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ايران همواره به عنوان يك مسیر ترانزيتي كوتاه و مناسب مورد توجه صاحبان 
كاال بوده؛ چراكه نیاز كشورهاي آسیاي میانه در دسترسي به آب هاي آزاد، 
رشد اقتصادي كشورهاي شرق و جنوب شرق آسیا و همچنین، همسايگي 
جمهوري اسالمي ايران با آسیاي میانه، موقعیت ممتازي را براي كشورمان 
به ارمغان آورده است. فعالیت اقتصادي ترانزيتي، عالوه بر كسب درآمدهاي 
ارزي و ايجاد ارزش افزوده، مي تواند نقش مؤثري در فرايند كارآفريني، ايجاد 
فرصت هاي شغلي جديد، افزايش امنیت ملي، توسعه و عمران منطقه اي و 

بین المللي و جذب سرمايه گذاري هاي داخلي و خارجي ايفا كند. 
با توجه به موقعیت راهبردي و ترانزيتي كشور، مي توان فرصت ها و مزيت هاي 
زيادي را براي مسیر ترانزيتي ايران در نظر گرفت. البته بهره برداري درست 
و به موقع از اين فرصت ها و همچنین، انجام سرمايه گذاري الزم و تبلیغات  
گسترده، مي تواند در بهره برداري اثربخش از اين موقعیت منحصربه فرد مؤثر 
باشد؛ از اين رو، نحوه ي بهره برداري از اين مزيت ها و فرصت ها و نیز، برقراري 
ارتباط حمل ونقلي با كشورهاي هدف، مي تواند نقش برجسته اي در تسهیل 

تجارت میان آسیا و اروپا و كشورهاي منطقه و توسعه ي ترانزيت ايفا كند.
قرارگرفتن در مسیر كريدور ترانزيتي شمالـ  جنوب و در نتیجه برقراري ارتباط 
ترانزيتي با كشورهاي روسیه، اروپاي شرقي، مركزي، شمالي، آسیاي میانه و 
قفقاز از يك سو و آسیاي جنوبي، جنوب شرقي، خاور دور، اقیانوسیه و كشورهاي 
حاشیه ي خلیج فارس از سوي ديگر، به عنوان يك مزيت برجسته براي ايران 
قلمداد مي شود. همچنین، به دلیل كوتاهي مسیر در كريدور شمالـ  جنوب و 
تجهیز امکانات و زيرساخت ها و فراهم آوردن زمینه ها و تسهیالت گسترده در 
بخش هاي مختلف حمل ونقلي، مسیر ايران از جذابیت هاي فراواني برخوردار 
است. بنادر شهید رجايي و امیرآباد، داراي جايگاه ويژه اي در مسیر ترانزيتي 
شمالـ  جنوب بوده و عالوه بر بنادر مذكور، بنادر امام خمیني، بوشهر، چابهار و 

انزلي نیز، از پتانسیل هاي نقش آفرين و منحصربه فردي برخوردار هستند.
همچنین، برقراری ارتباط ترانزيتي افغانستان و آسیاي میانه از طريق محور 
ترانزيتي شرق كشور، نزديکي جغرافیايي بندر چابهار به افغانستان، انجام 
سرمايه گذاري هاي گسترده در بخش هاي مختلف حمل ونقلي، به ويژه بخش 
دريايي، بندر چابهار را به عنوان قطب ترانزيت محور شرق مطرح كرده است 
كه در صورت مرتفع شدن موانع، عالوه بر توسعه ي اين محور، شاهد رونق 
ترانزيت در مسیر يادشده نیز خواهیم بود. هرچند كه بندر چابهار به عنوان 
مهم ترين بندر در مسیر ترانزيتي محور شرق مطرح است، اما به دلیل برخي 
نارسايي هاي ساختاري، در ترانزيت كاال به افغانستان نسبت به بندرعباس از 
اهمیت كم  تري برخوردار است. با اين وجود، ظرفیت ها و پتانسیل هاي فراوان 
در بخش هاي مختلف حمل ونقلي كشور، افزايش كمي و كیفي تجهیزات و 
توسعه ي ظرفیت هاي جديد در زيرساخت ها و ناوگان ريلي، جاده اي، دريايي 
و تجهیزات تخلیه و بارگیري در بنادر كشور، موقعیت ترانزيتي ويژه اي براي 

حمل كاالهاي متعلق به كشورهاي هدف، پیش روي ايران قرار داده است.
به رغم مسیرهاي ترانزيتي و استثنايي كشور ما، بايد گفت: همواره عمده ترين 

محموالت ترانزيتي كشورمان را كاالهايي نظیر مواد سوختي، پنبه، كاالهاي 
و... تشکیل  لوازم خانگي  انواع  باري و مسافري،  نقلیه  ساختماني، وسايل 
 ،CIS مي دهند و اين در حالي است كه كشورهاي همسايه ي ايران، معروف به
ساالنه بالغ بر 40میلیون تن مازاد تولید غالت دارند و در مقابل، كشورهاي 
حاشیه ي خلیج فارس نیازمند واردات 20 میلیون تن از اين محصول هستند 
كه ايران مي تواند نقش اساسي در تبادل اين محصول ايفا و منافع درخور 

توجهي را نصیب خود كند.
از طرفي، گفته مي شود، با توجه به اين كه در سال هاي آينده، 35درصد از 
تولید غالت جهان در كشورهاي روسیه، قزاقستان و اكراين صورت مي گیرد، 
ايران مي تواند حضوري فعاالنه در ترانزيت غالت داشته باشد؛ چراكه در مسیر 
اصلي تجارت غالت قرار دارد؛ به گونه اي كه در باالدست ايران، كشورهاي 
واقع  غالت  مصرف كننده ي  كشورهاي  آن،  پايین دست  در  و  تولیدكننده 
شده اند و حضور در اين مسیر، ترانزيت فعالي را براي كشورمان رقم خواهد 
زد. بايد توجه داشت كه قرار نیست استفاده از اين موقعیت، كشور را متحمل 
هزينه هاي مضاعف كند، بلکه با استفاده از امکانات موجود، تحقق چنین 
هدفي كه به نفع كشورهاي هدف خواهد بود، موقعیتي استثنايي را براي 

كشورمان فراهم خواهد آورد.
بايد در نظر داشت كه در اطراف ايران كشورهايي قرار گرفته اند كه داراي 
ظرفیت تولید غالت و دانه هاي روغني به میزان زياد هستند و از طرفي، 
و  واردات غالت  نیازمند  به شدت  كه  داريم  اطراف خود  در  را  كشورهايي 
دانه هاي روغني هستند. چنانچه بتوانیم نقش واسط اين كشورها را ايفا كنیم 
و به منزله ي مركز تجارت غالت مطرح شويم، هم مي توانیم اشتغال مولد و 
هم ارزش افزوده در كشور ايجاد كرده و هم مي توانیم به عنوان يك مسیر 
ترانزيتي براي سوآپ غالت عمل كنیم؛ يعني بخش هايي از نیاز كشورمان 
را با واردات گندم تأمین كنیم و در بخش هايي ديگر نیز، گندم خود را به 
كشورهاي جنوبي صادر كنیم و هم با سرمايه گذاري مشترک، به دنبال ايجاد 
صنايع غذايي باشیم كه گندم و دانه هاي روغني را به محصوالت ديگر با ارزش 
افزوده ي بیش تر تبديل مي كنند و سپس به صادرات محصوالت جديد و با 

ارزش بیشتر بپردازيم.
تجارت غالت از طريق خاک ايران، داراي صرفه ي اقتصادي است و از اين 
رهگذر، هم میزان قیمت تمام شده ي فروشندگان به طور چشم گیري كاهش 
پیدا مي كند و هم توان رقابت در بازارها بیش تر مي شود. اگر مسیر ايران براي 
تأمین كاالي مورد نیاز انتخاب شود، كاالها با هزينه و زمان مناسب تري به 

مقصد خواهند رسید.
بايد با رعايت همه ي جوانب و ايجاد تسهیالت الزم، زمینه ي تشويق و ترغیب 
تّجار بخش خصوصي و فعاالن اين بخش در عرصه هاي بین المللي را به منظور 
همکاري با ايران در زمینه ي تجارت منطقه اي غالت را فراهم كنیم. همچنین، 
بخش خصوصي نیز، بايد بیش از گذشته فعال شده و نقش اصلي را بر عهده 

گیرد، تا از اين رهگذر، منافع اقتصادي و ملي كشور تأمین شود. ■
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نشس�ت شورای حمل و نقل استان بوش�هر به رياست سرپرست وزارت راه و ترابری در 
اداره کل بنادر و دريانوردی استان بوشهر برگزار شد. 

ــکن و  ــمت در وزارت مس ــط ريیس جمهور با حفظ س ــزاد كه به تازگی توس ــدس علی نیک مهن
شهرسازی به عنوان سرپرست وزارت راه و ترابری نیز منصوب شده، با اشاره به اينکه همه تالش 
دولت در راستای خدمت به مردم است گفت: جمهوری اسالمی در حال حاضر به بركت راه امام، 
ــگاه ويژه ای در دنیا برخوردار  ــتن ريیس جمهوری مکتبی و انقالبی از جاي ــر رهبری  و داش تدبی

است.
ــت،  ــکوفايی اس ــور در باب اقتصاد و ش ــزاد با اذعان به اينکه حمل و نقل، موتور محركه كش نیک
ــغله  ــتردگی كار در وزارت راه و ترابری را مورد تاكید قرار داد و گفت:به رغم مش پیچیدگی و گس
زياد و حجم كار باالی راه و ترابری و در كنار آن حوزه مسکن و شهرسازی با انسجام و پی گیری 

ويژه، كارها را به پیش می بريم.
وی با اشاره به عزم دولت برای ادغام برخی وزارتخانه ها خاطرنشان كرد: ادغام وزارت راه و ترابری 
و مسکن بنا بر صالحديد ريیس جمهوری انجام مي شود، ايشان تصمیم گرفته اند ماده 53 قانون 

برنامه پنجم را  اجرا كنند.
ــعه، تعداد  ــال دوم برنامه پنجم توس ــت كه تا س ــده اس ــت: در اين ماده قید ش  نیکزاد اظهارداش
وزارتخانه ها بايد از 21 به 17 وزارتخانه كاهش يابد و در اين زمینه ادغام اين دو وزارتخانه زودتر 

از موعد تعیین شده صورت مي گیرد.
ــه و همچنین مديران وزارت  ــت از مديران اين وزارتخان ــری با درخواس ــت وزارت راه تراب سرپرس
مسکن برای عدم توجه به مسائل حاشیه ای و انجام پر قوت و قدرت امور، يادآور شد: رضايتمندی 

مردم از جمهوری اسالمی، در گرو كار كردن و تالش خالصانه همه ماست.
نیکزاد، مديران و كاركنان بخش های مختلف وزارتخانه های راه و ترابری و مسکن را انسان های 
ــد با رعايت انصاف  ــئولیت بر عهده من باش متعهد و متخصص خواند و افزود: يقین بدانید اگر مس

و عدالت عمل خواهم كرد.
در ادامه اين نشست كه مهندس سید عطاءاله صدر، معاون وزير راه و ترابري و مديرعامل سازمان 
ــکن در آن  ــوردی و جمعی از مديران زير مجموعه وزارت راه و ترابری و وزارت مس ــادر و دريان بن
ــتاد مديركل بنادر و دريانوردی استان بوشهر ضمن خوشامدگويی به  ــتند، محمد راس حضور داش

مقام عالی وزارت و هیئت همراه گزارشی از اقدامات و عملکرد اين اداره كل ارائه داد.
ــتی سازمان بنادر و  ــد كه بر اساس آن بايس ــه ای تنظیم ش ــت نیز صورتجلس در پايان اين نشس
ــی از اسکله های نظامی به بخش تجاری در بندر بوشهر با دفتر مقام  دريانوردی برای الحاق بخش
معظم رهبری و برای واگذاری مديريت بخش لجستیکی منطقه ويژه شماره 2 بوشهر با استانداری 
مکاتبه نموده و نتیجه را به مقام عالی وزارت گزارش نمايد. همچنین مقرر شد به جز پروژه های 

بزرگ، مابقی پروژه های بنادر استان بوشهر تا پايان سال 90 آماده بهره برداری شوند. 
ــت وزارت راه و ترابری با همراهی مديرعامل سازمان بنادر  ــت نیز، سرپرس پس از اتمام اين نشس
ــهر ضمن بازديد از اسکله ها، تاسیسات و  ــتان بوش و دريانوردی و مديركل بنادر و دريانوردی اس

تجهیزات بندر بوشهر، در جريان روند اجرای پروژه های بندر بوشهر قرار گرفت.■

در دور سوم سفرهاي استاني هيئت دولت به استان بوشهر

مقام عالی وزارت راه و ترابری 
از بندر بوشهر بازديد کرد
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تشریح وضعيت موجود در حمل ونقل دریایي
ــخنان خود،  معاون وزير راه و ترابري در آغاز س
ــان اين كه حمل ونقل دريايي نقش مؤثري  با بی
ــور دارد، از تحقق  ــعه ي اقتصادي كش در توس
اهداف برنامه ي چهارم در همه ي زمینه ها خبر 
ــاظ تحقق اهداف  ــت: »به لح ــار داش داد و اظه
برنامه ي چهارم در زيربخش  حمل ونقل دريايي، 
خوشبختانه 101درصد از اهداف برنامه محقق 

شده است.«
ــدر«  ادامه داد: »با  ــید عطاءاله ص »مهندس س
ــري حمل بار، ظرفیت  توجه به رويکرد كانتین
بنادر براي حمل ونقل كانتینري به 4میلیون و 

400هزار TEU افزايش پیدا كرده است.«
ــه در بخش  ــم ك ــن مه ــر اي ــد ب ــا تأكی وي ب
ــرمايه گذاري هاي  س ــي،  درياي ــل  حمل ونق
ــط بخش دولتي و چه از  ــم گیري چه توس چش
ــوي بخش خصوصي صورت گرفته، از رشد  س
ــرمايه گذاري بخش خصوصي  350درصدي س

در پس كرانه هاي بندري خبر داد.
به گفته ي »صدر«، حدود 98درصد به ظرفیت 
ــده و در حال  ــور اضافه ش ــاوگان تجاري كش ن

حاضر، به 5/5میلیون تن رسیده است.
ــاوگان ملي نفتکش  ــن درباره ي ن وي همچنی
ــز، حدود 10میلیون  ــت: »در اين ناوگان نی گف

ــده كه به عبارتي،  ــن ظرفیت ايجاد ش و 700ت
92درصد از هداف برنامه محقق شده است، به 
ــوري كه هم اكنون از رتبه ي اول حمل ونقل  ط

نفتي در منطقه  برخوردار هستیم.«

ظرفيت سازي در بنادر ادامه دارد
ــري در بخش ديگري از  ــاون وزير راه و تراب مع
ــخنان خود با تأكید بر اين كه ظرفیت سازي  س
در بنادر، مطابق مفاد برنامه ي پنجم ادامه دارد، 
ــاس برنامه ي پنجم توسعه ،  اضافه كرد: »براس
ــون به 200میلیون  ظرفیت بنادر از 150میلی

تن ارتقا مي يابد.«
و  ــادر  بن ــازمان  ــل س ــه ي مديرعام ــه گفت ب
ــهید رجايي، به  ــت بندر ش ــوردي، ظرفی دريان
ــور، به 2  عنوان بزرگ ترين بندر كانتینري كش
برابر افزايش مي يابد و از 3میلیون به 6میلیون 
ــدر انزلي نیز  ــدا مي كند. در بن TEU ارتقا پی
ــري، از 10میلیون  ظرفیت ها  با افزايش دوبراب
ــید.  ــال به 20میلیون تن خواهد رس تن در س
ــري ظرفیت  ــالم افزايش دوبراب ــدر« با اع »ص
بنادر نوشهر و امیرآباد در مازندران، از افزايش 
ــواحل درياي عمان،  ظرفیت بندر چابهار در س

به سطح 6میلیون تن در سال خبر داد.

تشريح عملكرد حمل ونقل دريايي در نشست خبري معاونان وزير راه و ترابري

تحقق 101 درصدي اهداف برنامه

در تازه ترين نشست خبري مديران ارشد 
وزارت راه و ترابري که به مناسبت سالگرد 
انقالب شكوهمند اسالمي و به منظور بيان 
عملكرد دولت دهم و مقايسه ي وضعيت 
موجود در بخش حمل ونقل کشور با سال 
1357 در ساختمان وزارت راه و ترابري 
بنادر  سازمان  مديرعامل  شد،  برگزار 
تحقق  خبر  اعالم  ضمن  دريانوردي،  و 
چهارم  برنامه ي  اهداف  101درصدي 
سرمايه گذاري  رشد  از  بنادر،  بخش  در 
بنادر،  در  خصوصي  و  دولتي  بخش هاي 
ناوگان  رشد  و  بنادر  ظرفيت  افزايش 

تجاري و نفتي کشور سخن گفت.

26

17
ه 7

مار
 ش

ا /
دری

 و 
در 

بن

گزارش



مقدمات هاب شدن بندر شهيد رجایي
ــوردي،  دريان و  ــادر  بن ــازمان  س ــل  مديرعام
تبديل شدن بندر شهید رجايي به بندر كانوني 
يا اصطالحاً هاب )HUB( در منطقه را اولويت 
ــور در بخش حمل ونقل دريايي  ــت  كش سیاس
ــمرد و از اقدامات انجام شده در اين زمینه  برش

سخن گفت.
ــازمان بنادر در  به گفته ي »مهندس صدر«، س
اين خصوص، اقدام به اتخاذ تدابیري به منظور 
تغییر حركت خطوط كشتیراني به بنادر ايراني 
ــه توضیح داد:  ــت. وي در اين زمین ــرده اس ك
ــتیراني  »براي تغییر جهت حركت خطوط كش
ــادر جنوبي خلیج فارس به بنادر ايران در  از بن
شمال اين آبراه، تصمیم گرفته شد ترانشیپمنت 
كاالها از بنادر ايران، از 20 تا 25درصد تخفیف 

سود بازرگاني بهره مند شوند.«
ــه ي اين اقدام، از جذب  وي در خصوص نتیج
ــتیراني خارجي و امضاي  ــدود 15 خط كش ح
ــه ي اپراتور بندر  ــیپمنت با پايان قرارداد ترانش

شهید رجايي خبر داد.
ــبانه روزي شدن  ــازمان بنادر »ش مديرعامل س
ــهید رجايي« را اقدام  ــت گمرک بندر ش فعالی
ديگري در خصوص هاب شدن اين بندر دانست 
ــاعته ي گمرک بندر  ــت: »فعالیت 24س و گف
ــهید رجايي،  امکان استفاده ي بهتر و كامل  ش

از ظرفیت بندر را فراهم مي كند.«
به گفته ي »مهندس صدر«، افزايش پسکرانه ي 
بندر شهید رجايي، راهکار ديگري براي تبديل 
ــدن اين بندر به بندر كانوني در منطقه بوده  ش
ــتا، بنا بر تصويب كمیسیون  است. در اين راس
مستندسازي مجلس شوراي اسالمي، مساحت 
بندر شهید رجايي به 2 برابر افزايش مي يابد.« 
ــازمان بنادر، در ادامه ي سخنان  مديرعامل س
ــکان براي  ــون اين  ام ــزود: »هم اكن ــود اف خ
صاحبان كاال فراهم است تا كاالهاي خود را از 
ــیر كريدور شمال ـ  جنوب  بنادر ايران و از مس
ــورهاي آسیاي  ــرق- غرب به كش و كريدور ش
ــور تركیه و همچنین  ــمال، كش مركزي در ش

افغانستان ترانزيت كنند.«

بنادر سال 1357 در مقایسه با بنادر 
امروزي

مديرعامل سازمان بنادر و دريانوردي، در بخش 
ــخنان خود به مقايسه ي وضعیت  ديگري از س
ــال  بنادر امروز ايران با بنادر زمان انقالب در س
ــت: در سال 47،  1357 پرداخت و اظهار داش
ــور 17میلیون  ــري كش ــم تخلیه و بارگی حج
ــال 1388، به  ــزان در س ــه اين می ــن بود ك ت
ــت. به  ــون تن افزايش پیدا كرده اس 131میلی
ــه و بارگیري بنادر  ــر، میزان تخلی عبارت ديگ
ــد داشته است.« به گفته ي  كشور، 9 برابر رش
ــته از  ــدس صدر«، تنها طي 9 ماه گذش »مهن
ــن تخلیه و  ــدود 103 میلیون ت ــال 89، ح س

بارگیري در بنادر ايران صورت گرفته است.
ــرد: »ظرفیت بنادر  ــر راه اضافه ك ــاون وزي مع
ــال 57، حدود 19میلیون تن بود  كشور در س
ــه هم اكنون اين ظرفیت به 150 میلیون تن  ك

ارتقا يافته است.«
ــان اين كه در زمان انقالب،  »مهندس صدر« با بی
ظرفیت ترانزيتي در كشور وجود نداشت، اين میزان 

را در حال حاضر 20 میلیون تن عنوان كرد.
ــادر و  بن ــازمان  ــل س ــه ي مديرعام ــه گفت ب
ــور در  دريانوردي، ظرفیت كانتینري بنادر كش
سال 1357، حدود 100هزارTEUكانتینر بود 
ــال حاضر به 4میلیون و  كه اين ظرفیت در ح
ــت.  400هزار  TEU كانتینر افزايش يافته اس
ــاوگان تجاري ايران  ــن، ظرفیت ن وي همچنی
ــت كه  ــال 1357، را 500 هزار تن دانس در س
هم اكنون به 5 و نیم میلیون تن افزايش يافته 

است.
ــت  ــزارش خبرنگار بندر و دريا، در نشس به گ
ــر راه و ترابري، مديرعامل راه آهن  معاونان وزي
ــازمان  ــالمي ايران، مديرعامل س جمهوري اس
ــي،  ــازمان هواشناس هواپیمايي، مديرعامل س
معاون ساخت و توسعه ي زيربناهاي حمل ونقل 
ــاخت و نگهداري راه هاي روستايي  و معاون س
ــا ارائه ي  ــه به نوبت ب ــتند ك ــور داش ــز حض نی
ــه ي مجموعه ي تحت  گزارش عملکرد و مقايس
حاكمیت خود در قبل و بعد از انقالب اسالمي 

پرداختند.■

نشست معرفي و بررسي »پيش نويس آيين نامه کارهاي دريايي ايران« از 
سوي اداره کل مهندسي سواحل و بنادر معاونت فني و مهندسي سازمان 

بنادر و دريانوردي برگزار شد.
ــت تخصصي با حضور نمايندگاني از ارگان ها، دانشگاه ها و شركت هاي  اين نشس
مهندسي مشاور و پیمانکار و اعضاي كمیته اجرايي طرح در سالن اجتماعات سازمان 
بنادر و دريانوردي و به منظور »تبادل اطالعات و پیشنهادها در راستاي بهبود تهیه و 

اجراي آيین نامه و ويرايش نسخه هاي جديدتر« برگزار شد.
ــدس »علیرضا كبريايي« مديركل  ــت مهن بنا بر اين گزارش، در ابتداي اين نشس
مهندسي سواحل و بنادر سازمان بنادر و دريانوردي گزارشي درباره ضرورت ويرايش 
آيین نامه طراحي و ساخت سازه هاي دريايي ايران – نشريه300 – و همچنین اقدام 
هاي انجام گرفته درباره ويرايش اين نشريه و پروژه هاي مطالعاتي ملي را ارايه كرد.

وي اداره امور بندري و دريايي كشور، ايجاد، تکمیل و توسعه ساختمان ها، تاسیسات 
و تعمیرگاه هاي بندري و دريايي و وسايل و تجهیزات مربوطه و بهره برداري از آن 
ها را در زمره ماموريت هاي مهم سازمان بنادر و دريانوردي بر شمرد و افزود؛ تهیه، 
تنظیم و اجراي مقررات بندري و دريايي و كشتیراني بازرگاني طبق قوانین مربوطه و 
همچنین نظارت كامل بر امور كشتیراني ساحلي و بازرگاني و تالش براي توسعه آن 
ها به همراه تامین ايمني عبور و مرور و انجام هر نوع اقدام الزم در راستاي پیشرفت 
و توسعه فعالیت كشتیراني بازرگاني و ساحلي، از جمله ماموريت هاي سازمان در 
زمینه مهندسي سواحل و بنادر است. مهندس كبريايي همچنین »اعطاي گواهینامه 
هاي صالحیت فني، دريايي به افراد و واحدهاي دريايي«، »اجراي قانون دريايي ايران 
و انجام تحقیق و مطالعه در امور بندري، دريايي و كشتیراني بازرگاني«، »صدور اجازه 
تاسیس اسکله و ساير تاسیسات و تجهیزات ضمن تصويب طرح مربوطه، با داشتن 
حق نظارت در اجرا و بهره برداري« را به عنوان وظايف و ماموريت هايي برشمرد كه 

سازمان بنادر ضمن اجرا، در جهت ارتقاي كیفي آن ها خواهد كوشید. 
ــت دكتر »خسرو برگي« استاد ممتاز دانشگاه  اين گزارش مي افزايد؛ در اين نشس
ــاي دريايي ايران نیز در ارتباط با نیاز  ــران و مجري طرح تدوين آيین نامه كاره ته
جامعه دريايي كشورمان به يك آيین نامه منسجم، نحوه انتخاب آيین نامه مبنا، نحوه 
ــازي( آيین نامه و انتظارات موجود از اساتید و كارشناسان  ايرانیزه كردن )بومي س
ــور سخن گفت. وي به آيین نامه طراحي و ساخت سازه  مرتبط با امور دريايي كش
هاي دريايي ايران)نشريه300( اشاره كرد و گفت: »11 كارگروه تخصصي از سازمان 
ها، دانشگاه ها و شركت هاي مشاوره اي و پیمانکاري مرتبط، به صورت منفك و غیر 
يکپارچه در تهیه اين نشريه همکاري كرده اند، اما با توجه به نیاز جامعه دريايي كشور 
در به روز رساني و تدقیق آيین نامه ها، اظهارنظرهاي دريافتي درباره عدم يکپارچگي 
موجود در نشريه 300 و عدم استفاده مهندسان مشاور از نشريه مذكور در طراحي ها، 

سازمان بنادر و دريانوردي نیاز به ويرايش اين نشريه را ضروري مي شمارد«. 
وي ضمن نمايش فايل پاورپوينت، به تشريح تاريخچه و نیازمندي هاي انتخاب، تهیه، 
ترجمه و ويرايش آيین نامه كارهاي دريايي ايران پرداخت و در پايان اقدام هايي كه تا 
كنون در اين زمینه انجام گرفته را ستود و در همین راستا، به نیازهاي جامعه علمي و 

دريايي كشور به تدوين آيین نامه كارهاي دريايي در نسخه هاي جديد، اشاره كرد.
ــه معرفي و بررسي »پیش نويس آيین نامه كارهاي  ــايان ذكر است كه در جلس ش
ــد تا هماهنگي هاي الزم توسط سازمان بنادر و دريانوردي،  دريايي ايران« مقرر ش
ــت برنامه ريزي و نظارت  ــالغ پیش نويس آيین نامه مذكور از طرف معاون ــراي اب ب
ــان مشاور و پیمانکار، بعمل آيد و كمیته هاي  راهبردي ريیس جمهور به مهندس
تخصصي در محل دبیرخانه دايمي همايش بین المللي سواحل، بنادر و سازه هاي 
دريايي )ICOPMAS( كه نماينده انجمن بین المللي« PIANC« در ايران نیز به 

شمار مي رود، براي پاسخ گويي به پرسش ها و ابهام هاي احتمالي تشکیل شود. 
ــه متخصصان و  ــش »ICOPMAS« از كلی ــي هماي ــن دبیرخانه دايم همچنی
ــوت به عمل آورد تا براي رفع ابهامات احتمالي آيین نامه مذكور،  عالقه مندان دع
ــاني همايش به نشاني اينترنتي   به بانك اطالعاتي متخصصان در پايگاه اطالع رس
ــه و ثبت نام كنند، ضمن آنکه پیش نويس  »http://icopmas.pmo.ir«  مراجع

آيین نامه كارهاي دريايي ايران در پايگاه مذكور در دسترس همگان قرار دارد.■

در نشست تخصصي »پيش نويس آيين نامه 
کارهاي دريايي ايران« تشريح شد

ضرورت ارايه نسخه جديد آيين نامه
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بهمن ماه گذش�ته، مقامات س�ازمان بنادر و 
دريانوردي، با برگزاري 2 جلس�ه ي جداگانه، 
برقراري خط منظم کشتيراني با نزديك ترين 
بندر عمان به ايران را مورد مذاکره و بررسي 

کارشناسي قرار دادند.
ــازمان  به گزارش بندر و دريا، ديدار مديرعامل س
بنادر و دريانوردي با معاون وزير حمل ونقل عمان 
در تهران، با هدف توسعه ي حمل ونقل دريايي بین 
بنادر دو كشور و  نشست سه جانبه ي سازمان بنادر، 
سازمان منطقه ي آزاد چابهار و شركت كشتیراني 
والفجر براي بررسي چگونگي راه اندازي خط جديد 
كشتیراني از بندر چابهار به عمان )بندر صحار( در 
همین راستا و با هدف ارائه ي نظرات كارشناسي و 

تأمین منافع دو طرف صورت گرفته است.
اين در حالي است كه پیش از اين، مديركل بنادر 
و دريانوردي سیستان و بلوچستان، در پايان سفر 
ــد از امکانات و  ــه عمان و بازدي ــه روزه ي خود ب س
ظرفیت هاي بنادر عماني، از عالقه مندي مسئوالن 
اين كشور براي توسعه ي همکاري ها در زمینه هاي 
ــت:  ــادر ايراني خبر داد و اظهار داش ــدري با بن بن
ــور عمان، به دنبال  »مقامات امور حمل ونقل كش
ــت يابي ترانزيت  كاال به افغانستان از راه بندر  دس

چابهار هستند.«
ــرمايه گذاران عماني، طي  اخیراً نیز، تعدادي از س
بازديد از بندر چابهار، ترانزيت كاالها به افغانستان 
از مسیر بندر چابهار و بندر شهید رجايي در ايران 

را مناسب ارزيابي كرده، بر برقراري خط كشتیراني 
مشترک با ايران تأكید كردند.«

بندر صحار،  مناسب ترین بندر براي توسعه ي 
روابط تجاري با ایران

در اولین نشست رسمي و در سطح مقام هاي ارشد 
ــور به منظور ارزيابي زمینه هاي  حمل ونقل دو كش
توسعه ي همکاري هاي دوجانبه ي بندري و دريايي 
میان تهران و مسقط، »سعید حمدون علي حکتي«، 
معاون وزير حمل ونقل عمان و »يان ماير«، ريیس 
بندر صحار با »مهندس سید عطاءاله صدر«، معاون 
ــازمان بنادر و  ــري و مديرعامل س ــر راه و تراب وزي

دريانوردي در تهران ديدار و گفت وگو كردند.
ــاون وزير حمل ونقل عمان با  ــت، مع در اين نشس
اشاره به برنامه هاي توسعه ي بنادر مسقط، سالله و 
صحار گفت: »در اين میان، بندر صحار نزديك ترين 
بندر عمان به بنادر ايران است و بر همین اساس، 
مي توان براي توسعه ي حمل ونقل دريايي بین بنادر 

ايران و بندر صحار، برنامه ريزي كرد.«
وي همچنین خواستار ايجاد خط منظم كشتیراني 

بین بنادر ايران و عمان شد.
ــتار  ــه خواس ريیس بندر صحار نیز، در اين جلس
ــعه ي بنادر و  همکاري دو طرف در زمینه ي توس
تبادل دانش بین متخصصان توسعه ي بنادر در دو 

كشور شد.
ــازمان بنادر و  ــه، از س ــرف عماني در اين جلس ط

دريانوردي خواست، از بخش خصوصي ايران براي 
ــادر عمان حمايت  ــرمايه گذاري در بن فعالیت و س

كند.
مديرعامل سازمان بنادر نیز، در اين جلسه با اشاره 
به جايگاه ممتاز جغرافیايي عمان در ورودي خلیج 
ــیر اتصال  ــت ايران به عنوان مس ــارس و موقعی ف
همسايگان شمالي و كشورهاي آسیاي مركزي و 
CIS به خلیج فارس، درياي عمان و آب هاي آزاد، 
ــي به بازار بسیار خوب  گفت: »با توجه به دسترس
ــورها، زمینه هاي مطلوبي براي توسعه ي  اين كش
همکاري در زمینه ي ترانشیپ و ترانزيت كاال بین 

ايران و عمان وجود دارد.«
ــرد: »مي توان  ــر راه و ترابري، تأكید ك معاون وزي
ــادر ايران و عمان،  ــاركت بین بن با همکاري و مش
ظرفیت ترانزيت كاال را براي تأمین كاالهاي مورد 
نیاز در بازارهاي منطقه افزايش داد و به اين ترتیب، 
ــترک، سهم  ــرمايه گذاري مش با برنامه ريزي و س
ــري از بازار حمل ونقل در منطقه را به خود  بیش ت

اختصاص دهیم.«
ــاره به حمل 200 میلیون  »مهندس صدر«، با اش
ــال گذشته در سراسر جهان  TEU كانتینر در س
و توسط خطوط كشتیراني بین المللي گفت: »ايران 
ــرق و  ــیر حمل ونقل كاال بین ش ــان در مس و عم
غرب قرار گرفته اند و با همکاري يکديگر و ارايه ي 
سرويس  هاي مناسب خدماتي با قیمت هاي رقابتي 
ــهم بیش تري  از حمل ونقل دريايي  مي توانند س

بین المللي را به سوي بنادر خود جذب كنند.«
وي افزود: »براي ايجاد انگیزه در بخش خصوصي 
ــرمايه  گذاري در بنادر  ــران و عمان، به منظور س اي
ــوق هاي الزم را فراهم كنیم  ــور، بايد مش دو كش
ــان از تأمین منافع خود،  ــن بخش، با اطمین تا اي
ــرمايه گذاري  ــت بیش تري براي فعالیت و س رغب
ــه خدمات بندري  ــاي مختلف، ازجمل در زمینه ه
ــتیك كاال و تولید  ــاد مراكز لجس ــي، ايج و درياي

محصوالت داشته باشد.
مديرعامل سازمان بنادر، در خصوص همکاري هاي 
ــور در بخش دولتي، نیز گفت: »دولت هاي  دو كش
ايران و عمان نیز، مي توانند در زمینه هاي آموزش، 
تربیت دريانورد، ايجاد محوطه هاي كشتي سازي و 
تعمیر كشتي و تدوين مقررات و ارايه ي تسهیالت، 

با يکديگر همکاري كنند.«

در نشست سه جانبه ي سازمان بنادر، منطقه ي آزاد چابهار و کشتيراني والفجر بررسي شد:

برقراري خط منظم کشتيراني بين 
بنادر ايران و عمان
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نشست هماهنگي با منطقه ي آزاد چابهار و 
كشتيراني والفجر

به فاصله ي دو هفته پس از گفت وگوي رسمي 
مقام هاي حمل ونقلي ايران و تأکيد بر ضرورت 
ايجاد خط منظم کش�تيراني بي�ن بنادر دو 
کشور، چگونگي راه اندازي اين مسير دريايي 
و تأثي�ر آن ب�ر اقتصاد منطقه، در نشس�ت 
سه جانبه ميان س�ازمان بنادر و دريانوردي، 
س�ازمان منطقه ي آزاد چابهار و کشتيراني 

والفجر، مورد تبادل نظر قرار گرفت.
به گزارش خبرنگار ما، در اين جلسه ي هماهنگي 
كه با حضور »مهندس آزاد«، استاندار سیستان و 
بلوچستان، »مهندس صدر«، مديرعامل سازمان 
ــادر و دريانوردي،  »مهندس صادقي فر«، معاون  بن
ــازمان بنادر و  ــق ويژه ي س ــدري و مناط امور بن

ــه ي آزاد چابهار،  ــل منطق ــوردي، مديرعام دريان
ــتیراني والفجر و مديركل بنادر و دريانوردي  كش
استان سیستان و بلوچستان تشکیل شد، توسعه ي 
ــور عمان به كشورهاي  ــي كش ترانزيت و دسترس
آسیاي مركزي و ايجاد خط جديد كشتیراني بین 

چابهار و عمان، مورد بررسي قرار گرفت. 
معاون امور بندري و مناطق ويژه ي سازمان بنادر در 
اين نشست، با بیان اين كه بندر چابهار از ظرفیت و 
پتانسیل مطلوبي برخوردار است، گفت: »با توجه به 
تسري قوانین منطقه ي آزاد به بندر چابهار و افزايش 
تخیف سود بازرگاني در اين بندر، موقعیت و شرايط 
بندر چابهار به نسبت گذشته، تفاوت بسیار كرده و 

از پتانسیل هاي قابل قبولي برخوردار شده است.
ــر«، اين را هم اضافه كرد كه: »به جهت  »صادقي ف
ضررده بودن اين مسیر در ابتداي شروع به كار خط 

كشتیراني، الزم است در مدت كوتاهي دولت ها در 
پربار شدن اين مسیر، مساعدت داشته باشند.«

ــتان و  ــتاندار سیس در ادامه، »مهندس آزاد«، اس
بلوچستان، نیز اهمیت توسعه ي بندر چابهار را از 
ــد منطقه اي و ملي مورد توجه قرار داد و گفت:  دي
»با توجه به سرمايه گذاري هاي دولت در بخش هاي 
زيربنايي در استان، ازجمله ساخت فرودگاه، فراهم 
آوردن برق مورد نیاز منطقه، توسعه ي آموزش عالي 
و سرمايه گذاري هاي عظیم ديگر، بايد بندر چابهار 
نیز، نقش خود را در برنامه هاي توسعه اي استان و 

به ويژه در زمینه ي ايجاد اشتغال ايفا كند.«
وي همچنین، توصیه كرد: »براي اجرايي شدن اين طرح 
الزم است كه كارشناسان مربوطه، نگاه صرفاً اقتصادي 
به مسأله نداشته باشند و مالحظات غیر اقتصادي اما 

حايز اهمیت را نیز، مد نظر قرار دهند.«■
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1 . مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردي 
در جمع هيئت امناي دانشگاه 

جهاني دریانوردي
ــته  ــگاه جهاني دريانوردي، وابس ــور دانش منش
ــت  ــازمان بین المللي دريانوردي، در نشس به س
بیست وششم مجمع آيمو كه در ماه نوامبر سال 
ــال 1388( برگزار  ــالدي )آذرماه س 2009 می
ــي قرار گرفت. يکي  ــد،  مورد بازنگري اساس ش
ــرات صورت گرفته به موجب  ــن تغیی از مهم تري
منشور جديد، كاهش تعداد اعضاي هیئت امناي 
دانشگاه به سي عضو )16 عضو از میان كشورها، 
ــه ي دريانوردي و  ــو از میان فعاالن عرص 9 عض
ــازمان هاي بین المللي غیردولتي دريايي و 6  س
عضو از میان محققان مؤسسات آموزشي دريايي 
ــد، در تعیین  ــر باعث ش ــت. اين ام جهان( اس
اعضاي جديد هیئت امنا، محدوديت ها و مقررات 
سخت تري اعمال شود و بعضي از اعضاي سابق، 

از اين هیئت كنار گذاشته شوند.
با توجه به حضور فعاالنه ي ايران طي سال هاي 
گذشته در هیئت امناي دانشگاه و با رايزني هاي 
ــو، به خصوص  ــات آيم ــا مقام ــه ب صورت گرفت
  ،WMU دبیركل اين سازمان و ريیس دانشگاه
ــید عطاءاله صدر«، به نمايندگي از  »مهندس س
جمهوري اسالمي ايران، به عنوان يکي از اعضاي 
هیئت امناي جديد دانشگاه انتخاب شد كه اين 

ــوي دبیركل  ــمي و كتبي، از س مهم، به طور رس
ــري جمهوري  ــر راه و تراب ــه معاون وزي آيمو ب

اسالمي ايران ابالغ شد.
اين در حالي است كه حضور نماينده ي كشورمان 
 WMU در تركیب جديد هیئت امناي دانشگاه
ــت ها و خط مشي هاي  مي تواند در تعیین سیاس
راهبردي و نظارت بر حسن انجام وظايف ريیس 

دانشگاه، مثمر ثمر باشد.

2 . شعار سال آیمو 
»دزدي دریایي؛ هماهنگ سازي واكنش ها«

با تصويب شوراي آيمو در نشست يك صدوچهارم 
ــال برگزار شد،  ــورا كه در خردادماه امس اين ش
ــازي واكنش ها«  ــي؛ هماهنگ س »دزدي درياي
ــال 2011 میالدي سازمان  ــعار س به عنوان ش
ــي  ــه ي جهان ــوردي و جامع ــي دريان بین الملل

دريانوردي انتخاب شد.
در همین راستا، مراسمي در عالي ترين سطح و 
با حضور »بان كي مون«، دبیركل سازمان ملل، 
ــد. در اين  ــهر لندن برگزار ش در مقر آيمو در ش
ــر اجرايي برنامه ي  ــم، دبیركل آيمو، مدي مراس
غذايي جهاني، مدير اجرايي دفتر مبارزه با مواد 
مخدر و جرايم سازمان ملل، رؤسا و نمايندگان 
ــي دريايي  ــازمان هاي بین الملل ــیاري از س بس
ــفراي كشورهاي  غیردولتي و جمع كثیري از س

نماينده ي سازمان بنادر در آيمو گزارش مي دهد: 

پنج خبر مهم از
 سازمان بين المللي دريانوردي

به  ايران  دريانوردي  و  بنادر  سازمان  مديرعامل  »انتخاب 
عنوان عضو هيئت امناي دانشگاه جهاني دريانورد«، »اعالم 
حمايت  و  دريانوردي  بين المللي  سازمان  محوري  شعار 
دريايي«،  دزدي  پديده ي  با  مبارزه  از  ملل  سازمان  دبيرکل 
به  سند  ارايه ي  در  اسالمي  جمهوري  عالي  رتبه ي  »کسب 
زيست  محيط  بخش  براي  جديد  رييس  »انتخاب  آيمو«، 
دريايي سازمان جهاني دريانوردي« و »اعالم نامزدي 7 کشور 
براي احراز کرسي دبيرکلي آيمو و آغاز رقابت فشرده ميان 
ميالدي،  گذشته ي  ماه  که طي  است  مهمي  خبر  پنج  آن ها« 
در خروجي خبرگزاري ها و سايت هاي اينترنتي دريايي قرار 

گرفته است.
بر پايه ي اين گزارش و بنا بر اعالم نماينده ي سازمان بنادر و 
صدر«،  عطاءاله  سيد  »مهندس  انتخاب  لندن،  در  دريانوردي 
و  اعمال شده  تغييرات  اساس  بر  که  گرفت  صورت  حالي  در 

بازنگري منشور دانشگاه جهاني دريانوردي )WMU(، تعداد 
اعضاي هيئت امناي اين دانشگاه کاهش يافته است.

اسالمي  جمهوري  نماينده،  اين  گزارش  اساس  بر  همچنين، 
ايران با ارايه ي 41 سند به اجالس هاي مختلف سازمان جهاني 
رتبه ي  توانست  ميالدي،  سال2010  در   )IMO( دريانوردي 
ششم در ميان اعضاي اين سازمان را کسب کند؛ به طوري که 
در  ايران  از  بعد  سوئد  و  فرانسه،  دانمارك،  چون  کشورهايي 

رتبه هاي بعدي قرار گرفتند.
اعالم نامزدي 7 کشور براي رقابت در انتخاب دبيرکل آينده ي 
نشست  در  که  است  ديگري  خبر  دريانوردي،  جهاني  سازمان 
آينده توسط 168 کشور  تيرماه سال  آيمو در  آينده ي شوراي 
عضو اين سازمان انجام مي شود. تاکنون 7 کشور، ازجمله: ژاپن، 
اسپانيا و امريكا، نامزدي خود را براي احراز مقام دبيرکلي اعالم 

کرده اند.
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ــي از جمهوري  ــن هیئت ــو و همچنی عضو آيم
اسالمي ايران حضور داشتند.

ــي  ــازمان جهان ــركل س ــوس«، دبی »میتروپول
دريانوردي، طي سخناني وضعیت دزدي دريايي 
ــه ي خلیج عدن و  ــان و به ويژه در منطق در جه
ــومالي را تشريح كرد و نقش سازمان  آب هاي س
ــه را حايز  ــوردي در اين زمین ــي دريان بین الملل

اهمیت دانست.

3 . رتبه ي ششم ایران در ارایه ي سند 
به آیمو

در سال 2010 میالدي، جمهوري اسالمي ايران 
ــند، به همراه كشور انگلیس در  با ارايه ي 41 س
رتبه ي ششم كشورهاي ارايه كننده ي سند قرار 

گرفت.
بر اساس اين گزارش، به اين سندها بايد دو سند 
ــترک با چند كشور ارايه  ديگر را كه به طور مش
ــورهاي اياالت متحده  ــد، نیز اضافه كرد. كش ش
ــره ي جنوبي،  ــروژ، آلمان و ك ــکا، ژاپن، ن آمري
به ترتیب در رتبه هاي اول تا پنجم ايستادند. در 
اين میان، كشورهاي مهمي همچون: دانمارک، 
ــترالیا و كانادا بعضاً با  ــه، سوئد، هلند، اس فرانس
ــد از ايران قرار  ــاد، در رتبه هاي بع ــه ي زي فاصل
ــال هاي 2009 و 2008 میالدي  گرفتند. در س
نیز، كشورمان به ترتیب با ارايه ي 21 و 26 سند، 

در رتبه ي دهم و هشتم قرار گرفت.
ــان  ــران در می ــالمي اي ــوري اس ــور جمه حض
ــور اول ارايه كننده ي سند، به همراه  بیست كش
در  ــده  ارايه ش ــانه ي  كارشناس ــاي  ديدگاه ه
ــراري ارتباط با  ــت هاي مختلف و نیز برق نشس
ــز مقامات آيمو،  ــاير دولت ها و نی نمايندگان س
ــورمان نزد آيمو شد  موجب ارتقاي جايگاه كش
ــه نمايش  ــورمان را ب ــه ي خوبي از كش و وجه
ــندهاي ارايه شده از سوي  ــت. در میان س گذاش
ــورمان، ارايه ي مجموعاً شش سند مشترک  كش
ــال 2008 تاكنون( با چند كشور ديگر از  )از س
ــند متضمن  ــق مختلف جهان و نیز دو س مناط
ــتور كاري كه به تصويب نیز رسیدند، قابل  دس

توجه است.

4 . انتخاب ریيس جدید بخش 
محيط زیست دریایي 

سازمان بين المللي دریانوردي
ــتگي »پالومارس« از كشور اسپانیا و  با بازنشس
ــت رياست بخش محیط  كناره گیري وي از پس
ــور  ــپینوزا« از كش ــي آيمو، »اس ــت درياي زيس
ــد.  ــت اين بخش منصوب ش ــاال به رياس گوآتم
ــپینوزا« كه پیش از اين مسئول واحد طرح  »اس
ــارت دبیركل بود،  ــت گزاري، تحت نظ و سیاس
ــال 2011 میالدي، بر  ــه ي س ــاه ژانوي از اول م
ــت اين بخش مهم آيمو تکیه زد.  صندلي رياس
ــن بخش با موضوعات مهمي  در حال حاضر، اي
در زمینه ي محیط زيست دريايي، به ويژه چالش 
ــي از فعالیت   ــه اي ناش ــش گازهاي گلخان كاه
ــت. »پالومارس« در سال  ــتي ها روبه رو اس كش

ــال 2009  ــپینوزا« در س 2008میالدي و »اس
ــركت در روز جهاني  میالدي، به ترتیب براي ش
دريانوردي و همايش ارگان هاي دريايي، به ايران 

سفر كرده اند.
ــال جاري نیز، به دنبال  همچنین، در تیرماه س
ــتگي، »خانم ام. بنفو« از كشور نیجريه،  بازنشس
ــور چین به رياست بخش  »جیانگ زين« از كش
ــده بود.  ــو منصوب ش ــاي فني آيم همکاري ه
ــت، »ام . بنفو« از سوي دولت نیجريه،  گفتني اس
براي پست دبیركلي آيمو كه از اول ماه ژانويه ي 
ــال 2012 میالدي تغییر خواهد كرد، نامزد  س

مي شود.

5 . اعالم نامزدي هفت كشور براي پست 
دبيركلي آیمو

ــت  ــال جاري میالدي، دوره ي رياس در پايان س
ــاله ي »افتیمیوس میتروپولوس« از كشور  8 س
ــوردي به  ــازمان بین المللي دريان ــر س ــان ب يون
ــوراي  ــت آينده ي ش ــد. در نشس پايان مي رس
ــده برگزار  ــال آين ــه در اوايل تیرماه س آيمو ك
ــد، دولت هاي عضو اين شورا، دبیركل  خواهد ش
ــت بعدي مجمع در  جديد را انتخاب و در نشس
ــد كرد. در  ــده معرفي خواهن ــال آين آذر ماه س
ــركل منتخب، از  ــع، دبی ــورت تصويب مجم ص
ــال 2012 میالدي، رياست  اول ماه ژانويه ي س
چهارساله ي خود را بر مهم ترين نهاد بین المللي 

دريايي آغاز خواهد كرد.
شوراي آيمو، در نشست آتي خود، شاهد رقابت 
ــرده اي میان  نامزدان اين پست خواهد بود.  فش
ــوي دولت ها براي پست  تاكنون هفت نفر از س

دبیركلي نامزد شده اند. اين افراد عبارتند از:
ــور ژاپن: وي در حال حاضر،  ـ سکیمیزو از كش

ــت.  ــي دريانوردي آيمو اس ــس بخش ايمن ريی
ــي آيمو، در  ــز، قبل از دبیركل ــوس نی  میتروپول

همین پست مشغول به كار بود.
ــور قبرس: وي  ــاس كاراالمبوس از كش ـ آندري
ــس كمیته ي حفظ محیط  در حال حاضر،  ريی
ــت و هم زمان يکي از  ــت دريايي آيمو اس زيس
ــور قبرس  ــع دريايي كش ــات عالي مرج مقام

محسوب مي شود.
ــن: وي در حال  ــور فیلیپی ــدل فرر از كش ـ فی
ــر، ريیس كمیته ي ايمني دريانوردي آيمو  حاض
ــال 2009 میالدي، نماينده ي  ــت. فرر تا س اس
ــود و در حال حاضر،  ــورش در آيمو ب ثابت كش
ــه ي وزارت امور خارجه ي  از كارمندان عالي رتب

فیلیپین است. 
ــور كره جنوبي: وي تا  ــور چاي از كش ـ  پروفس
ــت كمیته ي  ــال 2010 میالدي رياس پايان س
حقوقي آيمو را بر عهده داشت و در حال حاضر، 
ــکده ي حقوق در كشور كره ي  ريیس يك دانش

جنوبي است.
ـ پاشا از كشور اسپانیا: وي در گذشته نماينده ي 
ــود و در حال حاضر،  ــورش در آيمو ب ثابت كش
ــازمان بین المللي ماهواره هاي سیار  دبیركل س

)IMSO( است.
ــور اياالت متحده ي امريکا: وي كه  ـ  النتز از كش
از مقامات عالي رتبه ي گارد ساحلي امريکا است، 
ــوراي آيمو را از سال 2009 میالدي  رياست ش

بر  عهده دارد.
ـ خانم ام. بنفو از كشور نیجريه: وي در گذشته 
رياست بخش همکاري هاي فني آيمو را تا تیرماه 
ــت و در حال حاضر،  ــال جاري بر عهده داش س
ــتگي  ــئولیت خاصي ندارد و دوران بازنشس مس

خود را مي گذراند.■
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معاون برنامه ريزي، اداري و مالي سازمان 
بنادر و دريانوردي ضمن تشريح عملكرد 
اين معاونت در سال جاري از توجه جدي 
ب�ه مبحث توس�عه و بهس�ازي س�اختار 
اداري و مال�ي و هدف ق�رار دادن برنامه 
ريزي ها به منظور بس�تر س�ازي تبديل 
بنادر توانمند جمهوري اس�المي ايران به 

هاب منطقه اي خبر داد. 
وي با اش�اره به پروژه هاي ملي در دست 
اجراي س�ازمان بن�ادر و دريان�وردي، از 
تالش و پي گيري براي تامين منابع مالي 
اين پروژه ها س�خن گفت و اظهار داشت: 
با پي گيري »مهندس سيد عطاءاله صدر«، 
مديرعامل س�ازمان بن�ادر و دريانوردي، 
مج�وز صدور اوراق مش�ارکت در آخرين 
جلس�ه ي س�ال 1388 هي�أت دولت، به 
تصويب رسيد و ضمن بهره گيري از توان 
کارشناسان سازمان، طرح توجيهي مورد 
نياز براي بانك مرکزي جمهوري اسالمي 
ايران و بانك  عامل،  تهيه شد، ضمن آنكه 
تبليغات رس�انه  اي مناسب جهت فروش 
اوراق بعم�ل آمد و در نهاي�ت رقمي بالغ 
بر  ده ميليارد ري�ال صرفه جويي را براي 

سازمان به ارمغان آورد.
»محمدرضا امامي«، معاون برنامه ريزي، اداري 
ــوردي، با بیان  ــازمان بنادر و دريان ــي س و مال
ــژه با خبرنگار  ــب، در گفت وگوي وي اين مطل
ماهنامه ي »بندر و دريا« به مناسبت سالگشت 
ــالمي، در  ــکوهمند  اس دهه ي فجر انقالب ش
تشريح دست آوردهاي يك ساله ي اين معاونت، 
ــاله ي اين  گفت: »در اجراي برنامه هاي يك س
ــذ مجوز   ــري در اخ ــن پي گی ــت، ضم معاون
ــوب برنامه ي  ــازمان در چارچ ــتخدامي س اس
ــال  ــه اعتبار آن در پايان س ــعه ك چهارم توس
گذشته به اتمام رسید، با اقدامات به  عمل آ مده 
ــال، اين سهمیه براي  ــفندماه همان س در اس

ــال 1389 تمديد گرديد  ــازمان تا پايان س س
ــات و هماهنگي هاي  ــا اقدام ــه امیدواريم ب ك
ــه زودي آزمون جذب نیروهاي  به عمل آمده، ب

جديد برگزار  شود.«
ــت برنامه ريزي، اداري  ــدام ديگر معاون وي، اق
ــامانه  ــي س ــال جاري، بررس و مالي را طي س
ــرد و در اين خصوص  ــوان ك GCOMS عن
ــال اداره ي كل آمار و فن آوري  افزود: »با انتق
ــي اين  اطالعات به حوزه ي اين معاونت، بررس
ــامانه در دستور كار قرار گرفت كه منجر به  س
ــايي 509 مورد ايراد و نکات قابل بهبود  شناس
ــر فعالیت  ــرارداد نظارت ب ــد، همچنین، ق ش
ــه مبلغ آن بالغ  ــاي راهبري GCOMS ك ه
ــون ريال بود،  حذف و در حال  بر 3700 میلی
ــط كارشناسان اداره ي  حاضر اين نظارت، توس
كل مربوطه انجام مي شود، قابل ذكر است كه 
 PSO  عدم تمديد قرارداد سرور میل ، سرور
ــي  صرفه جوي ــث  باع   SHAIR POINTو
سالیانه 240 میلیون ريال براي سازمان بنادر 

شده است.«
ــامانه ها را  ــري و نگهداري س ــي«، راهب »امام
ــل  ــال و ايمی ــات اداري، پورت ــامل؛ مکاتب ش
سازماني، سامانه ي مکانیزه ي امور شركت هاي 
كارگزاري ترابري دريايي، پايگاه اطالع رساني 
ــامانه ي جامع اداري،  ــازماني، س مخاطبان س
 ،)WAN( ــازماني ــترده ي س ــبکه ي گس ش
ــع  ــامانه ي جام ــي، س ــع مال ــامانه ي جام س
  ،ICOPMAS الکترونیکي و پايگاه اينترنتي
ــامانه ي حضور و غیاب و  اينترنت سازمان، س
ساعت هاي كارت خوان، سامانه ي جامع دريايي 
ــرد:  ــان ك ــت و خاطرنش و GCOMS دانس
ــامانه ي  »دريافت تعرفه ي خدمات رايانه اي س
GCOMS از بهره برداران و اپراتورها از دهم 
ــازي  ــال جاري و طراحي و پیاده س آبان ماه س
سامانه ي اطالعات جغرافیايي بنادر و سازمان 
به صورت وب بیس توسط كاركنان اداره ي كل 

معاون برنامه ريزي، اداري و مالي 
سازمان بنادر و دريانوردي خبر داد:

توجه جدي به توسعه و بهسازی 
ساختار اداری و مالی با هدف قرار 
دادن بنادر هاب و تأمين منابع مالي 
جديد در قالب فروش اوراق مشارکت
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ــار و فن آ وري اطالعات نیز از ديگر اقدامات  آم
يك ساله ي اين معاونت است.«

ــازمان  ــزي، اداري و مالي س ــاون برنامه ري مع
ــطح  بنادر و دريانوردي، در خصوص ارتقاي س
تعامالت سازنده و پیش برنده ي آن معاونت نیز 
ــان كرد: »نهادهاي نظارتي، ازجمله  خاطرنش
ــبات، سازمان بازرسي و نهادهاي  ديوان محاس
ــتادي  ــه معاونت هاي س ــازماني، ازجمل فراس
ــوراي عالي  وزارت راه و ترابري،  نمايندگان ش
ــیون عمران مجلس شوراي  ــازمان و كمیس س
ــخ گويي شفاف و به  موقع  اسالمي، شاهد پاس
به مکاتبات و درخواست هاي خود از سوي اين 
ــه ي  گزارش هاي تحلیلي  ــت بوده و اراي معاون
ــا  ــازمان و ي ــاي س ــردي، از فعالیت ه و عملک
زيربخش حمل ونقل دريايي كشور، به تفکیك 
ــالمي مبتني  قبل و بعد از پیروزي انقالب اس
بر برنامه ي توسعه با تأكید بر سال هاي اجراي 
ــي برنامه ي پنجم  ــه ي چهارم و پیش بین برنام
توسعه، اصالح الگوي مصرف، برقراري سالمت 
ــت مضاعف و كار  ــام اداري و تاكید بر هم نظ
مضاعف، اعتبار خوبي را براي سازمان بنادر و 
دريانوردي، به عنوان دستگاه اجرايي مسئول 

و پاسخ گو به ارمغان آورده است.«
ــت  ــامانه ي قیم ــتقرار س ــريح اس وي، در تش
ــازمان بنادر  ــده مربوط به امور مالي س تمام ش
ــا پي گیري هاي قبلي،  و دريانوردي گفت: »ب
ــار، به عنوان  ــتین  ب ــازمان بنادر براي نخس س
اولین سازمان دولتي سامانه ي مزبور را اجرايي 
ــرر گزارش  ــتقرار آن، بند مک ــا اس ــرد كه ب ك

حسابرس قانوني سازمان، حذف شد.«
ــريح  »امامي«، در ادامه ي اين گفت وگو به تش
»قرارداد رسیدگي به حساب ها و اصالح آن ها« 
پرداخت و در اين خصوص افزود: »اين قرارداد 
ــپرده  ــش از اين، به بخش غیردولتي س تا پی

ــتور كار اداره ي  ــده بود و حذف آن، در دس ش
ــرار گرفت كه با اين اقدام، از  كل امور مالي ق
ــادل 2500 میلیون ريال  صرف هزينه اي مع

در سال جلوگیري به عمل آمد.«
ــازمان  ــزي، اداري و مالي س ــاون برنامه ري مع
بنادر و دريانوردي، از اخذ بخشودگي و تقلیل 
ــي در  ــم مالیاتي به عنوان اقدامي اساس جراي
ــان كرد: »جرايم  ــن معاونت ياد و خاطرنش اي
ــازمان از چندين  ــده براي س مالیاتي اعالم ش
ــال قبل، تحت پي گیري بود، اما حل نشدن  س
ــکل موجب گرديد تا حساب هاي سازمان  مش
ــود كه با مذاكرات انجام شده  ــه بار بسته ش س
ــودگي و تقلیل جرايم مالیاتي،  و دريافت بخش
ــغ مزبور از حدود 18هزار میلیارد به 260  مبل
میلیارد ريال كاهش يافت كه عالوه بر آن، پي 
ــودگي با توجه به  گیري دريافت نامه ي بخش

شرايط سازمان نیز در حال انجام است.«
ــاير  ــم وام ضروري كاركنان را از س وي، ترمی
اقدامات اساسي معاونت برنامه ريزي،  اداري و 
ــمرد و اظهار داشت:  ــازمان بنادر برش مالي س
ــازمان، وام  ــا اخذ مصوبه ي هیئت عامل س »ب
ضروري به كلیه ي كاركنان مشمول سازماني 
با پايه ي  حقوق سال 1389 پرداخت مي شود 
و در چارچوب پرداخت وام به خانواده ي معظم 
شهداي سازمان، با همکاري هیئت عامل، اين 
ــقف 300 میلیون ريال ارتقا، مصوب  وام تا س

و پرداخت شد.«
ــکن سازمان با  ــاعدت با تعاوني مس امامي مس
ــريع  در  همکاري هیئت عامل و به منظور تس
ــکوني كاركنان را يکي از  ــاخت منازل مس س
اقدامات اساسي دانست و در خصوص تشکیل  
ــز گفت: » به منظور  ــي اعتبار كاركنان نی تعاون
ــورد نیاز  ــهیالت م ــي معضل تس ــل اساس ح
ــتخدامي، اين موضوع  كاركنان با هر گونه اس

ــار در حال  ــکیل تعاوني اعتب ــري و تش پي گی
ــت، امید مي رود مجوز آن، به زودي  انجام اس

اخذ تا اقدام هاي الزم به عمل آيد.«
ــازمان،  ــاون برنامه ريزي، اداري و مالي س مع
ــاي مالي مربوط به  از تهیه و تنظیم صورت ه
ــعه ي بنادر  ــاي عمراني مرتبط با توس طرح ه
كوچك و احداث موج شکن در مناطق محروم 
ساحلي، خبر داد و با اشاره به اصالح سامانه ي 
ــتمزد كاركنان، در اين  ــي و  حقوق و دس مال
ــرده، اقدامات  مورد افزود: »با انجام كاري فش
ــي، حقوق و  ــامانه ي مال ــوط به  اصالح س مرب
ــتمزد و ورود اطالعات مربوط به كاركنان  دس
ــت و حقوق و  ــت(، انجام گرف ــل وضعی )تبدي

مطالبات آنان در زمان مقرر پرداخت شد.«
ــزارش  ــاي گ ــش بنده ــن، كاه وي همچنی
ــال  ــد س ــزان 20درص ــه می ــي را ب حسابرس
ــت و در خصوص تهیه و تنظیم  گذشته دانس
صورت هاي مالي میان دوره اي و پايان دوره ي 
ــعه ي مرحله ي 1  ــاركت طرح   توس اوراق مش
ــهید  ــه هاي  2 و 3 مجتمع بندري ش حوضچ
رجايي كه به صورت 4 ساله در سال 1383 به 
فروش رفته بود، چنین اظهار داشت: »گزارش 
ــورت مقبول و  ــي اين طرح، به ص حساب رس
مشروط و با تأيید مبلغ علي  الحساب پرداختي 
ــود اوراق، به عنوان سود قطعي طرح،  بابت س

 برگزاري دوره ي چهارم مسابقات طي سال جاري 
با  و  شرکت کنندگان  توان  از  بهره گيري  با  صرفاً 
مساعدت اعضاي هيئت عامل  با صرف حداقل هزينه 
و بهره  گيري از توان داخلي، شكل اجرايي به خود 

گرفت. 
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تهي��ه و از ط��رف امي��ن ط��رح كه س��ازمان 
حسابرس��ي اس��ت، تأييد و ب��ه بانك مركزي 
جمهوري اس��امي ايران و مراجع ذيربط ارايه 

شد.«
»امامي«، از پرداخت تس��هيات به همكاران 
قرارداد مستقيم، شركتي و بازنشسته خبر داد 
و خاطرنش��ان كرد: »با اخذ مبلغ 120ميليارد 
ري��ال از مناب��ع قرض الحس��نه ي بانكي براي 
صندوق قرض الحسنه ي سازمان، اين موضوع 

در حال انجام است.«
مع��اون برنامه ري��زي، اداري و مالي س��ازمان 
بنادر، افزايش س��هم كمك هزينه ي پرداختي 
از طرف ش��ركت بيمه ي البرز را يادآور شد و 
گفت: »به منظور بهبود شرايط بيمه ي تكميلي 
و افزاي��ش خدمات بيمه ي عم��ر و حوادث به 
مشمولين، اين اقدام به انجام رسيده است.« 

وي، تبدي��ل وضعيت نيروهاي ش��ركتي را از 
ديگ��ر اقدامات اين معاونت در ايام سالگش��ت 
دهه ي مبارك فجر انقاب اسامي عنوان كرد 
و افزود: »تاكنون وضعيت اس��تخدامي 1323 
نفر از نيروهاي ش��ركتي س��ازمان، به قرارداد 

مستقيم تبديل شده  است.«
»امامي«، در خصوص حل مش��كل پاركينگ 
پرسنل س��ازمان بنادر اظهار داشت: »ساليانه 
رقم��ي بال��غ ب��ر 1800 ميلي��ون ري��ال ب��ه 
اجاره دهنده پاركينگ پرداخت مي شد، اما در 
س��ال جاري، بدون پرداخت اين رقم و تنها با 
همكاري تعاوني مصرف، مشكل سازمان مرتفع 
گردي��د، ضمن آن ك��ه، برگ��زاري چهارمين 
دوره ي مسابقات ورزش��ي ارگان هاي دريايي، 
ب��ا بهره گيري از توانمن��دي داخلي و با صرف 

حداقل هزينه انجام ش��د. طي سال گذشته، با 
هزينه كرد مبالغ مورد نياز از منابع س��ازماني، 
اين مس��ابقات برگزار ش��ده بود، در حالي كه 
برگزاري دوره ي چهارم مس��ابقات طي س��ال 
جاري، با بهره گيري از توان شركت كنندگان و 
با مساعدت اعضاي هيئت عامل، علي الخصوص 
معاونت امور بن��دري و مناطق ويژه، با صرف 
حداق��ل هزينه و بهره  گيري از ت��وان داخلي، 

شكل اجرايي به خود گرفت.«
مع��اون برنامه ريزي، اداري و مالي س��ازمان، 
س��امان دهي منابع  صندوق بيمه اين سازمان 
را از ديگر اقدامات سال جاري معاونت متبوع 
خود دانست و خاطرنش��ان كرد: »در سنوات 
گذشته، مبالغي از اين  محل كه تحت اختيار 
معاون برنامه ريزي، اداري و مالي بوده اس��ت، 
به منظور مس��اعدت در موارد خاص پرداخت 
مي ش��د، اما  در س��ال جاري، اي��ن منابع در 
اختي��ار  كارگروهي قرار گرفت تا با بررس��ي 
دقيق، براي كليه كاركنان س��ازمان در سطح 
س��تاد و بنادر تابعه به كار گرفته شود . ضمناً 
در س��ال جاري، وج��وه مربوطه ك��ه قبًا به 
صورت بااس��تفاده نگهداري مي ش��د، ضمن 
تبديل به اوراق مشاركت و بهره گيري از سود 
5/16درص��دي و پرداخت آن در هر س��ه ماه 
يكبار، مجموع اين وجوه و سود متعلقه، صرف 

رفع مشكل همكاران شده است.«
وي در خص��وص اص��اح روش رس��يدگي به 
حساب مجتمع رفاهي كارآباد سازمان بنادر 
گفت: »ع��اوه بر مجتمع كارّآباد، بهس��ازي 
مجتمع رفاه��ي رامس��ر و برنامه ريزي جهت 
بهره گي��ري از آن در دس��تور كار قرار گرفت، 
س��فرهاي زيارت��ي و س��ياحتي هم��كاران به 
مشهد مقدس، كيش، قشم و ساير مناطق، نيز 

عملياتي شده است.«
»امام��ي«، از س��امان دهي س��رويس ت��ردد 
بين ش��هري خب��ر  داد و گفت؛ اي��ن موضوع 
به همراه تهيه ي خدمات پروازي كه در گذشته 
انحص��اراً از طريق يك آژانس هواپيمايي تهيه 
مي ش��د و داراي جرايم باال بود، با استفاده از 

خدمات ساير دفاتر فروش اصاح شد. 
وي در خص��وص توزي��ع كارت هاي ورزش��ي 
بين كاركنان س��ازماني نيز اف��زود: »عاوه بر 
پرداخت يارانه ي ورزش��ي، به منظور اس��تفاده 
از تسهيات ورزشي شهري، اين كارت ها بين 
كاركنان رسمي و قرارداد مستقيم توزيع شده 

است.« 
مع��اون برنامه ري��زي، اداري و مالي س��ازمان 
بن��ادر و دريانوردي، با اش��اره به تعريف منابع 
جدي��د درآمدي از محل بيمه، اظهار داش��ت: 
تاكنون ح��دود 100ميليارد ريال از اين محل 
محقق ش��ده اس��ت. وي در خصوص افزايش 
امكانات رفاهي براي پرسنل نيز اظهار داشت: 
با اختص��اص فضاي مناس��ب براي تش��كيل 
فروشگاه تعاوني مصرف، در پاركينگ سازمان، 
توانس��ته ايم مكان مناسبي جهت اين تعاوني 

كه قبًا در موقعيتي نامناسب فعاليت مي  كرد، 
پيش بيني كنيم.

وي صرفه جويي در هزينه هاي انتشار ماهنامه 
علمي- تحقيقاتي بندر و دريا را حداقل معادل 
100ميليون ريال در ماه دانست و در خصوص 
س��امان دهي تن خواه  گردان سازمان بنادر نيز 
خاطرنشان كرد: »با همكاري مناسب واحدها 
و ب��راي جلوگيري از افزايش هزينه ها، اين امر 
در دستور كار قرار گرفت و سامان دهي شد.«

»امام��ي«، در اي��ن گفت و گ��و همچنين از 
پي گي��ري و تصويب طرح هاي كميته ي وجوه 
اداره ش��ده خب��ر داد و گف��ت: »از مهم ترين 
آن ها، مي ت��وان به تجهيز بن��ادر با تخصيص 
262ميليارد ريال به منظور خريد 63 دستگاه 
با  تجهي��زات بندري، ش��ناورهاي مس��افري 
تخصي��ص 40ميلي��ارد ريال براي س��اخت و 
خريد 3 فروند ش��ناور مس��افري، شناورهاي 
خدماتي با تخصيص 237ميليارد ريال جهت 
ساخت 8 فروند يدك كش، شناورهاي تجاري 
در درياي خزر با تخصيص 159 ميليارد ريال 
به منظور خريد 4 فروند ش��ناور تجاري اشاره 

كرد.« 
معاون برنامه ريزي، اداري و مالي س��ازمان، با 
اش��اره به انعقاد تفاهم نامه با بانك ملت افزود: 
»براي رفع مش��كل تسهيات گيرندگان و در 
راس��تاي تس��ريع در كاهش ميانگين س��ن و 
توس��عه ي ناوگان، س��رعت در بهره برداري از 
تجهي��زات و ارتقاي اس��تانداردهاي ايمني در 
زيربخش حمل ونقل دريايي كشور، شا مل بار 
و مس��افر،  اين تفاهم نامه ب��ا بانك ملت امضا 

شد.« 
»امام��ي« در ادامه اي��ن گفت وگو، با تأكيد بر 
انعق��اد تفاهم نامه ي اعطاي تس��هيات بانكي 
وج��وه اداره ش��ده ب��ا بانك توس��عه ي تعاون، 
خاطرنش��ان كرد: »در راس��تاي سياست هاي 
حمايتي در بخش تعاون و افزايش س��هم اين 
بخ��ش در حمل ونق��ل دريايي كش��ور، انعقاد 
تفاهم  نام��ه با بانك توس��عه ي تع��اون صورت 

پذيرفته است.«
وي همچني��ن از توافق اوليه با بانك مس��كن 
براي امضاء توافق نامه اعطاي تسهيات بانكي 
وجوه اداره شده در آينده نزديك و پي گيري 

مشكل مسكن كاركنان سازمان خبر داد.
معاون برنامه ريزي، اداري و مالي سازمان بنادر 
و دريان��وردي، در پايان اين گفتگو و در پاس��خ 
به سوال خبرنگار بندر و دريا مبني بر چگونگي 
فضاي سازماني طي يك سال گذشته حضور وي 
در س��ازمان بنادر و دريان��وردي، اعام كرد كه 
سازمان بنادر و دريانوردي يك سازمان حاكميتي 
و كارشناس��ي اس��ت كه از فضاي بسيار خوب 
تعام��ل و همكاري در تم��ام بخش ها برخوردار 
است و تمامي همكاران، مجموعه اي هوشمند، 
قدرشناس و ساعي را تشكيل مي دهند كه اين 
روحيه قطعاً حركت س��ازمان را دردستيابي به 

اهداف متعالي تسريع مي نمايد.■

در راستاي سياست هاي حمايتي در بخش تعاون و 
افزايش سهم اين بخش در حمل ونقل دريايي كشور، 
انعقاد تفاهم  نامه با بانك توسعه ي تعاون صورت 

پذيرفته است.
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تازه تري�ن دس�تاوردهاي س�ازمان بن�ادر 
درياي�ي،  بخش ه�اي  در  دريان�وردي  و 
بندري و س�اخت س�ازه ها و تجهيزات، در 
نمايش�گاه فن آوري هاي نوين در ش�هرك 
نمايشگاه هاي بين المللي دمشق، در معرض 
ديد بازديدکنندگان و مسئوالن ارشد اين 

کشور قرار گرفت.
ــدر و دريا« و بنا بر اعالم پايگاه  به گزارش »بن
اطالع رساني رياست جمهوري، در مراسم آغاز 
به كار نمايشگاه فن آوري هاي نوين و پیشرفته ي 
ــالمي ايران در سوريه كه به مدت  جمهوري اس
ــور برپا بود، »اسفنديار رحیم  4 روز در اين كش
مشايي«، ريیس دفتر ريیس جمهوري اسالمي 
ــالم والمسلمین سید احمد  ايران، »حجت االس
ــوري در امور  ــاور ريیس جمه ــوي«، مش موس
ــوريه، »آيت اهلل  ــفیر ايران در س فلسطین و س
سید مجتبي حسیني«، نماينده ي مقام معظم 
ــركات«، وزير  ــوريه و »قیاس ب ــري در س رهب

ــوريه و جمعي از مقام هاي دو  آموزش عالي س
كشور حضور داشتند.

ــگاه  بر پايه ي اين گزارش، همچنین در نمايش
ــالمي ايران،  ــاي نوين جمهوري اس فن آوري ه
در  ــركت  ش  130 ــت آوردهاي  دس ــن  آخري
میکرو  نانوتکنولوژي،  بیوتکنولوژي،  زمینه هاي 
ــوا ـ  فضا،  ــکي، ه ــك، دارويي، پزش ـ  الکترونی
ــي )حفاري و  ــزات نفت ــو، تجهی ــاي ن انرژي ه
اكتشافي(، نفت و گاز، ماشین افزار و اتوماسیون، 
بیومتريك، تجهیزات مرتبط با انتقال نیرو نیز، 
در معرض ديد عموم قرار گرفت. برگزاري اين 
ــت  ــگاه، با همکاري دفتر فن آوري رياس نمايش
جمهوري و نخست وزير سوريه، در پي استقبال 
ــوريه از نمايشگاه مشابه در  ريیس جمهوري س
ــالمي ايران  وزارت امور خارجه ي جمهوري اس
ــه تهران صورت  ــفر مهرماه 1389 وي ب در س

گرفت.

نمایشگاه فن آوري هاي ایران، 
نشان دهنده ي عمق روابط دو كشور است

»محمود حمود«،  ريیس مؤسسه ي نمايشگاه هاي 
ــم افتتاح اين نمايشگاه گفت:  ــوريه، در مراس س
ــگاه فن آوري پیشرفته ي ايران  »برگزاري نمايش
در سوريه، نشان دهنده ي عمق روابط دو كشور 

است.«
ــن موضوع را  ــزارش، وي اي ــن گ ــاس اي بر اس
ــگاه كه با حضور  ــم افتتاح اين نمايش در مراس
شماري از مسئوالن ايراني و سوري در شهرک 

نمايشگاه هاي سوريه برپا بود، بیان كرد.
ــن  ــزاري اي ــدف از برگ ــزود: »ه ــود« اف »حم
ــن آوري  ــر از ف ــتفاده ي بیش ت ــگاه، اس نمايش
ــرفته ي ايران و همکاري علمي ـ فن آوري  پیش

میان دو كشور است.«
وي تصريح كرد: »ايران به پیشرفت هاي زيادي 
ــوريه  ــت يافته كه س در زمینه ي فن آوري دس

مي تواند از آن ها استفاده كند.«

پيشرفت هاي بندري و دريايي ايران 
در نمايشگاه سوريه

گزارش »بندر و دريا« از برپايي نمايشگاه فن آوري هاي نوين 
و پيشرفته ي ايران در دمشق
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ــاور نهاد  در ادامه، »حمیدرضا امیري نیا«، مش
ــت جمهوري و ريیس مركز همکاري هاي  رياس
ــگاه،  ــت: »اين نمايش ــن نهاد گف ــن آوري اي ف
ــوري دو  ــاي جمه ــاس گفت وگوي رؤس براس
ــد،  ــار اس ــت بش ــور در تهران و درخواس كش
ــوريه، امروز در دمشق آغاز  ريیس جمهوري س
ــگاه  ــترده تر از نمايش ــیار گس به كار كرد و بس

برگزارشده در تهران در مهرماه است.«
وي افزود: »حضور صدها نفر متخصص ايراني، 
ــوريه است كه  درواقع پیام به مردم و دولت س
ــد ما آماده ي همکاري و انتقال همه ي  مي گوين
تجربیات خود در زمینه ي فن آوري پیشرفته به 

سوريه هستیم.«
ــگاه، نه  ــا« تصريح كرد: »اين نمايش »امیري نی
ــش همکاري و  ــیله اي براي افزاي هدف كه وس

عملي كردن آن است.«

بازدید ریيس  دفتر ریيس جمهوري  از 
غرفه ي سازمان بنادر

ــفنديار رحیم مشايي«،  ريیس دفتر ريیس   »اس
جمهوري، در اولین روز از اين نمايشگاه، ضمن 
ــازمان بنادر و دريانوردي و  بازديد از غرفه ي س
آشنايي با عملکرد ربات زيردريايي اين سازمان، 
موسوم به »كاوشگر خلیج فارس«، پیشرفت هاي 
ــه در بخش هاي بندري و دريايي و  صورت گرفت
همچنین ساخت اين سازه و تجهیزات مربوطه 

را قابل توجه دانست.
ــیه ي بازديد  ريیس دفتر ريیس جمهور، در حاش
ــگاه فن آوري هاي پیشرفته ي ايران در  از نمايش
سوريه گفت: »چنین نمايشگاه هايي به جهانیان 
نشان مي دهد كه به رغم همه ي فشارها، ايران به 
باالترين سطح علمي دست يافته و اين موضوع، 
موفقیت و حقانیت ملت ايران را ثابت مي كند.«

ــايي«، در حاشیه ي اين  ــفنديار رحیم مش »اس
ــزاري  ــگاران، از برگ ــع خبرن ــد و در جم بازدي
ــگاه فن آوري هاي پیشرفته ي كشورمان  نمايش
ــي  معرف ــور  به منظ ــف  مختل ــورهاي  كش در 
توانمندي هاي جمهوري اسالمي ايران و اثبات 

حقانیت ملت ايران خبر داد.
ــي از آثار مهم  ــت: »يک ــايي« اظهار داش »مش
ــي  معرف ــگاه هايي،  نمايش ــن  چنی ــزاري  برگ

ظرفیت هاي كشورمان به ساير ملت ها است.«
مشاور و ريیس دفتر ريیس جمهوري افزود: »با 
ــاي نوين، باالترين  ــه اين كه فن آوري ه توجه ب
ــت و   ــرفته ي جهاني اس ــطح از دانش پیش س
ــان خواهد  ــران، دانش بنی ــاد آينده ي اي اقتص
ــد در اقتصاد و  امنیت  بود، فن آوري هاي جدي
ــي بین المللي، نقش  ــايل سیاس ملي و نیز مس

تعیین كننده اي خواهد داشت.«
ــتین نمايشگاه از  ــان كرد: »نخس وي خاطرنش
ــورمان امروز در  ــرفته ي كش فن آوري هاي پیش
سوريه برگزار شده است و اين حركت در ساير 

كشورها نیز ادامه خواهد يافت.«
»مشايي« افزود: »انتخاب كشور سوريه در بین 
كشورهاي عربي، به خاطر نگاه مشتركي است 

ــطح كالن از آن برخوردار  ــور در س كه دو كش
هستند.«

ــوري افزود:  ــاور و ريیس دفتر ريیس جمه مش
ــق در  ــران و دمش ــاي ته ــروز همکاري ه »ام
ــت و نبايد در افزايش سطح  منطقه اثرگذار اس
ــش و تکنولوژي غفلت  همکاري ها حوزه ي دان
ــه، بنیادي ترين بخش  ــود؛ چراكه اين عرص ش

همکاري هاي دوجانبه را شکل مي دهد.
ــان كرد: »برگزاري  ــايي« خاطرنش »رحیم مش
ــاز دوره ي  ــگاه هايي مي تواند آغ ــن نمايش چنی
جديدي از همکاري هاي دوجانبه را شکل دهد 
و جمهوري اسالمي ايران در برنامه ي توسعه ي 
ــورها براي  ــاير كش ــود با س ــاي خ همکاري ه
ــترش حوزه ي فن آوري هاي نوين، اهمیت  گس

خاصي قايل است.«

نمایشگاه ایران در دمشق، نشانه ي بي اثر 
بودن تحریم است

ــوريه، با  ــر خارجه ي س ــم« وزي ــد المعل »ولی
ــالمي در  ــال روز پیروزي انقالب اس تبريك س
ــگاه فن  آوري پیشرفته ي  ايران، برگزاري نمايش
ــق را نشانه ي بي اثر بودن تحريم  ايران در دمش

تحمیلي از سوي دشمنان ايران دانست.
ــوريه، اين جمله را در جريان  وزير خارجه ي س
ــفنديار رحیم مشايي« مشاور و  مالقات با »اس
رئیس دفتر ريیس جمهوري اسالمي ايران بیان 

كرد.
ــگاه  ــندي از اين نمايش »المعلم«، با ابراز خرس
افزود: »دست آوردهاي علمي جمهوري اسالمي 
ــانه ي بي اثر بودن تحريم و دلیلي بر  ايران، نش
ــیدن به  ــلمان ايران براي رس اراده ي مردم مس

خودكفايي است.«
ــرورت بهره مندي از تمام  ــه بر ض وي در  ادام
ــش  ــتاي افزاي ــود در راس ــاي موج ظرفیت ه
ــور در زمینه ي همکاري هاي   مناسبات دو كش

دوجانبه، منطقه اي و بین المللي تأكید كرد.
ــرايط  ــوريه تصريح كرد: »ش وزير خارجه ي س
ــتمرار  ــه، ضرورت همکاري و اس كنوني منطق
ــق را مضاعف كرده  ــاي تهران و دمش رايزني ه

است.«
»مشايي«، ريیس دفتر ريیس جمهوري اسالمي 
ــگاه فن آوري هاي  ــزاري نمايش ــران نیز، برگ اي
ــگاه ايراني در اين  ــتین نمايش نوين را كه نخس
زمینه در خارج از كشور است، نشانه ي اهتمام 
ــت و  ــور دوس ــالمي ايران به كش جمهوري اس
برادر سوريه دانست و آمادگي ايران را به منظور 
انتقال دانش و فن آوري هاي مورد نیاز به سوريه 

اعالم كرد.
ــاور ريیس جمهوري در امور خاورمیانه، در  مش
ــت هاي نظام  ــر اين كه سیاس ــه با تأكید ب ادام
سلطه و صهیونیست ها در تحمیل اراده ي خود 
ــت  ــکارا با شکس به ملت ها و ظلم به آنان، آش
ــت، افزود: »تهران ـ دمشق، از  روبه رو شده اس
ــورهاي غربي، گناه بزرگي مرتکب  ديدگاه كش
ــت هاي آنان پیروي  ــده اند؛ چراكه از سیاس ش

ــلط آنان بر منطقه و غارت  نکرده و مخالف تس
ثروت ملت ها هستند.«

»رحیم مشايي«، با بیان اين كه ايران و سوريه، 
دو كشور مترقي و پیشرفته و داراي دولت هايي 
ــتند، گفت:  مبتني بر آراء و اعتماد عمومي هس
ــه و منافقانه اي كه  ــع رياكاران »برخالف مواض
ــاني اتخاذ مي كند، ايران  ــايل انس غرب در مس
ــه كاماًل به  ــتند ك ــورهايي هس ــوريه كش و س
ــد و معتقدند كه بايد  ــاني پايبن موضوعات انس
ملت ها آزاد باشند تا به طور مشترک در اداره ي 

جهان مشاركت داشته باشند.«
ــور، از تاريخ و  ــاره به  اين كه دو كش ــا اش وي ب
ــتند، گفت:  ــوردار هس ــتركي برخ ديدگاه مش
ــطح  ــق در س ــط تهران و دمش ــه رواب »اگرچ
ــش  ــت افزاي ــي ظرفی ــرار دارد ول ــازي ق ممت
ــت و  اين موضوع،  ــیار زياد اس همکاري ها بس
ــور را ايجاد  ــبات دو كش انگیزه ي ارتقاي مناس

مي كند.«
ــاور و ريیس  دفتر ريیس جمهوري با تأكید  مش
بر اين كه روابط تهران و دمشق صرفاً به مسايل 
ــايل  ــود، گفت: »مس ــه محدود نمي ش دوجانب
منطقه اي و همکاري در عرصه هاي بین المللي،  
ــیار مهم ارتقاء سطح همکاري  از حوزه هاي بس

دو كشور است.«
ــاور و ريیس دفتر ريیس جمهور، همچنین  مش
بر ضرورت همکاري هاي دو كشور در زمینه ي 
ــت:  ــرد و گف ــد ك ــن تأكی ــاي نوي فن آوري ه
ــالمي ايران، آمادگي دارد بدون  »جمهوري اس
ــت آوردهاي  ــچ محدوديتي تجربیات و دس هی

خود را در اختیار ملت سوريه قرار دهد.«
»مشايي« و »المعلم«، در اين ديدار، همچنین 
درباره ي آخرين تحوالت سیاسي منطقه رايزني 
ــورت هاي  ــه ي رايزني ها و مش ــزوم ادام و بر ل
ــه ي تحوالت منطقه  ــق در زمین تهران و دمش

تأكید كردند.
ــاي جديد براي  ــايي فرصت ه دو طرف، شناس
ــتار  ــترش همکاري هاي دوجانبه را خواس گس
ــي از زمینه هاي  ــدند و فن آوري نوين را يک ش

مهم همکاري تهران و دمشق دانستند.

حضور دولت مردان سوریه در غرفه ي 
سازمان بنادر

ــت،  ــه، وزراي بهداش ــاي جداگان طي بازديده
ــوريه در ايران و  ــفیر س ــوم و س ــات، عل ارتباط
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ــافات  ــن ريیس مركز تحقیقات و اكتش همچنی
سوريه، با تازه ترين دست آوردهاي سازمان بنادر 
ــل دريايي  ــوزه ي حمل ونق ــوردي در ح و دريان
ــنا شدند. مسئوالن سوري در بازديد از ربات  آش
زيردريايي R.O.V، اين دستگاه را در بازرسي از 
ــنجي سازه هاي دريايي بسیار  بنادر و سالمت س
كاربردي دانستند و دسترسي به اين تکنولوژي 
را براي دولت سوريه بسیار ارزشمند برشمردند.

برگي دیگر از دیپلماسي فن آوري ایران
برگزاري اين نمايشگاه، هم زمان با سي ودومین 
ــالمي در ايران،  ــروزي انقالب اس ــال گرد پی س
ــت يابي به  اولین اقدام در نوع خود، پس از دس
ــتاز در جهان  علوم و فن آوري هاي نوين و پیش
ــت. در اين نمايشگاه كه با استقبال  معاصر اس
ــوريه، از جمله  ــاي عالي رتبه ي س ــرم مقام ه گ

ــئوالن حزب بعث، وزرا، نمايندگان و مردم  مس
سوريه روبه رو شد، بیش از 140 شركت ايراني، 
ــي و فني خود را  ــت آوردهاي علم آخرين دس
ــوژي،   ــوژي، نانوتکنول ــاي بیوتکنول در زمینه ه
ـ   ــکي، هوا  ــي، پزش ــك، داروي میکروالکترونی
ــزات نفتي )حفاري و  فضا، انرژي هاي نو، تجهی
اكتشافي(، نفت و گاز، ماشین افزار و اتوماسیون، 
بیومتريك، تجهیزات مرتبط با انتقال نیرو، در 

معرض ديد عموم قرار داده بودند.
ــركت ها و مؤسسه هاي اقتصادي  عالوه بر اين، ش
ايراني فعال در زمینه ي اجراي طرح ها و پروژه هاي 
مشترک بین ايران و سوريه نیز، در اين نمايشگاه 

فعالیت هاي خود را عرضه كرده بودند.
ــن  ــت اندركاران اي ــئوالن و دس ــي از مس برخ
نمايشگاه، استقبال مسئوالن و مردم سوريه را 
ــش از حد انتظار  ــگاه، خوب و بی از اين نمايش

اعالم كردند.
ــه  ــن س ــگاه، همچنی ــن نمايش ــان اي در جري
ــت تفاهم و همکاري بین  موافقت نامه و يادداش
ــه ي كیترينگ و  ــور در زمین مقام هاي دو كش
تعمیر هواپیماهاي سوري از سوي ايران، ارتقاي 
سطح همکاري هاي دانشگاهي و ايجاد دانشگاه 
مشترک فارابي در شهر بندري الذقیه ي سوريه 
ــوريه با  و ايجاد پارک عمومي و فن آوري در س

مشاورت ايران امضا شد.
ــال هاي  ــان ايراني، در س متخصصان و مهندس
اخیر موفق به تولید فیلترهاي نانويي با ساخت 

ــین آالت آن در داخل كشور  ــتگاه ها و ماش دس
ــده اند كه از آن در نیروگاه هاي برق استفاده  ش
مي شود. »ولید المعلم«، وزير خارجه ي سوريه 
ــق، ضمن  ــايي« در دمش نیز، در ديدار با »مش
ــگاه فن آوري هاي  ــتقبال از برگزاري نمايش اس
ــوريه، آن را نشانه ي شکست  نوين ايران در س
ــال تحريم ها علیه  ــراي اعم ــمنان ايران ب دش

تهران خواند.
ــن روز ملي ايران با حضور شمار  برگزاري جش
ــاي  ــوري، ديپلمات ه ــاي س ــادي از مقام ه زي
ــطیني  ــور، رهبران فلس خارجي مقیم اين كش
ــف نیز از نکات  ــخصیت هاي مذهبي مختل و ش
قابل توجه حاشیه اين نمايشگاه بود. حاضران، 
ضمن بازديد از دست آوردهاي علمي، سال روز 
پیروزي انقالب اسالمي در ايران را به مسئوالن 

ايراني تبريك گفتند.
ــايي« نیز، در ديدار با »اسد« در دمشق،  »مش
ــاخت متخصصان  نانوسکوپ س ــتگاه  يك دس
ــه وي هديه و اعالم  ــي را ب ــمندان ايران و دانش
ــت كه  ــانه ي آن اس ــدام، نش ــه اين اق ــرد ك ك
ــران، به  ــي و فن آوري اي ــت آوردهاي علم دس

همه ي جهانیان تعلق دارد.
ــال هاي اخیر به  ــتگاه ها در س ــداي اين دس اه
سران و رؤساي كشورهاي مختلف موجب شده 
ــي فن آوري  ــت تا از آن به عنوان »ديپلماس اس
ــي  ــات، فرهنگ و علوم سیاس ــران« در ادبی اي

معاصر نام ببرند.■
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 ،»ROV« زيردريايي  روباتيك  کاوشگر 
دست آوردهاي  نمايشگاه  در  درحالي 
جمهوري اسالمي ايران در  دمشق پايتخت 
مديرکل  گفته ي   به  که  شد  ارايه  سوريه 
تأمين و نگهداري تجهيزات سازمان بنادر، 
سازه هاي  بر  تخريبي  تأثيرات  شناسايي 
دليل  بتوني،  اسكله ي  ديواره ي  و  دريايي 

اصلي ساخت اين دستگاه قلمداد مي شود.
سرمايه گذاري  به  اشاره  با  رزازان«،  »عبدالکريم 
كشورهاي پیشرفته در صیانت از سازه هاي دريايي 
اظهار داشت: »سازمان بنادر و دريانوردي، به منظور 
بهره گیري از فن آوري هاي نوين در حفظ و نگهداري 
سازه ها و تأسیسات دريايي، ساخت و تولید روبات 

زيردريايي»ROV« را در دستور كار قرار داد.«
سازمان  تجهیزات  نگهداري  و  تأمین  مديركل 
بنادر و دريانوردي اعالم كرد: »اين كاوشگر براي 
بنادر كاربرد  بتني  آزمايش ديواره هاي اسکله ي 
روي  كشتي ها  رانشي  اثرات  سنجش  با  و  دارد 

اسکله ها، تأثیرات تخريبي را مشخص مي كند.«
وي تصريح كرد: »سامانه ي آزمايشگاه زيرآب نیز، 
روي اين دستگاه طراحي شده است تا بتوان آثار 
چنین تأثیراتي را محاسبه و سپس آن را به طور 

تخصصي بررسي كرد.«
»رزازان«، با اشاره به اين كه هزينه ي تولید اين 
دستگاه 60 میلیون تومان بوده است، افزود: »اين 
دستگاه كه توسط متخصصان داخلي ساخته شده 
در مقايسه با انواع مشابه خارجي بسیار ارزان تر 
است؛ ضمن اين كه هزينه ي صرف شده را هم بايد 

با توجه به تحقیقاتي بودن آن، مد نظر قرار داد.«
مديركل تأمین و نگهداري سازمان بنادر و دريانوردي 
خاطرنشان كرد: »در تولید انبوه، هزينه هاي تولید 
كاهش   قابل مالحظه اي  میزان  به  دستگاه،  اين 

مي يابد.«

»رزازان«، با اشاره به نتايج موفقیت آمیز آزمايش هاي 
اولیه ي روبات زيردريايي »ROV« اظهار داشت: 
»اين دستگاه با هدف جلوگیري از تخريب ديواره ي 
بتني اسکله ها در زمان پهلوگیري و يا جدا شدن 

كشتي ها از اسکله ساخته شده است.«
زماني كه كشتي هاي  مديركل،  اين  به گفته ي 
رانش  سیستم  و  بزرگ  پروانه هاي  با  غول پیکر 
قوي در كنار اسکله ها پهلو مي گیرند، اين پروانه ها 
بستر  در  بتوني  ديواره ي  روي  مخربي  تأيیرات 
دريا به وجود مي آورند و موجب تخريب ديواره ها 

مي شوند.
و  شبیه سازي  از  استفاده  »با  داد:  ادامه  رزازان 
به  مي توان  كشتي ها  پهلوگیري  وضعیت  آنالیز 
میزان قابل توجهي از تخريب ديواره ي اسکله ها 
جلوگیري كرد و طول عمر مفید اسکله را افزايش 

داد.«
كه  مي دهد  نشان  شبیه سازي  »اين  افزود:  وي 
يا  و  كشتي  پهلوگیري  هنگام  كشتي ها  پروانه  
روي  تأثیراتي  چه  اسکله،  از  كشتي  جداسازي 

ديواره بر جاي مي گذارند.«
رزازان، در خصوص كاربردهاي ديگر اين روبات 
زيردريايي نیز گفت: »اين دستگاه عالوه بر اين كه 
در   مي گیرد،  قرار  استفاده  مورد  اسکله ها  در 
حوزه ي سالمت سنجي لوله هاي نفتي و عملیات 
هم  شناورها  فلزي  سازه هاي  بازرسي  و  تست 

كاربرد  دارد.«
مديركل تأمین و نگهداري تجهیزات سازمان بنادر 
ادامه داد: »اين شبیه سازي به محققان و كساني 
كه در ساخت اسکله هاي بتني فعالیت مي كنند، 
كمك مي كند كه بتوانند طول عمر ديواره هاي 
به  توجه  با  و  دهند  افزايش  را  اسکله ها  بتني 
مي پیوندد،  وقوع  به  دريا  بستر  در  كه  اتفاقاتي 
تکنولوژي و موادي را در ساخت وساز ديواره هاي 

دچار  آينده  در  تا  گیرند  كار  به  اسکله ها  بتني 
تخريب  نشود.«

دلیل  آن  به  امر  »اين  كرد:  تصريح  »رزازان« 
اهمیت دارد كه تخريب ها در صورت عدم توجه، 
به مرور زمان، به سست شدن اسکله مي انجامد و 

طول عمر اسکله ها را كاهش مي دهد.«
وي با بیان اين كه براي اولین بار، چنین طیف 
آزمايش هايي در دنیا در حال انجام است، گفت: 
»مشابه اين دستگاه در هیچ جاي دنیا تاكنون 

ثبت نشده است.«
مديركل تأمین و نگهداري تجهیزات سازمان بنادر 
افزود: »كاوشگر رباتیك زير دريايي با توجه به 
و  نفتي  در حوزه هاي  زيادي  كاربردهاي  اين كه 
تست و آزمايش  لوله هايي كه در بستر دريا مستقر 
هستند، دارد و نیز مي تواند مشخص كند كه در 
كدام نقطه سازه ها مشکالتي ايجاد شده است، 

چشم انداز بسیار مطلوبي در كشور دارد.«
»رزازان« افزود: »هم چنین، سنسورهايي كه روي 
اين دستگاه نصب مي شود، مي تواند آزمايش هايي 
را انجام دهد كه سالمت سنجي بدنه ي شناورها را 
تشخیص دهد و مشخص كند كه در چه نقاطي 

مشکل وجود دارد.«■

مديرکل تأمين و نگهداري تجهيزات 
سازمان بنادر، تشريح کرد:

کاربردهاي ربات 
زيردريايي

  اين کاوشگر براي آزمايش ديواره هاي اسكله ي بتني بنادر 
کاربرد دارد و با سنجش اثرات رانشي کشتي ها روي اسكله ها، 
تأثيرات تخريبي را مشخص مي کند.
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عن�وان ف�وق بخش�ي از اظهارات�ي اس�ت 
ک�ه »کاپيت�ان عل�ی عزت�ی مدي�ر دفت�ر 
برنام�ه ريزی راهب�ردی و ام�ور بين الملل 
کشتيرانی جمهوری اسالمی ايران« در جمع 
خبرنگاران�ي که ب�راي بازدي�د از بندر امام 
خميني و دستاوردهاي کشتيراني جمهوري 
اس�المي ايران، به اس�تان خوزستان سفر 

کرده بودند عنوان کرد.
وي در ابتدا عملکرد اين شركت را اينگونه تبیین 
كرد: كشتیرانی جمهوری اسالمی ايران كه يکی از 
پتانسیل های مهم نظام به شمار مي رود در زمان 
جنگ تحمیلی خط دوم دفاعی كشور محسوب 
ــز كه در مواجه با جنگ  ــد، و هم اكنون نی می ش
ــمنان نظام قرار گرفته با دارا بودن 165  نرم دش
ــتی )بزرگترين ناوگان تجاری منطقه  فروند كش
خاورمیانه، خلیج فارس و اقیانوس هند( توانسته 
در 10 ماهه سال جاری 31 میلیون تن كاال  را با 
رشدي 10/5درصدي نسبت به مدت مشابه سال 

قبل حمل كند.
ــرايط امروز،  ــب كه در ش ــان اين مطل وي با بی
ــده علیه  ــای اعمال ش ــا و تحريم ه محدوديت ه
ــران در طول  ــالمی اي ــتیرانی جمهوری اس كش
ــابقه بوده است،  ــتیرانی بی س تاريخ صنعت كش
افزود: با وجود اين تحريم ها كشتیرانی جمهوری 
ــالمی ايران نه تنها توانسته طبق روال عادی  اس
ــته تا  به فعالیت های خود ادامه دهد بلکه توانس
ــعه ای خود را نیز  ــدود زيادی برنامه های توس ح

دنبال كند.
ــردی و امور بین  ــر دفتر برنامه ريزی راهب »مدي
الملل كشتیرانی جمهوری اسالمی ايران« با اشاره 
ــمگیر ظرفیت سازی و  به افزايش و جهش چش
توسعه ناوگان گروه كشتیرانی جمهوری اسالمی 
ــته، اذعان داشت:  ــال گذش ايران در طول 32 س
ــروه از 525 هزار تن و 42  ــت حمل اين گ ظرفی
ــالب به 5.8  ــود دراوايل انق ــتی موج فروند كش
میلیون تن با 165 فروند كشتي در شرايط فعلی 

رسیده است.
ــه ايرانیزه كردن نیروی دريانورد فعال در  عزتي ب
ــتیرانی جمهوری اسالمی ايران اشاره  ناوگان كش
ــال گذشته حدود  ــت: در 32 س كرد و ابراز داش
80 درصد از نیروی دريانورد فعال در ناوگان اين 
ــركت خارجی بودند اما هم اكنون اين رقم به  ش
15 تا 20 درصد كاهش يافته است. همچنین اين 
ــركت در سه دهه گذشته سرمايه گذاری های  ش
ــیعی به منظورتامین رضايت مشتريان و را ه  وس
اندازی شركت های اقماری نظیر شركت كشتیرانی 

جنوب- خط ايران نیز به عمل آورده است.
ــروه  ــه گ ــركت های تابع ــت ورود ش وي وضعی
كشتیرانی جمهوری اسالمی ايران به بورس را اين 
ــرد: اين اقدام يك برنامه راهبردی  گونه تبیین ك
ــت،  ــطح گروه در حال پیگیری اس بوده و در س
همچنین تا كنون اقدامات اولیه برای ورود شركت 
كشتیرانی جنوب- خط ايران به بورس انجام شده 
كه امیدواريم با تمهیدات اتخاذ شده بزودی شاهد 

پذيرش اين شركت در بورس باشیم.
ــردی و امور  ــزی راهب ــه ري ــر دفتر برنام  »مدي
بین الملل كشتیرانی جمهوری اسالمی ايران« در 
خصوص تاثیر هدفمندی يارانه ها در هزينه های 
كشتیرانی جمهوری اسالمی ايران اين گونه اظهار 
نظر كرد: اجرای قانون هدفمندی يارانه ها در بخش 
ــی كاالها كه در آب های بین  حمل و نقل درياي
المللی انجام مي شود به دلیل محاسبه هزينه ها 
بر اساس نرخ های بین المللی تاثیری نداشته، اما 
ــژه در بخش حمل  ــوزه خلیج فارس به وي در ح
ــادر جنوبی افزايش  ــافر و تردد بین بن و نقل مس
قیمت سوخت، تاثیرگذار خواهد بود، همچنین در 
حوزه دريای خزر نیز كه ما از سوخت نیمه يارانه 
ــتفاده می كنیم با افزايش قیمت سوخت،  ای اس
ــای كرايه نیز تغییر  ــا و به تبع آن نرخ ه هزينه ه

خواهد كرد.
ــهیالت  »عزتي« به دريافت 400میلیون دالر تس

طي 10ماهه سال 89 رخ داد

حمل 31 ميليون تني کاال 
توسط ناوگان کشتيراني 
جمهوري اسالمي ايران
سكينه صارمي
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از بانك توسعه اشاره كرد و گفت: اين شركت به 
دلیل نیاز به تسهیالت مالی برای انجام طرح های 
توسعه ای نظیر ساخت و خريد كشتی و تجهیزات 
بندري عالوه بر استفاده از منابع خارجی، از منابع 
ــد. از طرفي  ــتفاده می كن ــی داخلی نیز اس بانک
ــات را به  چنانچه ياردهای داخلی نتوانند سفارش
موقع ساخته و تحويل دهند به ناچار بايد به سراغ 
شركت های خارجی برويم، اما در صورتي كه اين 
شركت ها به توانمندی الزم برسند، سفارش هاي 
ــورداری از برخی  ــکان برخ ــه دلیل ام خود را ب
ــی، به داخل  ــهیالت مالی و بانک امتیازات و تس

تزريق خواهیم كرد.
ــده تحت  ــتی ربوده ش وي آخرين وضعیت كش
مديريت شركت كشتیراني ايران و هند در شمال 
ــط دزدان دريايی را اين گونه  اقیانوس هند توس
تشريح كرد: طبق آخرين گزارشات دريافتی اين 
ــتی فله بر حامل زغال سنگ، هم اكنون در  كش
ــومالی و منطقه مورد نظر  ــمت س حركت به س
ــوال دزدان دريايی  ــت كه معم دزدان دريايی اس
پس از استقرار در منطقه مورد نظر خود با مالکان 
ــتی های ربوده شده وارد مذاكره شده و زمان  كش
ــروع مذاكره تا آزادسازی كشتی متفاوت است  ش

كه ممکن است دو تا سه ماه به طول بیانجامد.
ــركت  ــاون بازرگانی ش ــداهلل قطبی«، »مع »عب
ــتیرانی جنوب – خط ايران« نیز در ادامه به  كش
ذكر وضعیت اين شركت كه يکي از شركت هاي 
ــران به  ــالمي اي ــتیراني جمهوري اس تابعه كش
ــت: اين  ــت و اذعان داش ــي رود پرداخ ــمار م ش
ــال 1374 به عنوان بازوی عملیاتی  شركت از س
ــور با برخورداری از 750 نفر  ناوگان تجاری كش
ــمی و پیمانی مجرب درتهران و پنج  پرسنل رس
ــهیدرجايي، امام خمینی،  بندر جنوبی ايران )ش
ــلويه و چابهار( فعالیت خود را در  خرمشهر، عس
زمینه خدمات دريايی و كشتیرانی آغاز كرد، كه 
ارائه خدمات بندری و تخلیه و بارگیری، مديريت 

ــوخت و آب و انجام  كاركنان دريايی و تامین س
تعمیرات كشتی ها و انجام امور مربوط به تحويل 
ــده  كاال به صاحبان بار، از جمله خدمات ارائه ش

توسط اين شركت به شمار مي رود.
وي ادامه داد: ارائه خدمات نمايندگی و پشتیبانی 
ــعه و  ــور در زمینه توس ــاوگان تجاری كش ــه ن ب
ــتغال بالغ بر  ــوع خدمات كانتینری، ايجاد اش تن
ــتقیم و دو هزار نفر بطور غیر  750 نفر بطور مس
ــتقیم با عملکرد بیش از 600هزار TEU در  مس
ــتیبانی امور كانتینري و خدمات دپو  ــال، پش س
ــرداری و مديريت  ــر و بهره ب ــرات كانتین و تعمی
ترمینال های كانتینری از ديگر فعالیت های اين 

شركت محسوب مي شود.
ــال 78 با  ــاره به اين مطلب كه از س قطبي با اش
توجه به گسترش فعالیت هاي كانتینری و افزايش 
كشتی های ناوگان كشتیرانی جمهوری اسالمی 
ايران در ارتباط با كشتی های مدرن و مجهز حمل 
كانتینر و آغاز انتقال محموالت پروژه عظیم ملی 
ــط ناوگان جمهوری اسالمی  پارس جنوبی توس
ايران، به ركورد جديد در حمل واردات و صادرات 
محموالت كانتینری و افزايش حجم كاال در كشور 
نائل شديم، افزود: اين شركت با اتخاذ استراتژی 
زنجیره ارزش گروه و نیز ساماندهی زنجیره تامین 
ــاس سیاست های اقتصادی  كاال در كشور بر اس
نظام مقدس جمهوری اسالمی ايران و گسترش 
حجم فعالیت ها، اقدام به تاسیس شعب خود در 
ــهر و عسلويه و ارايه خدمات با بهره  بنادر خرمش
گیری از روش برون سپاری و فعال سازی امکانات 
بالقوه خود در مناطق جنوبی و مبادی تردد كاال 

پرداخت.
معاون بازرگانی شركت كشتیرانی جنوب – خط 
ــتیرانی جنوب - خط  ايران با تاكید بر اينکه كش
ــا انعقاد  ــال های 1382 و 1383 ب ــران در س اي
قراردادهای بلند مدت 10 ساله مديريت راهبردی 
و سرمايه گذاری در ترمینال های كانتینری بنادر 

امام خمینی و خرمشهر را از سوی سازمان بنادر 
و دريانوردی به عهده گرفته است، گفت: با توجه 
به اهمیت فراوانی كه صنعت حمل و نقل دريايی، 
در ايمنی و تسريع عملیاتی كاال در سطح جهان 
دارد، همچنین اقبال روز افزونی كه وارد كنندگان 
ــزه كردن  ــه كانتینري ــدگان كاال ب ــادر كنن و ص
محموالت خود داشته اند، اين شركت نگاه خود 
ــك داخلی و  ــرمايه گذاری در بنادر خش را به س
احداث تاسیسات ارائه خدمات متنوع كانتینری با 

نگرشی دراز مدت معطوف كرده است.
وی به انعقاد قرارداد سه ساله كشتیرانی جنوب - 
خط ايران با شركت پايانه ها و مخازن پتروشیمی 
ــرد و اذعان  ــاره ك ــر آبان ماه 1387 اش در اواخ
ــت: اين شركت موفق شد مديريت و تجهیز  داش
ترمینال كانتینری و اسکله های مربوطه در بندر 
پتروشیمی پارس )درمنطقه عسلويه( را در اختیار 
بگیرد كه در حال حاضر اين ترمینال با عملکردی 
بیش از 150 هزار TEU از جمله بنادر فعال در 

جنوب كشور محسوب می شود.
»قطبی« با بیان اينکه شركت كشتیرانی جنوب - 
خط ايران از سال 1388 و در راستای سیاست و 
استراتژی كشتیرانی جمهوری اسالمی ايران مبنی 
بر تخصصی كردن هرچه بیشتر شركت های گروه، 
تصمیم به تفکیك وظايف راهبردی ترمینال ها، 
ــات ترانزيتي گرفته  ــات نمايندگی و عملی خدم

کاپيتان علی عزتي:
به  را  سفارشات  نتوانند  داخلی  ياردهای  چنانچه 
موقع ساخته و تحويل دهند به ناچار بايد به سراغ 
اين  اما در صورتي که  شرکت های خارجی برويم، 
شرکت ها به توانمندی الزم برسند، سفارش هاي خود 
را به دليل امكان برخورداری از برخی امتيازات و 
تسهيالت مالی و بانكی، به داخل تزريق خواهيم کرد.
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است، اظهارداشت: اين شركت پس از اين تاريخ 
ــور ترمینال های  ــه وظايف تخصصی اداره ام كلی
بندری در كلیه مراكز فعالیت شركت را عهده دار 
ــت و تنها در اين حوزه فعالیت خود را  ــده اس ش

ادامه و گسترش می دهد.

ــركت كشتیرانی جنوب -  »معاون بازرگانی ش
ــرمايه گذاری های  ــط ايران« در خصوص س خ
ــام خمینی، گفت: با  ــورت گرفته در بندر ام ص
توجه به افزايش حجم عملیات اين بندر در سه 
ــارد ريال جهت خريد دو  ــه اخیر، 15 میلی ماه
ــتاكر و چهار دستگاه لیفتراک  دستگاه ريچ اس
و همچنین بیش از 200 میلیارد ريال سرمايه 
گذاری قبلی در خريد تجهیزات صورت گرفته 
است. همچنین اين بندر به دو دستگاه گنتری 
ــت پاناماكس متناسب با كشتی های  كرين پس
ــاير تجهیزات از قبیل  نسل جديد به همراه س
ــنده مجهز  ــتگاه RTG و تعدادی كش دو دس

شده است.

وی به سرمايه گذاری شركت كشتیرانی جنوب- 
خط ايران در بندر خرمشهر نیز اشاره كرد و گفت: 
ــوص احداث يك محوطه  توافقات اولیه در خص
ــاحت 15 هکتار در  ــری در زمینی به مس كانتین
ــازمان  ــن بندر با تجهیزات كامل با مقامات س اي
بنادر و دريانوردی صورت گرفته است كه بزودی 
ــا بودجه ای بالغ بر 240 میلیارد ريال عملیاتی  ب
خواهد شد. همچنین محوطه ای 10 هکتاری در 
ــلمچه با تامین تجهیزات الزم به منظور انجام  ش
ــتیك و ترانزيت كاال و كانتینر به  عملیات لجس
ــرمايه ای بالغ بر 100 میلیارد  ــور عراق با س كش

ريال پیش بینی شده است.
»معاون بازرگانی شركت كشتیرانی جنوب – خط 
ايران« با اذعان براين مطلب كه تبديل بندر امام 
خمینی به منطقه ويژه اقتصادی در حال تحقق 
ــوده و در اين صورت توجه صاحبان كاال به اين  ب
ــورداري از مزايای اعطايی  ــور برخ بندر به منظ
ــد: در  ــي يابد، ياد آور ش ــه افزايش م آن منطق
ترمینال های موجود بندر امام خمینی امکانات و 
ــب در نظر گرفته شده كه صادر  تخفیفاتی مناس
ــتفاده از  كنندگان كاال در منطقه می توانند با اس
آنها شاهد تسريع در پروسه حمل و نقل صادرات 

و واردات كاالهاي خود باشند. 
وی افزود: بر اين اساس امکان سرمايه گذاری های 
ــتیك و  جديد از جمله احداث مراكز بزرگ لجس
ــب با رشد فعالیت های  تعمیر گاه كانتینر متناس
بندری كه دارای استاندارد های الزم بین المللی 
است، نیز فراهم می شود كه در نتیجه اين اقدام، 

اشتغال زايی در منطقه افزايش خواهد يافت.
ــتیك  ــي« پروژه احداث مركز بزرگ لجس »قطب
در بندر شهید رجايی در زمینی به مساحت 27 
هکتار و با سرمايه ای بالغ بر 471 میلیارد ريال را 
يك پروژه منحصر به فرد دانست و گفت: عملیات 
احداث ترمینال اختصاصی كانتینر پردر محوطه 
ای به مساحت 10 هکتار كه نیازمند سرمايه ای 
ــت در جريان مي  ــغ بر 148 میلیارد ريال اس بال
باشد كه 6 هکتار از آن در فروردين 1388 به بهره 
برداری رسیده و چهار هکتار آن نیز تا پايان سال 
ــود، همچنین پروژه ساخت  جاری افتتاح مي ش
ــزرگ كانتینر در بندر  ــوی ب تعمیر گاه و شستش
ــهید رجايی از ديگر پروژه های سرمايه گذاری  ش
شده و در دست اجرای شركت كشتیرانی جنوب 
ــرمايه گذاری بالغ بر  ــت كه با س – خط ايران اس
140 میلیارد ريال به صورت BOT در مدت 25 

انجام شده است.
»معاون بازرگانی شركت كشتیرانی جنوب – خط 
ايران« در پايان سخنان خود، به رشد 27درصدي 
عملکرد اين شركت در 10 ماهه امسال اشاره كرد 
ــت: طي مدت ياد شده در بنادر امام،  و اظهارداش
 TEU 309 ــهر 342 هزار و ــلويه و خرمش عس
ــتیم كه در بندر امام خمینی 125  عملیات داش
هزار و TEU 722 كانتینر با رشد 42 درصدی، 
ــد  ــهر 76 هزار و TEU 955 با رش بندر خرمش
33 درصدي و در بندر عسلويه 139 هزار و 632 
TEU كانتینر  با رشد 14 درصدی صورت گرفته 

است.■

عبداله قطبی:
  در ترمينال های موجود بندر امام خمينی امكانات 
و تخفيفاتی مناسب در نظر گرفته شده که صادر 
کنندگان کاال در منطقه می توانند با استفاده از آنها 
و  صادرات  نقل  و  حمل  پروسه  در  تسريع  شاهد 

واردات کاالهاي خود باشند. 
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شناور  فروند  هفت  خارج سازي  قرارداد 
شرکت  بين  موسي  خور  منطقه ي  مغروق 
 KS تايدواتر خاورميانه و شرکت ترکيه اي
به امضا رسيد. بر اساس اين قرارداد، هر دو 
شرکت موظف اند ظرف مدت 24 ماه آينده، 
هفت فروند شناور مغروقه  در خور موسي را 

از آب خارج کنند.
عطفي  نقطه ي  مغروق،   شناورهاي  خارج سازي 
اين  مي رود.  به شمار  دريايي كشور  در صنعت 
اقدام،  قابلیت تخصصي بسیار مهمي را در كشور 
به  منجر  نهايت،  در  كه  است  كرده  پايه گذاري 
توجه  با  چراكه  مي شود؛  ملي  بنیه ي  تقويت 
بازار  و  كشتي  اوراق  صنعت  بودن  سودآور  به 
با جذب  مي رود  انتظار  منطقه،  در  آن  مناسب 
سرمايه گذاران به اين صنعت، بنیان صنعت اوراق 

كشتي  در كشور  گذارده شود. 
شناور  فروند   18000 از  بیش  ساالنه  تردد  با 
اقیانوس پیما در دنیا و وجود خطراتي همچون: 
تصادم، آتش سوزي، توفان هاي دريايي و... همواره 
تعداد زيادي كشتي وجود دارند كه نیازمند كمك 
براي شناورسازي مجدد هستند و يا غرق شده اند 
و نیاز است كه مغروقه ي آن ها از بستر دريا خارج 
بار  و  كشتي ها  فلزي  بدنه ي  غالباً  اگرچه  شود. 
بسیاري،  موارد  در  اما  است،  ارزش  داراي  آن ها 
مهم تري  داليل  دريا،  از  مغروقه ها  خارج سازي 
دارد كه ارزش كشتي ها را در اولويت هاي بعدي 
قرار مي دهد. يکي از اين موارد، مسدود كردن و به 
خطر انداختن آبراه ها يا لنگرگاه ها به دلیل وجود 
اين مغروقه هاست كه باعث مي شود تردد شناورها 

در منطقه را با ريسك تصادم همراه كند.
داراي  كه  موسي  خور  آبراه  مثال،  عنوان  به 
بندر  به  ورودي  كانال  و  است  به سزايي  اهمیت 
امام خمیني  را شامل مي شود و از طرفي، بندر 
امام در جابه جايي غالت، كاالهاي فله و جنرال 
كارگو نقش اساسي دارد. به همین دلیل، وجود 
هفت فروند شناور مغروقه در اين منطقه، تردد 
ايمن كشتي ها را دچار ريسك كرده و كشتي ها 
با سرعت بسیار كم تر از حد معمول در آن تردد 
مي كنند و بخش بزرگي از لنگرگاه خارجي خور 

موسي را غیر قابل استفاده كرده اند.
خارج سازي شناورهاي مغروق كه به عنوان يکي 
به منظور  دريانوردي،  و  بنادر  از وظايف سازمان 

تأمین ايمني آبراه هاي كشور به شمار مي رود، اين 
سازمان را بر آن داشت تا از سال ها قبل اقدام به 
عالمت گذاري موقعیت شناورهاي مغروق و پس 
بر  امکان خارج سازي آن ها  از آن، فراهم كردن 

اساس قوانین و مقررات بین المللي كند.
گفته مي شود، در آب هاي تحت حاكمیت كشور، 
100 فروند كشتي مغروق وجود دارد كه غالباً 
اكثراً  و  فرورفته اند  آب  در  تحمیلي  طي جنگ 
خارجي هستند و خارج سازي آن ها مستلزم طي 
بین المللي  حقوق  پیچیده ي  بسیار  فرايندهاي 
است. سازمان بنادر، موفق شد در سال 1385، 
با انجام مراحل قانوني و اولويت بندي خارج سازي 
 7 خارج سازي  پروژه ي  خطرناک،  كشتي هاي 
فروند از شناورهاي مغروق در آبراه خور موسي 
را به مناقصه گذارد. عملیات خارج سازي شناورها 
به لحاظ فني، كار بسیار پیچیده اي است و تعداد 
بسیار كمي از شركت ها در سراسر دنیا از توان 
تخصصي براي انجام چنین مهمي برخوردارند. 
از توان  بنادر، استفاده  به همین دلیل، سازمان 
مهندسي داخلي شركت هاي ايراني با مشاركت 
شركت هاي خارجي واجد صالحیت را الزامي كرد 
و شركت خدمات دريايي تايدواتر در اين مناقصه 
برنده و ملزم به استفاده از جوينت خارجي شد، 
كه در نهايت، در بهمن ماه سال جاري، قرارداد 
در  مغروقه  شناور  فروند  هفت  خارج سازي 
 KS منطقه ي خور موسي را با شركت تركیه اي

به امضا رساند.
تايدواتر  شركت  مديرعامل  اتابکي«،  »بهزاد 
خاورمیانه، در مراسم انعقاد قرارداد كه هجدهم 
بهمن ماه سال جاري برگزار شد، به تبیین قرارداد 
خارج سازي شناورهاي مغروقه در منطقه ي خور 
ابراز داشت: »شناورهايي كه  و  پرداخت  موسي 
در دوران دفاع مقدس مورد اصابت موشك قرار 
گرفته و غرق شده بودند، در منطقه ي خورموسي 
بزرگ  كشتي هاي  تردد  براي  زيادي  مشکالت 
تجاري ايجاد كرده و درواقع اين آبراهه را ناامن 
كرده اند و اين منطقه به دلیل وجود اين مغروقه ها 
براي كشتي هاي متردد در منطقه  خطر محسوب 
مي شوند. به همین دلیل، با توجه به حجم باالي 
تردد در اين منطقه و تأمین ايمني آب ها طي 
مناقصه اي كه سازمان بنادر و دريانوردي برگزار 

كرد، تايدواتر خاورمیانه برنده ي مناقصه شد.«

خارج سازي شناورهاي مغروق 
خور موسي تا 24 ماه آينده

سكينه صارمي
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وي انعقاد قرارداد خارج سازي شناورهاي مغروقه 
بنادر  تايدواتر خاورمیانه و سازمان  بین شركت 
بهمن ماه 1385  به 23  مربوط  را  دريانوردي  و 
دانست و گفت: »مهم ترين اقدامات صورت گرفته 
در راستاي تحقق  اين قرارداد، شامل: خريد يك 
جرثقیل دار(،  )شناور  دار  جرثقیل  بارج  فروند 
اجراي عملیات روي مغروقه، عقد قرارداد با طرف 

خارجي و پروژه ي نجات شناور مويرا است.«
»اتابکي«، با اشاره به اين كه قرارداد خريد بارج 
جرثقیل دار 18/5میلیون دالر بود، اذعان داشت: 
»عملیات بازرسي زير آب، به طور دقیق انجام شد 

تا وضعیت مغروقه ها مشخص شود. «
وي با بیان اين كه مبلغ كل قرارداد بین تايدواتر 
و سازمان بنادر، 85میلیارد تومان است، گفت: 
حدود 20میلیارد تومان براي خريد بارج جرثقیل 
دار هزينه شد و مابقي، يعني حدود 65 میلیون 
دالر ديگر، براي قرارداد با جوينت خارجي در 

نظر گرفته شده است.«
مديرعامل تايدواتر، ابراز داشت: »با آن كه مبلغ 
قرارداد در سال 1385 نهايي شده بود، اما در 
يافته  افزايش  هزينه ها 50 درصد  حال حاضر، 
است. از اين رو، از سازمان بنادر خواسته ايم كه 
افزايش مبلغ قرارداد را در دستور كار خود قرار 

دهد كه اين موضوع، در حال بررسي است.«
وي زمان خروج اولین شناور مغروقه خورموسي 
ماه   5 ماه،  يك  ظرف  كارگاه  تجهیز  ضمن  را 
براي  قرارداد  »مدت  افزود:  و  كرد  اعالم  آينده 
خروج 7 فروند شناور مغروقه تا 24 ماه آينده 
است و تايدواتر، تنها شناورها را خارج كرده و 
20مايل دورتر از جايي كه سازمان بنادر در نظر 

گرفته است، استقرار مي دهد.«
»اتابکي«، با بیان اين مطلب كه اين شناورهاي 
شور  آب هاي  در  سال   20 از  بیش  مغروقه 
ابراز  شده اند،  غرق  فارس  خلیج  خورنده  و 
شناور  فروند   7 خروج  از  كرد:.»پس  امیدواري 
مغروقه در منطقه ي خور موسي، بقیه مغروقه ها 
نیز در اروند رود با همکاري شركت هاي ايراني 

خارج شوند.«
مديرعامل شركت تايدواتر خاورمیانه، حیطه ي 
عملیات سالويج )برش مغروقه ها و خارج سازي 
آن ها(، را اين گونه بیان كرد: »در آتش سوزي هاي 
دريايي، تصادفات دريايي، آزادسازي يدک كش ها 
و شناورهايي كه در ساحل به گل نشستند و در 
سالويج  عملیات  از  مغروقه،  شناورهاي  نجات 

استفاده مي شود.«
»اتابکي« با اذعان بر اين مطلب كه امکانات تیم 
سالويج، شامل تجهیزات ارتباطي و الکترونیکي، 
انواع وينچ ها  نرم افزارهاي الزم جهت محاسبه، 
عملیات  »سالويج،  كرد:  خاطرنشان  است  و... 
بین المللي است و تمامي سازمان هاي بین المللي 
در اجراي اين گونه پروژه ها نظريات خود را ارايه 
مي دهند. در همین راستا 7 كشور حوزه ي خلیج 
فارس متعهد شده اند تا امکانات الزم را جهت 
لحظه  هر  در  سالويج  عملیات  سريع  واكنش 

فراهم كنند.«

براي  خارجي  جوينت  حضور  علت  »اتابکي«، 
خارج سازي 7 فروند شناور مغروقه را اين گونه 
عنوان كرد: »سازمان بنادر و دريانوردي، در سال 
1387، تأيیديه ي نسبي به اين شركت داده بود 
هم اكنون  كه  تركیه   KS شركت  همچنین  و 
به عنوان جوينت خارجي در نظر گرفته شده 
براي خارج ساي  ملل  سازمان  نماينده ي  است، 
شناورهاي مغروقه در كانال هاي ورودي ام القصر 
در شمال خلیج فارس بود كه به نمايندگي از 
سازمان ملل، 70 فروند شناور مغروقه را از اين 

منطقه خارج كرده بود.«
صادق اغلو«،  »قهرمان  مراسم،  اين  ادامه ي  در 
مدير شركت تركیه اي KS، به تشريح وضعیت 
خود  شركت  توسط  صورت گرفته  اقدامات  و 
پرداخت: »اين شركت، فعالیت خود را 35 سال 
پیش در كنار ساخت كشتي هاي تفريحي آغاز 
كرد و پس از آن، عملیات سالويج و خارج سازي 

مغروقه ها را در دستور كار خود قرار داد.«
وي با اذعان به اين مطلب كه خروج تانکر 32 
اين  كار  اولین  بسفر«،  »تنگه ي  در  هزارتني 
آن،  از  »پس  افزود:  بود،  سالويج  در  شركت 
فعالیت خارج سازي شناورها را در ام القصر آغاز 
اين شركت  كرديم و در سال 2003 میالدي، 

عملیات خارج سازي را انجام داد.«
»صادق اغلو«، با اشاره به اين كه ظرف 4 سال، 

خارج  ام القصر  منطقه ي  از  را  مغروقه   60
كرده ايم، تصريح كرد: »كار كردن در منطقه ي 
در  چراكه  است؛  مشکل  بسیار  موسي،  خور 
بايد  غواصان،  صفر  ديد  دلیل  به  دريا  اعماق 
آن ها  به  را  زنجیرها  مغروقه ها،  كردن  لمس  با 

متصل كنند.«
اجراي  راستاي  در  كه  مطلب  اين  بیان  با  وي 
عملیات خروج 7 فروند مغروقه ي خور موسي، 
كرده ايم  خريداري  را  جديدي  لوازم  و  قطعات 
به  دستگاه ها  اين  آينده  ماه  يك  ظرف  كه 
سمت  ايران حركت مي كند، گفت: »طي اين 
قرارداد، تکنولوژي هايي را به كارشناسان ايراني 
مي آموزيم و موارد خاصي را نیز، از كارشناسان 

ايراني ياد مي گیريم.«■

مديرعامل تايد واتر:
تمام�ي  و  اس�ت  بين الملل�ي  عملي�ات  س�الويج، 
سازمان هاي بين المللي در اجراي اين گونه پروژه ها 
نظري�ات خ�ود را اراي�ه مي دهند. در همين راس�تا 
7 کش�ور ح�وزه ي خلي�ج ف�ارس متعه�د ش�ده اند 
ت�ا امكان�ات الزم را جه�ت واکنش س�ريع عمليات 

سالويج در هر لحظه فراهم کنند.
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مديرعام�ل س�ازمان بن�ادر دريان�وردي 
گفت: »انجمن بين المللي زيرس�اخت هاي 
حمل ونقل درياي�ي PIANC دبيرخانه ي 
دائمي همايش  بين المللي س�واحل، بنادر 
و س�ازه هاي دريايي در ايران را به عنوان 

نقطه ي کانوني اين انجمن انتخاب کرد.«
ــا اعالم اين  ــید عطاءاله صدر« ، ب »مهندس س
خبر افزود: »اين انتخاب بستر مناسبي را براي 
ــال تجربیات میان  ــر و انتق ــث و تبادل نظ بح
ــت اندركاران سواحل، بنادر و  متخصصان و دس
ــورهاي مختلف  ــازه هاي دريايي ايران و كش س

فراهم مي كند.«
ــه ي دايمي همايش  ــه گفته ي وي: »دبیرخان ب
ــواحل، بنادر و سازه هاي دريايي  بین المللي س
ــوان نماينده ي انجمن  )ICOPMAS( به عن
ــي  تمام از  ــران  اي در   PIANC ــي  بین الملل
ــجويان و فعاالن در  ــاتید، متخصصان، دانش اس
ــران براي عضويت  ــه ي كارهاي دريايي اي زمین
 PIANC .در انجمن مذكور دعوت كرده است
ــي و  ــي تخصصي غیرسیاس ــك انجمن جهان ي
ــوان قديمي ترين  ــت كه به عن غیرانتفاعي اس
ــاي دانش علمي  ــن دريايي با هدف ارتق انجم
ــاخت هاي حمل ونقل  و فني در زمینه ي زيرس
دريايي در سال 1885 در كشور بلژيك تأسیس 
ــن داراي كمیته هاي تخصصي  ــد. اين انجم ش

ــه اي )In Com(، دريانوردي  ــري رودخان ناوب
 Evi( ــت دريايي )Mar Com(، محیط زيس
Com( و متخصصان جوان )YP Com( است 
ــکل از بهترين متخصصان بین المللي  كه متش
در زمینه هاي فني، اقتصادي و زيست محیطي 
ــري دريايي و  ــاخت هاي تراب ــوط به زيرس مرب
عهده دار تهیه ي آيین نامه ها و دستورالعمل هاي 
ــور در بیش از 65  ــتند. انجمن مذك ــي هس فن
كشور ازجمله استرالیا، اتريش، كانادا، فرانسه، 
ژاپن و... نمايندگي دارد و همچنین داراي 518 
عضو حقوقي و 2045 عضو متخصص عالقه مند 

در سراسر دنیا است.

رييس سازمان حفاظت محيط زيست در مورد ساخت بندر کاسپين 
در منطق�ه ي آزاد انزلي گفت: »مالحظات زيس�ت محيطي درباره ي  
اين اسكله انجام شده اس�ت و ساحل زيباکنار به هيچ وجه زير آب 
نم�ي رود. خوش بختانه آن چه براي مالحظات زيس�ت محيطي الزم 

بود، لحاظ شده است«. 
ــده  ــته ش ــدي زاده«، با بیان اين مطلب گفت: »خواس ــواد محم »محمدج
خاک ريزي در اسکله انجام نشود و با ايجاد فضايي متعادل در دريا، ساخت 

صورت گیرد.«
ــدن زمین  ــاره به گرمايش زمین گفت: »موضوع گرم ش وي در ادامه با اش
ــرارت در دنیا 1/2 درجه ي  ــده، درجه ي ح ــرات آب وهوا موجب ش و تغیی
ــانتي گراد افزايش پیدا كند و اين مسأله باعث ذوب شدن يخ هاي قطب  س
شمال شده است. در نتیجه، سطح آب دريا افزايش پیدا مي كند. البته اين 

روند به اسکله ها و شهرهاي ساحلي آسیب جدي نمي رساند.«
ــئله كه افزايش دما در بعضي از نقاط دنیا  ــاره به اين مس وي در ادامه با اش
ــکل كرده است، گفت: »افزايش دما در نتیجه ي ذوب شدن يخ ها  ايجاد مش
ــد برد يا بعضي از  ــهرهاي آلمان را زير آب خواه ــور مثال بعضي از ش به ط
ــورد درياي خزر اين  ــر آب خواهند رفت، اما در م ــر به طور كامل زي جزاي

مسئله وجود ندارد.

ایران نقطه ي كانوني پيانك شد

واگذاري تمام بنادر صيادي به بخش خصوصي 
تا سال 1391

تمام بنادر صيادي شمال و جنوب کشور 
ظرف دو س�ال آينده به بخش خصوصي 

واگذار خواهد شد. 
ــت سازمان شیالت  »امین اله تقوي« سرپرس
ــت: »از 55 بندر  ــران با بیان اين مطلب گف اي
ــور،  ــمال و جنوب كش ــال در ش صیادي فع
ــون 15 بندر صیادي به بخش خصوصي  تاكن

واگذار شده است.« 
ــاي  ــاس برنامه ريزي ه ــر اس ــزود: »ب اف وي 
صورت گرفته تا پايان سال جاري نیز، سه بندر 
صیادي ديگر در اختیار بخش خصوصي قرار 

خواهد گرفت.«

معاون وزير جهاد كشاورزي خاطرنشان كرد: 
»تسريع در واگذاري بنادر به بخش خصوصي، 
ــکاري تعاوني هاي  ــتقیم به هم ــتگي مس بس

مستقر در بنادر دارد.«
ــوان كرد: »معموالً در هر بندر صیادي  وي عن
يك تعاوني وجود دارد، اما اگر چند تعاوني در 
ــذاري آن بندر به  ــند، واگ يك بندر فعال باش

مزايده گذاشته مي شود.«
وي تصريح كرد: »با تخصیص اعتبارات بیشتر 
ــادي و تکمیل پروژه هاي  ــه بخش بنادر صی ب
صیادي، اين بنادر در اختیار بخش خصوصي 
ــئول در  ــت. اين مقام مس ــرار خواهند گرف ق
سازمان شیالت ايران يادآور شد: واگذاري بنادر 
به بخش خصوصي عالوه بر كاهش هزينه هاي 
دولت، عملکرد مناسب تر بندر را در پي خواهد 
داشت. به گفته ي تقوي، بعد از واگذاري بنادر، 
نقش نظارتي سازمان شیالت ايران همچنان 
حفظ خواهد شد. وي خاطرنشان كرد: »يکي 
ــذاري بنادر به بخش  ــل كندي در واگ از دالي

خصوصي، عدم تکمیل بنادر صیادي است.«
ــد كرد:  ــیالت ايران تأكی ــازمان ش ريیس س
»پیش بیني مي شود ظرف دو سال آينده، تمام 
بنادر صیادي شمال و جنوب كشور به بخش 

خصوصي واگذار شود.«

ادامه ساخت بندر كاسپين در منطقه ي آزاد 
انزلي با مالحظات زیست محيطي

یك كشتي تحت مدیریت كشتيراني 
ایران و هند ربوده شد

يك فروند کش�تي تحت مديريت کش�تيراني ايران و هند توس�ط 
دزدان دريايي ربوده شد.

 كمیته ي اضطراري كشتیراني  ايران و  هند، اعالم كرد: »يك فروند كشتي 
ــتیراني ايران و هند، حدود ساعت 5 بعدازظهر روز  فله بر، تحت مديريت كش
شنبه 23 بهمن ماه در حالي كه در مسیر پرتردد خلیج فارس به طرف چین 
ــط مهاجمان مسلح و مجهز به  ــمال اقیانوس هند توس در حركت بود، در ش
قايق هاي تندرو متوقف و ربوده شد. اين كمیته با اعالم اين كه اين كشتي با 
ظرفیت 52هزار تن با محموله ي سنگ آهن از بندرعباس به مقصد چین در 
ــت، افزود: طبق گزارشات دريافتي، دزدان دريايي مسیر اين  حركت بوده اس

كشتي را تغییر داده و كشتي مذكور در حركت به سمت خلیج عدن است.
ــت: »طبق آخرين  ــتیراني ايران و هند اظهار داش كمیته ي اضطراري كش
ــر و ملوان( كشتي مذكور شامل 13  پي گیري ها وضعیت 22 خدمه ي )افس

نفر ايراني و 9 نفر هندي صحیح و سالم گزارش شده است.«
ــي  ــه ي مذكور تأكید كرد: »اين كمیته با جديت تمام در حال بررس كمیت
وضعیت اين كشتي و پي گیري آزادسازي آن است و در اين ارتباط به طور 
ــتان، عمان و نیروهاي  ــتان، پاكس مداوم با نیروهاي دريايي ايران، هندوس

بین المللي مستقر در منطقه و ساير ارگان هاي ذي ربط در تماس است.
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قائم مقام وزارت راه و ترابري منصوب شد
سرپرست وزارت راه و ترابري طي حكمي، قائم مقام جديد وزارت 

راه و ترابري را در اين وزارتخانه منصوب کرد.
ــل از اداره كل روابط عمومي وزارت راه و ترابري،  ــا بر اين گزارش به نق بن
ــر به تعهد، تخصص و  ــت: نظ ــي نیکزاد در اين حکم تصريح كرده اس عل
تجربیات ارزنده “رضا پیل پايه “ در عرصه هاي مختلف اجرايي و مديريتي، 
ــمت قائم مقام وزارت راه و ترابري منصوب  وي به موجب اين حکم به س

مي شود.
  سرپرست وزارت راه و ترابري در اين حکم خواستار همراهي »پیل پايه« و همکاري 
 معاونت ها و سازمان هاي تابعه براي دستیابي به اهداف تعییني در وزاتخانه شد. 
 »رضا پیل پايه« 53 ساله فارغ التحصیل رشته عمران از دانشگاه امیر كبیر 
ــت در اداره كل راه قدس )در زمان جنگ(، مدير كل راه و  ــالوه بر فعالی ع
ترابري استان هاي كردستان و مركزي، مدير كل راه و ابنیه فني، سرپرست 
ــتان ها و معاون عمراني استانداري  معاونت راهداري و هماهنگي امور اس
ــت و مديريت بخش خصوصي در حوزه مهندسین مشاور  اردبیل بوده اس

در بخش راه و ترابري را تجربه كرده است. 
اين گزارش مي افزايد پیش از اين مهدي هاشمي سمت قائم مقام وزارت 
ــال پیش از اين وزارتخانه  ــت كه يك و نیم س راه و ترابري را بر عهده داش

رفت.   

ایران كشتي اروگوئه را از دست
 دزدان نجات داد

يك فروند کش�تي باري اروگوئه که در درياي عمان گرفتار دزدان 
دريايي ش�ده بود، با اقدام به موقع نيروي دريايي ارتش جمهوري 

اسالمي ايران نجات يافت.
ــمت بندر امام خمیني در حركت بود، در  ــتي در حالي كه به س  اين كش
نزديکي چابهار با دو شناور دزدان دريايي مواجه شد. بر اساس اين گزارش، 
ــتند با ورود به اين كشتي باري نسبت به ربودن  دزدان دريايي قصد داش
آن اقدام كنند كه با اقدام سريع كاپیتان كشتي در اطالع اين حادثه و با 
حضور به موقع يکي از ناوهاي نیروي دريايي ارتش جمهوري اسالمي ايران، 
ــتند. در جريان اين حمله، به هیچ يك از خدمه ي  به ناچار پا به فرار گذاش

اين كشتي آسیبي نرسیده و همگي آنها در سالمت به سر مي برند.

آغاز فعاليت دو فروند از پيشرفته ترین 
شناورهاي مسافربري جهان در كيش

دو فرون�د از پيش�رفته ترين ش�ناورهاي مس�افربري جهان در 
جزيره ي کيش به آب انداخته ش�دند و به بهره برداري رس�يدند. 
»حسین معدنچي«، مديرعامل شركت توسعه و مديريت بندر و فرودگاه 
ــر ذكر كرد و گفت:  ــتي ها را 65 نف ــش، ظرفیت هر فروند از اين كش كی
ــتي در شرايط كنوني بسیار ارزشمند است. وي بهاي  »خريد اين دو كش
ــرمايه گذاري يك  ــناورها را 5/6 میلیون يورو و با س ــر فروند از اين ش ه
ــا و بندر كیش مورد  ــط خط دري ــركت خصوصي ا عالم كرد كه توس ش
ــرعت اين كشتي 25 مايل  بهره برداري قرار مي گیرد. به گفته ي وي: »س
دريايي معادل 45 كیلومتر در ساعت و نوع موتور آن ها از پیشرفته ترين 
موتورهاي كشور آلمان است. وي افزود: »اين شناورها در حال حاضر در 
ــیرهاي جزيره ي كیش به بندر آفتاب، بندر چارک و سکوهاي نفتي  مس

استفاده مي شوند.«
ــرودگاه كیش اظهار  ــدر و ف ــعه و مديريت بن ــركت توس ــل ش  مديرعام
امیدواري كرد، در آينده اي نزديك مسیرهاي ديگري به اين مسیرها اضافه 
و كشتي هاي يادشده تا جزاير و بنادر زيباي خلیج فارس هموطنان را در 

سفرهاي دريايي جابه جا كند. 
يادآور مي شود در نوروز سال گذشته بیش از 60 هزار نفر مسافر و 6هزار 

دستگاه خودرو از طريق دريا وارد جزيره ي كیش شدند.

س�رانجام پس از چند سال، تكليف قطعه 
زمي�ن بي�ن س�اختمان اداره ي بن�ادر و 
دريانوردي لنگه و مقر نيروي انتظامي اين 
شهرس�تان با تشكيل جلسه ي مسئوالن 

رده باالي اين دو دستگاه مشخص شد. 
ــاختمان اداري بنادر و  ــت كه س ــال اس چند س
ــر فرماندهي نیروي  ــدر لنگه و مق دريانوردي بن
انتظامي اين شهرستان در مجاورت هم قرار دارند و 
زمیني به مساحت تقريبي سه هکتار تنها مرز حايل 
ــن با توجه به افزايش  ــت. همچنی اين دو اداره اس
ــري و آغاز عملیات طرح  عملیات تخلیه و بارگی
توسعه ي اداره ي بنادر و دريانوردي بندر لنگه، لزوم 
استفاده از قطعه زمین مذكور براي اين تشکیالت، 
ــاس و در همین راستا طرفین  بیش از پیش احس
تصمیم به تفکیك آن گرفته اند تا سهم هر كدام 
مشخص شود. پس از ارائه ي مستندات ماهواره اي 
ــوي اداره ي بنادر مشخص شد كه  و تاريخي از س
ــك بخش اعظمي از قطعه ي مورد بحث  بندر مال
بوده است. به گفته ي برخي از مسئوالن محلي در 
اين بین فرماندهي نیروي انتظامي با بیان داليلي از 
تفکیك اين قطعه زمین ممانعت كرد، تا اين كه اين 
امر به مسأله اي میان دو دستگاه تبديل شد. اكنون 
ــر اراضي غربي بندر  مدت زيادي از اختالف بر س
لنگه مي گذرد و چون با رايزني هاي مقامات محلي 
مشکل برطرف نشد، لذا جاي آن بود تا مسئله با 

كمك مسئوالن استان حل شود. 
در اين زمینه، »علي اكبر صفايي«، مديركل بنادر 

و دريانوردي هرمزگان، و »محمدعلي آخوندي«، 
ــزگان، به همراه »احمد  ــده ي انتظامي هرم فرمان
مرادي«، مديركل سیاسي و امنیتي استانداري، و 
نیز »غالمحسین زراعي«، فرماندار بندر لنگه، اقدام 
ــتي در راستاي حل اين مشکل  به برگزاري نشس
ــادر و دريانوردي هرمزگان  ــد. مديركل بن كرده ان
ــت از طوالني شدن اين مسأله اظهار  در اين نشس
نگراني كرد و گفت: »مسلماً به درازا كشیده شدن 

اين مسأله به نفع مردم شهرستان نخواهد بود.«
ــازمان بنادر و  ــاره به اقدامات س »صفايي« با اش
ــد اين بندر و اجراي  ــتاي رش دريانوردي در راس
ــزود: »اختالف دو  ــعه ي بندر لنگه اف طرح توس
دستگاه دولتي بر سر يك مسأله ي حل شدني به 

صالح جامعه نیست.« 
ــي هرمزگان نیز ضمن  فرمانده ي نیروي انتظام
ابراز خوش بیني از حل سريع اين اختالف، ارائه ي 
ــتندات مبني بر حقوق هر يك از طرفین از  مس
اراضي مورد اختالف را خواستار شد. »محمدعلي 
ــنهادات منطقي و  آخوندي« افزود: »ارائه ي پیش
قابل اجرا مسلماً حالل خواهد بود. نتیجه ي اين 
رايزني ها و نشست ذكور بر اين شد كه تمام اراضي 
ــتحداث نیروي انتظامي به اداره ي بنادر و  و مس
دريانوردي با اين شرط كه ابتدا میزان تعیین شده 
مساحت اراضي ارزش گذاري و سپس قیمت مقرر 
اين اراضي از سوي سازمان بنادر و دريانوردي به 
ــه اداره ي بندر  ــود، ب نیروي انتظامي پرداخت ش

فروخته شود.

ورود 2 شركت جدید به صنعت بانگرینگ 
در عسلویه و قشم

مديرعامل ش�رکت پخش فرآورده هاي نفتي 
ايران گفت: »با اضافه شدن دو شرکت جديد 
به جمع ش�رکت هاي بانكرين�گ در مناطق 
عس�لويه و قش�م، در مجموع هفت شرکت 
در زمينه ي سوخت رساني به کشتي ها فعال 
خواهن�د بود. فريد عامري ب�ا اعالم اين خبر 

اظهار داشت: 
با آماده شدن تجهیزات و تأسیسات، اين دو شركت 
جديد فعالیت خود را در مناطق عسلويه و قشم آغاز 

خواهند كرد.«
ــتر كرانه،   ــركت هاي بناگس وي افزود: »هم اكنون ش
خدمات مهندسي كشتیراني جمهوري اسالمي ايران 
ــا پارس در منطقه ي بندرعباس،  و شركت هاي آروش
وركمن در كیش و شركت ملي نفتکش در منطقه ي 
خارک، وظیفه ي سوخت رساني به كشتي ها )بانکرينگ( 
را به عهده دارند. به گفته ي مديرعامل شركت پخش 
ــركت  فرآورده هاي نفتي ايران، در چابهار نیز يك ش
براي ارايه ي خدمات بانکرينگ اعالم آمادگي كرده، اما 
هم اكنون تردد كشتي ها به چابهار پايین است و فعالیت 
ــادي ندارد؛ البته اين امیدواري  در آنجا صرفه ي اقتص
وجود دارد كه با افزايش تردد كشتي ها، اين حرفه براي 

شركت ها در اين منطقه نیز به صرفه شود. 
ــري« تصريح كرد: »پي گیري هاي الزم براي  »عام

ــي در زمینه ي  ــاركت بیش تر بخش خصوص مش
سوخت رساني به كشتي ها در دست انجام است و 
شركت هاي داوطلب پس از دريافت مجوزهاي الزم 
مي توانند سوخت مورد نیاز خود را از شركت ملي 
پخش خريداري كنند و به كشتي ها تحويل دهند 
و هیچ گونه محدوديتي براي فعالیت شركت هاي 

جديد در اين زمینه وجود ندارد.«
ــركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي  مديرعامل ش
ايران از فروش يك میلیون و 900هزار تن سوخت 
به كشتي هاي عبوري در خلیج فارس از ابتداي سال 
ــال گذشته در  جاري تا كنون خبر داد و افزود: »س
اين دوره ي زماني 2میلیون و 400هزار تن سوخت 
ــد و پیش بیني مي شود  ــتي ها فروخته ش به كش
تغییراتي كه در زمینه ي سوخت رساني به كشتي در 
بندر فجیره انجام شده است، به نفع بازار ايران باشد.

3 هكتار به اراضي پشتيباني بندر لنگه افزوده شد
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معاون امور دريايي سازمان بنادر و دريانوردي 
گفت: »با ادامه ي سياس�ت هاي اين سازمان 
مبن�ي ب�ر گس�ترش رواب�ط بين المللي در 
زمينه ي توس�عه ي حمل ونقل دريايي سال 
آينده  فصل جديدي پيش روي اين صنعت 

گشوده مي شود.«
ــعید ايزديان«، معاون امور دريايي سازمان بنادر  »س
ــزود: »در  ــن بیان اين مطلب اف ــوردي، ضم و دريان
ــته بیش از 10 تفاهم نامه و توافق نامه با  سال گذش
كشورهاي حاشیه ي درياي خزر و ديگر كشورها در 
حوزه توسعه روابط بین المللي به امضا رسیده است.«

ــد و اجراي  ــرد: »با تداوم اين رون ــح ك وي تصري
ــوردي در  ــازمان بنادر و دريان ــت هاي س سیاس
حوزه ي توسعه ي حمل ونقل دريايي، سال آينده 
ــوده  ــدي پیش روي اين صنعت گش فصل جدي

خواهد شد.«
ــرايط كنوني  »ايزديان« ادامه داد: »با توجه به ش
ــورها در اقتصاد  ــان و لزوم نقش آفريني كش جه
بین المللي به واسطه ي حضور در بازارهاي جهاني، 

حمل ونقل دريايي بايد گسترش پیدا كند.«
ــادر و دريانوردي  ــازمان بن معاون امور دريايي س
گفت: »صنعت حمل ونقل كشورمان پتانسیل ها 
و ظرفیت هاي خوبي دارد كه در سال هاي اخیر به 
آن توجه زيادي شده است و در آينده اي نزديك 

شاهد شکوفايي اين صنعت خواهیم بود.

دولت در راستاي گسترش روابط تجاري و اقتصادي با ساير کشورها و تسريع 
در روابط دريايي و کشتيراني با امضاي موقت موافقت نامه ي کشتيراني تجاري 

دريايي بين ايران و اکوادور موافقت کرد.
هیأت وزيران بنا به پیشنهاد وزارت و ترابري و در اجراي ماده ي )2( آيین نامه، چگونگي 
تنظیم و انعقاد توافق هاي بین المللي )مصوب 1371( به وزارت راه و ترابري اجازه داد 
ــتیراني تجاري دريايي بین ايران و اكوادور  ــبت به امضاي موقت موافقت نامه ي كش نس
ــاس اين مصوبه،  ــرده و مراحل قانوني را تا تصويب نهايي پیگیري كند. بر اس ــدام ك اق
كمك به توسعه ي حمل ونقل دريايي بین طرف هاي متعاهد و تالش هاي مشترک براي 
ــکالتي كه ممکن است مانع گسترش حمل ونقل دريايي بین بنادر طرف هاي  رفع مش
ــاركت نامحدود شركت هاي كشتیراني طرف هاي متعاهد در  متعاهد شود، ارتقاي مش
حمل ونقل بار بین كشورهاي خود و همچنین بین يك طرف متعاهد و هر كشور ثالث 
ــدام خواهند كرد.  ــبت به آن اق ــت كه طرف هاي متعاهد نس از جمله فعالیت هايي اس
ــاس قوانین و مقررات الزم االجرا در  ــتي هاي طرف متعاهد ديگر بر اس همچنین، كش
ــعبه ي مذكور در آن تأسیس مي شود، اقدام كنند.  طرف متعاهدي كه نمايندگي يا ش
ــاس اين مصوبه، هر يك از طرف هاي متعاهد در بنادر، آب هاي داخلي و درياي  بر اس
ــافران طرف متعاهد ديگر در  ــبت به كشتي ها، بارها، خدمه و مس ــرزمیني خود نس س
ــول عوارض و هزينه هاي  ــي به بنادر طرف هاي متعاهد، وص مواردي همچون دسترس

ــتفاده از تسهیالت بندري  بندري، طرز رفتار در طول مدت توقف و خروج از بنادر، اس
ــهیالت بندري، همان  ــي به تمامي خدمات و تس ــافر و دسترس براي حمل بار يا مس
ــت كه نسبت به كشتي ها، بارها، خدمه و مسافران كشتي كشور  رفتاري را خواهد داش

خود معمول مي كند. 
بر اين اساس، طرف هاي متعاهد در حدود قوانین و مقررات الزم االجرا در قلمرو خود، 
ــتي  ــريفات اداري، گمركي و بهداش ــي اقدامات الزم را اتخاذ خواهند كرد تا تش تمام
ــازي  ــهیل و ساده س ــريفات بندري ديگر حاكم در بنادر را تس و همچنین هر گونه تش
ــتركي متشکل از نمايندگان مقام هاي  ــاس اين موافقت نامه، كار گروه مش كنند. بر اس
ــرو هر يك از طرف هاي متعاهد و يا بنا به  ــکل ادواري در قلم مربوط به تناوب و به ش
ــي در مورد  ــت هر يك از طرف هاي متعاهد در مواردي همچون بحث و بررس درخواس
مسائلي كه ممکن است در اجراي اين موافقت نامه بروز كند و انجام مطالعات مشترک 
ــکیل مي شود. همچنین  در خصوص ارائه ي خدمات در زمینه ي حمل ونقل دريايي تش
اين موافقت نامه طبق قوانین و مقررات هر يك از طرف هاي متعاهد به تصويب مراجع 
ــب موافقت نامه را از طريق  ــید. طرف هاي متعاهد تصوي صالحیت دار آن ها خواهد رس
اطالعیه ي كتبي به يکديگر اطالع خواهند داد. اين موافقت نامه سي روز پس از تاريخ 
ــت، الزم االجرا  ــده اس ــه اي كه مؤخر بر اطالعیه ي طرف متعاهد ديگر صادر ش اطالعی

خواهد شد.

امضاي موافقت نامه ي كشتيراني بين ایران و اكوادور

اجراي برنامه ي سبك سازي شهيد رجایي

رييس کل گمرك ايران از اجراي برنامه ي سبك سازي گمرکات استان هرمزگان 
به ويژه گمرك شهيد رجايي بندرعباس در آينده ي نزديك خبر داد.

»عباس معمارنژاد« گفت: »با توجه به اين كه حدود 40درصد از حجم تجارت 
ــور از طريق گمرک شهید رجايي صورت مي گیرد، با اجراي اين  خارجي كش
ــب در گمركات استان هاي مجاور،  ــهیالت و امکانات مناس برنامه و ايجاد تس

مي توان بخشي از ترافیك كاري در گمرک شهید رجايي را كاهش داد.«
ــريفات  ــرعت انجام تش ــي س وي افزود: »با اجراي اين برنامه به نحو محسوس

ترخیص افزايش و هزينه ي صاحبان كاال كاهش مي يابد.«
ريیس كل گمرک ايران اظهار داشت: »گمركات استان فارس به لحاظ نزديکي 
به بنادر جنوبي كشور و ظرفیت هاي باالي خدماتي مي تواند يکي از گمركات 

هدف براي اجراي برنامه ي سبك سازي گمركات استان هرمزگان باشد.

فصل جدید توسعه ي پيش روي صنعت حمل ونقل

موافقت دولت با انتشار مرحله ي دوم اوراق 
قانون موافقت نامه ي همكاري هاي امنيتي بين ايران و قطر از سوي رييس جمهور ابالغ شد. مشاركت سازمان بنادر و دریانوردي

قانون موافقت نامه ي همکاري هاي امنیتي بین ايران و قطر كه در مجلس شوراي اسالمي تصويب و 
به تأيید شوراي نگهبان رسیده است، توسط ريیس جمهور براي اجرا ابالغ شد. براساس اين قانون، 
ــا جرايمي همچون قاچاق مواد مخدر، عرضه ي  ــران و قطر براي اتخاذ تدابیر الزم براي مقابله ب اي
ــول فرهنگي و تاريخي، جعل اوراق بهادار دولتي، جعل  ــواد روان گردان، قاچاق كاال و اموال منق م
ــويي، قاچاق سالح گرم، مهاجرت  ــناد باارزش، فعالیت هاي اقتصادي غیرقانوني همچون پول ش اس
ــکاري خواهند كرد. پیش گیري و  ــان هم غیرقانوني، جرايم اينترنتي، دزدي دريايي و قاچاق انس
ــاير جرايم مندرج  ــم و س ــازمان يافته ي فراملي در عبور از مرزهاي ملي تروريس مبارزه با جرايم س
ــايل مخابراتي صورت  ــتفاده از وس ــاير جرايمي كه با اس در اين موافقت نامه و جرايم رايانه اي و س

مي گیرد، از ديگر زمینه هاي همکاري اعالم شده در اين قانون است.

همكاري ایران و قطر در مقابله با دزدي دریایي

با انتش�ار مرحله ي دوم  دولت 
اوراق مشارکت س�ازمان بنادر 

و دريان�وردي موافق�ت ک�رد. 
ــه ي هیئت وزيران به رياست  جلس
ــژاد،  احمدي ن ــود  محم ــر  دكت
ــه در آن، برخي از  ــد ك برگزار ش
اجرايي  ــتگاه هاي  دس پیشنهادات 
ــد. در اين جلسه دولت  تصويب ش

ــکیل كارگروه  با مواردي چون تش
ــار مرحله ي دوم  ــادرات و انتش ص
اوراق مشاركت براي سازمان بنادر 
ــت كرد. پیش  و دريانوردي موافق
ــارد تومان اوراق  ــن 100میلی از اي
ــعه ي بنادر  ــراي توس ــاركت ب مش
ــتي  ــهید بهش ــهید رجايي و ش ش

ــده بود. ــر ش چابهار منتش
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منطقه ي ویژه ي كشتي سازي، جزیي از مناطق آزاد 
خليج فارس مي شود

مع�اون اجرايي منطقه ي ويژه ي اقتصادي کشتي س�ازي گفت: »با تصويب هيئت دولت، 
اي�ن منطق�ه به همراه 2 منطق�ه ي ويژه ي اقتصادي ش�هيد رجايي و صناي�ع معدني به 

منطقه ي آزاد تبديل مي شوند. 
پژمان بهزادپور معاون اجرايي منطقه ي ويژه ي كشتي سازي ضمن بیان اين مطلب افزود: »طرح ادغام 

3 منطقه ي ويژه واقع در خلیج فارس به يك منطقه ي آزاد توسط كارگروهي پي گیري مي شود.« 
وي تصريح كرد: »بر اساس اطالعات ما كارگروه مربوطه بررسي هاي نهايي خود را در اين خصوص 

انجام داده و به زودي اين موضوع در هیئت دولت مورد ارزيابي قرار خواهد گرفت.«
بهزادپور گفت: »با تصويب هیئت دولت 3 منطقه ي ويژه به منطقه ي آزاد خلیج فارس تبديل مي شوند 

و اين تغییر وضعیت از ديدگاه ما براي منطقه ي ويژه ي كشتي سازي بسیار مثبت خواهد بود.« 
ــه دلیل يکپارچگي  ــه داد: »مديران منطقه ب ــازي ادام ــاون اجرايي منطقه ي ويژه ي كشتي س مع
ــراه دارد، با اين ادغام موافق  ــرمايه گذاران خارجي به هم ــه اين طرح براي انجام امور و جذب س ك

هستند.«
ــي، معافیت هاي مالیاتي و  ــق آزاد نظیر تردد اتباع خارج ــرد: »برخي قوانین مناط ــح ك وي تصري
ــیار مهمي در جذب سرمايه گذاران خارجي  ــت وپاگیر سرزمین اصلي عامل بس حذف قوانین دس

به شمار مي آيد.

رييس کميس�يون عمران مجلس ش�وراي 
اس�المي با اعالم موافق�ت اکثريت اعضاي 
اين کميس�يون با مفاد پروت�كل اصالحات 
کنوانسيون سازمان بين المللي آبنگاري، از 

تصويب اين پروتكل خبر داد. 

ــان اين كه مفاد  ــي«، ضمن بی ــر آقاي »علي اكب
ــیون به  ــه ي كمیس ــور در جلس ــکل مذك پروت
ــیده بود، گفت: »يکشنبه  توافق نمايندگان رس
ــکل با رأي موافق  ــن، تصويب اين پروت 11 بهم
اكثر اعضا به تصويب رسید. كنوانسیون سازمان 
ــنهاد وزارت  ــي آبنگاري كه بنا به پیش بین الملل
ــران به  ــت وزي ــه ي هیئ ــري در جلس راه و تراب
ــوي ريیس جمهور براي  ــیده، از س تصويب رس
ــريفات قانوني تقديم مجلس شده بود.  طي تش
ــده بر ايجاد دغدغه در دولت هاي  سازمان يادش
ــوص ارتقاي  ــع در خص ــاحل و ذي نف داراي س
ــتیباني از  ــش ايمني و كارآيي دريايي و پش بخ
ــت  ــتفاده ي پايدار از محیط زيس حفاظت و اس
ــهیل و گسترش  ــتاي تس تأكید دارد و در راس
ــورد فعالیت هاي آب نگاري بین  هماهنگي در م
ــطح منطقه اي به منظور   دولت هاي عضو و در س
ــي دريانوردي  ــور علمي، فني و ايمن ارتقاي ام

فعالیت مي كند.

ایران به سازمان بين المللي آبنگاري مي پيوندد

جزئيات مناقصه و روند برگشت سرمایه 
پل خليج فارس اعالم شد

مديرعامل س�ازمان منطقه آزاد قشم گفت: برآورد می شود که 
اجرای پروژه پل خليج فارس س�ه س�ال به طول انجامد. 

بنا بر اين گزارش و به نقل از روابط عمومی سازمان منطقه آزاد قشم، 
سیدرضا موسوی يادآور شد: با اجرای پروژه پل خلیج فارس 12 مايل 

ــود.  ــور افزوده می ش به مرز آبی جنوب كش
وی افزود: از سال 1351 يکی از اهداف مهم در جنوب كشور احداث 
پل خلیج فارس بوده كه نهايتاً با انتشار اسناد مناقصه پل خلیج فارس 
در شش تیرماه 89 و ارسال اين اسناد در شهريورماه سال جاری، اين 

ــت.  ــق ياف ــم تحق مه
مديرعامل سازمان منطقه آزاد قشم ادامه داد: در اين راستا 15 گروه 
ــارس را خريداری  ــناد مناقصه پل خلیج ف ــركت های مختلف اس از ش
ــی شد  ــناد را تحويل داده و توان فنی آنها بررس كردند و 12 گروه اس
ــش گروه توانايی حضور در اين مناقصه را داشتند، كه  و در نهايت ش
 ،CGCC ــش گروهی كه در مناقصه شركت كردند شامل شركت ش
ــاحل توسعه خلیج  ــركت CRBC، شركت كیسون، شركت پتروس ش
ــركت هدايت سرمايه گذاری ايده پارس و شركت ساختمانی  فارس، ش

ــد.  بوده ان
ــوابق اجرايی، توان مالی و تجهیزات، دانش  ــوی گفت: تجربه، س موس
ــركت كرده بودند؛ بررسی شد  ــركت هايی كه در مناقصه ش فنی در ش
ــعه خلیج فارس و شركت هدايت  ــاحل توس ــركت پترو س و نهايتاً ش
ــتند و هر دو  ــركت های داخلی هس ــرمايه گذاری ايده پارس كه ش س
ــد، بعنوان برنده  ــیوم را دارن ــی اجرای پروژه در غالب كنسرس آمادگ

ــدند.  معرفی ش
ــن پل كريدور و  ــل خلیج فارس بايد گفت اي ــزود: از مزايای پ وی اف
ــمال به جنوب است كه با توسعه اسکله كاوه، اتوبان و  وصل كننده ش

ــرزمین اصلی متصل می كند.  ــم را به س خط آهن قش
ــاخت پل خلیج فارس  ــنهادی برای س ــوی ادامه داد: مبلغ پیش موس
ــس خارجی و 15  ــت كه 85 درصد آن فاينان ــون يورو اس 650 میلی
ــرمايه  ــت س ــمار می آيد. زمان برگش درصد جزو تعهدات دولت به ش
ــال و نیم خواهد بود و سازمان منطقه آزاد قشم  ــت س اين پروژه هش

ــت. ــرمايه اس ــت اين س تضمین كننده برگش
ــم 130 كیلومتر است و 11 كیلومتر  وی تصريح كرد: تمام جزيره قش
ــور در  ــور از انتهای كش ــت و خط مرزی آبی كش نیز عرض جزيره اس
ــا ايجاد پل خلیج  ــت كه اين خط مرزی ب ــج فارس 12 مايل اس خلی

ــعه خواهد يافت.  ــور توس فارس در جنوب كش
ــازمان منطقه آزاد قشم ادامه داد: يکی از مزيت های اين  مديرعامل س
ــعه خط مرزی آبی خواهد بود كه می تواند در استفاده از  منطقه، توس

ــد.  ــیار مؤثر باش ــعه ترانزيت و حمل و نقل بس منابع نفتی و توس
ــوی، در بخش توسعه اسکله كاوه ايجاد خط راه آهن به  به گفته موس
طول 89 كیلومتر از سرزمین اصلی به قشم در نظر گرفته شده است. 
اسکله كاوه منحصربه فردترين اسکله در كشور خواهد بود كه نیاز به 

ــت.  ــکن و اليروبی نخواهد داش موج ش
ــل خلیج فارس بین  ــات فنی پل گفت: پ ــؤول درباره مختص اين مس
ــمار  ــمت به ش ــت و پهل قرار دارد و نزديکترين بخش در اين قس الف

ــت.  می آيد كه 1800 متر اس
ــوی در خاتمه گفت: ما تالش خواهیم كرد كه از منابع انسانی و  موس

ــويم.  ــاخت پل خلیج فارس بهره مند ش ــور در س توان فنی داخل كش
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گزارش از گردهمايی منطقه ای تجارت غالت با شعار؛

مسير مشترك توسعه
قزاقس�تان، روسيه و اوکراين که در حال حاضر، بالغ بر 22درصد 
غالت  دنيا را صادر مي کنند، تصميم دارند تا سال 2020 ميالدي، 
س�هم خود را به 35درصد افزايش دهند، اين کش�ورها در عين 
حال سخت نگران آن هستند که مسير ترانزيتي 8300 کيلومتري 
که از درياي س�ياه، تنگه ي داردانل، درياي مرمره، تنگه ي بسفر، 
درياي اژه، درياي مديترانه، کانال س�وئز، درياي س�رخ،  اقيانوس 
هند، درياي عمان و باالخره خليج فارس مي گذرد، دچار بحراني 
شود که روي صادرات پايدار آنان اثر نامطلوب گذارد. عبور بيش از 
48 هزار فروند کشتي در طول سال از تنگه  هاي داردانل و بسفر، 
دغدغه ي  فراواني را براي ترکيه ايجاد کرده، چراکه وجود جزاير 
ف�راوان در اين معبر و مجراي تنگ آبراه، احتمال بروز س�انحه و 
خس�ارت به شناورها و تأسيسات گران قيمت بندري را روزبه روز 
بيش�تر مي  کند و چالش هاي موجود باعث ش�ده تا ترکيه فشار 

زيادي را متحمل شود.
از سوي ديگر، مش�كالت سياسي کشورهاي حاشيه ي جنوبي 
دري�اي مديتران�ه، باالخص مص�ر و  تونس، کانال س�وئز را با 
مشكالت بغرنجي روبه رو کرده است. قدري آن طرف  تر، دزدان 

دريايي در س�واحل طوالني کشور بي ثبات سومالي و منطقه ي 
راهبردي ش�اخ آفريقا، عماًل آبراهه درياي سرخ و خليج عدن 
را از مس�ير تنگه ي باب المن�دب، براي عبور ش�ناورها ناامن 

ساخته اند.
همه ي اين مسايل، باعث اتخاذ رويكردي جديد توسط کشورهاي 
ش�اخص، ش�امل: قزاقس�تان،  روس�يه، اوکراي�ن، ازبكس�تان، 
آذربايجان، ترکيه، هلند، آلمان، استراليا،  بنگالدش، لبنان، امارات 
متحده عربي، الجزاير، هندوس�تان، پاکستان، فرانسه، سوئيس، 
عراق، مصر و عمان، براي تقويت همكاري هاي تجاري با جمهوري 
اسالمي ايران در قالب هم انديشي منطقه اي تجارت غالت گرديد، 
تا قدري از دغدغه هاي خود بكاهند و با نگاهي نو، مسير ترانزيتي 
اي�ران را، با تمام امكانات بالقوه و بالفع�ل در عرصه هاي بندري، 
دريايي، جاده اي،  ريلي و همچنين، فرآوري، عرضه، جايگزيني و 
صادرات مجدد غالت مد نظر ق�رار دهند. آنچه در ذيل مي آيد، 
مشروح گزارش برگزاري اين گردهمايي است که با شعار »مسير 
مشترك توسعه« در سوم و چهارم بهمن ماه سال جاري با ميزباني 

وزارت بازرگاني کشورمان در تهران برگزار گرديد. 

مسعود عباس زاده
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هدفمندسازي و اجراي اصل 44؛ مسير 
ورود بخش خصوصي

طب�ق قان�ون هدفمندس�ازي يارانه ها و با 
اج�راي اص�ل 44 قان�ون اساس�ي و ورود 
بخش خصوصي به اين حوزه ي  مهم، نقش 
ايران بيش از پيش در توس�عه ي تجارت و 

ترانزيت غالت،  چشم گير خواهد شد.
ــر بازرگاني، به  ــدي غضنفري«،  وزي »دكتر مه
ــخنران اول گردهمايي طي سخناني  عنوان س
ــت: »دو كار مهم،  ــب، گف ــن مطل ــان اي ــا بی ب
ــتقیم قانون  ــتقیم و غیرمس ــل اثرات مس حاص
ــازي يارانه ها است كه شامل اهمیت  هدفمندس
دادن به كیفیت نان، گندم، آرد،  آسیاباني و در 
نهايت، كیفیت حمل ونقل و كل زنجیره ي تولید 
گندم است كه در مرحله ي دوم، نقشه ي راه آن 

نیز، ترسیم خواهد شد.«
ــیر  ــازي مس وي با بیان اين مطلب كه فعال س
تجارت غالت از كشور به دست بخش خصوصي 
ــتفاده از فرصت هاي خدادادي براي ايران  و اس
ــايه الزم است، افزود:  ــورهاي همس و همه كش
»ويژگي هاي آب وهوايي در كشورهاي شمالي و 

جنوبي، فرصت هاي مکمل در زمینه ي به وجود 
آمدن بازارها و مشتريان فراوان را ايجاد كرده و 
اين گردهمايي، اين فرصت را فراهم خواهد كرد 
كه به نیازهاي تکمیل كننده و چگونگي استفاده 

از آن ها واقف شويم.« 
ــي از تولید  ــا ارايه ي آمارهاي ــر بازرگاني، ب وزي
ــطح  غالت و نیاز به صادرات و واردات آن در س
جهان، به نقش حمل ونقل و ذخیره سازي غالت 
ــاره كرد و اظهار داشت:   ــکال مختلف اش در اش
»اخیراً به دلیل افزايش تولید،  واردات ما حدود 
ــران به مركز  ــته و اي 2میلیون تن كاهش داش
تجارت غالت تبديل شده است؛ به طوري كه به 
كشورهايي چون: امارات متحده عربي، عربستان 
سعودي،  پاكستان، گرجستان، آذربايجان،  قطر 

و ارمنستان غالت صادر  مي كند.«
ــورهاي  كش از  ــالت  غ واردات  ــري«،   »غضنف
ــت و صادرات آن به كشورهاي همسايه  دوردس
ــاز ترانزيت، سوآپ و صادرات مجدد  را زمینه س
ــور دانست و خاطرنشان كرد: »دو  غالت در كش
ــال غالت در ايران، منافع  مسیر دريافت و ارس
بي شماري را براي تجار، بازرگانان و شركت هاي 

حمل ونقل زمیني، ريلي، هوايي و دريايي فراهم 
ــش عمومي كه  ــركت هاي بخ ــت و ش كرده اس
ــر در حوزه ي ترانزيت  ــل به فعالیت بیش ت تماي
ــه در حال حاضر، ترانزيت  دارند،  بايد بدانند ك
ــتان به كشورهاي عربي از خاک  گندم از قزاقس
ــیري به طول بیش از 9هزار  ــیه و در مس روس

كیلومتر انجام مي شود.« 
وي با بیان اين مطلب كه غالت صادراتي، مي تواند 
ــیر 3800 كیلومتري ايران، ديگر  با گذر از  مس
مسیر 2/5 برابري فعلي را طي نکند، گفت:  »هر 
ــبه با هر معیار و شاخصي، نشان مي دهد  محاس
كه ترانزيت در اين مسیر، كشورهاي خاورمیانه 
و تازه استقالل يافته از شوروي سابق را با منافع 
ــیري، بهتر از  ــماري توأم كرده و هیچ مس بي ش

اين نیست.«
ــاهراه اتصالي غرب به شرق  وزير بازرگاني، به ش
ــاره  ــا مركزيت ايران اش ــه جنوب ب ــمال ب و ش
ــدن كارگروه ترانزيت  كرد و افزود: »با فعال ش
كشور، شاهد تحوالت بسیاري در اين خصوص 
بوده ايم و هنوز هم منافع بي شماري براي ايران 
ــتفاده كننده  از مسیر ترانزيتي   و كشورهاي اس

جاده ي ابریشم دوران نوین؛ جاده ي مهر 
و دوستي

»ج�اده ي ابريش�م دوران نوي�ن،  مي تواند 
ج�اده ي مهر و دوس�تي باش�د ک�ه همه ي 
کشورها از مواهب آن بهره مند خواهند شد 
و به همين دليل، شعار گردهمايي منطقه اي 
تجارت غالت، »مس�ير مش�ترك توسعه« 

انتخاب شده است.«
ــر بازرگاني و  ــاون وزي ــي«، مع ــد علیخان »حمی

ــي بازرگاني  ــادر تخصص ــركت م ــل ش مديرعام
دولتي ايران با بیان اين مطلب، هدف از برگزاري 
ــالت را تقويت  ــي منطقه اي تجارت غ گردهماي
ــورهاي منطقه در زمینه ي  همکاري ها میان كش
ــت و گفت: »غالت براي تمام  تجارت غالت دانس
كشورهاي جهان، جزو كاالهاي راهبردي  قلمداد 
ــف اصلي هر  ــن آن، جزو وظاي ــود، و تأمی مي ش
ــت و منطقه ي  خاورمیانه با نرخ باالي  دولتي اس
رشد جمعیت،  بیش از پیش، وابسته به واردات و 

تأمین غالت است.« 
ــت آوردهاي هم گرايي منطقه  اي  وي يکي از دس
را، اولويت داشتن كشورهاي هم جوار در تأمین 
ــت و افزود: »بخش اعظم  نیازهاي يکديگر دانس
نیازهاي منطقه را از خود منطقه مي توان تأمین 
ــیه و قزاقستان، طي سال  كرد و دو كشور روس
ــن گندم  ــون ت ــي 2009-2010، 26میلی زراع
ــن مدت،   ــد، درحالي كه در همی ــادر كرده ان ص
كشورهاي خاورمیانه و شمال آفريقا، 42میلیون 
ــن گندم وارد كرده اند. از اين رو، ايران مي تواند  ت
نقش مؤثري در ترانزيت غالت منطقه عهده دار 

شود.«

ــکالت كشورهاي محصور در  »علیخاني«، به مش
خشکي بر  اثر عدم دسترسي به آب هاي آزاد اشاره 
ــت: »اين موضوع،  از مهم ترين  كرد و اظهار داش
موانع توسعه ي اقتصادي به شمار مي رود و انتقال 
كاال از مبدأ به مقصد، بخش جدايي ناپذير تجارت 
محسوب مي شود؛ زيرا زمان و هزينه هاي مضاعفي 

را به اين كشورها تحمیل مي كند.«
ــي بازرگاني  ــادر تخصص ــركت م ــل ش مديرعام
دولتي ايران، در پايان سخنانش خاطرنشان كرد: 
»كشورهاي منطقه مي توانند با همکاري يکديگر، 
ــورهاي مصرف كننده  راهي براي دسترسي كش
ــورهاي تولیدكننده پیدا كنند. جمهوري  به كش
اسالمي ايران، در منطقه اي قرار گرفته است كه از 
يك سو، حلقه ي اتصال كشورهاي آسیاي مركزي 
با كشورهاي خاورمیانه و از سوي ديگر، واسطه ي 
ــبه قاره ي هند با غرب آسیا و  ــورهاي ش بین كش
ــتان،  ــت. ايران كه در دوران باس قاره ي اروپا اس
ــم بوده  ــطه ي به وجود آمدن جاده ي ابريش واس
است، در دوران كنوني، همچنان مي تواند مسیر 
مناسب و كارسازي براي تسهیل مبادالت تجاري 

بین كشورهاي منطقه باشد.«
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ــر به آن ها  ــه بايد بیش ت ــود دارد ك ــران، وج اي
پرداخته شود.«

ــادرات 126 میلیون تني  ــه ص ــري«، ب »غضنف
ــورهاي جهان اشاره و اظهار  گندم برخي از كش
امیدواري كرد كه فرصت هاي خیلي خوبي كه در 
اين زمینه به وجود آمده، توسط سرمايه گذاران 

ايراني مغتنم شمرده شود. 
ــارت غالت و مديريت  ــه نقش توأمان تج وي ب
ــايه و تعامل آن  ــورهاي همس تولید آن در كش
ــیر ايران، به عنوان يکي  با ترانزيت غالت از مس
از راه هاي شکوفايي اقتصادي و باروري سرمايه 
ــاره كرد و اظهار داشت: »بايد از فرصت هاي  اش
ــاري جديد در زمینه  تجارت غالت، بیش از  تج
پیش بهره برداري كنیم و فرصت هاي اقتصادي 

و ترانزيتي آن را از دست ندهیم.«
ــاي نوين ترانزيتي  ــر بازرگاني، به رويکرده وزي
ايران از راه صادرات غالت كشورهاي  قزاقستان، 
ــورهاي جنوبي شبه  ــیه و اوكراين به كش روس
ــورهاي شرقي و غربي  جزيره ي عربستان،  كش
ــمال آفريقا  ــورهاي ش ــبه قاره ي هند و كش ش
اشاره و خاطرنشان كرد: »حجم قابل توجهي از 
ــور صادركننده ، حداقل بین 2 تا  غالت سه كش
ــت  3 میلیون تن، از راه ايران قابل ترانزيت اس
ــترهاي مناسب  و اين گردهمايي، مي تواند بس
ــترک بین  چنین تجارتي را با حفظ منافع مش

كشورهاي عضو اين مسیر، فراهم كند.«
ــت يابي به  وي، مهم ترين چالش موجود را، دس
اين ثروت ترانزيتي دانست و گفت:  »امیدواريم 
ــور، بتوانیم به  در قالب طرح آمايش تجاري كش
تبیین زيرساخت هاي تجاري 31 استان كشور 
بپردازيم تا مانع انجام بخشي از تجارت خارجي 
در يك يا دو كشور همسايه شده و يا اين امر را  

به صورت مشترک يا مکمل انجام دهیم.«
ــاره به نیاز میلیاردها دالري  »غضنفري«، با اش
ــاخت هاي تجاري كشور،  ــعه ي زيرس براي توس
افزود: »مي توانیم از تمام ظرفیت هاي بالقوه در 
موقعیت راهبردي و سوق  الجیشي خود استفاده 
ــاخت ها در مبادي  ــعه ي زيرس ــم و با توس كنی
ــال،  فرآوري و صادرات مجدد  ورودي كاال، انتق

آن از مرزهاي خروجي كشور، همت گماريم.«
ــي، به وجود 8 میلیون تن ظرفیت  وزير بازرگان

ــاره كرد و در خصوص  ــور نیز اش سیلويي كش
ــي غالت  ــاخت هاي حمل ونقل ــعه ي زيرس توس
ــان مي دهد، براي  ــت: »برآوردها نش اظهار داش
تحقق زيرساخت هاي اولیه ي حمل ونقل پايدار 
ــون تن ظرفیت  ــالت، به 18میلی در تجارت غ

سیلو نیاز داريم.«
ــري،  ــات كانتین ــادر، خدم ــوزه ي بن وي در ح
ــتیك، تأسیس  فرودگاهي و بندري، مراكز لجس
ــي، بیمه اي و  ــامانه هاي بانک ــك، س بنادر خش
ــاير زيرساخت ها،  ــردخانه ها و سورتینگ و س س
تالش و برنامه ريزي را الزم دانست و خاطرنشان 
ــعه ي زيرساخت هاي  كرد: »رويکرد ويژه در توس
ــارت خارجي به  ــور و حوزه هاي تج تجاري كش
عنوان بخش هاي اشتغال زا و تولیدكننده ي ارزش 
افزوده بوده و در خالل اين سال ها، مرتباً بر طبل 
ــود را متکي به آن  ــعه ي خ تولید كوبیده و توس
دانسته  ايم و به رغم آن كه كشورهاي استعمارگر 
ــف،  ما را تحت   ــه ي فن آوري هاي مختل در زمین
فشار قرار داده  اند و تحريم ها را متوجه عدم صدور 
ــور ما طي 30 سال  اين فن آوري  ها كرده اند، كش
گذشته، تمام تالشش را براي به حداقل رساندن 

وابستگي هاي فن آورانه به عمل آورده است.« 
وي به غفلت تاريخي در استفاده از فرصت هاي 
ــن زمینه،  ــت:  در اي ــاره كرد و گف ــدري اش بن
ــورهاي منطقه  مي توانیم بیش از اين، نیاز كش
ــه، تاكنون  ــازيم و در اين عرص ــرآورده  س را ب
ــن رو، انبوه  ــم. از اي ــام داده اي ــري انج كار كم ت
ــاي مربوطه،  ــد در حوزه  ه ــرمايه گذاري باي س
ــتیکي كشور انجام  به خصوص پروژه هاي  لجس
شود و بايد تجارت را از حالت پیش بیني ناپذير، 

به حالت پیش بیني پذير مبدل كنیم.«
ــع موانع قانوني  ــر بازرگاني، در پايان به رف وزي
ــش هزينه هاي  ــوآپ براي كاه ــعه ي س و توس
ــتار  ــده ترانزيت غالت پرداخت و خواس تمام ش
مشاركت بیش تر سرمايه گذاران در طرح آمايش 

و زيرساخت  هاي تجاري  كشور شد.

تفاوت هاي اقتصاد كوثري با  اقتصاد 
سرمایه داري

»برخ�ي تفاوت ه�اي اساس�ي در ماهيت 
اقتص�اد کوثري با اقتصاد س�رمايه داري يا 

کاپيتاليس�تي وج�ود دارد؛ ازجمله اين که 
در اقتص�اد کوثري، هيچ نوع مال و اموالي 
نبايد در دست عده اي خاص معطل بماند و 
گردش مال، بايد در حداکثر ممكن صورت 

بگيرد.«
ــاون نظارت و  ــدي«، مع ــر علي آقامحم »دكت
ــت هاي اقتصادي معاون اول  هماهنگي سیاس
ــان اين مطلب، درباره ي  ريیس جمهوري، با بی
مؤلفه هاي اقتصاد سرمايه داري گفت: »اين نوع 
اقتصاد، تکاثري بوده و هدف آن، حداكثر كردن 
ــود، ولو با تولید هر نوع مصیبت است و علت  س
عمده ي بیماري ها و گرفتاري هاي جهان، همین 

سامانه ي اقتصادي است.«
وي در خصوص مؤلفه هاي اقتصاد كوثري افزود: 
»در اقتصاد كوثري، هرچه ثروت بیش تر باشد، 
ــت و فرآيند تولید ثروت نبايد متوقف  بهتر اس
ــال، از گردش ثروت، همه  ــود، اما در عین ح ش

بايد منتفع شوند.«
ــا بیان اين كه تولید در تجارت بايد محیط  وي ب
ــت را حفظ كند، اظهار داشت: »تولید در  زيس
ــت را حفظ  ــه ي تجارت، بايد محیط زيس عرص
ــورها امکان  كند و اين امر، بدون همکاري كش
ندارد و  خودكفايي جز با اين مهم كه هر كسي 
ــد، معنا پیدا  در درون  خود به جمع بندي برس

نمي كند.«
ــت هاي  ــي سیاس ــارت و هماهنگ ــاون نظ مع
ــوري، به  ــس جمه ــاون اول ريی ــادي مع اقتص
ــوب غربي  ــیاي جن ــاي منطقه ي آس ويژگي ه
ــرد: »تداوم تولید، در  ــان ك پرداخت و خاطرنش
رساندن به موقع محصول به دست مصرف كننده، 
حداقلي بودن قیمت حمل ونقل، حداقل خواب 
ــتن  ــرمايه، نگهداري حداقل محصول و داش س
مشتري از قبل فراهم شده است، بدون  عرضه 

و تقاضا معنايي ندارد.«
ــب كه بايد از  ــدي«، با بیان اين مطل »آقامحم
ــتفاده كرد  ــه ي موقعیت هاي منطقه اي اس هم
ــتفاده از  ظرفیت هاي خالي كشور،  و ضمن اس
ــورهاي همسايه هم  از ظرفیت هاي مکمل كش
ــت  بهره  برد، گفت: »تجارت، مقدم بر تولید اس
و بايد سهم مشخص و در  حال افزايش تجارت 
غالت را براي خودمان كسب و نهادينه كنیم تا 
ــي داشته باشیم  بتوانیم در منطقه نقش اساس
ــاير كشورها  هم توجه  و ضمن آن، به نقش س

كنیم.«
ــد امکانات ايران را  ــاره به اين كه ما باي وي با اش
ــناخت از امکانات كشورهاي  معرفي كنیم و با ش
ديگر و تضارب آرا، يك فکر تجاري شکل بگیرد 
ــا انتقاد از نظام  ــت، ب كه همان فکر همکاري اس
ــازي  ــه اي مصرف،  اجراي قانون هدفمندس ياران
ــب توسعه ي تجارت  ــاز مناس يارانه ها را بسترس
ــت و افزود: »با حذف  ــالت و ترانزيت آن دانس غ
ــادرات مجدد و  ــرآروي، ص ــوآپ، ف يارانه ها، س
ــت كه بايد  ترانزيت، تحرک بیش تري گرفته اس
بیش از اين،  از تجربیات آزادسازي در تجارت هايي 

چون تجارت داخلي چاي، بهره  مند شويم.«
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ــت هاي  ــي سیاس ــارت و هماهنگ ــاون نظ مع
ــوري، به  ــس جمه ــاون اول ريی ــادي مع اقتص
ــي،  ــاي درياي ــي در حوزه ه ــاي خال ظرفیت  ه
ــرد و اظهار  ــاره ك ــور اش ــاده اي و ريلي كش ج
داشت: »در حال حاضر، ظرفیت سازي در بخش 
حمل ونقل در قالب پروژه هايي چون: حمل ونقل 
ــرخس به زاهدان و چابهار و  ــیر س ريلي از مس
ــت و آستارا با سرعت باال با  راه آهن قزوين، رش
ــوري آذربايجان و  ــیه و جمه توافق ايران،  روس
ــیرهاي  ــرارداد نهايي آن و اتصال مس امضاي ق
ــیاي میانه و   ــاير كشورهاي آس حمل ونقلي س

قفقاز در حال انجام است.« 
ــرمايه گذاري هاي گسترده  »آقامحمدي«، از س
در بنادر روسیه، تركیه و گرجستان توسط ايران 
ــتان هم مذاكراتي  ــر  داد و گفت: »با قزاقس خب
ــته ايم و طبیعتاً در ايران امکانات موجود و  داش
به وجودآمده، باعث توسعه ي  ترانزيت و تجارت 
ــده و اين، زنجیره ي تأمین كاال را در حوزه ي  ش
ــت مي كند و همکاري در  ترانزيت غالت، تقوي
ــي خواهد  ــي و مبناي ــه، نقش اساس اين زمین

داشت.«
ــعه ي ترانزيت  وي به نقش بورس غالت در توس
ــرد و در پايان  ــاره ك ــالت نیز اش ــارت غ و تج
ــي را با موفقیت  ــزود: »تجربه ي بورس كاالي اف
ــم و بورس منطقه اي كاال و غالت،  انجام داده اي
ــون: ترانزيت و  ــه پايداري اموري چ مي تواند ب
حمل ونقل پايدار غالت در سطوح بندر، جاده و 
ريل بینجامد. همچنین، با سینرژي و هم افزايي 
ــوان خود را در  ــاد كوثري، مي توانیم ت در اقتص

تجارت منطقه به حداكثر  برسانیم.«

ظرفيت هاي مطلوب حمل ونقل براي 
توسعه ي تجارت غالت

»با توجه به س�هم 50درصدي کش�ورهاي 
همس�ايه در تولي�د گندم جه�ان، فرصت 
حمل ونق�ل  توس�عه ي  ب�راي  مناس�بي 
بين المللي و ترانزيتي اين کاالي راهبردي 

در منطقه و کشورمان وجود دارد. «
ــاون وزير راه  ــهريار افندي زاده«، مع »دكتر ش
ــت در امر  ــده ي ويژه ي دول ــري و نماين و تراب
ــاس  ــت، با اعالم اين مطلب گفت: »براس ترانزي
برآوردهاي كارشناسان سازمان ملل متحد، در 
ــدود 2میلیارد  ــال 2020، جمعیت جهان ح س
ــه نقطه ي ثقل جمعیت،  نفر افزايش مي يابد ك
ــه قاره ي آفريقا، آسیا و آمريکاي  بیش تر در س
ــود. بنابراين، تأمین غالت مورد  التین خواهد ب
ــردي براي  ــك كاالي راهب ــوان ي ــاز، به عن نی
ــورهاي قاره  هاي يادشده، از اهمیت ويژه اي  كش
ــتر  ــت و تولید غالت مي  تواند بس برخوردار اس
ــورهاي  ــت همکاري كش ــبي براي تقوي مناس

تولیدكننده و ترانزيت كننده فراهم آورد.«
ــمالي ايران و به طور اخص،  ــورهاي ش وي، كش
ــیه و قزاقستان در دهه ي پیش رو را داراي  روس
سهم بیش تري در تجارت جهاني گندم دانست 
ــورها همچنان با  و افزود: »درحالي كه  اين كش

ــاي عمده ي مصرف  ــل دور بودن از بازاره معض
دست به گريبان هستند،  تصمیم به استفاده از 
ــعه ي  تجارت غالت  مزيت هاي ايران براي توس
ــادي و هم از لحاظ  ــه، از  لحاظ اقتص در منطق
ــي دارد. بنابراين، بايد  ــي، اهمیت خاص سیاس
ــت دادن فرصت ها، برنامه اي جامع  بدون از دس
ــود  ــردي براي تحقق اين امر،  تدوين ش و راهب
كه در بخش حمل ونقل و ترانزيت، اين آمادگي 

اعالم مي شود.«
ــرايط اقتصادي و  ــاره به ش »افندي زاده«، با اش
ــورهاي مختلف براي تجارت  ــاختي كش زيرس
غالت خاطرنشان كرد: »روسیه به لحاظ مسايل 
اقتصادي، سیاسي و داليل متعدد ديگر، عالقه و 
انگیزه ي فراواني در حفظ و نفوذ خود در تجارت 
غالت مجموعه ي كشورهاي تازه استقالل يافته، 
ــزي و قفقاز دارد.  ــیاي مرك ــژه مناطق آس به وي
ــیه در  ــکالت روس با اين وجود، مي توان به مش
گسترش ترانزيت كاال به دلیل طوالني بودن راه 
ارتباطي اين كشور به اروپا، وجود يخ بندان هاي 
ــور و  ــیرهاي منتهي به اين كش طوالني در مس
ــراي صدور گندم به اروپا  كاهش بازار مصرف ب
ــورهاي اروپاي شرقي  ــدن به كش و محدود ش
اشاره كرد. بنابراين، كشورهاي داراي  موقعیت 
ــي مي توانند  ــي و ترانزيت ــت حمل ونقل و قابلی
ــورهاي  ــه  اهداف تجاري كش ــت يابي ب در دس
ــد و عهده دار  ــده ي غالت كمك كنن تولیدكنن

سهم مناسبي در اين میان باشند.«.
ــطه ي  ــا بیان اين مطلب كه تركیه به واس وي ب
ــل زمیني و  ــب و قوي حمل ونق ــاوگان مناس ن
ــه ي پايین، حقوق و عوارض  راه آهن،  نرخ تعرف
ــون داران، از قابلیت بااليي  ــي كم كامی و معطل
براي ترانزيت كاال برخوردار است، اظهار داشت: 
ــتان با  ــر، فاصله ي  كوتاه پاكس ــوي ديگ »از س
ــورهاي آسیاي  ــورهاي منطقه به ويژه كش كش
مركزي، موقعیت نسبتاً مناسبي را براي ترانزيت 
غالت منطقه فراهم مي سازد، اما به رغم اين كه 
ــتان ايده آل است، به  جاده هاي ترانزيتي پاكس

ــتان، قابلیت  ــکالت مربوط به افغانس دلیل مش
بهره برداري از اين جاده ها وجود ندارد.«

ــر ترانزيت،  ــت در ام ــژه ي دول ــده ي وي نماين
ــارت غالت  ــت هاي تج ــا و محدودي ظرفیت ه
ــد و گفت:  ــادآور ش ــتان را ي ــق افغانس از طري
ــه  ــرز بودن با س ــل هم م ــه دلی ــتان ب »افغانس
جمهوري تاجیکستان، ازبکستان و تركمنستان، 
ــادي در ترانزيت غالت  ــوه ي زي از اهمیت بالق
ــیه و اكراين در مسیر پاكستان  كشورهاي روس
به اروپا و افريقا برخوردار است، بنابراين، راه هاي 
ترانزيتي اين كشور به دلیل خسارات و صدمات 
ــرعت به بازسازي احتیاج  ــي از جنگ، به س ناش
ــور و نبود راه آهن  ــد و جاده هاي صعب العب دارن
ــتن به آب هاي آزاد،  ــب و دسترسي نداش مناس
ــکالت فراواني را براي ترانزيت غالت  عماًل  مش

در افغانستان ايجاد مي كند.«
ــه قابلیت هاي  ــاره ب ــر افندي زاده«، با اش »دكت
ــعه ي  ــالت و اراده مترتب براي توس ــاري غ تج
اين كاال در كشورهاي مختلف، همچون: چین، 
ــتان، تركیه، هند، سوريه و  تركمنستان، قزاقس
جمهوري اسالمي ايران افزود: براي تقويت اين 
ــتر مناسب، حمل ونقل  اراده  تجاري و ايجاد بس
ــد و با نگرش  ــیار تعیین كننده باش مي تواند بس
ــي و ترانزيتي منطقه ، با  قابلیت هاي حمل ونقل
تقويت و حفظ قابلیت هاي ملي كشورها، تحول 
ــارت غالت و حمل ونقل  بزرگي در حوزه ي تج
ــد كه در  ــت رخ مي ده ــي و ترانزي ــن  الملل بی
ــران به دلیل  ــالمي اي ــن میان، جمهوري اس اي
ــي و آماده بودن  ــاي ذاتي و جغرافیاي قابلیت ه
ــوي  ــب ترانزيتي و از س ــاخت هاي مناس زيرس
ديگر، به دلیل نگرش حمايت گرايانه ي دولت به 
مقوله ي ترانزيت،  شرايط جديدي را در حوزه ي 

ترانزيت و حمل ونقل رقم خواهد زد.«
ــازمان راهداري و حمل ونقل جاده اي،  ريیس س
ــه ي خاورمیانه و  ــان اين مطلب كه منطق با بی
ــده بیش ترين  ــال آين ــمال آمريکا در ده س ش
میزان مصرف گندم را در جهان خواهند داشت 
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و بديهي است كه براي تأمین نیاز مبرم خود به 
اين ماده ي غذايي به منابع مختلفي تکیه كنند، 
ــورهاي  افزود: »به همین خاطر قرار گرفتن كش
ــمال و بازار بالقوه ي  صادركننده ي گندم در ش
ــرب و جنوب  ــرق، غ ــن كاال در ش ــرف اي مص
ــب براي ايفاي نقش  كشورمان، زمینه ي مناس
ــط ايران را فراهم  تجارت غالت در منطقه توس
مي كند كه در اين میان، كشورهاي قزاقستان و 
روسیه به عنوان كشورهاي صادركننده و عراق، 
ــي، يمن، عمان،  ــتان، امارات متحده عرب عربس
ــگالدش و تعدادي از  ــتان، اندونزي، بن افغانس
كشورهاي ديگر به عنوان كشورهاي واردكننده 
ــه در چنین  ــت ك ــي اس ــود. بديه ــد ب خواهن
ــراي اتصال  ــت و حمل ونقل ب ــرايطي، ترانزي ش
ــرف، نقش حیاتي مي يابد. از  بازار تولید و  مص
ــت  ــالمي ايران، آماده اس اين رو، جمهوري اس
ــات حمل ونقل بین المللي و ترانزيت ايمن  خدم
ــريع را براي انجام اين موضوع،  و اقتصادي و س

ارايه دهد.«
ــالمي ايران به  ــه ويژه ي جمهوري اس وي، توج
ــرمايه گذاري  ــرق كشور و س محور ترانزيتي ش
ــت  ــن بخش انجام داده اس ــي كه در اي عظیم

ــان كرد:  »با توجه به  ــد و خاطرنش را  يادآور ش
ــمال  ــات و تجهیزات بندر امیرآباد در ش امکان
كشور، وجود پايانه هاي مرزي مجهز در مرزهاي 
شرقي كشور و وجود 4 پايانه ي مرزي با كشور 
تركمنستان و مرز ريلي با سرخس، بنادر مجهز 
ــور ازجمله: بندر چابهار و امکان  در جنوب كش
ــي به آب هاي آزاد، درياي سیاه، درياي  دسترس
عمان و كشورهاي اتحاديه ي عرب و بسیاري از 
مزاياي ديگر، توانايي هاي كشورمان را در منطقه 
براي ايفاي نقش بي بديل ترانزيتي و حمل ونقل 

بین المللي به  خوبي نمايان مي سازد.«
نماينده ي ويژه ي دولت در امر ترانزيت، با اشاره 
ــد  ترانزيت از قلمرو جمهوري  به روند رو به رش
اسالمي ايران افزود: »طي 9ماهه ي سال جاري، 
ــور  بیش از 7میلیون و 287هزار تن كاال از كش
ترانزيت شده كه نسبت به سال قبل، در حدود 
41درصد افزايش داشته است، كه اين افزايش، 
ــالش بخش هاي دولتي و خصوصي،  مرهون  ت
ــتگاه هاي  ــزي و اقدامات هماهنگ دس برنامه ري
ذي ربط ترانزيت و حمايت دولت در زمینه هاي 
نرم  افزاري و سخت افزاري است. بنابراين، با توجه 
به طرح مباحث مربوط به غالت و اراده ي جدي 
كشورهاي منطقه ،  بدون ترديد، بخش ترانزيت 
ــل بین المللي با نگاه عمیق تر به اين  و حمل ونق
ــايه ي هماهنگي و تفاهم نامه هاي  مقوله و در س
داخلي و بین المللي، افق هاي روشني را فراروي 
ــي و ترانزيت قرار  ــل بین الملل بخش حمل ونق
ــردن آن ها،  موجب  ــد داد كه عملیاتي ك خواه
ــي  ايران در  ــش اقتدار اقتصادي  و سیاس افزاي

منطقه و جهان خواهد شد.«

رقابت پذیري و بهبود فضاي كسب وكار،
رمز موفقيت ترانزیت

»ضم�ن تعام�ل ب�ا کش�ورهاي منطق�ه، 
مي توانيم گردش کار ص�ادرات و ترانزيت 
کاال را رقابت پذي�ر کني�م ت�ا ضمن بهبود 
فض�اي کس�ب وکار در منطق�ه، پديده ي 

ترانزيت هم موفقيت آميز شود.« 
»دكتر بهروز علیشیري«،  معاون سرمايه گذاري 
ــا بیان اين  ــادي و دارايي، ب ــور اقتص وزارت ام
ــازمان هاي  ــتار تعامل بیش تر س مطلب، خواس
ــور شد و گفت: »امور  مرتبط با ترانزيت در كش
ــي، تعامل بین  ــنادي، كاهش هزينه هاي كل اس
ــا، بانك،   ــازمان راه داري و پايانه  ه ــرک، س گم
ــازمان هاي ذي ربط در  بیمه، بازرگاني و تمام س
ــا تعامل مؤثر و فعال،  ــاط با ترانزيت، بايد ب ارتب
همه بخش ها هزينه هاي تمام شده را در گردش 
ــادرات، منطقي و رقابت پذير  ــت و ص كار ترانزي

كنند.«
ــاز  ــب وكار را زمینه س ــود فضاي كس  وي، بهب
ــیع و  ــرمايه گذاري وس ــعه ي تجارت و س توس
ــزود: »بدون  ــت و اف ــور  دانس پردامنه در كش
ــا گردش كار  ــه بايد توأم ب ــن زيربنايي ك چنی
ــد، نمي توانیم در صادرات  ــادي، روان باش اقتص
ــتي هاي  ــويم و حتي از كش و ترانزيت فعال ش

ــايه بخواهیم براي پهلوگیري به بنادر ما  همس
وارد شوند.«

ــرمايه گذاري وزارت امور اقتصادي و  ــاون س مع
ــا 40 پروژه ي  ــدن 30 ت دارايي، به عملیاتي ش
و  ــي  قرض ــع  مناب ــب  قال در  ــرمايه گذاري  س
ــاي صادراتي و ترانزيتي  ــي در زيربناه غیرقرض
ــت:  »پروژه هاي  ــور اشاره كرد و اظهار داش كش
مشترک سرمايه گذاري بین كشورهاي منطقه،  
بدون داشتن زيربناي درست، امکان پذير نیست 
و يکي از اين زيربناها، مي تواند تشکیل صندوق 
ــرمايه گذاري در بخش حمل ونقل  ــترک س مش
ــاس الگوهاي  ــا آن، براس ــط ب ــارت مرتب و  تج
شركت لجستیك شخص ثالث براي فعال سازي 
ترانزيت توأم با بازاريابي در سطح خرده فروشي 
ــط  ــاي منطقه اي توس ــي بازاره و عمده فروش

شركت هاي باربري و بارفرابري باشد.« 
»علیشیري«، خواستار مشاركت فعال بانك هاي 
ــي و خصوصي براي  ــعه  اي منطقه اي،  دولت توس
ــترک  ــريع تر صندوق مش ــه س ــکیل هرچ تش
ــرمايه گذاري با سرمايه ي اولیه ي بالغ بر يك  س
ــد و خاطرنشان كرد: »با  تا  دو میلیارد دالر ش
ــرمايه هايي، عالوه  ــن س ــي كردن چنی عملیات
ــن و درخشان در  ــت به سابقه ي روش بر بازگش
ــهیل  ــت، مي توانیم به تس ــل و ترانزي حمل ونق
ــي در قالب  ــور گمرك ــريفات ام ــش تش و كاه
پنجره ي واحد عملیاتي، براي سرعت بخشیدن 
ــي و صادراتي و كاهش  به ظرفیت  هاي ترانزيت

شديد هزينه هاي تمام شده، همت گماريم.« 
ــالت را به طور خاص،  ــارت غ ــوع تج وي، موض
ــي حداقلي  ــعه ي هزاره و دسترس در قالب توس
ــام، به مفهوم  ــان به  آن و در قالب ع مردم جه
ايجاد امنیت غذايي براي مردم دانست و گفت: 
»شرايط زيست محیطي، تغییرات آب وهوايي و 
ــاي دوره اي بحران اقتصادي، مي تواند  حركت ه
ــزاره و امنیت غذايي در  ــعه ي ه به اهداف توس

جهان آسیب برساند.«
ــور اقتصادي  ــرمايه گذاري وزارت ام ــاون س مع
ــش از حد  ــد بی ــاد از تأكی ــا انتق ــي، ب و داراي
ــتار  ــور، خواس ــاي بالقوه ي كش ــه ظرفیت ه ب
ــد و وضعیت  ــت  ش ــدن اين ظرفی ــل ش بالفع
ــازوكارهاي  ــور و س ــاخت هاي كش فعلي زيرس
ــت و صادرات  ــا ترانزي ــط ب ــازمان هاي مرتب س
ــت و افزود:   ــن فعالیت دانس ــا اي ــب ب را متناس
»زمینه هاي حداقلي را براي بالفعل شدن داريم، 
ولي بايد در خصوص ظرفیت بنادر، توقف كاال، 
ــي، زمیني و   ــه گانه ي درياي حمل ونقل هاي س
ــرمايه گذاري بیش تري صورت پذيرد  هوايي، س
ــي ساده به اين زيربخش ها در  تا ضمن دسترس

زمان و هزينه ها هم صرفه جويي كنیم.« 
ــیري«، از صرفه جويي تا سطح 6درصد  »علیش
ــیدن به  ــا ارتقا بخش ــاي حمل ونقل ب هزينه ه
ــعه ي  ظرفیت هاي بندري در بندر چابهار و توس
ــعه ي زيربناها  ــاخت هاي ريلي آن و توس زيرس
ــعه ي بخش  ــوان توس ــه عن ــتیراني، ب در كش
سخت افزاري ترانزيت و حمل ونقل در كشور ياد 
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ــت: »بدون داشتن زيربناهاي  كرد و  اظهار داش
ــود و در جذب  ــعه خواهیم ب ــوب، فاقد توس خ

سرمايه هم ناموفق هستیم.«
ــب وكار را با  ــاي فضاي كس ــود و ارتق وي، بهب
ــناد  ــان گردش كار، كاهش اس كوتاه كردن زم
ــريفات  ــوأم با كاهش تش ــل ت ــي و حم بازرگان
ــي، بیمه اي و گمركي و كم  كردن هزينه ها  بانک
در قالب كنوانسیون هاي امضاشده با كشورهاي 
منطقه، ممکن دانست و خاطرنشان كرد: »تمام 
اين پیشنهادها مشروط به ايجاد شرايط جديد 
ــدن ترجیحات ملي به نفع  حقوقي و مصادره ش
ترجیحات منطقه اي و حمايت تمام عیار حقوقي، 
مالي، اجرايي، حفاظتي و ساير جوانب حمايتي 
ــا ترانزيت  ــل مرتبط ب ــاي حمل ونق براي ارتق
ــهیل گردش كار و  بوده و انجام فرآيندهاي تس
بهبود فضاي كسب وكار،  بايد در بستر مشترک 
سرمايه گذاري در تجارت، ترانزيت و حمل ونقل 

فراهم شود.« 
ــرمايه گذاري وزارت امور اقتصادي و  ــاون س مع
ــخنانش، خواستار گنجاندن  دارايي، در پايان س
ــت و صددرصدي  ــدون محدودي ــهام داري ب س
مالکیت خارجي و پوشش دهي كامل ريسك هاي 
ــي از  ــرمايه گذاري ناش ــي و اجتماعي س سیاس
مداخله ي دولت در قانون سرمايه گذاري خارجي 
ــات روان تجاري،  ــد و گفت: »عملی در ايران ش
ــت و موافقت نامه هاي  مجوز  اصلي صادرات اس
ــرمايه گذاري، مالیاتي  ــه ي س ــا چندجانب دو ي
ــش براي  ــي ايجاد آرام ــزار اصل ــي، اب و گمرك
ــور ما و  ــاي خصوصي اقتصادي در كش بنگاه ه
ــايه محسوب  ــورهاي منطقه و همس ساير كش
ــود. ضمن آن كه، رفتار  غیر قابل تبعیض  مي ش
ــرمايه گذاران خارجي، پیام بزرگي به آنان  با س
براي هم  افزايي منابع در حوزه هاي سخت افزاري 
ــت و حمل ونقل  ــارت، ترانزي ــزاري تج و نرم اف
توسط سازمان هاي ذي ربط است و رويکردهاي 
ــرا و عملیاتي  ــارت غالت را قابل اج جديد تج

مي سازد.«

تسهيل و كنترل ترانزیت، مأموریت اصلي 
گمرك

»گمرك اي�ران در ارتباط ب�ا ترانزيت، دو 
هدف تس�هيل تجارت و اجراي مقررات و 
کنترل هاي مربوطه براي سرعت و دقت در 

ترانزيت کاالها را دنبال مي کند.«
ــاون وزارت  ــژاد«، مع ــاس معمارن ــر عب »دكت
ــي و ريیس كل گمرک  ــادي و داراي امور اقتص
ــالمي ايران، با بیان اين مطلب، به  جمهوري اس
مأموريت گمرک بر اساس طرح تحول اقتصادي 
ــازي يارانه ها شروع شده  كه با قانون هدفمندس
است، اشاره كرد و گفت: »براساس طرح تحول  
اقتصادي، به دنبال تعامل منطقي و بهینه براي 
اجراي مقررات و كنترل ها در چارچوب ترانزيت 
ــاي جهاني  ــتیم و از رويه ه ــه ي كاال هس بهین

گمرک  پیروي مي كنیم.«
وي، به دو رويه ي گمرک ترانزيت و ورود موقت 

ــادرات مجدد آن در  ــا فرآوري و ص كاال توأم ب
ــاره كرد  ــوب همکاري هاي منطقه اي اش چارچ
ــي بوده و  ــن دو فرآيند، بین بخش ــزود: »اي و اف
ــه اي از زنجیره ي  ــرک به عنوان زيرمجموع گم
ــاد تعامل الزم و  ــور، درصدد ايج ــت كش ترانزي
فعال با سازمان هاي همکار براي ارايه ي خدمات 

مناسب تر و بهتر است.« 
ريیس كل گمرک ايران، از فعالیت 57 گمرک 
ــت و  ــرک ورودي ترانزي ــري، 51 گم كارنه تی
ــت براي حمايت از  ــرک خروجي ترانزي 41 گم
ــور خبر داد و خاطرنشان  كاالهاي ترانزيتي كش
ــوآپ، سعي مي كنیم كیفیت  كرد: »در بحث س
ــدوده ي كمي و كیفي كاال را مد نظر قرار  و مح

دهیم تا به ترانزيت آسیبي نرسد.«
ــي كودا  »معمارنژاد«، از به كارگیري نرم  افزار آس
ــور ايجاد  ــور به منظ ــرک اصلي كش در 16 گم
ارتباط رايانه اي و الکترونیك با گمركات جهان با 
عنوان تبادل اطالعات گمركي خبر داد و اظهار 
ــدن گمركات به سامانه هاي  داشت: »مجهز ش
جديد پرتونگاري )X-Ray(، برقراري ارتباطات 
ــه  براي ايجاد درب  گمركي و امضاي تفاهم نام
 )Single Window( ــترک گمركي هاي مش
ــورهاي  همسايه براي  و مرزي با گمركات كش
ــهیل تجارت و ترانزيت با كشورهاي تركیه،  تس
آذربايجان، ارمنستان و تركمنستان براي بازديد 
گمركي كاال به صورت مشترک، مي تواند تا حد 

زيادي روند ترانزيت كاال را تسهیل كند.«
ــون فعلي گمرک ايران  وي از قديمي بودن قان
ــه ي جديد براي  ــرد و از ارايه ي اليح ــاد ك انتق
حاكمیت قانون نوين گمركي به منظور افزايش، 
ارتقا و تسهیل تجارت و استفاده از فن آوري هاي 
ــن و ظرفیت هاي جديد در گمرک خبر داد  نوي
ــار از راه  ــیوه ي اظه ــتفاده از ش ــت: »اس و گف
ــل الکترونیکي در  ــناد حم دور كاال، ارايه ي اس
ــادرات و ورود موقت و ترانزيت كاال،  واردات، ص
ــت كه در اليحه ي نوين  از اقدامات جديدي اس
ــده است، كه به موجب آن  گمركي گنجانده ش
ــور به وجود  ــي در گمركات كش ــي اساس تحول

خواهد آمد.
ريیس كل گمرک ايران، از عضويت دركنوانسیون 
ــده و نیز  ــو و كیوتوي تجديدنظرش ــاي كیوت ه
ــازمان جهاني  ــورد نظر س ــیون هاي م كنوانس
گمرک براي ارتقاي سطح همکاري ها و تسهیل 
تجارت، طبق استانداردهاي تعريف شده و ايجاد 
تعامالت بیش تر با كشورهاي همسايه و منطقه 
ــت هاي  ــر داد و افزود: »پس از ابالغ سیاس خب
كلي اصل 44 قانون اساسي توسط مقام معظم 
رهبري مبني بر امکان فعالیت بخش خصوصي 
ــتفاده از ظرفیت هاي آن  ــي اس ــادر و حت در بن
ــتیم كه  ــات گمركي، به دنبال آن هس در خدم
راهبرد اساسي مبني بر برون سپاري در خدمات 
ــتفاده از ظرفیت هاي بکر بخش  ــي و اس گمرك

خصوصي را سرلوحه ي كار خود قرار  دهیم.«
ــت 7/5 میلیون تن كاال  »معمارنژاد«، از ترانزي
ــاري به ارزش 23  ــال ج طي 9 ماهه ي اول س

ــت: »اين  ــر داد و اظهار داش ــارد دالر خب میلی
ــابه آن در  ــبت به مدت مش مقدار ترانزيت، نس
سال قبل، 47درصد  افزايش وزني داشته است، 
ــان دهنده ي افزايش كارايي  كه عالوه بر آن، نش
ــل دريايي،  ــاخت هاي بندري و حمل ونق زيرس

 جاده اي، ريلي و هوايي نیز است.«
ــه توزيع جغرافیايي  ــخنانش، ب وي در پايان س
ترانزيت كاال اشاره كرد و با انتقاد از حجم بسیار 
ــا از يك گمرک، عواقب آن  باالي  ترانزيت تنه
را پرداخت حق توقف )دموراژ( باال توسط تجار 
و بازرگانان دانست و خاطرنشان كرد:  »مي توان 
با توزيع ترانزيت در ساير بنادر جنوبي، عالوه بر 
حذف هزينه  حق توقف، ترانزيت كاال را بیش از 

پیش تسهیل و روان كرد.«

توجه ویژه به شبكه ي تأمين لجستيك 
غالت

»ب�راي مديريت، هزينه هاي تمام ش�ده در 
تجارت و ترانزيت غالت،  بايد موجب توجه 
ويژه به ش�بكه ي تأمين لجس�تيك غالت 

بشود.«
ــازمان توسعه  ــت س »حمید صافدل«، سرپرس
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ــي، با بیان اين مطلب،  و تجارت وزارت بازرگان
ــه صنعت و غذا را  ــاي ويژه ي جهان ب رويکرده
ــد و با بیان دو معیار كمي و كیفي در  يادآور ش
اين خصوص گفت: »رويکردهاي قیمتي، با توجه 
ــبکه ي تأمین غالت و لجستیك آن،  ويژه به ش
افزايش تقاضا به دلیل نرخ رشد باالي جمعیت 
در جهان، كه بیش از تولید غالت بوده، افزايش 
ــطح ذخاير  ــاي حمل ونقل، كاهش س هزينه ه
ــرانه ي  جهاني و ارزش دالر، افزايش مصرف س
ــتفاده از  ــوص در هندوچین، اس ــالت به  خص غ
 )Bio Foul( غالت در تولید زيست سوخت ها
ــردار مانند آنفوالنزاي  ــروز بیماري هاي واگی و ب
دامي، باعث اهمیت روزافزون تجارت غالت در 
ــیرهاي دسترسي در  جهان و توجه ويژه به مس
قالب ترانزيت، فرآوري غالت، سوآپ و صادرات 

مجدد شده است.
وي در پايان سخنان اش، پیشنهادهايي از قبیل: 
ــازوكارهاي الزم براي تأسیس سازمان  اتخاذ س
ــترک  ــرد به منافع مش ــالت با رويک جهاني غ
ــالت، انعقاد  ــدگان و واردكنندگان غ صادركنن
تفاهم نامه هاي دو يا چندجانبه با رويکرد تفاهم، 
ــورها،  ضرورت تدوين  ــتي بین كش صلح و دوس

ــرمايه گذاري و  ــور از راه س آمايش تجاري كش
ــري و  ــب، بازنگ ــاخت هاي مناس ــاد زيرس ايج
ــادرات غالت،  ــهیل در قوانین واردات و ص تس
تدوين و توسعه ي نقشه ي راه صنايع تبديلي و 
تقنیني و برنامه ريزي براي ايجاد منطقه ي آزاد 

تجارت غالت را ارايه داد.

تجارت دریایي 75درصد غالت جهان 
از مجموع 316 ميليون تن صادرات غالت 
در س�ال 2009، 75درصد آن از مسير دريا 

صورت گرفته است. 
»جلیل اسالمي«، مديركل امور بندري سازمان 
ــن مطلب در  ــا بیان اي ــوردي، ب ــادر و دريان بن
ــاره به  گردهمايي منطقه اي تجارت غالت با اش
آمار سال هاي 1375 تا 1388 گمرک جمهوري 
اسالمي ايران، به جايگاه ويژه ي بنادر در اقتصاد 
ــهم  ــرد و گفت: »درحالي كه س ــي تأكید ك مل
ــال ها به 81درصد  ــادر طي اين س صادراتي بن
ــیده است، 94درصد واردات كشور از طريق  رس
ــاير آمارها  حاكي از  بنادر صورت مي گیرد و س
ــري 93، 97، 110،  106، 114  ــه و بارگی تخلی
ــن كاالهاي نفتي، و غیرنفتی  و 130 میلیون ت
ــال هاي 1383 تا 1388 بوده  به ترتیب طي س

است.«
ــابه، عملکرد تخلیه و بارگیري  وي در مدت مش
ــور، به ترتیب  كاالهاي غیرنفتي را در بنادر كش
 86/1 و   73/2  ،66/7  ،63/5  ،54/8  ،49/9
ــرد و در خصوص تخلیه و  میلیون تن عنوان ك
بارگیري غالت در بنادر كشور به ارايه ي آماري 
ــرح پرداخت كه طي سال هاي 1382  به اين ش
ــور، حجمي  ــا 1388، به ترتیب در بنادر كش ت
ــر 6/1، 4/5، 4/5، 6/1، 5/5، 12 و 12/6  بالغ ب
ــده است  میلیون تن غالت تخلیه و بارگیري ش
ــد 159 میلیون تن  ــزود: »با توجه به تولی و اف
ــورهاي روسیه، اكراين، قزاقستان  غالت در كش
ــتان تا سال 2016 میالدي و برآورد  و تاجیکس
واردات و نیاز داخلي كشور به 6 تا 7 میلیون تن 
غالت در سال، مي توانیم از طريق بنادر موجود، 
ــور  تا 40 میلیون تن غالت صادراتي چهار كش
ــورهاي  ــه بازارهاي هدف در كش ــده را ب يادش
ــرق  ــورهاي ش حوزه ي خلیج فارس، عراق، كش
ــت كنیم.« مديركل  ــا و خاور دور، ترانزي آفريق
ــازمان بنادر و دريانوردي، عبور  امور بندري س
ــي در قلمرو ايران،  ــاي مهم  ترانزيت از كريدوره
دسترسي آسان و سريع به بازار آسیاي مركزی 
و میانه، روسیه، قزاقستان، تاجیکستان، اكراين 
ــورهاي حوزه ي  ــي، كش ــیاي غرب و قفقاز، آس
ــدن بین  ــج فارس و درياي عمان و واقع ش خلی
ــه ي نفت خیز و راهبردي خلیج فارس  دو منطق
ــوان مزيت هاي اصلي  ــه عن ــاي خزر را ب و دري
ــان كرد:  ــته و خاطرنش ــي  ايران دانس ترانزيت
ــي به آب هاي آزاد اقیانوسي، كوتاهي  »دسترس
ــعه يافتگي زيرساخت هاي  و امنیت مسیر، توس
ــهیالت  ــي و وجود تخفیفات و تس حمل و نقل
تعرفه اي براي ترانزيت، از ديگر مزاياي ترانزيتي 

ايران است.«
»اسالمي«، اعطاي 75درصد تخفیف در حقوق 
و عوارض بندري و هزينه هاي وارده به كشتي ها 
ــات ويژه ي  ــزو  تخفیف ــمالي را ج ــادر ش در بن
ــازمان بنادر و دريانوردي نسبت به كشتي ها  س
عنوان كرد و اظهار داشت: »كاالهاي ترانزيتي، 
به طور كل از عوارض بندري معاف اند و عالوه بر 
اين، براي 10 روز اول، هیچ هزينه ي انبارداري 

به كاالهاي ترانزيتي تعلق نمي گیرد.«
مديركل امور بندري سازمان بنادر و دريانوردي، 
ــدي بر حقوق و  ــه ي تخفیفات 50درص به اراي
ــناورهاي غیرنفتي  عوارض بندري مترتب به ش
ــراق تأكید كرد  ــل كاالهاي ترانزيتي به ع حام
ــزان ترانزيت،  ــت: »در صورت افزايش می و گف
امکان افزايش تخفیفات به صورت پلکاني وجود 
ــا توجه به میزان بار ترانزيتي، بر میزان  دارد و ب

تخفیفات توافق مي شود.«
وي از وجود 47 دستگاه تجهیزات مدرن تخلیه 
ــن ظرفیت  ــاد يك میلیون ت ــري، ايج و بارگی
ــت اسکله  نگهداري غالت و  تخصیص 23 پس
ــالت، به  ــناورهاي حاوي غ ــرش ش ــراي پذي ب
ــي از ظرفیت هاي موجود در بنادر  عنوان بخش
ــراي پذيرش غالت خبر داد و افزود: »در بندر  ب
امیرآباد 53هزار تن سیلو آماده ي بهره برداري، 
ــت احداث و 35هزار  ــیلو در دس 50هزار تن س
تن سیلو در دست بررسي وجود دارد و ظرفیت 
عملیاتي و ترانزيتي اين بندر، به ترتیب 4/5 و 2 

میلیون تن است.«
ــرمايه گذاري بخش خصوصي  »اسالمي«، از س
براي احداث سیلوي 20هزارتني در بندر نوشهر 
ــت ترانزيتي  ــان اين كه ظرفی ــر داد و با بی خب
ــت، افزود:  ــزار تن كاال اس ــهر 700ه بندر نوش
ــت ترانزيتي بندر فريدون كنار 200هزار  »ظرفی
ــزار تني آن در  ــیلوي 40ه ــن كاال بوده و س ت
دست مطالعه است. اين در حالي است كه بندر 
ــیلوي 5هزار تني و  ــا بهره برداري از س ــي ب انزل
احداث قريب الوقوع سیلوي 15هزار تني، داراي 
ــي و ترانزيتي 8  و 1/5 میلیون  ظرفیت عملیات

تني است.«
ــدر كانوني غالت  ــدر امام خمیني را بن وي، بن
ــور  ــه اي در آب هاي جنوب كش ــاي فل و كااله
ــي و ترانزيتي آن  ــوان كرد و ظرفیت عملیات عن
ــت و  ــون تن دانس ــب، 50 و 18میلی را به ترتی
ــان كرد: »اين بندر با 16 پست اسکله  خاطرنش
ــیلوي 70هزار تني، آنلودرهاي  و پايانه ي فله، س
ــال،  ــالت، در س ــري غ ــه و بارگی ــدرن تخلی م
18میلیون تن كاال را تخلیه و بارگیري مي كند 
و عالوه بر اين، حجمي بالغ بر 70درصد كاالي 
فله و 76درصد غالت ترانزيتي كشور را به خود 

اختصاص داده است.«
مديركل امور بندري سازمان بنادر و دريانوردي، 
از احداث اسکله ي 364 متري براي پهلوگیري 
شناورهاي 150هزار تني در بندر امام خمیني 
خبر داد و با تأكید بر تأمین 12 دستگاه آنلودر 
ــمي هزار تن در  ــه ي غالت با ظرفیت اس تخلی
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ــکله ي جديد اين بندر،  اظهار  ــاعت براي اس س
داشت: همچنین، احداث پايانه ي سیلوي غالت 
ــتور  كار اين  ــا ظرفیت 300 هزار تن، در دس ب

بندر است.«
ــه  ب ــود،  ــخنان خ ــان س پاي ــالمي«، در  »اس
ــهید رجايي،  ــتعدادهاي موجود در بندر ش اس
ــامل: 4 هزار و 500 هکتار اراضي بندري، 25  ش
ــه جايي 80  ــمي جا ب ــار انبار، ظرفیت اس هکت
ــت ترانزيتي 5میلیون  ــون تن كاال و ظرفی میلی
تن غالت اشاره كرد و گفت: »اين بندر در حال 
ــر، از معروف ترين بنادر كانتینري جهان و  حاض
ــت پنبه، اقدام به ترانزيت  به عنوان بندر ترانزي
ــاي هدف  ــتان به بازاره ــه ي ازبکس موفق پنب

مي كند.«

توجه به مزیت هاي ترانزیتي كشورها
»برخي از کش�ورها داراي مزيت هايي  در 
ترانزي�ت  کاال و ديگ�ر خدم�ات مرتبط با 
تجارت هس�تند و از اين رو، اهميت تجارت 
در رفع نيازه�ا و افزايش رف�اه بر همگان 

آشكار است.«
ــس اداره ي  ــور«، ريی ــواد امین  منص »دكتر ج
ــاري و  انرژي وزارت امور خارجه،  مذاكرات تج
با بیان اين مطلب، به همکاري بین كشورها در 
ــطوح ملي و منطقه اي براي كاهش تعرفه ها،   س
ــهیل ترانزيت، بهبود  ــع تعرفه اي، تس رفع موان
زيرساخت هاي حمل ونقلي در بخش هاي ريلي، 
ــهیل مبادالت  ــاده اي، هوايي و دريايي و تس ج
بانکي و توسعه ي همکاري هاي مالي و  نوسازي 
ناوگان حمل ونقلي اشاره كرد و گفت: همکاري 
ــوراي بین المللي غالت،  ــازمان هايي چون ش س
سازمان جهاني تجارت، آنکتاد، صندوق اوپك، 
بانك توسعه ي اسالمي و بانك توسعه ي آسیايي 
ــارت دارند  ــازي تج كه نقش فعالي در روان س
ــط وزارت اقتصادي  ــي توس ــي داخل و هماهنگ
ــراي بهبود  ــرک، بانك و بیمه ب ــي، گم و داراي

زيرساخت هاي حمل ونقلي، ضروري  است.«
ــخنانش، با بیان اين مطلب كه  وي در پايان س
ــران و توجه به  ــاي غیرقابل جب ــع چالش ه رف
ــاي حقوقي و بین المللي و توافق نامه هاي  ابزاره
ــتور كار قرار گیرد،  دو يا چندجانبه بايد در دس
ــت محیطي را در  ــزود:  »بايد مالحظات زيس اف
ــیون هاي  تجارت غالت و در چارچوب كنوانس
مربوطه مد نظر قرار داد، تا فرصت هاي تجاري، 

مخرب و تهديدكننده نباشند.« 

كاهش هزینه هاي حمل غالت
»در صورت کاهش چش�م گير هزينه هاي  
حمل ونقل بر اس�اس متريك تن، مي توان 

جهت اصلي تجارت غالت را تعيين کرد.
ــركت بونگه  ــپیرينگز«، نماينده ي ش »پیتر اس
ــي منطقه اي  ــن مطلب در گردهماي با بیان اي
تجارت غالت، به نوسانات هزينه هاي حمل ونقل 
غالت و روش  هاي محاسبه ي آن براساس قیمت 
ــده ي  ــوب )Fob( و هزينه ي تمام ش ــاي ف مبن

ــه ي بیمه ي باربري غالت  حمل به  انضمام تعرف
ــباتي در اين  ــاره كرد و گفت: »پیك محاس اش
ــت كه هزينه هاي تمام شده  روش، به نحوي  اس
را در زنجیره ي  تأمین كاال بین 50 تا 85درصد 
ــأله، باعث بروز  ــن مس ــش مي دهد كه اي افزاي
ــیب پذيري بازار تجارتي  ــانات فراوان و آس نوس

غالت مي شود.«
ــاي يارانه مدار در  ــه اهمیت حذف نظام ه وي، ب
ــاره كرد و افزود: »از  چرخه ي تجارت غالت اش
ــال 2000 میالدي، با حذف  ــال 1990 تا س س
ــده اي در ظرفیت هاي  اين پديده، تغییرات عم
ــه ي تجاري  ــاني عرص ــل و منابع انس حمل ونق
ــه بزرگ ترين تحول آن،  غالت به وجود آمد ك
ــتان مشهود  در بازارهاي غالت چین و هندوس

بود.«
ــاي  ــر همکاري ه ــد ب ــا تأكی ــپیرينگز«، ب »اس
ــاي مرتبط با  ــش فرآينده ــه اي، به كاه منطق
ــريفات  ــل: كاهش تش ــالت از قبی ــارت غ تج
ــناد  گمركي، امور بانکي و بیمه اي و كاهش اس
ــالت، حمل ونقل  ــورس غ ــل، رونق ب حمل ونق
ــازي در سیلو و  تركیبي غالت، دپو و ذخیره س
ــا با يکديگر  ــوخت و تعامل آن ه هزينه هاي س
ــان كرد: »با توجه به اين كه  ــاره و خاطرنش اش
آمريکا و كانادا، جزو بزرگ ترين صادركنندگان 
غالت در جهان هستند، اما نوسانات حامل هاي 
ــاني به  انرژي و باالرفتن هزينه هاي سوخت رس
شناورهاي حامل  غالت )بانکرينگ(، باعث شده 
در دو مرحله، طي 7 سال منتهي به سال 2000 
ــناورها به سه برابر  ــوخت ش میالدي، قیمت س
ــوخت  افزايش يابد، به عنوان مثال: هزينه ي س
يك كشتي حامل غالت از مبدأ آمريکا به مقصد 
ــزار دالر و هزينه هاي  ــن، در حدود 900 ه چی
بانکرينگ آن، از 70 تا 100 دالر بر متريك تن 

افزايش يافته است.«
ــخنانش، به استعداد بنادر ايران  وي در پايان س
ــزار تن غالت در  ــراي تخلیه و بارگیري 24ه ب
ــت منطقه اي و جهاني  ــه عنوان يك مزي روز، ب
ــاره كرد و اظهار داشت: »با توجه به رويکرد  اش
ــدن  ترانزيت  ــي و پررنگ ش ــل داخل حمل ونق
ــتاي هم گرايي و همکاري هاي  غالت كه در راس
ــورها مثل كشورهاي  منطقه اي بین برخي كش
آسیاي میانه و قفقاز، روسیه، اوكراين و قزاقستان 
ــي ايران به وجود آمده است،  ــیر دسترس از مس
ايران بايد به نقش تاريخي خود در اين خصوص، 
ــئوالنه عمل كند و با تجهیز زيرساخت هاي  مس
حمل ونقلي خود، منافع  مشترک اقتصادي اش 
را با اين كشورها كه عمدتاً در خشکي محصور 
ــتند و مي خواهند راهي كوتاه، ارزان و قابل   هس
ــترس براي  عرضه غالت خود به بازارهاي  دس
ــارس پیدا كنند، مد  ــدف در حوزه ي خلیج ف ه

نظر قرار دهد.« 

تأمين مالي تجارت غالت توسط بانك 
كشاورزي

»بان�ك کش�اورزي، ب�ه عنوان تنه�ا نماد 

تخصصي تأمين کننده ي بخش کشاورزي، 
مي توان�د در توس�عه ي تج�ارت غ�الت، 
به خص�وص در زمين�ه ي عملي�ات بانكي 
مربوط به حمل ونقل غالت نقش سازنده اي 

داشته باشد.«
ــك  ــل بان ــي«، مديرعام ــد طالب ــر محم »دكت
ــاره به  ــان اين مطلب، و با اش ــاورزي، با بی كش
حجم 2/3میلیارد تني تجارت غالت در جهان و 
سهم بخش حمل ونقل در آن، به تشريح  امکانات 
ــي، نیروهاي متخصص و تأمین مالي  الکترونیک
ــنادي  ــايش اعتبارات اس ــور مربوطه، به گش ام
ــترده ي اين بانك با   در شبکه ي كارگزاري گس
ــي پرداخت و  ــاي منطقه اي و بین  الملل بانك ه
ــد،  فرآوري و صادرات  گفت: »حجم باالي تولی
مجدد غالت در ايران و تأمین مالي امور واردات 
ــي را براي تّجار،  ــادرات آن، فرصت مغتنم و ص
ــان  ــركت هاي حمل ونقل و كلیه ي كارشناس ش
مرتبط با آن، براي ايجاد تعامل بهینه به وجود 

آورده است.«
در ادامه ي گردهمايي منطقه اي تجارت غالت، 
ــركت الغرير،  ــوري«، مديرعامل ش ــال ج »جم
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ــخناني پس از بیان چالش هاي پیش رو  طي س
ــريح ترانزيت  ــارت جهاني غالت، به تش در تج
ــت و گفت: »كوتاهي  ــیر ايران پرداخ آن از مس
ــیر، توجیه فوق  العاده ي اقتصادي و تجاري  مس
ــدم وجود تضاد بین  ــدور ترانزيتي ايران، ع كري
ــورهاي  ــع اقتصادي و تجاري ايران با كش مناف
همسايه، ارسال آسان غالت و حمل ونقل راحت 
ــت كه  ــده اس ــي و جاده اي ايران، باعث ش ريل
ــرد جديدي براي مد نظر قرار دادن  ايران  رويک
ــترک توسعه ي كشورهاي  به عنوان مسیر مش

صادركننده ي غالت در منطقه به وجود آيد.«
وي، نزديکي بازارهاي غالت به ايران و پايداري 
صادرات غالت از كشورهاي قزاقستان، روسیه و 
اوكراين را از ديگر مزاياي كريدور ترانزيتي ايران 
ــواره،  تجربیات  ــت و افزود: » روس ها هم دانس
ــیرهاي  ــیدن به مس ــابهي براي تنوع بخش مش
ــه اين امر، با ارزان  ــته اند ك صادراتي غالت داش
بودن مسیر ايران و حذف تشريفات تجاري توأم 
با اختصاص يارانه به بخش حمل ونقل، مي تواند 
ــتیك پايدار و كاهش  باعث ايجاد ثبات در لجس
هزينه هاي تمام شده در زنجیره ي تأمین غالت 
براي كشورهاي واردكننده و كسب سود تجاري 
ــورهاي صادركننده ي  ــتر براي ايران و كش بیش

غالت شود.«

آسيب پذیري مسيرهاي آبي ترانزیت غالت
ب�ا توجه به عب�ور 48هزار فروند کش�تي 
در س�ال در مسير درياي س�ياه به درياي 
مديترانه از راه تنگه هاي مرمره و داردانل، 
امكان برخورد و تصادف ش�ناورها بس�يار 
قريب الوق�وع به نظر مي آي�د، به طوري که 
اي�ن ام�ر، ترکي�ه را ب�راي جلوگي�ري از 
بسته شدن اين مس�ير مهم آبي ترانزيتي، 

بسيار حساس کرده و باعث بروز نوسانات 
ف�راوان در ترانزي�ت غ�الت کش�ورهاي 
روسيه، قزاقستان و اوکراين شده است.« 

ــت مديره و  ــس هیئ ــد«، ريی ــیمون آرنول »س
مديرعامل شركت سي گرين )Sea Grain(، با 
ــیر  اين عبارت، دغدغه هاي خود را پیرامون مس
ــا اضطراب و نگراني  نامطمئن ترانزيتي فعلي ب
فراوان بیان كرد و گفت : »با تسهیل امر ترانزيت 
ــوان كل 18 میلیون تن غالت  ــران، مي ت در اي
ــتان را  ــون تن غالت قزاقس ــیه و 20 میلی روس
به منظور صادرات به كشورهاي هدف، از مسیر 

امن، ارزان و سريع ايران ارسال كرد.«
ــهم  ــیر ترانزيتي ايران را با توجه به س وي، مس
35درصدي  كشورهاي يادشده از سهم جهاني 
ــالدي،  ــال 2020 می ــالت در س ــادرات غ ص
ــت كه  ــب و بلندمدتي دانس ــن مناس جايگزي
ــاخت هاي  ــم در زيرس ــورها ه ــاير كش بايد س
ــرمايه گذاري الزم را انجام  ــي آن س حمل ونقل
دهند، تا اين مسیر، به بازده مطلوب خود براي 
ــل تجاري و حمل ونقلي مطلوب و مد نظر  تعام

كشورهاي منطقه برسد.

بازار فراروي غالت در ایران و منطقه
»در ح�ال حاض�ر، مي  توان با اس�تفاده از 
ظرفيت ه�اي  خالي آس�ياب هاي کش�ور،  
عالوه بر ارتقاي بازار فرآوري غالت منطقه 
و اي�ران، به حمل ونقل مرتب�ط با آن رونق 

بخشيد.«
ــیدي«، ريیس انجمن بین المللي  »مهرزاد جمش
 ،)IAOM( آسیابانان منطقه ي خاورمیانه و آفريقا
با بیان اين مطلب، به شاخص هاي اقتصادي ايران و 
ظرفیت هاي بالقوه ي بنادر شمالي و جنوبي كشور 
ــاره كرد و گفت: »با توجه به خريد زمین هاي  اش
ــورهاي قطر،  ــط كش ــتان توس زراعي در قزاقس
عربستان سعودي و امارات متحده ي عربي براي 
تأمین مطمئن غالت خود، مي توان از ظرفیت هاي 
خالي آسیاب هاي كشور و شركت هاي حمل ونقل 
ــب و ترانزيت محصوالت  ــتیك مناس براي لجس
فرآوري شده ي غالت به كشورهاي يادشده سود 
ــارت غالت در منطقه،  ــت و در عرصه ي تج جس
ــورمان ارزش افزوده و منافع بسیاري را  براي كش

به دست آورد.«
»مرتضي سلطاني«، رئیس انجمن تولیدكنندگان 
و صادركنندگان ماكاروني نیز، با تأكید بر همین 
نکته و از ديدگاهي ديگر، خواستار ايجاد مناطق 
ــهرک هاي  ويژه ي غالت و فرآوري آن، ايجاد ش
صنعتي غالت در كنار مرزهاي مشترک، تقويت 
ــازار بورس كاالي غالت با رويکرد منطقه  اي و  ب
تدوين روش هاي بهینه در امور مالي و پولي شد 
و گفت: »زنجیره ي تأمین غالت و فرآورده هاي 
ــد   فرآين ــازي  يکپارچه س ــا  ب ــوان  مي ت را  آن 
ــاي ريلي،  ــه  اي در عرصه ه ــل منطق حمل ونق
جاده اي و دريايي و فراهم كردن زيرساخت هاي 
مربوطه تقويت كرد و  تجارت غالت را در قالب 

خوشه هاي فرآوري منطقه اي ارتقا بخشید.«

مزیت هاي ایران در تجارت غالت منطقه
در پي اجراي طرح هدفمندسازي يارانه ها، 
مصرف س�رانه ي گن�دم در کش�ور از 160 
کيلوگرم به 100 کيلوگرم رس�يده است که 
اين ام�ر، نويد مازاد تولي�د 4ميليون تني 
گن�دم در س�ال زراعي جدي�د را به همراه 
دارد و مزيت�ي ديگر براي تجارت غالت از 

مسير ايران محسوب مي شود.«
ــس  ريی و  ــل  مديرعام ــور«،  نیکپ ــروز  »به
ــركت بهديس تجارت، با بیان  هیئت مديره ي ش
ــه اي تجارت  ــب در گردهمايي منطق اين مطل
ــتیکي  ــات زيربناهاي لجس ــه جزيی ــالت، ب غ
مشترک با قزاقستان طي 4 سال اخیر پرداخت 
ــترک ما با  ــرمايه گذاري پويا و مش و گفت: »س
ــتاني طي 8 ماه اخیر، به نتیجه  شركاي قزاقس
رسیده است و توانسته ايم سامانه ي حمل ونقل 
ــاي  ــامل مجموعه ه ــجمي، ش منس ــي  تركیب
لجستیکي دريايي، ريلي و جاده اي هماهنگ با 
مجتمع هاي بندري، پايانه هاي حمل وبارگیري، 
شبکه ي وسیع سیلو و دپوسازي غالت و ارسال 
ــیر ترانزيتي ايران را طراحي  ــريع آن در مس س

كنیم.«
ــوآپ( را در كاهش  وي، اهمیت جايگزيني )س
ــوان زمینه ي  ــل و به عن ــاي حمل ونق هزينه ه
ــتفاده ي بهینه از زيرساخت هاي لجستیکي  اس
ــور، فوق العاده دانست و افزود: »با استعداد  كش
ــورهاي  ــتان هاي هم جوار با كش تولیدي كه اس
ــتان هاي نزديك به  ــا اس ــتان ي ــراق، افغانس ع
ــارس دارند،  ــج ف ــیه ي خلی ــورهاي حاش كش
مي توانیم پس از خريد و واردات غالت مرغوب 
ــمالي  ــیه از مرزها و بنادر ش ــتان و روس قزاقس
كشور، به جاي آن، همان مقدار غالت جايگزين 
ــده توسط شبکه ي حمل ونقل استاني كه در  ش
ــاي فوق العاده اي  ــه داراي ظرفیت ه اين زمین

است، به بازارهاي هدف ارسال كنیم.«
ــت برنامه ريزي در اقتصاد و  »نیکپور«، به اهمی
صنعت حمل ونقل و ترانزيت غالت اشاره كرد و 
اظهار داشت: با برنامه ريزي اصولي براي شبکه ي 
حمل ونقل موجود، مي توان بیش از يك میلیون 
تن غالت را توسط كشتي هاي برگشتي چیني 
ــتان،  بنگالدش و  ــورهاي پاكس ــیر كش به مس
ــب: 3/7، 2/5 و 4/5 میلیون  اندونزي كه به ترتی
ــاالنه غالت دارند، ارسال كرد كه  تن واردات س
ــربار شدن كشتي  هاي  اين اقدام، عالوه بر دو س
ــم گیر حمل ونقل  ــث كاهش چش مربوطه،  باع
ــد و رويکردهاي  ــور خواهد ش ــي در كش درياي
ــاي نوين غالت به  ــد ترانزيتي براي بازاره جدي

وجود خواهد آورد.«
ــارت، به تولید  ــركت بهديس تج مديرعامل ش
ــتان هاي فارس  مازاد 500هزار تن غالت در اس
ــتان و امکان سوآپ آن با بخشي از نیاز  و خوزس
ــزار تني غالت در امارات متحده ي عربي  800ه
ــه  عنوان  ــي غالت در عمان ب ــزار تن و 205 ه
اهرمي مناسب براي افزايش تحرک ترانزيتي در 
ــیر مربوطه اشاره و  بخش صادرات غالت در مس
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ــان كرد: »با همکاري مطلوب سازمان  خاطرنش
بنادر و دريانوردي، به سرعت مي توانیم ظرفیت 
ــت  هاي  تخلیه و بارگیري غالت را با تجهیز پس
اسکله اي و اضافه كردن دستگاه هاي مربوطه، تا 
800هزار تن در سال افزايش دهیم و با در نظر 
گرفتن سوآپ غالت، عالوه بر حذف 90 میلیون 
دالر هزينه هاي فعلي، تا سقف 200میلیون دالر 
ــدري و دريايي درآمد  ــت ارايه ي خدمات بن باب

كسب كنیم.«
ــش  بخ ــتعداد  اس ــخنانش  س ــان  پاي در  وي 
ــور را براي ترانزيت 6/5میلیون  حمل ونقل كش
ــان 2/5 میلیون تن،  تن گندم و واردات همزم
ــیار مناسب دانست و گفت: »با فراهم شدن  بس
ــش حمل ونقل  ــي، بخ ــاخت هاي ترانزيت زيرس
ــغ بر 1/2 میلیارد  ــد ارزش افزوده اي بال مي توان

دالر ايجاد كند.«

سوآپ و معرفي برند گندم ایراني
»جايگزين�ي ي�ا س�وآپ گن�دم اي�ران با 
گندم قزاقس�تان، ع�الوه بر فعال س�ازي 
ظرفيت ه�اي خال�ي ش�بكه ي حمل ونقل 
داخل�ي کش�ور و ارتق�اي س�طح و بازده 
خدماتي و مهندسي بنادر کشور، مي تواند 
گندم ايران و مش�خصات ويژه ي آن را به 
عن�وان يك برند بين الملل�ي، به بازارهاي 

جهاني و منطقه اي معرفي کند.«
»كمال میثمي فرد«، مديرعامل شركت اطلس 
ــوآپ  ــالت، با بیان اين مطلب، هزينه هاي س غ
غالت را 1061 دالر بر متريك تن و هزينه هاي 
ــا 155 دالر بر  ــالت را بین 133  ت ــت غ ترانزي
ــتفاده از  متريك تن برآورد كرد و گفت: »با اس
مابه التفاوت 27 تا 49 دالر بر متريك تن فعلي، 
ــزوده ي مضاعفي براي بخش  مي توان ارزش اف
ــل و ترانزيت ايجاد كرد و از منافع آن  حمل ونق
ــور در  براي افزايش توان بندري و دريايي كش

بخش ترانزيت غالت سود جست.« 
ــن  و  ــه ي تضمی ــالت را به  منزل ــوآپ غ وي س
اطمینان دهنده ي اصلي صادرات غالت از ايران 
دانست و افزود: »پايداري صادراتي به وجودآمده 
در بخش  غالت، ايران را به مسیر دايمي ترانزيت 
غالت با حاشیه ي امنیت بسیار باال تبديل كرده 
است و پیشرفت زيرساخت هاي حمل ونقلي در 
بخش هاي بندري و دريايي، ريلي و جاده اي را 

براي ما تضمین مي كند.«

رویكرد نو به جنبه هاي ترانزیتي 
خراسان رضوي

ــن گردهمايي، »دكتر صالحي«،  در روز دوم اي
ــخناني در  ــان رضوي، طي س ــتاندار خراس اس
ــه مزيت هاي  ــه گردهمايي، ب ــم اختتامی مراس
ــطه و  ــتان در اتصال باواس ــن اس ــي اي ترانزيت
ــهید رجايي و  ــطه به بنادر ترانزيتي ش بي واس
ــهید كالنتري و شهید  ــکله هاي صادراتي ش اس
بهشتي از طريق بندر چابهار اشاره كرد و گفت: 
ــي كه با حضور ده  ــال پیش، در  همايش »4 س

ــورهاي شركت كننده و با  تن از وزيران راه كش
ــورمان  ــي وزير وقت راه و ترابري كش دبیرعلم
ــه در ترانزيت كاال،  ــد، عنوان كردم ك برگزار ش
هرچقدر مسیرهاي دسترسي كوتاه تر و قیمت 
تمام شده ي كاالي ترانزيتي كم تر باشد،  رغبت 
كشورهاي استفاده كننده از آن مسیر، به شکل 
ــود كه اين امر، با توجه  معناداري بیش تر مي ش
ــا وزراي راه و ترابري وقت  به ديدارهاي بنده ب
ــركت كننده، حاكي از  آن بود كه  كشورهاي ش
ــتار آن اند كه ايران،  به طور   اين كشورها خواس
ــیر ترانزيتي يادشده را در  ــخاوت مندانه، مس س

اختیار آن ها قرار دهد.«
ــه ي ويژه ي  ــاح قريب الوقوع منطق ــه افتت وي ب
ــان  ــي دو غارون در خراس ــادي و ترانزيت اقتص
رضوي اشاره كرد و افزود: »ارتباط زمیني در 3 
نقطه ي مرزي با جمهوري تركمنستان، شامل: 
ــرخس  منطقه ي ويژه ي اقتصادي و ترانزيتي س
كه تنها مرز ريلي ايران با اين كشور است، مسیر 
لطف آباد در شهرستان درگز و مرز باجگیران در 
ــان تر  ــتان قوچان، امکان حمل ونقل آس شهرس
ــیاي  ــورهاي آس ترانزيتي را براي كاالهاي كش
میانه به بنادر شهید رجايي و چابهار و از آن جا 
ــارس، عراق و  ــوزه ي خلیج ف ــورهاي ح به كش

تركیه، فراهم ساخته است.«
ــخنانش، اظهار امیدواري كرد  وي  در پايان س
كه با دست يابي به مسیر مشترک توسعه ي ملي، 
ــورهاي  توافقات حمل ونقل زمیني و آبي با كش
ــركت كننده در گردهمايي در قالب ترانزيت  ش
ــود  و حمل ونقل تركیبي صورت پذيرد تا به س

باالي حاصل از اين تجارت نايل آيیم.

نقش بورس در تعامل بازار، ترانزیت و 
حمل ونقل  تركيبي

سازمان بورس قزاقستان که در سال 2009 
ميالدي، به دستور »نور سلطان نظربايف«، 
رييس جمهور قزاقستان افتتاح شد، قصد 
دارد ب�ا ايف�اي نق�ش مؤث�ر و ب�ا رويكرد 
سرمايه گذاري در زيربناهاي بندر  تجاري 
آکتائو، با تأس�يس پايانه  سيلويي 100هزار 
تن�ي غ�الت و توس�عه و تكمي�ل راه آهن 
قزاقستان به ايران، تعامل مؤثري بين بازار 
و تجارت غالت از ي�ك طرف و ترانزيت و 
حمل ونقل ترکيبي آن  از طرف ديگر ايجاد 

کند.«
ــتان، با  »بوجان كازان اف«، ريیس بورس قزاقس
بیان اين مطلب، از خريدوفروش سهام شركت 
ــتان و ساير شركت هاي  سهامي راه آهن قزاقس
ــر داد و طي  ــورس خب ــن ب ــي در اي حمل ونقل
ــه با آقاي   ــي مذاكراتي ك ــخناني گفت:  »ط س
ــات وزارت بازرگاني ايران(  ــي )از مقام امیرخان
ــتیم، اقداماتي انجام شده  ــال 1387 داش در س
است، تا با كاهش تعرفه هاي پايانه اي و بندري، 
به حمل ونقل  تركیبي غالت، شتاب بیش تري 

بدهیم.« ■
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ب�ا برگ�زاري دومي�ن کميت�ه ي مش�ترك 
همكاري هاي بندري و دريايي بين جمهوري 
اس�المي ايران و جمهوري قزاقس�تان، در 
تهران، دو کشور بر توسعه ي ترانزيت غالت 
قزاقستان از طريق بنادر ايران به بازارهاي 
مص�رف در خليج ف�ارس و ش�رق آس�يا و 
سرمايه گذاري در ساخت سيلوي غالت در 
بنادر دو کشور توسط بخش هاي خصوصي 

توافق کردند.
ــعه ي  ــت دوم توس به گزارش خبرنگار ما، نشس
ــادي در بخش هاي بندري و  همکاري هاي اقتص
دريايي درحالي در تهران برگزار شد كه مديركل 
ــادر دريانوردي،  ــازمان بن ترانزيت و تعرفه ي س
توافقات پیشین در بندر آكتائو قزاقستان را مؤثر 
ــاون اول بندر آكتائو نیز روابط ايران  خواند و مع
ــتان را داراي پويايي و ورود به مرحله ي  و قزاقس

جديد دانست.
ــي آكتائو ابراز  ــئول در بندر دولت ــن مقام مس اي
امیدواري كرد كه با توجه به توافقات ايجادشده 
ــور، حجم  ــوري دو كش ــاي جمه ــط رؤس توس
معامالت ايران و قزاقستان به بیش از 10 میلیون 

دالر ارتقا يابد.
به گفته ي »كاپتانبايف«، كشور قزاقستان بیش 
از 30درصد حمل ونقل دريايي در حوزه ي درياي 

خزر را بر عهده دارد.
ــاون اول بندر آكتائو همچنین با اعالم اين كه  مع
آكتائو بندري دولتي و داراي ساختاري شبیه به 
بنادر ايران است، بر افزايش سطح مبادالت سنتي 

غالت و فوالد بین دو كشور ابراز تمايل كرد.

دستور كارهاي نشست تهران
ــي پیش نويس ايجاد مركز اطالعات واحد  »بررس
در پايگاه بندر اكتائو«، »تأسیس مركز لجستیك 
ــور«، سرمايه گذاري و  حمل ونقل در بنادر دو كش
ساخت پايانه هاي غالت در قلمرو جمهوري اسالمي 
ــي مشکالت كشتیراني ايران در  ايران«، و »بررس
بنادر قزاقستان«، محورهاي مذاكره ي كمیته هاي 

مشترک و تخصصي نشست تهران بود.
ــعداله  ــزارش و به گفته ي س ــن گ ــاس اي بر اس
عبداللهي، مديركل ترانزيت و تعرفه، ايجاد مراكز 
لجستیك و به منظور ورود و خروج كاال به بنادر و 
ارتباط سريع و صحیح كاال از بنادر به ريل صورت 

مي گیرد تا فراهم كننده ي ارزش افزوده در بخش 
تجارت دريايي باشد.

ــا بیان اين كه طي  ــاون اول بندر آكتائو نیز ب مع
چند سال گذشته سرمايه گذاري هايي در سیستم 
لجستیك حمل ونقل قزاقستان صورت گرفته، از 
ــازي خطوط  ايجاد خطوط جديد راه آهن و بازس
قديمي و بازسازي راه هاي جاده اي جهت انطباق 

با مراكز لجستیك در ايران خبر داد.
ــزار كیلومتر خط  ــف با اعالم احداث ه كاپتانباي
ــرق به بندر آكتائو،  ــورهاي ش آهن و اتصال كش
گفت: »در حال حاضر، مركز لجستیك قزاقستان 

با چین و روسیه در حال اتمام است.«
ــؤال  ــخ به س ــدر آكتائو در پاس ــاون اول بن مع
مديركل ترانزيت و تعرفه ي سازمان بنادر مبني 
ــتان امکان  ــن و مقررات قزاقس ــر اين كه قوانی ب
ــرمايه گذاري براي بخش هاي خصوصي ايران  س
در اين زمینه را فراهم مي كند يا خیر، گفت: »در 
اين زمینه چنان چه به كمك و مساعدت بخش 
ــتان نیاز باشد، اين امکان را فراهم  دولتي قزاقس

مي كنیم.«
وي همچنین اضافه كرد: »بايد مراكز حمل ونقل 
در دو كشور جوينت شوند و بازار مشترک در دو 

كشور ايجاد شود.«
مديركل ترانزيت و تعرفه ي سازمان بنادر با اشاره 
ــتم نرم افزاري GCOMS  در  به برقراري سیس
بنادر ايران، توضیح داد: »در حال حاضر، سه بندر 
در شمال و شش بندر در جنوب ايران به صورت 
ــتفاده مي كنند و  ــتم اس يك پارچه از اين سیس
ــز )تهران( قابل  ــات مجموع آن ها در مرك اطالع

دسترسي است.«
ــزارش خبرنگار ما، در پايان اين مبحث، دو  به گ
طرف بر تهیه ي جزئیات و شرايط سرمايه گذاري 
ــتیك در بنادر دو كشور  در تأسیس مراكز لجس
توافق كردند. معاون اول بندر آكتائو نیز با تأكید 
بر اين كه در اين بندر فضاي مناسب براي ايجاد 
اين مركز وجود ندارد، از طرف ايراني خواست تا 
ــتیبان و مجاور بندر بر ايجاد مركز  از اراضي پش

لجستیك  استفاده شود.

ترانزیت غالت قزاقستان به بازار مصرف 
خليج فارس

بررسي سرمايه گذاري ساخت سیلوي غالت توسط 

بخش هاي خصوصي، دومین محور مذاكره ي هیأت 
بندري و دريايي دو كشور ايران و قزاقستان در اين 

نشست بود.
ــا توجه به بازار  ــعداله عبداللهي، ب به گفته ي س
ــتان و وجود بازار مصرف  خوب غالت در قزاقس
ــیر مطلوبي قلمداد مي شود. از اين رو  ايران، مس
بندر امیرآباد در درياي خزر و بندر امام خمیني 
ــوب به عنوان پايلوت اين موضوع انتخاب  در جن

شده است. 
در ادامه، مدير بندر امیرآباد در خصوص امکانات 
و تجهیزات اختصاصي اين بندر گفت: »بیش از 
ــتیباني در امیرآباد وجود  هزار هکتار اراضي پش
ــه آن اضافه  ــر نیز ب ــزار هکتار ديگ ــه ه دارد ك

مي شود.
»نعیمي« با بیان اين كه بندر امیرآباد كوتاه ترين 
ــور به شمار  ــیر براي ترانزيت به جنوب كش مس
ــت: »اين بندر آمادگي كامل  مي آيد، اظهار داش
ــتان را به كشورهاي حوزه ي  دارد تا غالت قزاقس

خلیج فارس صادر كند.«
ــاره به  ــئول در بندر امیرآباد، با اش اين مقام مس
ــیلوي غالت 52هزار تني با سرمايه ي  ساخت س
ــدر، تأكید كرد:  ــن بن ــون دالري در اي 20میلی
ــورهاي CIS ضرورت ايجاد  »غالت مازاد در كش
ــت. به  ــر را بیش از پیش كرده اس ــیلوي ديگ س
گفته ي نعیمي در حال حاضر يك سیلوي غالت 
نیز توسط سرمايه گذار داخلي در بندر امیرآباد در 

دست ساخت است.«
ــورهاي خلیج  »نعیمي« غالت مورد نیاز در كش
ــوان كرد،  ــال عن ــارس را 17میلیون تن در س ف
درحالي كه غالت موجود در CIS به 37میلیون 
تن در سال برآورد مي شود و بهترين مسیر براي 
ــرق  ــورهاي ش ترانزيت غالت مازاد به بازار كش

آفريقا نیز، بنادر ايران هستند.

6 ماه ظرفيت بندر آكتائو ُپر است
معاون اول بندر آكتائو نیز با اعالم افزايش تولید 
ــتان گفت: »در فصل غالت كه  غالت در قزاقس
ــش ماه به طول مي انجامد، كل ظرفیت بندر  ش
آكتائو پُر است. از اين رو تصمیم گرفتیم كه يك 

ترمینال غالت در اين بندر احداث شود.
ــرد: »با توجه به اتصال بندر  كاپتانبايف اضافه ك
امیرآباد به راه آهن، پیشنهاد مي  كنم با اختصاص 

در نشست همكاري هاي بندري و دريايي ايران و قزاقستان توافق شد

افزايش ترانزيت غالت قزاقستان 
از طريق بنادر ايران
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واگن حمل غله و استفاده از شیوه ي حمل ونقل 
ــتان به بنادر  ريلي، غالت مورد ترانزيت از قزاقس
جنوبي ايران به صورت Dore To Dore صادر 

شود.«
معاون بندر آكتائو همچنین افزود: »انجام شیوه ي 
Dore To Dore ايجاب مي كند كه بخش هاي 
كشتیراني، بندري و راه آهن از ارائه ي تعرفه هاي 
جداگانه اجتناب كنند و با تعرفه ي واحد و البته 

كاهش قیمت، صادرات انجام گیرد.

حذف كاغذ از نظام عملياتي بندر انزلي
در ارائه ي مبحث بررسي احداث و سرمايه  گذاري 
ــه ي غالت در بنادر، مديركل بندر انزلي در  پايان
خصوص پیشرفت هاي صورت گرفته در اين بندر 
ــط بخش  ــت: »كلیه امور در بندر انزلي توس گف
خصوصي انجام مي شود و 6 ترمینال خصوصي 

در اين بندر خدمات ارائه مي دهند.«
ــاري« همچنین بندر انزلي را يك بندر  »كوهس
پیشرو و الکترونیکي نامید كه امور آن به صورت 
 سیستمي انجام مي شود. به گفته ي كوهساري: 
 GCCOMS ،با برقراري نرم افزار جامع دريايي«
ــبکه اي بین گمرک، بندر  و همچنین نرم افزار ش
ــتي ها به  و منطقه ي آزاد، عملیات تخلیه ي كش
ــتي انجام مي شود و  وسیله ي كامپیوترهاي دس
سیستم كاغذي در اين بندر حذف شده است.«

ــت: »در حال  ــتان گیالن گف مديركل بنادر اس
ــت  حاضر، ظرفیت بندر انزلي 10میلیون تن اس
ــون تن در اين  ــته 6/5میلی و طي 10 ماه گذش
ــش از 2هزار  ــده و بی بندر تخلیه و بارگیري ش
فروند كشتي در مدت يادشده در اين بندر پهلو 
ــال  ــبت به همین مدت در س گرفته اند كه نس
ــد 10درصدي ورود كشتي ها ثبت  گذشته، رش

شده است.«
ــتي  ــد كش ــن از ورود 638 فرون وي همچنی
ــر داد و  ــدر انزلي خب ــو به بن ــدر آكتائ از بن
ــدي تخلیه و  ــد 20درص ــت: »رش اظهار داش
ــتان در بندر انزلي  ــري كاالهاي قزاقس بارگی
ــکاري خوب دو  ــان دهنده ي تعامل و هم نش

بندر انزلي و آكتائو است.«
ــاره به طرح توسعه ي بندر  ــاري« با اش »كوهس
ــعه ي بندر  ــي اضافه كرد: »در برنامه ي توس انزل
ــه 20میلیون تن در  ــت اين بندر ب ــي ظرفی انزل

سال افزايش مي يابد. در حال حاضر 70 میلیارد 
تومان پروژه ي توسعه اي و عمراني در دست  اجرا 

است.
ــا در پايان اين مبحث دو  ــه گزارش خبرنگار م ب
ــرمايه گذاري و ساخت سیلوي غالت  طرف بر س
در بنادر دو كشور توسط بخش خصوصي توافق 
ــد اطالعات مربوط به  كردند و همچنین مقرر ش
ــط طرف  برگزاري مناقصات در بندر آكتائو توس

قزاق براي طرف ايراني ارسال شود. 

رفع مشكالت ناوگان ایران در بندر آكتائو
ــور ايران و  ــي دو كش ــدري و درياي ــات بن مقام
ــتان در پايان اين نشست به جز توافق در  قزاقس
ــیس مراكز  ــرمايه گذاري جهت تأس خصوص س
ــاخت سیلوي غالت، به  لجستیك در بنادر و س
بررسي پیش نويس ايجاد مركز اطالعات واحد در 

پايگاه بندر آكتائو پرداختند.

همچنین طرف قزاق در خصوص رفع مشکالت 
ــالمي ايران در  ــتیراني جمهوري اس ناوگان كش
ــررات جاري  ــاس قوانین و مق بندر آكتائو براس

كشور قزاقستان قول همکاري داد.
بر پايه ي اين گزارش، با توافق دو طرف، سومین 
كمیته ي مشترک همکاري هاي بندري و دريايي 
ــال 2012 میالدي در  ــتان در س ايران و قزاقس
قزاقستان برگزار مي شود. اين در حالي است كه 
اولین كمیته ي مشترک همکاري هاي دو كشور 
ــال 1388 و در شهر بندري آكتائو  خردادماه س

برگزار شد.
در پايان نشست دوم در تهران، مديركل ترانزيت 
ــازمان بنادر، ابراز امیدواري كرد كه  و تعرفه ي س
با انعقاد صورت جلسه ي كمیته ي تخصصي ايران 
و قزاقستان در زمینه هاي بندري و دريايي، گام 
ــترش روابط دو  ــري در جهت تقويت و گس مؤث

كشور برداشته شود.■
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قرارگرفتن ايران در مسير ممتاز حمل ونقلی 
و هم خواني با عملك�رد يك ترانزيت موفق، 
مي تواند مزاياي بس�ياري براي کشورمان به 
دنبال داش�ته باشد به ش�رط آنكه همكاري 
و هماهنگ�ي بين ارگان ه�ا و زيربخش هاي 
مرتبط با اين مقوله به نحو شايس�ته وتاثير 
گذار صورت گيرد. يكي از اين زيربخش های 
موث�ر، حمل ونقل دريايي اس�ت. با توجه به 
ظرفيت های باالی ناوگان دريايی کشورمان و 
برخورداری از زيرساخت هاي مناسب بندری 
درس�واحل ش�مالی وجنوبی، بايد شرايطي 
مهيا شود تا ضمن توجيه اقتصادی سرمايه 
گ�ذاران،  باالترين بهره  ب�رداری از امكانات 
موجود به عم�ل آمده و با رف�ع نقاط ضعف 
وبازگشايی گره های کور، در پي افزايش سهم 

کشورمان ازترانزيت منطقه برآييم. 
با توجه ب�ه آنكه بنادر، در مب�ادی ورودی و 
خروج�ی کااله�اي ترانزيتي،تاکنون نقش 
خود را به درستی ايفا کرده اند وظرفيت های 
افزونی را نيز به منظور پذيرش حجم باالتری 
ازبارهای عبوری ايجاد کرده اند، بر آن شديم 
تا درگفت وگو با » سعداله عبداللهي« مديرکل 

ترانزيت و تعرفه ي سازمان بنادر و دريانوردي 
ب�ه چگونگی وضعي�ت بنادرتجاری کش�ور 
وسياست های جاری اين سازمان درارتباط با 
موضوع ترانزيت بپردازيم. ماحصل اين گفت 

وگو را در ادامه مي خوانيد:

برخورداري ايران از يك شرايط سوق الجيشي 
مناس�ب و مطلوب در ترانزيت کاال، چگونه 
مي تواند فرصتی اقتصادي را پيش روي مان 

قرار دهد؟
ــاي تولید و  ــور و بازاره ــا توجه به موقعیت كش ب
ــه عنوان يك فرصت  مصرف، عملکرد ترانزيت، ب
طاليي همواره براي ايران مطرح بوده است. در اين 
میان، ما وظیفه داريم به بهترين نحو از اين فرصت 
بهره برداري و روزبه روز آن را تقويت نمايیم. از ديد 
ــز تولید و مصرف، ما در يك نقطه ي مطلوب  مراك
سوق الجیشي قرار گرفته ايم. در تولید مواد خام و 
اولیه، كشورهاي حوزه ي آسیاي میانه و كشورهاي 
ــازي برخوردارند و از  ــي، از موقعیت ممت پیرامون
طرفي، مراكز صنعتي در شرق و جنوب شرق آسیا، 
به اين مواد اولیه و تولیدي نیازمندند. از سوي ديگر، 
براي كاالهاي صنعتي  ساخته شده نیز بازار مصرف 
خوبي وجود دارد. بنابراين نقشي كه مسیر ايران در 
حمل كاالها از مراكز تولید تا بازار مصرف برعهده 

دارد، غیر قابل انکار است.

پيشنهاد شما براي تقويت فرصت ها و پايداري 
اين وضعيت چيست؟

ــال هاي اخیر، با تشکیل كارگروه ترانزيت،  طي س
ــده است. اختالف  توجه ويژه اي به اين موضوع ش
ــركت هاي  ــازمان هاي تصمیم گیر و ش نظر در س
ــاد يك مركز هماهنگي  ــي امر ترانزيت، ايج متول
ــجام  ملي را ضروري مي نمود تا ضمن ايجاد انس
ــعه  ــري ها، راهکار الزم براي توس در تصمیم گی
ــورد توجه قرار گیرد. راهکارهايي چون  ترانزيت م
ــهیل مقررات  ــب، تس ايجاد پس كرانه هاي مناس
ــروج كاالهاي ترانزيتي، اختصاص  براي ورود و خ
ــراي مراكز مختلف در ايجاد  اعتبارات مورد نیاز ب
ــاد مديريت يکپارچه  ــاخت هاي الزم. با ايج زيرس
ــبت به  ــروه، نگاه ويژه اي نس ــدن كارگ و فعال ش
توسعه ي ترانزيت شکل گرفت. البته موفقیت  اين 
ــراي برنامه هاي میان مدت و بلندمدتي  امر، به اج

بازمي گردد كه سازمان ها براي آن تعريف خواهند 
كرد. با وجود مبادي ورودي و خروجي در ترانزيت، 
ــاد ارتباط بین دروازه هاي ورودي و خروجي از  ايج
ــت.  طريق حمل ونقل جاده اي و ريلي ضروري اس
ــي از كار است. سازمان  ــازمان، متولي بخش هر س
بنادر و دريانوردي، اين مسئولیت را در پايانه های 
دريايي بر عهده دارد. در طرح هاي توسعه ا ي بنادر 
ــاخت ها عمدتاً  تعريف  ــعه ي زيرس ترانزيتي، توس
شده است. در كريدور ترانزيتي شمال ـ  جنوب يا 
نوستراک، بنادر امیرآباد در شمال و شهید رجايي 
ــادي ورودي و خروجي  ــوان مب ــوب به عن در جن
كاالهاي ترانزيتي مشخص شده اند. زيرساخت هاي 
مورد نیازهم در اين دو بندر تامین شده است. يعني 
در حال حاضر، ظرفیت ترانزيتي معادل 20میلیون 
ــور ايجاد كرده ايم. در زمینه ي  تن را در بنادر كش
ــا توجه به  اقدامات به عمل  عرضه خدمات  نیز، ب
ــب جهت ارايه خدمات  آمده، توان عملیاتي مناس

مطلوب و كیفي در بنادر وجود دارد.

چ�ه عوامل�ي در توس�عه ي ترانزي�ت نقش 
دارند؟

ــعه آن به دو عامل عمده  مطلوبیت ترانزيت و توس
بستگي دارد: عامل اول، زماني است كه براي ترانزيت 
صرف مي شود و دوم، كاهش هزينه ها است. با درنظر 
گرفتن اين دو عامل براي كاالهاي ترانزيتي، توجیه 
ــود. با توجه به  حمل و نقل كانتینري بیش تر مي ش
اين كه يك كاال درمسیر حمل، چند مرحله تخلیه و 
بارگیري را به خود مي بیند، توجیه اقتصادي و فني، 
ــتفاده از كانتینر هدايت مي كند.  ما را به سمت اس
عمده ي كاالهاي ترانزيتي در سطح دنیا هم، توسط 
كانیتنر جابه جا مي شوند؛ اما ضرورت ايجاب مي كند 
كه كاالهاي فله و متفرقه ترانزيتی هم داشته باشیم، 
هرچند به دو دلیل ذكر شده، گرايش غالب به سمت 

حمل ونقل كانتینری است.

عملكرد ترانزيتي بنادرتجاری در سال جاری 
چگونه است؟

ــاري، در  ــال ج ــور طی 10 ماهه ي س ــادر كش بن
زمینه ي ترانزيت مواد نفتي، 2.253.000 تن و در 
زمینه ي ترانزيت كاال های غیر نفتي، 1.168.000 
ــته اند كه مجموع اين عملکرد به  تن عملیات داش

3.422.000 تن رسیده است. 

مديرکل ترانزيت و تعرفه سازمان بنادر و دريانوردي 
درگفت و گو با »بندر و دريا« تصريح کرد؛

ايران مي تواند مرکز تجارت 
منطقه اي غالت باشد

سارا ميرزايي
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آيا زيرساخت هاي سخت افزاري و نرم افزاري 
موجود، پاس�خ گوي افزايش راندمان خواهد 

بود يا بايد تغيير کنند؟
ــور  با توجه به ظرفیت 20 میلیون تني، بنادر كش
ــرد ترانزيتي را به  ــاالنه 7/8 میلیون تن، عملک س
خود مي بینند كه در اين میان، حدود 12 میلیون 
ــازمان  ــن ظرفیت خالي وجود دارد. بنابراين، س ت
ــاخت ها و مباحث  بنادر و دريانوردي، ايجاد زيرس
ــخت افزاري را مورد توجه جدي قرار داده و در  س
ــه ي نرم افزاري و اعمال مديريت نیز، با توجه  زمین
ــد ترانزيت، تعامل موردنیاز را هم  به روندروبه رش
ــت؛ اما مهم ترين موضوع، توجه به  ايجاد كرده اس
ــت. در بخش  ــاي ريلي و جاده اي اس پس كرانه ه
ــي، با توجه به اين كه راه آهن درحمل باربا تناژ  ريل
ــیل خوبی برخوردار است و همچنین  باال ازپتانس
ــرون به صرفه تر از  ــل، مق ــه ي حم ــاظ كراي از لح
ــد، التفات به  ــاده اي عمل می كن ــل ج حمل ونق
ايجاد پس كرانه هاي ريلي اهمیت بیش تري دارد؛ 
ــه بنادر از امتیاز اتصال به خطوط ريلي،  درحالي ك
به نحو مطلوبي بهره مند نیستند. به طور مثال در 
سال گذشته، بندر امیرآباد 2میلیون تن عملکرد 
ــته كه فقط 300هزار تن آن توسط  عملیاتي داش
ــت، كه اين امر، الزام افزايش  ــده اس ريل حمل ش
ــي، حتي در بنادري  ظرفیت حمل در بخش ريل
كه متصل به ريل هستند، را ايجاب مي كند. ايجاد 
ــب با نوع  و تقويت ناوگان  مجهز، منظم و متناس
كااليي كه مورد ترانزيت قرار مي گیرد هم، مطرح 
ــت. در بخش جاده اي نیز، الزم است؛ گلوگاه ها  اس
شناسايي و نقاط ضعف برطرف شوند و نقاطي كه 
امکان تقويت دارند نیز، مورد بازنگری قرار گیرند. 
البته با توجه به مجموعه ي اقداماتي كه در زمینه ي 
ــخت افزاري و مديريت ارتباطات انجام گرفته،  س
آينده ي روشني را براي ترانزيت كشور پیش بیني 
ــر، اين كه بازيگران  ــم.  اما نکته ي قابل ذك مي كن
اصلي عرصه ي ترانزيت، سرمايه گذاران خصوصي 
ــتند. بدون حضور فعال و ايفاي نقش پررنگ  هس
ــوق دادن چرخه ي تجارت به سمت  آن ها براي س
ترانزيت، ما توفیقي نخواهیم داشت. بنابراين، بايد 
تمهیداتي انديشیده شود تا بخش خصوصي فعال و 
تجار و سرمايه گذاران به اين امر گرايش بیش تري 
ــاط بین مراكز تولید و  ــدا كنند و در ايجاد ارتب پی

مراكز مصرف، ايفای نقش كنند.

آي�ا بارهاي ترانزيتي، مش�مول تس�هيالت 
تعرفه اي هم مي شوند؟

ــا را در  ــه ي تعرفه ها، تفاوت ه ــا رجوع به كتابچ ب
توجه به كاالهاي ترانزيتي )در مقايسه با كاالهاي 
ــود دارد اما  ــد. تخفیف وج ــي( خواهید دي واردات
متناسب با نوع كاال، تا حدودي متغیر است. براي 
مثال، در يك مقطع زماني، اين پیش بیني به عمل 
آمد كه بازار ترانزيتي عراق داراي پتانسیل خوبي 
است و بايد بنادر كشور، تسهیالتي را ايجاد كنند تا 
كاالهاي ترانزيتي از طريق بنادر به بازار عراق حمل 
ــاس مصوبه ي سازمان  ــوند. درسال 1385براس ش
ــناورهايي كه حامل كاالي  بنادر دريانوردي، به ش

ترانزيتي از مبادی بنادر امام خمیني و خرمشهر به 
مقصد عراق  بودند، تخفیف 50درصدي در حقوق 
و عوارض بندري تعلق می گرفت. بايد تاكید كنم 
كه به طور متوسط در حقوق، عوارض و تعرفه هاي 
ــناورهاي حامل كاالهاي ترانزيتي  بندري براي ش
حدود 75 درصد، و در هزينه خدمات بندري براي 
كاالهاي مذكور، حدود 50 درصد تخفیف اعمال 

مي شود.

اخي�راً برنامه ريزي ه�ا ب�ه س�مت ترانزيت 
غالت ازمنطقه س�وق يافته اس�ت. از سوي 
ديگر اهميت غ�الت به عنوان يك محصول 
استراتژيك غير قابل اغماض به نظر مي آيد؛  
ش�نيده ها حاکي ازآن اس�ت ک�ه طي دهه 
آينده، کشورهاي همس�ايه ي شمالي ايران، 
بال�غ بر 35درصد توليد جهان�ي غالت را به 
دس�ت خواهند گرفت و کش�ورهاي جنوب 
شرق آسيا و کش�ورهاي جنوبي همسايه ي 
اي�ران، بزرگ تري�ن مصرف کنن�ده ي اي�ن 
محصوالت غالتي خواهند بود. سازمان بنادر 
و دريانوردي، براي کس�ب س�هم از اين بازار 
بالق�وه ي ترانزيتي، چه تدابيري انديش�يده 

است؟
ــالت در جهان  ــه وضعیت بازار غ ــم ب الزم مي دان
ــر شده از  ــته باشم. آمارهاي منتش ــاره اي داش اش
ــان مي دهند كه در سال  مراكز تجاري جهان نش
2010 میالدي، مجموعاً 776/1میلیون تن انواع 
غالت در جهان تولید شده است كه عمدتاً گندم 
ــتند. از اين میزان، حدود 234میلیون  و ذرت هس
ــده است.  تن در قالب واردات و صادرات مبادله ش
ــال 2011، اندكي كاهش در  پیش بیني ها براي س
ــزان تجارت را در  ــد را برآورد مي كند؛ اما می تولی
همان محدوده ي 234 میلیون تن، ثابت مي انگارند. 
ــیل مبادله، تجارت، حمل ونقل و  بنابراين، پتانس
ترانزيت، با توجه به مراكز تولید و مصرف،  كماكان 
به قوت خود باقي است. براي بررسي جايگاه ايران 
ــهم  ــت وضعیت و س ــارت غالت، بهتر اس در تج
كشورهاي عمده ي تولیدكننده و مصرف كننده ي 
ــورهاي  پیراموني خود را  ــالت در منطقه و كش غ

مورد بررسي قرار دهیم. 
با توجه به آمارهاي سال 2009 و 2010 میالدي، 
سه مركز عمده ي تولید غالت كشورهاي پیراموني 
ــتان. ــیه و قزاقس ايران؛ عبارت اند از اكراين، روس

ــهم  اكراين با 20/4میلیون تن صادرات، داراي س
ــت. روسیه با  7/6درصدي از كل تجارت غالت اس
19/6میلیون تن، سهمي حدود 7/3درصد از بازار 
ــالت را به خود اختصاص داده و  تجارت جهاني غ
ــتان با 7/9میلیون تن تولید، علیرغم اينکه  قزاقس
نقش خوبي درصادرات ايفا كرده؛ اما درصد سهم 
ــیار ناچیز بوده است. با توجه به  اين آمار  اش بس
ــت كه بازار غالت  و ارقام، تحلیل اول بنده اين اس
ــتان، گرايش شديدي به توسعه ي صادرات  قزاقس
ــهم خود از اين بازار دارد. تحلیل دوم  و افزايش س
اين است كه، بازار غالت روسیه و اكراين، به لحاظ 
دسترسي به دريا، وجود مراكز تولید و مصرف در 

ــتقیم، بارگیري به  ــار دريا و حمل دريايي مس كن
ــتي و تخلیه در بندر مقصد، گرايش كمي به  كش
ــي دارد و آن را چندان مورد توجه  ــت زمین ترانزي
ــرار نمي دهد يا از نظر اقتصادي مقرون به صرفه  ق
نیست؛ اما بازار قزاقستان به دلیل نداشتن امکانات 
حمل دريايي، به حمل ونقل و ترانزيت زمیني توجه 
ــادي را از  ــري دارد و ما اين صرفه ي اقتص بیش ت
ترانزيت غالت قزاقستان خواهیم ديد. تحلیل سوم، 
ــیه ي  وجود بازار مصرف 12میلیون تني در حاش
جنوبي خلیج فارس، به ويژه كشور عربستان است. 
ــازوكارهاي تجاري و  بنابراين، در صورت ايجاد س
ترانزيتي مناسب و به قیمت ــ  با توجه به اهمیت 
ــن بازار مصرف  ـ  قطعاً اي ــمتـ  هزينه در اين قس
توانمند مي تواند بخش عمده اي از صادرات غالت 
قزاقستان را به سمت خود جذب كند. با توجه به 
ــیل خوبي براي ارتباط فراهم  ــرايط، پتانس اين ش

است.

براي ايجاد سازوکارهاي مناسب و بهره بردن 
حداکثري از اين بازارها چه بايد کرد؟

درمباحث كارشناسي تجاري از عبارت »ايران هاب 
ــتفاده شده است. بنده به عنوان  غالت« بسیار اس
يك كارشناس عرصه ي حمل ونقل دريايي، كه با 
عناويني چون هاب و بنادر كانوني بسیار سروكار 
ــم. به اعتقاد  ــب نمي دان دارم، اين عنوان را مناس
ــران مركز تجارت غالت منطقه«  من، عبارت »اي
ــت؛ به اين دلیل كه براي  ــب تري اس عنوان مناس
تبديل شدن به هاب، بايد زيرساخت هاي متعددي 
ــاخت هايي در  ــود. به عبارت ديگر، زيرس ايجاد ش
ــه ي حمل ونقل، تخلیه و بارگیري، انبارش و  عرص
ــازي مورد نیاز است. ايجاد زيرساخت ها  ذخیره س
ــد اعتبارات و  ــت و باي ــز، زمان بر و هزينه بر اس نی
سرمايه هاي كالني به آن ها اختصاص داده شود. در 
نهايت نیز، خطر تغییر رفتار صاحب كاال، فروشنده، 
ــيـ  اقتصادي در بازار  خريدار و يا تحوالت سیاس
ترانزيتي منطقه وجود دارد و با تغییر جهت مسیر 
ترانزيت يا اختالل در اين امر، ايجاد زيرساخت ها و 
سرمايه گذاري هاي كالن، با ظرفیت اضافه اي روبرو 
ــد كه ممکن است بدون استفاده بماند.  خواهد ش
اما در مورد ايجاد و توسعه ي مركز تجارت غالت، 
ــاخت، به آن صورت نیست.  نیازي به ايجاد زيرس
ــالت، مي توان  ــاد مركز منطقه اي بورس غ با ايج
ــب را براي اين كار فراهم كرد.  سازوكارهاي مناس

سرمايه گذاران  ترانزيت،  عرصه ي  اصلي  بازيگران 
خصوصي هستند. بدون حضور فعال و ايفاي نقش 
به  تجارت  چرخه ي  دادن  سوق  براي  آن ها  پررنگ 
سمت ترانزيت، ما توفيقي نخواهيم داشت. بنابراين، 
بايد تمهيداتي انديشيده شود تا بخش خصوصي فعال 
و تجار و سرمايه گذاران به اين امر گرايش بيش تري 
پيدا کنند و در ايجاد ارتباط بين مراکز توليد و مراکز 

مصرف، ايفای نقش کنند.
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با اتصال مراكز تولید و مصرف، حتي ممکن است 
ــم و تنها با  ــارش اين كاال ايفا نکنی ــي در انب نقش
مساعدت در زمینه ي حمل و بهره وري و بهره دهي 

به ايفاي نقش بپردازيم.

با توجه به توضيحات ش�ما، آيا بنادر کشور 
به منظور ايف�اي نقش در توس�عه ي تجارت 
غالت يا توزيع و ترانزيت غالت، ظرفيت هاي 

الزم را ايجاد کرده اند؟
ــعه اي بنادر و  ــراي طرح هاي توس ــه به اج با توج
سرمايه گذاري مطلوبي كه سازمان بنادر انجام داده 
است، ظرفیت اسمي بنادر كشور در زمینه ي تخلیه و 
بارگیري غالت، بیش از 30میلیون تن است. بخشي 
از اين ظرفیت، به واردات و صادرات اختصاص يافته 
ــت. هنگامي كه نیاز داخلي كشور از طريق اين  اس
ظرفیت تأمین مي شود، حدود 15-14میلیون تن 
ــمي بنادر، قابلیت بهره برداري براي  از ظرفیت اس
تخلیه و بارگیري غالت را خواهند داشت. بنابراين، با 
شروع عملیات ترانزيت، سازمان بنادر و دريانوردي، 
كه تجهیزات، تاسیسات، زيرساخت هاي مناسب و 
ــي هاي نرم افزاري و مديريتي الزم را در بنادر  تواناي
ايجاد كرده، ارايه خدمات مطلوب ترانزيتي ساالنه 
حدود 12میلیون تن غالت را تحقق خواهد بخشید. 
در صورت افزايش تجارت غالت، ما بايد ظرفیت هاي 

ــا پیش بیني هاي آتي،  بیش تري ايجاد كنیم كه ب
ــن كرد. البته با همین امکانات  مي توان آن را تأمی
ــود در بنادر، نیاز آتي چرخه ي  و ظرفیت هاي موج
ــورهاي  ــتان به بازار مصرف كش ترانزيت از قزاقس

حاشیه ي جنوب خلیج فارس فراهم است.

در رابطه با بازار توليد قزاقس�تان، چه ابزار و 
سازوکارهايي مطرح شده، تا غالت توليدشده 

از راه ايران به مصرف کننده برسد؟
ــده و با توجه به پتانسیل  اين ايده، اخیراً مطرح ش
بالقوه اي كه بازار تولید قزاقستان وجود دارد، ما اين 
ــازمان بنادر  ــر را به منزله ي هدف میان مدت س ام
ــنهاد مطرح، تأسیس و  تعريف كرده ايم. يك پیش
راه اندازي مركز بورس منطقه اي غالت است كه در 
ايران، سازمان هاي متولي، مثل وزارت بازرگاني بايد 
به اين امر، توجه الزم را مبذول دارند. راهکار دوم، 
ــرمايه گذاري و مشاركت در تولید اين محصول  س
ــت. تا به حال ما به حمل ونقل  در مراكز تولید اس
ــان  و ترانزيت فکر كرده ايم، اما امروز مطالعات نش
مي دهد كه اگر منطق اقتصادي براي سرمايه گذار و 
بخش خصوصي روشن شود، به طوري كه با حمايت 
و ارايه ي تسهیالت، در بازار تولید حضور پیدا كند، 
با توجه به  اين كه تولیدكننده نقش محوري را در 
انتخاب مسیر حمل مي تواند داشته باشد، طبیعتاً 
ــیر ترانزيتي  براي كانالیزه كردن اين حمل به مس
ــه رو خواهیم  ــم گیري روب ايران، با توفیقات چش
ــد. راهکار سوم، توجه ويژه به ترانزيت از طريق  ش
حمل ونقل ريلي است. اول به دلیل توان حمل در 
حجم بسیار باال و دوم، پايین بودن قیمت نسبت به 
ساير شیوه هاي حمل ونقلي و سوم، كاهش تعداد 
عملیات تخلیه و بارگیري نسبت به ساير مدل هاي 
حمل و نقل. براي مثال، در رابطه با قزاقستان، بار 
در بندر  اكتائو بارگیري، در بندر امیرآباد تخلیه و 
مجدداً براي حمل به بندرعباس بارگیري و از آن جا 
ــتي بارگیري مي شود. حال اگر  نیز، مجدداً به كش
ــرايط حمل ريلي فراهم شود، اين چند مرحله،  ش
ــري در مبدأ و تخلیه در بندر  تنها طي يك بارگی
ــیوه، هم زمان  امام صورت خواهد گرفت. با اين ش
ــد و تأثیر محسوسي نیز  كم تري صرف خواهد ش
ــش هزينه ي حمل ونقل و هزينه ي تخلیه  در كاه
ــد. بنابراين، بايد به تقويت  و بارگیري پديد مي آي
ــه خطوط ريلي و  ــوط موجود، اتصال بنادر ب خط
مراكز و مبادي ورودي و خروجي و افزايش ظرفیت 
براي حمل با تناژ باال توجه ويژه اي شود. چهارمین 
راهکار، توجه مخصوص به سوآپ گندم و صادرات 
ــده از گندم و آرد به  مجدد محصوالت پردازش ش
ــت. براي مثال، در بررسي آمار مصرف  ــور اس كش
ــون تن مصرف  ــاالنه 40میلی غالت در تركیه، س
ــان  ــي جمعیتي، نش وجود دارد؛ درحالي كه بررس
ــیده  مي دهد كه اين میزان به مصرف داخلي نرس
ــور بوده و  ــت؛ بلکه در نتیجه ي واردات به كش اس
ــور، در كارخانجات تولیدي  اين كاال در داخل كش
تبديل به محصوالتي چون؛ بیسکويت، ماكاروني و 
ــده و مجدد صادر شده اند.  محصوالت مصرفي ش
آنان با پردازش بر يك محصول با قیمت كم، تولید 

محصول ارزشمند و گران قیمت را فراهم آورده اند 
كه هم ارزش افزوده و هم اشتغال به دنبال داشته 
ــت. همه ي رويدادها در فرآيند واردات، تولید و  اس
صادرات مجدد انجام شده و نفع محسوسي ايجاد 
كرده است. ما نیز، بايد به پتانسیل هاي موجود در 
ــور توجه كنیم. در مقايسه ي كیفیت و  داخل كش
مرغوبیت گندم ايران با قزاقستان، گندم تولیدي 
ــیار مرغوب تر و باكیفیت تر است. در  كشور ما بس
ــه ما در همه موارد نیاز به مصرف گندم با  حالي ك
درجه ي مرغوبیت باال نداريم. بخش هايي از مصرف 
ــتان  ــي را مي توان با گندم درجه ي 2 قزاقس داخل
ــورت، واردات با نرخ  ــه در اين ص ــش داد، ك پوش
ــود و در بازار مصرف صادراتي،  ارزان تر انجام مي ش
ــود را با ارزش باالتري  مي توانیم گندم تولیدي خ
ــي شود كه  صادر كنیم. از طرف ديگر، بايد بررس
ــه مراكزي قابلیت پردازش و  گندم وارداتي در چ
تولید مجدد محصول مرغوب تر را دارند و چگونه، 
مي توان ارزش افزوده تولید كرد. ضمن اين كه در 
سوآپ، مي توان بسیاري از هزينه ها را كاهش داد، 
كه طبیعتاً هزينه ي حمل نیز، كم تر خواهد بود و 
زيرساخت هاي حمل ونقلي كشور هم دچار آسیب 
ــب بین درآمد و هزينه هاي  ــد و تناس نخواهند ش
ــاخت ها را هم به دنبال  ــن و نگهداري زيرس تأمی

خواهد داشت.

کدام يك از بنادر، بيش ترين فعاليت خود را به 
حمل ونقل غالت اختصاص داده است؟

ــور  با توجه به تخصصي كردن عملکرد بنادر كش
ــادر به كاالي فله يا  ــص عمده فعالیت بن و تخصی
كانتینري، بايد ذكر كنم كه بندر امیرآباد در شمال 
و بندر امام خمیني در جنوب، به لحاظ اينکه هم 
داراي اسکله هاي اختصاصي براي تخلیه و بارگیري 
غالت و هم داراي سیلوهاي ترانزيتي هستند، عمده 
ترين بنادر مخصوص حمل و نقل غالت محسوب 
ــیلوهاي مخصوص نگهداري  مي شوند. برخي س
غالت، در حال حاضر، در دست بهره برداري است 
ــیلوها و مراكز نیز، در دست احداث  و برخي از س
است. نقطه ي قوت بنادر كشور در ورود به عرصه ي 
ــمال و بندر  ترانزيت غالت، دو بندر امیرآباد در ش

امام در جنوب خواهد بود.

در خص�وص س�رمايه گذاري ه�اي بخ�ش 
خصوص�ي، داخلي ي�ا خارج�ي در زمينه ي 

ترانزيت غالت، اطالعي داريد؟
ــیلوي ترانزيتي 53هزار تني در بندر امیرآباد، با  س
سرمايه گذاري بخش خصوصي احداث شده است. 
قرارداد پايانه ي 20میلیون تني غالت در بندر امام 
خمیني نیز تنظیم شده و در آستانه ي نهايي شدن  
است كه مستقیماً با سرمايه گذاري بخش خصوصي 
انجام خواهد پذيرفت و با عملیاتي شدن اين مهم، 
متناسب با روند افزايشي واردات و صادرات غالت، 
زيرساخت هاي مناسب توسط بخش خصوصي و در 
قالب اين قراردادها تهیه خواهد شد. ما امیدواريم در 
كوتاه مدت، شاهد رشد روزافزون توسعه ي ترانزيت، 
به خصوص ترانزيت غالت از بنادر كشور باشیم. ■

  درمباحث کارشناسي تجاري از عبارت »ايران هاب 
غالت« بسيار استفاده شده است. بنده به عنوان يك 
کارشناس عرصه ي حمل ونقل دريايي، که با عناويني 
دارم،  سروکار  بسيار  کانوني  بنادر  و  هاب  چون 
اين عنوان را مناسب نمي دانم. به اعتقاد من، عبارت 
»ايران مرکز تجارت غالت منطقه« عنوان مناسب تري 
است؛ به اين دليل که براي تبديل شدن به هاب، بايد 

زيرساخت هاي متعددي ايجاد شود.
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صفر تا صد لجستيك
ــز ذخیره  ــزرگ ترين مراك ــورداري از ب »برخ
ــازي غالت، ناوگان جوان، گستردگي شعب  س
ــن  ــن و مجهزتري ــا، بزرگ تري ــي ه و نمايندگ
ــطح منطقه،  مركز معاينه ي فني كامیون در س
ــات خريدوفروش و پس از فروش  ارايه ي خدم
ــي، حمل ونقل  ــا و تجهیزات ديزل به كامیون ه
ــد از آرد و  ــغ بر 70درص ــع حجمي بال و توزي
ــورت مويرگي و  ــور به ص 64درصد گندم كش
توسعه ي فضاي و كسب وكار  به منظور صیانت 
ــركت حمل ونقل  ــرمايه ي سهام داران، ش از س
ــك »صفر تا  ــارس را به ي ــي خلیج ف بین الملل
ــتیك« به معناي واقعي تبديل كرده  صد لجس

است.«
ــركت،  »عبدالکريم نعناكار«، مديرعامل اين ش
ــا خبرنگار  ــب در گفت وگو ب ــان اين مطل با بی
ماهنامه ي بندر و دريا، با ارايه ي تاريخچه اي از 
ــركت، گفت: »اين شركت، 40  فعالیت هاي ش
ــال پیش با نام »شركت ترانس كنتینانتال«  س
ــس از پیروزي  ــاز كرد و پ ــت خود را آغ فعالی
ــي واگذار  ــه وزارت بازرگان ــالمي، ب انقالب اس
ــار«، »گندم و آرد«  ــد و نام آن به »گندم ب ش
ــركت حمل ونقل بین المللي  ــره به » ش و باالخ
ــته اغلب  ــر يافت. در گذش ــارس« تغیی خلیج ف
فعالیت هاي آن، حمل ونقل آرد و گندم بود كه 
ــناخته  ــركت گندم و آرد « نیز ش با عنوان »ش

مي شود.«
ــراي واگذاري  ــاله ب ــزي سه س وي از برنامه ري
ــي در قالب  ــش خصوص ــه بخ ــركت ب اين ش
ــا اصل 44  ــي نظام، مطابق ب ــت هاي كل سیاس
ــي و ارايه ي شاخص هاي مورد نظر  قانون اساس
ــازمان بورس و اوراق بهادار كشور در آذرماه  س
ــهام آن، به  ــال جاري، به منظور عرضه ي س س
ــترش  عنوان اقدام صورت گرفته در جهت گس
و ارتقاي فضاي كسب وكار ياد كرد و افزود: »با 
امکاناتي كه طي چند سال اخیر در اين شركت 
گردآوري شده، توانسته ايم خدمات فني خوبي 
ــهر، به عنوان گلوگاه اصلي  در منطقه اسالم ش
ــتان تهران  ــاي ترانزيتي به اس ورود كامیون ه

ارايه دهیم.«
مديرعامل شركت حمل ونقل بین المللي خلیج 
ــايرتوانمندي هاي اين  ــوص س فارس، در خص
شركت، در ترانزيت غالت، به وجود دو سیلوي 

مدير عامل شرکت حمل ونقل بين المللي خليج فارس درگفت وگو با »بندر و دريا« تاکيد کرد :

روابط پيچيده زيربخش هاي ترانزيت
 با ايجاد پنجره ي واحد قابل حل است

حمل ونقل، يك فرآيند پيوس�ته است که از مسيرهاي زميني، هوايي و دريايي صورت مي گيرد و به طور عمده، 
به صورت ترکيبي انجام مي ش�ود. امروزه، کم تر کااليي را مي توان نام برد که در يك مس�ير از مبدأ تا مقصد، از 

وسيله اي به وسيله ي ديگر انتقال نيافته و جابه جا نشده باشد. 
با توجه به اين نكته، شيوه هاي حمل ونقل، به خصوص در ترانزيت کاالهايي چون غالت، از يكديگر قابل تفكيك 
نبوده و مسايل مربوط به آن ها، درهم تنيده و در ارتباط با يكديگر هستند. در اين ميان، توجه خاص به شرکت هاي 
تخصصي حمل ونقل و لجستيك وعنايت به رويكرد جديد کشور در ايجاد ارزش افزوده از طريق ترانزيت غالت،  

مي تواند عالوه بر آشكار کردن بخش اعظمي از دغدغه هاي موجود، به ارايه ي راهكار در اين خصوص بينجامد. 
حمل بيش از 8ميليون تن کاالي ترانزيتي طي 8 ماه ابتداي س�ال جاري و دس�ت يابي قريب الوقوع به حجم 10 
ميليون تن ترانزيت کاال تا پايان امسال، که ازجمله  هدف گذاري هاي کار گروه ترانزيت کشور است، نشان دهنده ي 
توان مندي ش�رکت هاي حمل ونقل و لجستيك داخلي در ترانزيت کاالست. آن چه در ادامه مي خوانيد، حاصل 
گفت وگوي »عبدالكريم نعناکار«، مديرعامل شرکت حمل ونقل بين المللي خليج فارس با خبرنگار ماهنامه ي بندر 

و دريا است.
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70هزار تني فلزي و يك سیلوي هشت سايتي 
ــیلوي روباز  ــه مجهزترين س ــزار تني ك 400ه
ــازي 50درصد گندم  كشور به منظور ذخیره س
استان تهران و يك هجدهم غالت كل كشور در 
ــركت است، اشاره كرد و افزود:  سايت اصلي ش
ــون تن كاال، به  ــركت با حمل 14میلی »اين ش
ــركت حمل ونقل جاده اي  عنوان بزرگ ترين ش
ــت و با داشتن 104  ــناخته شده اس ــور ش كش
نمايندگي در سراسر كشور، علي الخصوص در  
بنادرتجاري، قصد دارد با هدف گذاري مناسب، 
ــن كاالي ترانزيتي )به خصوص  از 25میلیون ت
ــات جابه جايي  ــي از عملی ــهم باالي غالت(، س
ــود اختصاص  ــه خ ــي را ب ــوالت ترانزيت محم

دهد.«
»نعناكار«، با تأكید بر 4/5 برابر شدن حمل ونقل 
ترانزيتي اين شركت طي 8 ماه اول سال جاري 
ــابه آن در سال گذشته،  ــبت به دوره ي مش نس
ــراي تحقق اهداف  ــركت ب از عزم جدي اين ش
ــت: »با چنین  ــي خبر داد و اظهار داش ترانزيت
هدف گذاري هايي، امسال نمايندگي شركت در 
اربیل عراق افتتاح شد و به زودي براي توسعه ي 
فعالیت هاي برون مرزي نمايندگي هاي رسمي 
ــان  ــتان و آذربايج ــه، افغانس ــود را در تركی خ
ــاير نمايندگي ها را نیز،  راه اندازي مي كنیم و س
براي گسترش و ارتقاي سطح ترانزيت غالت در 
ــايه )شامل: كشورهاي آسیاي  كشورهاي همس
ــوزه ي خلیج فارس و  ــوزه قفقاز، ح میانه و ح

شبه قاره ي هند( افتتاح خواهیم كرد.«
ــي صنعت  ــابقه ي طوالن ــادآوري س ــا ي وي ب
ــه  ب ــالت،  غ ــش  بخ در  ــور  كش ــل  حمل ونق
ــن زمینه و وجود  ــاي داخلي در اي توانمندي ه
كشورهاي صادركننده ي غالت، چون: روسیه، 
قزاقستان و اكراين در شمال كشور و كشورهاي 
ــیه ي خلیج فارس،  واردكننده ي غالت در حاش
ــا و همین طور  ــمال آفريق ــبه قاره ي هند، ش ش
ــرقي در  ــیاي جنوب ش ــورهاي آس برخي كش
ــاره كرد و گفت: »با  ــیر ترانزيتي ايران اش مس
توجه به عدم پیش بیني و پايداري تولید غالت 
ــنتي بودن كشاورزي و  ــور به خاطر س در كش
ــم در زمینه هاي  ــوا، نمي توانی ــکي آب وه خش
مختلف ترانزيت غالت از قبیل: سوآپ، فرآوري 
و صادرات مجدد، برنامه ريزي منسجمي داشته 
ــیم، از اين رو؛ مجبور هستیم برنامه ريزي  باش
ــي در عرصه هاي واردات  ــود را به طور ناگهان خ
ــرا كنیم كه به عنوان  يا صادرات متمركز و اج
ــال 1386، پس از دوره هاي متوالي  مثال در س
خشك سالي در كشور، كه ما را با كمبود مواجه 
كرد، توانمندي لجستیك ما در بنادر، به تخلیه 
ــتگاه كامیون  ــه 15هزار دس ــري روزان و بارگی
ــد كه نشان از قابلیت باالي شركت  معطوف ش

در حمل ونقل و ترانزيت غالت داشت.« 
ــاره به توان مندي اين شركت  »نعناكار«، با اش
ــون  ــورهايي چ ــه كش ــالت ب ــت غ در ترانزي
ــیاي  ــورهاي آس عراق، آذربايجان و برخي كش
ــا به كارگیري  ــت: »ب ــه و قفقاز اظهار داش میان

فن آوري هاي روز كشاورزي، ايجاد پايداري در 
ــرآورد تفکیکي تولید غالت در  تولید غالت و ب
استان ها و مناطق مختلف كشور، مي توانیم به 
ــوآپ همت بگماريم  ترانزيت غالت در قالب س
ــب  ــا ارتقاي كیفیت گندم ايران، ضمن كس و ب
ارزش افزوده و كاهش هزينه ي ترانزيت غالت، 
گندم ايراني را به بازار كشورهاي هدف معرفي 

كنیم.«

ارزش افزوده ي مسير ترانزیتي ایران
ــازار جهاني  ــب 35درصد از ب »با توجه به كس
ــیه،  ــورهاي روس ــط كش ــادرات غالت توس ص
ــال 2020 میالدي و  ــتان و اكراين تا س قزاقس
ــي ايران به عنوان يك  تقويت موقعیت ترانزيت
مسیر پايدار، كوتاه، ارزان و مطمئن، مي توانیم 
ــیر ترانزيتي ايران،  ــردن مس ــن نهادينه ك ضم
ارزش افزوده ي سرشاري از اين بخش اقتصادي 

كسب كنیم.«
»نعناكار«، با تأكید بر اين مطلب، به مشکالت 
ــالت  ــت غ ــش روي ترانزي ــاي پی و چالش ه
ــش دريايي،  ــت: »در زير بخ ــاره كرد و گف اش
ــکالت  ــده،  مش به رغم تمام تالش هايي كه ش
ــه به تمركز  ــود دارد، اما با توج مختصري وج
ــاخت هاي ترانزيتي غالت در زير  بیش تر زيرس
ــش داراي چالش  ــاده اي اين زيربخ بخش  ج
ــتري است چرا كه با دراختیارگرفتن  هاي بیش
تعداد زيادي شركت حمل ونقلي، نیروي انساني 
و تجهیزات مربوطه همچنان هزينه ي باال تري 
ــش روي قرار  ــل ريلي پی ــبت به حمل ونق نس

مي دهد.«
ــل  ــي را مکم ــل ريل ــعه ي حمل ونق وي، توس
حمل ونقل جاده اي و عامل ترغیب شركت هاي 
ــرمايه گذاري در  بزرگ حمل ونقلي به منظور س
ترانزيت غالت دانست و افزود: »در حال حاضر، 
برنامه ي توسعه ي 4هزار كیلومتري حمل ونقل 
ــت و اين  ــرف انجام اس ــور، در ش ريلي در كش
ــراي هر دو نوع  ــهم مکملي ب مهم، مي تواند س
ــل جاده اي و ريلي با كاهش هزينه ها،  حمل ونق
تركیبي تر شدن حمل ونقل و حصول اطمینان 
در پايداري ترانزيت غالت ايجاد كند. پس بايد 
با تأمین به موقع بودجه هاي مورد نظر، برنامه ي 
جدي توسعه ي حمل ونقل ريلي را عملي كنیم 

و راندمان ترانزيت غالت را باال ببريم.«
مديرعامل شركت حمل ونقل بین المللي خلیج 
فارس، با تقدير از روند توسعه ي زيرساخت هاي 
ــم و دهم و تأكید بر  ــاده اي در دولت هاي نه ج
ــطح ترانزيت  ــش زيربنايي آن در ارتقاي س نق
غالت منطقه، اظهار داشت: »به جرأت مي توان 
ــتاب روند توسعه ي زيرساخت هاي  گفت كه ش
جاده اي در دوره ي كنوني، باعث ارتقاي ترانزيت 
به طور اعم و ترانزيت غالت به طور اخص شد و 
ــن، معضالت مربوط به جاده هاي ترانزيتي ما  اي

را به نحو چشم گیري كاهش داد.«
ــیر  ــاكار«، به وجود 13 هزار كیلومتر مس »نعن
ترانزيتي شامل 7هزار كیلومتر بزرگراه در كشور 

ــاره كرد و با تقدير از اقدامات انجام شده در  اش
ــیرهاي ترانزيتي در كريدور  بهبود و اصالح مس
ــط عمر كامیون ها را در  شمال- جنوب، متوس
ــور يادآور شد و خاطرنشان كرد: »متوسط  كش
ــور، 17/5  عمر ناوگان حمل ونقل جاده اي كش
سال است كه در شركت خلیج فارس، با تجهیز 
ــط ناوگان ما به 12/3  ــازي، عمر متوس و نوس
سال رسیده كه اين، نیاز اساسي ترانزيت غالت 

را تا حد زيادي برآورده ساخته است.«
ــا ابراز نگراني از جوالن ناوگان حمل ونقل  وي ب
تركیه در ايران و انحصار آن در برخي مسیرهاي 
ــیار موفق  ترانزيتي، گفت: »تركیه، نمونه ي بس
ــي از  ــت و در برخ ــه اي اس ــت منطق در ترانزي
مناطق ايران، حجم حمل ونقل ترانزيتي آن، از 
ــت كه تنها علت آن،  ــاوگان ما هم بیش تر اس ن
ــتن برنامه ريزي صحیح  ــو بودن ناوگان و داش ن
ــجم در مديريت زمان و تحويل به موقع  و منس
ــت و توانسته به رغم  كاال به بازارهاي هدف اس
باال بودن قیمت، شاخص اصلي تحويل به موقع 
ــه رخ ناوگان حمل ونقل جاده اي ايران  كاال را ب
ــاند؛ بنابراين، آن ها، رقابتي تر از ما به بازار  بکش

ترانزيت وارد شده اند.« 
مديرعامل شركت حمل ونقل بین المللي خلیج 

  در حال حاضر، برنامه ي توسعه ي 4هزار کيلومتري 
حمل ونقل ريلي در کشور، در شرف انجام است و اين 
مهم، مي تواند سهم مكملي براي هر دو نوع حمل ونقل 
جاده اي و ريلي با کاهش هزينه ها، ترکيبي تر شدن 
ترانزيت  پايداري  اطمينان در  حمل ونقل و حصول 

غالت ايجاد کند.
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ــودن فرهنگ  ــب نب ــا انتقاد از مناس ــارس، ب ف
ــي آن در  ــور، به آسیب شناس حمل ونقلي كش
ــفانه،  رويکرد ترانزيت پرداخت و افزود: »متأس
ــل و تحويل به موقع كاال در  فرهنگ كلي حم
ــبي برخوردار نیست و  كشور، از شاخص مناس
اگر بتوانیم با نهادينه كردن اين فرهنگ، زمان 
ــکالت ما در  ــیاري از مش را مديريت كنیم، بس
ترانزيت غالت حل مي شود. با وجود آزادسازي 
ــازي  ــوخت در چارچوب هدفمندس ــت س قیم
ــود را با تحويل و  ــا، ارزش افزوده ي خ يارانه ه

ترانزيت به موقع غالت افزايش خواهیم داد كه 
ــوق دادن بیش تر نیاز كشورهاي  خود باعث س
ــتفاده از  ــوي اس منطقه و بازارهاي هدف به  س

ظرفیت هاي باالي ترانزيتي ايران مي شود.« 
ــت يك بام و دو هوا«  »نعناكار«، از اتخاذ »سیاس
توسط كشورهاي منطقه به بهانه ي تحريم اقتصادي 
ايران انتقاد كرد و خواستار تالش و عملکرد جدي تر 
مسئوالن كشور در امضاي تفاهم نامه هاي متعدد، 
ــدي و تقويت ترانزيت كاال و  به منظور ايجاد پايبن
ــد و خاطرنشان كرد: »با  ــیر ايران ش غالت از مس
اتخاذ چنین تصمیماتي مي توانیم بخش اعظمي از 
ــي غالت را كه در بنادر درياي مديترانه  كاال و حت
ــط كامیون هاي  ــص تركیه، تخلیه و توس و باالخ
تركیه به بازارهاي هدفي چون: عراق و كشورهاي 
حاشیه ي خلیج فارس ترانزيت مي شود، به سمت 
بنادر جنوبي كشور در خلیج فارس و درياي عمان 
متمايل كنیم و حجم ترانزيت كشور را به صورت 

فزاينده اي، افزايش دهیم.«
ــود آمار كافي  ــف از عدم وج ــا ابراز تأس وي ب
ــور،  ظرفیت هاي خالي حمل ونقل جاده اي كش
ــت و  ــت: »دريافت اطالعات درس ــار داش اظه
ــاي واقعي و خالي  ــه و تحلیل ظرفیت ه تجزي
ناوگان حمل ونقل جاده اي، مي تواند به مديران 
كشور در اتخاذ تصمیمات منسجم كمك كند و 
در همین راستا، راه اندازي سامانه هاي شناسايي 
ــاوگان حمل ونقل  ــخصات و موقعیت هاي ن مش

جاده اي، الزم و كارآمد به نظر مي آيد. 
مديرعامل شركت حمل و نقل بین المللي خلیج 
فارس، با بیان ويژگي هاي »سامانه ي اطالعاتي 
ــركت آماده سازي  ــاحل يك« كه در اين ش س
ــامانه ي بي نظیر،  ــت، گفت: »اين س ــده اس ش
ــات كامل بیش از 420هزار نفر راننده ي  اطالع
ــل جاده اي، مبادي  ــاغل در ناوگان حمل ونق ش
ــل: كاالهاي ترانزيتي و  ــد كاالها از قبی و مقاص
غالت، اطالعات و مشخصات 230هزار دستگاه 
ــه را ثبت كرده، لذا  ــون و 400هزار بارنام كامی
ــامانه ي ملي و به روز،  مي تواند به عنوان يك س
آمار مورد نیاز كه قابل دسترسي  مديران بخش 

ترانزيت كشور باشد رانیز ارايه كند.«
ــامان دهي  س ــتن  دانس ــر  امکان پذي ــا  ب وي 
ــاغل در  ــخصات تمام رانندگان حرفه اي ش مش
حمل ونقل جاده اي و ارتباط آن با سازمان هاي 
ــركت هاي حمل ونقل،  ــداري، بازرگاني، ش راه
ستاد مديريت سوخت كشور و ساير بخش هاي 
ــي ديگر اين  ــت غالت، ويژگ ــط با ترانزي مرتب
ــامانه  را دسترسي به اطالعات پراكنشي  نوع س
كامیون ها و امکان دو سربار شدن كامیون هاي 
ــکل  ــوان كرد و افزود: »اين، مش ــي عن ترانزيت
ــاده اي را تا  ــي حمل ونقل ج ــاي خال ظرفیت ه
ــکان برنامه ريزي  ــادي رفع مي كند و ام حد زي
ــوالت و ترانزيت  ــجم را براي حمل محم منس

غالت فراهم مي سازد.« 

سامان دهي ترانزیت غالت با پنجره ي واحد
ــده در امور  ــط پیچی ــود رواب ــاكار«، وج »نعن

ــه اي، وزارت راه و ترابري،  گمركي، بانکي، بیم
وزارت بازرگاني و ساير زيربخش ها را به عنوان 
ــل محموالت و  ــر از چالش هاي حم يکي ديگ
ترانزيت غالت عنوان كرد و گفت:  »خوش بختانه 
ــم، روابط پیچیده در قالب  در دولت نهم و ده
ــده، با ايجاد پنجره ي واحد  زيربخش هاي يادش
ــدن است  )Single Window( قابل حل ش
ــناد  و با اعمال مديريت زمان در قالب ايجاد اس
ــاركت و همکاري  ــل الکترونیکي كه با مش حم
معاونت فن آوري اطالعات و تجارت الکترونیکي 
ــئول تدوين سند ملي  وزارت بازرگاني كه مس
تجارت الکترونیکي كشور است، ماژول تجاري 
حمل ونقل در پنجره ي واحد، به منظور تسهیل 
ــازي  ــاي ترانزيت غالت در حال آماده س و ارتق
ــت كه در اين خصوص، انتظار داريم ماژول  اس
مربوطه، پس از نصب در پنجره ي واحد، بتواند 
ــتم حمل و نقلي كشور،  تمام چالش هاي سیس
ــاير  ــور گمركي، بانکي، بیمه اي و س ــم از ام اع

زيربخش هاي مربوطه را مرتفع سازد.«
وي به بهره برداري از ماژول تجاري حمل ونقل 
ــال  ــد، طي 3 ماهه ي اول س ــره ي واح در پنج
ــاره كرد و با پراهمیت دانستن طراز  1390 اش
ملي اين ماژول، افزود: »از وزارت خانه هاي راه 
ــركت هاي حمل  ونقل  و ترابري و بازرگاني و ش
ــراز ملي اين ماژول  ــا داريم با توجه به ط تقاض
ــي و ترانزيتي در درون  ــناد بازرگان كه تمام اس
ــت و مورد وثوق  آن تراكنش دارد و مستنداس
ــرار گرفته، آن را به  ــازمان ملل متحد نیز ق س
ــي بپذيرند و مطمئن  ــامانه ي مل عنوان يك س
ــکالت فعلي، ضمن به  ــیاري از مش ــند بس باش
ــن هزينه ي ممکن،  ــیدن،  با كم تري حداقل رس

قابل رفع خواهند بود.«
مديرعامل شركت حمل ونقل بین المللي خلیج 
ــکالت ترانزيت و  ــا تأكید بر حل مش ــارس، ب ف
ــروه مورد نظر در قالب  ــق آن با ايجاد كارگ رون
يك سند باالدستي با حضور معاون اول رياست 
ــان كرد: »بايد مالک عمل  جمهوري، خاطرنش
ــد  ــك موضوع مهم مثل ترانزيت، اين باش در ي
كه همه ي ذي نفعان، خود را به گونه اي دخیل 
بدانند كه از اجراي طرح، با لحاظ منافع مالي، 
ارزش افزوده، كسرشدن هزينه ها و ساير موارد 
ــي  ــاعي و تعامل بین بخش ــريك مس كه با تش
ــوند؛ زيرا كه  ــت، منتفع مي ش ــر اس امکان پذي
ــد در قالب اين كارگروه ها  خرد جمعي مي توان
ــن رو تصمیمات  ــد؛ از اي ــکالت را حل كن مش
ــرا  ــي و الزم االج ــي الزام ــن  كارگروه هاي چنی

است.«
ــو، به آغاز  ــان اين گفت وگ ــاكار«، در پاي »نعن
نهضت سیلوسازي و توجه ويژه به ذخیره سازي 
طوالني غالت به عنوان كااليي زنده كه حیات 
ــتگي تام به هوا و اكسیژن دارد،  و دوام آن، بس
ــري بیش تر  ــتار به كارگی ــرد و خواس ــاره ك اش
ــن آوري و مديريت هاي نوين به منظور تحقق  ف
ــر پايدار و  ــوان يك ام ــالت به عن ــت غ ترانزي

مستمر در صنعت حمل ونقل شد. ■

  بايد مالك عمل در يك موضوع مهم مثل ترانزيت، 
اي  اين باشد که همه ي ذي نفعان، خود را به گونه 
دخيل بدانند که از اجراي طرح، با لحاظ منافع مالي، 
ارزش افزوده، کسرشدن هزينه ها و ساير موارد که با 
تشريك مساعي و تعامل بين بخشي امكان پذير است، 

منتفع مي شوند.
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مالحظات سياسي و اقتصادي در
 ترانزیت غالت

»شايد اهمّیت ترانزيت، از بُعد جغرافیاي سیاسي 
ــئوالن كشور، بیش از ابعاد  )ژئوپلتیك( براي مس
اقتصادي آن مطرح باشد، چراكه با ايجاد راهگذر و 
مسیر ترانزيتي كاال، به خصوص ترانزيت كاالهاي 
راهبردي مانند غالت، مبادي سیاسي و ارتباطات 
مربوط به آن، مي تواند بر روي میزان ترانزيت كاال 

اثر بگذارد و باعث تقويت و توسعه ي آن شود.«
ــادر و دريانوردي  ــم ايدني«، مديركل بن »ابراهی
استان خوزستان، با بیان اين مطلب در گفت وگو 
با ماهنامه ي »بندر و دريا« پیرامون تبديل شدن 
بندر امام خمیني به بندر غالت و اهمیت ترانزيتي 
آن در تعامل با بندر امیرآّباد، گفت: »بايد ترانزيت 
ــت هاي  غالت، منجر به انعقاد قرارداد ها و يادداش
ــود، تا بتوان آن  را  ــي ش تفاهم اقتصادي و سیاس
براي كشورها و بازرگانان ذي نفع، پايدار و سودآور 

كرد.«
ــیر  ــراوان ترانزيت غالت از مس ــه مزاياي ف وي ب
ــران و دروازه ي بندري امام خمیني تأكید كرد  اي
و افزود: »ترانزيت غالت از مسیر يادشده، نه تنها 
يك فرصت محسوب مي شود، بلکه مزاياي فراواني 
براي معرفي بهتر مسیر ترانزيتي ايران به منظور 
ــتعدادها و  ــان كاال با اس ــنايي تّجار و صاحب آش
ــي، بندري و دريايي  ــاي فراوان ترانزيت ظرفیت ه

ايران دربرخواهد داشت. «
ــتان خوزستان، با  مديركل بنادر و دريانوردي اس
ــه حمل ونقل دريايي  ــادآوري ارزان بودن هزين ي
ــره ي تأمین كاال  ــش بنادر در زنجی و ارتقاي نق
ــص ترانزيت غالت،  ــعه ي ترانزيت، باالخ و توس
ــتفاده ي بهینه از فرصت هاي  ــت: »اس اظهار داش
به وجودآمده در زمینه ي ترانزيت غالت، مي تواند 
ــعه ي ترانزيت كاال با محوريت بندر  مبناي توس
ــد و با توجه به موقعیت ويژه ي  امام خمیني باش
ــراي رونق  ــارس ب ــج ف ــمال غربي خلی آن در ش
ــي و همچنین براي زيربخش هاي  اقتصاد درياي
ــون: بازرگاني،  ــاخت هايي چ حمل ونقلي و زيرس

گمرک، بانك، بیمه، مالیات و انبارداري، محاسن 
و مزاياي فراواني دربرداشته باشد.«

ــدر امام  ــوان اين مطلب كه بن ــي«، با عن »ايدن
خمیني، مناسب ترين مسیر براي ترانزيت غالت به 
كشورهاي حاشیه ي خلیج فارس، شبه قاره ي هند 
و حتي شمال آفريقاست، توجه ويژه ي كشورهاي 
ــیاي میانه، قفقاز و روسیه را به آن بندر جلب  آس
و خاطرنشان كرد: »توسعه ي ظرفیت هاي بندري 
استان خوزستان، به ويژه بندر امام خمیني، نقش 
ــب  ــادرات و واردات كاال در قال ــزايي در ص به س
ترانزيت پايدار دارد و مي تواند سودآوري سرشاري 
براي كشورهاي مرتبط و حتي كشورهاي اروپايي، 
ــیه داشته  ــیايي، آمريکايي و حوزه ي اقیانوس آس

باشد.«

واردات بيش از 77درصد غالت كشور
ــالت وارداتي به  ــوع 11/9میلیون تن غ »از مجم
ــال 1388، بیش از 77درصد آن از طريق  طي س
بندر امام خمیني انجام شده كه اين میزان، بیش 
از 55درصد كل عملیات تخلیه و بارگیري بندر را 

طي سال يادشده به خود اختصاص داده است.«
»ايدني«، با بیان اين مطلب، به واردات 5/5میلیون 
تني و صادرات 470هزار تني غالت طي ده ماهه ي 
ابتداي سال 1389 اشاره كرد و گفت: »اين حجم 
ــادرات، 30درصد عملیات را در بندر  واردات و ص
ــاص داده و با توجه  ــام خمیني به خود اختص ام
به رويکرد ويژه ي اقتصادي آن، توسعه ي خدمات 
لجستیکي با ارزش افزوده و توجه ويژه به ترانزيت 

غالت را به ارمغان مي آورد.«
ــداث دو كارخانه ي  ــرارداد اح ــاد ق ــه انعق وي، ب
ــي از دانه هاي  ــام و روغن كش ــکر خ تصفیه ي ش
ــومي،  ــي، به منظور حصول به بندر نسل س روغن
تأكید كرد و اظهار داشت: »گام هاي اولیه در اين 
خصوص برداشته شده و اين اقدام كم نظیركه براي 
اولین بار در بنادر كشور صورت گرفته، در مجموع 
3هزار میلیارد ريال سرمايه گذاري را توسط بخش 

خصوصي، جذب منطقه كرده است.«

مديرکل بنادر و دريانوردي خوزستان 
درگفت وگو با »بندر و دريا« تاکيد کرد:

به جوانب اقتصادي و سياسي ترانزيت 
غالت، توجه ويژه شود

بندر امام خميني، در آس�تانه ي هش�تمين دهه از آغاز فعاليت 
خود، درصدد است تا با بهره برداري از زيرساخت هاي ترانزيتي 
کشور، به بندر برتر ترانزيتي غالت در منطقه خليج فارس مبدل 
شود. اين بندر، با  استعداد قريب به 11ميليون مترمربع مساحت، 
در انتهاي آب راه خور موس�ي قرار دارد و به خاطر برخورداري از 
امكانات پس کرانه اي مناس�ب و نزديكي به کشورهايي همچون 
ع�راق، ترکيه، آذربايجان و ارمنس�تان و دسترس�ي آس�ان به 
آب هاي آزاد از طريق خليج فارس، پايانه اي مطمئن براي واردات،  
ص�ادرات وترانزيت کاال به کش�ورهاي اروپايي، آس�ياي جنوب 
شرقي، آمريكاي جنوبي، استراليا، آفريقاي جنوبي و خاورميانه 

محسوب مي شود.
با توجه به روند رو به رش�د ترانزيت از کشور و تبديل بندر امام 
خمين�ي به منطقه ي وي�ژه ي اقتصادي وبرخ�ورداري از مزاياي 
مناسب قانوني و جاذبه هاي فراوان براي سرمايه گذاري، درگفت 
وگو با ابراهيم ايدني، مديرکل بنادرودريانوردي استان خوزستان 
به بررسي نقطه نظرات وي پيرامون جايگاه بندر امام خميني در 

محور ترانزيتي جنوب کشور پرداختيم.
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ــتان،  ــتان خوزس مديركل بنادر و دريانوردي اس
ــال 1386  ــه صادرات 480هزار تن گندم در س ب
ــال خودكفايي كشور در تولید اين نوع غله  كه س
بود، اشاره كرد و خاطرنشان ساخت: »با توجه به 
امکانات و تجهیزات پیشرفته ي تخلیه، بارگیري 
ــت  ــتي هاي بزرگ ازجمله: پس و پهلودهي كش
پاناماكس و كیپ سايز، وزارت بازرگاني نیز، عنايت 
ويژه اي به منظور تبديل بندر امام خمیني به بندر 

غالت دارد.«

بندر ترانزیت غالت
ــال 1384 و در چارچوب برنامه ي  »از ابتداي س
ــات  ــه ايجاد تأسیس ــور ك ــعه ي كش پنجم توس
ــالت به ويژه گندم در  ــازي و ترانزيت غ ذخیره س
ــتگاه هاي اجرايي قرار گرفت و با  دستور كار دس
توجه به توانمندي هاي متنوع بندر امام خمیني و 
عملکرد مناسب آن طي سال هاي قبل در حوزه 
واردات و صادرات غالت، اين بندر به عنوان بندر 

هدف ترانزيت غالت در نظر گرفته شد.«
ــاخت  ــن مطلب، به س ــان اي ــا بی ــي«، ب »ايدن
ــالت و انعقاد  ــیلوهاي نگهداري و ترانزيتي غ س
ــیلوي 550هزار تني توسط  ــاخت س قرارداد س
ــاره كرد و گفت: »در  ــركت خصوصي اش سه ش
راستاي توسعه ي زيرساخت هاي مربوطه، ساخت 
اسکله هاي 150هزار تني به ارزش بیش  از 500 
ــازمان  میلیارد ريال از محل اعتبارات عمراني س
ــتور كار قرار گرفته و  ــادر و دريانوردي در دس بن
ــده است كه در نتیجه ي  آماده ي بهره برداري ش
ــاخت و  آن، بندر امام خمیني در زمینه ي زيرس
ــدن به كانون  ــاخت مناسب براي تبديل ش روس
غالت منطقه و بندر غالت، هیچ مانعي بر سر راه 
ندارد و اهتمام سازمان بنادر در راستاي تسهیل و 
ــريع ترانزيت غالت از اين راه، قابل تأمل و در  تس

خور توجه است.« 
وي به وجود 37 پست اسکله ي اختصاصي به طول 
ــامل: 8 پست  7كیلومتر در بندر امام خمیني ش
اسکله ي ويژه ي تخلیه و بارگیري غالت اشاره كرد 
ــزود: »عملیات تخلیه و بارگیري با بیش از 9  و اف
جرثقیل، 13 برج مکنده و آنلودر و با تحت پوشش 
قرار گرفتن توسط 25 هکتار انبار سرپوشیده كه 
ــط بخش خصوصي سرمايه گذاري و ساخته  توس

شده است، پشتیباني مي شود.«

سرمایه گذاري، تسهيالت و هماهنگي هاي 
بندري

»از سال 1383 تاكنون، توسط بخش خصوصي، 
ــیده به مساحت 25 هکتار  32 باب انبار سرپوش
ــواع روغن هاي خام  ــداري ان ــزن نگه و 59 مخ
ــاالنه 1/2میلیون تن  ــت س ــي به ظرفی خوراك
احداث شده كه ارزش اين حجم سرمايه گذاري 

بالغ بر يك هزار میلیارد ريال است.«
ــب، در خصوص  ــن مطل ــا بیان اي ــي«، ب »ايدن
ــرمايه گذاري، تسهیالت و  ــاير زمینه هاي س س
ــدر امام خمیني  ــاي مربوطه در بن هماهنگي ه
گفت: »با احتساب ظرفیت هاي بندري متناسب 

با ترانزيت و باالخص ترانزيت غالت در بندر امام 
خمیني، ارزش ريالي سرمايه گذاري ها تا 3هزار 
و 500 میلیارد ريال بالغ شده كه توان عملیات 
ــدري آن را تا 15 میلیون تن بیش از ظرفیت  بن

فعلي افزايش خواهد داد.«
ــن داخلي  ــود 125 كیلومتر راه آه ــه وج وي ب
متصل به شبکه ي سراسري و مسیرهاي جاده اي 
ــي جمعیتي و  ــز 70درصد مناطق اصل با تمرك
ــمال غربي  ــور در مركز، غرب و ش صنعتي كش
ــال هاي اخیر،  ــي س ــزود: »ط ــاره كرد و اف اش
ــتقبال خوبي از امکانات بندري كشور توسط  اس
ــتیراني بین المللي شده است كه با  خطوط كش
ــازي يارانه ها و قطع يارانه ي  توجه به هدفمندس
ــتفاده از امکانات و  حامل هاي انرژي، قطعاً با اس
ــدر امام خمیني،  توانمندي هاي حمل ونقلي بن
ــه بنادر  ــبت ب ــه اقتصادي بیش تري نس توجی
ــتیراني و  ديگر براي صاحبان كاال، خطوط كش

شركت هاي حمل ونقلي خواهد داشت.«
مديركل بنادر و دريانوردي استان خوزستان، با 
ــت گذاري هاي بندر امام خمیني  تأكید بر سیاس
ــازمان بنادر  ــتاي سیاست هاي كالن س در راس
ــعه ي  و دريانوردي و اهداف يکپارچه براي توس

ــدر در زنجیره ي  ــا و نقش بي بديل بن ظرفیت ه
تأمین كاال و توسعه ي ترانزيت غالت، به تعامل 
اين بندر با بندر امیرآباد پرداخت و اظهار داشت: 
»با توجه به موقعیت راهبردي بندر امیرآباد در 
ــیه، قزاقستان و  ترانزيت غالت كشورهاي روس
ــیار خوبي با بخش خصوصي  اكراين، تعامل بس
متقاضي سرمايه گذاري و ساخت سیلو در بنادر 
امیرآباد و امام خمیني برقرار شده و قرارداد بندر 
امام خمیني با يك شركت خصوصي براي احداث 
ــدر امیرآباد نیز، در  ــیلوي 50 هزار تني در بن س

همین راستا تعريف شده است.«
ــررات پیچیده  ــذف مق ــتار ح »ايدني«، خواس

خوزستان،  استان  بندري  ظرفيت هاي  توسعه ي    
به ويژه بندر امام خميني، نقش به سزايي در صادرات 
و واردات کاال در قالب ترانزيت پايدار دارد و مي تواند 
سودآوري سرشاري براي کشورهاي مرتبط و حتي 
و حوزه ي  آمريكايي  آسيايي،  اروپايي،  کشورهاي 

اقيانوسيه داشته باشد.
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ــي بخش  ــارات مال ــذ اعتب ــراي اخ ــل ب و تعام
ــرمايه گذاري به منظور  خصوصي در زمینه ي س
دست يابي به اهداف عالیه ي ترانزيت غالت شد 
ــان كرد: »در حال حاضر، نبوِد منابع  و خاطرنش
ــکالت بخش خصوصي  مالي، از عمده ترين مش
براي ورود به مقوله ي سرمايه گذاري در ساخت 
سیلو به عنوان ابتدايي ترين و مؤثرترين گام در 
ــت و به رغم تالش  ــعه ي ترانزيت غالت اس توس
»شركت مادر تخصصي بازرگاني دولتي ايران«، 
ــاي فعلي  ــخ گوي تقاض ــارات موجود، پاس اعتب
ــوده و حمايت بیش تر  ــرمايه گذاري نب براي س

ــامانه ي مالي و  ــتگاه هاي سیاست گزار و س دس
بانکي كشور را مي طلبد.«

ــم انداز رونق  ــن گفت وگو، چش ــان اي وي در پاي
ترانزيت غالت و تبديل شدن بندر امام خمیني 
ــن و امیدواركننده خواند  را به بندر غالت، روش
ــکله ي  ــت اس ــت: »با احداث چندين پس و گف
ــق 16متري  ــي، الي روبي تا عم ــزار تن 150ه
ــرش  ــراي پذي ــي ب ــزار تن ــکله هاي 150ه اس

بیش ترين  اختصاص  ــايز،  ــتي هاي كیپ س كش
ــرفته و مطابق با  ــکله به امکانات پیش پست اس
ــص اراضي  ــي، تخصی ــتانداردهاي روز جهان اس
ــرمايه گذاري بخش خصوصي  ــب براي س مناس
ــات نگهداري، انبارهاي  به منظور احداث تأسیس
ــزه ي غالت و  ــیلوهاي مکانی ــیده و س سرپوش
ــب بزرگ ترين  ــام مراحل تصوي ــن، اتم همچنی
ــت احداث  ــش خصوصي در جه ــرارداد با بخ ق
پايانه ي متمركز و پیشرفته ي شماره ي يك غالت 
بندر امام خمیني تا پايان سال جاري، مي توانیم 
ــه عنوان نقطه ي  ــه ي اين اقدامات، ب از مجموع
ــدن بندر امام خمیني به  عطفي براي تبديل ش
بندر غالت ياد كنیم و بي شك؛ نتايج آن، طي 4 
تا 5 سال آينده مشخص شده و با ايجاد صنايع 
ــي و فرآوري غالت و مواد غذايي، خواهیم  تبديل
ــت ضمن ايجاد ارزش افزوده در ترانزيت  توانس
ــبي را نیز،  غالت، توجیه پذيري اقتصادي مناس

براي صاحبان كاال و صنايع به وجود آوريم.«
ــت بندر امام خمیني با استعداد  الزم به ذكر اس
بیش از 1041 هکتار، ظرفیت پذيرش 37میلیون 
ــال و برخورداري از 522هزار متر  تن كاال در س
ــار فله و  ــامل: انب ــقف ش ــب انبارهاي مس مکع
ــع و ظرفیت 27هزار  غالت با 342هزار مترمرب
ــار كاالي عمومي )جنرال كارگو( با  تن كاال، انب
ــع و ظرفیت 27هزار تن كاال،  153هزار مترمرب
ــا 9هزار مترمربع  ــرال كارگو و غالت ب انبار جن
ــار كانتینري با  ــت 47هزار تن كاال، انب و ظرفی

18هزار مترمربع و 600هزار تن ظرفیت كااليي، 
ــا 2میلیون مترمربع  ــار روباز جنرال كارگو ب انب
ــزار تن و باالخره انبار  و ظرفیتي بالغ بر 600ه
كانتینريارد با 100هزار مترمربع و ظرفیتي بالغ 
بر 350 هزار تن كاال، توان بالفعلي براي ترانزيت 

انواع كاال در اختیار دارد.
ــکله ي  ــت اس ــن، اين بندر داراي 5 پس همچنی
ــي به طول 1037 متر،  ــازه ي بتن كانتینري با س
ــت 6هزار تي اي يو،  ــا آبخور 5/13 متر و ظرفی ب
ــه اي با سازه ي  ــکله ي فله و كیس 10 پست اس
ــور 11 تا 13  ــول 3471 متر با آبخ ــي به ط بتن
ــت اسکله ي  متر و ظرفیت 60هزار تن، 14 پس
ــر با آبخور 5/12 متر  متفرقه به طول 1691 مت
و ظرفیت 45هزار تن، 3 پست اسکله ي ويژه ي 
مواد ساختماني به طول 400 متر با آبخور 11 تا 
12 متر و ظرفیت 45هزار تن، 2 پست اسکله ي 
ــول 400 متر  ــاي صنعتي به ط ــژه ي پودره وي
ــت 60هزار تن و  ــور تا 12 متر و ظرفی با آب خ
ــت اسکله ي ويژه ي سیلوي غالت  باالخره 2 پس
ــا 400 متر طول، با 12 متر آب خور و ظرفیت  ب

60هزار تن، همگي با سازه ي بتني است.
ضمناً بندر امام خمیني، با عمق اسکله اي 5/13 
ــري تهران، 100  ــر در فواصل 950 كیلومت مت
كیلومتري اهواز، 10 كیلومتري مركز شهر بندر 
ــري فرودگاه اهواز و  امام خمیني، 110 كیلومت
ــري فرودگاه هاي  ــب: 100 و 18 كیلومت به ترتی

آبادان و ماه شهر قرار دارد. ■

عمده ترين  از  مالي،  منابع  نبودِ  حاضر،  حال  در    
به مقوله ي  براي ورود  مشكالت بخش خصوصي 
سرمايه گذاري در ساخت سيلو به عنوان ابتدايي ترين 

و مؤثرترين گام در توسعه ي ترانزيت غالت است.
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شرکت خط دريا بندر از شرکت های اقماری 
تايدواتر، خط مسافری بندر آفتاب به کيش 
و بندر چ�ارك را با خريد دو فروند ش�ناور 

پيشرفته مسافری راه اندازی کرد.
به گزارش روابط عمومی شركت تايدواتر به نقل از 
خط دريابندر، بهره برداری از دو فروند شناورهای 
ــد 1و2 با حضور  ــوت، به نام های نگین تاي كروب
ــايي رئیس دفتر  ــفنديار رحیم مش مهندس اس
ــي محبي مدير عامل  رئیس جمهور و محمدعل
سازمان منطقه آزاد كیش و جمعی از مسئولین 

منطقه در جزيره كیش آغاز شد.
بنابر اين گزارش  در حال حاضر شناورهای فوق 
ــیرهاي جزيره كیش به بندر آفتاب  الذكر در مس

وبندر چارک مورد بهره برداری قرار گرفته اند. 
ــرعتی  ــناورها دارای ظرفیت 65 نفر و س اين ش
ــوده و از  ــاعت ب ــادل  25 مايل دريايي در س مع
پیشرفته ترين تجهیزات ايمنی و دريانوردی روز 

دنیا برخوردارند. 
قیمت هر فروند از شناورهای مذكور 6/5 میلیون 
ــرمايه گذاری شركت تايدواتر  يورو بوده كه با س

خاورمیانه خريداری شده اند.

افزایش سودآوری تایدواتر در سال آینده
ش�رکت تايدواتر خاورميان�ه در تازه ترين 
پيش بينی ارائه ش�ده به بورس، از افزايش 
31 درصدی س�ود س�ال آين�ده خود خبر 

داد. 
ــركت تايدواتر؛ پیش  به گزارش روابط عمومی ش
ــركت تايدواتر  ــی مربوط به وضعیت مالی ش بین
ــرمايه 628 میلیارد ريالي، حاكی  خاورمیانه با س
از سود 428 ريالی اين شركت در سال 90 است 
كه نسبت به سود 327 ريالی سال 89 حدود 31 

درصد افزايش نشان می دهد. 
ــال آينده خود را  ــودآوری س تايدواتر افزايش س
ناشی از افزايش حجم تخلیه و بارگیری كانتینر 

در كشور اعالم كرده است.

اهم اقدامات تایدواتر جهت ارتقای بهره 
وری در عمليات كانتينری

معاون عمليات ش�رکت تايدواتر در ناحيه 

هرمزگان، با ارسال نامه ای به دبير انجمن 
کشتيرانی و خدمات وابسته، اهم فعاليت 
های انجام گرفته در مجتمع بندری شهيد 
رجاي�ی جهت افزايش کارايی و جلوگيری 
از تاخير در عمليات ترمينال کانتينری را 

اعالم کرد. 
ــركت تايدواتر  ــط عمومی ش ــزارش رواب ــه گ ب
ــل از ناحیه هرمزگان، صادقی  خاورمیانه به نق
كه اين نامه را براي مديركل بنادر و دريانوردی 
ــتان هرمزگان نیز ارسال كرده، ضمن تشکر  اس
ــالم نمود كه  ــن انجمن، اع ــری اي ــع نگ از واق
ــره وری حداكثری، با رايزنی و  جهت تامین به
ــا اداره كل بنادر و  ــه عمل آمده ب هماهنگی ب
دريانوردی،  مقرر شده تعمیرات تعداد بیشتری 
از اسکله هايی كه در ترمینال شماره يك تحت 
تعمیر بوده اند، به سال آينده موكول شود تا به 
ــناورهای بیشتر و بزرگتری وارد  اين ترتیب، ش

ترمینال شوند. 
ــر در ناحیه  ــركت تايدوات ــات ش ــاون عملی مع
ــنل، به  هرمزگان همچنین از لغو مرخصی پرس
ــوص اپراتورها، در برهه زمانی كنونی خبر  خص
ــور افزايش بهره  ــه كرد كه به منظ داد و اضاف
ــط اپراتور در شیفت  وری، ترک محل كار توس
ــیفت  های مختلف، منوط به حضور  اپراتور ش

بعدی در محل كار شده است.
ــريع تر و  جابجايی كانتینرها جهت پذيرش س
ــتر در هر دو ترمینال كانتینري، استقرار و   بیش
به كارگیری دو دستگاه جرثقیل موبايل ساحلی 
در مجاورت اسکله های كانتینری جهت تخلیه 
ــری و صدور  ــای كانتین ــتی ه و بارگیری كش
ابالغیه به كلیه پايانه های اختصاصی كانتینری 
جهت تسريع در انتقال سهمیه كانتینرهای پر 
ــتر از  ــتفاده بیش ــه محوطه ها، به منظور اس ب
ــت كه  ظرفیت ترمینال ها، از ديگر مواردی اس
ــتیرانی و  صادقی انجام آن ها را به انجمن كش

خدمات وابسته گزارش كرده است. 
ــاهی، دبیر انجمن  ــت بهروز دولتش گفتنی اس
ــتیرانی و خدمات وابسته، در پاسخ به اين  كش
ــر را در اقدام  ــركت تايدوات نامه، تالش های ش
موثر جهت افزايش كارايی و جلوگیری از تاخیر 

در عملیات ترمینال كانتینر بندر شهید رجايی 
مورد ستايش قرار داده است.

تقدیر انجمن كشتيرانی از ركورد عمليات 
2.6 ميليون تی ای یو كانتينری توسط 

تایدواتر
ــب  ــته كس ــتیرانی و خدمات وابس انجمن كش
ــی را به  ــهید رجاي ــد در بندر ش ــورد جدي رك
پرسنل و مديران شركت تايدواتر تبريك گفت 

و از زحمات آنها قدردانی كرد.
ــركت تايدواتر  ــط عمومی ش ــزارش رواب به گ
ــات  ــتیرانی و خدم ــن كش ــه، انجم خاورمیان
ــاره  به كسب ركورد  ــته در نامه ای با اش وابس
ــات كانتینری  ــی ای يو عملی ــون ت 2.6 میلی
ــال 2010  ــهید رجايی در طول س در بندر ش
ــر 17 درصد  ــدی بالغ ب ــالدی و ثبت رش می
نسبت به سال قبل از آن، تصريح كرده است: 
ــن ركورد جديد به ارتقا جايگاه جهانی بندر  اي
ــرح كانتینری دنیا  ــاس در میان بنادر مط عب

خواهد انجامید.
ــتیرانی قدردانی  در ادامه اين نامه، انجمن كش
خود نسبت به مديران و پرسنل شركت تايدواتر 

را نیز اعالم كرده است.

شركت خط دریا بندر از آلمان گواهی نامه 
IMS گرفت

ش�رکت خط دريا بندر موفق شد گواهينامه 
بين المللی IMS  را از آلمان دريافت کند.

به گزارش روابط عمومی شركت تايدواتر خاورمیانه، 
ــای اقماری  ــركت ه ــركت خط دريا بندر از ش ش
ــم تالش و پیگیری  ــال و نی تايدواتر پس از يکس
ــن المللی ــد گواهینامه بی ــر، موفق ش  های موث
)IMS( Management System Integrated"
ــان دريافت  ــه TUVNORD آلم را از موسس

كند.
ــور در زمینه  ــتاندارد مذك ــن گزارش، اس بنابراي
 OHSAS18001 و ISO14001 و ISO9001
ــرای حضور در مناقصات آتی طرح های  بوده و ب
ــدد دريايی و  ــی در زمینه های متع ــزرگ و مل ب

بندری جزء الزامات كارفرمايان است.■

با راه اندازی خط مسافری بندر آفتاب به کيش و چارك

تايدواتر وارد حوزه 
مسافرت های دريايی شد   
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راهگذر ش�مال �  جن�وب که بخش مهمي 
از آن از خ�اك ايران مي گ�ذرد و طول آن 
به حدود 3هزار و 800 کيلومتر مي رس�د، 
در حال حاضر، مهم ترين و مناس�ب ترين 
مس�ير ترانزيت کاال بين آس�يا و اروپا به 
ش�مار مي رود. اي�ن راهگ�ذر، از حوزه ي 
اقيانوس هند در بندر بمبئي آغاز مي شود 
و از مس�ير آبي، ب�ه بندرعباس در جنوب 

ايران اتصال مي يابد. 
در درون خ�اك اي�ران، کااله�ا از مس�ير 
ج�اده اي و ريلي به بنادر ش�مال کش�ور، 
باالخص اميرآباد انتق�ال مي يابند و از راه 
درياي خزر، به بنادر آس�تاراخان و الگان 

در روس�يه حمل مي شوند. در حال حاضر، 
در قلمرو ايران، امكان دسترسي جاده اي 
و ريلي به کش�ورهاي آسياي ميانه، قفقاز 
و روس�يه پدي�د آم�ده و هزين�ه ي حمل 
کااله�اي ترانزيتي و باالخص غالت نيز، تا 
حدود 30درصد )نس�بت به مسير 9هزار و 
هش�تصد کيلومتري درياي سياه تا خليج 
فارس( ارزان تر ش�ده اس�ت. کش�ورهاي 
جن�وب ش�رقي آس�يا، آس�ياي مرکزي، 
خاورميانه، ح�وزه ي اقيانوس هند، خليج 
فارس و شمال اروپا با پيوستن به راهگذر 
بين الملل�ي ش�مال � جنوب ک�ه ازجمله 
راهگذرهاي چندوجهي اس�ت، مي توانند 
از مزاياي آن در حمل ونقل س�ريع، آسان 
و ارزان کاالهايشان در مسير قاره ي آسيا 

و اروپا استفاده کنند.
ب�ا توج�ه به رون�د رو ب�ه رش�د ترانزيت 
کش�ور و تبديل بندر اميرآباد به منطقه ي 
وي�ژه ي اقتصادي وبرخ�ورداري از مزاياي 
مناس�ب قانوني و جاذبه هاي فراوان براي 
س�رمايه گذاري، درگف�ت وگ�و ب�ا س�يد 
عل�ي نعيمي، مديرمنطقه وي�ژه اقتصادي 
بن�در امير آب�اد، به بررس�ي نقطه نظرات 
وي پيرام�ون جايگاه اين بن�در در محور 

ترانزيتي شمال کشور پرداختيم. 

اولين بندر نسل سومي كشور
»بندر نوپا و جوان امیرآباد با بهره برداري از دو 
كارخانه ي احداث شده در زمینه ي صنايع فوالد 
و گچ كه در محوطه ي منطقه ي ويژه قرار دارد، 
توانسته به اولین و تنها بندر نسل سومي كشور 

تبديل شود و به جذب سرمايه بپردازد.«
ــه ي اين مطلب  ــي«، در ادام ــیدعلي نعیم »س
گفت: »مواد اولیه با پردازش و فرآروي، تبديل 
به محصول نهايي شده و با ايجاد ارزش افزوده 

به بازارهاي داخلي و خارجي صادر مي شود.«
وي، به قديمي بودن امکانات در دو بندر شمالي 
ــب  ــاره كرد و با توجه به عدم كاربري مناس اش
اين دو بندر در ترانزيت غالت افزود: »فلسفه ي 
ــعه ي آن  اصلي ايجاد بندر امیرآباد و طرح توس
در كنار دو بندر قديمي نوشهر و انزلي، ترانزيت 
ــا توجه به واردات  ــص غالت بود و ب كاال، باالخ
ــیه ي  ــورهاي حاش ــط  كش ــاالي غالت توس ب
ــالت، مهم ترين هدف  ــارس، ترانزيت غ خلیج ف
ــت كه براي منطقه ويژه اقتصادي  سازماني اس
ــده است، كه اين خود،  بندر امیرآباد تعريف ش
ــمال ـ جنوب را  رونق حمل ونقل در راهگذر ش
ــاً ترانزيت كاال و  ــت و قطع به همراه خواهدداش
ــت غالت، مي تواند به ايجاد  در رأس آن، ترانزي
ــور  ــراوان براي كش ــزوده و ارزآوري ف ارزش اف

بینجامد.
در حال حاضر،  منطقه ي ويژه ي اقتصادي بندر 
ــون و 542هزار و  ــتعداد  2میلی امیرآباد،  با اس
840 مترمربع انبار و محوطه ي بندري، شامل: 
840 مترمربع انبار ملزومات، 12هزار مترمربع 
انبار صفافي، 30هزار متر انبار دوقلو، يك میلیون 
مترمربع محوطه ي روباز تخلیه و يك میلیون و 
ــتیباني به منظور  500هزار مترمربع اراضي پش
ــرمايه گذاري بخش خصوصي، فرصت بسیار  س
ــدن به بندر غالت در  ــبي براي تبديل ش مناس
ــان دارد و مي تواند نقش  ــطح منطقه و جه س
ويژه اي در راهگذر شمال ـ  جنوب و در زمینه ي 

مدير منطقه ي ويژه ي اقتصادي بندر اميرآباد 
در گفت وگو با »بندر و دريا« تشريح کرد:

رويكرد عملياتي 
بندر اميرآباد
 ترانزيت محور است
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ترانزيت غالت بر عهده داشته باشد.

ایجاد زیرساخت هاي ترانزیتي
»تقويت جايگاه ترانزيتي بندر امیرآباد به ايجاد 
ــاخت هاي مناسب، از قبیل: ساخت سیلو  زيرس
ــدن تجهیزات تخلیه  ــار در بندر، به روز ش و انب
ــت  ــي، تقوي ــیرهاي دسترس ــري، مس و بارگی
زيرساخت هاي ريلي و اصالح تعرفه هاي بندري 

موجود،  بستگي دارد.«
مدير منطقه ي ويژه ي اقتصادي بندر امیرآباد،با 
ــازمان  ــئوالن س بیان اين مطلب، به همت مس
ــراروي  ــکالت ف ــع و مش ــع موان ــادر در رف بن
ــوص در رويکرد  ــعه ي پايدار بندر، به خص توس
ــاره كرد و گفت:   ــاي ترانزيت غالت اش به ارتق
ــد از واردات  ــته، حدود 70درص ــال گذش »س
ــه غالت بوده كه در پي  بندر امیرآباد متعلق ب
ــوزي اخیر در برخي از  ــالي و آتش س خشك س
استان هاي روسیه و باالرفتن تعرفه ي  گمركي 
غالت، پس از تیرماه سال جاري، واردات غالت 
ــد و به حدود 404 هزار و 746  اين بندر كم ش

تن رسید.«
ــن آالت،  ــر: آه ــي نظی ــه واردات كاالهاي وي ب
ــنگ، زغال كك و چوب از طريق بندر  زغال س
ــاره كرد و افزود: »عالوه بر اين، در  امیرآباد اش
سال جاري، بالغ بر 698هزار و 278 تن سیمان 
و كلینکر به كشورهاي تركمنستان و ْآذربايجان 
صادر شد كه اين مقدار، افزايش حجم صادرات 

بندري بالغ بر 121درصد نسبت به مدت مشابه 
سال گذشته را نشان مي دهد.«

ــاد  ــر ايج ــد ب ــا تأكی ــي« ب ــیدعلي نعیم »س
ــدري و دريايي منطقه ويژه  ــاخت هاي بن زيرس
ــدر امیرآباد از قبیل: » 4 باب انبار  اقتصادي بن
سرپوشیده به مساحت 45هزار مترمربع، ساخت 
ــیلوي 53هزار تني با مشاركت سرمايه گذار  س
ــش خصوصي  ــتان و بخ ــش دولتي قزاقس بخ
ايران و در دست ساخت بودن سیلوي 50هزار 
ــاير اقدامات انجام شده در  تني، در خصوص س
زمینه ي توسعه ي ظرفیت هاي ترانزيتي غالت 
ــت: »با توجه به وجود  در اين بندر، اظهار داش
ــرمايه گذاري عمده در زمینه ي  10 متقاضي س
ــیلو، انبار و تجهیزات به روز تخلیه و  ساخت س
ــیر كريدور شمال  بارگیري و قرارگرفتن در مس
ــاد به عنوان بندر پايلوت  ـ جنوب، بندر امیرآب

غالت شمال كشور شناخته مي شود.«
ــر بندر  ــه امکانات برت ــاره ب ــي«، با اش »نعیم
ــت دريايي غالت،  ــاد در زمینه ي ترانزي امیرآب
ــتگاه مکنده ي غالت  ــل: وجود يك دس از قبی
ــات خدمات دهي هم زمان به كامیون و  با امکان
سیلو و ظرفیت اسمي 550 تن تخلیه ي غالت 
ــان كرد: »وجود تجهیزات  در ساعت، خاطرنش
مدرن و به روز تخلیه و بارگیري بندري در كنار 
ــیلوي  ــاخت قريب الوقوع 4 باب انبار و 3 س س
ــط بخش خصوصي و تحقق اهداف  غالت توس
ــده و تعیین  ــي، با برگزاري مزاي واالي ترانزيت

ــه ماه  اپراتور پايانه ي دوم بندر امیرآباد طي س
ــگاه ترانزيتي  ــال 1390، مي توانیم جاي اول س
ــاير كاالها ارتقا  ــش غالت و س ــدر را در بخ بن

بخشیم.«
ــکالت  ــالت و مش ــع معض ــتار رف وي، خواس
ــعه و  ــاده اي و ريلي براي توس ــل ج حمل ونق
ــد و در  ــور ش ــت غالت در كش ــاي ترانزي ارتق
ــعه اي بندر  ــه ي گفت وگو به گام هاي توس ادام
ــعه ي بندر  ــاره كرد و گفت: »توس امیرآباد اش
امیرآباد، در سه گام طراحي شده، كه هم اكنون 
ــار اراضي  ــزار و 60 هکت ــا يك ه گام اول آن، ب
ــیده و امیدواريم با  ــه بهره برداري رس بندري ب
تملك يك هزار هکتار اراضي پشتیباني ديگر و 
احداث 34 پست اسکله در گام نهايي توسعه ي 
ــیه درياي  بندر، آن را به بزرگ ترين بندر حاش

خزر تبديل كنیم.«
ــژه ي اقتصادي بندر امیرآباد  مدير منطقه ي وي
ــعه ي  ــن مطلب كه در گام اول توس ــا بیان اي ب
ــکله در حال بهره برداري و  ــت اس بندر، 9 پس
ــاخت و يا برگزاري  ــت اسکله در حال س 5 پس
ــت، افزود:  مناقصه براي احداث و راه اندازي اس
ــاي بندر امیرآباد و  ــا عنايت به توان مندي ه »ب
ــعه ي آن كه با اراضي فراوان فعلي تا  طرح توس
2هزار هکتار قابل گسترش و بهره برداري است، 
ــه ي ترانزيت،  ــي در زمین ــه محدوديت هیچ گون
ــب  واردات، صادرات، ايجاد صنايع جديد و كس

ارزش افزوده وجود ندارد.«

ــت، منطقه ي ويژه ي اقتصادي  ــايان ذكر اس ش
ــران،  ــري ته ــاد، در 330كیلومت ــدر امیرآب بن
ــاري و 35كیلومتري فرودگاه  55كیلومتري س
ــته و از هر سه مسیر هوايي، جاده اي  قرار داش
ــمال ـ  ــي كريدور ش ــاط اصل ــه نق ــي، ب و ريل
ــدر، داراي يك  ــي دارد. اين بن جنوب دسترس
ــکله ي غالت با سازه ي بتني به طول  پست اس
ــر و ظرفیت پذيرش  ــر، آبخور 4/67مت 100مت

كشتي هاي 6هزار تني است. 
عالوه بر اين، داراي يك پست اسکله رو ـ رو  و 
7 پست اسکله ي چندمنظوره در شرق، جنوب 
ــازه ي بتني  و غرب بندر با 1418متر طول و س
ــت كه  ــت پذيرش 48هزار تن كاال اس و ظرفی
ــور در زمینه ي  مي تواند با تجربه ي مطلوب كش
ــت غالت  در  ــدر اصلي ترانزي ــت، به بن ترانزي

شمال كشور مبدل شود.■

  با توجه به واردات باالي غالت توسط  کشورهاي 
مهم ترين  غالت،  ترانزيت  خليج فارس،  حاشيه ي 
هدف سازماني است که براي منطقه ويژه اقتصادي 
بندر اميرآباد تعريف شده است، که اين خود، رونق 
به همراه  را  جنوب   � شمال  راهگذر  در  حمل ونقل 
آن،  رأس  در  و  کاال  ترانزيت  قطعاً  و  خواهدداشت 
افزوده و  ارزش  ايجاد  به  ترانزيت غالت، مي تواند 

ارزآوري فراوان براي کشور بينجامد.
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شرکت بهديس تجارت البرز، در سال 1382 
ب�ا هدف تجارت و توس�عه تعامل تجاري در 
زمين�ه غالت با کش�ورهاي CIS تأس�يس 
ش�د. هيئت مؤسس بهديس، س�ابقه ي دو 
ده�ه  فعاليت اجراي�ي در بخش هاي دولتي 
و خصوصي را در کارنام�ه ي خود دارد. آنان 
بن�در اميرآب�اد را ب�ه عنوان پاي�گاه اصلي 
غالت ش�مال کش�ور انتخاب کردند و س�ه 
ه�دف اصل�ي ترانزي�ت، ري اکس�پورت و 
مصرف داخلي را مد نظر قرار دادند. » بهروز 
نيك پور«، مديرعامل ش�رکت، ب�ا توجه به 
برگ�زاري »نخس�تين گردهم آيي منطقه اي 
تجارت غ�الت« درتهران، پ�روژه ي »ايران، 
مرکز تجارت غالت منطقه« را به شرط همت 
ملي، قابل اج�را مي داند. گفت وگويي که در 
ادام�ه مي خوانيد، مجموعه نظ�رات وي در 
مورد ترانزيت و س�وآپ غ�الت ، به خصوص 

گندم را دربردارد.

● با توجه به گردهم آيي اخير تجارت منطقه 
اي غالت، چ�ه پيش زمينه هايي فراهم آمد 
تا اي�ران در امر ترانزيت و س�وآپ، جايگاه 

مناسب تري پيدا کند؟
5 سال قبل، براساس تجربه ي چهارساله همکاري 
ــت تولید و  ــي وضعی ــورهاي CIS و بررس با كش
ــمي تئوري  ــرف آنان و بازار ايران، به طور رس مص
ترانزيت و سوآپ غالت را مطرح كرديم. روسیه و 
قزاقستان را با نگاه ويژه اي مورد مطالعه قرار داديم. 
ــیه، در زماني  اكراين به دلیل عدم رقابتش با روس
كه روسیه از نظر آب و هوايي سال مساعد و خوبي 
داشته باشد، تقريباً از چرخه ي برنامه ي ما خارج 
مي شود. سال 1375، پروتکل همکاري مشترک 

ــتان امضاء شد.  بین ريیس جمهور ايران و قزاقس
ــال 1386، در سفر ريیس جمهور قزاقستان به  س
ايران، اين طرح، به عنوان قرارداد مشترک بین دو 
كشور به امضا رسید. كلیت طرح، شامل ترانزيت 
غالت قزاقستان ازمسیر ايران به عراق و افغانستان 
ــورهاي حاشیه خلیج  و از طريق بندر امام به كش
ــور بود، تئوري ري  فارس يا مصرف در داخل كش
اكسپورت نیز، در همین قسمت مطرح شد. طرح 
در هیئت وزيران قزاقستان به تصويب رسید. گام 
ــدر امیرآباد و گام دوم،   ــرمايه گذاري در بن اول، س
سرمايه گذاري در بندر امام بود. بالفاصله گام اول 
ــال 1387، قرارداد ساخت  را عملیاتي كرديم. س
ــركتي به نام »گرين  ــیلوي امیرآباد امضا و ش س
ــیس و درمنطقه آزاد  ــال« در امیرآباد تأس ترمین
ــرمايه گذاري،  ــید. در روند س ــش به ثبت رس كی
ــس تجارت، )به  ــد از آن متعلق به بهدي 50درص
ــي( و 50درصد هم متعلق  عنوان نماينده ي ايران
به شركت اكبیداي ترمینال ) مالك سیلوي بندر 
ــران به عنوان بخش  ــو (  بود. ما نماينده ي اي اكتائ
ــا هم، يك  ــم و نماينده ي آن ه ــي بودي خصوص
ــركت دولتي زيرمجموعه ي وزارت كشاورزي  ش
انتخاب شد و در خردادماه 1389، پروژه به صورت 
ــد. حدود يك سال بعد از آغاز  مشترک افتتاح ش
ــراي پروژه ي دوم نیز در بندر امام  پروژه اول،  اج
خمیني، با اعتباري بالغ بر 75 میلیون دالر، پیش 
ــام مذاكرات پي  ــد از 6 ماه انج ــد، اما بع بیني ش
درپي و پرفرازونشیب در سازمان بنادر، متأسفانه 
سرمايه گذاري انجام نشد. بنابراين، درصدد تکمیل 
ــم. تجربه ي بعد،  ــاي بعدي پروژه برآمدي جنبه ه
راه اندازي سیستم حمل ونقل در داخل كشور بود. 
ــراي ارايه در مواقع بحراني كه  نیاز به حداقل ها ب
سیستم هاي حمل ونقل كشور، اولويت هاي ديگري 
ــر از جابه جا كردن كاالي ما دارند، ما را در اين  غی
امر مصمم تر كرد. از طرف ديگر، همپوشاني بهتري 
ــورت مي گرفت. هم اكنون،  در فعالیت هاي ما ص
ــركت حمل ونقلي را  ــك ش ــارت، ي بهديس تج
ــژه اقتصادي  ــود در منطقه ي وي ــت خ ــا مالکی ب
ــتیباني از  ــاد اداره مي كند وامکان پش بندرامیرآب
محموله هاي ترانزيتي با ناوگان زمیني و از كريدور 
شمال- جنوب را دارد. گام بعدي، فعالیت درحوزه 
ــه توافق خوبي  ــه خوش بختان ــتیراني بود ك كش
ــتیراني درياي خزر انجام شد به  ــركت كش با ش

طوري كه هم اكنون سرويس دهي بسیار مناسب و 
مطلوبي ارايه مي شود. بنابراين، كمبودي در بخش 
لجستیك دريايي نداريم. حلقه ي بعدي، محدوديت 
ظرفیت سیلوي اكتائو در قزاقستان بود كه جهت 
ــتاراخان در  ــاخت ترمینال غله ي آس رفع آن، س
ــركت قرار گرفت كه در همین راستا در  برنامه ش
پايان سال 1390، بهره برداري از سیلوي بهديس 
ــتاراخان روسیه به عنوان رأس سوم مثلث  در آس
ــد. ما مثلثي را در اكتائو، امیرآباد و  آغاز خواهد ش
آستاراخان تعريف كرده ايم. با بهره برداري از رأس 
سوم در آستاراخان، حلقه ي لجستیکي اين مثلث 
كامل مي شود. تمامي اين فعالیت ها در چرخه ي 

غالت صورت گرفته است.

● در صحبت هايتان اشاره به اجرايي نشدن 
مرحل�ه ي دوم کرديد، آيا بدون اين مرحله، 

پروسه کامل مي شود؟
در اين پروسه، ايجاد زيرساخت ها كه هم كاهش 
زمان و هم كاهش هزينه را به دنبال دارد، مطرح 
است. فقدان يکي از اين حلقه ها، پروژه را غیراجرايي 
نمي كند، اما ضريب ريسك را باال مي برد. كمااين كه 
ــتي گندم بدون سیلو  هم اكنون در بندر امام، كش
ــود. از نظر بهداشتي، زمان، هزينه  بارگیري مي ش
ــت و با  ــودن، چندان مورد قبول نیس و عملیاتي ب
ــات در همه ي فصول  ــاران، قابلیت عملی بارش ب
ــیاري براي  ــال از بین مي رود و مخاطرات بس س
ــهیالت، روند كار را  تاجر ايجاد مي كند. ايجاد تس
بهبود مي بخشد. با افزايش تسهیالت لجستیکي، 
امنیت براي فعالیت، بیش تر مي شود. البته توسعه 
ــدن  با ظرفیت هاي صادراتي پس از عملیاتي ش
پروژه ترانزيت، ساخت ترمینال غالت در بندر امام 

خمیني اجتناب ناپذير خواهد بود.

● اين پروژه بازار توليد و مصرف غالت کدام 
کشورهاي منطقه را در بر مي گيرد؟

كشورهاي تولیدكننده ، قزاقستان و روسیه هستند. 
ــتان، حدود 2/5 برابر وسعت  وسعت خاک قزاقس
ــي 15میلیون نفري  ــت و جمعیت خاک ايران اس
ــال 2009، میزان غالت  دارد. طبق نظر فائو در س
تولیدي و به خصوص گندم قزاقستان، در زمان غیر 
خشکسالي، 13/5 میلیون تن بوده است. با احتساب 
میزان مصرف 100 كیلو براي هر نفر، مصرف داخلي 

درگفت وگو با مديرعامل شرکت بهديس تجارت البرز

تجارت منطقه اي غالت 

ازحرف تاعمل
سارا ميرزايي
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قزاقستان 1/5 میلیون تن برآورد مي شود؛ 1میلیون 
تن بابت بذر و 2/5میلیون تن نیز، بابت صادرات آرد 
ــود. پس به طور  كه در مجموع 5میلیون تن مي ش
طبیعي، قزاقستان، حداقل 7 میلیون تن گندم براي 
صادرات دارد. بازار صادراتي قزاقستان از يك طرف 
و كشورهاي جنوبي مانند تاجیکستان و افغانستان 
و روسیه نیز، از طريق درياي خزر با ايران در ارتباط 
ــتند. البته با توجه به اين كه روسیه خود يك  هس
كشور پهناور و از بزرگ ترين تولیدكنندگان غالت 
به شمار مي آيد، بازار صادراتي قزاقستان، همیشه 
معطوف به تصمیم گیري روس هاست. بنابراين در 
ــي از مفرهاي  ــي، يک اين بازي اقتصادي و سیاس
ــود و ما بايد از اين  ــتان، كشور ايران مي ش قزاقس

وضعیت به نحو احسن استفاده كنیم. 
كشور روسیه، 57میلیون تن گندم تولید مي كند 
كه طبق آمار فائو، نزديك به 18میلیون تن از اين 
ــرايط نرمال آب وهوايي، به صادرات  مقدار را در ش
ــزر مي تواند يك   ــاي خ ــاص مي دهد. دري اختص
ــد. از نظر  ــیه باش گذرگاه هاي صادراتي براي روس
زمان و قیمت، اين مسیربسیار مناسب وبه صرفه 
ــیه مي تواند يکي از تأمین كنندگان  ــت. روس اس
خوراک دام و طیور نیز باشد. اين مزيتي است كه 
روسیه نسبت به قزاستان دارد. جو، گندم دامي و 
كنجاله هاي مختلف ذرت را مي توان از روسیه وارد 
كرد. بنابراين، كشور ما هم دو مزيت براي روسیه 
ــران مصرف كننده ي علوفه هاي دامي  دارد: اول( اي
است و دوم( ايران گذرگاه مناسبي براي تولیدات 
ــوي ديگر، كشورهاي  ــت. از س گندم خوراكي اس
ــران قرار دارند،  ــم كه در پیرامون اي واردكننده ه
ــال  ــتند . در س از آمار قابل توجهي برخوردار هس
2010، عراق، همسايه ي غربي ما، 3/9میلیون تن و 
افغانستان، همسايه ي شرقي ما، 600هزار تن واردات 
ــتند. مجموعه ي كشورهاي بنگالدش،  گندم داش
ــیه ي اقیانوس و  ــتان و اندونزي كه در حاش پاكس
در مسیر برگشت از چین واقع هستند و كشتي ها 
عمدتاً از آن جا خالي برمي گردند، در مجموع، باالي 
11میلیون تن گندم وارد مي كنند. يك توزيع هم 
در داخل كشور وجود دارد كه آن هم از جغرافیاي 
ــت و به اين بازارها كمك  ــبي برخوردار اس مناس
خوبي خواهد كرد. در اين توزيع جغرافیايي، استان 
ــان رضوي، همسايه ي افغانستان، 300هزار  خراس
تن مازاد گندم تولیدي دارد كه مي تواند 300هزار 
تن از نیاز افغانستان را، با كم ترين هزينه ي حمل، 
ــتان هاي  غربي، يعني آذربايجان  برآورده كند. اس
غربي، كردستان، همدان، كرمانشاه و خوزستان كه 
هم مرز عراق هستند، در مجموع باالي 1/5میلیون 
تن مازاد گندم دارند كه با كم ترين هزينه ي حمل، 
ــتان هاي  ــور عراق كرد. اس مي توان آن را وارد كش
جنوبي مثل فارس نیز، با كم ترين هزينه ي حمل، 
مي توانند بازار صادراتي خلیج فارس را تأمین كنند. 
از طرفي، استان هاي شمالي كشور مانند: مازندران، 
گیالن و تهران، استان هاي مصرف كننده ي گندم 
هستند و تولیدي كم تر از مصرف خود دارند. اين 
3 استان، روي هم، باالي 2/2 میلیون تن كسري 
ــیه  ــتان و روس گندم دارند. واردات گندم از قزاقس

نیز، از شمال كشور انجام مي شود. هم اكنون میزان 
سرانه ي مصرف گندم در داخل كشور، طبق آمار 
ــراي هر نفر  ــرم ب ــاورزي، 160 كیلوگ وزارت كش
ــتاندارد جهاني اين میزان،  است، در حالي كه اس
80كیلوگرم است. پیش بیني ها حاكي از آن است 
ــه با اجراي كامل قانون هدفمند كردن يارانه ها،  ك
میزان مصرف گندم به زير 100كیلو برسد. در اين 
صورت با احتساب 75میلیون نفر جمعیت و فرض 
ــو براي هر نفر، مصرف ما از 12 میلیون  100 كیل
تن فعلي،  به 7/5میلیون تن خواهد رسید. در نتیجه 
به طور طبیعي، مازاد گندم تولیدي خواهیم داشت 
كه مي توانیم آن را با مازاد واردات از شمال كشور، 
صادر كنیم. عده اي اصطالح سوآپ را در اين مورد 
به كار مي برند كه كشورهاي حاشیه جنوبي خلیج 
ــتان، امارات، بحرين و حتي  فارس از جمله؛ عربس
كشورهاي آفريقايي مانند مصر و .... به عنوان بازار 

هدف هستند.

● انج�ام اين پ�روژه چ�ه مزيت هايي براي 
کشور به دنبال دارد؟

طبق آمار رسمي وزارت بازرگاني، به ازاي جابه جايي 
ــغل جديد ايجاد  ــون تن كاال، 5000 ش هر میلی
ــه واردات 2میلیون تن كاال و  ــود. با توجه ب مي ش
صادرات 7میلیون تن، به طور طبیعي بايد بتوان از 

محل اين پروژه، 35هزار شغل جديد ايجاد كنیم. 
ــور، نزديك  ــي، انجام اين پروژه براي كش از طرف
ــارد دالر آورده ي ارزي دارد. خدماتي  به 1/2میلی
ــبه  ــود، قابل محاس ــه در اين پروژه ارايه مي ش ك
ــت و عدد قابل توجهي را نشان مي دهد. مزيت   اس
ــت كه ايران به يك انبار غله تبديل  ديگر اين اس
ــرايط خاص دنیا، هم در ايجاد  مي شود كه در ش
امنیت ملي و هم در تامین امنیت منطقه، مي تواند 
ــد. بر اين اساس، بنده اين پروژه را  تأثیرگذار باش
صرفاً ترانزيتي نمي بینم. البته اعتقاد دارم، شروع 
پروژه بايد با ترانزيت همراه باشد. چون در ترانزيت 
تصمیم گیري نیروي انساني حداقل دخالت را دارد. 
كاال وارد و خارج مي شود، مالك مشخص است و 
فقط ترانسفر انجام مي گیرد. البته ارزش افزوده ي 
ملي زماني است كه اين ترانزيت به حداقل برسد و 
مزيت باالتر براي كشور، در ري اكسپورت و واردات 

و صادرات ايجاد خواهد شد.

● وضعي�ت زيرس�اخت ها در ب�ازار توليد و 
مصرف به چه صورت است؟

امکاناتي كه در حال حاضر وجود دارد، به اين شرح 
ــیلوي بندر اكتائو  ــت: ظرفیت ذخیره سازي س اس
22/500 تن و سرعت ماشین آالت آن 300 تن در 
ساعت است. به طور واقعي، هر يك روز و نصف، يك 
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كشتي 3هزار تني بارگیري مي شود. ظرفیت  اسمي 
ــده، 700هزار  ــه براي اين بندر در نظر گرفته ش ك
ــت. البته تاكنون به طور عملیاتي  ــال اس تن در س
ــت. يك سیلو هم  500هزار تن را تجربه كرده اس
ــتاراخان با 2 بنکر 4هزار تني وجود دارد كه  در آس
ظرفیت اسمي آن، 300هزار تن در سال است. يك 
ــیلو نیز، در بندر ماخاچ كاال ي روسیه با ظرفیت  س
ــر 1500 تني وجود دارد كه  18هزار تن و 12بنک
ــاعت است و  ــرعت بارگیري آن، 200 تن در س س
قابلیت بارگیري 500هزار تن را نیز دارد. 2 سیلوي 
ــتاراخان در  36هزار تني و 42هزار تني هم در آس
حال ساخت است كه مي توانند تا پايان سال 2011، 
ــون و 700هزار تني را اضافه كنند.  ظرفیت 1میلی
ــاخت است و آن  به اين ترتیب، آن چه در حال س
چیزي كه در اين مجموعه وجود دارد يعني اكتائو، 
آستاراخان و ماخاچ  كاال ، مي توانند 3/7میلیون تن 
غالت را پشتیباني كنند كه از اين مقدار، حداكثر 
70 تا 80درصد به گندم و مابقي به كاالهايي مانند 

جو ، ذرت و كنجاله اختصاص پیدا مي كند. 
در حال حاضر، ظرفیتي كه به گندم اين دو كشور 
مي توان اختصاص داد، بیش تر از 2/5 میلیون تن تا 
پايان سال 2011میالدي نخواهد بود. درحالي كه 
نیاز موجود، حداقل 3 میلیون تن است. پس اولین 
نتیجه، افزايش سیلو به منظور پشتیباني در مبدأ 
است. اين امر به شرط راه  افتادن پروژه، شدني است. 
در اين شرايط، سرمايه گذاران براي سرمايه گذاري 
رغبت پیدا مي كنند. پیش بیني بنده اين است كه 
ــیلوي ديگر  ــه محض راه اندازي پروژه، 2 تا 3 س ب
ــاخته شود. با وجود اسکله و بنادر مناسب،  هم س
فقط بايد توجیه اقتصادي انجام شود. موضوع بعد، 
ــمالي ايران است.  در بنادر مقصد، يعني بنادر ش
ــیلوي  ــر، بندر امیرآباد ظرفیت س در حال حاض
ــت عملیاتي را حداكثر  ــزار تني دارد. ظرفی 53ه
ــنجید. يك سیلوي  با 1/2میلیون تن مي توان س
40هزار تني نیز، در بندر  امیرآباد در حال ساخت 
است كه سرعت 200 تن در ساعت براي آن پیش 
بیني شده است، كه به نظر بنده، تا 700هزار تن 
ــال را مي تواند پوشش دهد. در بنادر نوشهر  در س
و انزلي و محمودآباد هم در حال حاضر، سیلويي 
وجود ندارد. سیلوي كوچکي در انزلي وجود دارد، 
اما به دلیل پايین بودن سرعت تخلیه و بارگیري 
آن، نمي توانیم روي ظرفیت آن حساب كنیم. آمار 
ــتخراجي در دهه ي گذشته نیز، تأيید مي كند  اس
كه آن سیلو، تأثیري در جابه جايي غالت نداشته 

است. پیش بیني بنده اين است كه با انبارهاي اين 
ــم، تا 3میلیون تن غلّه را مي توان  3 بندر روي ه
جابه جا كرد، و با اين شرايط، نهايتاً حدود 2/2 يا 
2/3میلیون تن ظرفیت براي گندم خواهیم داشت. 
ــتورج را در بنادر  ــد ظرفیت هاي اس بنابراين، باي
شمالي ايجاد كنیم. هم اكنون، امکانات موجود ما 
در بنادر شمالي، پاسخ گوي حداكثر 2میلیون تن 
است. در زمینه ي ظرفیت كشتیراني هم، به نظر 
بنده، كشتیراني درياي خزر، بايد تا 1/5 میلیون تن 
ظرفیت خود را به گندم اختصاص بدهد. با اجرايي 
شدن پروژه ي كشتیراني درياي خزر، اين شركت 
ــتي كند و جابه جايي  مي تواند اقدام به خريد كش

غالت با كشتي هاي ايراني انجام گیرد.

● آيا در بخش ترانزيت گندم، ناوگان حمل از 
کشورهاي فروشنده تأمين مي شود يا توسط 

کشتي هاي ايراني انجام مي گيرد؟
ــال 1389 هیئت دولت،  ــق مصوبه ي س اوالً، طب
ــتي هاي ايراني انجام شود،  حمل بايد توسط كش
ــتیراني اعالم عدم ظرفیت كند.  مگر اين كه كش
ــروژه بر عهده ي  ــاً، به دلیل آن كه مديريت پ ثانی
ايران است، تصمیم گیري استفاده از كشتي نیز، با 
اين كشور است. البته قیمت ها قابل رقابت است و 
كشتیراني خزر، اين اختیار را دارد كه قیمت حمل 

خود را با نرخ كشتي هاي روسي متعادل كند.

و  لجس�تيك  نق�ش  م�ورد  در  لطف�اً   ●
زيرساخت هاي حمل ونقل کشور در تجارت  

منطقه اي غالت توضيح دهيد؟
ــاده اي و ريلي را پیش  ــیوه حمل ونقل ج ما دو ش
ــرعت عمل  رو داريم. مزيت هاي حمل جاده اي، س
باال و پايین بودن قیمت و امکان تخلیه و بارگیري 
در هر نقطه است. به همین دلیل، حمل جاده اي 
نسبت به ريلي، عملیاتي تر شده است. البته مزيت 
ــت. در  ريل نیز، در جابه جايي حجم باالي بار اس
ــي مي تواند كنار  ــل امیرآباد، واگن ريل بندري مث
كشتي بارگیري شود. در بندر امام هم، واگن هاي 
ريلي مي توانند داخل سیلوي مقصد شوند و بار را 
ــب، در پروژه ي ترانزيت،  تخلیه كنند. به اين ترتی
حمل ريلي مي تواند بسیار تأثیرگذار باشد، اما در 
پروژه ي ري اكسپورت و واردات و صادرات نمي تواند 
ــد، به دلیل اين كه مقاصد  تأثیر جدي داشته باش
مورد نظر، اغلب كارخانجات ، دامداري ها، مرزهاي 
ــوالً خط ريل ندارند و  ــت كه معم صادراتي و... اس
تخلیه بايد توسط كامیون انجام شود. در حجم هاي 
ــتم حمل ونقلي  ــد بار را بین اين دو سیس باال باي
تقسیم كرد. طي ماه هاي اخیر نیز، شركت راه آهن 
رغبت آن را پیدا كرده كه بخشي از ظرفیت حمل 
غالت را به خود اختصاص دهد. هم اكنون، مبادي 
حمل ونقل، به منزله ي نقطه ي گلوگاه نیست، اما با 
ــدن پروژه و باال رفتن حجم، به همان  عملیاتي ش
نسبت بايد ظرفیت هاي حمل ونقلي را افزايش داد، 
كه مبادي خروجي مرزهاي غربي، شرقي و جنوبي 
را شامل مي شوند. بخشي از عملیات حمل ونقل، در 
مرزهاي زمیني و بخشي هم در مرزهاي دريايي و 

ــور  انجام مي شود كه در آن جا هم  در جنوب كش
بايد زيرساخت هاي متناسب ايجاد شوند.

● آيا در مورد سورتينگ گندم داخل کشور، 
اقداماتي صورت گرفته است؟

ــف، گندم هاي مختلف  ــتان هاي مختل ما در اس
ــم. براي  ــاوت تولید مي كنی ــا كیفیت هاي متف ب
ــخصات معلوم، بايد در سطح  تحويل گندم با مش
كشور، سیلوهاي استوريج مهندسي داشته باشیم 
ــانیم.  ــب به فروش برس تا گندم را با قیمت مناس
ــور طراحي نشده است.  اين موضوع هنوز در كش
نزديك به 7میلیون تن ظرفیت سیلو و انبارهاي 
ــیده وجود دارند كه بايد ارنج شوند. تا به  سرپوش
حال، بیش تر آن ها در اختیار دولت بوده است. به 
ــت به نانواها داده  ــط دول دلیل آن كه،  گندم توس
ــي در میان نبود  ــروژه ي صادرات ــد، هیچ پ مي ش
ــت.  ــده اس و امکانات موجود، بر آن مبنا ارنج نش
ــتان، رطوبت  هم اكنون، گندم تولیدي در خوزس
خیلي پايیني، نزديك به 7درصد دارد. گندمي كه 
در شمال كشور تولید مي شود، 12درصد رطوبت 
دارد. كیفیت گندمي كه در همدان تولید مي شود، 
ــبت كیفیت گندمي كه در گلستان تولید  به نس
مي شود، پايین تر است. اگر نتوانیم كیفیت گندم 
را دسته بندي كنیم، بازارهاي صادراتي خود را در 
ــت مي دهیم و در نتیجه، وارداتي  درازمدت از دس
ــت. انجام درست اين متغیرها،  هم نخواهیم داش
باعث ايجاد هم افزايي مي شود و موفقیت كالن هر 

بخش، در گرو موفقیت كل پروژه است.

● آي�ا پروژه، قابليت جذب س�رمايه گذار را 
دارد؟ جذابيت ه�اي س�رمايه گذاري در اين 

بخش را در چه مي دانيد؟
ــؤال را با يك مثال پاسخ مي دهم. اگر  من اين س
ــال  ــد، يك تريلي، ظرف 3 س ــروژه جاري باش پ
ــرمايه دارد. در صورت به كار گرفتن  بازگشت س
ــتي، كم تر از 5 سال مي توان سرمايه ي آن را  كش
ــیلوهاي مبدأ و مقصد در صورت  برگشت داد. س
ــتگي  ـ  بس ــالـ  جاري بودن پروژه، بین 3 تا 5 س
ــود  ــاخت مي ش ــت و هزينه اي كه در س ــه دق ب
ــته باشند.  ــرمايه داش ــت س ــ  مي توانند برگش
پروژه هايي كه بتوانند زير 5 سال بازگشت سرمايه 
داشته باشند، پروژه هاي خوبي هستند. اين پروژه 
در تك تك موارد سرمايه گذاري اش، مي تواند زير 
ــته باشد، به شرط  ــال، برگشت سرمايه داش 5 س
ــود و اين امر،  آن كه روي حجم محموله ها كار ش
ــتلزم نگاه ملي به پروژه است. همه ي اركان،  مس
ــد منافع خود را در گرو منافع ديگران ببینند،  باي
ضمن اين كه چون تا به حال گندم در ايران، حالت 
ــت، تا راه افتادن پروژه ،  مالکیت دولتي داشته اس
مديريت كالن و به دست گرفتن بازرگاني داخلي 
ــد تا موانع راحت تر برطرف و  مدتي طول مي كش
ــن اركان اجرايي انجام  هم آهنگي هاي مختلف بی
ــود. پس از آن كه هر ركن، جايگاه خود را پیدا  ش
كرد، مديريت پروژه مي تواند سطح مديريت خود 

را پايین بیاورد.■
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رشد 95درصدي صادرات كشتي از ژاپن
ميزان صادرات کشتي از ژاپن در سال 2010 افزايش يافت.

ــتي از اين كشور در سال 2010 با 95/3درصد افزايش به  میزان صادرات كش
11میلیون و 153هزار و 401 تن )ظرفیت ناخالص( رسید. در طي اين مدت 
اين كشور موفق به دريافت سفارش ساخت 271 فروند كشتي شد كه شامل 
ــتي فله بر، 10 فروند كشتي حمل كاالي عمومي و 10 فروند  251 فروند كش

كشتي نفتکش بوده است.

نزول جایگاه بندر مارسي به پنجمين 
بندر برتر اروپا

شانگهاي برترین بندر سال 2010 شد

برترين بنادر سال 2010 جهان مشخص شدند. 
ــا جابه جايي  ــانگهاي ب ــاس، بندر ش ــر اين اس ب
29/07میلیون TEU و 16درصد رشد نسبت به 
ــال 2009 در جايگاه نخست جدول 20 بندر  س

برتر جهان قرار دارد. 
ــال 2009 در جايگاه  بندر شانگهاي چین در س
دوم قرار داشت اما توانست با رشدي 16درصدي 
ــت سر بگذارد و در جايگاه  بندر سنگارپور را پش
ــال 2010 قرار  ــر جهان در س ــت بنادر برت نخس
ــنگاپور نیز كه در سال گذشته  بگیرد. اما بندر س
ــانگهاي باز ماند، با جابه جايي  از رقابت با بندر ش
28/43میلیون TEU و تجربه ي رشد 10درصدي 
ــگاه دوم اين جدول را به خود اختصاص داد.  جاي
جايگاه سوم نیز، در اختیار بندر هنگ كنگ قرار 
گرفت كه با 12درصد رشد نسبت به سال 2009 
موفق به جابه جايي 23/53میلیون TEU كانتینر 
ــالدي نیز در  ــال 2009 می ــد. اين بندر در س ش
همین جايگاه قرار داشت. عنوان چهارمین بندر 
ــنزن  ــال 2010 از آن بندر ش ــر جهان در س برت
ــد و جابه جايي  ــت كه با 23درصد رش چین اس
22/51میلیون TEU كانتینر رتبه ي سال 2009 
خود را حفظ كرد. بنادر بوسان كره جنوبي با رشد 
 ،TEU 19درصدي و جابه جايي 14/21 میلیون
ــس و النگ بیچ آمريکا با 19درصد  بندر لس آنجل
ــون TEU، بندر  ــد و جابه جايي 14/10میلی رش
ــد 25درصدي و جابه جايي  نینگبوي چین با رش
ــگ ژو چین  ــدر گوان ــون TEU، بن 13/14میلی
ــي 12/55میلیون  ــد و جابه جاي با 12درصد رش
ــد  TEU، بندر كینگ دائو چین با 17درصد رش
و جابه جايي 12/01میلیون TEU، و بندر دبي با 
 TEU رشد 4درصد و جابه جايي 11/40میلیون
نیز، جايگاه پنجم تا دهم جدول بنادر برتر جهان 

ــال گذشته ي میالدي به خود اختصاص  را در س
دادند. 

بندر دبي با آن كه در سال 2009 در رتبه ي هشتم 
جهان قرار داشت، در سال 2010 به جايگاه دهم 
اين جدول سقوط كرد. پس  از اين 10 بندر برتر، 
بندر روتردام هلند با 14درصد رشد و جابه جايي 
ــون TEU، بندر تیانجینگ چین با  11/14میلی
ــي 10/08میلیون  ــد 16درصدي و جابه جاي رش
ــا 7 درصد  ــوينگ تايوان ب ــدر كانوس TEU، بن
ــون TEU، بندر  ــد و جابه جايي 9/18میلی رش
ــد 21درصدي و جابه جايي  كالنگ مالزي با رش
ــورپ بلژيك با  ــدر آنت ــون TEU، بن 8/87 میلی
ــي 8/47میلیون  ــدي و جابه جاي ــد 16درص رش
ــد  TEU، بندر هامبورگ آلمان با 13درصد رش
و جابه جايي 7/94میلیون TEU، بندر تانجانگ 
ــد و جابه جايي  ــا 9درصد رش ــاس مالزي ب پالپ
ــامین با 24درصد  6/53میلیون TEU، بندر ش
رشد و جابه جايي 5/92میلیون TEU،بندر دالیان 
چین با 15درصد رشد و جابه جايي 5/24میلیون 
TEU و بندر لیم چابانگ تايلند با 12درصد رشد 
ــم تا  ــي 5TEU/19، در رده ي يازده و جابه جاي

بیستم بنادر برتر جهان قرار دارند.

بندر مارس�ي فرانس�ه جايگاه خود در ميان بنادر برتر اروپا را به بندر 
آمستردام هلند واگذار کرد. 

بندر مارسي كه بزرگ ترين بندر تجاري فرانسه است، جايگاه چهارم خود، در سال 
ــت داد و آن را به بندر آمستردام هلند واگذار كرد. میزان تخلیه  2010 را از دس
و بارگیري كاال در بندر مارسي در سال گذشته با 3درصد افزايش به 86میلیون 
تن رسید. اين در حالي است كه  اين بندر فرانسوي بايد براي حفظ جايگاه خود 
در اين سال 7/7درصد رشد را در اين بخش تجربه مي كرد. در حال حاضر، بندر 
مارسي به عنوان پنجمین بندر برتر اروپا پس از بنادر روتردام،  آنتورپ، هامبورگ 

و آمستردام كه به ترتیب بنادر اول تا چهارم اروپا به شمار مي روند،  قرار دارد.

بندر هامبورگ از رقباي خود بازماند
مي�زان تخليه و بارگيري کاال در بندر هامبورگ آلمان در س�ال 2010 

افزايش يافت. 
ــت  از بنادر رقیب خود Benelux، روتردام و  ــد، بندر هامبورگ نتوانس به رغم اين رش
آنتورپ پیشي بگیرد. حجم عملیات كانتینري بندر هامبورگ در سال 2010 با 12/7درصد 
افزايش به 7/9میلیون TEU رسید كه از عملکرد اين بندر در سال قبل فاصله دارد. انتظار 

مي رود در سال 2011 حجم جابه جايي كاال در اين بندر،  10درصد افزايش يابد.

افزایش سوددهي كي الین در سال 2010
ميزان س�وددهي شرکت کش�تيراني K line ژاپن در چهار ماه سوم 

سال 2010 افزايش يافت. 
ــتیراني با كاهش هزينه ها و افزايش نرخ كرايه ي حمل كاال  ــركت كش اين ش
ــال 2010 با افزايش سوددهي مواجه شد. بر اساس اين  در چهار ماه پاياني س
ــارد ين معادل 2/9  ــركت در اين مدت به 241/5میلی ــزارش، درآمد اين ش گ
ــید. عالوه بر اين، سود خالص اين شركت نیز به 6/9میلیارد  میلیارد دالر رس

ين بالغ شد.

تأكيد تركمنستان بر تقسيم دریای خزر 
از راه های مسالمت آميز

رئيس جمهور ترکمنس�تان بر تعيين حدود 
مرزی کش�ورهای س�احلی دري�ای خزر و 
استفاده از منابع زيرزمينی اين دريا بر پايه 
روش های مسالمت آميز و قانونی تأکيد کرد.

به گزارش ترند نیوز، رئیس جمهور تركمنستان 
ــی ابعاد  ــه كنفرانس بین الملل ــام خود ب در پی
زيست محیطی خطوط لوله فرا ساحلی دريای 
خزر تأكید كرد: تركمنستان طرفدار روش های 
ــرای تعیین مرزهای  ــالمت آمیز و قانونی ب مس
ــع زيرزمینی  ــتفاده از مناب ــزر و اس ــای خ دري

است. 
ــتان  ــی بردی محمدوف گفت: تركمنس قربانقل
ــالمت آمیز ديپلماتیك و  طرفدار شیوه های مس
قانونی حل مسأله تعیین مرزهای دريای خزر و 

استفاده از منابع زيرزمینی است.
ــای همه جانبه  ــعه همکاری ه ــزود: توس وی اف
ــده در اين منطقه  ــات متقابل توافق ش و اقدام

ــورهای  ــخگوی منافع بلندمدت تمام كش پاس
ساحلی دريای خزر است. 

ــال برقراری  ــتان در ح ــه گفته وی، تركمنس ب
ــورهای حاشیه  ــاركت نزديك با كش روابط مش
ــن  ــتی و حس ــاس دوس ــزر »بر اس ــای خ دري

همجواری مثبت« است.
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بندر اختصاصي تجار ایراني در كویت
قائم مقام وزير بازرگاني و صنايع کويت از تخصيص تس�هيالت به 
تج�ار ايراني خبر داد و گف�ت: »در اين خصوص بندر الدبي کويت 

به طور کامل در اختيار بازرگانان ايراني قرار گرفته است.«
ــئوالن وزارت بازرگاني ايران ديدار و  ــید يوسف الطباطبايي« كه با مس »رش
ــت، ضمن تأكید بر استقبال از تولیدات صنايع ايراني در  گفت وگو كرده اس
ــور  ــت ادامه داد: »با هماهنگي هايي كه میان اتاق هاي بازرگاني دو كش كوي
صورت گرفته؛ به زودي تجار ايراني و كويتي مي توانند به كشورهاي يکديگر 
سفر كرده و از امکانات و توانمندي هاي موجود بهره مند شوند. اين مقام كويتي 
تصريح كرد: »براي گسترش روابط تجاري الزم است كه تجار ايراني اطالعات 
ــه ي توانمندي ها و منابع موجود را در اختیار تجار كويتي قرار  الزم در زمین

دهند تا بتوان فعالیت هاي مشتركي را در زمینه هاي گوناگون انجام داد.

ركورد جدید بنادر كره جنوبي در تخليه 
و بارگيري كانتينر

حجم تخليه و بارگيري کانتينر در بنادر کره جنوبي در سال 2010 به 
رکوردي جديد رسيد. 

حجم تخلیه و بارگیري كانتینر در بنادر اين كشور در اين مدت با 18/1درصد 
ــید. تخلیه و بارگیري كانتینر در بندر  افزايش به 19/3میلیون TEU رس
 TEU بوسان، بزرگ ترين بندر كره جنوبي، نیز در اين مدت به 14میلیون
بالغ شد. بندر بوسان 73/5درصد از حجم كلي جابه جايي كانتینر در اين 

كشور را به خود اختصاص داده است.

قانون حمایت از صنایع روسيه 
در آستانه ي تصویب

اليحه ي قانوني حمايت از صنايع کشتي سازي و کشتي راني داخلي 
در کميته هاي مربوطه در دولت به تصويب رسيده است و به زودي 

براي تصويب نهايي به دوما فرستاده مي شود. 
ــکي«، معاون وزير راه و ترابري روسیه، با اعالم اين خبر گفت:  »ويکتور اولرس
»اين اليحه توسط تمام وزراي مربوطه به تصويب رسیده است.« به گفته ي وي، 
فقط وزير امور مالي و توسعه ي اقتصادي بر روي برخي موارد جزيي اختالف 

نظرهايي دارد كه با ايجاد تغییراتي، نظر مساعد وي نیز، جلب خواهد شد.« 
ــط وزير راه و ترابري و وزير صنايع روسیه  به گفته ي وي،  اين اليحه توس
ــیه تهیه شده است. اين اليحه  ــاركت بخش هاي كشتي سازي روس و مش
ــیه فعالیت مي كنند،  خصوصاً براي كاهش هزينه هايي كه زير پرچم روس
ــت. اين كاهش هزينه ها از طريق معافیت هاي مالیاتي و  ــده اس آماده ش
كاهش تعرفه هاي گمركي براي واردات تجهیزاتي كه نمونه ي مشابه آن ها 
ــت، انجام مي شود. اين  ــیه وجود ندارد و مواردي از اين دس در داخل روس
قانون قرار است براي كشتي هايي كه از اول ژانويه ي 2010 در كارخانجات 
ــازي روسیه ساخته شده اند و تحت پرچم اين كشور دريانوردي  كشتي س

مي كنند، به كار گرفته شود.

یك كشتی یونانی ربوده شد
دزدان دريايی س�ومالی يك کش�تی متعلق به يونان را به همراه 
خدمه آن شامل 19 فيليپينی، سه رومانيايی و يك روسی ربودند. 
ــه، نیروی دريايی اتحاديه اروپا )ناوفور( اعالم  به گزارش خبرگزاری فرانس
كرد: كشتی باری داور در مسیر خود از بندر قسیم پاكستان به سمت بندر 
ــلیف يمن در حركت بود كه در حدود 260 مايل دريايی شمال شرقی  س
ــخص  ــد. طبق اعالم ناوفور، جزيیات اين حمله هنوز مش صالله ربوده ش
نشده است. هنوز هیچ ارتباطی با كشتی برقرار نشده و اطالعاتی در مورد 
ــاخ آفريقا  وضعیت خدمه وجود ندارد. داور در نزد مركز امنیت دريايی ش
ــتی ها در سواحل خلیج عدن سومالی كه در سلطه دزدان  كه حركت كش
ــت را كنترل می كند، ثبت نام كرده بود. بر اساس جديدترين  دريايی اس
آمار ناوفور، دزدان دريايی پیش از اين كشتی يونانی، 31 كشتی را خارج از 

سواحل سومالی ربوده و 688 گروگان را در اختیار دارند.

عبور و مرور عادي كشتي ها از كانال سوئز

مقام هاي مصري اع�الم کردند درگيري هاي 
اين کش�ور تأثيري منفي ب�ر فعاليت عادي 
کانال سوئز نداشته و عبور و مرور کشتي ها 

از اين کانال همچنان ادامه دارد. 
ــالم كردند ناآرامي هاي  مقام هاي دريايي مصر اع
ــور تأثیري بر فعالیت عادي  ــي در اين كش سیاس
كانال سوئز و عبور و مرور كشتي هاي تجاري از اين 
كانال نداشته است. كانال سوئز كه درياي سرخ را 
به درياي مديترانه متصل مي كند، آبراه استراتژيك 

و مهمي براي انجام مبادالت تجاري و نفتي جهان 
به شمار مي رود. عبدالغني محمد محمود، ريیس 
امور مربوط به كانال سوئز، تأكید كرد: »ناآرامي هاي 
مصر تأثیري بر عبور كشتي ها از كانال سوئز نداشته 
است.« به گفته ي وي، »امنیت اين كانال از سوي 
ــت و  ــده اس ــلح تأمین ش نیروهاي نظامي و مس

هیچ كسي نمي تواند به نزديکي آن بیايد.«
ريس كانال سوئز تأكید كرد: »كلیه ي شرايط در 

اين منطقه عادي و تحت كنترل است.«

افزایش حمل ونقل كاال در بندر ملبورن استراليا
مي�زان حمل ونقل کانتينر و خ�ودرو در بندر 
ملبورن استراليا در سال 2010 افزايش يافت. 

بنا به اظهارات مقامات استرالیايي، میزان حمل ونقل 
ــال 2010 با  ــترالیا در س كاال در بندر ملبورن اس
ــال گذشته به  ــبت به س 13/2درصد افزايش نس
ــاس اين گزارش،  ــید. بر اس 78/8میلیون تن رس
ــر در اين بندر در  حجم تخلیه و بارگیري كانتین
ــال 2010 با 12/6درصد رشد به 2/35میلیون  س
ــد. عالوه بر اين میزان خودروهاي  TEU بالغ ش

حمل ونقل شده در اين بندر نیز در طي اين مدت با 
34/7درصد افزايش به 398هزار دستگاه رسید.

توریسم دریایي دبي 60درصد رشد مي كند

مقامات رس�مي دبي اعالم کردند، توريسم 
درياي�ي اين منطقه تا س�ال 2015 ش�اهد 

نزديك به 60درصد رشد خواهد بود. 
اين پیش بیني بر اساس روند فزاينده ي رقابت ها 
و پیشنهادها براي ايجاد خطوط دريايي و جذب 
توريست منطقه صورت گرفته است. طبق اعالم 
ــم دريايي اين  ــمي در دبي، توريس ــات رس مقام
ــاهد 58/3درصد رشد  ــال 2015 ش منطقه تا س

خواهد بود. 
»حامد محمد بن مجرن«، مدير بخش بازاريابي 
ــم دبي، در اين باره گفت: »ورود  تجارت و توريس
كشتي هاي شركت كشتي راني  كاستان دلیزيوسا 
ــتار يوروژ در بندر الرشید دبي با  ــتي كاس و كش
جذب شركت هاي رقیب ديگر به منطقه، شرايط 
مناسبي را براي فصل تازه اي از فعالیت هاي گشت 

دريايي در دبي فراهم كرده اند.« 
ــال 2009 تا 2010 شاهد  به گفته ي وي، »از س

ــش بوده ايم و انتظار  ــد در اين بخ 30درصد رش
ــن روند و با توجه  ــي رود در صورت ادامه ي  اي م
به ابراز عالقه ي ساير خطوط دريايي براي فعالیت 
ــال 2015 ناوگان خطوط گشت  در منطقه، تا س
دريايي دبي به 190 كشتي افزايش يافته و امکان 

پاسخ گويي به 575 مسافر را داشته باشد.
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نشست جهاني مبارزه با دزدي دریایي ماه 
آینده برگزار مي شود

دولت امارات با هم�كاري نهادهاي بين المللي در حال تدارك برگزاري 
کنفرانسي بين المللي به منظور ارايه ي راهكارهاي مناسب براي کشتيراني 

امن و مقابله با تهديدات و خطرات ناشي از دزدي دريايي است. 
ــت در تاريخ 17 تا 19 آوريل با حضور مقامات بلندپايه ي خارجي و  اين نشس
كارشناسان حوزه ي صنعت كشتیراني براي ارايه ي نظرات و راه حل هاي مناسب 
در اين باره برگزار خواهد شد. اين كنفرانس به دنبال افزايش هزينه هاي مالي و 
انساني دزدي دريايي، به عنوان يك معضل روبه رشد، در دبي كه يك بندرگاه 
بزرگ را در اختیار دارد، برگزار مي شود. طبق آمار سازمان بین المللي دريانوردي 
)IMO(، در سال گذشته 33 كشتي و 758 نفر از كاركنان اين بخش به دام 
ــده بود كه IMO شعار »دزدي  دزدان دريايي افتاده اند. پیش از اين اعالم ش
ــعار خود در سال 2011  ــازي واكنش ها« را به عنوان ش دريايي؛ هماهنگ س

میالدي برگزيده است.

محاكمه ي 20 دزد دریایي در هند و
 كره جنوبي

هند و کره جنوبي 20 دزد دريايي سومالي را محاکمه مي کنند. 
تعدادي از دزدان دريايي سومالي به منظور محاكمه به هند و كره جنوبي منتقل 
شدند. 5 دزد دريايي سومالي كه اخیراً به يك فروند كشتي باري متعلق به كره 
جنوبي حمله كرده بودند به منظور محاكمه به بندر بوسان منتقل شده اند. اين 
5 نفر از جمله 13 دزد دريايي هستند كه به كشتي Samho Jewelry حمله 

كرده و كشتي مذكور را ربوده بودند.

به گفته ي مديرعامل ش�رکت مرسك فارغ از نوسانات فعلي، آينده ي حمل ونقل کانتينري 
درخش�ان اس�ت؛ کمااين که تاکنون نيز به رغم فراز و نشيب هاي مقطعي، اين صنعت، رشد 

باثباتي را تجربه کرده است.
 »Nils Ardersen« با بیان اين مطلب افزود: شکي وجود ندارد كه ما در دوره ي پیش، از يك روند 
رشد طوالني مدت  بهره مي برديم و به طور سنتي، رشد حمل ونقل كانتینري 3/5 برابر سريع تر از رشد 

میزان GDP جهاني بوده است. 
وي اظهار داشت: »جمعیت در حال رشد در كشورهاي  در حال توسعه در حال ثروتمند شدن هستند و 
انتظار مي رود الگوي مصرفي آنها مشابه الگوي مصرفي كشورهاي صنعتي شود. اين موضوع فرصت هايي 

را براي شركت هايي مانند مرسك ايجاد مي كند.«
مديرعامل شركت كشتیراني مرسك با بیان اين كه مشکالتي نیز در پیش رو خواهد بود گفت: »ما بايد 
ــديد، چه در طوالني مدت،  چه در كوتاه مدت در آن  خود را به دنیايي عادت دهیم كه بي ثباتي هاي ش

امکان پذير است، كه نتیجه ي اين بي ثباتي ها، وقوع فراز و نشیب هاي شديد خواهد بود.« 
»Ardersen« ادامه داد: »صادرات چین و ساير كشورهاي آسیايي تا زماني كه اختالف قابل مالحظه ي 

قیمت تمام شده وجود داشته باشد، ادامه دارد«. 
وي پیش بیني كرد: »كارخانجات به روند توسعه ي خود ادامه خواهند داد و اين موضوع منجر به حجم 
بااليي از تقاضاي حمل ونقل ماشین آالت و تجهیزات در سراسر جهان و رشد تجارت كانتینري با سرعتي 

بیش تر از اقتصاد جهاني خواهد شد.«
مديرعامل شركت كشتیراني مرسك با بیان اين كه: »طي 5 سال گذشته معادل 35میلیارد دالر در اين 
ــرمايه گذاري شده است،  اظهار داشت: »گردش مالي اين شركت طي 9 ماهه ي ابتداي سال  ارتباط س

2010 حدود 7/4میلیارد دالر بوده است.« 
وي ادامه داد: »اين رقم براي كل اين سال به 10میلیارد دالر خواهد رسید.

آینده ي درخشان در انتظار حمل ونقل كانتينري

نماينده ي ويژه ي دبيرکل س�ازمان ملل اعالم کرد: »ش�ماري از س�ران قبايل و 
طوايف س�ومالي عامل اصلي حم�الت دزدان دريايي به کش�تي هاي تجاري در 

اقيانوس هند هستند. 
ــه بوده است، به نشست شوراي امنیت  ــته عضو كابینه ي فرانس »ژاک النگ« كه در گذش
سازمان ملل متحد گفت: »رؤساي قبايل عامل پنهان و پشت پرده ي حمالت دزدان دريايي 

ــرقت هاي دريايي، الزم است كه  ــتند؛ بنابراين، براي ريشه كني پديده ي روزافزون س هس
اقدامي هماهنگ و جدي بر ضد آن ها صورت گیرد.«

وي كه در ماه اوت گذشته، از طرف بان كي مون، دبیركل سازمان ملل متحد، مأموريت يافت 
ــرقت هاي دريايي تحقیق كند، با ارائه ي گزارش خود به  درباره ي راه هاي مؤثر مبارزه با س
شوراي امنیت تأكید كرد: »هدف قرار دادن نیروها و عواملي كه پشت دزدي هاي دريايي 

قرار دارند، در ريشه كني اين پديده مؤثر است.«
ژاک النگ در گزارشي پیشنهادها و توصیه هاي خود را در زمینه ي حقوقي و امنیتي ارايه و 
به 15 عضو شوراي امنیت اعالم كرد: »متأسفانه براي شناسايي و دستگیري مغزهاي متفکر 
دزدي هاي دريايي تاكنون اقدام مؤثري صورت نگرفته است. وي افزود: »بر اساس تحقیقات 
ما، حدود 15 تن از رؤساي قبايل به عنوان مغز متفکر دزدي هاي دريايي عمل مي كنند و 
ما اسامي آن ها را به دست آورده ايم. مشاور بان كي مون تصريح كرد: »دزدان دريايي اكنون 
ــده اند و پول هاي كالني را كه به دست مي آورند، در  ــان پول شويي تبديل ش به كارشناس
پروژه هاي مختلف ازجمله ساخت وساز هتل در كشورهاي خارجي سرمايه گذاري  مي كنند 
و وظیفه ي  كساني كه در مبارزه با دزدي هاي دريايي دخیل هستند؛ اين است كه جلوي 
ــود براي محاكمه ي دزدان  ــي را بگیرند. ژاک النگ در گزارش خ ــراي چنین پروژه هاي اج
دريايي سومالي كه در بازداشت به سر مي برند يا همچنان آزادانه فعالیت مي كنند؛ تأسیس 

يك دادگاه تخصصي فرامرزي را در خاک تانزانیا خواستار شده است.

پشت پرده و مغز متفكر دزدان دریایي افشا شد
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نخس�تين ترمينال LNG شناور بنگالدش 
ساخته مي شود. 

ــگالدش به منظور  ــركت دولتي پترو بنگال بن ش
 Maiskhali ــاخت اين ترمینال در جزيره ي س
ــركت بین المللي پیشنهاد  ــور، از 10 ش اين كش
دريافت كرده است. اين ترمینال قابلیت پهلودهي 
ــتي هايي با ظرفیت بین 138 تا 260هزار  به كش
 LNG مترمکعب و جابه جايي ساالنه 5میلیون تن
را خواهد داشت. نخستین ترمینال LNG شناور 
ــركت دولتي پترو  ــاخته مي شود. ش بنگالدش س
بنگال بنگالدش به منظور ساخت اين ترمینال در 
ــور، از 10 شركت  جزيره ي Maiskhali اين كش

ــت. اين  ــنهاد دريافت كرده اس ــي پیش بین الملل
ترمینال قابلیت پهلودهي به كشتي هايي با ظرفیت 
ــب و جابه جايي  ــا 260هزار مترمکع بین 138 ت

ساالنه 5میلیون تن LNG را خواهد داشت.

كشتي راني تركيه قدرت مي گيردساخت نخستين ترمينال LNG شناور در بنگالدش
مجل�س ملي ترکي�ه مقررات جدي�د تجاري را وض�ع کرد که 
تغييرات مهمي را در کش�تي راني اين کش�ور ايج�اد و امكان 
تجارت با اين کش�ور را براي شرکت ها و اجاره کنندگان کشتي 

ساده تر مي کند. 
اين تغییرات قوانین تركیه را به مقررات و دستورالعمل هاي بین المللي 
ــركت هاي  ــرده و امکان فعالیت هاي تجاري و فاينانس ش نزديك تر ك
ــتي راني بین المللي و اجاره كنندگان را با اين كشور و كشتي هاي  كش
ــار مي رود مقررات جديد از  ــت پرچم آن را افزايش مي دهد. انتظ تح
ــران حقوقي تركیه،  ــود. به گفته ي تحلیلگ ژوئیه ي 2012 اجرايي ش
ــتي هاي تركیه اي  ــايل فاينانس كش اين مقررات يکي از مهم ترين مس
ــش مي دهد. اين در حالي است كه  ــط بانك هاي خارجي را پوش توس
ــه اي در خارج از  ــتي هاي تركی ــاس مقررات فعلي وقتي كه كش بر اس
تركیه خريدوفروش شده و يا به حراج گذاشته مي شوند، امکان خروج 
ــت به دنبال  ــدارد. الزم به ذكر اس ــت قبلي آن وجود ن ــتي از ثب كش
ــامل بانك  ــي در تركیه كه يکي از آن ها ش ــاد چنین مورد حقوق ايج
HSH Nordbank بوده، الحاقیه اي در سال 2004 به اين مقررات 
اضافه شد. بازنگري اين مقررات الحاقیه ي يادشده را اجرايي كرده كه 
ــیون بین المللي  ــتاي كنوانس قوانین تركیه را به میزان زيادي هم راس
وام هاي دريايي قرار مي دهد. طبق مقررات جديد يك كشتي تركیه اي 
ــود كه مالك ثبتي و  ــور خارج ش مي تواند در صورتي از ثبت اين كش
ساير وام دهندگان ظرف 30 روز قبل از حراج كشتي  به صورت كتبي 
از اين موضوع مطلع شوند. تأيید نهايي اين تغییرات، دست بانك هاي 
ــت پرچم تركیه بازتر  ــتي هاي تح بین المللي را در ارايه ي وام به كش
ــئولیت   ــت هاي خود را در خصوص مس مي گذارد. تركیه هنوز سیاس
ــركت هاي حمل ونقلي در قبال پذيرش مقررات رتردام، اعالم نکرده  ش
ــت. اين مقررات يك رژيم مسئولیتي جديدي را در قالب تركیبي  اس
ــور وضع  ــاي Hague-Visby و هامبورگ براي اين كش از قرارداده
مي كند. طبق اين مقررات شركت هاي حمل ونقلي مسئول ضرر و زيان 

وارده به كاال يا ناشي از تأخیر بر اساس قوانین هامبورگ هستند. 
ــتثناهايي مانند خطاهاي ناوبري، آتش سوزي و جنگ از  هرچند كه اس
ــرد. اين مقررات بندهاي  ــن Hague-Visby تبعیت خواهند ك قوانی
ــي از داليل مختلف كه يکي  ــدي را در خصوص ضرر و زيان ناش جدي
ــئولیت مي كند، وضع كرده  ــتثنا محسوب شده و ديگري ايجاد مس اس
ــت. در صورت قبول مقررات رتردام كدهاي جديدي بايد به قوانین  اس
يادشده الحاق شود. اجاره زماني براي اولین بار به عنوان يك موضوع در 
مقررات تركیه لحاظ شده است، درحالي كه قباًل در چارچوب قراردادهاي 
سفري لحاظ مي شد. رايزني هاي صورت گرفته با اتاق كشتي راني تركیه 
ــايلي  ــامل وضع مقررات براي مس منجر به ايجاد فصل جديدي كه ش
ــل مدت زمان آف هاير و باز تحويل  ــتي و حداق مانند میزان كاربري كش
ــتي به مالك، مي شود. در صورتي كه قراردادهاي اجاره بدون دلیل  كش
خاصي توسط اجاره كننده لغو شود، تحت قوانین فعلي آن ها بايد نیمي 
ــوم آن را به عنوان جريمه بپردازند.  از كرايه حمل و در مواردي تا دوس
تحت مقررات جديد، مالکان بايد ضرر و زيان مترتبه را به منظور دريافت 
ــخص كنند. در صورت عدم امکان محاسبه ي میزان غرامت  غرامت مش
30درصد كرايه حمل لحاظ مي شود. تركیه جاي مناسبي براي توقیف 
ــت، چراكه درخواست كننده بايد پرداخت 20درصد از  كشتي نبوده اس
ــت و  ــد. اين رقم معال 10هزار دالر اس ــارت را ضمانت كن ارزش خس
اين موضوع امکان توقیف كشتي ها را آسان تر مي كند. همچنین بخش 
جديدي به مسايل زيست محیطي اختصاص يافته است كه عمدتاً شامل 
كنوانسیون هاي بین المللي غرامت و كاربرد آن ها در قوانین محلي تركیه 

و كشتي هاي با پرچم تركیه است.

جزایر مصنوعي امارات، 
 رؤیایي كه به زیر آب مي رود

به نوشته  ي يك روزنامه ي روسي جزاير 
مصنوعي دبي به تدريج زير آب مي رود. 
به نوشته ي روزنامه ي اينترنتي روسي نوويه 
ايزوستیا اداره ي دادگستري انگلیس در حال 
بررسي شکايات شركت هاي مشاركت كننده 
ــاخت جزاير مصنوعي در خلیج فارس  در س
ــركت نخیل  ــان، يعني ش علیه پیمان كارش
ــركت پیمان كاري و توسعه ي  دبي است. ش
ــركت هاي وابسته  نخیل به عنوان يکي از ش
ــه مالکیت  ــي دبي ك ــه ي جهان ــه مؤسس ب
ــت، همان  ــه دولت امارات اس ــق ب آن متعل
ــارات بعد از  ــت ام ــت كه دول ــركتي اس ش
انباشت 25میلیارد دالر بدهي آن در اواخر 
ــال 2009 میالدي، آن را از ورشکستگي  س
ــه فروريختن خاک خطر  نجات داد. با آن ك
ــر را به همراه دارد، ولي  زير آب رفتن جزاي
ــئوالن، مقامات دبي هستند  به گفته ي مس
كه به خاطر مشکالت اقتصادي، اجراي اين 
طرح عظیم را به تأخیر مي اندازند. در سال 
ــركت دوبي ورلد كه يك شركت  2009 ش
ــکل از هزاران شركت كوچك تر  بزرگ متش
ــق دارد، به طور  ــت  و به دولت دوبي تعل اس
كاماًل غیرمنتظره از توقف پرداخت بدهي ها 

خبر دارد كه طبق ارزيابي هاي مختلف بین 
ــت. در آن زمان  ــا 80میلیارد دالر اس 60 ت
ــي در جهان  ــوج دوم بحران مال از وقوع م
ــه نگراني ها  ــي خوش بختان ــر دادند ول خب
ــه  نتیج در  و  ــد  درنیامدن آب  از  ــت  درس
ــركت  ــاب بازار امالک دوبي فقط به ش حب
دوبي ورلد آسیب رساند. در 2/5كیلومتري 
ــني وجود  ــواحل دوبي 300 جزيره ي ش س
ــن ويالها و هتل ها براي  دارد كه مجلل تري
ــتقر  ــردم جهان در آنها مس ــن م پولدارتري
ــب جهان  ــود يکي از عجاي ــت و قرار ب اس
ــند،  ولي از قرار معلوم اين اتفاق هرگز  باش
رخ نخواهد داد. با وجود اظهارات مسئوالن 
ــروش 70درصد  ــركت نخیل در مورد ف ش
ــا همچنان  ــي بیش تر آن ه ــر مصنوع جزاي
ــتثناي يکي  ــت و به اس ــکنه اس خالي از س
ــم دبي اختصاص دارد،  از آن ها كه به حاك
ــت بقیه هیچ وقت صاحب سکنه  ممکن اس
ــر بحران  اقتصادي،  ــوند چراكه به خاط نش
ــاز در آن ها متوقف شده است و  ساخت وس
جزاير به تدريج زير آب فرومي روند. پیش تر 
ــي از غرق شدن  نیز يك روزنامه ي انگلیس

ــود. ــر داده ب ــي خب ــي دوب جزاير مصنوع
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تعریف ترانزیت
ترانزيت عبارت است از عبور كاالی خارجی از 
خاک يك كشور كه از يك نقطه ي مرزی كشور، 
وارد و از نقطه ي مرزی ديگر خارج می شود. در 
نتیجه می توان اظهار داشت كه ترانزيت خارجی، 
اجازه  رويه ای گمركی است كه به موجب آن، 
و  مقصد  كه  خارجی  كاالی  يك  می شود  داده 
محل مصرف آن در خارج از قلمرو جغرافیايی 
و سیاسی آن است، تحت نظارت گمرک از يك 
گمرک خانه در مرز ورودي به گمرک خانه ای در 
مانند  كشوری  ازخاک  و  هدايت  مرز خروجی، 

ايران به منظور رسیدن به مقصد، عبور كند.
در  موقتاً  نمی تواند حتی  ترانزيت شده،  كاالی 
داخل كشور مورد استفاده قرار بگیرد و سپس 
از كشور خارج شود؛ بلکه تنها اجازه ي عبور از 

خاک كشور به آن ها داده مي شود.
اطالعات و آمارهای ترانزيت، می تواند وضعیت 
كشور در ترانزيت منطقه و ظرفیت بالقوه ي آن 

را نشان دهد.
و  ترانزيتی  نوع كاالهای  و  ارزش  بررسی وزن، 
موقعیت  بهبود  بیان گر  می تواند،  آن ها  رشد 
ايجاد  ضرورت  و  مقصد  كشورهای  اقتصادی 
تمهیدات و بازاريابی برای ارايه ی كاالهای كشور 
به اين كشورها باشد. با تبديل راه های  كشور، به 
شاهراه های تجاریـ  بین المللی، می توان تجارت 
خارجی كشور را رونق داد و به افزايش صادرات، 
تولید،  اشتغال و رشد وضعیت توريسم كمك 

رساند.
عمده ي  تولیدات  سهم  می شود،  برآورد 
آمريکا،  يعنی:  جهان،  گندم  صادركنندگان 
70درصد  از  كانادا،  و  متحد  اروپای  استرالیا، 
كاهش  55درصد  حدود  به  جهانی  تجارت 
پیدا كند و در عوض، سهم كشورهای روسیه، 
خواهد  افزايش  آرژانتین  و  اوكراين  قزاقستان، 
عنوان  به  قزاقستان،  و  اوكراين  روسیه،  يافت. 
به  قابل توجهی  سهم  جديد،  صادركنندگان 
دست آورده اند و علت آن، پايین بودن هزينه ي 
تولید و سرمايه گذاری های جديد در كشاورزی 
سال  سه  در  مناسب  جوی  اوضاع  البته  است. 
كشورها  اين  صادرات  افزايش  سبب  نیز،  اخیر 
برآورد می شود صادرات كشورهای  است.  شده 
روسیه، اوكراين و قزاقستان، بالغ بر 35 درصد 

از صادرات جهانی گندم در سال 2019 میالدي 
باشد. 

افزايش واردات گندم در كشورهايی كه افزايش 
جمعیت و درآمد در آن ها سبب افزايش تقاضای 
بیش تر می شود،  متمركز شده است. بیش ترين 
آفريقا  شمال  كشورهای  شامل  تقاضا  افزايش 
اندونزی  و  الجزاير  مصر،  ازجمله:  خاورمیانه،  و 
به دلیل عدم  نیز،  بود. كشور عربستان  خواهد 
سال های  برای  گندم،  تولید  از  دولت  حمايت 
پیاپی، واردات گندم را به سرزمین خود خواهد 

داشت.
و  ثابت  كماكان  واردات،  میزان  آفريقا  در 

حدود16میلیون تن خواهد بود.
زمانی  فاصله  در  آرد  و  گندم  جهانی  تجارت 
2010 تا 2019میالدي حدود 25 میلیون تن 
خواهد بود كه 20 درصد افزايش خواهد داشت 

و بالغ بر 149میلیون تن خواهد شد.
میالدي،   2019 سال  در  مصر  گندم  واردات 
حدود  به  واردكننده،  اولین  عنوان  به  كماكان 

11میلیون تن در سال خواهد رسید.
الجزاير،  كشورهای  از  يك  هر  گندم  واردات 
برزيل، اندونزی و اروپای متحد تا سال 2019 

میالدي، بالغ بر 6میلیون تن خواهد رسید.
و  آفريقا  در  توسعه  درحال  كشورهای  واردات 
خاورمیانه، حدود 13 میلیون تن افزايش خواهد 
واردات  افزايش  درصد   50 معادل  كه  يافت 

جهانی گندم خواهد بود.
مرزهای  برآوردهای صورت گرفته،  به  توجه  با   
ايران می توانند بهترين گزينه به منظور ترانزيت 
به  قزاقستان  و  روسیه  كشورهای  از  كاال  اين 

كشورهای خريدار باشند.
ترانزيت اين كاال از ايران، موجب كاهش هزينه ي 
ترانزيت از هر تن حدود 140دالر به هر تن در 
حدود 120دالر در سیستم ريلی و 130دالر در 

سیستم حمل جاده می شود.
با مشکالتی  ترانزيت،  اين وجود، در صنعت  با 
آن ها  به  تفضیل  به  كه  هستیم  روبه رو 

می پردازيم. 

انواع درآمدهای مستقيم و غير مستقيم 
ترانزیت

● درآمدهای كرايه حمل ناوگان جاده ای، ريلی 

نقش ترانزيت غالت در 
توسعه ي اقتصادی ايران

مريم کاظمی

اقتصاد ايران، مانند ديگر کشورهای نفت خيز، وابستگی بسيار 
عنوان  به  نفتی  درآمدهای  دارد.  نفتی  درآمدهای  به  زيادی 
اقتصادی  بخش  آسيب پذيری  موجب  ارزی،  منابع  اصلی ترين 
کشور شده؛ به طوری که سهم درآمدهای نفتی در سال 1386، 
حدود 28درصد درآمدهای دولت را دربرگرفته است. با توجه به 
وابستگی قابل مالحظه ی اقتصاد ايران به دنيای خارج، و تكيه ي 
اساسی به درآمدهای نفتی، مسئله ی تجارت خارجی در بررسی 
امكان پذيری حصول يك برنامه توسعه ی اقتصادی، از اهميت 
خاصی برخوردار است و رهايی از اقتصادی تك محصولی می تواند 

منطقی ترين هدف يك کشور تلقی شود.
خصوصی  بخش  درآمد  از  اعم  کشور،  ترانزيت  بخش  درآمد 
به  توجه  با  است.   دالر  2/5ميليارد  حدود  ساليانه  دولتی،  يا 
اين که ايران دارای 80هزار کيلومتر راه اصلی و ترانزيتي، 9هزار 
کيلومتر شبكه ي ريلی و بيش از 5800 کيلومتر ساحل در کرانه 
خزر، خليج فارس و دريای عمان است؛ مطالعات به دست آمده 
ايران  از ظرفيت موجود  استفاده  از آن است که ميزان  حاکی 
بيان گر  ارقام،  اين  که  است،  درصد   60 تا   40 بين  ترانزيت،  از 
ظرفيت های بالفعلی است که معطل مانده اند. بايد اذعان داشت 
که استراتژی های صحيح و اتخاذ راهكارهای منطقی می تواند اين 

توانايي های معطل را به صورت بالفعل درآورد.
کشورهای آسيای مرکزی، به سبب محصور بودن در خشكی، 
به طور اجتناب ناپذيری نياز به دسترسی به آب های آزاد دارند 
از اين طريق موجب رشد و توسعه ي مبادالت تجاری خود  تا 
عبور  و  ترانزيت  انجام  جهت  ليكن،  شوند.  جهان  سطح  در 
محموله های تجاری آنان، قلمرو ايران، به عنوان مسيری مناسب 
مطرح است. به اين صورت، اقتصاد ايران پس از سال های متمادی 
تكيه بر نفت، منابع ارزی خود را توسعه می دهد. زيرا در صورت 
رفع نارسايی های ترانزيتي ايران، قابليت ترانزيت کاال به حدی 
نصيب  در سال  در حدود 3ميليارد دالر  درآمدی  که  می رسد 

کشور می کند.
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و دريايی
● درآمدهای عوارض بندری

● درآمدهای تخلیه و بارگیری و انبارداری
● درآمدهای حق نمايندگی

● درآمدهای مابه التفاوت سوخت برحسب تن 
ـ كیلومتر

● درآمدهای بیمه ای، بن تضمین و...
● درآمدهای هزينه های سفر

● درآمدهای ايجاد اشتغال سالیانه

نقاط ضعف و تهدیدهای ترانزیت و 
زیرساخت های حمل و نقل در ایران

1. حوزه ي دريايی: زمان زياد حمل دريايی كاال 
به دلیل فقدان پهلوگیری كشتی های مادر در 
بنادر ايرانی، كمبود امکانات الزم برای كاالهای 
ويژه در بنادر )مثاًل عدم وجود انبارهای يخچالی 
به میزان كافی(،   تأخیر در بارگیری و تخلیه ي 
كاالها و حركت كشتی ها و خسارات ناشی از آن 

بر ترانزيت، به ويژه ترانزيت مواد غذايی.  
2. حوزه ي ريلی: طوالنی بودن زمان حمل بار 
توسط قطار، به دلیل نبودن سرويس های منظم 
حمل بار در داخل كشور، پوشش ناكافی شبکه ي 
ريلی كشور، طوالنی بودن مدت زمان حمل كاال 
با قطار نسبت به حمل جاده ای به علت فرسوده 
بودن ناوگان ريلی، عدم اطالع صاحبان كاال از 
برنامه ي سیر و حركت كاال توسط قطار، فقدان 
واگن های ويژه حمل بار در شبکه راه آهن كه در 
تمام سال قادر به ارايه ي خدمات باشند، متصل 
به  انزلی  و  نوشهر  بوشهر،  بنادر چابهار،  نبودن 

ريل.
واردات  باالی  تعرفه های  جاده ای:  حوزه ي   .3
تولیدات  باالی  قیمت  و  سنگین  خودروهای 
ناوگان  به صرفه  نوسازی  از  مانع  آن ها  داخلی 
وسايل  رانندگان  خودمالکی  می شود،  جاده ای 

نقلیه ي باربری در حوزه ي جاده ای.
4. خدمات حمل و نقل: عدم پیروی از سیستم 
رقابتی  و  مشخص  نقل  و  حمل  قیمت گذاری 
بودن  محدود  كشور،  در  سیستم  اين  نبودن 
ارايه ی سرويس های حمل كانتینرهای يخچالی 
و در نتیجه گران بودن تعرفه حمل آن ها، كمبود 
نگهداری  برای  مناسب  سردخانه های  و  انبارها 
نقاط كشور،  از  برخی  در  فاسدشدنی  كاالهای 
نبودن زمان بندی  ترانزيت،  بر  اثرات تحريم ها 

دقیق و منظم در بخش تركیب ريل و بندر.

● بندر شهید رجايی در میان ساير بنادر كشور 
چشم  به  نگرانی هايی  اما  دارد  بااليی  اهمیت 
ريلی،  به ويژه خطوط  و  می خورد كه پس كرانه 

تناسبی با رشد بندر ندارند.
● كمبود لکوموتیو يا نیروی كششی و دو خطه 
نبودن مسیر ريلی كه از مشکالت جدی حمل و 
نقل ريلی كشورمان محسوب می شود؛ به طوری 
كه سرعت قطار حامل كانتینر بسیار پايین و غیر 

قابل مقايسه با جاده است.
● در محوطه ي بندر امام خمینی، 120 كیلومتر 

ريل وجود دارد ولی بندر شهید رجايی با وجود 
حجم باالی فعالیت، تنها 20كیلومتر ريل دارد 
و  تخلیه  براي  مکان  دو  تنها  بندر،  اين  در  و 

بارگیری موجود است.
● امکانات جاده ای از قبیل احداث تعمیرگاه ها، 
جايگاه ها، استراحت گاه ها، سالن های غذاخوری 
و از اين دست در مسیرهای ترانزيتی كشور، به 
اندازه ي كافی توسعه نیافته و امکانات، نامناسب، 

غیر استاندارد وغیر مجهز است.
كشور،  جاده ای  ناوگان  از  عمده ای  بخش   ●
اين  البته  كماكان فرسوده و قديمی است، كه 
مشکل در تمامی مدل های حمل و نقلی كشور 

نیز، به شدت به چشم می آيد.

بنادر  از  ترانزيت  شدن  فراگیر  صورت  در   ●
الزم   ،CIS كشورهای  كلیه ي  برای  جنوبی 
است اين محوطه ها و اسکله ها نیز، هم پای رشد 

ترانزيت توسعه يابند.
● جهت پهلوگیری كشتی های حامل كاالهای 
انتخاب  و  ايران  جنوبی  سواحل  در  ترانزيتی 
ايران به عنوان مسیر ترانزيتی، تعرفه های فعلی 
عوارض بندری برای كاالهای ترانزيتی باال بوده 
و مانع از رشد و ترفیع موقعیت ترانزيتی بنادر 

جنوبی كشور شده است.
گمركی كشور  تشريفات  و  مقررات  قوانین،   ●
و  موانع  خارجی،  محموله های  ترانزيت  برای 
مقررات  ونیز  آورده  وجود  به  زيادی  مشکالت 

CFR )دالر/تن(کرايه ي حمل )دالر/تن(فوب )دالر/تن(

16542207روسيه
17520195قزاقستان

نرخ های فيزيكی گندم و کرايه ي حمل آن در بازارهای روسيه و قزاقستان در تاريخ )1389/3/31(

میزان تولید گندم در روسیه، حدود 62میلیون تن برآورد می شود. 
میزان تولید گندم در قزاقستان حدود 17میلیون تن برآورد می شود.

طی سال جاری

                    نمودار صادرات گندم در دهه ي آتی                                     نمودار واردات گندم در دهه ي آتی
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ترانزيتی  شرايط  با  منطبق  حاكم،  گمركی 
گمركی  تشريفات  و  نیست  جاری  بین المللی 
متعددی كه بر كاالهای ترانزيتی اعمال می شود، 
موجب بروز وقفه و كندی در انجام امور شده 

است.
وجود  قوانینی  يك سری  قوانین،  بخش  در   ●
دارد كه به نظر می رسد قديمی است و نیازمند 
بازنگری و اصالح است. در سالیان اخیر، پس از 
فروپاشی جماهیر شوروی، مقوله ی ترانزيت به 
صورت علمی در كشور مطرح شد. در نتیجه نیاز 
احساس  جديد  قوانین  و صدور  پیاده سازي  به 

مي شود.

توانمندی ها و ظرفيت ها 
)فرصت ها و مزیت ها(

قدمتی  دارای  ايران،  قلمرو  طريق  از  ترانزيت 
موقعت  جهت  به  ايران  است.  ساله  هزار  سه 
ترانزيتی  مزايای  از  مناسب،  بسیار  جغرافیايی 
شبکه ي  گسترش  با  و  بوده  برخوردار  مطلوبي 
حمل و نقل و ارتباط مطمئن و كارا، می تواند 
از اين مزايا در راستای افزايش درآمدهای ارزی 
ارتقاي موقعیت استراتژيك خود در منطقه،  و 
ايران،  جنوب  كند.در  استفاده  مطلوب  نحو  به 
عمده ی  كشورهای  كه  دارد  قرار  فارس  خلیج 
تولیدكننده ی نفت را در خود جای داده است. 
جهان  انرژی  گلوگاه  عنوان  به  منطقه  اين 
دريای  نیز،  ايران  شمال  می شود.در  محسوب 
میان  ارتباطی  پل  بهترين  كه  دارد  قرار  خزر 
كشورهای ايران، روسیه، قزاقستان،  تركمنستان 
در  مهمی  سهم  می تواند  و  است  آذربايجان  و 

تجارت میان اين كشورها داشته باشد.
از طرف ديگر، ايران از غرب وشرق با كشورهای 
همسايه  افغانستان  و  پاكستان  تركیه،  عراق، 

است. به عبارتی می توان گفت كه ارتباط ايران 
با 15 كشور جهان از راه مرزهای آبی و خاكی 
برقرار می شود. در عین حال، ايران می تواند به 
عنوان پل ارتباطی میان اين كشورها با يکديگر 
از طرف  ايفای نقش كند.  نقاط جهان  و ساير 
ديگر، اين كشورها جمعیت بزرگی را در خود 
برخوردارند  زيادی  درآمدهای  از  و  داده  جای 
بر در  نوبه ی خود، عالوه  به  نیز  عامل  اين  كه 
اختیار داشتن منابع و ثروت های ملی خدادادی 
و  ترانزيت  توسعه ی  عامل  عنوان  به  می تواند 
تجارت در منطقه مؤثر باشد. ارتباط كشورهای 
و  فارس  خلیج  كشورهای  با  میانه  آسیای 
شرق  بین  تجاری  رابطه ی  برقراری  همچنین 
بسیار  ايران،  راه  از  اروپايی  كشورهای  با  آسیا 
از  مقرون به صرفه است؛ به نحوی كه بسیاری 
كشورها به دنبال آن هستند كه چنین روابطی 

را با ايران برقرار كنند.

پيـشيـنه
شاه راه های قديمی كه از ايران عبور می كنند، به 

قرار زير هستند:
● راه مرواريد؛ كه دوران حکومت ايالمی ها بنا 
نهاده شد و از ايران به افغانستان وسپس به چین 

می رسید.
● راه شاهی؛ كه در زمان هخامنشیان ايجاد شد 
و از شوش به تركیه و سپس به يونان منتهی 

می شود.
● راه ادويه؛ كه در دوران هخامنشیان، از ايران 
مديترانه  سواحل  تا  گرجستان  ارمنستان،  به 

می رسید.
پیش  سال  دوهزار  در  كه  ابريشم؛  جاده ي   ●
يك كريدور تجاری محسوب می شد و تجارت 
بالعکس را برقرار می كرد.  بین چین و غرب و 
عمده ي مسیر اين جاده در حوزه ي كشور ايران 

بوده است.
● جاده ي بزرگ خراسان؛ كه در دوران خالفت 

عباسیان ايجاد شده است.
در حال حاضر، مز يت های ترانزيتی ايران به قرار 

زير است:
1( شبکه ي گسترده ي جاده ای در كشور.

2( قرار گرفتن ايران در موقعیت جغرافیايی خاص 
و عبور از شاهراه ها و شبکه های ارتباطی بین المللی 

متعدد:
الف( حضور در کريدور شمال � جنوب

  اعضای اين كريدور عبارتند از:
 1( اعضای مؤسس: ايران، هند و روسیه

2( سايراعضاء: بالروس، قزاقستان، تاجیکستان، 
عمان، سوريه، آذربايجان و ارمنستان

مزايای كريدور: حمل و نقل چندوجهی
ـ  كوتاهی مسیر، صرفه جويی در زمان حمل

ـ ارزانی حمل
ـ تقاطع با كريدورهايی چون تراسیکا و آلتید

ـ امنیت حمل
مسیر اصلی كريدور: از بندر بمبئی آغاز می شود 
و از اقیانوس هند، دريای عمان، خلیج فارس، 

بندر انزلی يا امیرآباد،  بندر آستارا خان، مسکو 
مي گذرد و به سن پترزبورگ ختم می شود. با اين 
وجود، به دلیل عملیات طوالنی تخلیه و بارگیری 
در بنادر جنوبی ايران و افزايش هزينه های ناشی 
از اين امر، مسیر فعلی اين كريدور به قرار زير 

است:
بندر بمبئی، اقیانوس هند، دريای عمان، خلیج 
عدن، دريای سرخ، كانال سوئز، تنگه جبل الطارق، 
اقیانوس اطلس كه سرانجام از دريای مانش به 

بالتیك منتهی می شود.
 ب( حضور در کريدور سه گانه ي آلتيد

  كريدور جنوبی آلتید با عبور از تركمنستان و 
قلمرو شمالی خاک ايران به تركیه، بلغارستان و 
شمال اروپا می رسد. ايران از اولین اعضاي اين 

شبکه است.
ج( حضور در کريدور جاده ابريشم

  اين كريدور مشهور تجاری، قاره ي آسیا را به 
اروپا اتصال می دهد.از منتهی الیه شرق چین واز 
با  مي شود،  شروع  سیان  و  شانگهای  شهرهای 
و  از كاشغر  آسیای مركزی  از كشورهای  عبور 
بخارا و سمرقند مي گذرد وبه تهران می رسد. از 
تهران در مسیر جنوبی به سمت بغداد، دمشق، 
قاهره و در مسیر ديگر به آنکارا، استانبول و رم 
امتداد می يابد. شاخه های فرعی آن تا هندوستان 

ادامه دارند.
د( حضور در شبكه ي تار

اروپا – تركیه – ايران - جنوب آسیا - جنوب 
چین - جنوب شرق آسیا

 – مركزی  آسیای   – ايران   – تركیه   - اروپا 
چین

3( بهره مندی از قیمت پايین سوخت و ساير 
منابع انرژی.

4( هزينه ي حمل ريلی می تواند به دلیل حجم 
پايین تر  جاده ای  حمل  با  قیاس  در  بار  انبوه 

بیايد.
مدت  در  ريلی،  ناوگان  اصالح  صورت  در   )5

كم تری كاال در مقصد تحويل می شود.

6( ضريب ايمنی حمل ريلی باال است.
7( ساخت سیلوهايی جهت ذخیره سازی غالت 

ترانزيت شده.
به  مواردی که نياز به اصالح آن ها صريحاً 

چشم می خورد
داخل  نقلیه ي  وسايل  از  استفاده  مواقع  در   ●
آسیای  كشورهای  كاالبه  ترانزيت  برای  كشور 
است.  نظر  مد  كاال  صاحبان  رضايت  مركزی، 
اين مسئله در بلندمدت موجب اعتماد صاحب 
كاالی خارجی به كرير و فورواردر ايرانی می شود 
وچه بسا در انجام كلیه ي امور حمل و نقلی، از 

خدمات ناوگان ايرانی كمك بگیرند.
● شرايط امنیت راه های كشور، به طور صددرصد، 
كاالهای  صاحبان  و  تاجران  شود.  مهیا  ايمن 
مخاطره ی  و  ريسك  به  دست  هرگز  خارجی، 

ترانزيت از مسیرهای نا امن نمی زنند.
● شبکه های جاده ای و ريلی كشور و ظرفیت 
بازرگانان و متصديان حمل  برای  بنادر  و توان 

88

17
ه 7

مار
 ش

ا /
دری

 و 
در 

بن

مقاله ویژه



و نقل خارجی درآن سوی مرزها، به خصوص در 
كشورهای تازه استقالل يافته، به خوبی معرفی و 

پردازش شود.
طريق  از  تشويقی  سیاست های  دولت،   ●
در  سرمايه گذاری  ترغیب  و  اعتبار  تخصیص 
خود  كار  راستای  در  را  زيرساخت ها  زمینه ي 

قرار دهد.

جمع بندی 
دست يابي  براي  مركزی،  آسیای  كشورهای   
پیش  را  مسیر  چندين  بین المللی،  آب هاي  به 
گرجستان،  روسیه،  از:  عبارتند  كه  دارند  رو 
ايران.  و  چین  پاكستان،  افغانستان،  آذربايجان، 
به منظور  يادشده،  كشورهای  خاطر،  همین  به 
از  مركزی،  آسیای  كشورهای  كاالی  ترانزيت 
تمامی امکانات استفاده نموده و برنامه های وسیعی 
در دست اجرا دارند. با توجه به شرايط رقابتی 
موجود و اهمیت راه های ترانزيتی ايران، شناسايی 
و معرفی اين راه ها به كشورهای آسیای مركزی و 

رفع مشکالت آن، اهمیت بسیاری دارد.
معروف  ايران،  همسايه ي  كشورهای  طرفی،  از 
به CIS، ساالنه در حدود 40میلیون تن تولید 
كه  ا ست  حالی  در  اين  و  دارند  غالت  مازاد 
كشورهای حاشیه خلیج فارس نیازمند واردات 
اساس،  براين  هستند.  غالت  تنی  میلیون   20
ايران می تواند از ترانزيت غالت به اين كشورها 
مناسبی  مسیر  به منزله ي  ايران  شود.  بهره مند 
براي ترانزيت غالت كشورهای تقاضاكننده اين 
محصول، از جمله افغانستان، عراق، كشورهای 
جنوبی حاشیه ي خلیج فارس و حتی كشورهای 

شمال آفريقا محسوب مي شود.
همسايه  كشورهای  گندم  ذخیره ي  برای 
به منظور ترانزيت، نیازمند ساخت سیلو در كشور 
به ظرفیت 12میلیون تن هستیم. پروژه ي امروز، 
در واقع طرح تجارت غالت است و در اين راه، 
كارهای مختلفی می توان انجام داد،  هم می توان 
عنوان  به  هم  و  ترانزيتی  مسیر  يك  عنوان  به 
سوآپ عمل كرد؛ يعنی بخش هايی از كشور را با 
گندم آن ها تأمین كرد و در بخش هايی، نسبت 
به صدورگندم خود به كشورهای جنوبی همت 
گمارد و نیز مي توان با سرمايه گذاری مشترک، 
به دنبال صنايع غذايی بود، كه گندم و دانه های 
روغنی را به محصوالت ديگر با ارزش افزوده ي 
بیش تر تبديل كند و سپس محصوالت جديد 

را صادر كرد.
به اين منظور، پيشهاداتي ارايه مي شود:

الف( امور زير بنايی و زيرساخت ها
ارتباطی  بردن كیفیت شبکه ي  راه های  باال   ●

كشور
● بهبود كیفیت كشش راه ها

● بهسازی و نوسازی راه ها
● برنامه ريزی مطلوب در زمینه ي بهبود طرح 
هندسی راه ها، ايجاد پل، تونل و تعريض راه ها در 

نقاط كوهستانی 
در  خصوصی  بخش  نقش  كردن  رنگ  پر   ●

نگهداری راه ها
ب( امور اجرايی

● استفاده از افراد ماهر و متخصص در زمینه ي 
اداره ي امور حمل و نقل

آموزشی جهت  و بخش های  فضاها  افزايش   ●
ارتقاي سطح دانش و آگاهی مديران حیطه ي 

حمل و نقل
● هماهنگی و يك سوسازی سیاست های وزارت 

راه و ترابری با وزارت امور خارجه
● بهبود وضعیت انبارها و سرد خانه ها و توسعه 

آن ها
● ارزيابی اثر تراكم ترافیك شهرها در حمل و 

نقل بین شهری 
● ارزيابی چگونگی توزيع فعالیت میان بخش 

خصوصی و دولتی
● بهبود كیفیت امکانات و تجهیزات تخلیه و 

بارگیری در بنادر تجاری
● تقويت و سرمايه گذاری در امکانات جاده ای 

)تعمیرگاه ها، جايگاه ها، استراحتگاه هاو...(
● توسعه ی امکانات ريلی كشور

در   ويژه  به  بندری،  خدمات  كیفیت  بهبود   ●
مناطق جنوبی كشور

● قاعده مندی تعرفه ها و عوارض بندری برای 
كاالی ترانزيتی■
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ادبيات موضوع و مباني نظري آن
يکي از نیازهاي اولیه ي انساني كه با توسعه ي 
پیدا  گسترده تري  دامنه  اجتماعي  و  اقتصادي 
كرده و امروزه به منزله ي يکي از مظاهر تمدن 
است.  ونقل  حمل  مسئله ي  مي رود،  شمار  به 
اقتصادي  جهش  كه  عقیده اند  براين  عده اي 
كشورهاي توسعه يافته، به دلیل اتخاذ روش هاي 
معني  اين  به  است.  بوده  ونقلي  حمل  صحیح 
يك  ايجاد  در  اقتصادي،  توسعه ي  و  رشد  كه 
سیستم مطلوب حمل ونقل حايز اهمیت است 
و توسعه ي شبکه ي حمل ونقل نیز، در رشد و 
توسعه ي اقتصادي هر كشور تأثیر مي گذارد. در 
چون  ونقل،  حمل  توسعه ي  اقتصادي،  ادبیات 
گردش خون دركالبد اقتصادي هر كشور است 
و  نیازهاي حیاتي  اين گردش،  در  تسريع  با  و 
برآورده  سريع تر  جامعه  در  اقتصادي  اولیه ي 
مي شود. قطعاً هرگونه بي نظمي و كندي در آن، 
ضررهاي فراواني به فرآيند رشد و توسعه وارد 
مي كند. از اين رو، زمان و میزان سرمايه گذاري 

غیر  و  مستقیم  به طور  ونقل  حمل  بخش  در 
مستقیم، روند توسعه را تحت تأثیر قرار خواهد 
اقتصاددانان  از  تعدادي  كه  نکته  اين  داد. 
را  اقتصادي  رشد  توسعه ي  برنامه ريزان،  و 
مشروط و منوط به توسعه ي بخش حمل ونقل 
نقلیه ي  وسايل  وجود  و  زيربنايي(  )تجهیزات 
كافي)انواع ناوگان ترابري( و تسهیالت ارتباطي 
و خدمات وابسته به آن دانسته اند و به طور كلي، 
فعالیت هاي حمل ونقل را از جمله فعالیت هاي 
اساسي و زيربنايي رشد اقتصادي و الزمه تحول 
از  ناشي  مي آورند،  به حساب  جامعه  اقتصادي 
همین وابستگي و ارتباط متقابل و تنگاتنگ بین 
تحوالت حمل ونقل وكل اقتصاد است. آن چه به 
مسايل حمل ونقل، همگام با رشد پايدار تولید 
وتجارت جهاني اهمیت مي بخشد، نقش جامع و 
قاطع آن دركلیه ي سطوح زندگي انساني است. 
تأئید  بانك جهاني،  توسط  انجام شده  مطالعات 
برآن دارد كه بخش حمل ونقل با هموار كردن 
در  هم  را  رشد  موجبات  وتجارت،  مبادله  امر 

سطح ملي وهم در سطح جهاني فراهم مي آورد 
و زمینه هاي امکان دسترسي به رفاه و تسهیالت 
كشورهاي  تجربیات  مي دهد.  افزايش  را  ملي 
توسعه يافته نشان داده است كه توسعه ي حمل 
باعث  اقتصادي،  كالن  حد  در  پیوسته  ونقل 
بازدهي  شدن  افزون  و  اقتصادي  رشد  افزايش 
اجتماعي نسبت به سرمايه گذاري هاي خصوصي 
بوده است. در سطوح اقتصادي خرد نیز، بهبود 
حمل ونقل، مستقیماً باعث پايین آمدن قیمت 
داده هاي كشاورزي و صنعتي شده و به كاهش 
با  و  مي شود  منجر  توزيع  و  تولید  هزينه هاي 
پیدايش  براي  زمینه  بازارها،  فراگیر  توسعه ي 
آن كه،  نهايت  و  مي يابد  افزايش  سالم  رقابت 
ونقل،  حمل  زيرساخت هاي  در  بنیاني  تحول 
كشاورزي  بخش هاي  توسعه ي  و  پیشرفت  به 
مي انجامد.  روستايي  مناطق  كشاورزي  وغیر 
مناطق  در  ونقل  حمل  زيرساخت هاي  تکامل 
شهري نیز، به افزايش كارآيي و بازدهي نیروي 
باالخره،  و  ونقل  هزينه هاي حمل  كاهش  كار، 

پتانسيل منطقه ي آزاد چابهار 
در حمل و نقل ترکيبي غالت

دکتر محمد حجارزاده

کاالي  قيمت  در  وتأثيرگذار  تأمل  قابل  هزينه هاي  از   يكي 
صادراتي، هزينه ي حمل و نقل  است و هر توليدکننده که  قادر 
در  را  خود  رقابتي  توان  برساند،  حداقل  به  را  هزينه  اين  باشد 
مقابل ساير توليدکنندگان مشابه، افزايش خواهد داد و در نتيجه 
کاالهاي بيش تري را به ساير کشورها صادر مي کند. يكي ديگر از 
شاخص هاي مؤثر در صادرات کاال، سرعت زمان حمل است؛ يعني 
اين که محموله در چه فرصت زماني مناسب به مقصد خواهد رسيد. 
از توان عمليات حمل ونقل  مفهوم سرعت حمل ونقل، عبارت 
توسط شرکت هاي حمل ونقل با توجه به امكانات موجود است 
که عمليات از مبدأ تا مقصد براي صاحبان کاال را شامل مي شود. 
آخرين شاخص براي يك صادرکننده، مسأله ي ايمني است. يعني 
اين که کاالهاي صادراتي، با احتمال کم ترين ميزان خسارت وارده 
ودر حد صفر، از مبدأ تا مقصد حمل شود. حال براي يك چنين 
هوايي  ريلي،  جاده اي،  ونقل  مختلف حمل  عملياتي، شيوه هاي 
دريايي وحمل ونقل از طريق لوله وجود دارد که هر يك از اين انواع 
حمل  و نقل، بر اساس شرايط جغرافيايي مناطق  مختلف، داراي 

کارايي و کارکرد به خصوصي است.
اگر کشوري يا منطقه اي بتواند شرايطي فراهم کند که از انواع حمل 
ونقل بهره مند شود، عمليات حمل ونقل، با سرعت بيش تر، ايمني 
باالتر و هزينه ي کم تر قابل اجرا خواهد بود که تحت عنوان »حمل 

ونقل ترکيبي« از آن نام مي برند.

حمل ونقل ترکيبي يا چندوجهي، نوعي روش حمل و نقل نيست؛ 
بلكه نظام هماهنگ کننده ي روش هاي مختلف حمل ونقل براي 
محموله ها و انسان هاست که در آن، بازده مجموع کل، بزرگ تر از 

بازده هر يك از بخش ها است.
يا  ترکيبي  ونقل  درحمل  که  ونقل  حمل  روش هاي  متداول ترين 
مرکب مورد استفاده قرار مي گيرند، حمل ونقل جاده اي � ريلي و 
دريايي است و حمل ونقل هوايي، کم تر در اين پروسه مورد استفاده 
واقع مي شود. اين نوع حمل ونقل در جهان تقريباً نوع جاافتاده و 
پيشرفته اي محسوب مي شود. ارسال محموله هاي پستي در جهان، 
نمونه ي بارز اين نوع حمل ونقل است. مهم ترين سودمندي حمل ونقل 
مرکب، آن است که صاحب کاال، تنها با يك حمل کننده که در ابتداي 
مسير قرارگرفته است، وارد مذاکره و عقد قرارداد مي شود؛ به جاي 
آن که با چند مؤسسه قراردادي منعقد کند. در اين شكل از عمليات، 
پيگيري جريان حمل آسان تر است وصاحب کاال به راحتي مي تواند 
از طريق تنها يك مؤسسه که مسئوليت حمل ونقل او را از مبدأ تا 
مقصد به عهده گرفته، بر جريان عمليات و چگونگي آن نظارت کند. 
البته اين شيوه، از دشواري هاي خاص خود نيز برخوردار است؛ چراکه 
يك مؤسسه براي اين منظور، بايد وسايل و ابزار حمل ونقل ترکيبي 
را در اختيار داشته باشد؛ ضمن اين که مهم ترين مسئله، مديريت 
وتجربه وتخصص دراين بخش است که عدم هريك از دو موضوع 

يادشده باعث بروز مشكالت ونارسايي در سيستم خواهد شد.
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به كم شدن تراكم منجر مي شود. از اين لحاظ، 
اغراق آمیز نیست اگر گفته شود: »حمل ونقل، 

يکي از عمده ابزارهاي اصلي توسعه است.«
نظريه پردازان اقتصادي، پاسخ به اين سئوال كه 
چه مقدار از يك كاال يا خدمات )حمل و نقل( 
به حداكثر  رفاه كل جامعه  تا  تولید شود  بايد 
»تولید  آن:  اساس  بر  كه  داده اند  قباًل  برسد، 
يك كاال يا خدمات، تا حدي گسترش مي يابد 
كه منافع نهايي حاصل از آن براي كل اقتصاد، 
كشور  يك  اقتصاد  كه  شود  نهايي  هزينه  برابر 
براي تولید آخرين واحد آن متحمل مي شود.« 
اين شرايط بهینه شدن، به لحاظ كاربرد زماني 
مفهوم دارد كه بتوان هزينه نهايي و منافع نهايي 

كاال يا خدمات را مشخص كرد.
منافع  و  هزينه  كاربردي  سنجش  با  رابطه  در 
اقتصادي حمل ونقل، حتي االمکان سعي مي شود 
به نتايج عملکرد بازار در خصوص تعیین مقادير 
و قیمت ها اتکا شود. اين قیمت ها و مقادير، تنها 
موقعي در وضعیت بهینه پارتو مي شودكه بازارها 

در شرايط رقابت كامل قرارداشته باشند.
باعث  مختلفي  عوامل  بین المللي،  سطح  در 
مصرف  بازار  در  رقابت  و  كاال  عرضه ي  امکان 
مي شود كه يکي از مهم ترين آن ها قیمت كاال 
است. قیمت كاال براساس عرضه وتقاضا تعیین 
برابر قیمت تمام شده ي كاال  مي شود و معموالً 
به اضافه ي مبلغي به عنوان  سود است. دراين 
سطح،  هزينه ي حمل ونقل نیز، به عنوان يك 
و  مي شود  اضافه  كاال  قیمت  به  مؤثر  عامل 
قیمت كاال در هنگام مصرف را به شدت تحت 
قیمت  بر  عالوه  بنابراين،  مي دهد.  قرار  تأثیر 
تمام شده و سود تولید كاال، آن چه  كه مبناي 
بین المللي  قیمت فروش كاال در سطح  تعیین 
است، هزينه ي حمل ونقل آن است. بسیاري از 
كاالها به علت باال بودن هزينه ي حمل ونقل، 
قابلیت عرضه در بازارهاي داخلي و بین المللي 
را از دست مي دهند. كاالهاي وزين و سنگین، 
مانند: كاسه و سنگ به علت باال بودن هزينه ي 
حمل ونقل، قابلیت عرضه در بازار بین المللي را 
ندارند؛ به همین صورت، كم و زياد بودن هزينه 
حمل ونقل باعث رقابت كاال در سطح بین المللي 
مي شود. با توجه به اين امر، نقش هزينه ي حمل 
ونقل در تجارت بین المللي و قابلیت عرضه ي 

كاالها درسطح بین المللي مشاهده مي شود.
فعالیت هاي حمل  در  در حقیقت، خدمات  اما 
ونقلي در شرايط نوعي بازارهاي ناقص )انحصاري- 
با  همراه  انحصاري(،  رقابت  در  انحصاري  شبه 
وجود آثار خارجي عرضه مي شوند و در اين گونه 
بازارها اطالعاتي ارايه مي شود كه مخدوش بوده 
و نیاز به اصالحات دارند. قیمت هاي سايه اي كه 
از طريق اصالح قیمت هاي مشاهده شده در بازار 
بايد محاسبه شود، عماًل با مشکالت زيادي به 
دست مي آيد. به همین دلیل در اين خصوص 
مربوط  اطالعات  كه  دارد  وجود  عمومي  توافق 
به بازار، بدون اصالح جهت اندازه گیري منافع و 
هزينه هاي حمل ونقل مورد استفاده قرار گیرد.

نظريه ي »فون تانن« و »شولتز« از قبیل نظرياتي 
است كه در زمینه ي كاهش هزينه حمل و نقل 
بیان مي كند كه  تانن«  بیان شده است. »فون 
اگر مركز مصرف را به صورت نقطه اي در نظر 
ترتیب  به  مختلف  چنانچه محصوالت  بگیريم، 
فسادپذيري و حجیم بودن به صورت حلقه هاي 
متحدالمركز در اطراف آن قرار گیرند، در اين 
صورت هزينه هاي حمل و نقل كاهش مي يابد 
زمین هاي  صاحب  براي  رانتي  همچنین،  و 
نظريه اي  در  »شولتز«  مي شود.  فراهم  نزديك 
ديگر در اقتصاد توسعه، عالوه بر توجه به كاهش 
از مکان تولید به  هزينه هاي حمل و نقل كاال 
مركز مصرف، به نقش انتقال راحت تر نهاده هاي 
مدرن كشاورزي از شهر به روستا تا بازار مصرف 

نیز اشاره كرده است.
درحال حاضر، حمل و نقل تركیبي در كشورما 
جايگاه ويژه اي دارد اما در ابعادي بسیار محدود 
و  وارداتي  محصوالت  نوع  است.  جريان  در 
صادراتي كشور در گذشته، به دلیل عدم امکان 
ساخت تجهیزات مورد نیاز اين نظام در داخل 
كشور و ارزان بودن نیروي انساني، از مهم ترين 
داليل ناكارآمدي اين نظام تا به امروز بوده است. 
و  ريلي  ناوگان  بنادر،  توسعه ي  اساس،  براين 

جاده اي بسیار ضروري به نظر مي رسد. 
تأثیر  حمل  روش  انتخاب  بر  بسیاري  عوامل 

مي گذارند، مانند :
● سرعت )زمان(

● هزينه 
● دسترس پذيري 

● ايمني و سطح خدمت به مشتری 
انتخاب  برای  ديگری  تاثیرگذار  *فاكتورهای 

روش حمل نیز وجود دارند:
نیز در  بر متقاضی حمل كاال، دولت  ● عالوه 
ترجیحات  اعمال  و  بوده  درگیر  حمل  فرايند 
آن بر فرايند انتخاب مسیر و مد حمل و نقلی 

تاثیرگذار است. 
● ترجیحات و معیارهای متصدی حمل و نقل 
نیز از جمله معیارهای ديگری است كه بر فرايند 

تصمیم گیری و انتخاب مسیر تأثیرگذار است. 
همانطور كه مشخص است، اگرچه هزينه يکی 
حمل  روش  انتخاب  در  مباحث  مهم ترين  از 
كاالست، ولی با توجه به اين كه میزان افزايش 
قیمت، نقش تعیین كننده اي در تعیین سناريوی 
پارامترهای  تأثیر  دارد،  كاال  حمل  بهینه ي 
انرژی،  مصرف  به  مربوط  ديگري  اقتصادی  
ايمنی،  آالينده ها،  و  زيست محیطی  مسايل 

سرعت و...  نیز مورد توجه واقع مي گردد.
باعث مي شوند صاحبان  باال  در مجموع، موارد 
كاال در حمل كاالي خود  مواردي را به طور كلي  

مورد توجه قرار دهند كه عبارتند از:
- انتخاب روش حمل )قیمت حمل(

- مسیريابي ناوگان حمل
- تعیین اندازه ي ناوگان حمل

- زمان بندي 
- همسان سازي محموله. 

در اين مقاله، تمركز مسأله ي انتخاب روش حمل 
بر گزينش بهترين روش حمل يك محموله بین 

دو نقطه ي مشخص است.
 اين گزينش بايد با توجه به ظرفیت، هزينه ها 
و نیازمندي هاي بارگیري و تخلیه ي روش هاي 
صورت  حمل،  مسافت  همچنین  و  مختلف 

گیرد. 

وضعيت استراتژیك ایران در ترانزیت و 
صادرات كاال 

اقتصادي وسیاسي جهان در  تغییر و تحوالت 
دهه 1980 میالدي و عملکرد آن در منطقه ي 
بي سابقه ي  وگسترش  سرد  پايان جنگ  آسیا، 
بلوک بندي هاي  ايجاد  و  اقتصادي  رقابت هاي 
اقتصادي جديد جهاني، نظیر: آپك، آ. سه.آن 
اقتصادي  قدرتي  ابر  با  همراه  واحد،  اروپاي  و 
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ايجاد  و  سابق  شوروي  فروپاشي  ژاپن،  نظیر 
باعث  مشترک المنافع،  مستقل  كشورهاي 
ايجاد وضعیت جديدي در سیستم جهاني شده 
است، كه در نتیجه ي آن، گسترش فعالیت هاي 
از رونق بسیار  تولید و صدور كاال  اقتصادي و 
مناسبي برخوردار شده و به تبع آن، حمل ونقل 
اهمیت  غرب  به  شرق  از  كاالها  جابه جايي  و 
ويژه اي پیدا كرد. به اين ترتیب كه قلمرو ايران، 
پس از چندين قرن انزوا از فعالیت هاي حمل 
از مهم ترين  ونقل عبوري بین المللي، در يکي 
واقع  اروپا(  )آسیا-  جهاني  تجارت  مسیرهاي 
به  ايران  جهاني،  جديد  سیستم  در  و  شده 
ارتباطي كه  و پل  استراتژيك  عنوان سرزمین 
خزر،  درياي  يعني  جهان  پراهمیت  مناطق 
آسیاي مركزي و خلیج فارس را به هم مربوط 
شده  برخوردار  ممتازي  موقعیت  از  مي سازد، 

است.
فراهم آمدن چنین موقعیت و مزيتي در خدمات 
بازرگاني و حمل ونقل بین المللي، در شرايطي 
جهان  تجاري  و  اقتصادي  وترتیبات  روابط  كه 
دستخوش تغییرات گسترده و تحوالت عمیقي 
است و تجارت جهاني، شعار رفع موانع تجارت 
آزاد جهاني از طريق برقراري تعرفه هاي گمركي 
و بازرگاني هماهنگ را سرداده و سازمان تجارت 
جهاني، آشکارا به دنبال برقراري ترتیبات جديد 
از  است،  جهاني  جديد  كار  تقسیم  و  تجاري 

اهمیت چندمرتبه اي برخوردار است.
شرايط يادشده، به ايران اين امکان را مي دهد 
كه عالوه بر اختصاص بخش عمده اي از مبادالت 
تجاري با كشورهاي منطقه، ترانزيت میلیون ها 
تن كاال بین آسیا و اروپا را از آن مسیرهاي خود 
نمايد و در موقعیت و آستانه ي كسب درآمدي 
كالن ارزي قرار گیرد؛ به گونه اي كه به عقیده ي 
اين  از  حاصل  درآمد  صاحب نظران،  از  عده اي 

باشد،   نفت  فروش  درحد  نتواند  اگر  موقعیت، 
سهم عمده اي را به خود اختصاص خواهد داد. 
مستلزم  ممتاز،  موقعیت  اين  از  استفاده  البته 
گسترده  برنامه ريزي هاي  و  زمینه سازي ها 
آن،   انجام  بدون  كه  است  حساب شده اي  و 

دست يابي به اين هدف مهم، ممکن نیست.

اهميت سرمایه گذاري در تسهيالت 
زیربنایي شبكه هاي حمل ونقل

افزايش تسهیالت حمل ونقل   روندتوسعه در 
جهاني، مبین يك روند فزاينده در تقاضا براي 
ونقلي  زيرساخت هاي حمل  در  سرمايه گذاري 
در  گذاري  سرمايه  دلیل،  همین  به  و  است 
زيرساخت هاي حمل ونقلي اهمیت يافته و جزء 
الينفك برنامه هاي توسعه ي ملي شده است. در 
بسیاري از كشورهاي توسعه يافته، تأمین مالي 
حمل ونقل، به خصوص از اين جهت اهمیت دارد 
كه حمل ونقل، بزرگ ترين جزء سرمايه گذاري 
اين كشورها را تشکیل مي دهد. تصمیم گیري 
عقاليي براي سرمايه گذاري متعادل در بخش 
فقیر  و  كم توسعه يافته  كشورهاي  ونقل  حمل 
نیز، از اهمیت فوق العاده اي برخوردار است. به 
طرح هاي  اجرايي  هزينه هاي  بودن  باال  دلیل 
خاطر  به  همچنین،  و  ونقل  حمل  زيربنايي 
و  دولت ها  مالي  ساختاري،  مسئولیت هاي 
است  الزم  ملي،  در سطح  توزيع  ضرورت هاي 
زيرساخت هاي  در  سرمايه گذاري  به  دولت ها 
دارند.  مبذول  عمده اي  توجه  ونقل  حمل 
تا  ونقل  زيرساخت هاي حمل  عرضه ي  اساساً، 
از  قانون  با رعايت  بايد  آن جا كه ممکن است 
جانب دولت ها به بازار منتقل شود و از اين رو، 
بنیاني  و  مهم  اصل  يك  نه تنها  دولت،  حضور 
است، بلکه الزم است فعالیت هاي دولت در اين 

زمینه ها هدفمند شود. 

وضعيت شبكه حمل ونقل واقتصاد كشور 
جاده اي و ريلي

حمل ونقل جاده اي، به دلیل خصوصیات ويژه اي 
شیوه ي  متداول ترين  عنوان  به  است،  دارا  كه 
جهان،  مختلف  كشورهاي  در  نقل  و  حمل 
اين شیوه ي  ويژگي هاي  از جمله  است.  مطرح 
انتخاب مسیر،  انعطاف پذيري در  حمل و نقل، 
ايمني نسبي و ارزاني آن است. در ايران، عالوه 
خاص  موقعیت  مد،  اين  خاص  ويژگي هاي  بر 
كشور،  داخل  آبي  راه هاي  )فقدان  جغرافیايي 
كوهستاني بودن قسمت عمده ي كشور و...( نیز، 
دلیل استفاده ي بیش تر حمل ونقل كاال و مسافر 
از جاده بوده و موجب شده در حد بسیار بااليي، 
زير  اين  بر دوش  مسافر  و  كاال  ونقل  از حمل 

بخش باشد.

نقل  و  حمل  در  سرمايه گذاري  تهديدات 
ريلي

- نرخ بهره برداری از شبکه ي ريلی، بايستی به 
گونه ای تعیین شود كه ضمن تأمین هزينه های 
برای  ريلی  بخش  در  شبکه  از  بهره برداری 
صاحبان كاال و سرمايه گذاران نسبت به ديگر 
باشد،  مزيت  دارای  نقل  و  حمل  شاخه های 
می دهد  نشان  هزينه ها  بررسی  متأسفانه  اما 
بهره وری  از  اين سطح  با  فعلی  شرايط  در  كه 
كیلومتر  ـ  تن  هر  حمل  شده  تمام  هزينه ي 
و  است  جاده ای  سیستم  از  باالتر  ريلی،  بار 
مزيت  دارای  ريلی  سیستم  دلیل،  همین  به 
اكثر  در  هزينه  درآمد  شفافیت  عدم  نیست. 
فعالیت های صنعت حمل و نقل ريلی، اصالت 
می دهد. قرار  تأثیر  تحت  را   سرمايه گذاری 
- تجربه ي اكثر كشورهای اروپايی نشان می دهد 
از  بود كه 100 درصد  اين  دنبال  به  نبايد  كه 
يا  واگن  مالك  از  را  هزينه های حق دسترسی 
به گونه ای  بايد  بلکه شرايط  تأمین كرد،  قطار 
رقم بخورد كه قدرت رقابت مؤثر سیستم ريلی 
با جاده ای حفظ شود. با توجه به مزايای پنهان 
سیستم حمل و نقل ريلی برای جامعه، بايد از 
محل منابع عمومی نسبت به جبران هزينه ها 
به  كرد.  اقدام  زيربنايی  شبکه ي  بخش  در 
عبارت ديگر، با وجود شرايط فعلی در بهره وری، 
نمی توان همزمان با برآورد هزينه های شبکه ي 
زيربنايی، امیدی به وجود مزيت سرمايه گذاری 
برای سرمايه گذاران در بخش صنعت ريلی، به 

نحو مناسب و پايدار داشت.
روزانه ي  سیر  به  راه آهن  كامل  تعهد  عدم   -  
متوسط 300 كیلومتری واگن های باری )پر و 
خالی(. در چرخه ي سیر واگن،  مي توان اشاره و 
تصريح كرد: بررسی عملکرد شركت های مالك 
واگن باری نشان می دهد كه فاصله ي زيادی تا 
بنا  دارد.  راه آهن وجود  توسط  تعهد  اين  انجام 
به نقل قول از انجمن صنفی شركت های مالك 
واگن باری و ديگر شركت هايی كه به نوعی در 
اين رابطه متأثرند، اين میزان زير 100 كیلومتر 

است.
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وضعيت حمل ونقل دریایی 
كشور  واردات  و  صادرات  از  درصد   90 حدود 
و  رونق  از اين رو،  گیرد؛  مي  صورت  دريا  راه  از 
قدرت  و  تقويت  عامل  كشور  بنادر  گسترش 

بازرگاني و تجاري ايران نیز خواهد شد.
واسطه ي  به  دريايي  نقل  و  حمل  همچنین، 
هزينه ي كم و مصرف سوخت ناچیز، از قابلیت 
اقتصادي بهتري نسبت به ديگر مقوله هاي حمل 
و نقلي برخوردار است. ايران به دلیل برخورداري 
از 2 هزار كیلومتر ساحل در نوار جنوبي كشور 
و قرار گرفتن در موقعیت ممتاز در منطقه ي كه 
ساالنه 14 هزار فروند كشتي و شناور از آن عبور 
مي كند، توانايي تأثیرگذاري مناسب بر ترانزيت 

كاال در منطقه را دارد.
اهمیت و توجه به حمل و نقل دريايي با عنايت به 
داشتن 2 هزار كیلومتر مرز آبي در جنوب كشور 
كه به آب هاي آزاد مرتبط است، از مقوله هايي 

است كه همواره مورد توجه بوده است. 
از   بخش حمل و نقل دريايي كشور، متشکل 
تجاري،  )ناوگان  دريايي  نقل  و  حمل  ناوگان 
نفتي و شناورهاي سنتي( و بنادر بازرگاني است. 
اين ناوگان، به لحاظ حمل و نقل و جابه جايي، 
از  درصد   89 و  واردات  از  درصد   92 از  بیش 
صادرات كشور )از جنبه وزن( را شامل مي شود، 
به طوري كه سهم قاطع و نقش غالب و غیرقابل 
جايگزيني را در اقتصاد كشور، به ويژه در تجارت 

خارجي ايفا مي كند.
تنگاتنگي  ارتباط  كه  دهد  مي  نشان  مطالعات 
و  دارد  وجود  اقتصادي  رشد  و  تجارت  بین 
فعالیت هاي بازرگاني صورت گرفته از راه دريا، 

زمینه ي تقويت تجارت را میسر ساخته است. 
هدف بندر در سیستم كلي حمل ونقل، نمي تواند 
چیزي جز به حداقل رساندن هزينه هاي جابه 
جايي كاالباشد. افزايش تعدد كشتي ها، ظرفیت 
كاهش  براي  عاملي  و  مي برد  باال  را  حمل 
زمان  افزايش  ديگر،  طرف  از  و  هزينه هاست 
باالرفتن  باعث  بندر، مي تواند  توقف كشتي در 

هزينه حمل شود. 

حمل و نقل ترکيبی در کشور 
اهمیت حمل ونقل در تجارت بین المللی، واقعیتی 
بین المللی  معامالت  انجام  امروزه  است.  آشکار 
عماًل  ونقل  حمل  تسهیالت  از  استفاده  بدون 
امکان پذير نیست. پیشرفت تکنولوژی و افزايش 
جمعیت، باعث افزايش حجم تجارت بین المللی 
می شود؛ به گونه ای كه حتی كشورهايی با فاصله 
خیلی دور نیز، برای تأمین نیازهای خود، دست 
به مبادالت تجاری می زنند و كاالهای خود را 
كه  مسافت طوالنی گسیل می دارند  به  ناگريز 
با  اما  امر، مستلزم هزينه های بسیار است.  اين 
بهره برداری از روش های جديد جابه جايی كاال 
و تركیب اقتصادی مسیرهای موجود، هزينه ي 
حمل و نقل كاهش يافته و درنتیجه بعضی از 
تولیدات، از وضعیت رقابت آمیزی برخوردار شده 
قباًل  كه  حالی  در  اند،  يافته  صادراتی  وارزش 

چنین نبود و هزينه ي گزاف حمل، آن ها را از 
بازارهای بین المللی مصرف دور نگه می داشت. 
امروزه كاالها در سطح بین المللی با شیوه هاي 
مختلف حمل از قبیل: دريايي، هوايي، زمیني و 

يا تركیبي از اين ها حمل مي شود. 

منطقه آزاد چابهار
چابهار، به عنوان يکي از بنادر مهم، در جنوب 
ايران و در بخش شمالي درياي عمان قرار گرفته 
است. اين بندر، به علت موقعیت استراتژيك و 
جايگاه  بین المللي،  آزاد  آب هاي  به  دست يابي 
كشورهاي  ديگر  با  ايران  مبادالت  در  ويژه اي 
منطقه دارد. از سوي ديگر، اين بندر، به علت 
نزديکي به كشورهايي نظیر افغانستان، پاكستان 
و آسیاي میانه، با اتصال به شبکه ي ريلي كشور، 
اهمیت ويژه اي در ترانزيت كاال به اين كشورها 
خواهد داشت. همچنین اين بندر، به عنوان تنها 

در  كلیدي  نقاط  از  يکي  ايران،  اقیانوسي  بندر 
حاشیه ي خلیج فارس و درياي عمان است كه 
ايفا  مهمي  نقش  جنوب،  ـ  شمال  كريدور  در 

خواهد كرد.
منطقه ي آزاد چابهار، يکي از 5 نقطه ي جهان 
است كه قابلیت تبديل شدن به يك مگاپورت را 
دارد. با توجه به موقعیت اين بندر در صادرات 
و  جهان  كشور   11 نیازمندي هاي  واردات،  و 
نفر  1/5میلیارد  با  جنوبي  آسیاي  كشورهاي 
جمعیت، منطقه ي چابهار را به عنوان نقطه ي 
سهل الوصول  و  مطمئن  ارزان،  استراتژيك 
جهان،  ترانزيتي  كريدورهاي  ديگر  به  نسبت 
بندر  فعالیت  كرد.  خواهند  انتخاب  خود  براي 
كه  به گونه اي  بیش تر مي شود؛  چابهار، هرساله 
سال 1386، با ظرفیت 2/5میلیون تن در سال، 
2میلیون تن كاال تخلیه و بارگیري شده است 
با توجه  با اجراي راه آهن چابهار به مشهد،  و 
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استراتژيك  موقعیت  و  چابهار  بندر  مزاياي  به 
توجه  با  مي شود.  نمايان  پیش  از  بیش  آن، 
سیستان  و  چابهار  استراتژيکي  موقعیت  به 
 5 تجارت  دروازه ي  عنوان  به  كه  بلوچستان  و 
قاره ي دنیا مطرح است و 1200 كیلومتر مرز 
با كشورهاي مسیر جنوب شرق  و خاكي  آبي 
دارد،  خلیج فارس  حوزه ي  كشورهاي  و  آسیا 
براي  باارزش  و  مهم  بسیار  مناطق  از  يکي 
مثل  فله  كاالهاي  علي الخصوص  كاال،  ترانزيت 
موجب  ريلي،  خط  اين  احداث  است.  غالت 
خواهد شد كه بخش خصوصي بتواند از موقعیت 
ايراني  بندر  تنها  بندري چابهار كه  استراتژيك 
و  استفاده كند  است،  اقیانوس هند  در ساحل 
سرمايه گذاري در طرح هاي اقتصادي اين بندر 
قرار دهد. حمل  برنامه هاي خود  اولويت  در  را 
ساالنه بیش از 6میلیون تن كاالهاي ترانزيتي 
كريدور  كاالي  تن  میلیون   20 مجموع  از 
به  بندر چابهار  بار  پايانه ي  شمال ـ جنوب در 
وسیله ي اين خط ريلي، موجب خواهد شد تا 
و  تولیدكننده ي كاال  از كشورهاي  تاجر  صدها 
افغانستان،  كشورهاي  در  آن  مصرف كننده ي 
پاكستان، كشورهاي آسیاي میانه و غیره، براي 
تسهیل در انجام كارهاي تجاري خود، از طريق 

اين بندر استراتژيك عمل كنند. 
از  ترانزيت  درآمد  پتانسیل  شناسايي  به منظور 
گزارش  اساس  بر  كه  زير  بررسي  ايران،  مسیر 
صندوق بین المللي پول در سال 2009 میالدي 
واقعیت هاست:  از  بسیاري  گوياي  شده،  ارايه 
10.000میلیارد  بر  بالغ  جهاني  تجارت  حجم 
دالر بوده است. سهم تجارت در آسیا در همین 
است.  بوده  دالر  میلیارد   2700 بر  بالغ  سال، 
چنانچه 10درصد از ارزش تجارت را طبق نُرم 
جهاني، متعلق به بخش حمل ونقل بدانیم، سهم 
آسیا رقمي بالغ بر 270میلیارد دالر خواهد بود. 
اگر از سهم 44درصدي تجارت كشورهاي شمال 
اروپا، روسیه، آسیاي میانه، حوزه ي اقیانوس هند 
بر 1100میلیارد  بالغ  كه  آسیا  و جنوب شرقي 
و  ترانزيت  سهم  و  كنیم  صرف نظر  است  دالر 
ـ  شمال  كريدور  مسیر  در  را  كاال  حمل ونقل 
دنیاست،  از 10 كريدور مهم  يکي  جنوب، كه 
معادل  ارزشي  به  كنیم،  تعیین  تنها 10درصد 
27میلیارد دالر در بخش حمل ونقل بین المللي 
عبوري  ترانزيت  ارزش  خواهیم رسید. چنانچه 
از ايران را در اين كريدور با وجود نقش اصلي 
نظر  در  معادل 30درصد  تنها  بنادر،  جايگاه  و 
میلیارد دالري  ترانزيت 8/1  ارزش  به  بگیريم، 

خواهیم رسید كه رقمي بسیار قابل توجه است.

مزیت های قانونی سرمایه گذاری در منطقه 
آزاد چابهار

اتباع  برای  نامحدود  سرمايه گذاری  امکان   .1
ايرانی و خارجی، و به هر میزان مشاركت.

2. تضمین سرمايه گذاری خارجی بر طبق قانون 
آزادی  و  خارجی  سرمايه های  حمايت  و  جلب 

نقل و انتقال سرمايه و سود حاصل از آن. 

بر  مالیاتی 15 ساله  معافیت  از  برخورداری   .3
درآمد و دارايی.

4. عدم وجود قوانین طوالني اداری.
انعطاف بودن روابط كار و كارگری بر  5. قابل 

اساس توافقات فی مابین.
6. اشتغال اتباع بیگانه به میزان 10 درصد كل 

نیروی كار شاغل در واحدها.
سود  و  گمركی  حقوق  بدون  و  آزاد  ورود   .7
بازرگانی ماشین آالت و مواد اولیه ي كارخانجات 

مستقر در منطقه.
8. امکان استقرار بانك و بیمه های بین المللی و 

مراكز مالی و اعتباری در منطقه.
9. امکان ورود و خروج كاال از منطقه به خارج از 

كشور، بدون تشريفات گمركی.
بدون  كاال  مجدد  و صدور  ترانزيت  امکان   .10

محدوديت.
11. امکان خرده فروشی كاال برای اتباع خارجی 

و داخلی.

مزیت های اختصاصی منطقه ي آزاد چابهار
به منظور  مناسب،  جغرافیايی  موقعیت های   .1
بین المللی،  راه های  آب  كنار  در  گرفتن  قرار 
ايرانی خارج از خلیج  به عنوان مهم ترين بندر 

فارس، با دسترسی به راه های زمینی.
آسیای  آسان كشورهای  و  2. دسترسی سريع 

میانه به آب های آزاد از طريق راه های زمینی.
3. دسترسی به امکانات حمل و نقل هوايی از 
هواپیماهای  پذيرش  با  چابهار  فرودگاه  طريق 

پهن پیکر و امکان پرواز شبانه روزی و تأمین 
سوخت مورد نیاز.

تا  بزرگ  كشتی های  پهلوگیری  قابلیت   .4
ظرفیت 40 هزار تن در اسکله های موجود.

و  تنی   5000 سردخانه ي  به  دسترسی   .5
انبارهای بزرگ مسقف.

6. فراهم بودن زمینه ي مناسب تولید و پردازش 
كاالهای صنعتی و تبديلی برای صادرات.

تهدیدات ترانزیتي منطقه
1. توافق نامه اي درباره صادرات، واردات و حمل و 
نقل كاال میان افغانستان و پاكستان كه به تازگي 
با حضور وزير امور خارجه ي آمريکا در پاكستان 
اين  كه  نکته  اين  ذكر  با  و  است؛  شده  امضا 
تفاهم نامه در 30 سال اخیر بي سابقه بوده است. 
براساس اين توافق نامه، شرايطي براي افغانستان 
و  كراچي  بندر  طريق  از  كه  مي شود  فراهم 
3بندرگاه ديگر پاكستان، به راحتي به آب هاي 
درياي عمان و اقیانوس هند متصل شود. از طرف 
ديگر، مهم ترين درخواست پاكستان هم اين بود 
 »CIS« حوزه  كشورهاي  به  تجارت،  براي  كه 
دست پیدا كند كه در اين توافق نامه لحاظ شده 
 »CIS« و در طرف مقابل، خواسته كشورهاي
براي دسترسي به اقیانوس هند هم مورد توجه 

قرار گرفته است.
حال  در  پاكستان  پاكستان:  و  ايران  رقابت   .2
است.  گوادر  نام  به  بندري  توسعه ي  و  ساخت 
كراچي،  با  مقايسه  در  پاكستان،  گوادر  بندر 
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از  بنابراين  دارد،  هند  با  بیش تري  فاصله ي 
به عالوه  است.  برخوردار  استراتژيك  موقعیتي 
اين  باالست.  بسیار  بندر  اين  تجاري  پتانسیل 
آينده ي  در  و  نیست  درازمدت  طرحي  بندر، 
نزديك، با ظرفیت كامل خود به راه خواهد افتاد. 
در حال حاضر، مرحله ي اول اين بندر در حال 
اتمام است. 75 درصد هزينه هاي اين مرحله را 
نیز  اين بندر  چیني ها تأمین كرده اند. فاز دوم 
درحال اتمام است. ايران تنها در صورتي برنده 
اين رقابت خواهد بود كه زيرساخت ها و امکانات 
و تجهیزات الزم براي توسعه ي بندر چابهار را به 
پاكستان گوي  اين صورت،  غیر  آورد.در  وجود 

رقابت را از ايران خواهد ربود. 

شيوه هاي حمل و نقلي موجود در منطقه
مسیر  از   كاال  حمل   برای  حاضر،  حال  در 
ترانزيت  يا  و  كشور  مركزي  مناطق  به  چابهار 
كاال، سناريوهای مختلفی وجود دارد  كه شامل 

روش هاي زير است:
صادرات-  )وارداتي-  حمل  سناريوي  الف( 

ترانزيتي( دريا- جاده  و بالعکس.
ب( سناريوي حمل )واردات- صادرات ترانزيتي 

-( دريا - هوايي و بالعکس.
شیوه حمل و نقل هوايي، شیوه ي گراني است 
كه معموالً براي كاالهاي خاص و با ارزش باال 
مورد استفاده قرار مي گیرد و براي كاالهاي انبوه، 
توجیه اقتصادي ندارد. پس در حال حاضر، تنها 

سناريوي قابل بحث، جاده – دريا است.

سناریوي جدید ریل ـ دریا 
جديد  شیوه ي  دريا،  ـ  ريل  جديد  سناريوي 
حمل و نقلي در كريدور شمال ـ جنوب است 
كه در صورت به بهره برداري رسیدن آن، تمايل 
به استفاده از اين شیوه حمل و نقلي، روزبه روز 

افزايش خواهد يافت.

انتخاب سناریوی بهينه ي حمل تركيبی 
ازچابهار 

اگر اين بندر توسعه يابد و پس كرانه ي آن كه راه 
آهن چابهارـ  سرخس است، احداث شود، منافع 
و  سیاسی  اقتصادی،  توسعه ي  نظر  از  بسیاری 
امنیتی به همراه دارد. ظرفیت بندر چابهار، تا 
افزايش  قابل  در سال  تن  میلیون  سقف هفت 
است و برای حمل كاالها و ترانزيت، اين بندر 
نیاز به پس كرانه ي مناسبی دارد كه احداث راه 
آهن، اين نیاز را برآورده می سازد. احداث خط 
بنادر  به  را  چابهار  بندر  می تواند  چابهار  ريلی 

نوشهر، امیرآباد و انزلی نیز متصل كند.
از  عبور  با  و  آغاز  »چابهار«  از  ريل،  خط  اين 
»نهبندان«،  »زاهدان«،  »خاش«،  »ايرانشهر«، 
طريق  از  »گناباد«،  و  »قاين«  »بیرجند«، 
ايستگاه »كالشور« در حوزه ي شهرستان »تربت 
متصل   مشهد  ـ  بافق  آهن  راه   به  حیدريه«، 
مي شود و با بهره  برداري از اين طرح، سیستان 
و بلوچستان، از چند مسیر به راه  آهن سراسري 
همسايه  كشور  چندين  و  اسالمي  جمهوري 
متصل خواهد شد. خط  آهن چابهار ـ مشهد، 
1350 كیلومتر طول دارد و قطار چابهار-مشهد 
مي تواند بین 3  تا 3 هزار و 500 تن بار را جابه جا 
كند كه اين امر، موجب پهلوگیري كشتي هايي 
با تناژ باال در ادامه ي طرح توسعه ي بندر چابهار 

مي شود.

دالیل تقاضا براي حمل كاال از  طریق  
مسير ریلي سرخسـ  چابهار

پس از بهره برداري از اين خط آهن، مدت زمان 
كاهش  چشم گیري  صورت  به  كاال  حمل ونقل 
به  نسبت  ريلي،  حمل ونقل  اهمیت  و  مي يابد 
را دوچندان خواهد  حمل ونق دريايي و هوايي 
با توجه به اهمیت منطقه اي و  امر  اين  كرد و 
و  اقتصادي  روابط  توسعه ي  و  فرامنطقه اي 
بنادر  اروپا و  تجاري  میان كشورهاي منطقه ي 
ضمن،  در  است.  توجه  خور  در  خلیج فارس 
كاال،  صاحبان  براي  نیز،  حمل ونقل  هزينه ي 
دنیا  در  راه آهن  چراكه  بود؛  خواهد  اقتصادي 
به عنوان حمل ونقل ارزان شناخته شده است. 
كه  است  ديگري  عوامل  از  نیز،  حمل  ايمني 
در حمل ونقل ريلي، بیش تر قابل لمس بوده و 
به مراتب كم تر  آن،  به كاال در  ضريب خسارت 

است.
روش  اين  بودن  دسترس  در  ديگر،  نکته ي 
جايگاه  بیش تر  مرحله،  اين  است.  حمل ونقل 
به  طرح  اين  مزاياي  شناساندن  در  را  دولت 

تجار و صاحبان كاال نمايان مي سازد كه صرفاً از 
طريق سیاست هاي اصل 44 و واگذاري به بخش 

خصوصي امکان پذير است.
هم سان سازي  و  حمل ونقل  ناوگان  اندازه ي 
فاكتور  يك  عنوان  به  نیز  قباًل  كه  محموله ها 
در  مي گرفت،  قرار  توجه  مورد  حمل  در  مهم 
اين شیوه ي حمل، به خصوص در حمل گندم، 
بسیار مورد نظر است؛ چراكه در زمان پهلوگیري 
كشتي ها، حمل انبوه به دلیل زمان حمل و تناژ 

حمل، بسیار مهم خواهد بود.

تحليل هزينه- فايده طرح
-1350 كیلومتر روسازي و زيرسازي مسیر

كیلومتر  هر  روسازي  و  زيرسازي  هزينه ي   -
معادل 1/000/000/000 تومان است؛ در نتیجه 

مبلغ كل  طرح، برابر:
  1350×1/000/000/000  = 1350/000/000/ 000
میلیارد تومان  و برابر ) 1/350/000/000(  يك 

هزار و سیصد و پنجاه میلیون دالر خواهد بود.
- در صورت  اضافه شدن هزينه هاي  سیگنالي، 
مونیتورينگ، پل ها و...، رقم فوق به دو میلیارد 
تومان به ازاي هر كیلومتر خواهد رسید كه رقم 
افزايش  دالر   2/700/000/000 به   را  قبلي 

مي دهد.
- بنا به اظهار مديرعامل  شركت خط و ابنیه ي راه 
آهن، توانايي ريل گذاري روزانه 5/5 كیلومتر، در 
كشور وجود دارد كه با اين حساب، مسیر 1350 
كیلومتر، ظرف 245 روز ريل گذاري خواهد شد 
)حالت خوش بینانه(. ولي در حالت معمولي و 
 بر اساس  محاسبات فني، اين مسیر در مدت

24 – 36 ماه قابل بهره برداري است.
- در حال حاضر، دو كشور روسیه و قزاقستان، 
به  گندم  تن  میلیون   28 قريب  مجموعا 
آسیا  شرق  جنوب  و  عرب  اتحاديه  كشورهاي 

صادر مي كنند. 
- درصورت بهره برداري از اين مسیر در سه سال 
روسیه  كشور  دو  صادرات  افزايش  با  و  آينده  
و قزاقستان، امکان جذب حداقل 50 درصدي  
 16( دارد.  وجود  مسیر  اين  از  فوق  محموله ي 

میلیون تن(.
- با لحاظ نمودن 60 دالر به ازاي هر تن حمل 
در مسیر فوق، درآمد حمل 16 میلیون تن در 
سال، رقمي حدود 960/000/000 دالر خواهد 
شد كه در اين صورت، رقم سرمايه گذاري اولیه 

را در 2/7 سال جبران مي كند.

نتيجه گيري
بر اساس بررسي هاي انجام شده، ايران مي تواند 
ساالنه حدود 20 میلیارد دالر درآمد ارزي ناشي 
گسترش  صورت  در  ترانزيت،  كاالي  عبور  از 
دست  به  جاده اي  ونقل  حمل  زيرساخت هاي 
آورد. از اين رو، توسعه و تجهیز هرچه بیش تر 
بنادر به امکانات و تجهیزات بارگیري و احداث 
براي  خط  احداث  و  مسافربري  اسکله هاي 
تسهیل در حمل و نقل كاالو مسافر از جـنـوب 
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بـه شـمال كشور و بالعکس، با هدف كم كردن 
كردن  كم  كاال،  قیمت  بر  حمل ونقل  هزينه ي 
زمان و سرعت در جابه جايي، كوتاه كردن هر 
چه بیش تر مسیر ترانزيت، ايمني و صرفه جويي 
فايده  از  سرشار  و  ضروري  بسیار  سوخت،  در 
خواهد بود. منافع بالقوه ي حاصل از ترانزيت در 
از مزيت ترانزيت، مي تواند  با بهره گیري  ايران، 
منافع بسیاري را حاصل كند و جايگاه اقتصادي 
ارتقا  جهاني  و  منطقه اي  سطوح  در  را  ايران 
اين مهم، مستلزم 3 عنصر مهم است:  بخشد. 
درک واقعیات، بهره گیري از فرصت ها و كسب 
آمادگي هاي الزم براي رقابت با رقباي منطقه اي 
ـ جنوب، يك  و بین المللي. طرح كريدور شمالـ 
فرصت استثنايي و بي نظیر اقتصادي و تجاري 
تقويت و حمل  است كه در جهت  ايران  براي 
كاالي ترانزيتي در اسرع زمان با هزينه كم تر و 

ايمني بیش تر را در پي دارد.
مهم  بنادر  از  يکي  عنوان  به  چابهار  همچنین، 
درياي  شمالي  بخش  در  و  ايران  جنوب  در 
علت  به  بندر،  اين  است.  گرفته  قرار  عمان 
آب هاي  به  دست يابي  و  استراتژيك  موقعیت 
آزاد بین المللي، جايگاه ويژه اي در مبادالت ايران 
با ديگر كشورهاي منطقه دارد. از سوي ديگر، 
به كشورهايي نظیر  نزديکي  به علت  بندر  اين 
اتصال  با  میانه،  آسیاي  و  پاكستان  افغانستان، 
به شبکه ي ريلي، از اهمیت ويژه اي در ترانزيت 
كاال به اين كشورها برخوردار خواهد شد. لزوم 
احداث خطوط راه آهن چابهار به مشهد، با توجه 

به مزاياي بندر چابهار و موقعیت استراتژيك آن، 
بیش از پیش نمايان مي شود. با توجه به موقعیت 
استراتژيکي چابهار و سیستان و بلوچستان كه به 
عنوان دروازه ي تجارت 5 قاره ي دنیا مطرح است 
و 1200 كیلومتر مرز آبي و خاكي با كشورهاي 
مسیر جنوب شرقي آسیا و كشورهاي حوزه ي 
خلیج فارس دارد، يکي از مناطق بسیار مهم و 
باارزش براي ترانزيت كاال، به خصوص كاالهاي 
ريلي،  خط  اين  احداث  است.  غالت  مثل  فله 
موجب خواهد شد كه بخش خصوصي بتواند از 
موقعیت استراتژيك بندري چابهار كه تنها بندر 
ايراني ساحل اقیانوس هند است، استفاده كند 
و سرمايه گذاري در طرح هاي اقتصادي اين بندر 
قرار دهد. حمل  برنامه هاي خود  اولويت  در  را 
ساالنه بیش از 6میلیون تن كاالهاي ترانزيتي 
كريدور  كاالي  تن  20میلیون  مجموع  از 
به  بندر چابهار  بار  پايانه ي  شمال ـ جنوب در 
وسیله ي اين خط ريلي، موجب خواهد شد تا 
و  تولیدكننده ي كاال  از كشورهاي  تاجر  صدها 
افغانستان،  كشورهاي  در  آن  مصرف كننده ي 
پاكستان، كشورهاي آسیاي میانه و غیره، براي 
تسهیل در انجام كارهاي تجاري خود، از طريق 

اين بندر استراتژيك وارد عمل شوند.
 )128 و   30 )مواد  سوم  برنامه های  قالب  در 
ورود  برای  الزم  مجوزهای  توسعه،  چهارم  و 
ريلی  ونقل  حمل  حوزه ي  به  خصوصی  بخش 
كشور صادر شده است و متعاقبا با دستور مقام 
عملیاتی  وارد صحنه  اصل 44  رهبری،  معظم 

آن، حمل  ويژه ي  اهمیت  به  توجه  با  كه  شده 
سیاست های  و  برنامه  همراه  بايد  ريلی  ونقل 
متأسفانه  اما  گیرد؛  قرار  اولويت  در  كالن، 
نیستیم. الزم  رشد  شاهد  زمینه،  اين   در 

آهن  راه  بهینه ي  سهم  آيین نامه ي  ابالغ  با 
 100 كه  شد  مکلف  آهن  راه   ،1388 آبان  در 
ناوگان  امور  در  را  خود  فعالیت های  از  درصد 
و  باری  واگن  مسافری،  واگن  )شامل:  ريلی 
لکوموتیوها(، تعمیر و نگهداری و تامین قطعات، 
دپوهای  مالکیت  شبکه،  ترافیك  مديريت 
تولید  كارگاه های  و  كارخانه ها  تعمیراتی، 
مکانیزه ي  ماشین آالت  تجهیزات،  و  قطعات 
تعمیرات سیگنالینگ و خط  و  نگهداری  خط، 
و ساختمان و مالکیت خطوط فرعی را به بخش 
غیردولتی واگذار كند. به طور كلی، واگذاری و 
به صحنه آوردن بخش خصوصی كه بايد سرمايه 
گذاری كند، با مدل دسترسی آزاد به شبکه ي 
ريلی قابل تقويت است. الگوهای واگذاری، بايد 
الزام آور  و  شفاف  مشترک،  منافع  از  برخاسته 
باشد و مهم تر از همه، اين كه مديريت به بخش 
خصوصی واگذار شود تا براساس سرمايه گذاری 
مؤثر،  انسانی  عوامل  از  بهتر  بهره گیری  و  خود 
حق تصمیم گیری داشته باشد و اقداماتش را با 
 رعايت اصول فنی و توجیه اقتصادی همراه كند.

از اين رو،  به دلیل تأمین اعتبار الزم براي اجرايي 
شدن احداث مسیر فوق، پیشنهاد مي شود: 

شركت هاي  و  خصوصي  بانك هاي  تشويق   .1
تأمین  و  موضوع  به  ورود  براي  سرمايه گذاري 
در  سرمايه گذاري  همانند:  الزم،  سرمايه ي 

.B.O.Tاحداث اتوبان ها و آزادراه ها به روش
اوراق  فروش  بند 1،  تحقق  عدم  در صورت   .2
مشاركت محور چابهارـ سرخس و تأمین اعتبار 
پیش بیني  كشور  بانکي  سیستم  توسط  الزم  

مي شود.
اسالمي  توسعه ي  بانك  به حمايت  توجه  با   .3
ريلي در كشورهاي  از طرح هاي سرمايه گذاري 
براي  موصوف،  بانك  با  الزم  مذاكره ي    ،CIS

تأمین اعتبار به انجام برسد.
4. احداث زيرساخت هاي ذخیره سازي گندم در 

منطقه ي ويژه ي اقتصادي چابهار.
بديهي است، احداث سیلوهاي ذخیره سازي گندم، 
منافع زيادي در پي دارد كه از آن جمله مي توان 
به كاهش ضايعات، ايجاد امکان اختالط گونه هاي 
مناسب،  پروتئین  حصول  براي  گندم  مختلف 
جلوگیري از آفات واردشده به دانه در فضاي باز 
هزينه هاي  كاهش  همچنین،  و  غیربهداشتي  و 
حمل ونقل مضاعف گندم اشاره كرد؛ ولي مهم ترين 
مزيت آن، با احداث هم زمان زيرساخت هاي ريلي، 
امکان ذخیره سازي و جلوگیري از توقف كشتي ها 

در بندر تحقق خواهد پذيرفت.
5. ايجاد صندوق مشترک بین اعضاي كريدورشمال 
در  سرمايه گذاري  به  كمك  براي  جنوب  ـ 
طرح هاي حمل و نقلي كه جنبه ي منطقه اي و 
بین المللي دارد؛ از جمله مسیر بندر چابهار و راه 

آهن سرخسـ  چابهار. ■
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از رويکردهای  4PL باالخص در سه محور  3PL و  نقش شركت های 
منطقه ای تجارت غالت نمايان است:

1. نقش هزينه ي حمل و نقل در قیمت تمام شده و راه كارهای كاهش 
هزينه

2. لجستیك و نقش تعیین كننده ي آن در توسعه تجارت غالت
3. توسعه ي صنايع تبديلی و صادرات مجدد غالت

لجستیك  كاربرد  و  تأمین  زنجیره ي  ابزارهای  و  فنون  پیشرفت  با 
و  سازمان ها  تعريف  لزوم  بین الملل،  اقتصاد  رويکردهای  كلیه ي  در 
شركت هايی كه مسئولیت مديريت توزيع فیزيکی و مديريت جابه جايی 
مواد را در دست دارند، يعنی كل عملیات مديريت لجستیك، به عهده 
آن ها است، ضروری به نظر مي رسد. حمل به معنای جا به جايی كاال 
و محصوالت در انبارها و از نقطه اي به نقطه ي ديگر و نقل به معنای 
انتقال مالکیت از ورودي انبار تولیدكننده تا ورودي انبار مصرف كننده 
است. مسئولیت شركت های 3PL يا فورواردر و يا بارفرابر در تجارت 
گسترده بین المللی و فرامنطقه ای، منطقه ای، ملی و محلی، تا به آن جا 
بر پخش و حمل كاال  برخی سازمان ها عالوه  است كه  گسترده شده 
نسبت به فروش كاال و محصوالت نیز اقدام می كنند. تركیبی از عملیات 
به  عمده فروشان  تخصصی  و  حرفه ای  فروش  و    3PL يا  فورواردری 
خرده فروشان، مجموعه ای را به نام 4PL و همچنین، پخش و فروش 
تحقیقات  و  فروش  و  بازاريابی  پروسه ي  در  حضور  است.  كرده  ايجاد 
بازاريابی و خدمات پس از فروش و پیش بینی تأمین سرمايه ي تجاری 
و پردازش سفارش مشتری، تحولی شگرف در توسعه ي عملیات تجاری 
و بازرگانی است. پرواضح است كه نقش اصلی لجستیك، كاهش قیمت 
تمام شده و افزايش كیفیت تا سطح استاندارد و بهبود خدمات است. 
اگر به شعار اصلی لجستیك، يعنی انتخاب كاال يا موضوعی صحیح به 
مقدار صحیح در زمان و مکان صحیح توجه شود، زنجیره ي تأمین غالت 
و نقش لجستیك در اين امر، قادر به ايجاد يك منطقه ي تجاری سودآور 
اين  به  و  است  صنعت  اين  به  مرتبط  كشورهای  كلیه ي  برای  غالت 
صورت، عملیاتre-export، ترانزيت و سوآپ غالت، فوايد منطقه ای 

خواهد داشت.
در اين پروژه، مشخصات واسطه های حمل و واسطه های عمده ي فروش 
از  واحدی  و  لجستیك  مديريت  ايجاد  پیشنهاد  و  است  شده  تشريح 

يکپارچگی فعالیت اين دو نوع واسطه ها ارايه می شود.

طرح مسئله
پروژه ي تجارت غالت در منطقه را می توان يك پروژه بنیادی و كاربردی 
دانست؛ چراكه هدف اصلی از توسعه ي تجارت غالت، رشد شبکه های 
اقتصادی در لجستیك منطقه است؛ يعنی بهبود خدمات، كاهش قیمت 

و هزينه های تمام شده ي كاال و افزايش كیفیت تا سطح استاندارد.
آشنايی بازرگانان و تّجار و شركت های بازرگانی با نحوه ي برون سپاری 
فعالیت های لجستیکی و تخصصی بودن اين فعالیت ها و آشنايی با وظايف 
نمايندگی شركت های كرير و فورواردر و ارايه ي تعريف دقیق و صحیح 

از وظايف شركت های 3pl و 4pl )كه نوعی واسطه ي عمده فروشی هم 
هستند( و نهايتاً آشنايی با ساختار آن ها، می تواند يکی از عوامل مؤثر 
در عملیاتی شدن تجارت غالت در منطقه باشد. در تعاريف لجستیك، 
صورت  خارجی  و  عملیاتی  داخلی،  لجستیك  در  كه  اموری  كلیه ي 
می پذيرد، در يك نوع يکپارچگی و اتصال شبکه ای از فعالیت ها هستند 
و در اين میان، لجستیك عملیات با پیوستگی به برخی از فعالیت های 
امروزه  3pl  را نمودار می سازد.  لجستیك داخلی، وظايف شركت های 
بر  تکیه  با  كه  هستیم  هلدينگ  سازمان های  انواع  شکل گیری  شاهد 
زنجیره های  مواد،  جريان  و  ارتباطات  و  اطالعات  جريان  مالی،  جريان 

تأمین را پشتیبانی می كنند،
اگر يکی از مهم ترين عوامل شبکه ي توسعه اقتصاد جهانی را ترانزيت 
بدانیم، آن گاه ورود به پروژه ي منطقه ای تجارت غالت، اهمیت و تأثیر 
به سزايی را كه در اقتصاد منطقه دارد، نمايان می سازد. به اين صورت 
می توان رشد و بهبود ترانزيت را در مسیر مشترک توسعه ي كشورهای 

منطقه مالحظه كرد.

 4PL 3 وPL نقش شرکت های
در پروژه ي تجارت غالت منطقه
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فرضيات اساسی انجام پروژه ي تجارت غالت
● روند توسعه ي تکنولوژی اطالعات در كشور

● حضور در تجارت منطقه ای و بین المللی غالت
● ارتقاي خدمت دهی به مشتريان

● كاهش هزينه های تمام شده كاال و خدمات مربوطه
● افزايش سرعت و ايمنی حمل و نقل غالت و گردش سرمايه

● حضور شركت های 3pl و 4pl ايرانی و شركت های مشترک ايرانی و 
خارجی در بازارهای بین المللی به قصد رقابت زنجیره های تأمین غالت

● حضور در بازارهای بین المللی، نمايشگاه ها و همايش های بین المللی غالت 
جهت هم افزايی و شناسايی پتانسیل ها

● رفع مشکل حمل يك سربار كاالهای تجاری و موازنه ي واردات و صادرات 
در بنادر امام خمینی و چابهار

● رشد و توسعه ي مناطق ويژه اقتصادی و مناطق آزاد
● ساخت و توسعه ي بنادر خشك در كشورهای منطقه

روش های انجام پروژه ي تجارت غالت و فرآيندها
بديهی است كه شناخت بازارهای محلی، ملی، منطقه ای، فرامنطقه ای و 
بین المللی تأمین كنندگان، تولیدكنندگان، توزيع كنندگان و فروشندگان و 

خريداران، قدم اول در فرايندهای پروژه غالت محسوب  مي شود.
برای مثال:

● بازار ايران، افغانستان، پاكستان و تركیه و كشورهای CIS )بازار منطقه ای 
اكو(

● بازار ايران و كشورهای عربی حوزه ي خلیج فارس و عراق و افغانستان )بازار 
منطقه ای خاورمیانه(

) MENA بازار خاورمیانه و كشورهای شمال آفريقا )بازار فرا منطقه ای ●
)ASEAN بازار جنوب و جنوب شرقی آسیا )هند و بازار كشورهای ●

شناسایی بزرگ ترین شركت  های3pl و 4pl متخصص در حمل غالت 
در كشور، منطقه، فرامنطقه و بين المللی

بالطبع اين شركت ها به  لحاظ نوع مسئولیت ها و وظايف خود، بررسی جامعی 
بر امکانات فنی مورد نیاز، امور اداری و مالی، قوانین و مقررات كشورهای 
مسیر حمل، امور گمركی، صدور اسناد الزم و نظاير آن انجام داده اند و در 
صورت اثبات اقتصادی بودن و يا به بیانی، قابل رقابت بودن فعالیت اين 
زنجیره ي تأمین جديد غالت )مسیر كشورهای CIS و ترانزيت از ايران ( در 

مقايسه با زنجیره های تأمین سنتی، وارد اين بازار جديد شده اند.

نقش شركت های 3PL و 4PL و انواع شركت های واسط و وابسته
اگر بخواهیم شناسايی فرستندگان غالت )تأمین كنندگان و تولیدكنندگان(، 
توزيع كنندگان غالت )بنگاه های باربری و...(، گیرندگان غالت )فروشندگان و 
خريداران و...( را كه سه طرف اصلی عملیات زنجیره ي تأمین غالت هستند،  
به درستي به انجام رسانیم، بايد نقش بسیاری از طرف های اين داد و ستد 
بین المللی را نیز شناسايی كنیم. شركت های واسطه و وابسته، چه در خدمت 
فرستندگان كاال باشند يا بنگاه های باربری و حتی گیرنده كاال و يا تركیبی از 

آن ها، نهايتاً منجر به تسهیل و افزايش بهره وری در تجارت خواهند شد.
پرواضح است كه فشار رقابتی، بسیاری از كشورها را وادار ساخته است كه به 
حوزه های استفاده از توانايی های محوری خود بازگردند يا به عبارتی وقت و 
انرژی خود را براي بهبود و توسعه ي تکنولوژی تولید خود قرار دهند و ديگر 
امور، پس از تولید يا قبل از آن را برون سپاری كنند. اين برون سپاری نیز، 
منجر به نوعی يکپارچگی هدفمند و سیستماتیك و نهايتاً مديريت لجستیك 

اين زنجیره تأمین شده است.
قانون بنیادين اقتصاد حکم می كند كه يك بنگاه، آن دسته از وظايف خود 
را كه انجام آن ها توسط بنگاهی ديگر منافعی بیش از هزينه ي نظارت بر كار 
بنگاه مجری حاصل می كند، به بنگاه های ديگر واگذار كند و يا حتی عملیات 
پخش و فروش را برون سپاری نمايد. واسطه ها افراد میانی يا رابط های دنیای 
لجستیك محسوب می شوند. واسطه ها شركت هايی هستند كه خدماتی را 
برای كمك به فرآيند لجستیك ارايه می كنند. آنان به عنوان شركت هايی كه 
در پی كسب حداكثر مزيت از لجستیك هستند و به دلیل وجود گرايش های 
از بنگاه ها، در  از كار به بیرون  انجام بخش هايی  بسیار قوی در واگذاری 
لجستیك  شده اند.  مرسوم  و  متداول  بسیار  بین الملل،  تجارت  عرصه ي 
شخص ثالث، به نوبه ي خود، يك صنعت عظیم شده و طبق برآوردها ارزش 
فعالیت های لجستیك شخص ثالث، تنها در منطقه ي خاورمیانه بالغ بر يك 
صد میلیارد دالر تا سال 2008 میالدي بوده است. قطعاً ارزش اين فعالیت ها 

در كل جهان، بالغ بر چند تريلیون دالر خواهد شد.
سه مسأله ي اصلی در ارتباط با قراردادها وعملیات لجستیك شخص ثالث 

وجود دارد:
الف( كنترل  )control( عبارت است از توانايی بنگاه در هدايت پیمان كاريا 
لجستیك شخص ثالث.)در اين حالت بررسی جريان مواد امکان پذير است(.

و  تعرفه ای  وشیوه  مبلغ  به   )compensation( خدمات  اجرت  ب( 
قیمت گذاری بستگی دارد كه براساس آن، وجوهی به شركت 3PL پرداخت 
برابر خدمتی مشخص.  يا مبلغ معینی  يا به صورت كمیسیون  می شود، 
روش سنجش عملکرد برابر اجرت خدمات، زمانی میسر است كه رتبه بندی 

شركت ها و مناقصه ها براساس PBG امکان پذير باشد.
 Specialized, Skilled & Knowledge( تخصص و مهارت و دانش محوری )ج
Oriented(، يعنی آن چه  شركت شخص ثالث كسب كرده است و در اختیار 
كارفرما نیست واستفاده از تخصص ها زمانی امکان پذير است كه طرفین، 

انتقال اطالعات الزم را انجام دهند)جريان اطالعات وارتباطات (.
توجه به اين نکته كه بسیاری از عرضه كنندگان خدمات لجستیك شخص 
ثالث دارايی محور هستند وبالطبع جريان مالی لجستیك را سیاست گذاری 
می كنند، تأثیر به سزايی در كاهش هزينه های كارفرمايان در پروسه ي توزيع 
دارد. زيرا كارفرمايان قادر خواهند بود در هزينه ي توزيع تا تحويل كاال به 
گیرندگان كاال، صرفه جويی نموده و به افزايش میزان تولید بپردازند و به 
طور هم زمان با دريافت ارزش كاال يا ارزش كاال و هزينه ي حمل نسبت به 
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پرداخت هزينه ي توزيع به عرضه كنندگان خدمات لجستیك شخص ثالث 
عمل كنند.

اين مباحث مالی يا جريان مالی لجستیك در شرايط اينکوترمز از ديدگاه 
بازرگانی و شرايط عملیات حمل و نقطه ي شروع و پايان هر نوع عملیات در 

بارنامه ها و راه نامه  های حمل ونقل، مشخص و سامان دهی شده است.
عرضه كنندگان خدمات لجستیك شخص ثالث، معموالً پنج نوع خدمات 

لجستیك يکپارچه را ارايه می دهند.
الف( خدمات باربری محور: حمل كنندگانی چون شركت های كشتیرانی يا 

شركت های باربری هوايی )مالك وسیله يا اجاره كننده(.
انبارداری  امور  بر  متمركز  صرفا  كه  بنگاه هايی   : انبارمحور  خدمات  ب( 

هستند.
پ( خدمات بارفرابری محور يا داللی : بار فرابران )فورواردرها( از دو نوع بسیار 

مهم و مرسوم تر واسطه ها تشکیل شده است.
ت( خدمات اطالعات محور: )E-Transportation(  نظیر شركت های تکنولوژی 

اطالعات يا عرضه كنندگان  اطالعات.
ث( خدمات مشتری محور: بنگاه های توانمند در تحقیقات بازاريابی و فروش 

خدمات كه نظام پیچیده ای را عملی می سازند.
ورود از مرحله لجستیك مقدماتی به لجستیك پیشرفته، يعنی از اوايل 
عماًل  ثالث،  لجستیك شخص  خدمات  شركت های  وجود  با  دهه ي 90، 
صنعت حمل ونقل و خدمات بازرگانی را درهم آمیخت. همین امر باعث 
باشند كه  اين شركت ها بسیار متمايل به حضور در كشورهايی  شد كه 
مشتريان و موكالنشان آن جا هستند. اما مالحظات بسیاري وجود دارد كه 
گاهی كارفرمايان يا تولیدكنندگان در يك بازار پرريسك حضور می يابند اما 
شركت های لجستیك شخص ثالث، بسیار نزديك به آن ها، اما در بازاری 
با ثبات تر خواهند ايستاد كه يکی از شیوه های مرسوم مؤسسات وابسته و 
واسطه در انجام فعالیت ها، دنبال كردن مسیر حضور يك شركت بزرگ در 

يك كشور در حال توسعه است.
شناسايی واسطه ها و شركت های 3PL و تعداد آن ها در يك كشور، گاه 
بسیار مشکل و حتی غیرممکن می نمايد. چراكه شركای تجاری بسیاری 
از ديگر كشورها در اين گونه شركت ها حضور دارند و محل جمع شدن اين 

شركت ها معموال در مگاپورت ها يا Hubهای منطقه  است.
اين شركت های خدمات لجستیك شخص ثالث، معموالً چند شركت بسیار 
بزرگ در يك بازار منطقه ای هستند كه صدها وابسته و شركت فرعی به آن ها 
متصل اند و به صورت 3PLهای بسیار كوچك تر فعالیت دارند. برای مثال، از 
هزار شركت 3PL آمريکا، صرفاً 56 تای آن ها، دوسوم در آمد ناخالص اين 
فعالیت را به خود اختصاص داده اند.در آمد اين فعالیت در آمريکا در سال 

 2000میالدي، بالغ بر 50 میلیارد دالر بوده است. در جمهوری خلق چین، شركت 
Sinotrans، در میان بیش ازده هزار بارفرابر، در حال حاضر رقابت می كند. 
)سینوترانس در سال 2005 میالدي با 64000 كارمند،57 شعبه ي اصلی و 
508 شعبه ي فرعی و 60 درصد سهم بازار بارفرابری، در حال فعالیت بوده 

است(.

علت اصلی استفاده از واسطه ها از دید بنگاه های كوچك و بزر گ
الف( ديدگاه بنگاه های كوچك، عبارت است از عدم وجود منابع داخلی برای 

انجام امور لجستیکی.
ب( ديدگاه بنگاه های بزرگ، عبارت است از اين كه واسطه ها بعضی از كارها را 

كارآمدتر از آن چه در داخل شركت ها انجام می شود، انجام می دهند.
پرواضح است كه شركت هايی كه در يك منطقه تجاری مستقر هستند و در 
مقیاس جهانی تجارت می كنند، احتمال بیش تری برای واگذاری فعالیت های 
خود به مؤسسات بیرون از خود دارند.اين عمل، معقول تر از آن است كه 

فعالیت های خود را به عنوان يك شركت جهانی از نو طراحی كنند.

انواع واسطه هاي حمل
1. بارفرابران حملـ  بارفرابران )فورواردرها( يا كارگزاران، عامالن جابه جايي 
بار در سطح جهان هستند، كه شناسايي مبدأ و مقصد و الزامات خاص 
جابه جايي و تهیه ي اسناد مربوطه، چنان كه از كاراترين و باصرفه ترين مسیر 
و روش حمل استفاده شود، را بر عهده دارند. روش ديگر، نگريستن به فعالیت 
بارفرابران و توجه كردن به تفاوت هاي بین عمده فروشي و خرده فروشي است. 
شركت هاي باربري ترجیح مي دهند امکانات و فضاي خود را به صورت عمده 
به فروش برسانند و بارفرابران نیز، مشتركاً به عمده فروشان و خرده فروشان 
سرويس مي دهند و اگر بار خرده، كم تر از واحد حمل بار يك كانتینر 
باشد، نیز به نسبت وزن و حجم كانتینر يا كامیون اشغال شده، سرويس 

.)LTL و  LCL خرده فروشي را ارايه مي دهند )كاالهاي گروپاژيـ 
بارفرابران، صرفاً به عنوان كارگزار عمل مي كنند نه فروشنده ي مجدد. در 
 ،)NVOCC( بدون وسیله ي حمل  باربري عمومي  بنگاه هاي  حالي كه 

فروشنده ي مجدد هستند.
از ديگر ويژگي هاي فعالیت بارفرابران اين است كه ضرورتاً در زمان بحران هاي 
اقتصادي و كاهش كسب و كار اين گونه فعالیت ها با كاهش درآمد روبه رو 
نمي شوند؛ زيرا بارفرابران مي توانند قراردادهاي پرمنفعتي با بنگاه هاي باربري 
ببندند. قابل توجه اين است كه كاهش درآمد حمل كنندگان و باربران به 
دلیل كاهش كسب و كار، عمدتاً منجر به بهبود وضعیت اقتصادي بارفرابران 

می شود.
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2. دالالن گمركي ـ حق العمل كاران ـ اين بخش از فعالیت ها عبارتست 
از: واسطه و ارتباط رايانه ای ـ تحويل فوری ـ صدور الکترونیکی مجوز ـ 
خدمات تحويل در به در ـ طبقه بندی ـ ايجاد روش هايی جهت حصول 
اطمینان نسبت به اظهار كاال و انجام امور گمركی مطابق با مقررات گمركي 
ـ مشاوره ي مديريت بنگاه ها در خصوص نیازها و الزامات گمرکـ  مديريت 
روابط بین بنگاه و گمرک ـ تهیه و اصالح برنامه ي طبقه بندی محصول 
به منظور ترخیص سريع تر محمولهـ  گسترش استفاده از مناطق ويژه و آزاد 
تجاری و بنادر خشك ـ تهیه ي برنامه ي استرداد عوارض گمركی و كلیه ي 

حقوقی كه طبق مقررات، قابل عودت به بنگاه است.
با توجه به دستورالعمل پنجره ي واحد )Single Window(، به عنوان 
آخرين بخش از آسیکودای جهانی كه بايد در كلیه ي گمركات به عنوان يك 
بخش از طرح تحول اقتصادی كشور، يعنی تحول گمركات صورت پذيرد، 
انتقال مدارک بازرگانی و اظهارنامه های  عملیات فیزيکی و مجازی براي 
گمركی به صورتی خواهد بود كه با حداقل مراجعه ي بازرگانان، حق العمل 
كاران، دالالن گمركی، كارگزاران، نمايندگان و وكالی بنگاه های اقتصادی و 
نهايتاً بارفرابران و متصديان حمل عملیات صدور پروانه های گمركی و قبض 
انبار و صورت حساب های مربوطه برای كاالهای وارداتی، صادراتی و ترانزيتي 

صورت پذيرد.

3. متصديان بدون وسیله  حمل 
)NBO(  Non-Vessel Operators 

 Non-Vessel Operating( حمل  وسیله ي  بدون  عمومي  حمل كنندگان 
Common Carriers(  NVOCC

بنگاه هاي باربري عمومي بدون وسیله ي حملـ  ظرفیت و فضاي حمل را از 
حمل كنندگان خريده و مجدداً آن را به فروش مي رساند. شرايط كار، كاماًل 
مشابه يك حمل كننده ي رسمي است؛ بدون آن كه هیچ گونه مالکیت يا تحت 
كنترل بودن وسائل نقلیه را داشته باشند. بارنامه هاي خاص اين گونه شركت ها 
به صورتي است كه آن ها تعهداتي مشابه حمل كنندگان عمومي دارند؛ نظیر: 
ثبت نرخ ها نزد مقامات ذي صالح دولتي و رفتار بر مبناي عدم تبعیض. 
متصديان حمل بدون وسیله ي حمل، بارفرابر نیستند و با آن ها تفاوت دارند. 
بارفرابران، حمل و نقل را نظم و سامان مي دهند در حالي كه متصديان بدون 
وسیله، حمل، فرستندگان محموله هاي كوچك را يکپارچه مي كنند و كار 
فیزيکي انجام مي دهند و به عنوان فروشنده ي مجدد ظرفیت كشتي نیز عمل 
مي كنند. متصديان حمل بدون وسیله ي حمل، مي توانند شريك بارفرابران 

شوند، اما به تنهايي قادر به انجام سرويس در به در، نظیر بارفرابران نیستند.
4. جمع كنندگان خرده بار: جمع كنندگان خرده بار كه اغلب به عنوان متصديان 
بدون وسیله ي حمل فعالیت مشخصي انجام مي دهند، محموله هاي كوچك 
را در اختیار گرفته و آن ها را براي ايجاد محموله هاي بزرگ تر ادغام مي كنند. 

اين عمل، معموالً در حمل و نقل چند وجهي و تركیبي و كانتینري صورت 
مي پذيرد. طبیعتاً بارهاي غیر كانتینري، نیاز به اين روش حمل كانتینري 

ندارند.
5. انجمن هاي فرستندگان كاال:  انجمن هاي فرستندگان، معموالً سازمان هاي 
اهرم  به دست آوردن  براي  غیرانتفاعي هستند كه در آن ها فرستندگان 
مذاكره اي بهتر در برابر حمل كنندگان اصلي، به يکديگر مي پیوندند. اغلب 
بنگاه هاي كوچك، درمي يابند كه رقابت با بنگاه هاي بزرگ تر در بازارهاي 
نقل  خارجي مشکل است؛ زيرا فرستندگان كوچك، هزينه هاي حمل و 

باالتري را بايد تحمل كنند.

6. بنگاه هاي مديريت صادرات 
)EMC( Export Management Companies

بنگاه هاي امور بازرگاني صادرات 
)ETC( Export Trading Companies

اين بنگاه ها به بازاريابي محصوالت تولیدكنندگان و صادركنندگان در ساير 
كشورها كمك مي كنند. اين خدمات ارزشمند، بنگاه هايي را كه تخصصي در 
لجستیك و بازاريابي بین المللي ندارند، حمايت مي كند. تفاوت بین اين دو 
بنگاه اين است كه بنگاه مديريت صادرات، بیش تر شبیه مشاور صادركننده 

عمل مي كند و به ندرت مالکیت محموله را به عهده دارد.
 درحالي كه بنگاه امور بازرگاني صادراتي، فعاالنه محصوالت را خريد فروش، 
بازاريابي و حمل مي كند و به صورت درون شهري يا برون شهري، در بنگاه هاي 

پخش و فروش جلوه گر مي شوند.
هر دو نوع اين بنگاه ها بر اساس روابط طوالنی مدت با مشتريان خود طراحی 
شده اند.تفاوت بارفرابران با اين دو بنگاه در اين است كه بارفرابران معموالً روی 
يك محموله ي مشتری، فعالیت خود را آغاز می كنند،در حالی كه اين بنگاه ها به 
صورت عمومی و گسترده فعالیت ها را توسعه می دهند.)البته برای موارد خاص 
نظیر محموالت بی نهايت گران و منحصر به فرد تخصصی، موضوع اين گونه 

نیست (.
ايران، EMCها وETC ها به صورت عملیاتی و  * در عرصه ي صادرات 
حرفه ای شکل نگرفته اند. شركت های ETC با نام وعالمت تجاری خود در 
صحنه ي تجارت وارد می شوند و شركت های EMC، بدون ترويج نام ومارک 

خاص به صادرات محصوالت تولیدكننده می پردازند.
و  متنوع  خدمات  و حساب داران  حقوقی  مشاوران  حرفه ای:  خدمات   -7
فزاينده ای برای لجستیك و جامعه ي تجارت بین الملل ارايه می دهند. در 
اين رشته ها تخصص گرايی به صورت فزاينده ای وجود داشته و حقوق دانان 
و حساب داران و حتی شركت های حقوقی و حساب داری كاماًل تخصصی ای 

پديد آمده اند كه فقط در تجارت بین الملل فعالیت دارند.
-8 مديريت اتحاديه ها ومقاطعه كاران جزء: در لجستیك، بیش از هر فعالیت 
كسب  و  كارايی  بهبود  براي  صنفی  اتحاديه های  ايجاد  به  تمايل  ديگر، 

حمايت های قانونی وجود دارد.
براساس مطالعه ي BDP اينترنشنال وآمارگیری از 250 فرستنده ي كاال، 
سهم بخش های مختلف عملیاتی در تصمیم گیری فرستندگان به شرح زير 

است :
الف( قیمت گذاری:  31 درصد

ب( سیستم مديريت اطالعات:  5 درصد
پ( پوشش جهانی: 5 درصد

)Tracing( پیگیری حمل ورد يابی: 11 درصد )ت
ث(  دقت وكیفیت در صدور اسناد: 13 درصد

ج( خدمات مشتری: 13 درصد
)JIT( عملکرد به موقع: 22 درصد )چ

تأثیرات اتحاديه عبارت ازعناوين زير است كه ناشی از هنراتحادها مي شود.
- توانايی های فردی: در يك اتحاد، هر طرف چیزهايی برای ارايه دارد و 
انگیزه ي دو طرف، جست وجوی يك فرصت است كه از اشتراک آن ها قابل 

دسترسی است.
- اهمیت: اتحاد برای هر يك از طرفین عضو اتحاديه، دارای اهمیت است.
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- وابستگی های متقابل: طرفین به يکديگر نیاز دارند؛ به اين معنا كه از 
امکانات يکديگر، در صورت لزوم برخوردار خواهند بود.

- سرمايه گذاری: طرفین، خواستار سرمايه گذاری در اتحاد خود هستند.
- اطالعات: طرفین، نسبت به يکديگر، كاماًل به صورت باز عمل می كنند و 

در ارايه ي اطالعات به يکديگر، صادقانه وارد عمل می شوند.
- ادغام: طرفین، ارتباطات زيادی با يکديگر دارند و اشتراكات زيادی در 

روش های عملیاتی آنان ديده مي شود.
- نهادينه شدن: به اتحاد، موقعیتی رسمی بخشیده شده كه نوعی روش و 

استاندارد را شامل مي شود.
- يك رنگی: اعتماد، يك موضوع نامشهود است كه عنصر حیاتی هر اتحاد 

محسوب مي شود.

معيارهای انتخاب عرضه كننده ي لجستيك طرف ثالث 
- ثبات مالی

- عمق واستحکام مديريت          
- رهبری استراتژيك          

- عملیات
- ابتکارات كیفی

- جور بودن وسازگاری 
- تجربه ي كاری

- خوش نامی واعتبار نزد ساير مشتريان 
- تجهیزات وتسهیالت فیزيکی

- فن آوری اطالعات
- رشد بالقوه

- هزينه
- رايج ترين خدمات واگذارشده به صورت برون سپاری 

- حمل ونقل محصوالت تمام شده          
- انبارداری 

- جمع كننده ي خرده بار/ توزيع
- فعالیت های منتخب  صنعتی 

- برگشت وتعمیر)بازيابی( محصول            
- فن آوری اطالعات          

- خدمات مشتری         
- پرداخت / حساب رسی صورت حساب حمل بار

- حمل ونقل مواد وقطعات ورودی به كارخانه           
- تخلیه وبارگیری بدون نگهداری در انبار

- مديريت ترافیك / عملیات ناوگان         
- مونتاژ محصول / نصب         

- انجام سفارش
- ثبت سفارش / پردازش سفارش      

- بسته بندی، برچسب زنی و بسته بندی و حمل ونقل محصول
واسطه های عمده فروشی وخرده فروشی در لجستیك خارجی )تحقیقات 

بازاريابی وفروش (
كارگزارخريد براي مشتريان: پیش بیني خواسته ها، تقسیم كردن مقادير 
بزرگ يك محصول، ذخیره كردن، نقل و انتقال محصوالت، طبقه بندي و 
جور كردن، تهیه ي منابع مالي، قابل دسترس كردن محصوالت، ضمانت 

كردن محصوالت،  مشاركت در مخاطرات.
بازار،  اطالعات  كردن  فراهم  تولیدكنندگان:  براي  فروش  كارشناس 
تولیدكنندگان،  محصوالت  ترفیع  مصرف كنندگان،  تفسیرخواسته هاي 
با  مذاكره  محصوالت،  كردن  انبار  محصوالت،   درجه بندي  و  طبقه بندي 

مشتريان، تهیه ي منابع مالي،  مشاركت در مخاطرات.

در طبقه بندی واسطه های بازرگانی:
1. خرده فروش ها: كسانی هستند كه محصوالت را خريداری مي كنند و به 
مصرف كنندگان و استفاده كنندگان نهايی و سازمانی می فروشند. خرده فروشان، 

ممکن است مالك محصول بوده و يا آن ها را به طور امانی و با دريافت حق العمل 
بفروشند.

2. كارگزاران يا دالالن: كسانی كه مذاكرات خريد يا فروش و يا هر دو را 
به عهده دارند، اما مالك محصول محسوب نمي شوند و كمیسیون آن ها به 
دلیل توانمندی ها، ارتباطات بوده و بالطبع، مخاطرات بازار كم تر متوجه آنان 

است.
خريداری  را  محصوالت  كه  كسانی  توزيع كنندگان:  يا  عمده فروش ها   .3
مي كنند و سپس به خرده فروش ها، بازرگانان و استفاده كنندگان صنعتی 
می فروشند و گاه مقدار كمی از محصوالت را نیز به مصرف كننده نهايی 
عرضه می كنند. اين گروه، عنوان محصوالت را نیز عمدتاً به خود اختصاص 
می دهند و به اين وسیله، بزرگ ترين شبکه های پخش و فروش درون شهری، 

برون شهری و بین المللی را در دست دارند.

نتيجه گيری
الف( ارزيابی ها و بررسی ها

● آشنايی با نقش شركت های 3PL و 4PL،  در به ثمر رسیدن پروژه ي 
عملیاتی تجارت غالت در منطقه.

● شناسايی اين گونه شركت ها در سطح جهانی و منطقه ای برای حضور در 
انجام اين گونه پروژه ها.

● آگاهی از نقش اين گونه شركت ها در پروژه ي منطقه ای تجارت پنبه، 
فرآورده های نفتی، الوار و انواع فلزات كه از زمان فروپاشی شوروی سابق در 

حال انجام است.
● لزوم يکپارچگی و اشتراک واسطه ای حمل و نقل و واسطه ای بازرگانی، 

براي بهبود و سامان دهی انجام عملیات تجارت منطقه ای غالت.
.3PL شناخت بازار توزيع و حمل و پخش و فروش حرفه ای از طريق شركت های ●

ب( نتايج
● بهینه سازی عملیات حمل و نقل تركیبی از طريق فورواردرها.

و  )ايجاد ظرفیت حمل يك میلیون تن غالت(  ايجاد يك چشم انداز   ●
بررسی مأموريت كلیه ي واسطه های حمل و نقل و بازرگانی براي ايجاد يك 

مديريت لجستیك واحد.
● تعريف مشخص مسئولیت سازمان ها و ارگان های ذی ربط در ارتباط با 

پروژه ي منطقه ای تجارت غالت، از راه واسطه های حمل و نقل و بازرگانی.
براي  كافی  انعطاف پذيری  كه  هلدينگ های غالت  از  تعريف جديدی   ●

فعالیت در كلیه ي بازارهای جهانی را داشته باشند.
● ايجاد زمینه ي فعالیت سرمايه گذاران خارجی در بخش غالت، براي حضور 

انواع تجهیزات مربوطه، با توجه به ظرفیت تعريف شده.
ديگر  به  غالت  منطقه ای  پروژه ي  از  حاصل  موفقیت های  معرفی   ●

سرمايه گذاران، به منظور حضور در اين پروژه و ديگر فرصت های پیش رو.
● عارضه يابی در مسیر ترانزيت و توسعه ي بخش ترانزيت كشور.

● يافتن اشتراكات فعالیت های واسطه های بازرگانی و حمل و نقل و استفاده از 
منافع حاصل از اين گونه اشتراكات در طرح تحول اقتصادی كشور.

● اين گونه پروژه ها سود خود را از فروش كلی و يکپارچه كه به معنای خريد در 
مقیاس )كاال و خدمات( و فروش تخصصی به دست می آورند.■
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طبقه بندي كشتي ها براساس نوع فعاليت
خطوط كشتیراني، معموالً به دو صورت زير فعالیت 

مي كنند:
ــا الينر  ــورت خطوط منظم ي ــه ص ــت ب 1 . فعالی

)Liner(
)Tramp( 2 . فعالیت به صورت خطوط نامنظم

کشتي هاي الينر: 
ــتي هاي فعال در خطوط منظم، در مسیر از  كش
ــده اي در يك سیکل بسته و از يك  قبل تعیین ش
مبدأ مشخص حركت مي كنند و در زمان مشخص 
ــه مبدأ  ــده، ب ــیر اعالم ش ــده، پس از طي مس ش
ــیر را تکرار  اولیه بازمي گردند و مجدداً همان مس
ــتي حامل كاال است   مي كنند. در اين روش، كش
 .)Many Commodities/Numerous Shippers(
در اين حالت، معموالً قراردادي بین حمل كننده و 
ــود و اصل بارنامه و  ــب كاال رد و بدل نمي ش صاح
ــوان قرارداد حمل و تعهدات  مندرجات آن، به عن
ــت، 30 تا  ــود. الزم به ذكر اس طرفین تلقي مي ش
ــتي ها در اين مقوله  ــفر كش ــد از كل س 40درص

مي گنجد.

کشتي هاي بدون خط سير منظم: 
يك نوع كشتي تجاري است كه در خط منظمي 
ــه را به هر نقطه اي  ــت نمي كند و محمول فعالی
ــب كاال بخواهد حمل مي كند. در اين  كه صاح
ــتي به هر بندري براي حمل كاال و  حالت، كش
بر اساس اجاره ي توافق شده مابین اجاره كننده 
ــود و معموالً داراي  ــده اعزام مي ش و حمل كنن
ــت ــب كاال و يك كاالي خاص اس ــك صاح  ي

.)One Commodity/One Shipper(
ــفر  ــت، 60 تا 70 درصد از كل س الزم به ذكر اس

كشتي ها در اين مقوله مي گنجد.
ــتي هاي الينر و ترامپ،  در 2 گروه قرار دادن كش
به دلیل متفاوت بودن كشتي ها از نظر ساختمان، 
تجهیزات و يا سرعت آنها نیست، بلکه  اين 2 گروه 
از كشتي ها از اين نظر تفاوت چنداني ندارند، تفاوت 
در نحوه ي به كارگرفتن اين كشتي ها به  منظور حمل 
محموله است و با توجه به نحوه ي به كارگیري نوع 
خسارت كشتي، متفاوت خواهند بود. در مواقعي كه 
كشتي جزو كشتي هاي الينر باشد، معطلي كشتي 
ــه و بارگیري  ــان مجاز در بنادر تخلی ــش از زم بی

لجستيك دريايي کارآمد و تاثير آن بر

تجارت منطقه اي غالت
پيوند مفتي

امروزه اقتصاد به عاملي مهم براي نقشآفريني کشورها در روابط بين الملل تبديل شده 
است. در دنياي امروز، کشوري را نمي توان يافت که از مبادالت تجاري با ديگر کشورها 
بي نياز باشد. شرايط اقتصادي و جغرافيايي کشورها موجب شده تا هر کشوري به دنبال 

مزيت هاي نسبي خود بوده و سعي در تقويت آن داشته باشد.
سرزمين پهناور ايران، به دليل موقعيت جغرافيايي برتر خود در منطقه و قرار گرفتن 
مابين آسياي ميانه، شبه قاره هند، خاورميانه و اروپا و دسترسي به آب هاي آزاد، از 
امكانات بالقوه و امتياز رقابتي ويژه اي برخوردار است و به عنوان يكي از کشورهاي 
داراي پتانسيل باال در ترانزيت بين الملل شناخته مي شود؛ به طوري که از مجموع سه 
کريدور ترانزيتي بزرگ دنيا، 2 کريدور شمال به جنوب و شرق به غرب، از ايران عبور 
مي کند. براي اين که از اين مزيت بهره مند شويم، بايد بتوانيم با تقويت زيرساخت ها و 
ايجاد هماهنگي بيش تر بين ارگان ها و به کارگيري تجهيزات مدرن تخليه و بارگيري در 
بنادر و برطرف کردن موانع و بهره گيري از تمامي ظرفيت هاي خود، مدت زمان انتقال 

کاالهاي عبوري را کاهش دهيم و همچنين، در هزينه ها صرفه جويي کنيم.
سيستم لجستيك دريايي کارآمد، موجب کاهش معطلي کشتي ها در بنادر بارگيري و 
تخليه و همچنين، زمان نقل و انتقال کاال مي شود و قيمت تمام شده را هم پايين مي آورد. 
از اين رو بايد نقاط ضعف و قوت را شناخت تا از بروز هزينه هاي اضافي جلوگيري کرد و 

معطلي کشتي ها را به حداقل رساند و يا حتي صفر کرد.

تعاريف مرتبط
1 . لجستیك دريايي: موازنه ي واردات و صادرات دريايي با رويکرد استفاده ي بهینه از تجهیزات بنادر 

و فن آوري اطالعات با هدف كاهش هزينه هاي دريايي و مبلغ كرايه ي كشتي ها.
2 . هزينه ي معطلي كشتي يا دموراژ: خسارت ناشي از معطلي كشتي بیش از مدت زمان مجاز در 

يك بندر را دموراژ مي گويند.
3 . پاداش زودكرد تخلیه: پاداش ناشي از زودكرد تخلیه يا بارگیري نسبت به زمان مجاز توقف 

كشتي در بندر را ديسپاچ مي گويند.
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موجب مي شود كه خسارت معطلي كشتي از نوع 
ــد. ولي در كشتي هاي ترمپ كه در  سورشارژ باش
ــیر نامنظم تردد مي كنند و معموالً كشتي به  مس
ــت و كامل اجاره مي شود، خسارت  صورت دربس

معطلي كشتي از نوع دموراژ خواهد بود.

انواع قراردادهاي اجاره ي كشتي در 
مسيرهاي غيرمنظم

 :)Voyage Chrter( 1 . چارتر سفري
در اين حالت، كشتي براي يك يا چند سفر مشخص 
از مبدأ مشخصي به مقصد مشخصي با نرخ كرايه ي 
ــا حجمي اجاره  ــخص به صورت وزني ي حمل مش
مي شود و كلیه ي هزينه هاي كشتي در قبال دريافت 

كرايه ي حمل، به عهده ي مالك است.
 :)Time Charter( 2. چارتر زماني

ــخص  ــن حالت، نوع كاال، مبدأ و مقصد مش در اي
نبوده و كشتي براي مدت زمان معیني )مثالً 6 ماه 

يا يك سال و يا غیره( اجاره مي شود.
 :)Demise Charter( 3 . چارتر واگذاري̀ 

ــتي  در اين حالت، صاحب كاال، مالك موقت كش
محسوب مي شود و عالوه بر فضاي كشتي، فرمانده 
و همه ي خدمه ي كشتي نیز، زير نظر صاحب كاال 

قرار مي گیرند.

دالیل بروز تأخير در تخليه و بارگيري كشتي ها
الزم به ذكر است، داليل معطلي كشتي ها در بنادر 
ــابه است؛ ولي با  بارگیري و تخلیه تا حدودي مش
توجه به ماهیت متفاوت بارگیري و تخلیه ي كاال، 
در مواردي اين داليل معطلي متفاوت از يکديگر به 

نظر مي آيند.

الف( تأخير در بندر بارگيري:
ــري كاال موجب بروز  ــر در بارگی ــه تأخی هر گون
خسارت شده، كه ممکن است به عهده ي فروشنده 

يا اجاره كننده ي كشتي باشد.
تأخیر در بندر بارگیري، ممکن است به  داليل زير 

رخ دهد:
1 . آماده نبودن محموله براي بارگیري

2. تأخیر در عملیات بارگیري، به دلیل ناكافي بودن 
يا ناكارآمدي تجهیزات

3. وجود تراكم كشتي ها در بندر بارگیري
4. آماده نبودن كشتي

ب( تأخير در بندر تخليه
ــتي ها در بنادر تخلیه، متعدد  داليل معطلي كش
ــت و بروز هر يك، منجر به تراكم كشتي ها در  اس
ــود. عوامل زير را مي توان موجب بروز  بنادر مي ش

تراكم و تأخیر در بندر تخلیه دانست:
ــي: ضعف ناوگان حمل ونقل زمیني،  1 . عوامل فن
ــیلو و  ــتفاده از خط آهن در بنادر، نبوِد س عدم اس
ــاي مجهز، كمبود تجهیزات تخلیه و مدرن  انباره
ــت كه موجب  ــودن آن ها ازجمله عواملي اس و نب
ــتي، مدت زمان بیش تري در  مي شود تا يك كش
ــکله را اشغال كند و  ــکله پهلو بگیرد و اس يك اس
در صورت ورد كشتي بعدي و عدم وجود اسکله ي 

خالي، تراكم بندري به وجود آيد.
ــران و كاركنان  ــل مديريتي: فقدان مدي 2 . عوام
ذي صالح و مجرب،  به  منظور برنامه ريزي عملیات 
بندري، پايین بودن سطح تحصیالت كاركنان شاغل 
در بنادر و عدم هماهنگي میان ارگان هاي ذي ربط 
ــي نگري در  در امر تخلیه و بارگیري و وجود بخش
ــم در امر تخلیه ي  ــب بروز تراك ــازمان ها، موج س

كشتي ها مي شود.
ــد از تجهیزات موجود:  ــتفاده ي كارآم 3 . عدم اس
ــه  پیش گیران ــرات  تعمی ــزي  برنامه ري ــدان   فق
ــاده  ــراي آم )Preventive Maintenance( ب
نگه داشتن تجهیزات موجود، عدم توزيع مناسب 
میان بندرها )به طوري كه در يك بندر، كشتي ها 
ــکله ي خالي وجود  متراكم و در بندري ديگر، اس
ــن، عدم برنامه ريزي براي آموزش  دارد( و همچنی
نیروهاي انساني شاغل در بنادر موجب مي شود كه 
از امکانات موجود به نحو شايسته اي استفاده نشود 

و سبب ساز مشکالت بعدي شود.

ج( تأخير در تخليه ي کشتي
ــتي در وضعیت مناسبي نگهداري نشده  اگر كش
ــود در آن، نظیر كرين ها،  ــد و تجهیزات موج باش
هنگام تخلیه، از كار افتاده و ناسالم باشند، موجب 
ــدن مدت زمان تخلیه مي شود؛ چراكه  طوالني ش
سیستم تخلیه ي غالت كه كاالي فله اي محسوب 
ــتم چندمرحله اي بوده و هر  مي شوند، يك سیس
گونه اخالل در هر يك از عوامل، موجب اختالل در 

كل سیستم شده و موجب بروز خسارت مي شود.

نقش سيلوهاي بندري در سرعت بخشيدن 
به عمليات تخليه و بارگيري

ــي ارتباطي در  ــت، به عنوان پل ــیلوهاي ترانزي س
تخلیه ي كشتي ها، نقش كلیدي در كاهش زمان 

معطلي كشتي ها ايفا مي كنند. در بسیاري مواقع، 
معطلي كشتي هاي حامل غالت؛ به دلیل كمبود 
كامیون و يا واگن در بندر تخلیه اتفاق مي افتد كه 
ــتي ها در بنادر،  اين امر، عالوه بر ايجاد تراكم كش

سبب ساز بسیاري از مشکالت ديگر نیز مي شود.
ــیده در مبادي  ــیلو و انبارهاي سرپوش احداث س
ــکله ها، فوايد زير را به دنبال  ورودي و در كنار اس

دارد:
الف( ايجاد تعادل میان حمل ونقل دريايي و زمیني: 
ــا تعادلي میان  ــود ت ــیلو، موجب مي ش احداث س
حمل ونقل دريايي و زمیني به وجود آيد و به اين 
ترتیب، مشکل محدوديت ظرفیت ناوگان زمیني، 
در راستاي حمل گندم وارده به بنادر، از بین برود، 
فعالیت تخلیه تسهیل شده و موجب جلوگیري از 

بروز اختالل در تخلیه ي كشتي ها شود.
ــتفاده ي بهینه از تجهیزات تخلیه: احداث  ب( اس
ــود كه از تجهیزات تخلیه،  ــیلو، موجب مي ش س
ــتفاده به عمل آيد و اين تجهیزات كه  حداكثر اس
ــرمايه هاي زيادي براي شان صرف شده، بیکار  س

نمانند و بازدهي آن ها به حداكثر برسد.
ــتي ها در بندر: احداث  ج( جلوگیري از تراكم كش
ــود كه كار تخلیه با سرعت  ــیلو، موجب مي ش س
بیش تري انجام شود و اسکله در مدت زمان مشابه، 
قبل از احداث سیلو، پذيراي كشتي هاي بیش تري 
باشد و در نتیجه، از تراكم كشتي ها در بنادر كاسته 

شود. 
ــري از تعلق گرفتن هزينه هاي معطلي  د( جلوگی
كشتي: و باالخره، احداث سیلو، موجب مي شود كه 
ــرعت بیش تري صورت پذيرد و از  كار تخلیه با س
اسکله حداكثر بهره برداري به عمل  آيد و در نتیجه، 
به كاهش هزينه هاي معطلي كشتي و يا صفر شدن 
آن كمك كند و حتي ديسپاچ يا پاداش زودكرد در 

تخلیه، از مالکین كشتي ها نیز دريافت شود.■
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خردادماه گذش�ته، با تصويب شوراي سازمان بين المللي دريانوردي 
در نشس�ت 104 اين ش�ورا )IMO Councill 104(، »دزدي دريايي؛  
هماهنگ�ي واکنش ها«، به عنوان ش�عار س�ال 2011 مي�الدي آيمو و 
جامعه ي دريانوردي بين المللي انتخاب شد. اين شعار اما طي مراسمي 
در چهاردهم بهمن ماه سال جاري، در عالي ترين سطح و با حضور »بان 
کي مون« )دبيرکل س�ازمان ملل( در مقّر آيمو در ش�هر لندن اعالم 

شد.
به گزارش ماهنامه ي بندر و دريا و به نقل از نماينده ي ثابت سازمان بنادر در 
آيمو، در اين مراسم كه به میزباني دبیركل آيمو برگزار شد، عالوه بر دبیركل 
سازمان ملل، مدير اجرايي برنامه ي غذايي جهان )WFP(، مدير اجرايي دفتر 
مواد مخدر و جرايم سازمان ملل )UNODC(، رؤسا و نمايندگان بسیاري از 
سازمان هاي بین المللي دريايي غیردولتي و جمع كثیري از سفراي كشورها در 

انگیس و نمايندگان دايم دولت هاي عضو آيمو نیز حضور داشتند.
ــم، ابتدا »افتیمیوس میتروپولوس« دبیركل آيمو، طي سخناني  در اين مراس
وضعیت دزدي دريايي در جهان و به ويژه در منطقه ي خلیج عدن و آب هاي 
سومالي را تشريح و نقش سازمان بین المللي دريانوردي را در اين رابطه تبیین 

كرد.
در ادامه، »بان كي مون«، دبیركل سازمان ملل، با اعالم حمايت از  اقدامات آيمو 
در مبارزه با دزدي دريايي، خاطرنشان كرد: »از سازمان بین المللي دريانوردي 
به خاطر اقدامات و ابتکارات متعددي كه در زمینه ي مبارزه با پديده ي دزدي 
دريايي و حمالت مسلحانه علیه كشتي ها به عمل آورد، حمايت و از ابتکار آيمو 
براي معرفي شعار سال 2011 میالدي قدرداني مي شود. دزدي دريايي يکي از 
نگراني ها و معضالت جهاني است و بنابراين، تصمیم آيمو مبني بر معرفي شعار 
ــال 2010 میالدي، تصمیمي  »دزدي دريايي؛ هماهنگي واكنش ها« براي س

به جا و به موقع است و از آن استقبال مي شود«.
دبیركل سازمان ملل، با بیان اين كه پديده ي دزدي دريايي در منطقه ي خلیج 
ــومالي، يك عمل مجرمانه است كه داراي منشأ اقتصادي  عدن و آب هاي س
ــررات الزم و ضمانت اجرايي  ــدان حکومت مركزي قوي و نیز مق ــت و فق اس
حقوقي، زمینه را براي آن فراهم كرده است، گفت: »وضعیت دزدي دريايي در 
ــواحل سومالي، بسیار بد است و بیش از 720 دريانورد در گروگان هستند  س
و باج پرداختي به دزدان دريايي، بالغ بر 200میلیون دالر مي شود. همچنین، 
حق بیمه ها افزايش يافته و آثار منفي ديگري بر تجارت از طريق دريا بر جاي 
ــد. جامعه ي جهاني، نیاز به يك راه حل پايدار دارد و در اين راه،  ــته ش گذاش
نقش آيمو و ساير سازمان هاي بین المللي مرتبط، برجسته و كلیدي است.« بان 
كي مون، با تأكید بر اين كه آيمو در برداشتن ابتکارات در مبارزه با دزدي دريايي، 
ركورد خوبي دارد، اظهار داشت: »بديهي است، شوراي امنیت و سازمان ملل در 

كلیت آن، از آيمو و شعار سال 2011 میالدي حمايت قاطع مي كنند.«
گفتني است، در رابطه با دزدي دريايي، عالوه بر قطع نامه ها و دستورالعمل هاي 
ــوراي امنیت سازمان ملل، پنج قطع نامه در  ــوي آيمو، تاكنون ش صادره از س
محکومیت اقدامات دزدان دريايي در منطقه ي خلیج عدن و آب هاي سومالي 
صادر كرده و در آن از دولت ها خواسته است، در رويارويي با اين پديده ي شوم، 

ــه اعزام نیروي دريايي به منطقه براي تأمین امنیت  ــات الزم را، از جمل اقدام
دريانوردي، به عمل آورند.

ــیران« مدير اجرايي برنامه ي غذايي جهان )WFP(، ديگر  »خانم جوزت ش
ــخن ران اين مراسم بود. وي با تأكید بر اهمیت ارايه ي به موقع مواد غذايي  س
براي میلیون ها نفر قحطي زده و جنگ زده ي منطقه، به خصوص كشور سومالي 
در قالب WFP، تهديد امنیت دريانوردي منطقه توسط دزدان دريايي را براي 
ــیار نگران كننده خواند و گفت: » در صورت عدم  ارايه ي روان اين خدمات بس
ارايه ي به موقع مواد غذايي كه در سال به 40میلیارد وعده مي رسد، ممکن است 
فاجعه ي انساني بزرگي رخ دهد.« وي خواستار مشاركت بیش تر دولت ها در 

اسکورت كشتي هاي حامل مواد غذايي شد.
ــن، »يوري فدوتوف« مدير اجرايي دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرايم  همچنی
سازمان ملل، طي سخنان كوتاهي به ابعاد حقوقي پديده ي دزدي دريايي در 
منطقه ي خلیج عدن، شامل: محاكمه ي دزدان دريايي دستگیر شده، همکاري 
ــکالت پیش رو در  ــاي منطقه براي تعقیب و مجازات اين افراد و مش دولت ه
اين زمینه پرداخت. وي خسارات ساالنه ي دزدي دريايي را به لحاظ اقتصادي، 

شعار سازمان بين المللي دريانوردي 
براي سال 2011 ميالدي رسماً اعالم شد:

دزدي دريايي 
هماهنگ سازي واکنش ها
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12میلیارد دالر برآورد كرد.
ــخناني راجع به سهم صنعت  »رابرت لورنزـ  میر«، ريیس BIMCO نیز، س
دريانوردي در رويارويي با دزدي دريايي ايراد كرد. وي از سازمان هاي بین المللي 
و به ويژه كشورها خواست تا در جهت تأمین امنیت منطقه براي تجارت دريايي 

تالش بیش تري كنند.
اثرات منفي دزدي دريايي بر عامل انساني، موضوع سخن ران ديگر مراسم بود. 
 ،)ITF( ديويد كاكرافت«، دبیركل فدراسیون بین المللي كارگران حمل ونقل«
اثرات منفي دزدي دريايي بر دريانوردان شاغل بر كشتي هاي عبوري از منطقه 
را يادآور شد؛ اين كه دريانوردان همواره دچار استرس مي شوند و اين استرس در 
هنگام رويارويي با دزدان دريايي افزايش مي يابد. وي همچنین، به شکنجه هاي 
ــمي و رواني دريانورداني كه به گروگان گرفته شدند، اشاره كرد و گفت:  جس
»اين فشارها به دريانوردان بي پناه، با هدف در فشار قرار دادن مالکان كشتي ها 
براي پرداخت باج بیش تر صورت مي گیرد. فشارهاي روحي وارده به خانواده ي 
ــس از آزادي را نیز، بايد به آن اضافه  ــکالت با مالکان پ اين دريانوردان و مش
ــکر از اقدامات آيمو و جامعه ي بین المللي در برخورد با  كرد.« وي ضمن تش

ــالدي به عنوان »دزدي  ــال 2011 می پديده ي دزدي دريايي و نام گذاري س
دريايي؛ هماهنگ سازي واكنش ها«، اقدامات صورت گرفته را ناكافي دانست. 
وي همچنین، از بعضي دولت هاي صاحب پرچم كه به رغم بهره مندي اقتصادي 
از كشتي هاي تحت پرچم، هیچ اقدام عملي در جهت مبارزه با دزدي دريايي 
در منطقه ي بحران زده نمي كنند، شديداً انتقاد كرد. اين مقام مسئول، مشخصاً 
از كشورهاي پاناما، لیبريا، قبرس و باربودا نام برد. وي در بخشي از سخنان خود، 
به طرح ها و اقدامات صورت گرفته از سوي ITF در حمايت از حقوق دريانوردان 

در بند دزدان دريايي، به ويژه كمك به خانواده هاي آن ها اشاره كرد.
ــلحانه علیه  ــال 2010 میالدي، بیش ترين حمالت مس ــت، در س گفتني اس
كشتي هاي تجاري عبوري از منطقه ي خلیج عدن و آب هاي سومالي صورت 
گرفت. در حال حاضر، طي آمار رسمي منتشره از سوي آيمو، تعداد 32 فروند 
كشتي تجاري با حدود 720 نفر دريانورد در توقیف و گروگان دزدان دريايي به 
سر مي برند. حدود بیست وچهار كشور، با اعزام ناوهاي جنگي به منطقه، درصدد 
مقابله با دزدان دريايي و حفظ ايمني و امنیت دريانوردي برآمدند. اگرچه اين 
حضور توانست تا حدود زيادي، امنیت دريانوردي را براي كشتي هاي عبوري 
ــه  كني پديده ي دزدي دريايي و  از منطقه تأمین كند، اما نه تنها موجب ريش
حمالت مسلحانه علیه كشتي ها نشد بلکه محدوده ي فعالیت هاي آنها تا آب هاي 

كشور موزامبیك در جنوب و پاكستان در شمال نیز، گسترش پیدا كرد.
ــورهايي است كه با اعزام نیروي  ــالمي ايران، يکي از معدود كش جمهوري اس
دريايي به منطقه توانست به سهم خود، در تأمین امنیت دريانوردي مشاركت 
كند و كشتي هاي زيادي را از دام دزدان دريايي نجات دهد. شايان ذكر است در 
نشست پیشین مجمع آيمو در آذرماه سال 1389 از كشورهاي اعزام كننده ي 

نیروي دريايي به منطقه تقدير شد.■
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اطالعات  آخرين  تاکنون  که  هرچند 
دنيا  بنادر  کانتينري  حمل ونقل  به  مربوط 
آمار  اما  نشده،  منتشر  کامل  صورت  به 
مربوط به بنادر عمده ي کانتينري جهان به 

صورت جداگانه انتشار يافته است.
 با يك نگاه اولیه به اين آمار مشاهده مي شود 
كه اين بنادر در سال گذشته،  نه تنها رشد منفي 
نسبتاً  رشد  يك  آنها  همه ي  بلکه  نداشته اند، 
مطلوبي را تجربه كرده اند. با وجود اين كه هنوز 
سال  كه  اقتصادي  بحران  كه  گفت  نمي توان 
پس  و  شروع  امريکا  كشور  از  میالدي   2008
از مدت كوتاهي سراسر دنیا را فراگرفت و به 

حمل ونقل  ازجمله  اقتصادي،   بخش هاي  تمام 
اما  رسیده،  پايان  به  كرد،  سرايت  نیز  دريايي 
دست كم مي توان گفت كه اين بحران در بخش 
حمل ونقل دريايي رو به افول گذاشته و دوره 
مؤيد  منتشره  آمار  مي گذراند.  را  خود  التهاب 

همین امر است.
مؤسسه ي توسط  منتشره  آمار  اساس   بر 

CI Online كه يکي از معتبرترين مؤسسات 
مربوط به حمل ونقل دريايي به ويژه حمل ونقل 
كانتینري  عمده ي  بندر   10 است،  كانتینري 
خود  عملکرد  در  رشد  شاهد  همگي  دنیا 
قابل  بنادر  از  برخي  در  رشد  اين  بوده اند. 

شانگهاي  بندر  مثال،   به طور  است.  مالحظه 
كانتینري  بنادر  برترين  از  يکي  همچنان  كه 
دنیا به شمار مي آيد، در سال 2010 میالدي 
عملکردي  و  كرده  تجربه  را  18درصدي  رشد 
را رقم زد. چنین   TEU معادل 29/5میلیون 
قابل  بسیار  كانیتنري  بخش  در  رشدي  
رشد  بیشترين  شانگهاي  بندر  است.  مالحظه 
را در میان 10 بندر عمده ي كانتینري به خود 
نسبتاً  رشد  از  نیز  ديگر  بنادر  داد.  اختصاص 
با  هنگ كنگ  بندر  بوده اند.  برخوردار  مطلوبي 
میالدي   2010 سال  در   TEU 23/5میلیون 
بنادر  ساير  كرد.  تجربه  را  رشد 11/8درصدي 
عمده ي دنیا هم با رشدي مشابه مواجه بوده اند 
بندر  به رشد 10درصدي  ازجمله مي توان  كه 
روتردام،  بندر  14/4درصدي  رشد  سنگاپور، 
رشد 13/2درصدي بندر پورت كالنگ )مالزي( 

نگاهي به آخرين آمار و  ارقام منتشره  در خصوص

عملكرد 
بنادر کانتينري  دنيا 
در سال 2010 ميالدي

ف
ردي

کشورنام بندر
عملكرد 
ميزان رشدسال 2010

1ShnghaiChina 29/518

2SingaporeSingapore28/410/1

3Hong KongChina 23/511/8

4Jebel Ali & FujairahUAE11/64

5RotterdamHolland11/114/4

6Port KlangMalausia8/88/8

7AntwerpBelgium4/81/16

8Tangung PeleasMalausia6/56/5

9Learn ChbangThailand59/5

10Tanjung PriokIndonesia4/724

11Ho Chi MineVietname4/110/8

12Shrjah & Khorfakan UEA310

13Bandar AbbasIran2/617/5

14 MontrealCanada1/58

15HalifaxCananda0/426
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و رشد 16/1درصدي بندر آنتورپ اشاره كرد. 
میالدي   2010 سال  در  جبل علي  بندر  اما 
كمترين رشد را در میان بنادر عمده ي كانتینري 
دنیا به خود اختصاص داد. با توجه به آمار منتشر 
شده، اين بندر با رشد 4درصدي در سال 2010 
عملکردي معادل 11/6میلیون TEU را به ثبت 

رساند.
شايان ذكر است، اغلب بنادر دنیا در سال 2009 
میالدي با رشد منفي در عملکرد كانتینري خود 
روبه رو بوده اند. به عنوان مثال، بندر شانگهاي 
در سال 2009 در حدود 11درصد رشد منفي 
هر   نیز  هنگ كنگ  و  سنگاپور  بنادر  و  داشت 
يك 14درصد كاهش در عملکرد خود را تجربه 
كردند. همین وضع در مورد بنادر اروپايي هم 
روتردام  بندر   2009 سال  در  كند.  مي  صدق 
10درصد كاهش در عملکرد خود نسبت به سال 

2008 را تجربه كرد. بنادر آنتورپ و هامبورگ 
نیز در سال 2009 وضع به مراتب بدتري نسبت 
به بندر روتردام داشتند، به طوري كه در اين سال 
با  بندر هامبورگ  و  16درصد  با  آنتورپ  بندر 
28درصد كاهش عملکرد نسبت به سال 2008 

روبه رو بوده اند.
سال  عملکرد  در خصوص  كه  مواردي  ازجمله 
مي توان  دنیا  كانتینري  عمده ي  بنادر   2010
پیشتازي   سنگاپور  بندر  كه  است  اين   گفت، 
دست  از  دنیا  كانتینري  بنادر  بین  در  را  خود 
بندر شانگهاي سپرد؛  به  را  داد و جايگاه خود 
به طوري كه در حال حاضر بندر شانگهاي اولین 
بندر برتري كانتینري دنیا است و بندر سنگاپور 

در جايگاه دوم قرار دارد.
بندر شهید رجايي نیز در سال 2010 میالدي 
با 2/5میلیون TEU عملکرد، 17/5درصد رشد 

را تجربه كرد. براساس آمارهاي منتشره، بندر 
بنادر  بین  در  را  بیش ترين رشد  شهید رجايي 
منطقه به خود اختصاص داده است. البته هنوز 
آمار مربوط به ساير بنادر منطقه ي خلیج فارس 
ازجمله بندر سالله اعالم نشده است اما با اين 
قابل  رشد  يك  17/5درصدي،  رشد  وجود، 
بندر  جايگاه  حفظ  احتمال  كه  است  مالحظه 
شهید رجايي از نظر رشد در بین بنادر منطقه ي 

خلیج فارس را افزايش مي دهد.
تاكنون آمار مربوط به 15 بندر كانتینري دنیا 
بیش ترين  میان  اين  در  كه  است  منتشر شده 
)با  كانادا  هلیفاكس  بندر  به  مربوط  رشد 
به  مربوط  رشد  میزان  كم ترين  و  26درصد( 
جدول  باشد.  مي  4درصد(  )با  جبل علي  بندر 
مقابل حاوي آخرين اطالعات منتشره از سوي 

مؤسسه ي CI Online است.■
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استراتژي هاي رقابتي در بنادر مطرح جهان
 Economy( مقیاس  اقتصاد  اصل  براساس 
ادغام  با  دنیا  موفق  بنادر  امروزه   ،)Of  Scale
امکانات خود و تجمیع منابع، قدرت رقابتي خود 
نتیجه  بزرگ تر و در  براي جذب كشتي هاي  را 
افزايش ترافیك كاال افزايش داده اند كه در زير به 

نمونه هايي از اين بنادر موفق اشاره مي شود: 

1. بندر جبل علي
بنادر راشد و جبل علي، هردو دولتي بودند و به طور 
مي پرداختند  بندري  فعالیت هاي  به  جداگانه 
دولت  داشت.  وجود  رقابت  دو  آن  بین  اغلب  و 
رسید  نتیجه  اين  به  عربي  متحده ي  امارات 
رشد  و  جهش  استراتژي هاي  از  استفاده  با   كه 
)Vertical Integration( و به منظور تسهیل 
در امور عملیات بندري و استفاده ي قابل انعطاف 
از منابع هر دو بندر، مجموع مديريت ها را تحت 
عنوان شركت »بین المللي بنادر دبي« متمركز كند و 
در سال 1991، عملیات بنادر »راشد« و »جبل علي« 
ادغام شد و تحت مسؤولیت شركت DPA قرار 
گرفت كه با استفاده از استراتژي افزايش مقیاس 
سازماني )Horizental Integration(، شعبه ي 
بین المللي اين شركت با نام DPI حركت جديدي 
را براي ارايه ي خدمات بندري در سطح بین المللي 
و منطقه اي آغاز كرد كه مي توان به پروژه هايي از 

قبیل بندر جده در عربستان سعودي، مديريت 
بندر عدن  مديريت  و  فجیره  و  زايد  مینا  بنادر 
كه  است  اين  توجه  جالب  نکته ي  كرد.  اشاره 
را رقیب  يادشده، درابتدا خود  بنادر  از  بسیاري 

دبي مي دانستند.
 ادغام منابع داخلي به منظور تسهیل در رويه ها و 
عملیات بندري و افزايش توان رقابت منطقه اي و 
بین المللي، اقدام مهم و استراتژيك دولت مردان 
نتیجه  اين  به  آنان  بود.  عربي  متحده  امارات 
بیش تر  سهم  به  دست يابي  براي  كه  رسیدند 
تمامي  بايد  منطقه،  رقابتي  به شدت  بازار  از 
مديريت هاي پراكنده ي خود را متمركز كنند و 
ادغام شركت »DPI« و »DPA«  )شركت  با 
ايجاد  را   DP World دبي(  بنادر  بین المللي 
مدرن ترين  به كارگیري  با  هم اكنون  كه  كنند، 
تجهیزات بندري و پشتیباني به صورت مديريت 
سهم  با  منطقه  بندر  اولین  عنوان  به  متمركز 
كانتینري  ونقل  حمل  از  50درصد  به  نزديك 
خلیج فارس، سالیان طوالني است كه بر رتبه ي 
كرده  تکیه  فارس  خلیج  منطقه ي  بنادر  اول 

است.
براساس  دارند،  نظر  در  جبل علي  بندر  مديران 
برنامه ريزي هاي انجام شده تا سال 2020 میالدي 
با بهره برداري از 82 پست اسکله درحال ساخت، 
فاز پنجم توسعه ي بندر را به پايان برساند و ظرفیت 

چگونه پايانه ي کانتينري 
را در مسير صحيح توسعه هدايت کنيم؟

)تحليلي بر الگوي رقابتي پايانه ي کانتينری بندر شهيد رجايي (

بعد از جهاني شدن تجارت، رشد حجم تجارت جهاني طي چند دهه ي اخير، بنا بر ضرورت هاي 
تجاري، داراي سرعت بيش تري نسبت به حجم توليد بوده است. اصل »مزيت نسبي« در 
اقتصاد و تجارت بين الملل، يكي از مهم ترين ضرورت هاي يادشده به شمار مي آيد. هم زمان 
با رشد تجارت جهاني و تغيير در الگو هاي تجاري، توليدکنندگان به اين نتيجه رسيدند که 
بايد خود را با اين تغييرات وفق داده و مراحل توليد را در شبكه ي تجارت وحمل ونقل بسط 
و گسترش دهند. در نتيجه، چند واحد توليدي که يك محصول واحد را توليد مي کردند بر 
آن شدند تا براساس اصل »مزيت نسبي«، هر يك به طور تخصصي، بخشي از يك محصول 

را توليد کنند، تا محصول نهايي، در کشور ثالث و در يك مكان ديگر توليد شود.
 القاي اين نظريه در فرآيند توليد، تأثير عميقي در رشد حمل ونقل بين المللي و تغييردر نقش 
بنادر از بنادر نسل اول به بنادر نسل سوم داشته است. از دهه ي 80 ميالدي به بعد، مديران 
بنادر نسل سوم نگرش متفاوتي را از فعاليت هاي بندري ايجاد و توسعه ي بنادر را براساس 
اين ديدگاه ها پايه گذاري کردند. نقش اين بنادر در زنجيره ي تأمين، ديگر يك نقش انفعالي 
محسوب نمي شود؛ بلكه با توسعه ي نقش خود در زنجيره ي تأمين، ارزش افزوده بيش تري را 
به دست مي آورند و اين به معناي ايجاد مزيت رقابتي )Competitive Advantage( براي 
بندر است؛ زيرا امروزه، بنادر در موقعيت رقابتي با بنادر هم جوار خود، ماهيتي کامال رقابتي 

پيدا کرده اند.

حسين چراغی )مجتمع بندری شهيد رجايی(
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كانتینري اين بندر را به 21 میلیون TEU برسانند 
و در میان 4 بندر مطرح دنیا قرار بگیرند.

2. وضعيت ساير بنادر در منطقه ي خليج فارس
اين روند در ساير بنادر عربي منطقه خلیج فارس 

نیز، با سرعت زيادي درحال شکل گیري است. 
 ،APM-Terminal بحرين با اپراتوري شركت -
بنادر  عملیات  و  مديريت  متمركز،  صورت  به 
»خلیفه بن سلمان« و »مینا سلمان« را برعهده 

دارد.
از  بهره گیري  با  بندر دمام عربستان سعودي   -
شركت  هاچینسون، عملیات و مديريت متمركزي 
بنادر  بین  در  رقابتي خود  توان  ارتقاي  براي  را 
منطقه ايجاد كرده است. اين وضعیت نیز، براي 
ديگر بندر عربستان يعني جده به عنوان سومین 
بندر منطقه ي خلیج فارس، با مديريت واحد و 

يکپارچه DP world وجود دارد.
- بندر سالله در عمان به عنوان دومین بندر منطقه ي 
خلیج فارس با مديريت APM Terminal، روند 
رو به رشدي را در جذب كاال و كشتي، به ويژه 
ترانشیپ در بین بنادر منطقه به خود اختصاص 
داده است و دومین بندر اين كشور يعني بندر 
صحار، با مديريت يکپارچه ي هاچینسون، در حال 
شکل گیري و به عنوان يکي از بنادر مطرح خلیج 

فارس است.

3. استراتژي ادغام در بنادر دنيا
استراتژی ادغام، يکي از روش هاي صرفه جويي 
مي شود،  محسوب  مقیاس  اقتصاد  از  حاصل 
به طوري كه بسیاري از بنادر پیشرو و توسعه يافته، 
بازار، حاكمیت خود را  در شرايط شديد رقابتي 
اعمال مي كنند. مناطقي از قبیل نیوزيلند، آمريکاي 

شمالي و غرب اروپا اين روش ها را به كار برده اند.
بنادر چین، به عنوان يك نمونه موفق در زمینه ي 
با  چین،  دولت  مي شوند.  محسوب  بنادر  ادغام 
ادغام بنادر Ningbo و Zhoushan و ايجاد 
 Zhoushrn- Ningbo نام به  بندر جديدي 
در سال 2006، قصد دارد با متمركز كردن منابع 
بندري، موقعیت خود را در بین بنادر مطرح دنیا 
حفظ كند. الزم به ذكر است، از میان 20 بندر 

برتر دنیا، 8 بندر متعلق به كشور چین است.

پايانه ي کانتينری بندر شهيد رجايي
امروزه بنادر برتر و پیشرو كانتینري دنیا با استفاده 
از اصول انکارناپذير اقتصاد و تجارت بین الملل و با 
استفاده از استراتژي هاي رقابتي با تجمیع و متمركز 
كردن منابع )زيرساختي و روساختي(،  موقعیت 
برون بندري «  را در حوزه »رقابت  رقابتي خود 
بندر شهید  پايانه ي كانتینر  مستحکم كرده اند. 
ترمینال  تنها  شايد  و  اولین  عنوان  به  رجايي، 
پايانه ي ايران كه شرايط رقابت پذيري مناسبي را 
براي جذب كاال و كشتي هاي كانتینري دارد، به 
دلیل اشتباهات تاريخي در اتخاذ استراتژي هاي 
رقابتي، متأسفانه در ارتقاي جايگاه خود در بین 
بنادر منطقه تاكنون ناكام بوده است. جايگاه پنجم 
در بین بنادر منطقه، براي سالیان طوالني، گواه 
محکمي در اثبات عدم برنامه ريزي درست و اتخاذ 
استراتژي هاي نادرست رقابتي و خطا در واگذاري 

مهم ترين پايانه ي كانتینري كشور است. 
پايانه ي كانتینر بندر شهید رجايي، اكنون در يك 
قرار  تعیین كننده اي   و  تاريخي حساس  مقطع 
دارد كه هر گونه اشتباه در اتخاذ استراتژي هاي 
رقابتي و الگوهاي واگذاري آن، مي تواند بندر و 
از  براي يك دوره ي طوالني  را  كانتینر  پايانه ي 

ساير رقبا عقب بیاندازد و  اين به معناي از بین 
رفتن حجم عظیم سرمايه گذاري ها دراين بندر 
استراتژيك است. با توجه به تأكید مکرر مسئولین 
نظام در ارتباط با برنامه ريزي براي تبديل بندر 
  )HUB( شهید رجايي به يکي از بنادر كانوني
از  استفاده  با  بايستي  فارس،  خلیج  منطقه ي 
همه ي پتانسیل هاي فکري  و زيربنايي و فارغ از 
هرگونه تمايالت و گرايش هاي غیر كارشناسي، 
با  منطبق  رقابتي  الگوي  يك  تهیه ي  دنبال  به 
استانداردها و تجارب موفق بنادر پیشرو كانتینري 
 باشیم؛ الگويي كه در حوزه ي رقابت برون بندري

قابلیت   ،)Sustainable Competition(
تحمل رقابت در مقابل رقباي منطقه اي را داشته 
باشد و با ارايه ي سیستم يکپارچه، از تحلیل و 
هدر رفت منابع بندر جلوگیري كند. بايد به اين 
امروز،  عقب افتادگي  كه  كرد  توجه  خطیر  امر 
است،  و آن چه مهم  است  ديروز  اشتباه  حاصل 
با  متناسب  تصمیمي  فردا  براي  امروز  اين كه 

شرايط و استانداردهاي جهاني اتخاذ كنیم.■
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شركت هاي  فعالیت  در  مهم  عوامل  از  يکي 
ماهر  )دريانوردان(  انساني  نیروي  كشتیراني، 
پیش بیني  براي  گوناگوني  مطالعات  است، 
سال هاي  براي  زمینه  اين  در  تقاضا  و  عرضه 
مطالعات  به  مي توان  كه  شده  انجام  آينده 

جمله  از  بین المللي،  انجمن هاي  يا  سازمان ها 
,International shipping federation"
)BIMCO )ISF اشاره كرد. گزارش هاي اين 
به دست آمده  نتايج  و  بین المللي  سازمان هاي 
ايمني  كمیته ي  قبیل  از  گوناگون  مجامع  در 
دريانوردي )MDC( در اختیار دولت هاي عضو 
مطرح  زير  در  آن ها  چکیده ي  كه  گرفته  قرار 

مي شود:
در  كار  به  آماده  دريانوردان  جهاني  عرضه ي 
سال 2010 میالدي براي رده ي افسران، حدود 
624.000 و براي رده ي ملوان حدود 747.000 
نفر تخمین زده شده؛ درحالي كه تقاضاي فعلي 
براي رده ي افسران، حدود 637.000 نفر و براي 

ملوان حدود 747.000 نفر است.
و  عرضه  بین  تعادل  نوعي  نشانگر  نتايج،  اين 
2درصد  حدود  است؛  دريانوردان  براي  تقاضا 
مطالعات  البته  افسران.  رده ي  براي  كمبود 
براي  افسران  حادتر  كمبود   ،BIMCO/ISF
كشتي هاي خاص مانند گازبرها و نفت برها و... 

را نشان مي دهد.
اين  نشان دهنده ي  تحلیلگران  از  يکي  گزارش 
كشتیراني  صنعت  احتماالً  كه  است  مطلب 
روبه رو  دريانورد  بیش تر  كمبود  با  آينده،  در 
مي شود، به خصوص اگر وضعیت بحران اقتصاد 
جهاني بهبود يابد كه در نتیجه با بهبود وضعیت 
افزايش  دريانوردان هم  براي  تقاضا  كشتیراني، 
مي يابد و اين باعث شکاف بیش تر بین عرضه 
اين كه  مگر  شد؛  خواهد  دريانورد  تقاضاي  و 
دريانوردان،  پرورش  و  آموزش  زمینه ي  در 
فعالیت هاي جدي تر در كشورهاي مختلف انجام 

شود. 
در همین زمینه، طبق يك نظريه ي انتشاريافته 
از طرف موسسه ي لويدز لندن، به عواملي كه 
موجب اختالف بین عرضه و تقاضاي دريانورد 
كه  صورت  اين  به  است،  شده  اشاره  مي شود، 
بر  بسیاري  مسئولیت هاي  اخیر،  دهه ي  دو  در 
تعداد  كه  طوري  به  شده؛  تحمیل  دريانوردان 
حداقل الزم خدمه ي كشتي ها براي امور كشیك 
و ايمني كافي نیست و همچنین  آمارهاي مربوط 
از  پايین تر  بسیار  مجرب،  و  ماهر  افسران  به 

آمارهاي نشان دهنده ي تعداد دريانوردان است.

در همین رابطه، مؤسسه ي بین المللي حمل ونقل 
ژاپن، مطالعاتي در زمینه ي كمبود دريانوردان به 
داليل ناشناخته و غیرمترقبه را به عمل آورده 
است كه از آن جمله مي توان به بحران  اقتصاد 

جهاني سال 2008 میالدي اشاره كرد.
از طرف ديگر، پیش بیني هاي متفاوتي از عرضه 
و تقاضا براي دريانوردان اعالم شده كه براساس 
روش هاي متفاوتي اندازه گیري شده است كه از 
آن جمله مي توان به اندازه گیري از طريق تعداد 
و  میالدي  سال 2015  در  موجود  كشتي  هاي 
تعداد دريانورد الزم براي آن تعداد كشتي اشاره 
افسران  از كمبود  ارزيابي هاي متفاوت  كرد كه 
 56.000 حدود  تا   35.000 حدود  از  مجرب،  
كه  است  توجه  قابل  البته  است.  متغیر  نفر 
تعداد كشتي هايي كه از رده خارج مي شوند و 
همچنین، سفارشات جديدي كه به شركت هاي 
نظر  در  بايد  را  مي شود  داده  كشتي  ساخت 
گرفت. در اين مدل اندازه گیري، براي هر كشتي 
به طور متوسط 22 نفر خدمه )افسر و ملوان( در 

نظر گرفته شده است.
در نهايت، اين طور استنباط مي شود، همان طور 
كه بحران اقتصاد جهاني يکي از تأثیرگذارترين 
عوامل در كاهش تقاضا براي ساخت كشتي هاي 
جديد و به تبع آن، كاهش تقاضا براي به كارگیري 
نظر  در  با  همچنین،  و  است  بوده  دريانوردان 
گرفتن پیش بیني تحلیل گران اقتصادي مبني بر 
رونق اقتصاد جهاني در سال هاي آتي كه به تبع 
آن، افزايش تجارت جهاني و رونق كشتیراني ها را 
به همراه خواهد داشت، در چشم اندازي نه چندان 
با  دريانوردي  و  صنعت كشتیراني  مجدداً  دور، 
كمبود جدي دريانورد روبه رو خواهد شد و براي 
مقابله با اين كمبود احتمالي، كشورها بايد در 
دريانوردان، جديت  پرورش  و  آموزش  زمینه ي 
الزم را به خرج دهند، مسايل مرتبط با نگهداري 
دريانوردان را رعايت كنند، عوامل دفع كننده را 
امور تشويقي كه موجب جذب  و  داده  كاهش 

دريانوردان مي شود را افزايش دهند.
گفتني است كه بر اساس آمارهاي جهاني، حدود 
يك سوم دريانوردان فعلي، از تابعیت كشورهاي  
آسیايي برخوردار هستند كه بیش تر آنان به سه 

كشور چین، هند و فیلیپین تعلق دارند. ■

پيش بيني عرضه و تقاضاي جهاني 
کار براي دريانوردان

اميرصبا فرهنگي �  نادر پسنده
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صنعت کشتيراني، يك صنعت بين المللي و 
جهاني اس�ت و براي اين صنعت، به خصوص 
ب�راي دس�تگاه هاي اجرايي و ش�رکت هاي 
کش�تيراني، تاريخ الزم االجراشدن مصوبات 
بين المللي که در سازمان جهاني دريانوردي 
)آيمو( به تصويب مي رسد، از اهميت خاصي 
برخ�وردار اس�ت. آن چ�ه در ذي�ل مي آيد، 
مناسبت هاي مهم براي صنعت دريانوردي در 

سال 2011 ميالدي است:

اول ژانویه ي 2011
 الزم االجرا شدن اصالحات دسامبر 2008 

کنوانسيون سوالس
ــیون  ــات، مربوط به فصل 6  كنوانس اين اصالح
ــوالس و اجباري كردن آيین نامه ي بین المللي  س
ــه آيین نامه ي  ــك جامد، معروف ب كاالهاي خش
ــن  ــه، جايگزي ــن آيین نام ــت. اي IMSBC اس
ــه ابتدا به  ــود ك ــه ي BC Code مي ش آيین نام
ــال 1965  ــه ي توصیه اي در س ــورت آيین نام ص
میالدي تصويب شد و از آن پس در فواصل معین، 

مورد بازنگري و روزآمدسازي قرار گرفت.
 ،IMSBC ــه ي ــدف از اجباري كردن آيین نام ه
تسهیل انبارش ايمن و حمل كاالهاي فله ي خشك 
با استفاده از در اختیار قرار گذاردن اطالعات مربوط 
به خطرات حمل، بارگیري و نیز، آموزش رويه هاي 

مناسب در اين زمینه است.

اول ژانویه ي 2011
الزم االجرا شدن اصالحات ژوئن 2009 

کنوانسيون سوالس
ــدن حمل  ــوط به اجباري ش ــن اصالحات مرب اي
سیستم اطالعات و نمايش نقشه هاي الکترونیکي 
ــتم اعالم خطر ديده باني پل  )ECDIS( و سیس
فرماندهي )BNWAS( است. اين اصالحات، در 
مقرره ي 19 فصل 5 سوالس، با عنوان ايمني ناوبري 
ــت. اين الزامات، براي كشتي هاي  اعمال شده اس
ــناورهاي موجود به  ــراي ش ــاري و ب جديد، اجب
ــوند. ديگر اصالحات  صورت فازبندي اعمال مي ش

الزم االجراي كنوانسیون سوالس، عبارتند از:
ـ   اصالحیه به مقرره ي 5.2-3 فصل 2-1 سوالس، 
ممنوعیت نصب و به كارگیري آزبست روي كشتي ها 

بدون هیچ استثنايي در مورد نوع كشتي و

ــه صورتي كه  ــوان فصل 6، ب ــات به عن ـ اصالح
خوانده شود: »حمل كاالها و سوخت هاي نفتي« 
و ملزم كردن داشتن برگه ي اطالعات ايمني مواد 
ــتي هايي كه نفت يا سوخت  )MSDS( براي كش
ــري آن ها به  ــل مي كنند، قبل از بارگی نفتي حم
ــي دريانوردي،  ــوان كاالي فله،  كمیته ي ايمن عن
ــي را براي MSDS كاالهاي  همچنین توصیه هاي
ضمیمه ي 1 مارپل و نفت سوخت مورد تأيید قرار 

داده است.

اول ژانویه ي 2011
الزم االجرا شدن اصالحات ژوئيه ي 2009 به 

کنوانسيون مارپل
ــل وارد و در  ــن اصالحات، به ضمیمه ي 1 مارپ اي
ــاط با انتقال نفت بین تانکرهاي نفتي در دريا  ارتب

است.
ــري از آلودگي  ــات، به منظور جلوگی ــن اصالح اي
دريا در حین انتقال نفت از يك كشتي به كشتي 
ــه فصل 8 جديدي  ــت؛ به اين ترتیب ك ديگر اس
ــد كه در خصوص  به ضمیمه ي 1 مارپل اضافه ش
ــود و  تانکرهاي نفتي 150 تن به باال اعمال مي ش
 STS ــي درگیر در عملیات همه ي تانکرهاي نفت
)انتقال نفت بین كشتي ها در دريا( را ملزم مي كند 
 STS ــا طرحي براي انجام اين عملیات با عنوان ت
Plan داشته باشند.  اين طرح بايد توسط دستگاه 
اجرايي تأيید شود. به عالوه، بايد به كشور ساحلي 
ــل از قصد انجام  ــاعت قب مربوطه، حداقل 48 س
ــود. گرچه در برخي  عملیات STS اطالع داده ش
موارد خاص، برخي تخفیفات اجازه داده شده است 
ــاني در دريا  اما اين مقرره، به عملیات سوخت رس
اطالق نمي شود. در همین ارتباط، اصالحاتي نیز 
ــي جلوگیري از آلودگي  به گواهینامه ي بین الملل
ــت نفت ــه ي ثب ــم آن و كتابچ  )IOPP( و متم

)Oil Record Book( وارد شده است.
اصالحاتي نیز به مقرره هاي 1، 12، 13، 17، و 38 
ضمیمه ي 1 مارپل در خصوص مديريت لجن هاي 
نفتي روي كشتي اعمال شده است. تعاريفي براي 
لجن نفتي، مخازن نگهداري لجن نفتي، آب خن و 
ــده  مخازن نگهداري آب خن براي اولین بار ارايه ش
 ،IOPP ــه ي ــت. اصالحاتي نیز به گواهي نام اس
فرم هاي B, A و كتابچه ي ثبت نفت اعمال شده 

است.

اول آگوست 2011 
الزم االجرا شدن اصالحات مارس 2010 به 

کنوانسيون مارپل
ــات به ضمیمه ي 6  ــن اطالعات، حاوي اصالح اي
مارپل )جلوگیري از آلودگي هوا توسط كشتي ها( 
در خصوص ايجاد منطقه ي كنترل انتشار امريکاي 
ــیدهاي گوگرد،  ــار اكس ــمالي كه در آن، انتش ش
نیتروژن و ذرات معلق از كشتي، مورد كنترل هاي 
ــديدتر نسبت به حد معمولي كه در دنیا اعمال  ش

مي شود، قرار مي گیرند.
مقرره ي جديد مارپل، به منظور حفاظت منطقه ي 
قطب جنوب در برابر آلودگي ناشي از نفت سنگین 
ــمول ضمیمه ي مارپل و الزامات خاص براي  مش
استفاده يا حمل نفت در منطقه ي قطب جنوب، 
ــرره ي 43 كه  ــدن مق ــل جديد 9 و اضافه ش فص
ــورت فله و به عنوان بار كه  حمل نفت خام به ص
ــش از kg/m3900 در دماي 15  چگالي آن ها بی
ــد را ممنوع مي نمايد، از  درجه ي سانتي گراد باش
جمله اصالحات جديد كنوانسیون مارپل هستند؛ 
البته اين اصالحات براي شناورهايي كه در عملیات 
تجسس و نجات شركت مي كنند و يا در مواردي 
كه حفظ ايمني كشتي الزم باشد، استثنائاتي قايل 

شده است.■

ماندانا منصوريان

الزم است دريانوردان بدانند

تاريخ هاي مهم صنعت دريانوردي 
در سال جاري ميالدي

مترجم: ماندانا منصوريان
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تجسس و نجات دریایی
 فن آوری اطالعات، نقش مهمی در برنامه ريزی و 
تخصیص امکانات و هماهنگی با ساير دستگاه های 
در  اما  دارد.  عملیات  موفق  انجام  برای  ذی  بط 
تجسس و نجات دريايی، شناسايی فرد يا كشتی 
مضطر، بیش تر از طريق ارتباطات راديويی صورت 
می پذيرد كه در اين زمینه، نقش ارتباطات ماهواره 
ای بسیار حیاتی است. برای برقراری ارتباط، بايد 
شخص دچار اضطرار، وسیله ای برای اعالم شرايط 
و موقعیت خود داشته باشد. در سوی ديگر، بايد 
مراكز هماهنگی تجسس و نجات دريايی نیز، از اين 
اعالم اضطرار و اطالعات مربوط به آن باخبر شوند و 

سپس، عملیات تجسس و نجات را آغاز كنند.
اعالم اضطرار در مناطق مختلف، بسته به فاصله ي 
كشتی يا شخص از ساحل، به روش های مختلفی 
جهانی  سیستم  در  روش ها  اين  می شود.  انجام 
برای   ،)2GMDSS(دريايی ايمنی  و  اضطرار 
ابزار  اند. مهم ترين  نواحی مختلف تعريف شده 
مورد استفاده در اعالم شرايط اضطراری، نوعی فار 

دريايی به نام 3EPIRB است. 

4VDR
 ،VDR ثبت كننده ي اطالعات سفر دريايی يا 
در  كه  است  سیاهی  جعبه ي  شبیه  حدودی  تا 
هواپیماها مورد استفاده قرار می گیرد با اين تفاوت 
كه دامنه ي وسیع تری از اطالعات را در خود ثبت 
صداها،  ضبط  بر  عالوه   ،VDR يك  می كند. 
ناوبری، موتور كشتی را نیز برای  اطالعات مهم 
مدت 12 ساعت پیاپی و تصوير رادار كشتی را نیز 

محمدرضا امامي، علي امرايي

رشد و توسعه ي اقتصادی کشورها در گرو مبادالت تجاری ملی و فراملی است. دولت ها 
و سازمان های بين المللی، تالش مي کنند تا از راه کاهش تعرفه ها و آزاد سازی صادرات، 
تجارت بين المللی را گسترش دهند. يكی از عواملي که 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 )1ICT( 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 
برای  آتی  روندهای  هماهنگی  از  اطمينان  و  اندرکاران  دست  و  مسئولين  ی  شده 
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.
اطمينان  به  و دستيابي  نقل دريايی پرسرعت  و  به حمل  برای دست يابی  بنابراين، 
سازمانی بيش تر در زنجيره تامين، الزم است در پارامترهای کسب و کار، تغييراتي 
با فن آوری های نوين ايجاد شود و زمينه ي بهبود مديريت کاال و پذيرش  متناسب 

شرايط مختلف حمل و نقل از نظر زيرساخت ها و تجهيزات فراهم آيد. 
سرمايه گذاری در تكنولوژی هوشمند و خالق، گام اساسی در رفع تقاضاي بازار و 
تضمين رقابت است. فن آوری اطالعات و ارتباطات، يك ابزار حياتی در دستيابي به 

پيشرفت های قابل توجه در روش های کسب و کار داخلی و خارجی است.
بهره گيري از فنون و تكنولوژی هاي نوين در بنادرتجاري 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. 

توسعه دريانوردي
در گرو تكنولوژي 
هوشمند و خالق

قسمت دوم
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چهار بار در هر دقیقه ذخیره می كند. اين اطالعات، 
معموال به منظور بررسی و تشخیص علل سوانح 

مورد استفاده قرار می گیرند. 

RFID
 Radio Frequency Identification مخفف عبارت 
و به مفهوم شناسايي با استفاده از فركانس راديويي 
است. در RFID، از تراشه ای به نام TAG يا همان 
برچسب استفاده می شود. اين سیستم، سامانه ي 
شناسايی بی سیمی است كه قادر به تبادل داده ها 
به وسیله ي برقراري اطالعات بین يك TAG يا بر 
چسب كه به يك كاال و يا شی متصل شده است و 
 ،RFID يك بازخوان می باشد. اصوال، سامانه های
الکترومغناطیسی  و  الکترونیکی  سیگنال هاي  از 
براي خواندن و نوشتن داده ها بدون تماس بهره 
گیري می كنند. بر چسب ها، وسیله ي شناسايی 
متصل شده به كااليی است كه ما می خواهیم آن 
را رديابی كنیم و بازخوان ها وسايلي هستند كه 
حضور برچسب ها را در محیط تشخیص مي دهند 
و اطالعات ذخیره شده در آن ها را بازيابی می كنند. 
با توجه به اين كه اين سیستم ها بر مبناي تغییرات 
امواج مغناطیسی و يا فركانس هاي راديويی كارمی 
كنند، به منظور تقويت سیگنال هاي موجود در 
كننده ي  )تقويت  آنتن  از  اوقات  گاهی  محیط، 

سیگنال( نیز استفاده می شود. 
حوزه هاي كاربرد RFID در بنادر، ثبت خودكار 
تجهیزات،  كانتینرها،  خروج  و  ورود  داده هاي 
كامیون ها و به طور كلی، هر شی متصل به اسکله و 
مشخص نمودن خودكار محل قرار گرفتن كانتینر، 

تجهیزات و اشیاء در اسکله است.
● قابلیت رديابی كانتینر در هر زمان، به كمك 

سیستم هاي ماهواره ای
● كنترل دسترسی افراد مجاز به تجهیزات و 

كانتینرها
كردن  چك   ،RFID سیستم  مزاياي  جمله  از 
مندرجات  فرم  با  كانتینرها  محتواي  سازگاري 
آن ها است كه يك عملیات مهم، اما بسیار وقت 
گیر محسوب مي شود. احتمال اشتباه و تخلف در 
چنین عملیاتی، وقتی توسط عامل انسانی صورت 
گیرد، قابل ناديده گرفتن نیست. اتوماتیك كردن 
حل  را  مشکل   ،RFIDاز استفاده  با  روند  اين 

می كند. 
در مواردي كه محتواي كانتینر اهمیت بیش تر 
دارد، شناسايی وضعیت داخل كانتینر)به صورت 
بالدرنگ يا در فاصله ي زمانی مناسب( الزم است. 
كه   RFID برچسب هاي  امر،  اين  تحقق  براي 
داراي سنسور دما، فشار و رطوبت هستند در داخل 
كانتینر، نصب مي شوند. جست وجوي كانتینرهايی 
كه در جاي اشتباه قرار گرفته اند، بسیار وقت گیر 
است و اگر كانتینر مورد نظر حاوي مواد فاسد 
شدنی باشد، تاخیر در مکان يابی، منجر به از بین 
رفتن محموله می شود. صرفه جويی هزينه و زمان 
ناشی از استفاده ازRFID در مديريت كانتینرها 
باورنکردنی است. در عین حال، RFID، اين امکان 
را كه  اتفاقاتی  بندر می دهد كه  به مد يريت  را 
موجب بی نظمی در كاركرد می شود، شناسايی و 

براي آ نها نیز، راه حل پیدا كند.

1.1.کاربردهای بين سازمانی 
كاربردهايی  سازمانی،  بین  كاربردهای  از  منظور 
هستند كه بنادر و حمل و نقل در سطح بیرونی و 
در ارتباط با ديگر بخش ها و نهادها به طور يکپارچه 

و درگیر، با هم دارند.

UN/EDIFACT؛
 همان گونه كه سیستم عملیاتی و كاری، از زير 
بخش های مختلفی تشکیل شده اند كه با هم در 
ارتباطند، هنگامی كه سخن از فن آوری اطالعات 
به میان می آيد، ارتباط بین برنامه های كاربردی 
مختلف، يکی از نیاز های اساسی است. برای اين 
كه اين ارتباط به درستی انجام شود، قاعدتا بايد 
يك روش استاندارد تهیه شود و توسط كلیه ي 
 ،5EDIFACT .برنامه ها مورد استفاده قرار گیرد
استانداردی است كه برای اين منظور توسط سازمان 
ملل تهیه شده و در اختیار قرار گرفته شده است. 
اين استاندارد كه در سطح بین الملل مورد قبول 
است، روش های انتقال الکترونیك اطالعات بین 
برنامه های مستقل مرتبط با تجارت كاال و خدمات 

را تدوين كرده است.

6ASYCUDA؛
 Automation for system يا  آسیکودا   
customs Data، به معنی مکانیزه كردن همه ي 
سیستم  يك  است.  گمركی  عملیات  و  داده ها 
است  گمرک  مديريت  منزله ي  به  كامپیوتری، 
كه بسیاری از روال های تجارت خارجی، از قبیل: 
بارنامه )مانیفیست(، اظهارنامه گمركی، روندهاي 
مالی، ترانزيت و... رادر بر می گیرد. اين سیستم، 
چنان طراحی شده كه می تواند به سادگی، با انجام 
در كشورها  برای شخصی سازی،  تغییرات الزم 
و رژيم های گمركی مختلف، مورد استفاده قرار 

گیرد.
 در واقع، ASYCUDA چیزی نیست جز يك 
نرم افزار مديريتی كه به گمركات كشورها امکان نقل 
و انتقال اطالعات در قلب EDI و بهره گیری بیش 
از 85 كشور دنیا از اين سیستم، امکان يکپارچه 
سازی و در نتیجه نقل وانتقال آسان اطالعات را 
بین شركای بازرگانی بین المللی فراهم می آورد. 
 UNCTAD اين سیستم كه از ابتدا به سفارش
ايجاد شده، توسط همین مؤسسه به صورت رايگان 
در اختیار همه ي كشورها قرار می گیرد و شايد يکی 

از داليل گسترش آن نیز، همین موضوع باشد.
همان  دنیا،  در  سیستم  اين  پیشرفته ي  سطح 
گمرک مجازی ياvirtual customs است، اين 
كه: نیاز جدی به فضای فیزيکی وجود نداشته باشد 
و يك بازرگان، در منزل خود، با استفاده از فن آوری 
اطالعات، كاالی خود را ثبت و اظهار كند و مديران 
هم از همان راه، بر عملیات گمركی نظارت كنند. 
گمرک الکترونیکی، اكنون در كشورهای بسیاري 

استقرار يافته و در حال انجام است.
آنکتاد،  كارشناسان   ،1374 و   1373 سال  در 
سیستم آسیکودا را به ايران پیشنهاد دادند. سیستم 
مکانیزه  را  مختلف  رويه هاي  كلیه ي  آسیکودا، 
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مي كند. اين سیستم، در بیش از 70 كشور نصب 
شده است. گمرک ايران، در سال 1375، گمرک 
مهرآباد را به عنوان گمرک نمونه محل پیاده سازي 
طرح آسیکودا قرار داد و به تدريج، در سه مرحله ي 
گسترش پیدا كرد. هم اكنون، حدود 71 گمرک از 
مجموع 160 گمركات، دفاتر و بازارچه های مرزی، 
البته اين 71  به اين سیستم مجهز شده  اند كه 
گمرک، حدود 98 درصد حجم معامالت گمركی 

را انجام می دهند.

تجارت الكترونيك؛
 در ادامه ي روند جهانی شدن و در راستای تالش 
برای كاهش قیمت ها، بسیاری از تولید كنندگان، 
خطوط تولید خود را به كشورهای ديگر منتقل 
می كنند تا با استفاده از نیروی كار ارزان و نزديکی 
به منابع اولیه، به وضعیت بهینه ي تولید نزديك 
شوند. در نتیجه، جريان حمل ونقل در جهان نیز، 
پذيرفته وكامال دگرگون  تاثیر  استراتژی  اين  از 
شده است. بر خالف گذشته كه محصوالت برقی 
و خانگی، خودرو و... از كشورهای غربی به آفريقا 
و آسیا منتقل می شد، امروزه عمده ي محصوالت 
ارسال  جهان  نقاط  ساير  به  آسیا  از  مصرفی، 

می شود.
امروزه، رقابت تنگاتنگی بین تولید كنندگان از 
يك سو و شركت های حمل نقل دريايی از سوی 
ديگر، در جريان است. شركت های حمل و نقل 
دريايی، برای اين كه به شکل بهینه از ظرفیت 
ناوگان خود استفاده كنند، ناچارند اوالً: از ظرفیت 
كشتی ها بیش ترين بهره را بگیرند و ثانیا، تا حد 
همین  به  كنند.  زمان صرفه جويی  در  ممکن، 
دلیل، از نرم افزارهای مخصوص استفاده می شود 
تا با تعیین اولويت ها در عملیات تخلیه، بارگیری و 
انباركاال و مديريت صحیح تخصیص فضا به بار در 
انبارها و محوطه ها، هم از ظرفیت كشتی استفاده 
بهینه شود و هم، زمان تخلیه و بارگیری كاهش 

پیدا كند.

نوين دريافت  از روش های  استفاده  با  به عالوه، 
و پرداخت و انجام امور اداری، به دلیل افزايش 
سرعت انجام عملیات، به میزان قابل توجه ای در 
زمان صرفه جويی می شود. از طرف ديگر، با حذف 
هزينه های تولید و استفاده از اسناد كاغذی، صرفه 
جويی در هزينه ها نیز يکی از دست آوردهای ديگر 
تجارت الکترونیك برای تجار و شركت های حمل 

ونقل دريايی به شمار مي آيد.

پنجره ي واحد )single window(؛
گمرک  جهانی  سازمان  تعريف  براساس   
است  ای  وسیله  واحد،  پنجره ي   ،)WCO(
نقل،  و  حمل  و  درگیرتجارت  طرفین  براي  كه 
امکان تبادل اطالعات استاندارد، به منظور تأمین 
را  ترانزيت  و  واردات  و  قانونی صادرات  نیاز های 
اين توصیف، پنجره ي واحد،  با  فراهم می سازد. 
يك معیار سنجش آسان سازی تجارت است و 
به تجار و بازرگانان، اين امکان را می دهد تا تمامی 
مدارک و مستندات مورد نیاز را با فرمت استاندارد 
و تنها يك بار و در يك ورودی واحد، به مسئولین 

كنترل مرزی تسلیم كنند.
 trade single( تجاری  واحد  پنجره  سامانه ي 
window(، برای متمركز كردن ورود اطالعات 
تکرار  عدم  و  نقطه  يك  در  سازمان ها  همه ي 

اطالعات به كار مي آيد. 
فعال ترين سازمانی كه استانداردها و توصیه هايي برای 
آسان سازی فرآيندهاي تجاري7 و توسعه ي تجارت 
 8UN/CEFACT می نمايد،  ارايه   الکترونیکي 
يا مركز آسان سازی تجارت و توسعه تجارت الکترونیکی 
سازمان ملل متحد است كه مهم ترين هدف آن، رشد 
تا كنون   ،UN/CEFACT .تجارت جهانی است
توصیه های زيادی برای آسان سازی تجارت جهانی 
داشته است. توصیه شماره ي 33 )كه به عنوان 
نکته  اين  بر  می شود(  شناخته  واحد  پنجره ي 
تاكید دارد كه در سطح ملی، بستری فراهم شود 
تکراری  و  پايه  اطالعات  اقتصادی،  بنگاه های  تا 

خود را يکپارچه كنند، با به كارگیری شبکه، اين 
اطالعات در اختیار همه ي نهادها و سازمان های 
ارايه دهنده ي خدمات تجاري قرار گیرد و امنیت 
با  واحد  پنجره  فراهم شود. همچنین،  نیز  الزم 
بهره گیری از فن آوری اينترنت، مبنايی يکتا برای 
ورود اطالعات بازرگانان و بنگاه های اقتصادی، در 
اختیار فعاالن اقتصادی و دولت قرار می دهد. از 
مزايای اين يکپارچه سازی، می توان به موارد زير 

اشاره كرد:
● استفاده ي دوباره از داده های وارد شده9

● دقت10 
● كارايی11 

● سرعت بخشی به انجام فعالیت ها12 
● وجود نقطه ي يکتا برای استفاده از داده ها13 

● كاهش هزينه ها14 
 همچنین، پنجره ي واحد از طريق مديريت فرآيند 
تجاری 15BPM، باعث يکپارچه سازی زنجیره ي 
ارزش تجاری مي شود. از مزايای ديگر آن، توسعه ي 

خدمات برون مرزی میان كشورها است.
حذف  واحد،  پنجره ي  مهم  مزايای  از  يکی 
داده های تکراری است. با الکترونیکی كردن ورود 
و به كارگیری داده ها از يك نقطه ي واحد، صرفه 
جويی زيادی در هزينه و زمان صورت می گیرد و 

همچنین، درصد خطا نیز، بسیار پايین می آيد. 

2. كاربردهای ICT در برخی بنادر جهان 

سيستم DTTN هنگ کنگ؛
 دولت هنگ كنگ، با هدف برجسته كردن نقش 
هنگ كنگ به عنوان هاب بین المللی و منطقه ای 
حمل و نقل و لجستیك، اقدام به ايجاد شبکه ي 
 Digital( ديجیتال  تجارت  و  نقل  و  حمل 
 )Trade and Transportation Network
كاهش  سیستم،  اين  اصلی  هدف  است.  كرده 
و  ديجیتالی«  »شکاف  از  ناشی  ناكارآمدي های 
آسان سازی اشتراک داده ها بین سرمايه گذاران 

صنعت لجستیکي تجارت است. 
اين سیستم، به 9 نهاد اصلی، خدمت ارايه مي كند؛ 
شامل: خريداران يا واردكنندگان، فروشندگان يا 
باربری،  خدمات  دهندگان  ارايه  صادركنندگان، 
شركت های حمل و نقل )هوايی، دريايی، جاده ای و 
ريلی(، پايانه ها، دولت و نهادهای دولتی، بانك ها و 
موسسات مالی، شركت های بیمه ای، آژانس های 

بازرسی.
امن،  طبیعی،  باز،  ساخت  زير  يك   ،DTTN
اتکاء و قابل به اشتراک گذاری به صورت  قابل 
الکترونیکی است و استفاده كنندگان را به كمك 
مرتبط  هم  به  استاندارد،  الکترونیکی  پیامهای 
می كند. شکل زير، عملکرد سیستم DTTN را 

نشان می دهد.

DubaiTrade.ae؛
 يك پورتال جديد است كه خدمات ارايه شده 
توسط بنادر و گمركات دبی و مناطق آزاد تجاری 
همه ي  سیستم،  اين  می كند.  تركیب  هم  با  را 
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خدمات مربوط به اين نهادها را در يك پورتال 
می كند.  يکپارچه  انگلیسی(،  )عربی-  دوزبانه 
 myDPA, eMirsal, e-ATA, :خدماتی همانند
سیستم،  اين  در   .myJAFZA and DMCC
خدمات مورد نیاز همه ي استفاده كنندگان، ارايه 
براين  قصد  سیستم،  اين  طراحی  در  می شود. 
است كه اين هاب الکترونیکی، تبديل به يك ابزار 
ضروری برای تجارت و صنعت حمل و نقل شود 
و كاربران، به صورت 24 ساعته در طول هفته، به 
سیستمی امن برای دريافت كلیه ي خدمات مورد 
نیاز، دسترسی داشته باشند. ازجمله، ويژگی های 

اين سیستم، می توان به موارد زير اشاره كرد:
● سادگی و شفافیت 

● قابلیت اعتماد و كارآمدی
● مشاركت و همکاری های ديجیتال

● پرداخت آنالين
خدماتی كه توسط اين سیستم ارايه مي شود:

● انجام خدمات مورد درخواست 
● اظهارنامه و خدمات حمل بار

● ترخیص بار
● خدمات اداری تجاری

● ارايه صورت حساب و پرداخت
● رسید كاال

سيستم ® TradeNet سنگاپور؛
 سنگاپور، از جمله كشورهايی است كه در زمینه به 
كارگیری ICT درتجارت و حمل و نقل، پیشگام 
است و می تواند الگويی برای ديگر كشورها در اين 
زمینه باشد. يکی از كارهای مهمی كه سنگاپور در 
اين زمینه انجام داده، به كارگیری سیستم پنجره ي 
 )Singapore TradeNet( سنگاپور  واحد 

است.
سنگاپور  دولت  میالدي،   80 دهه ي  اواسط  در 
نحوی  به  را  خارجی  تجارت  گرفت،  تصمیم 
بتواند به صورت يك  تسهیل كند كه سنگاپور 
Hub تجاری مطرح شود. به اين منظور، كمیته 
ای متشکل از وزرا و بازرگانان عمده تشکیل و 
 TradeNet® نام  به  سیستمی   ،1989 در 
راه اندازی شد، هدف اصلی اين سیستم، تحويل 
مجوزهای  فوری  صدور  و  اسناد  الکترونیکی 
بازرگانی است و با استفاده از چنین سیستمی، 
تجار پس از 10 دقیقه، قادر خواهند بود، پاسخ 
را به صورت الکترونیکی دريافت دارند، كه ممکن 
است قبول يا رد يك درخواست براساس داليل 

قانونی باشد.
زير  موارد  اولیه ي® TradeNet، شامل  هدف 

بوده است:
● كاهش هزينه ها و زمان صدور اسناد تجاری

● افزايش كارايی نهادهای دولتی و جريان موثر 
امور 

مثابه ي  به  خارجی،  سرمايه  گذاری  جذب   ●
نتیجه ي كارايی درامور اجرايی

اكنون چنین سیستمی، منجر به كاهش شديد 
هزينه  ها، بهبود محیط تجاری و افزايش كارايی 
شده است و 100درصد فعالیت های آن، به صورت 

الکترونیکی انجام می پذيرد و از آن به عنوان اولین 
سیستم الکترونیکی ترخیص تجاری در جهان با 
ابعاد ملی ياد می شود. در اين سیستم ساالنه 9 
كه  می شود  پردازش  تجاری  درخواست  میلیون 
90درصد آن ها، فقط در 10 دقیقه انجام مي گیرد.

با اعمال اين شیوه ي هوشمند، تقريباً 90 درصد 
اظهارنامه  ها نیاز به دخالت دست نخواهند داشت 
كه مدت انتظار را برای آن ها فقط به 10 دقیقه 

می رساند.
سیستم  شامل:  وب،  خدمات  ساير  همچنین، 
هماهنگ كدگذاری، امکانات دانلود، جداول كد، 
تقاضای پرداخت قبوض، بررسی وضعیت معامالت 

و...، در ® TradeNet ارايه مي شود.
از:  عبارتند  سیستم،  اين  مشتريان  عمده ي 
ونقل  تجار، شركت های حمل  تجاری–  مجامع 
بار، اظهارنامه نويسان، دفاتر خدماتی، آژانس های 

كنترلی )CA (، گمرک سنگاپور.

3. نتيجه گيری
از سیستم های  لزوم حركت  كنونی،  در شرايط 
سنتی و دستی به سوی سیستم های الکترونیکی 
و ديجیتال، در همه ي زمینه ها، به خصوص در 
و  بديهی  امری  تجارت،  و  نقل  و  حمل  صنايع 
چنین  كه  است  واضح  همچنین،  است.  آشکار 
نیازمند  و  افتد  نمی  اتفاق  شبه  يك  حركتی، 
ساعت ها برنامه ريزی و كار است و شايد سال ها 
به طول بیانجامد. به اين منظور، يك برنامه ريزی 
سازمان يافته و منسجم بین همه ي بخش های 
درگیر در صنعت حمل و نقل و تجارت، الزم و 
ضروری است. به عالوه، هر كشور، به دلیل شرايط 
جغرافیايی، تاريخی و فرهنگی، گروه بندی های 
عوامل  و  زيرساخت ها  حکومتی،  نظام  تجاری، 
يافته  تکامل  و  متفاوت  روشی  به  ديگر،  متعدد 

عمل می كند. بنابراين، در به كارگیری فن آوری 
نوين كه فرآيندی بسیار پیچیده و مهم است، بايد 

جنبه های مختلف نظر گرفته شود. 
به طور كلی، به كارگیری ICT در يك صنعت 
را می توان در چهار مرحله خالصه كرد، 1(آماده 
سازی 2(برنامه ريزی 3(اجرا 4(كنترل و بازرسی. 
به پیچیدگی فرآيندهای  با توجه  اين وجود،  با 
تجاری و حمل و نقلي، نمی توان يك الگوي واحد 
جهانی را برای استفاده ي بهینه از ICT در تجارت 
و حمل و نقل، به صورت يکسان ارايه داد. الزم 
است، كشورها بر اساس امکانات شناخته شده و 
فن آوری های در دسترس و باتوجه به تجارب ديگر 
كشورها، پارامترهايی به منظور الگوي به كارگیري 
ICT در تجارت و حمل نقل، در نظر بگیرند تا 
بتوانند به الگوي متناسب با شرايط خود دست 

يابند. ■

پانوشت:
1-information and communication technol-
ogy
2-global maritime distress and safety system
3-emergency position indicating radio beacon
4-voyage data recorder 
5- electronic data interchange for administra-
tion, commerce and transport
6-automated system for customs data 
7- Trade Facilitation
8- United National Center for Trade Facilita-
tion and Electronic Business 
9-Interred data re-use 
10- Accuracy
11- Efficiency 
12- Speed 
13- Single point of reference Cost saving
14- Cost saving
15- Business Process Management 
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دسته بندی انواع مواد جاذب
جاذب ها از نظر جنس، به چهار گروه جاذب های 
شده،  فرآوری  طبیعی  جاذب های  طبیعی، 
جاذب های معدنی و جاذب های سنتزی، دسته 

بندی می شوند.

جاذب های طبيعی
معدنی  و  آلی  مواد  شامل  طبیعی،  جاذب های 
كاه،چوب  می توان  آلی،  جاذب های  از  هستند. 
ذرت، پوسته ي بادام زمینی،فیبر چوب و تورب 
ساخته شده از خزه ي پوسیده را نام برد. مواد 
فراواني در دسترس  به  و  ارزان  نسبتاً  طبیعی، 
هستند و از شدت جذب قابل قبولي برخوردارند. 
چوب و تركیبات لیگنوسلولزی، قابلیت زيادی 
در جذب آلودگی های نفتی دارند.به علت جذب 

فیزيکی باال،استفاده از اين مواد برای جلوگیری 
بود.  خواهد  موثر  آلودگی  سريع  گسترش  از 
در  فرانسه،  كانیون  توری  آلودگی  حادثه ي  در 
روی  چوب،  تکه های  از  تن  هزار   20 حدود 
لکه های نفتی پخش و سپس آن ها را از كناره ي 
ساحل، جمع آوری كردند. ارزان و در دسترس 
اين  بودن  متناسب  و  بودن  پذير  بودن،تجديد 
كه  می شود  باعث  زيست،  محیط  با  جاذب ها 
تمايل بیش تری به سمت جاذب های زيستی و 
طبیعی وجود داشته باشد. در بین پسماندهای 
پر  جمله  از  نیشکر«،  »باگاس  كشاورزی، 
كاربردترين است. مطابق با تعريف انجمن بین 
المللی متخصصان نیشکر، به باقیمانده ي نیشکر 
آسیاب  يا چند  آن در يك  از خرد شدن  پس 
متوالی، »باگاس« گفته می شود. باگاس حاصل 

از اين آسیاب ها حاوی 45 تا 50 درصد رطوبت 
بوده و نیز، دارای مواد نا محلولی، مثل: سلولز، 
مانند  محلولی،  مواد  و  شده  متراكم  فیبرهای 
طور  به  عنصری،  تجزيه ي  نظر  از  است.  قند 
متوسط، می توان تركیب مواد را به صورت كربن 
47 درصد، هیدروژن 6/5 درصد، اكسیژن 44 
درصد،خاكستر 2/5 درصد در نظر گرفت. اين 
ماده، بیش تر در كشورهای دارای آب و هوای 
گرم و مرطوب پراكنده است. در ايران، نیشکر در 
مقادير زياد تولید می شود و با توجه به متمركز 
بودن كشت نیشکر و باگاس حاصل از واحدهای 
آن  سالیانه ي  تولید  مقدار  و  شکر  استحصال 
منبع  يك  عنوان  به  آن  از  استفاده  كشور،  در 
تجديدپذير، كاماًل اقتصادی و مقرون به صرفه 

است.

يكی از روش های مقابله با آلودگی دريا و جلوگيری از آلوده شدن محيط زيست دريايی، استفاده از مواد جاذب برای جمع آوری 
وجلوگيری از گسترش مواد نفتی روی آب است. مواد جاذب، معموالً در آلودگی های نفتی کوچك و در مواقعی که برای جمع آوری 
آلودگی های نفتی به وسيله ي اسكيمر از روی سطح آب، محدوديت وجود داشته باشد،مورد استفاده قرار می گيرند. از مواد جاذب، 
برای جذب آلودگی های نفتی در نقاط با ميزان عمق کم و با ميزان دسترسی محدود، بوم های جاذب و محيط هايی که امكان جمع آوری 

مواد نفتی از روی سطح آب، به آساني فراهم نيست، استفاده مي شود.

کاربرد مواد جاذب 
برای دفع آلودگی های نفتی 
در دريا

مريم رسولی 
 اداره ي کل ايمنی و حفاظت دريايی،  سازمان بنادر و دريانوردی
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استفاده از مواد آلی طبیعی، نظیر: كاه، چوب 
چوب  خرده های  پرها،  برنج،  پوست  ذرت، 
تخريب  زيست  مانند:  داليلی،  به  بنا  پشم،  و 
اثر  و  پايین  هزينه ي  پذيری،  تجديد  پذيری، 
صورتی  در  دريايی،  زيست  محیط  بر  كم تر 
كه در حین عملیات پاک سازی آلودگی نفتی 
البته،  بروند، رواج دارد.  از دست  يا  رها شوند 
عبارتند:  كه  دارند  نیز  معايبی  يادشده،  موارد 
از احتمال آتش گیری در حین ذخیره،جذب 
به  كه  چوب  مانند  محصوالتي  به  حشرات 
گرد  می شوند،ايجاد  استفاده  جاذب  عنوان 
بندی،  بسته  بدون  مواد  پراكندگی  و  غبار  و 
جاذب هايی  به  نسبت  كم تری  جذب  راندمان 
معدنی  جاذب هايی  پروپیلن.  پلی  جنس  از 
)بیش تر رس ها( و جاذب های سنتزی )بیش تر 
بیش تر  در  انتخابی  جاذب های  پروپیلن(  پلی 

موارد محسوب مي شوند.

جاذب های طبيعی فرآوری شده
جاذب های طبیعی، نسبتا ارزان و در دسترس 
دارند. قبولی  قابل  جذب  شدت  و  هستند 

آوری  عمل  طبیعی  جاذب های  از  بسیاری 
می شوند.اين عمل آوری، باعث افزايش كارايی 
برای جذب نفت می شود،اما قیمت جاذب را نیز 
افزايش می دهد. يکی از روش ها، استیله كردن 
آزاد موجود در جاذب های  گروه هیدروكسیل 
به  باگاس  و  برنج  كاه،كلش  مانند:  مختلف، 
وسیله ي انیدريد استیك است. با افزايش دما و 
میزان كاتالیست مورد استفاده، ظرفیت جذب 
و قدرت جذب باال خواهد رفت و از مزايای آن، 
باال  و ظرفیت جذب  پايین  قیمت  به  می توان 
و جذب آسان اشاره كرد. به دلیل اين كه كاه 
خاصیت  دارای  مشخص  طور  به  شده  استیله 
آبگريزی است و جذب آب پايینی دارد، بازيابی 
امکان پذير  مرتبه  چندين  برای  كاه،  از  نفت 
و  برنج  كاه  كردن  استیله  نتیجه،  در  است. 
ديگر موادی كه قابلیت زيست تخريب پذيری 
يکی  چوب،  ضايعات  و  باگاس  مانند:  دارند، 
حذف  برای  اقتصادی  و  مناسب  روش های  از 

آلودگی های نفتی موجود در آب است.

جاذب های معدنی
1- آئروژل

اين مواد، اكسید فلزات جامد هستند كه حالت 
اسفنجي باز دارند. اين ساختار، به آن ها اجازه ي 
را  جامد  ساختار  به  مختلف  تركیبات  نفوذ 
مي دهد. اولین بار، سیلیکا آئروژل، توسط محلول 
غلیظ سیلیکات سديم و پتاسیم به دست آمد. 
آئروژل ها  تهیه ي  در  پیشرفت هاي چشمگیري 
استفاده  مثال،  عنوان  به  است.  آمده  وجود  به 
از آلکوكسید، باعث حذف مرحله ي شستشو و 
مراحل تعويض حالل و در نتیجه، موجب شتاب 
ويژگي هاي  به  رغم  مي شود.  واكنش  به  دادن 
سیلیکا آئروژل، بايد به برخي دشواري ها، قبل 
اين  از  يکي  كرد.  توجه  آن ها  شدن  تجاري  از 
آن ها، خراب شدن  با  موانع همراه  و  مشکالت 
ساختار آن ها به دلیل جذب آب است؛ به دلیل 
اقتصادي  لحاظ  از  كربن  اكسید  دی  كه،  اين 
باصرفه تر، ايمن تر و داراي قابلیت آتش گیري و 
انفجار و از لحاظ شیمیايي، خنثي و داراي دماي 

بحراني پايیني است.

2- زئوليت 
تحقیقات  اغلب  گذشته،  دهه ي  چند  در 
متمركز  آب گريزي  خاصیت  بر  سیلیکا،  روي 
به  جايگزين،  عنوان  به  زئولیت ها  است.  شده 
دارند.  كاربرد  نفتي  آلودگي هاي  جذب  منظور 
زئولیت ها از نظر گرمايي، بسیار پايدار هستند 
)تا 30OC پايدار هستند( و مانند ديگر تركیبات 
در  مشخصي  منافذ  داراي  آلومینوسیلیکات، 
حدود0.9nm-0.2 هستند كه مربوط به سطح 
ويژه آن ها است. ژئولیت هاي آب گريز، نسبت به 

كربن فعال از مزيت هاي زير برخوردارند:
به  هستند،  كم تر  ايمني  تجهیزات  نیازمند   -

دلیل آن كه آتش گیر نیستند.
- جذب رطوبت كم تري نسبت به كربن فعال 
فعال، در حدود 70 درصد جذب  دارند. كربن 
درصد   50 حدود  از  زئولیت،  و  دارد  رطوبت 

جذب رطوبت دارد.
ظرفیت  آب گريز،  زئولیت هاي  معايب  از  يکي 
است.  فعال  به كربن  نسبت  جذب كم تر آن ها 
حذف  وسیله ي  به  زئولیت ها  سطحي  اصالح 

آلومین، صورت مي گیرد.
عنوان  به  مي توان  نیز،  آتشفشاني  خاكستر  از 
به  آلوده  آب هاي  و  فاضالب  آب هاي  تصفیه ي 

مواد نفتي استفاده كرد. 

3- خاك هاي معدني
خاک هاي معدني كه از ذرات كوچك كريستالي 
داراي ورق هاي چهاروجهي سیلیکا تشکیل شده 
اند. )يون هاي سیلیکون كه به صورت چهاروجهي 
و  داده اند  تشکیل  پیوند  اكسیژن  اتم هاي  با 
و  آلومینیوم  يون هاي  وجهي  هشت  ورق هاي 
منیزيم، به صورت هشت وجهي، با شش مولکول 
اكسیژن و هیدروكسیل پیوند دارند. خاک هاي 
معدني، با جايگزيني يون هاي سیلیکون، به جاي 
يون هاي آلومینیوم در شبکه ي چهار وجهي و 
ديگر  و  منیزيم  يون هاي  وسیله  به  جايگزيني 
كاتیون هايي كه از لحاظ اندازه برابر هستند، در 
اليه ي هشت وجهي، به بار خنثي مي رسند. از 
اين راه، به دلیل خنثي بودن سطحي اين مواد، 
عنوان  به  و كلسیم،  پتاسیم  و  يون هاي سديم 
اين  سطح  به  مي توانند  جايگزين،  كاتیون هاي 
قابل  كاتیون ها  اين  شوند.  جذب  معدني  مواد 
تعويض با كاتیون هاي ديگر موجود در خاک هاي 
فلزي  كاتیون هاي  و  معدني  مواد  مثل  معدني، 

هستند. 

4- پرليت 
از ديگر مواد معدني، مي توان به كاربرد گرافیت 
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حذف  در  فعال  كربن  و  پرلیت  و  ورقه اي 
از  يکي  پرلیت،  كرد.  اشاره  نفتي  آلودگي هاي 
در  فراواني  به  كه  است  صنعتي  جاذب هاي 
معادن يافت مي شود. از خصوصیات بارز پرلیت، 
 )40-200kg/m³( كم  دانسیته ي  مي توان 
)فضاي تخلخل زياد بیش از 90 درصد(، ساختار 
اليه اليه اي آن، پخش شدن سريع پرلیت روي 
آن  آسان  آوري  جمع  و  باال  نفوذپذيري  نفت، 
بعد  بالفاصله  پرلیت،  داد.  قرار  توجه  مورد  را 
از جذب نفت به صورت لخته روي سطح آب، 
شناور مي ماند كه جمع آوري آن از روي سطح 
آب، به آساني امکان پذير مي  شود. فرايند جذب 
لکه ي نفتي توسط پرلیت، از نوع جذب سطحي 
است كه به شدت بستگي به نوع ماده جاذب، 
سطح تماس، ساختار آن، مقدار و تركیب ماده 
آلي دارد. در فرايند جذب سطحي، جذب عمدتاً 
از نوع جذب فیزيکي است. خاصیت آب گريزي 
پرلیت، باعث برتري اين جاذب براي كاربرد آن 

در محیط هاي آبي مي شود.

5- کربن فعال
جذب  براي  گسترده   طور  به  فعال،  كربن 

جداسازي  براي  مخصوصاً  و  آلي  تركیبات 
تركیبات فرار آلي مورد استفاده قرار مي گیرد. 
از مزاياي كربن فعال، مي توان به قابل دسترس 
و  كارخانه ها  از  بسیاري  از  آن  تهیه ي  و  بودن 
قدرت جذب نسبتاً باالي آن اشاره كرد. با توجه 
جاذب،  اين  معايب  از  فعال،  كربن  مزاياي  به 
منافذ  شدن  بسته  آتش گیري،  خطر  مي توان 
به دلیل پلیمريزاسیون كاتالیست ها به وسیله ي 
خاكسترهاي موجود روي سطح كربن فعال را 
مورد توجه قرار داد؛ ولي با استفاده از تركیب 
دو ماده ي خاک  هاي آلي و كربن فعال، ظرفیت 
مخلوط  بنابراين،  مي برند.  باال  را  نفت  جذب 
كربن فعال و ديگر مواد متخلخل، مانند: سیلیکا 
آئروژل، زئولیت و ژئوپلیمرها مي توانند به عنوان 
جاذب آلودگي نفتي مورد استفاده قرار بگیرند؛ 
نیز  نفت  جذب  قدرت  از  مواد،  اين  همچنین، 

برخوردار هستند.

6- جاذب های سنتزی
مواد  متداول ترين  يورتان،  پلي  و  پروپیلن  پلي 
سنتزي آلي در حذف آلودگي هاي نفتي به شمار 
مي روند. دلیل اين پديده، خاصیت نفت دوستي 

و آب گريزي آن ها و همین طور، وزن سبك اين 
يورتان،  پلي  باز  اي  تركیبات است. فرم شبکه 
اين فوم ها را قادر مي سازد تا چند برابر وزنشان 
نفت را از محلول آب و نفت جذب كنند، كه اين 
موضوع مستلزم اصالحات سطحي است كه بايد 
در روي شبکه ي فوم پلي يورتان انجام شود. پلي 
پروپیلن، يك جاذب سنتزي با راندمان باالست 
و نسبت به جاذب هاي معدني، ضايعات كم تري 
پروپیلن،  پلي  ديگر  مزيت  مي كند.  ايجاد  را 
و  تخريب پذيري  آن، عدم زيست  باالي  قیمت 
سطح باالتر آموزش مورد نیاز براي كاركنان در 
خصوص كاربرد آن، براي حذف لکه نفتي است. 
مواد جاذب، ممکن است با تركیبات آب گريز و 
نفت دوست، به منظور بهبود عملکرد جاذب ها 
عمل آوري شوند. تركیبات نفت دوست، تمايل 
به جذب نفت دارند. در حالي كه تركیبات آب 
گريز، آب را دفع مي كنند. اين نوع عمل آوري ها، 
از آن جا كه به شناوري جاذب ها بر روي آب 
مي شوند.  محسوب  مفید  مي كنند،  كمك  نیز، 
اخیر،  سال هاي  در  كه  سنتزي  مواد  ديگر  از 
در حذف لکه هاي نفتي مورد توجه قرار گرفته 
است، ضايعات الستیك و آمیزه هاي الستیکي 
است كه با توجه به خاصیت ذاتي پودر الستیك 
در جذب هیدروكربن هاي مايع و گاز، استفاده 
نفتي  لکه هاي  تركیبات الستیکي در جذب  از 
مي تواند يکي از راه حل هاي مناسب و يکي از 
ارزان ترين روش هاي بازيافت اين ماده در صنعت 

باشد.

روش های استفاده از مواد جاذب 
جمع آوری آلودگی های نفتی از روی سطح آب 
به وسیله ي مواد جاذب، به روش های زير صورت 

می گیرد:
1- استفاده از مواد جاذب به صورت توده ای

از  ای  دسته  ای،  توده  صورت  به  جاذب  مواد 
و  ندارند  مواد جاذب هستند كه شکل خاصی 
از مولکول هايي ساخته شده اند كه هیچ گونه 
می توانند  مواد  اين  ندارند.  يکديگر  با  اتصالی 
معدنی  مواد  يا  و  كوتاه  رشته های  صورت  به 
گیاهی  منشا  با  مواد  )پرلیت،ورمکولیت(، 
)كاه،زغال سنگ نارس( و يا مواد مصنوعی مثل 
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مواد پلیمری )پلی اورتان، پلی پروپیلن و پلی 
استايرن( باشند. اين مواد، بر روی آب، به صورت 
گسترده پخش مي شوند و به صورت مستقیم، با 
آلودگی تماس پیدا مي كنند و می توانند در بین 
اليه های آلودگی در صورتی كه به شکل نازک 

درآمده باشند، نفوذ پیدا كنند.
يا  و  ورق  به شکل  مواد جاذب  از  استفاده   -2

رول 
ورق های جاذب، معموالً به صورت مربعی شکل 
و با ابعاد 50×50 سانتیمتر و يا به شکل نواری 

هستند.
 3 برابر  يا  و  كم تر  جاذب،  ورق های  ضخامت 
میلی متر است. از انواع اين ورق ها، مي توان به 

ورق های جاذب پلی پروپیلن اشاره كرد.
بافته  غیر  منسوج  جنس  از  معموالً  رول ها، 
هستند و در داخل آن ها رشته هايی وجود دارد 
كه آن ها را تقويت می كند. در هنگام استفاده از 
مواد جاذب به صورت ورق جاذب و يا رول، بايد 

موارد زير در نظر گرفته شود:
میزان  برای  جاذب،  مواد  از  نوع  اين   -1-2
بیش تری  زمان  مدت  بايد  بیش تر،  اثرگذاری 
بايد  نیز،  اين مسئله  اما  باقی بمانند،  روی آب 
مورد توجه قرار بگیرد كه اين مواد، بايد حتماً از 
روی آب جمع آوری شوند.پراكندگی ورق های 
جاذب توسط جريان آب و يا باد،جمع آوری اين 
مواد را از روی سطح آب، دشوار خواهد ساخت.

2-2- در مناطق با وسعت كم، به منظور افزايش 
میزان جذب، می توان با استفاده از حركت دادن 
ورق های جاذب و رول ها روی سطح آب، میزان 
از  می توان  همچنین،  داد.  افزايش  را  جذب 
و  آلودگی  كردن  محصور  برای  شناور  بوم های 
با  كرد.  استفاده  جاذب  مواد  از  بهتر،  استفاده، 
كمك اين روش، جمع آوری ورق های جاذب و 
رول ها از روی سطح آب، آسان تر خواهد بود. در 
اين مناطق، برای جمع آوری مواد جاذب از روی 
سطح آب، از شن كش و چنگك های مخصوص 

استفاده می شود.
در  نفتی،  مواد  آوری  جمع  عملیات  در   -3-2
صورتی كه شرايط استفاده از بوم های مهار در 
رول های  از  بايد  باشد،  نداشته  وجود  منطقه 
جاذب استفاده شود. جريان ها و امواج دريايی، 

باعث پراكندگی و حركت رول های جاذب روی 
آب خواهند شد. در هنگام استفاده از رول های 
جاذب، بايد از طناب هايی به منظور جلوگیری از 
پراكندگی رول ها در منطقه ي عملیات استفاده 

شود.
بوم صورت  به  جاذب،  مواد  از  استفاده   -3 

جاذب  بالشتك های  و   )Sorbent Boom(
)Sorbent Pillow( بالشتك های جاذب، نوعی 
از مواد جاذب هستند كه در داخل پوشش های 
ساير  يا  سیمی،پالستیکی  جنس  از  نفوذپذير 
نفتی مورد  برای جذب مواد  قرار دارند و  مواد 
استفاده قرار می گیرند. معموالً میزان طول اين 

بالشتك ها، كم تر از يك متر است.
برای افزايش میزان جذب و جلوگیری از خروج 
متصل  يکديگر  به  انتها  از  بوم ها  بايد  آلودگی، 

شوند.
4-استفاده از مواد جاذب به صورت الیاف های 

رشته ای بلند 
طنابی  رشته های  به صورت  الیاف های جاذب، 
پروپیلن  پلی  الیاف  جنس  از  معموالً  و  بلند 
به  و  شده اند  بافته  يکديگر  به  كه  هستند 
وسیله ي سیم، به يکديگر متصل می شوند. اين 
الیاف ها می توانند به صورت تکی و يا به صورت 
چند تايی مورد استفاده قرار بگیرند. اين گونه 
با  نفتی  برای جذب مقادير كم مواد  جاذب ها، 
میزان ويسکوزيته ي متوسط تا باال و همچنین، 
برای جذب سريع آلودگی های نفتی كه در آب 
به صورت امولسیون در آمده اند، مورد استفاده 

قرار می گیرند.
5- استفاده از مواد جاذب، با توجه به موقعیت 

منطقه
مواد  از  آلودگی،  با  مقابله  برای  اوقات،  گاهی 
فراوانی  و  موقعیت محیطی  به  توجه  با  جاذب 
مواد جاذب در آن نقطه استفاده می شود.از موارد 
موقتی،می  صورت  به  جاذب  مواد  از  استفاده 
جارو،سرخس  كاه،نی،علف  از  استفاده  به  توان 
ساير  و  نیشکر(  )ضايعات  باگاس  خشك شده، 
اشاره  منطقه  در  فراوان  و  دسترس  قابل  مواد 
نفتی،  آلودگی های  با  مقابله  عملیات  در  كرد. 
شناسايی و استفاده از گیاهان بومی منطقه، با 
توجه به اثرات كم تر اين مواد بر محیط زيست 

دريايی نسبت به مواد جاذب صنعتی، از اولويت 
بیش تری برخوردار است.

نگهداري مواد جاذب 
مواد جاذب، اصوالً مواد پايداري هستند و تاريخ 
گونه  اين  از  نگهداري  مورد  در  ندارند.  انقضاء 

مواد، بايد موارد زير در نظر گرفته شود:
1- اين مواد، بايد در جاي خشك و دور از تماس 
مستقیم با آب نگهداري شوند. مواد جاذب، در 
صورت تماس با آب و رطوبت، میزان اثرپذيري 

خود را بر اثر جذب آب، از دست خواهند داد.
جاذب  مواد  نگاهداري  براي  كه  انباري  در   -2
در نظر گرفته مي شود، بايد به موارد زير توجه 

كرد:
وزن  آن،  جنس  جاذب،  ماده  نوع  بايد   -1-2

 استفاده از گياهان موجود در منطقه که در داخل
     تورهای مشبك فلزی قرار می گيرند

  استفاده از باگاس که در داخل پوشش های     
پلی پروپيلن قرار می گيرد

     بوم جاذب ساخته شده از گياه نی
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بسته بندي و بهترين روش براي از بین بردن 
آن، پس از جذب مواد نفتي، مشخص شود. 

2-2- مواد جاذب، بايد بر اساس نوع و میزان 
نفتي،  به حوادث  پاسخ گويي  به منظور  جذب، 

مشخص شده باشند.

2-3- مواد جاذب، بايد بر اساس میزان، نحوه ي 
بسته بندي و موقعیت قرارگیري آن ها در انبار 

مشخص شوند.
بايد  جاذب،  مواد  نگهداري  انبارهاي   -4-2
و  حفظ  جونده،  و  موذي  جانوران  حمله ي  از 

نگهداري شوند. 
اقدامات ايمني در هنگام استفاده از مواد جاذب 
به شکل ذرات گردي  1- مواد جاذب، معموالً 
هستند كه در هوا پخش مي شوند و ايجاد گرد و 
غبار مي كنند. در اين حالت، افرادي كه درگیر 
ايجاد  از  به منظور جلوگیري  عملیات هستند، 
تحريك و آلرژي توسط اين مواد، بايد از پوشش 
عینك  محافظتي،  ماسك  شامل:  مناسب، 
محافظ، لباس هاي محافظت كننده و دستکش 

استفاده كنند.
2- در هنگام استفاده از مواد جاذب به صورت 
گردي، بهتر است اين مواد در داخل يك پوشش 
به  آن ها  پراكندگي  از  تا  بگیرند،  قرار  مناسب 
صورت گرد و غبار در داخل محیط، جلوگیري 

شود.
3- مواد جاذب، به دلیل از دست دادن خاصیت 
به همراه مواد ديسپرسنت و  نبايد  آب گريزي، 

مواد پاک كننده، مورد استفاده قرار بگیرند.
4- در هنگام جذب مواد شیمیايي توسط جاذب، 

بايد موارد زير در نظر گرفته شوند:
بايد  جاذب،  مواد  از  استفاده  هنگام  در   -1-4
نوع  با  ماده ي جاذب، مطابق  ويژگي شیمیايي 

آلودگي باشد.
نبايد توسط مواد شیمیايي  4-2- مواد جاذب 
حل شوند و همچنین، نبايد هیچ گونه واكنش 
صورت  آلودگي  و  جاذب  مواد  بین  شیمیايي 

پذيرد.
4-3- پس از انجام جذب ماده ي شیمیايي، بايد 
با زايدات حاصل از عملیات جذب، مانند ماده ي 
ماده ي  ويژگي هاي  و  شود  برخورد  شیمیايي، 
اشتعال  خاصیت  مثل  نظر  مورد  شیمیايي 
پذيري، سمیت و خورندگي، در هنگام از بین 

بردن اين گونه زايدات، در نظر گرفته شود. 

زایدات مواد جاذب 
1- براي از بین بردن زايدات مواد جاذب پس 

از جذب آلودگي، بايد موارد زير در نظر گرفته 
شود:

- نوع آلودگي و ماده ي جاذب
- نحوه ي اشباع شدن ماده جاذب توسط آلودگي 

و آب 
- حجم ماده جاذبي كه پس از جذب آلودگي، 

بايد از بین بروند.
- احتمال وجود ساير مواد، مثل: مواد معدني، 

ماسه و... به همراه مواد جاذب 
به  جاذب  مواد  زايدات  تحويل  هنگام  در   -2
تاسیسات جمع آورنده ي مواد زايد، بايد اطالعات 
كه  آلودگي  نوع  و  جاذب  درخصوص  دقیقي 
توسط ماده جاذب، جذب شده است، در اختیار 
صاحب تاسیسات قرار داد. در بعضي از موارد، 
قبل از تحويل زايدات مواد جاذب به تاسیسات، 
و  پايداري  منظور  به  و خاک،  از محلول آهك 
جلوگیري از آزاد شدن آلودگي هاي نفتي مربوط 

به اين زايدات استفاده مي شود.
میزان  با  جاذب  مواد  از  اوقات،  گاهي   -3
كوره  در  سوخت  عنوان  به  نفت،  باالي  حجم 
شود.  مي  استفاده  سازي  سیمان  كارخانه هاي 
در تمام موارد، بايد اطالعات دقیقي از نوع ماده 
اي كه توسط ماده ي جاذب، جذب شده است، 
در اختیار باشد. سوزاندن مواد جاذب، بايد در 
كوره هاي مخصوص و مطابق با قوانین و مقررات 

زيست محیطي صورت بگیرد.
مواد  براي جذب  مواد جاذب،  4- هنگامي كه 
بايد  گیرند،  مي  قرار  استفاده  مورد  شیمیايي 
در  ماده ي شیمیايي  ويژگي هاي  و  خصوصیات 
نظر گرفته شود. نحوه ي خنثي سازي، پايداري 
و سوزاندن مواد شیمیايي جذب شده در محیط، 

كاماًل متفاوت خواهد بود. ■

مراجع:
1-Operational Guide –Use of Sorbents for oil 
spill Response-July 2009
2-MEPC/OPRC-HNS/TG9/INF.3/Informa-
tion Services and Exchange France New Op-
erational Guide On Use of Sorbent
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كشتی  حادثه ي  همچون:  دريايی،  حوادث 
سال  در   Herald of free enterprise
سال  در   Estonia كشتی  و  میالدي   1987
1994میالدي، باعث وضع قوانینی برای نصب 
باری شد. هر دو  VDR روی كشتی   دستگاه 
كشتی يادشده، در آب های كم عمق غرق شدند. 
در   Herald of free enterprise كشتی 
 Estonia و كشتی Zeebrugge كنار اسکله
با عمق 85 متر بین Tallinn و  در آب هايي 
Stockholm غرق شدند. كشتی  اول، به علت 
قرار داشتن در محدوده ي بندر و دومین كشتی 
نیز، به علت وجود دستگاه های GMDSS روی 
عملیات  و  شدند  شناسايی  به سرعت  كشتی، 
جست وجو و نجات آن ها آغاز شد و به همین 
علت نیز، اين حوادث تبديل به فاجعه ي دريايی 
نشدند. مسئوالن، علت اين حوادث را شناسايی 
راهکارهای  ايجاد  و  قوانین  بهبود  با  و  كردند 
صحیح، به دنبال جلوگیری از تکرار دوباره اين 
و كاهش سوانح هستند. وجود سوابق  حوادث 
از  جلوگیری  باعث  نمی تواند  به تنهايی  سوانح، 
تکرار حوادث شود. حوادث به علل مختلف، از 
جمله: ايراد ساختاری، بارگیری نامناسب يا عدم 
راهبری مناسب پديد مي آيند. بنابراين، همواره 
بايستی  دارد كه  برای يك حادثه وجود  علتی 

شناسايی شود. 
 ،)VDR( Voyage Data Recorder دستگاه
اطالعات  تمامی  هواپیما،  سیاه  جعبه ي  مانند 
در  را  ناوبری  مختلف  دستگاه های  از  دريافتی 
زمان حادثه ضبط مي كند و در نتیجه در زمان 
بررسی سانحه، اطالعات دقیق و كامل تری در 
اختیار مسئوالن قرار مي گیرد و نکات بیش تری 

از يك حادثه را بازگو مي كند.
فوق  كشتی های  شرايط  در  كشتی  يك  اگر 
كم عمق(،  مناطق  در  شدن  )غرق  شود،  غرق 
كار   VDR دستگاه  كپسول  آوردن  دست  به 
چندان سختی نخواهد بود. اما اگر به طور كلی، 
نگاهی به حوادث دريايی بیندازيم، در حوادثی 
 ،»Derbyshire« كشتی  حادثه ي  مانند 
ناپديد شد و حتی مکان  به طور كامل  كشتی 
غرق شدن كشتی نیز، به طور كامل شناسايی 

نشد.
بر اساس قوانین، كلیه ي كشتی ها بايد مجهز به 

دستگاه EPIRB باشند. اين دستگاه در زمان 
خطر، به طور خودكار آزاد شده و فعال می شود. 
اين دستگاه بعد از فعال سازی از طريق ماهواره، 
موقعیت كشتی را به مراكز جست وجو و نجات 
اطالع می دهد، تا عملیات نجات، هرچه سريع تر 
 ،ESTONIA كشتی  مورد  در  اما  شود.  آغاز 
دستگاه مزبور، به رغم سوابق بازرسی های قبلی و 
نبود سابقه ي خرابی در گذشته، در هنگام حادثه 

فعال نشد.
 1976 سال  در   Derbyshire كشتی 
میالدي ساخته شد و 4 سال بعد در سپتامبر 
و  شد  غرق  ردی  هیچ  بدون  1980میالدي، 
تمامی 44 نفر خدمه آن جان باختند، 14 سال 
بعد، در ژوئن 1994، ردی از اين كشتی در اعماق 
دريا ديده شد. تا آن زمان، هیچ علتی برای اين 
حادثه يافت نشده بود. بررسی اين حادثه، 18 
ماه زمان برد و يکی از كشتی های خواهر اين 
كشتی، از سرويس خارج شد. در طی اين مدت، 
كشتی های هم كالس آن به كار خود ادامه دادند 
كه به علت مشکالت بالقوه ساختاری، جان افراد 

زيادی را به خطر انداختند.

به دست آوردن كپسول VDR يك كشتی كه 
كاری  است،  در عمق 5200 متری غرق شده 
بسیار پرهزينه، زمانبر و خطرناک است؛ ضمن 
اين كه مسئول انجام اين كار و چگونگي پرداخت 
هزينه های آن نیز مشخص نیست، با توجه به 
 VDR اين مسايل، آيا به دست آوردن كپسول
يك كشتی در اين شرايط و در صورتی كه هیچ 
خسارت جانی نیز وجود نداشته باشد، مقرون به 

صرفه است؟
جهانی  سازمان  بیان شده،  موارد  به  توجه  با 
دريانوردی، اجازه استفاده از دستگاه VDR با 
است  كرده  را صادر  آزادسازی خودكار  قابلیت 
كه می توان از آن به جای دستگاه معمولی بدون 
اين قابلیت استفاده كرد. استفاده از اين دستگاه 
نجات،  و  جست وجو  يگان های  می شود  باعث 
در  و  كرده  پیدا  را   VDR كپسول  سرعت  به 
بررسی  و  دهند  قرار  مربوطه  مسئوالن  اختیار 
علت سانحه از همان لحظه، با توجه به اطالعات 
هدر  به  از  نتیجه  در  آغاز  شود.  كپسول  درون 
رفتن زمان و هزينه نیز، به طور قابل مالحظه ای 

جلوگیری به عمل می آيد. 
قابلیت  با   VDR دستگاه  اين كه  علت  به 
به قدرت  نظر ساختاری  از  آزادسازی خودكار، 
قابلیت  اين  بدون   VDR دستگاه  استحکام  و 
نیست، در نتیجه در حوادث مهیبی مانند انفجار 
مقاومت  نمی تواند  بزرگ  آتش سوزی های  و 
كند. اگرچه اين حوادث به ندرت اتفاق می افتند 
و  نفتی  و  مواد شیمیايی  تانکرهای حمل  ولی 
حمل  به  موظف  گازی،  مواد  حمل  تانکرهای 
دستگاه  VDR بدون قابلیت آزادسازی خودكار 
هستند كه علت آن، استحکام باالی اين دستگاه 

در مقابل انفجار است.
ساختار  در  تغییر  كمی  با  صورت،  هر  در 
دستگاه های VDR با قابلیت آزادسازی خودكار، 
و  محکم  ساختاری،  نظر  از  را  آن ها  می توان 
مقاوم ساخت كه در اين صورت، از هر نظر برای 
استفاده روی كشتی ها نسبت به VDR بدون 

اين قابلیت، برتری خواهند داشت.■

منبع :
Why Choose FloatFree?
Article By Kevin Robertson

وي دي آر 
با قابليت آزادسازی خودکار

مترجم : سيد احمد هاشمی
)کارشناس کنترل و بازرسی کشتی ها،  بندر چابهار(

کوين رابرتسون
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متن حاضر، که تقديم خوانندگان محترم مي شود، ترجمه ي کنوانسيون بين المللي درباره 
توقيف کشتي ها- مصوب 1999ميالدي است در ترجمه اين نوشتار که نخست، با هدف 
بررسي ضرورت يا عدم ضرورت الحاق ايران به کنوانسيون مزبور انجام شده، پيش از هر 
چيز، وفاداري به مدلول حقوقي الفاظ و عبارات مورداستفاده در متن انگليسي کنوانسيون 
موردتوجه قرار گرفته و در عين حال، سعي بر آن است که تا حد ممكن، رواني کالم و 

ساختار و موازين دستوري زبان فارسي نيز، رعايت شود.
به منظور آشنايي بيش تر با موضوع کنوانسيون ياد شده و اهداف موردنظر از تصويب آن، 

قبل از ارايه ي ترجمه ، متن کوتاهي، به منزله ي مقدمه، تقديم مي شود.

مقدمه 
 ،)Arrest of ships( موضوع توقیف كشتي ها
كه  است  دريايي  حقوق  مهم  مباحث  از  يکي 
مجامع  و  حقوق دانان  موردتوجه  ديرباز،  از 

قانون گذاري ملي و بین المللي بوده است.
كشتي، بنا به داليل مختلف، ممکن است توقیف 
شود. گاهي توقیف كشتي، به سبب عدم رعايت 
موازين و مقرراتي است، كه جنبه ي حقوق عمومي 
دارد؛ مثاًل: عدم رعايت مقررات مربوط به ايمني 
كشتیراني و ايجاد آلودگي دريايي. از سوي ديگر، 
ممکن است كشتي، به عنوان نوعي دارايي، به 
منظور ايجاد تضمین و اطمینان از پرداخت طلب 
توقیف  معرض  در  يا حقوقي،  اشخاص حقیقي 
شدگي قرار گیرد. كنوانسیون توقیف كشتي ها- 
مصوب 1999میالدي، و احکام بیان شده در آن، 
عمدتاً ناظر بر موضوع توقیف احتیاطي، به عنوان 
تأمین خواسته و به اصطالح، بُعد حقوق خصوصي 

توقیف كشتي ها است.
توقیف  بحث  به  ورود  براي  مدخلي  عنوان  به 
موازين  برحسب  كه  كرد  اشاره  بايد  كشتي ها، 
به  اصوالً  اشخاص،  اموال  حقوقي،  عمومي 
محسوب  آنان  بدهي  عمومي  وثیقه ي  منزله ي 
از اين رو، كشتي، به عنوان يك مال،  مي شود. 
تفاوتي با ساير اموال ندارد. به همین سبب، در 
ويژه در كشورهايي كه  به  از كشورها،  بسیاري 

از سیستم »حقوق نوشته« پیروي مي كنند، از 
نظر حقوقي، تفاوت چنداني بین شرايط توقیف 
كشتي و ساير اموال وجود ندارد. اما ويژگي هاي 
كشتي و شرايطي كه در آن فعالیت مي كند، اين 
فکر را به ويژه در برخي از كشورها كه سابقه ي 
فعالیت دريايي طوالني دارند، ايجاد كرده است 
كه بین شرايط توقیف كشتي و ديگر اموال، قايل 
به تفکیك و تفاوت شوند. توضیح اين كه، فعالیت 
را  مختلفي  اشخاص  آن،  مالك  از  غیر  كشتي، 
تحت تأثیر قرار مي دهد. به همین سبب، به ويژه 
از جهت تجاري، آزادي كشتیراني و عدم وقفه در 
فعالیت هاي مربوط به آن، داراي اهمیت فراواني 
زمینه  اين  در  مانعي  هر  كه  گونه اي  به  است؛ 
براي خطوط كشتیراني  زيان باري  آثار  مي تواند 
تجاري و شبکه اي از فعالیت هاي وابسته به آن، 
در پي داشته باشد. متوقف شدن كشتي، موجب 
توقف فعالیت خدمه و ساير كاركنان كشتي و 
بالتکلیف ماندن محموله هاي آن مي  شود. به عالوه 
با توقیف كشتي، موضوع نگهداري و حفاظت از 
آن در بندر، نیز مطرح است كه به نوبه ي خود، 
مشکالت احتمالي و عديده اي را در پي خواهد 
داشت. از اين رو، مي توان بر آن بود كه مسأله ي 
توقیف كشتي، مانند ساير امور ديگر، مربوط به 
فعالیت كشتي هاي تجاري داراي وضعیت خاص 
است و از جهات مختلف، با توقیف ساير اموال، 

تفاوت دارد. در عین حال، اين امر كه كشتي ها  به 
طور دايم در حال حركت از بنادر يك كشور به 
بنادر كشورهاي ديگر هستند و بنابراين، به راحتي 
مي توانند از دسترس طلبکاران خود خارج شوند، 
ايجاب مي كند كه براي رعايت حقوق طلبکاران 

نیز، تدابیر مناسبي انديشیده شود. 
اساسي  نکته ي  گفت:  مي توان  ترتیب،  اين  به 
در بحث توقیف كشتي ها، ايجاد نوعي تعادل و 
موازنه ي منطقي بین تأمین حقوق طلبکاران از 
يك طرف، و حمايت از حقوق مالکان كشتي و 
محموله هاي آن و نیز اقتضائات تجاري كشتیراني 
از راه تأمین آزادي و عدم ايجاد وقفه ي ناموجه 

درآمد و شد كشتي ها، از سوي ديگر، است.
عمل  در  كشتي ها،  جنبه  دو  بین  تعادل  ايجاد 

کنوانسيون بين المللي 
توقيف کشتي ها 
مصوب 1999 ميالدي

عباس توازني زاده- سعيد رضوي- داود شريفي
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چندان سهل نیست و به همین لحاظ، جامعه ي 
دريايي بین المللي، در تالش بوده است، با تنظیم 
ضوابطي براي »توقیف كشتي ها«، منافع هر دو 
طرف را درحد ممکن، درنظر داشته باشد. اين 
تالش ها، اول بار، در سال 1952 میالدي، به بار 
نشست و »كنوانسیون بین المللي مربوط به توقیف 
كشتي هاي درياپیما«، توسط كمیته ي بین المللي 
دريايي )CMI(، تصويب و با الحاق تعداد الزم 

دولت ها به آن، از سال 1956، الزم االجرا شد.
در دهه ي 1990، »كنفرانس سازمان ملل متحد 
به  باعنايت  )آنکتاد(،  توسعه«  و  تجارت  درباره 
تجربیات حاصل از اجراي كنوانسیون 1952 و 
با تأكید بر تسهیل توسعه ي هماهنگ و منظم 
تجارت دريايي جهاني، تدوين كنوانسیون ديگري، 

درخصوص توقیف كشتي ها را در دستور كار خود 
قرار داد و در نهايت، در سال 1999، »كنوانسیون 
بین المللي درباره ي توقیف كشتي ها« به تصويب 

رسید. 
با ذكر 22 مورد، به عنوان  در اين كنوانسیون، 
توقیف   ،)1 )ماده ي  دريايي«  »دعوي  مصاديق 
دريايي،  دعوي  با  رابطه  در  تنها  كشتي ها، 
امکان پذير دانسته شده )ماده ي 2( و براي اعمال 
شده  پیش بیني  متعددي  شرايط  توقیف،  حق 
تسهیل  منظور  به  )ماده ي 3(. همچنین،  است 
در  اخالل  ايجاد  از  و جلوگیري  دريايي  تجارت 
موارد  اغلب  در  كشتي ها،  تجاري  فعالیت  روند 
دعاوي دريايي، امکان توديع تضمین يا وثیقه ي 
مناسب و رفع توقیف از كشتي، پیش بیني شده 

است )ماده ي 4(.
شدن،  االجرا  الزم  منظور  به  كنوانسیون،  اين 
مهم،  اين  كه  است  كشور   10 الحاق  نیازمند 
 2 الحاق  نیازمند  و  است  نشده  محقق  تاكنون 

كشور ديگر، براي الزم االجرا شدن است.
از  يك  هیچ  به  ايران،  اسالمي  جمهوري 
نشده  ملحق   1999 و   1952 كنوانسیون هاي 
كشتي ها،  توقیف  منظور  به  عمل،  در  و  است 
قانون  در  اموال  توقیف  عمومي  مقررات  طبق 
قانون  از  مربوط  مواد  و  مدني  دادرسي  آيین 
عین  در  مي شود.  عمل  مصوب 1343،  دريايي 
 حال، قانون دريايي نیز، درحال بازنگري است و 
مي توان امیدوار بود، مواد خاصي به منظور توقیف 

كشتي ها، در متن اصالحي پیش بیني شود.
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كنوانسيون بين المللي درباره توقيف 
كشتي ها، مصوب 1999 ميالدي 

دولت هاي متعاهد به اين کنوانسيون
با تشخیص مطلوبیت تسهیل توسعه ي هماهنگ 
به  اعتقاد  با  و  دريايي جهاني،  تجارت  منظم  و 
ضرورت، تدوين يك سند حقوقي موجد يکنواختي 
بین المللي در زمینه ي توقیف كشتي ها كه آخرين 
تحوالت حوزه هاي مرتبط، در آن موردتوجه قرار 

گرفته، مورد موافقت واقع شده است:
ماده ي 1

تعاريف
در راستاي اهداف اين كنوانسیون :

1- »دعوي دريايي«، يعني دعوي ناشي از يك يا 
چند مورد از موارد زير:

از  بهره برداري  از  ناشي  يا خسارت  اتالف  )الف( 
كشتي ؛

)ب( از دست دادن جان يا جراحت شخصي كه 
در ارتباط مستقیم با بهره برداري از كشتي رخ 

دهد، خواه در خشکي و خواه در آب ؛
)پ( عملیات نجات يا هر نوع قرارداد نجات، از 
جمله- حسب مورد- جبران خسارت مربوط به 
عملیات نجات در مورد كشتي اي كه خود آن، 
يا محموله ي آن، تهديد ورود خسارت به محیط 

زيست را در بردارد ؛
ناشي  خسارت  ورود  تهديد  يا  خسارت  )ت( 
يا  ساحلي  خط  زيست،  محیط  به  كشتي  از 
منافع مرتبط، اقدامات به عمل آمده به منظور 
پیشگیري، تقلیل يا رفع چنین خسارتي، پرداخت 
غرامت براي چنین خسارتي، هزينه هاي اقدامات 
متعارفي كه به منظور بازسازي محیط زيست، 
عمالً انجام شده يا قرار است انجام شود، ضرر و 
زياني كه در رابطه با چنین خسارتي، به اشخاص 
و  شود؛  وارد  است  ممکن  يا  شده  وارده  ثالث 
خسارت، هزينه ها، يا ضرر و زيان با ماهیت مشابه 
مواردي كه در زير بند )ت(، مورد شناسايي قرار 

گرفته است.
باالآوردن،  به  مربوط  مخارج  يا  هزينه ها  )ث( 
بي خطرنمودن  يا  بردن  بین  از  ترمیم،  انتقال، 
كشتي اي كه غرق شده، تبديل به الشه شده، به 
گل نشسته يا رها شده- كه شامل هر چیزي كه 
در چنین كشتي اي وجود دارد يا وجود داشته 
است، نیز مي شود- و هزينه ها يا مخارج مربوط به 

حفظ كشتي رها شده و نگهداري خدمه ي آن ؛
يا  كشتي  از  استفاده  به  مربوط  توافق  هر  )ج( 
قرارداد  قالب  در  كه  اين  از  اعم  آن،  كرايه ي 
اجاره ي كشتي )چارترپارتي(، يا قراردادي از نوع 

ديگر باشد ؛
)چ(هر توافق مربوط به حمل كاال يا مسافر در 
كشتي، اعم از اين كه در قالب قرارداد اجاره ي 

كشتي )چارترپارتي(، يا قرارداد ديگري باشد ؛
)ح( تلف شده كاالها يا خسارت وارده به آن ها يا 
در رابطه با كاالهايي كه در كشتي حمل مي شود 

)از جمله بار مسافر( ؛
)خ( خسارت مشترک ؛

)د( يدک كشي ؛
)ذ( راهنمايي ؛

)از  تجهیزات  سوخت،  آذوقه،  مواد،  كاالها،  )ر( 
بهره برداري،  منظور  به  كه  بارُگنج ها(  جمله 
مديريت، مراقبت يا نگهداري كشتي، براي كشتي 
تدارک شده است يا خدماتي كه به كشتي ارايه 

مي شود ؛
يا  كاربري  تغییر  تعمیر،  بازسازي،  ساخت،  )ز( 

تجهیز كشتي ؛
)ژ( عوارض و هزينه هاي مربوط به بندر، كانال، 

بارانداز، لنگرگاه و ساير مسیرهاي آبي ؛
)س( مزد و ساير مبالغي كه الزم است به فرمانده، 
افسران و ساير اعضاي تکمیل كننده ي كشتي، در 
رابطه با استخدام آنان در كشتي، پرداخت شود؛ 
از جمله هزينه هاي بازگشت به وطن و حق السهم 
بیمه ي اجتماعي كه به نیابت از طرف آنان، قابل 

پرداخت باشد ؛
يا  از طرف كشتي  انجام شده  )ش( هزينه هاي 

مالکین آن ؛
بیمه هاي  هزينه ي  )شامل:  بیمه ها  حق  )ص( 
مشاركتي( در رابطه با كشتي كه توسط مالك يا 
مستأجر كشتي به شکل اجاره ي لخت، يا از طرف 

آنان، قابل پرداخت باشد ؛
)ض( هرگونه حق كمیسیون، هزينه هاي حق العمل 
كاري يا نمايندگي در رابطه با كشتي كه توسط 
مالك يا مستأجر كشتي، به شکل اجاره ي لخت، 

يا از طرف آنان قابل پرداخت باشد ؛
)ط( هرگونه اختالف در مورد مالکیت يا تصرف 

كشتي ؛
)ظ( هرگونه اختالف بین مالکین مشترک كشتي، 

در مورد به كارگیري كشتي يا درآمدهاي آن ؛
)ع( رهن يا گرو يا وثیقه اي با ماهیت مشابه در 

مورد كشتي ؛
فروش  قرارداد  از  ناشي  اختالف  هرگونه  )غ( 

كشتي ؛
2- »توقیف«، يعني: هرگونه معطل كردن يا ايجاد 
محدوديت براي حركت كشتي به موجب دستور 
دادگاه، به منظور تضمین مطالبه ي موضوع دعوي 
ايفاي يك حکم قضايي  يا  دريايي، كه در اجرا 
يا سند الزم االجراي ديگر انجام شود، اما شامل 

ضبط كشتي نمي شود.
مدني  يا شركت  فرد  هر  يعني:  3- »شخص«، 
داراي  خواه  خصوصي،  يا  عمومي  نهاد  هر  يا 
و شامل  يا خیر  باشند  شخصیت حقوقي شده 
دولت يا تقسیمات فرعي ساختار آن نیز مي شود.

دعوي  كه  شخصي  هر  يعني:  »خواهان«،   -4
دريايي اقامه مي كند.
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5- »دادگاه«، يعني: هر مرجع صالح قضايي در 
يك كشور.

ماده ي 2
اختيارات راجع به توقيف

1- كشتي، تنها تحت اقتدارات حاكمیتي دادگاه 
اجرا  به  جا  آن  در  توقیف  كه  متعاهدي  دولت 
رفع  آن  از  يا  شود  توقیف  مي تواند  درمي آيد، 

توقیف به عمل آيد.
2- كشتي، تنها در رابطه با دعوي دريايي و نه 

ساير دعاوي، مي تواند توقیف شود.
3- به منظور به دست آوردن تضمین، كشتي را 
مي توان توقیف كرد، صرف نظر از آن كه به موجب 
»شرط صالحیت قضايي« يا »شرط داوري« در 
هر قرارداد مرتبطي يا به هر طريق ديگر، الزم 
باشد دعوي دريايي اي كه در رابطه با آن، توقیف 
به اجرا درمي آيد، در كشوري غیر از كشوري كه 
توقیف در آن جا به اجرا گذاشته مي شود، تحت 
رسیدگي قضايي قرار گیرد، يا به معرض داوري 
گذاشته شود، و يا الزم باشد طبق مقررات دولت 

ديگري، مورد رسیدگي قضايي قرار گیرد.
4- با رعايت مقررات اين كنوانسیون، تشريفات 
اجرايي مربوط به توقیف كشتي يا رفع آن، تابع 
قوانین و مقررات كشوري است كه توقیف در آن 
جا به مرحله اجرا درآمده، يا موردتقاضا قرار گرفته 

است.
ماده ي 3

اعمال حق توقيف
آن،  با  رابطه  در  كه  هر كشتي اي  مورد  در   -1
است،  مجاز  توقیف  شده،  اقامه  دريايي  دعوي 

مشروط بر آن كه: 
دعوي  حق  ايجاد  زمان  در  كه  شخصي  )الف( 
دعوي  مورد  در  بوده،  كشتي  مالك  دريايي، 
مسؤول باشد و در زماني كه توقیف، اثر اجرايي 

مي يابد، مالك كشتي باشد ؛ يا
)ب( مستأجر كشتي به شکل اجاره ي لخت، در 
زمان ايجاد حق دعوي دريايي، در مورد دعوي 
اجرا  به  توقیف  كه  زماني  در  و  باشد  مسؤول 
گذاشته مي شود، مستأجر كشتي به شکل اجاره 

لخت يا مالك كشتي، دعوي مسؤول باشد؛ يا 
)پ( دعوي، بر مبناي رهن يا »گرو« يا وثیقه اي با 

ماهیت مشابه در مورد كشتي باشد؛ يا 
)ت( دعوي، مربوط به مالکیت يا تصرف كشتي 

باشد؛ يا 
به  كشتي  مستأجر  مالك،  علیه ي  دعوي  )ث( 
شکل اجاره ي لخت، مدير يا بهره دار كشتي باشد 
و به وسیله ي يك حق ممتاز دريايي اعطا شده يا 
ايجاد شده به موجب قوانین و مقررات دولتي كه 
از آن، تقاضاي توقیف شده، مورد تضمین قرار 

گرفته باشد.
2- در مورد هر كشتي ديگر يا كشتي هايي كه 
در زمان به اجرا درآمدن توقیف، تحت مالکیت 
شخصي باشد كه مسؤول دعوي دريايي است و 
شخصي كه در زمان ايجاد حق دعوي، يکي از 
وضعیت هاي زير را داشته باشد نیز، توقیف مجاز 

است :

با آن، حق  )الف( مالك كشتي اي كه در رابطه 
دعوي ايجاد شده است ؛ يا

لخت،  اجاره ي  شکل  به  كشتي  مستأجر  )ب( 
بر  را  اجاره زماني آن كشتي  يا  اجاره ي سفري 

عهده داشته باشد.
اين مقررات، در مورد دعاوي مربوط به مالکیت يا 

تصرف كشتي، اعمال نمي شود.
ماده،  اين  و 2  بندهاي 1  مقررات  با وجود   -3
شخص  مالکیت  تحت  كه  كشتي اي  توقیف 
مسؤول براي دعوي نیست، تنها درصورتي بايد 
كه  كشوري  مقررات  موجب  به  كه  باشد  مجاز 
حکمي  مي شود،  درخواست  جا  آن  در  توقیف 
قضايي در رابطه با آن دعوي، علیه ي آن كشتي، 
از راه فروش قضايي يا اجباري آن كشتي، بتواند 

به اجرا گذاشته شود.
ماده ي 4

رفع توقيف
1- در غیر از مواردي كه كشتي اي در رابطه با 
هر يك از دعاوي دريايي برشمرده در بندهاي 1 
)ط( و 1 )ظ( ماده ي 1 توقیف شده، اگر كشتي 
توقیف شده، تضمین كافي، به شکل قابل قبول 
ارايه نمايد، از آن رفع توقیف مي شود. در چنین 
مواردي، پس از سپرده شدن تضمین كافي، دادگاه 
اجازه ي  كشتي،  متصرف  شخص  به  مي تواند 
ادامه ي فعالیت تجاري با كشتي را دهد، يا از راه 
ديگري در مورد بهره برداري از كشتي در طول 

دوره ي توقیف، تصمیم بگیرد.
2- درصورت نبود توافقي بین طرفین دعوا در 
ماهیت  دادگاه،  تضمین،  شکل  و  كفايت  مورد 
و میزان آن را كه از قیمت كشتي توقیف شده 

بیش تر نخواهد بود، مشخص مي كند.
با  از كشتي  توقیف  رفع  براي  تقاضايي  هر   -3
ارايه ي تضمین، نه به منزله ي تصديق مسؤولیت 
تلقي مي شود، نه چشم پوشي از هر نوع دفاع يا هر 

نوع حق تحديد مسؤولیت.
4- اگر كشتي اي در يك كشور غیرمتعاهد توقیف 

شده باشد و با وجود آن كه قباًل در يك كشور 
همان  به  نسبت  كشتي،  آن  مورد  در  متعاهد، 
دعوي، تضمین ارايه شده، از آن رفع توقیف نشود، 
با درخواست از دادگاه كشور متعاهد مزبور، دستور 

رفع توقیف از تضمین يادشده بايد صادر شود.
5- اگر در يك كشور غیرمتعاهد، با ارايه ي يك 
تضمین رضايت بخش، از كشتي توقیف شده، رفع 
توقیف  شود، دستور داده مي شود، هر تضمیني 
كه در يك كشور متعاهد در رابطه با همان دعوي 
ارايه شده است، آزاد شود، تا حدي كه میزان كل 
از  بیش تر  دو كشور،  آن  در  ارايه شده  تضمین 

موارد زير باشد :
)الف( خواسته ي دعوي براي موضوعي كه كشتي 

بنابر آن توقیف شده است، يا 
)ب( ارزش كشتي

هر كدام پايین تر باشد.
داده  آزادسازي اي،  چنین  دستور  حال،  اين  با 
نمي شود، مگر آن كه تضمیني كه در يك كشور 
دردسترس  عماًل  است،  شده  ارايه  غیرمتعاهد 
خواهان قرار داشته و به راحتي قابل انتقال باشد.

كه  مواردي  در  ماده،  اين  بند 1  اجراي  در   -6
ارايه كننده ي  شخص  باشد،  شده  ارايه  تضمین 
چنین تضمیني، مي تواند در هر زمان، از دادگاه 
بخواهد كه آن تضمین، كاهش يابد، تغییر كند 

و يا منتفي شود.
ماده ي 5

حق توقيف و توقيف متعدد
1- اگر در هر كشوري، كشتي اي توقیف بوده و 
از آن رفع توقیف به عمل آمده يا تضمیني در 
رابطه با آن كشتي قبالً ارايه شده است، تا دعوي 
دريايي اي را تضمین كند، آن كشتي، از آن پس، 
توقیف مجدد يا در رابطه با همان دعوي دريايي، 

توقیف نمي شود؛ مگر اين كه :
)الف( ماهیت يا میزان تضمیني كه قبالً در ر ابطه 
با آن كشتي ارايه شده است، در رابطه با همان 
دعوي، ناكافي باشد، به شرط آن كه جمع كل 
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تضمین، از ارزش كشتي بیش تر نشود؛ يا 
)ب( شخصي كه قبالً تضمین ارايه كرده، قادر 
نباشد يا احتماالً قادر نباشد كه تمام يا قسمتي از 

تعهدات خود را انجام دهد؛ يا 
)پ( كشتي توقیف شده يا تضمین پیش تر ارايه 

شده، به يکي از جهات زير، آزاد شده باشد :
)1( بنا به تقاضا يا با رضايت خواهاني كه براساس 

قراين متعارف عمل مي كند، يا 
)2( از آن جهت كه خواهان نمي توانسته با اتخاذ 

تمهیدات متعارف، از رفع توقیف جلوگیري كند.
2- هر كشتي ديگري كه در رابطه با همان دعوي 
دريايي، از راه ديگري در معرض توقیف قرار گیرد،  

توقیف نمي شود، مگر اين كه :
)الف( ماهیت يا میزان تضمیني كه قبالً در رابطه 

دعوي مشابه ارايه شده است، ناكافي باشد ؛ يا 
)ب( مقررات بند 1 )ب( يا )پ( از اين ماده، قابل 

اعمال باشد.
3- »آزادسازي« از نظر اين ماده، شامل آزادسازي 

غیرقانوني يا فرار از توقیف نمي شود.
ماده ي 6

و  شده  توقیف  كشتي هاي  مالکین  از  حمايت 
مستأجرين كشتي هاي در اجاره ي لخت توقیف 

شده
1- دادگاه مي تواند به عنوان شرطي براي توقیف 
يك كشتي يا ادامه ي توقیفي كه قبالً به مرحله 
اجرا درآمده، خواهاني را كه خواستار توقیف است 
يا خواهاني را كه موفق به توقیف كشتي شده، 
ملزم نمايد تا براي هر ضرر و زياني كه خوانده، 
در نتیجه ي توقیف، ممکن است متحمل شود يا 
براي هر موردي كه خواهان ممکن است مسؤول 
با  و  میزان  به  و  نوع  از  تضمیني  شناخته شود 

شرايط موردنظر دادگاه ارايه كند.
چنین ضرر و زيان يا خسارتي كه خوانده ي مزبور 
متحمل مي شود، شامل: موارد زير بوده اما منحصر 

به آن ها نیست :
)الف( توقیف، ناروا يا غیرموجه بوده باشد.

شده  ارايه  و  تقاضا  حد،  از  بیش  تضمیِن  )ب( 
باشد.

2- دادگاه هاي كشوري كه توقیفي در آن جا به 
اجرا درآمده، از صالحیت تعیین حدود مسؤولیت 
خواهان درخصوص ضرر و زيان يا خسارات ناشي 
برخوردارند.  وجود،  درصورت  كشتي،   توقیف  از 
چنین ضرر و زيان يا خسارتي، شامل: ضرر و زيان 
يا خسارت ناشي از موارد زير است، اما محدود به 

آن ها نمي شود:
)الف( توقیف، غیرقانوني يا غیرموجه بوده باشد.

شده  ارايه  و  تقاضا  حد،  از  بیش  تضمیِن  )ب( 
باشد.

وفق  وجود،  درصورت  خواهان،  مسؤولیت   -3
مقررات كشوري  اعمال  راه  از  ماده،  اين  بند 2 
كه توقیف در آن جا به مرحله اجرا درآمده است،  

تعیین مي شود.
4- اگر دادگاهي در كشوري ديگر يا يك ديوان 
وفق  دعوي  به  ماهوي  رسیدگي  درحال  داوري 
به  رسیدگي  ادامه ي  باشد،    7 ماده ي  مقررات 

مسؤولیت خواهان وفق بند 2 اين ماده ، مي تواند 
تا زمان اتخاذ تصمیم ماهوي، متوقف شود.

ماده،  اين  بند 1  اجراي  در  كه  مواردي  در   -5
تضمین،  تدارک و ارايه شده،  شخصي كه چنین 
تضمیني تهیه كرده است، مي تواند در هر زماني، 
از دادگاه، كاهش میزان، تغییر يا ابطال تضمین 

را مطالبه كند.
ماده ي 7

صالحيت رسيدگي ماهوي به دعوي
1- دادگاه هاي كشوري كه در آن، توقیف به اجرا 
درآمده يا تضمیني به منظور آزادسازي كشتي 
ارايه شده است، صالحیت رسیدگي ماهوي به 
دعوي را دارند؛ مگراين كه طرفین دعوا، به نحو 
معتبري توافق نموده يا بنمايند كه اختالف خود 
را در دادگاه كشوري ديگر كه صالحیت خود براي 
رسیدگي به دعوي را پذيرفته، طرح كنند، يا به 

داوري ارجاع نمايند.
2- با وجود مقررات بند 1 اين ماده، دادگاه هاي 
اجرا  مرحله ي  به  توقیفي  آن،  در  كه  كشوري 
درآمده، يا تضمیني به منظور رفع توقیف از كشتي 
صالحیت  اعمال  از  مي توانند  است،  شده  ارايه 
خود، امتناع كنند، مشروط بر آن كه مقررات آن 
كشور، عدم اعمال صالحیت را مجاز بداند و دادگاه 

كشوري ديگر، صالحیت خود را بپذيرد.
آن،  در  كه  كشوري  دادگاه  كه  مواردي  در   -3
توقیف، به مرحله ي اجرا درآمده، يا به منظور رفع 

توقیف از كشتي، تضمین ارايه شده :
را  دعوي  به  ماهوي  رسیدگي  صالحیت  )الف( 

نداشته باشد ؛ يا
)ب( از اعمال صالحیت خود، وفق مقررات بند 1 

اين ماده، خودداري كرده باشد.
چنین دادگاهي مي تواند- و درصورت تقاضا بايد- 
مدت زماني را مشخص كند كه طي آن، خواهان، 
دعوي خود را نزد دادگاهي صالح يا ديوان داوري 

اقامه كند.
4- اگر طبق دستور، طرح دعوا طي مدت زمان 
تعیین شده وفق بند 3 اين ماده به عمل نیامده 
باشد، درصورت درخواست، دستور داده مي شود 
كه از كشتي، رفع توقیف به عمل آيد يا تضمیِن 

ارائه شده، آزاد شود.
5- اگر طبق دستور، طرح دعوا طي مدت تعیین 
شده وفق بند 3 اين ماده به عمل آيد، يا درصورت 
نبود چنین دستوري، چنان چه رسیدگي نزِد يك 
دادگاه صالح يا ديوان داوري در كشوري ديگر، 
اين  از  منتج  نهايي  تصمیم  هر  پذيرد،  صورت 
رسیدگي ها، بايد به رسمیت شناخته شده و در 
رابطه با كشتي توقیف شود يا تضمین ارايه شده، 
به منظور رفع توقیف از كشتي، ترتیب اثر داده 

شود،، به شرط آن كه :
)الف( جريان رسیدگي، به نحو متعارفي، به خوانده 
اطالع داده شده و جهت دفاع از پرونده، فرصت 

معقولي به او داده شده باشد.
)ب( شناسايي چنین حکمي، مخالف سیاست 

عمومي )نظم عمومي( نباشد.
6- هیچ يك از مقررات ياد شده در بند 5 اين 

ماده، نبايد در هرگونه ترتیب اثر بعدي به يك 
رأي قضايي خارجي يا حکم داوري كه به موجب 
مقررات كشوري كه توقیف كشتي در آن جا به 
مرحله اجرا درآمده يا تضمین ارايه شده جهت 

رفع توقیف از كشتي، ايجاد محدوديت كند.
ماده ي 8

دامنه شمول
1- اين كنوانسیون، در مورد هر كشتي در قلمرو 
تحت صالحیت هر دولت متعاهد اعمال مي شود، 
را  متعاهد  دولت  يك  پرچم  كشتي،  آن  خواه 

برافراشته باشد، خواه برنیافراشته باشد.
جنگي،  كشتي  هیچ  به  كنوانسیون،  اين   -2
يا  مالکیت  تحت  كشتي هاي  ساير  يا  تداركاتي 
موردنظر،   زمان  در  كه  دولت  يك  بهره برداري 
صرفاً در خدمات غیرتجاري دولتي مورداستفاده 

قرار مي گیرد، اعمال نمي شود.
3- اين كنوانسیون، نسبت به هیچ يك از حقوق يا 
اختیارات حاصل شده ي دولت يا بخش هاي اداري 
آن، يا هر مرجع عمومي يا هر مقام مسؤول بارانداز 
يا لنگرگاه، به موجب هر كنوانسیون بین المللي يا 
هرگونه قانون يا مقررات داخلي، براي جلوگیري 
از خروج يا ممانعت از حركت هر نوع كشتي به هر 
راه ديگر، در قلمرو تحت صالحیت آن ها، خللي 

وارد نمي كند. 
يا  دولت  هیچ  اختیار  بر  كنوانسیون،  اين   -4
دادگاهي در صدور دستورهايي كه كلیت دارايي 
وارد  خللي  دهد،  قرار  تحت تأثیر  را  مديوني 

نمي كند.
اعمال  بر  كنوانسیون،  اين  در  چیز  هیچ   -5
تحديد  براي  كه  بین المللي  كنوانسیون هاي 
داخلي  قانون  يا  شده اند،  پیش بیني  مسؤولیت 
مي بخشد،  اجرايي  اثر  كنوانسیون ها  آن  به  كه 
در كشوري كه توقیف در آن جا به مرحله ي اجرا 

درمي آيد، تأثیري نمي گذارد.
ايجاد  باعث  كنوانسیون،  اين  در  چیز  هیچ   -6
تغییر يا تحت تأثیر قراردادن اعمال قواعد قانوني 
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با  ارتباط  در  متعاهد،  دولت هاي  الزم االجراي 
توقیف به عمل آمده توسط شخصي كه اقامتگاه 
دايمي يا مركز اصلي تجارت او در آن كشور است، 
يا توسط هر شخص ديگري كه از راه جانشیني، 
واگذاري يا از راه ديگر، حق يك دعوا به او منتقل 
طور  به  كه  كشتي  هر  توقیف  به  نسبت  شده، 
قرار  دولتي  صالحیت  تحت  قلمرو  در  فیزيکي 

داشته است، نمي شود.
ماده ي 9

عدم ايجاد حقوق ممتاز دريايي
عنوان  به  كنوانسیون،  اين  در  چیز  هیچ 
تفسیر  دريايي،  ممتاز  حق  يك  ايجادكننده ي 

نمي شود.
ماده ي 10

تحفظ ها
1- هر دولتي مي تواند در زمان امضا، تصويب، 
پذيرش، تأيید يا الحاق يا در هر زماني پس از 
تحقق موارد يادشده، در مورد حق تحفظ خود، 
به منظور مستثنا كردن اعمال اين كنوانسیون 
نسبت به هر يك از موارد زير يا تمام آن ها، اقدام 

كند :
)الف( كشتي هايي كه درياپیما نیستند.

)ب( كشتي هايي كه پرچم يك دولت متعاهد را 
برافراشته نمي كنند.

)پ( دعاوي مشمول بند 1 )ط( ماده ي 1.
2- اگر دولتي، متعاهد به معاهده ي خاصي راجع به 
دريانوردي در آبراهه هاي درون سرزمیني نیز باشد، 
مي تواند هنگام امضا، تصويب، پذيرش، تأيید يا 
الحاق به اين كنوانسیون، اعالم كند كه قواعد راجع 
به صالحیت، شناسايي و اجراي احکام دادگاه ها، به 
نحو مقرر در چنین معاهداتي، حاكم بر قواعد مقرر 

در ماده ي 7 اين كنوانسیون خواهند بود.
ماده ي 11

امين اسناد
اين كنوانسیون، نزد دبیركل سازمان ملل متحد، 

توديع خواهد شد.

ماده ي 12
امضا، تصويب، پذيرش، تأييد و الحاق

1- اين كنوانسیون، براي امضا توسط هر دولتي، 
از 1  نیويورک،  در  متحد  ملل  سازمان  مقر  در 
سپتامبر 1999 میالدي )1378/6/10 هـ.ش( تا 
31 آگوست 2000 میالدي )1379/6/10 هـ.ش( 

و پس از آن، براي الحاق، مفتوح خواهد بود.
به  نسبت  خود،  رضايت  مي توانند  دولت ها   -2
التزام به اين كنوانسیون را به يکي از راه هاي زير 

اظهار دارند:
)الف( امضا بدون شرط تصويب، پذيرش يا تأيید؛ 

يا 
)ب( امضا منوط به تصويب، پذيرش يا تأيید و 

متعاقب آن، تصويب، پذيرش يا تأيید، يا 
)پ( الحاق

توديع  با  الحاق  يا  تأيید  پذيرش،  تصويب،   -3
سندي دال بر اين امر، نزد امین اسناد، واجد اثر 

خواهد شد.
ماده ي 13

دولت هايي با بيش از يك نظام حقوقي
واحد  دو  از  بیش  يا  دو  داراي  دولتي  اگر   -1
نظام هاي  آن ها  در  كه  باشد  سرزمیني اي 
مختلف حقوقي، در رابطه با امور موردبحث در 
اين كنوانسیون، قابل اعمال باشد، دولت مزبور 
مي تواند در زمان امضا، تصويب، پذيرش، تأيید 
يا الحاق، اعالم كند كه اين كنوانسیون، به همه ي 
واحدهاي سرزمیني آن دولت يا تنها به يك يا 
بیش از يك واحد از آن ها تسري يابد و مي تواند 
اين اعالمیه را با تسلیم اعالمیه ديگري، در هر 

زمان تغییر دهد.
اطالع  به  اعالمیه هايي،  چنین  از  مورد  هر   -2
امین اسناد خواهد رسید و بايد صريحاً واحدهاي 
اعمال  آن ها  در  كنوانسیون  اين  كه  سرزمیني 

مي شود، معین شوند.
3- در رابطه با يك دولت متعاهد كه داراي 2 
نظام حقوقي يا بیش تر قابل اعمال در واحدهاي 

سرزمیني متفاوت در رابطه با توقیف كشتي ها 
است، موارد ارجاع در اين كنوانسیون به دادگاه 
يا دولت و مقررات دولت، به ترتیب، به منزله ي 
ارجاع به دادگاه واحد سرزمیني مربوط در قلمرو 
آن دولت و مقررات واحد سرزمیني مربوط در 

قلمرو آن دولت، تفسیر مي شود.
ماده ي 14

الزم االجرا شدن
1- اين كنوانسیون، 6 ماه پس از تاريخي كه در 
آن، 10 دولت، رضايت خود را به ملتزم شدن به 

آن اظهار كرده باشند، الزم االجرا مي شود.
2- براي دولتي كه رضايت خود را بر ملتزم شدن 
آمدن شرايط  فراهم  از  بعد  اين كنوانسیون،  به 
الزم  االجراشدن آن، اظهار كند، چنین رضايتي، 
3 ماه پس از تاريخ اظهار اين رضايت، واجد اثر 

خواهد شد.
ماده ي 15

بازنگري و اصالح
منظور  به  متعاهد،  دولت هاي  از  كنفرانسي   -1
بازنگري يا اصالح اين كنوانسیون، بنا به تقاضاي 
دبیركل  توسط  متعاهد،  دولت هاي  سوم  يك 

سازمان ملل متحد برگزار خواهد شد.
اين  به  ملتزم شدن  بر  رضايت  هرگونه   -2
كنوانسیون، كه بعد از تاريخ الزم االجراشدن به 
اضافه  اين كنوانسیون،  به  منزله ي اصالحیه اي، 
شود، به منزله ي آن است كه به اين كنوانسیون، به 

نحو اصالح شده، اعمال مي  شود )ابراز مي شود(.
ماده ي 16

انصراف
1- اين كنوانسیون، در هر زماني پس از تاريخ  
الزم االجراشدن براي هر دولت متعاهدي، توسط 

آن دولت، مي تواند موردانصراف قرار گیرد.
2- انصراف با توديع سند انصراف، نزد امین اسناد، 

واجد اثر خواهد شد.
سند،  دريافت  از  پس  سال  يك  انصراف،   -3
انصراف توسط دبیركل، يا مدت زماني طوالني تر 
كه ممکن است در سند انصراف بیان شود، واجد 

اثر خواهد شد.
ماده ي 17

زبان ها
به  اصلي،  نسخه ي  يك  در  كنوانسیون،  اين 
فرانسوي،  انگلیسي،  چیني،  عربي،  زبان هاي 
اعتباري  از  آن ها  همه  كه  اسپانیايي،  و  روسي 

يکسان برخوردارند، موجوديت يافته است.
انجام يافته در ژنو، به تاريخ دوازدهم مارس يك 
هزار و نه صد و نود و نه میالدي )بیست و يکم 
اسفند يك هزار و سیصد و هفتاد و هفت هجري 

شمسي(
در تأيید مراتب باال امضاكنندگان زير كه از سوي 
دولت هاي متبوع خود، به نحو مقتضي، به اين 
امضا  را  كنوانسیون  اين  شده اند،  مجاز  منظور 

كرده اند1. ■
پانوشت:

1- امضاها حذف شده است. 
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برگزاری سمينار »بهترین تجربيات جهانی 
لجستيك«  در بندر شهيد رجایی

سمينار »بهترين تجربيات جهانی در لجستيك«  با حضور اساتيد بين 
المللی از انستيتو جهانی لجستيك در بندر شهيد رجايی برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی، در اين سمینار علمی »كايرن رينگ«، »تیم ماهود« 
و » يانگ لی« به ارائه بهترين تجربیات موجود در بنادر بزرگ دنیا در خصوص 

ارائه خدمات لجستیکی در بنادر پرداختند.
اين اساتید كه بازديد كاملی از امکانات بندر شهید رجايی و نحوه فعالیت پايانه 
ــتند و با نحوه فعالیت پايانه های  ــماره 1 و 2 اين بندر داش های كانتینری ش
اختصاصی آن نیز آشنا بودند به شاخص هايی اشاره كردند كه می تواند برای 

توسعه جايگاه بندر شهید رجايی برای هاب شدن موثر باشد.
ــدری، نمايندگان بخش  ــان بن ــمینار يك روزه، عالوه بر كارشناس در اين س
ــركتهای مستقر در بندر شهید رجايی نیز حضور داشتند كه با  خصوصی و ش

آخرين يافته هاي لجستیك در بخش بندری آشنا شدند.
گفتنی است تبديل بندر شهید رجايی به بندر نسل سوم و همچنین به هاب 
منطقه از جمله مهمترين اهدافی است كه توسط مسئولین اين بندر با سرعت 
ــت و دعوت از اساتید و برگزاری سمینارهای بزرگ علمی از  در حال انجام اس

جمله مواردی است كه در همین راستا انجام می شود.

رمپ چند منظوره هرمز به بهره برداری رسيد

همزمان با فرارسيدن دهه مبارك فجر، رمپ 
چند منظوره جزيره هرمز ب�ه بهره برداری 

رسيد.
به گزارش روابط عمومی، در مراسم بهره برداری 
از اين طرح مهم، معاون پشتیبانی و منابع انسانی 
ــتاندار هرمزگان، مدير كل بنادر و دريانوردی  اس
ــم و تنی چند از مسئوالن  هرمزگان، فرماندارقش

استانی حضور داشتند.
ــادر و دريانوردی  ــی اكبر صفايی مدير كل بن عل
هرمزگان در خصوص اين طرح گفت : در راستای 
ــب جهت تسهیل در  ــتر مناس فراهم نمودن بس
ــودرو در جزيره هرمز،  ــافر، بار و خ امر تردد مس
تعمیرات اساسی يك فروند رمپ چند منظوره به 

پايان رسیده و در اسکله اين جزيره نصب شد.
ــه علت كاربرد  ــکله ها ب وی اضافه كرد : اين اس

ــاص از نظر طراحی وكاربرد در  و ويژگی های خ
سالیان گذشته توسط شركتهای خارجی ساخته 
ــد كه با توجه به ضرورت بازسازی  و نصب می ش
اساسی اين رمپ، عملیات تعمیرات اساسی آن، از 
4 ماه قبل و در سرسره تعمیراتی مجتمع بندری 

شهید رجايی آغاز شد.
صفايی اعتبار اجرای اين طرح را بیش از 4 میلیارد 

و 800 میلیون ريال، عنوان كرد.

در ده ماهه سال جاری بيش از 79 ميليون تن كاال 
در بنادر هرمزگان تخليه و بارگيری شد

مدير کل بنادر و دريانوردی هرمزگان از تخليه و بارگيری بيش از 79 ميليون تن کاال در 
بنادر استان خبرداد.

به گزارش روابط عمومی، علی اكبر صفايی در اين باره گفت : از ابتدای امسال تاكنون 79 میلیون و 
357 تن كاال در بنادر استان تخلیه و بارگیری شد كه در مقايسه با مدت مشابه سال قبل 9 درصد 

رشد نشان می دهد.
وی افزود : از اين میزان، 48 میلیون و 57 هزار و 449 تن غیرنفتی و مابقی را مواد نفتی تشکیل 

می دهد كه به ترتیب 18 درصد رشد و 2 درصد كاهش يافته است.
صفايی با اشاره به رشد صادرات كاالهای غیرنفتی از بنادر هرمزگان اضافه كرد: طی اين مدت 18 
میلیون و 603 هزار و 672 تن كاالی غیرنفتی از بنادر هرمزگان به خارج از كشور صادرگرديد كه 

از رشد 47 درصدی برخوردار بوده است.
ــتان را يك میلیون و850 هزار و  مدير كل بنادر و دريانوردی هرمزگان میزان ترانزيت از بنادر اس

878 تن عنوان كرد و گفت : اين رقم از رشد 37درصدی برخوردار بوده است.
صفايی میزان واردات اين كاالها را 16 میلیون و 498 هزار و 239 تن اعالم كرد.

وی در عین حال به كاهش واردات مواد نفتی اشاره كرد و افزود : طی اين مدت 2 میلیون و 31 هزار 
و 15  تن مواد نفتی از طريق اين بنادر وارد كشور شد كه كاهش 59 درصدی را دارا بوده است.

صفايی از رشد 7 درصدی مواد نفتی از اين بنادر خبرداد و تصريح كرد : 10 میلیون و 526 هزار و 
785 تن مواد نفتی از طريق بنادر هرمزگان در 10 ماهه گذشته به خارج از كشور صادر شد.

ــمگیر 78  ــد چش ــید كه از رش وی گفت : میزان ترانزيت اين مواد نیز به 93 هزار و 798 تن رس
درصدی برخوردار بوده است.

 TEU 893 مدير كل بنادر و دريانوردی هرمزگان اضافه كرد : در اين مدت، 2 میلیون و 44 هزار و
كانتینر در اين بنادر تخلیه و بارگیری شد كه 7 درصد نسبت به سال قبل افزايش نشان می دهد.

وی خاطرنشان كرد : همچنین 4 میلیون و 876 هزار و 167 مسافر از طريق بنادر مسافری استان، 
جابجا شدند.

ساخت و ساز بدون مجوز در حریم دریا 
تخریب می شود

مدير کل بنادر و دريانوردی اس�تان سيس�تان و بلوچس�تان گفت 
: براب�ر تبصره 22 از ماده 3 آئين نامه س�ازمان بنادر و دريانوردی 
مصوب س�ال 1387 مجلس شورای اس�المی، صدور اجازه ساخت 
هرگونه تأسيس�ات اعم از اس�كله و ساير تأسيس�ات و تجهيزات، 
ضمن تصويب طرح مربوطه با داش�تن حق نظ�ارت در اجرا و بهره 

برداری، نياز به دريافت مجوز از سازمان بنادر و دريانوردی دارد.
ــیاوش رضواني افزود: در غیر اين صورت اين  ــه گزارش روابط عمومي، س ب
ــاخت و  ــاير ضابطین از ادامه عملیات س اداره كل از طريق گارد بندر يا س
ساز و يا بهره برداری از تأسیسات و تجهیزات فاقد مجوز يا خارج از مجوز 
جلوگیری كرده و بالفاصله موضوع را به شاكی و مراجع قضايی اعالم نموده 

تا مراجع قضايی پرونده را خارج از نوبت رسیدگی نمايند.
ــورای نگهبان  ــون در تاريخ 87/11/9 به تايید ش ــي گفت : اين قان رضوان

رسیده و به سازمان بنادر ابالغ گرديده است. 
ــتر  ــهروندان محترم می توانند جهت دريافت اطالعات بیش متقاضیان و ش
برای هرگونه ساخت و ساز به قسمت واحد فنی و مهندسی اداره كل بنادر 

و دريانوردی استان سیستان و بلوچستان مراجعه نمايند.
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اتمام تعميرات اسكله شناور 
در جزیره هرمز

معاون فنی و نگهداری اداره کل بنادر و دريانوردی هرمزگان ازاتمام 
تعميرات اسكله شناور و نصب آن در جزيره هرمز خبر داد.

ــن باره گفت :  ــی، محمد رضا پوررجبی در اي ــه گزارش روابط عموم ب
تعمیرات اساسی زيرآبی اسکله شناور چند منظوره جزيره هرمز كه در 
ــهید رجايی در حال انجام بود به  ــره تعمیراتی مجتمع بندری ش سرس

پايان رسید و در جزيره هرمز نصب شد.
ــازی بستر مناسب و تسهیل  ــتای آماده س وی گفت : اين اقدام در راس
ــد كه بیش از 4 ماه به  ــافر و بار به اين جزيره انجام ش در امر تردد مس

طول انجامید.
ــارد و 800 میلیون ريال  ــرای اين طرح را 4 میلی ــی اعتبار اج پوررجب
ــوره، 30 متر طول، 20 متر  ــکله چند منظ عنوان كرد و گفت : اين اس
ــاعت  عرض و بیش از 150 تن وزن دارد كه با صرف 15 هزار نفر – س
كار تعمیراتی و تعويض بیش از 70 تن ورق و پروفیل دريايی، عملیات 

آن به اتمام رسید.
معاون فنی و نگهداری اداره كل بنادر و دريانوردی هرمزگان خاطرنشان 
ــکله ها به صورت نیمه شناور و لواليی در سواحل و بنادر  كرد : اين اس
ــکله مغروق  ــتفاده قرار می گیرند كه با توجه به اينکه اين اس مورد اس
ــیده بود تعمیرات  ــه و ديواره آن پوس بوده و 80 درصد ورق های عرش

اساسی آن در دستور كار قرار گرفت.
وی در تشريح اقدامات انجام شده برای بازسازی اين اسکله گفت : پس 
ــازی و انتقال اين اسکله به بندر شهید رجايی، عملیات خزه  از شناورس
تراشی، شستشو با آب شیرين و گريت بالست بدنه انجام شده تا آماده 

برش و جداسازی ورق های فرسوده گردد.
ــوده از رمپ  ــازی ورق های فرس پوررجبی تصريح كرد : پس از جداس
ــکاری گرديد و در نهايت  مذكور، ورق های دريايی جديد مونتاژو جوش
عملیات رنگ آمیزی و نصب تاسیسات و تجهیزات آن به انجام رسید.

راه اندازي  اولين پایگاه ساحلي تعميرات 
در مجتمع  بندري امام خميني 

در راس�تاي اجراي مقررات کنوانس�يون هاي س�ازمان جهاني 
 )SBM( دريانوردي، نخستين پايگاه تعميرات ساحلي شناورها

در مجتمع بندري امام خميني راه اندازي گرديد. 
ــي ؛ معاون فني و نگهداري  ــعود باقرخان به گزارش روابط عمومي، مس
ــن اعالم اين خبر  ــتان ضم ــتان خوزس اداره كل بنادر و دريانوردي اس
ــت : همزمان با احداث اين پايگاه كلیه امور مرتبط با تعمیر  اظهار داش
ــناورها  ــتي ها و ش ــك و مخابرات انواع كش ــرق، الکترونی ــزات ب تجهی

را  مطابق با قوانین و مقررات بین المللي انجام مي شود. 
ــي دريانوردي  ــازمان جهان ــت نام اين پايگاه در س ــه از ثب وي در ادام
)IMO(، كلیه شركت ها و خطوط كشتیراني داخلي و خارجي و بنادر 

داخلي و خارجي خبر داد. 
معاون فني و نگهداري اداره كل بنادر و دريانوردي استان خوزستان در 
ــدازي اين پايگاه كه با همکاري بخش خصوصي  خصوص مراحل راه ان
ــرات الکترونیکي و مخابراتي اين اداره  ــر و نگهداري تجهی و اداره تعمی
ــاي مکرر طي  ــت : پس از پیگیري ه ــت، اظهار داش ــورت گرف كل  ص
ــته، واحد فني و نگهداري اين اداره كل موفق شد بر  ــال هاي گذش س
ــازمان بنادر و دريانوردي  ــاس ممیزي اخیر اداره كل امور دريايي س اس
مجوزهاي قانوني تأسیس اين مركز را كسب و نسبت به راه اندازي آن 

اقدام كند. 
گفتني است :  به دنبال راه اندازي اين پايگاه، بندر امام خمیني )ره( به 
ــتیباني تجهیزات  عنوان يکي از مجهزترين بنادر جهان در زمینه ي پش

الکترونیکي و مخابراتي شناورها معرفي خواهد شد.

  

در راس�تاي گس�ترش ايمن�ي دريانوردي، 
سامانه ارسال وضعيت هواشناسي سواحل 
و بنادر خوزستان از طريق پيام کوتاه مورد 

بهره برداری قرار گرفت. 
به گزارش روابط عمومي، علیرضا خجسته معاون 
دريايي و بندري اداره كل بنادر و دريانوردي استان 
ــتان با اعالم اين خبر گفت: اين سامانه به  خوزس
منظور اطالع رساني به هنگام و گسترده به كلیه ي 

ــراد مرتبط با حوزه ي دريانــــوردي  نهادها و اف
مورد بهره برداري قرار گرفت. 

ــاره به اهمیت آگاهي از وضعیت آب و  وي با اش
ــتان،  ــواحل و بنادر اس هوايي  و جزر و مدي س
ــال پیامك  گفت : عالقه مندان مي توانند با ارس
ــماره 30001391 از آخرين وضعیت آب  ــه ش ب
ــي، وضعیت  و هوايي ناحیه خارک و بار خورموس
جزر و مدي خورموسي، اروند، بندر امام خمیني 
و همچنین از  آخرين اطالعیه ها،اخطاريه ها  و 

مانورهاي نظامي دريايي، آگاهي يابند. 
علیرضا خجسته در خصوص نحوه ي استفاده از 
اين سامانه گفت : عالقه مندان مي توانند با ارسال 
عدد 1 از گزارش وضع هواي روزانه ناحیه خارک 
و بار خورموسي، با ارسال عدد 2 از وضعیت جزر 
و مد ثبت شده در خورموسي، با ارسال عدد 3 از 
جزر و مد ثبت شده در اروند، با ارسال عدد 4 از 
وضعیت جزر و مد ثبت شده در بندر امام خمیني 
و با ارسال عدد 5 از آخرين اطالعیه ها، اخطاريه ها  

و مانورهاي نظامي دريايي آگاهي يابند. 

راه اندازی سامانه پيام كوتاه وضعيت آب و هوایي 
سواحل و بنادر خوزستان 

بندر بوشهر در راه بازگشت به دوران طالیي خود است

مديرکل بنادر و دريانوردي بوش�هر گفت: 
بن�در بوش�هر ک�ه روزگاري مطرح ترين 
بن�در منطق�ه را در اختيار داش�ته و پس 
از آن دچار رکود ش�ده بود، اکنون در راه 

بازگشت به دوران طاليي اش است.
ــتاد  ــط عمومي، محمد راس ــزارش رواب ــه گ ب
ــال  ــت: 5 س ــع خبرنگاران اظهار داش در جم
ــعه بندربوشهر،  پیش و قبل از آغاز طرح توس
ــدر تاريخي را  ــاي اين بن ــده احی خیلي ها اي
ــا امروز به  ــتند، ام ــي و آرماني مي دانس روياي
لطف سرمايه گذاري هاي انجام شده و تخفیف 
ــهر به سمت دوران  ــود بازرگاني، بندر بوش س

طاليي اش در حال حركت است. 
ــعه بندر  ــس از افتتاح طرح توس ــزود: پ وي اف
ــت پهلوگیري  ــاهد افزايش ظرفی ــهر، ش بوش
كشتي هاي بزرگ و جذب كانتینر به اين بندر 
ــه اكنون ظرفیت پذيرش  بوديم، به گونه اي ك
ــهر 2 برابر گذشته شده و  كشتي در بندر بوش
در جذب كانتینر نیز پس از بندر شهید رجايي 
رتبه دوم را داريم، در حالي كه قبالً از اين نظر 

بندر چهارم كشور بوديم. 
ــتاد تصريح كرد: رشد سريع و شتابان بندر  راس
ــس از افتتاح طرح  ــهر در مدت كوتاهي پ بوش
ــعه آن در مقايسه با بنادر مشابه كم نظیر  توس
ــاي دروازه اي  ــکار جرثقیل ه ــت و با آغاز ب اس
ــرايط بهتري  )گنتري كرين( انتظار داريم به ش

برسیم. 
مدير كل بنادر و دريانوردي استان بوشهر نقطه 
عطف بندر بوشهر را ايجاد جاده دسترسي بندر 
به جزيره نگین دانست و اظهار داشت: عملیات 
اجرايي اين پروژه با حضور معاون وزير راه آغاز 
شد و در مرحله اول جزيره نگین به جزيره صدرا 
ــعه ظرفیت  ــود كه منجر به توس متصل مي ش
ــي از تردد  ــي بندر، كاهش ترافیك ناش عملیات
خودروهاي سنگین به سمت بندر و مهیا كردن 
ــرمايه گذار بخش خصوصي  ــور س زمینه حض
ــعه جزيره نگین به عنوان بخش دوم  براي توس

فعالیت هاي بندري مي شود. 
وي گفت: پروژه اتصال اين دو جزيره به همديگر 
ــرف 15 ماه انجام  با اعتبار 40میلیارد ريال ظ
شده و تا اسفند ماه 90 به بهره برداري مي رسد، 
ــهرـ   ــم اتصال آنها به جاده بوش ــس از آن ه پ

برازجان در اولويت قرار مي گیرد. 
ــاي كار  ــرد: تا اين ج ــان ك ــتاد خاطرنش راس
ــهر از رده چهارم به دومي از نظر تخلیه و  بوش
بارگیري كانتینر ارتقا يافته و مشخص شد كه 
سرمايه گذاري طرح توسعه بندر بوشهر بیهوده 
ــتحقاق توجه بیشتر از اين  نبوده و اين بندر اس

را دارد.

131

بندر  و دریا / شماره 177

رویدادهاي بنادر كشور



برگزاري دوره آموزشی پایش سواحل و مدل سازی باد و 
هيدروگرافی جزر و مد در بندر شهيد رجایی

بندر شهيد رجايی ميزبان شرکت کنندگان 
داخل�ی و خارجی در دوره آموزش�ی پايش 
س�واحل و مدل س�ازی باد و هيدروگرافی 

جزر و مد بود.
ــن دوره 5 روزه،  ــه گزارش روابط عمومی، در اي ب
ــه،  ــور فرانس متخصصان داخلی و خارجی از كش
مباحث مربوط به پايش ساحل و مدل سازی باد 
ــن هیدروگرافی جزر و مد را به صورت  و همچنی

تئوری و عملی فرا گرفتند.
ــت پس از اتمام عملیات موفقیت آمیز  گفتنی اس
ــواحل و آبهای استان سیستان  مطالعات پايش س
ــروژه مدلینگ  ــتان و همچنین انجام پ و بلوچس
ــتان  ــای دريايی در اس ــاخص ه ــا و ش پارامتره
هرمزگان،  اين دوره آموزشی به منظور آشنايی هر 
بیشتر كارشناسان واحدهای مهندسی و عمران در 

سطح بنادر كشور با مباحث مذكور انجام شد.
مديركل مهندسی سواحل و بنادر سازمان بنادر 
و دريانوردی در اين دوره آموزشی گفت: پیش از 
انقالب در حوزه دريا با فقر اطالعاتی روبرو بوديم 
ــالب و خصوصا در دو دهه اخیر،با  كه پس از انق

ــی،  طرحهای مطالعاتی  تالش متخصصان داخل
بسیار خوبی در اين حوزه، اجرا شد و هم اكنون از 

اطالعات خوبی در اين بخش برخورداريم.
علیرضا كبريايی افزود : ديدگاه دولت، توسعه دريا 
ــم دريا را محور  ــت كه چنانچه بخواهی محور اس
ــات كاملی از آن  ــم بايد اطالع ــعه قرار دهی توس

داشته باشیم تا در آينده دچار مشکل نشويم.
ــت  ــاره به پروژه های مطالعاتی در دس وی با اش
اقدام اين سازمان گفت : طرحهای مديريت جامع 
مناطق ساحلی، مدلینگ امواج درياهای ايران و 
شبکه جامع اندازه گیری مشخصه های دريايی از 
جمله اين طرحها می باشد كه با اتمام اين طرح ها، 
شناخت كاملی از پديده های مختلف دريايی برای 
انجام پروژه های عمرانی در دريا و ساحل حاصل 
می شود و بستر الزم برای پیش بینی امواج دريا 

برای روزهای آينده فراهم خواهد شد.
ــر، به دلیل  ــالهای اخی ــت : در س ــی گف  كبرياي
ــاحل وجود  ــه های فراوانی كه در دريا و س جاذب
ــا در اين مناطق  ــرمايه گذاری ه دارد، حجم س

افزايش چشم گیری داشته است.

با س�رمايه گذاري 17 ميليارد ريالي بخش خصوصي تعداد 29 دستگاه 
هاپر تخليه غالت استاندارد در بندر امام خميني به بهره برداري رسيد.  
ــته معاون دريايي و بندري اداره كل  به گزارش روابط عمومي، علیرضا خجس
ــت : اين پروژه به  ــتان با اعالم اين خبر گف ــتان خوزس بنادر و دريانوردي اس
منظور افزايش ضريب ايمني عملیات تخلیه محموالت فله ي خشك و غالت و 

افزايش بهره وري بندر در دستور كار اداره امور بندري قرار گرفت. 
وي با اشاره به اينکه هاپر دستگاه ويژه تخلیه كاالي فله خشك و غالت  از كشتي 
ــتگاه هاپر جديد ساخته و 5 دستگاه از  ــد، گفت : در اين پروژه 24 دس مي باش

هاپرهاي قديمي تعمیر و اصالح و 13 دستگاه هاپر نیز از رده خارج شدند. 

علیرضا خجسته با اشاره به اينکه 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 
ــده است. معاون دريايي و بندري اداره كل بنادر و دريانوردي  در آنها تخلیه ش
استان خوزستان در ادامه از؛ گندم، ذرت، جو، سويا، كود، پودر آلومینیوم، خاک 
ــکر خام و پودر آهن به عنوان كاالهاي فله ي خشك تخلیه  معدني، برنج، ش
ــده در بندر در 9 ماهه امسال ياد كرد. خجسته همچنین از اصالح و بهبود  ش
ــبرنگ، چراغ گردان،  ــتقرار كارگر تخلیه دريچه ها، نصب ش پلکان جايگاه اس
دوربین مدار بسته و آژي ر به عنوان عمده اقدامات صورت گرفته در بهینه سازي 

تجهیزات تخلیه غالت و كاالي فله ي جامد خبر داد.

بهينه سازي تجهيزات تخليه ي كاالي فله ي خشك و غالت 
در مجتمع بندري امام خميني

  تخليه و بارگيري 31 ميليون تن انواع کاال در بنادر خوزستان در 10 ماهه سال 
جاري، رشد 13 درصدي عملكردي را در پي داشت. 

ــجافی از مهمترين بنادر  ــهر، آبادان، چوئبده، اروند كنار و س بنادر امام خمیني، خرمش
استان خوزستان مي باشند كه انواع كاالي نفتي، غیر نفتي در اين بنادر تخلیه و بارگیري 

مي شوند. 
به گزارش روابط عمومي، ابراهیم ايدني مدير كل بنادر و دريانوردي استان خوزستان در 
اين خصوص گفت : تا پايان دي ماه امسال بیش از 31 میلیون و 96 هزار تن انواع كاالي 
ــتان تخلیه و بارگیري شد كه 21 میلیون و 880 هزار  نفتي و غیر نفتي در بنادر خوزس
تن آن مربوط به تخلیه و بارگیري كاالهاي غیر نفتي از رشد 8 درصدي نسبت به مدت 

مشابه در سال گذشته برخوردار بوده است. 
وي ادامه داد : در اين مدت 9 میلیون و 216 هزار تن انواع كاالي نفتي در بنادر استان 

با 25 درصد رشد نسبت به 10 ماه سال 88 تخلیه و بارگیري شد. 
ايدني در ادامه به رشد 12 درصدي تخلیه و بارگیري انواع كاال در بندر امام خمیني در 
10 ماهه امسال اشاره كرد و گفت : بیش از 29 میلیون و 880 هزار تن انواع كاال در اين 
بندر تخلیه و بارگیري شد كه 20میلیون و 695 هزار تن آن با 7 درصد رشد نسبت به 
مدت مشابه سال قبل مربوط به كاالهاي غیر نفتي و 9 میلیون و 186 هزار تن آن با 25 

درصد رشد به كاالهاي نفتي اختصاص داشته است . 

ــد 26 درصدي تخلیه و  ــتان در ادامه به رش ــتان خوزس مدير كل بنادر و دريانوردي اس
ــهر به عنوان دومین بندر بزرگ  ــال جاري در بندر خرمش بارگیري كاال در 10 ماهه س
استان خوزستان اشاره كرد و گفت : در اين مدت يك میلیون و 146 هزار تن انواع كاال 
در اين بندر تخلیه و بارگیري شد كه يك میلیون و 118 هزار تن آن با 23 درصد رشد 
ــد 100 درصدي به كاالهاي نفتي  مربوط به كاالهاي غیر نفتي و 27 هزار تن آن با رش

اختصاص دارد. 
ايدني با اشاره به رشد 24 درصدي تخلیه و بارگیري در بندر آبادان، چوئبده و اروند كنار 
ــده در  گفت : از میزان 67 هزار و 842 تن كاالي نفتي و غیر نفتي تخلیه و بارگیري ش
اين بنادر، 66 هزار و 300 تن آن با رشد 36 درصد مربوط به كاالي غیر نفتي و 1541 

تن آن مربوط به كاالهاي نفتي مي باشد. 
ــاره به به رشد 35 درصدي تخلیه  ــتان با اش ــتان خوزس مدير كل بنادر و دريانوردي اس
ــال 200 هزار و 652  ــتان  گفت : در 10 ماهه امس و بارگیري كانتینري در بنادر خوزس

TEU كانتینر در بنادر استان تخلیه و بارگیري شد. 
ــي از بندر امام خمیني با 192  ــت 994 هزار و 522 تن مواد نفت ــه از ترانزي وي در ادام

درصد رشد در اين مدت خبر داد. 
مهندس ايدني در پايان از جابه جايي 29 هزار و 216 نفر مسافر از اسکله هاي مسافري 

بنادر آبادان و خرمشهر به كشورهاي حاشیه جنوبي خلیج فارس خبر داد.

رشد 13 درصدي تخليه و بارگيري كاال در بنادر خوزستان 
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درآخري�ن روز از دهه مبارك فجر و طی مراس�می طرح بهس�ازی و س�اماندهی بندر 
مسافری شهيد حقانی در بندرعباس به بهره برداری رسيد.

به گزارش روابط عمومی، معاون فنی و مهندسی سازمان بنادر و دريانوردی در اين مراسم با اشاره 
ــهید رجايی گفت : اين بندر بیش از 50 درصد حمل و  ــور خصوصاً بندر ش به وضعیت بنادر كش
ــعه آن با سرعت در حال انجام است،  ــور را بر عهده دارد كه هم اكنون طرح توس نقل دريايی كش
ــاالری افزود :  برای توسعه اين بندر 600 میلیارد تومان سرمايه گذاری پیش بینی  رمضان عربس

شده است. 
ــال 84، ظرفیت اين بندر به 3 میلیون  ــعه در س ــا بهره برداری از فاز اول طرح توس ــت : ب وی گف
ــهید رجايی به 6 میلیون  ــش يافته كه با تکمیل فاز2 نیز ظرفیت كانتینری بندر ش TEU  افزاي

TEU خواهد رسید.
عرب ساالری در بخش ديگری از سخنان خود به مطالعات  انجام شده در بخش مسافرتهای دريايی 
اشاره كرد و گفت: با همکاری يکی از دانشگاههای مطرح كشور، مطالعات مسافرت های دريايی در 
افق چشم انداز 1404 انجام شد كه بر اساس اين طرح، پیش بینی مي شود حجم اين مسافرتها به 

بیش از 30 میلیون نفر مسافر ارتقاء يابد و در اين راستا بايد بنادرمسافری زيادی احداث شود. 
ــتان هرمزگان نیز، احداث 10 بندر پیش بینی شده است كه بندر  ــان كرد: برای اس وی خاطرنش

شهید حقانی در بندرعباس و بندر شهید ذاكری در قشم از جمله اين بنادر می باشد.
ــی سازمان بنادر و دريانوردی با اشاره به جابجايی ساالنه بیش از 5 میلیون  معاون فنی و مهندس
نفر مسافر دريايي در استان گفت: مبلغ 250 میلیارد ريال  از محل وجوه اداره شده سازمان بنادر 
جهت اعطای تسهیالت به متقاضیان خريد شناور اختصاص يافته كه با ورود شناورهای مدرن و 

استاندارد جديد، چهره مسافرتهای دريايی دگرگون می شود. 
استاندار هرمزگان نیز در اين مراسم، افتتاح بندر مسافری شهید حقانی را برگ ديگری از خدمت 

رسانی دولت خدمتگذار به مردم عنوان كرد.
حسین هاشمی تختی گفت : خوشبختانه با تالش مديران و همراهی مردم، فضای كار و تالش و 

جديت در خدمت رسانی به مردم در استان حاكم است كه جای تشکر دارد.
مديركل بنادر و دريانوردی هرمزگان نیز در اين مراسم با اشاره به نگاه ويژه سازمان بنادر به توسعه 
ــاماندهی بندر مسافری  شهید حقانی بیش از 90  ــافرتهای دريايی گفت: برای بهسازی و س مس

میلیارد ريال اعتبار هزينه شده است.
ــته در اين بندر 2 اسکله سیمانی وجود داشت كه در شان  علی اكبر صفايی اضافه كرد : در گذش

مردم نبود اما در حال حاضر 8 فروند اسکله شناور نصب شده است.
ــناور مسافری استاندارد بین بندرعباس و قشم در حال جابجايی  وی افزود : در حال حاضر 16 ش
مسافر هستند  و 14 فروند شناور استاندارد جديد با ظرفیت 40 تا 50 مسافر از محل وجوه اداره 
شده سازمان بنادر در داخل كشور در دست ساخت است كه تا پايان سال 8 فروند از اين شناورها 

به ناوگان حمل و نقل دريايی افزوده خواهد شد.
نماينده مردم بندرعباس، قشم، حاجی آباد، ابوموسی و بندر خمیر در مجلس شورای اسالمی نیز 
با تبريك ايام ا... دهه فجر گفت : پس از انقالب همواره دشمن در تالش برای القای 2 بحران عدم 

مشروعیت و عدم كارآمدی نظام بود كه ناموفق شد.
محمد آشوری افزود : پس از انقالب اتفاقات بزرگی در خدمت رسانی به مردم به وقوع پیوست و 

توانستیم در بخش های مختلف قله های رفیع علم و تکنولوژی را فتح كنیم.
وی بهره برداری از 775 پروژه كوچك و بزرگ در دهه فجر امسال در استان را نشانی از عزم راسخ 

ملت ايران در جهت اعتالی نظام عنوان كرد.
گفتنی است، در پايان اين مراسم از 3 فروند شناور مدرن 40 نفره نیز بهره برداری صورت گرفت.

اتمام  پروژه هاي بندر مسافری شهيد حقانی به بهره برداری رسيد
ساخت و نصب المان هاي ترافيكي 

در مجتمع بندري امام خميني 
با هدف تسهيل و ساماندهي ترافيك، پروژه تعريض، تعمير، ساخت 
و نصب المان هاي ترافيكي راه هاي دسترسي با اعتبار 3 ميليارد و 

500 ميليون ريال در مجتمع بندري امام خميني به پايان رسيد. 
به گزارش روابط عمومي، مسعود قاسمیان معاون مهندسي و عمران اداره 
كل بنادر و دريانوردي استان خوزستان با اشاره به اينکه  اجراي اين طرح ، 
مشکالت ترافیکي بندر امام خمیني را تا حد زيادي مرتفع مي كند گفت: با 
توجه به توسعه روزافزون اين بندر و روند روبه رشد میزان تخلیه و بارگیري، 
ساماندهي مشکالت ترافیکي همواره در دستور كار اداره تعمیر و نگهداري 

ساختمان اين اداره كل قرار دارد. 
ــوص اقدامات صورت گرفته در اجراي اين پروژه به ؛  ــه در خص وي در ادام
ــفالت، تعريض ضلع شرقي مسیر دسترسي 2 و 3، اجراي  زيرسازي و آس
آسفالت ضلع غربي دسترسي 3، اجراي جدول، سرعت گیر، خط كشي و 
نصب عالئم انتظامي مسیر دسترسي 3 ضلع غربي و مسیر دسترسي 2 و 
3 ضلع شرقي، تابلوهاي اطالعاتي دسترسي 1 و 2 و بلوار اداري دسترسي 

3 و 4، اشاره كرد. 
قاسمیان ابراز امیدواري كرد ؛ با حل مشکالت ترافیکي در بندر امام خمیني، 
شاهد تسريع و افزايش میزان تردد خودروهاي سنگین به اين بندر و به تبع 

آن شتاب در رسیدن كاالها به مقصد باشیم.

برگزاری همایش اتوماسيون ترمينال 
كانتينری در بندر شهيد رجایی

همايش اتوماس�يون ترمين�ال کانتينری در مجتمع بندر ش�هيد 
رجايی برگزار شد. 

ــکی  به گزارش روابط عمومی، رئیس اداره تعمیر و نگهداری تجهیزات خش
ــادر و دريانوردی هرمزگان با اعالم اين خبر گفت : اين همايش  اداره كل بن
به منظوره تبادل اطالعات و آشنايی با اهمیت كاربرد تجهیزات روز و سرعت 
عمل در تخلیه  وبارگیری كانتینر با شیوه های مناسب و صرف حداقل هزينه 
برگزار شد. سید مشکوه جلیلیان، استفاده از زمان و بهره گیری از تجهیزات 
مکانیزه ترمینال كانتینری را از جمله مهمترين مزايای برگزاری اين همايش 
عنوان كرد. وی گفت : در اين همايش يك روزه، 80 نفر شركت داشتند كه 
زير نظر دكتر سید مهدی رضايی استاد دانشکده مهندسی مکانیك از دانشگاه 

صنعتی امیركبیر مباحث مربوط را فرا گرفتند.
جلیلیان خاطرنشان كرد: اين همايش توسط معاونت فنی و نگهداری بندر 

شهید رجايی و با همکاری مشاور فنی فرناس تکنولوژی برگزار شد.

صادرات و ترانزیت مواد نفتي در مجتمع بندر امام خمينی
 از مرز یك ميليون تن گذشت 

يك ميليون و 34 هزار تن فله ي مايع از مجتمع بندري امام خميني 
به ساير کشورها صادر شد. 

ــاون دريايی و بندری اداره  ــته مع به گزارش روابط عمومي، علیرضا خجس
كل بنادر و دريانوردي استان خوزستان با اعالم اين خبر گفت: در نه ماهه 
ــت سال جاری صادرات مواد فله مايع از رشد 138درصدي برخوردار  نخس
ــت. وي در تشريح مواد فله ي مايع صادر شده در مجتمع بندري  بوده اس
امام خمیني از صادرات 127 هزار و 650 تن روغن پايه و آروماتیك با 60 
ــد و 873 هزار و 72 تن مازوت با 202 درصد رشد و میزان 33  درصد رش

هزار و 929 تن  فورفورال و اسالک واكس در 9 ماهه امسال خبر داد. 
وي با اشاره به اينکه هدف ما رضايت صاحبان كاال مي باشد گفت : با توجه 
به اينکه مواد فله ي مايع روغن پايه، روغن آروماتیك، مازوت و فورفورال از 
جمله كاالهاي خطرناک محسوب مي شوند در اين مدت عملیات بارگیري 

اين كاالها بدون هیچگونه حادثه اي انجام گرديد.
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تأمين قطعات یدكي به ارزش  13 ميليارد ریال در پایانه ی 
غالت  مجتمع  بندری امام خميني 

ب�ه منظور تعمير، نگه�داری و ارتقاء کيفی 
تجهي�زات اس�تراتژيك پايان�ه ی غ�الت 
مجتمع بندری امام خمينی در س�ال جاري 
بي�ش از 13 ميلي�ارد ري�ال توس�ط بخش 

خصوصی هزينه شد. 
به گزارش روابط عمومی، مسعود باقر خانی، معاون 
فنی و نگهداری اداره كل بنادر و دريانوردی استان 
خوزستان ضمن  اعالم اين خبر افزود : يکي از عوامل 
مهم و تأثیرگذار بر ارائه خدمات مناسب نگهداري 
و تعمیر تجهیزات استراتژيك بندري، تهیه و تأمین 
قطعات يدكي است كه  مي بايست از سه مؤلفه ي 
ــات، تأمین تعداد كافي  ــم تامین به موقع قطع مه

قطعات و تأمین قطعات با كیفیت برخوردار باشد. 
ــاره به  برون سپاري  مسعود باقرخاني ضمن اش
ــداري و تعمیرات در  ــي نگه ــاي اجراي فعالیت ه
ــای مجتمع بندری امام خمینی  تمامی پايانه ه
ــش خصوصی كارگزار  ــركت های بخ افزود :  ش
خدمات بندری به منظور افزايش راندمان كاري، 
ــت مؤلفه هاي الزم جهت تأمین قطعات  مي بايس
ــركت تايدواتر خاورمیانه  را رعايت نمايند كه  ش
به عنوان بزرگترين  كارگزار خدمات بندری اين 

ــدر همواره به نحوه مطلوبي از عهده انجام اين  بن
ــه  مهم برآمده كه براي نمونه در آذر ماه 89، س
میلیارد ريال قطعات يدكي تهیه و تامین نموده 
است. اين درحالي است كه خريد قطعات يدكي 
ــركت تايدواتر خاورمیانه در سال جاري از مرز  ش

13 میلیارد ريال گذشت.

افزایش تقاضاي خطوط كشتيراني براي فعاليت در 
بندر بوشهر

رييس اداره امور بندري اداره کل بنادر و دريانوردي استان بوشهر گفت: 
پس از اجراي طرح توسعه بندر بوشهر، تقاضاي خطوط کشتيراني براي 

فعاليت در بندر بوشهر به نحو چشمگيري افزايش يافته است.
به گزارش روابط عمومي، غضنفر سلیمي با اشاره به اينکه پیش از اجراي طرح 
توسعه تنها خط كشتیراني جمهوري اسالمي ايران در بندر بوشهر فعالیت مي 
كرد اظهار داشت: از 2 سال گذشته تاكنون 26 خط كشتیراني بین المللي در 
ــهر مشغول فعالیت هستند كه در اين میان، پس از خط كشتیراني  بندر بوش
 WAN و CMA، MSC، YML، MAERSK جمهوري اسالمي، خطوط

HAI  بیشترين حجم جابجايي كانتینر را داشته اند.
وي توسعه زيرساخت هاي بندري در سال هاي اخیر به ويژه در بخش كانتینر 
را مورد توجه قرار داد و گفت: اين امر موجب افزايش رو به رشد ورود كانتینر 
به بندر بوشهر شده و خطوط كشتیراني را ترغیب كرده تا اين بندر را براي 
حمل و نقل كانتینر انتخاب نمايند. سلیمي با تاكید بر اينکه ظرفیت بالقوه 
منطقه ويژه اقتصادي شماره2 بوشهر باعث شده تا محدوديتي از نظر پذيرش 
ــتیراني نداشته باشیم، تصريح كرد: در اين منطقه كه  كانتینر و خطوط كش
در 12 كیلومتري بندر بوشهر قرار دارد، امکان دپوي حجم بااليي از كانتینر 
ــي از تجهیزات  ــهر نیز بخش وجود دارد و اپراتور تخلیه و بارگیري بندر بوش
ــرويس دهي مناسب به مشتريان به آنجا  ــاني خود را جهت س و نیروي انس

منتقل كرده است.  
ريیس اداره امور بندري اداره كل بنادر و دريانوردي استان بوشهر اظهار امیدواري 
كرد با ادامه حركت رو به رشد عملیات كانتینري در  بندر بوشهر  ،ساير خطوط 

كشتیراني نیز براي حمل كانتینر از طريق اين بندر اعالم آمادگي نمايند.

مدير کل بنادر و دريانوردی سيس�تان و بلوچس�تان گفت : پروژه 
اتصال بندر شهيد بهش�تی و شهيد کالنتری به فيبر نوری در دهه 

فجر سال جاری به بهره برداری رسيد.
به گزارش روابط عمومي، سیاوش رضوانی با اعالم اين مطلب افزود : پروژه 
اتصال بندر شهید بهشتی و شهید كالنتری به فیبر نوری با هزينه ای بیش 

از 340 میلیون تومان به بهره برداری رسید.
ــتان و بلوچستان به فیبر نوری امکان  وی تصريح كرد : تجهیز بنادر سیس
ــرعت انجام امور را فراهم  ــتم اتوماسیون اداری و افزايش س برقراری سیس

می كند.
ــعه ای بندر  ــی گفت : احداث ترمینال كانتینری، از پروژه های توس رضوان

شهید كالنتری به شمار می رود كه به طور رسمی افتتاح شده است.
ــتان و بلوچستان همچنین اظهار داشت؛  مدير كل بنادر و دريانوردی سیس
ــس و نجات تاكنون 50 درصد پیشرفت  ــاخت اسکله شناور تجس پروژه س

داشته و پیش بینی می شود تا پايان سال به بهره برداری برسد.
ــتی به اتمام  ــهید بهش ــح كرد : مرحله ارزيابی پیمانکار طرح ش وی تصري

رسیده است و به زودی مرحله اجرايی آن آغاز خواهد شد.

بهره برداری از فيبر نوری بنادر 
شهيد كالنتری و شهيد بهشتی چابهار

بيش ازشش ميليون  تن كاال  در ده  ماهه  امسال  در 
بندرانزلي تخليه  و بارگيري شد

مدير کل بنادر و دريانوردي اس�تان گيالن  
گفت :  در ده  ماهه امسال  شش ميليون  و 
47 ه�زار و 10 تن  کاال  در بندرانزلي تخليه  

و بارگيري شد.
 به گزارش روابط عمومي، فرهاد منتصر كوهساري  
درادامه  سخنان  خود افزود : اين  میزان  تخلیه  و 
بارگیري كاال  نسبت  به  مدت  مشابه  سال قبل  
كه پنج میلیون  و 795 هزار و 313 تن كاال  بود، 

4/3 درصد  افزايش يافته است .
وي تعداد كل كشتي  هاي وارده  به بندرانزلي  در 
اين  مدت  را 1946 فروند عنوان  و اظهار  داشت 
:  اين تعداد كشتي وارد شده  نسبت به  ده  ماهه 
سال  قبل رشد  9/2 درصدي را نشان  مي دهد.

ــتان  گیالن   ــادر و دريانوردي  اس ــر كل  بن مدي
اضافه  كرد : 255579 دستگاه  كامیون  و تانکر  
در همین  مدت  در بندرانزلي بارگیري شده است 

.

كوهساري خاطر نشان كرد :  اين افزايش تخلیه  
ــي در بندرانزلي اتفاق  افتاده   ــري در حال و بارگی
است  كه اين  اداره  كل  همزمان  در حال  توسعه  
ظرفیت بندر و احداث اسکله  و موج شکن هاي 

جديد مي باشد.

اداره کل بنادر و دريانوردي اس�تان خوزستان براي 
دومين ب�ار گواهينامه امنيت اطالع�ات )ISMS( را 

دريافت کرد.
  اداره كل بنادر و دريانوردي استان خوزستان براي دومین 

بار گواهینامه امنیت اطالعات )ISMS( را دريافت كرد. 
ــي، جهانگیر نجاتي معاون طرح و  به گزارش روابط عموم
توسعه اداره كل بنادر و دريانوردي استان خوزستان با اعالم 

ــط ممیزين  اين خبر گفت : پس از انجام اين ممیزي  توس
ــركت DNV  ، اين اداره كل به مدت سه  بین المللي  ش
سال ديگر موفق به اخذ دومین گواهینامه امنیت اطالعات 
ــد  ــتاندارد ISO 27001-2005  گردي ــا اس )ISMS( ب
ــازنده اي را در ارتقاء سطح حفاظت  ــته نقش س كه توانس

اطالعات رايانه اي در بندر امام ايفا نمايد. 
نجاتي با اشاره به اينکه هدف از اين ممیزي اطمینان از تداوم كسب 

و كار در بندرامام در محیطي خالي از خطرات و تهديدها  بود، از 
تاكیدات شوراي عالي انفورماتیك كشور در خصوص ايمن سازي 

فضاي تبادل اطالعات سازمانها و ارگانهاي دولتي خبر داد.
ــت از ــوان گواهینامه امنی ــر عن ــن از تغیی  وي همچنی

 IT Process in Imam ــه  IT Department  ب
ــه  كلی ــامل  ش ــه  ك   Khomeini Port Complex

فرآيندهاي مرتبط با IT اداره كل مي شود، خبر داد. 

اداره كل بنادر و دریانوردي استان خوزستان  براي دومين بار  گواهينامه امنيت اطالعات را دریافت كرد
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  در راستاي اجراي بهينه طرح تكريم ارباب 
رجوع، آزمون هاي دريانوردي اداره کل بنادر 

و دريانوردي استان خوزستان مكانيزه شد. 
به گزارش روابط عمومي، جهانگیر نجاتي معاون 
طرح و توسعه اداره كل بنادر ودريانوردي استان 
ــي از عمده  ــه اينکه يک ــاره  ب ــتان با اش خوزس
ــتان خوزستان، دريانوردي و  فعالیتهاي مردم اس
ــق دريا ) صیادي و تجاري (   امرار معاش از طري
ــان كرد ؛  با توجه به اينکه  ــد خاطر نش مي باش
ــوردان يکي  ــتگي دريان ــي و احراز شايس ارزياب
ــد  ــاي اصلي اين اداره كل مي باش ــت ه از فعالی
ــتگي اعم از  ــه آزمون هاي مختلف شايس ماهیان

فرماندهي، افسري و ملواني  شناورهاي چوبي و 
فلزي با نظارت اداره امتحانات و گواهینامه هاي 

دريانوردي در سطح استان برگزار مي گردد. 
ــیاري از متقاضیان  ــه بس ــاره به اينک ــا اش وي ب
ــهرها و  ــه هاي دريانوردي  عالوه بر ش گواهینام
ــتان خوزستان، از استان هاي همجوار  نواحي اس
ــند خاطر نشان كرد: با انجام اين كار  نیز مي باش
موجبات رضايت دريانوردان درخصوص اطالع از 
ــود  چرا كه ديگر  ــج آزمون ها فراهم مي ش نتاي
ــا تماس هاي مکرر  ــازي به حضور فیزيکي وي نی
ــتان و يا با  ــش اس متقاضیان با مراكز تحت پوش
ــج آزمون  ــت اطالع از نتاي ــات جه اداره امتحان
ــز دركاهش  ــاياني  نی ــد و كمك ش ها نمي باش
ــاير مسائل  هزينه تردد اياب و ذهاب، زمان و س

مي نمايد. 
گفتني است؛ از اين پس متقاضیان براي دسترسي 
ــه نتايج اين آزمون ها با مراجعه به پورتال اداره  ب
كل بنادر و دريانوردي استان خوزستان به آدرس 
http://bikport.pmo.ir و با استفاده از لینك 
ــاي دريانوردي به نتايج  ــط به گواهینامه ه مرتب

آزمون ها دسترسي يابند. 
ــت ؛ از طريق اين سیستم نتیجه  شايان ذكر اس
ــتفاده از كد ملي و به صورت  آزمون هر فرد با اس

محرمانه در اختیار وي قرار مي گیرد.

افزایش 45 درصدی صادرات كاال از 
بندرلنگه

به گزارش روابط عمومی، مدير اداره  بنادر و دريانوردی بندرلنگه 
با بيان اين مطلب گفت : طی 10 ماهه نخست سال 1389 ميزان 
926 هزار و پانصد و ش�صد و يك ت�ن کاال  در بندرلنگه تخليه 
و بارگيری شده اس�ت که در اين ميان سهم صادرات 271 هزار 
و دويس�ت و پنجاه و دو تن بود که نس�بت به مدت مشابه سال 

گذشته، رشد چشمگير 45 درصدی  را در برداشت.
ــای صادراتی كه به بازار تجارت  ــماعیل مکی زاده افزود : اهم كااله اس
ــال می گردد شامل میوه و تره  ــورهای حوزه خلیج فارس ارس آزاد كش

بار، خشکبار، مواد معدنی و مصالح ساختمانی می باشد.
مدير اداره بنادر و دريانوردي بندر لنگه با اشاره به كاهش 30 درصدی 
ــزان آن را 397 هزار و نهصد و  ــادر تابعه  می ــن بندرو بن ــه اي واردات ب

هشتاد و هفت تن اعالم كرد.
ــاره به افزايش 30 درصدی ترانزيت كاال از اين  مکی زاده در ادامه با اش
ــتیك، پالستیك، لوازم خانگی و خودرو  بندر، اين كاال ها را عمدتاً الس

بیان نمود.
ــاره به آمادگی بندر لنگه  ــر اداره بنادر و دريانوردی بندرلنگه با اش مدي
ــال در اين بندر گفت :  ــافر در ماه های پايانی س برای افزايش تردد مس
ــا جابجائی 66 هزار و چهارصد و  ــافری تا پايان دی ماه 89 ب تردد مس
ــت و شش  نفر، از باالترين میزان افزايش از ابتدای سال تا كنون،  بیس

)رشد 50 درصدي(  برخوردار بوده است. 

افزایش 20 درصدي ورود كشتي به 
بندراميرآباد

 منطقه وي�ژه اقتصادی بندر اميرآباد در دي ماه س�ال جاري با  
ورود60 فروند کشتي، نسبت به مدت مشابه سال قبل 20 درصد 
افزايش ورود کش�تي داش�ته و در مجموع مقايس�ه 10 ماهه به 

رشد 23 درصدي نسبت به سال 88 دست يافته است. 
ــال 89 مجموع  ــت 10 ماه از س به گزارش روابط عمومي، پس از گذش
ــت كه در  ــده در بندر 1757385 تن اس ــه و بارگیری ش كاالي تخلی
ــد داشته ضمن  ــته 16 درصد رش ــابه سال گذش ــه با مدت مش مقايس
اينکه در اين مدت رشد160درصدي بارگیري كشتي حاكي از افزايش 

صادرات از اين مبدا مي باشد.
ــي از جابجايي 1643311 تن  ــي آماري حاك بنابر همین گزارش بررس
ــداد و تناژ  ــت كه از نظر تع ــتگاه كامیون اس ــط 88709 دس كاال توس
ــت. 43 درصد از  ــته اس كامیون به ترتیب 15 و 11 درصد افزايش داش
ــره به مقاصد  ــره و 57 درصد نیز بصورت غیر يکس كاالها بصورت يکس

خود حمل شده اند. 
عمده كاالهاي وارداتي را در اين مدت گندم، آهن آالت و مواد معدني 
ــي و مصالح  ــي نیز مواد معدن ــده كاالهاي صادرات ــکیل داده و عم تش

ساختماني و میوه و تره بار بوده است.
گفتني است در اين 10 ماه، پايانه نفتي نکا نیز به میزان 864308 تن، 

تخلیه كشتي را به ثبت رسانده است.

مكانيزه شدن اعالم نتایج آزمون هاي دریانوردي
 اداره كل بنادر و دریانوردي خوزستان

آزمایش موفقيت آميز تجهيزات جدید مقابله با آلودگي 
دریایي در بندر بوشهر

رييس اداره ايمني و حفاظت دريايي اداره کل 
بنادر و دريانوردي استان بوشهر از آزمايش 
موفقيت آمي�ز تجهيزات جدي�د مقابله با 

آلودگي دريايي در بندر بوشهر خبر داد.
ــادر و  ــازمان بن ــم زاده گفت: س ــي ابراهی عل
ــور اجرای تعهدات  ــور به منظ دريانوردي كش
كنوانسیون های بین المللی در زمینه حفاظت 
از محیط زيست و مقابله با آلودگی های دريايی 
اقدام به خريد تجهیزات موردنیاز از جمله انواع 
ــتانهای  ــده برای بنادر اس ــتگاه هاي مکن دس
ــتان و بلوچستان،  ــتان، سیس ــهر، خوزس بوش

هرمزگان، گیالن و مازندران كرده است. 
وي اعتبار تخصیص يافته براي اين تجهیزات را 
5 میلیون يورو عنوان كرد و افزود: يك میلیون 
ــتان  و 250 هزار يورو از اين اعتبار به بنادر اس

بوشهر اختصاص يافته است. 
ــش از اين،  ــان كرد: پی ابراهیم زاده خاطرنش
ــه با آلودگی  ــتان برای مقابل تجهیزات اين اس
ــود كه با كمك  ــیار محدود ب های دريايی بس
ــه تا چهار مورد آلودگی  آن ساالنه حداكثر س
مهار می شد اما اكنون توان اين اداره كل براي 
مقابله با هرگونه آلودگي نفتي در كمترين زمان 

ممکن فراهم شده است. 

ــس اداره ايمني و حفاظت دريايي اداره كل  ريی
ــتان بوشهر با بیان اينکه  بنادر و دريانوردي اس
ــهولت  ــازي، س ــرعت آماده س كیفیت باال، س
جابجايي و قابلیت استفاده در شرايط نامساعد 
ــت  ــاي اين تجهیزات اس ــوي از جمله مزاي ج
تصريح كرد: برای بهره برداری از اين تجهیزات 
دو كارشناس هلندی و دانماركی طي يك دوره 
ــی دو روزه در بندر بوشهر، آموزش هاي  آموزش
الزم را به 30 كارشناس فنی و مقابله با آلودگی 
های نفتی از بنادر امام خمیني، چابهار، خرمشهر، 

آبادان، شهید رجايي و بوشهر ارايه دادند.
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بازدید دانشجویان دانشگاه نيروي دریایي امام خميني
 از بندر نوشهر

مجتمع بندري امام خميني باز هم ركورد شكست 
با بارگيري 33 هزار و 71 تن سنگ آهن از يك کشتي در طول يك روز در بندر امام خميني، 

رکورد بارگيري فله خشك در اين بندر شكسته شد. 
به گزارش روابط عمومي، علیرضا خجسته معاون دريايي و بندري اداره كل بنادر و دريانوردي استان 
ــتي INCE EGE  در بندر امام خمیني  ــتان با اعالم اين خبر گفت : پس از  پهلوگیري كش خوزس

عملیات اين كشتي آغاز و طي يك روز كاري میزان 33 هزار و 71 تن سنگ آهن بارگیري شد.     
ــاره به اينکه نرم مصوب بارگیري كاالهاي فله ي خشك 6 هزار تن در روز مي  ــته با اش علیرضا خجس
باشد گفت :  عملیات بارگیري اين كشتي طي 37 ساعت به پايان رسید و محموله 55 هزار تني اين 

كشتي به كشور چین صادر شد. 
ــده در بندر امام را ؛ سنگ آهن، سیمان، خاک  ــك بارگیري ش وي در ادامه عمده كاالهاي فله ي خش
سرامیك، كلینگر و كود شیمیايي ياد كرد و عنوان نمود؛ در سال جاری بیش از 3 میلیون و 200 هزار 
ــبت به مدت مشابه سال پیش 140  ــور صادر گرديده كه نس ــك از طريق اين بندر از كش تن فله خش

درصد افزايش داشته است. 
معاون دريايي و بندري اداره كل بنادر و دريانوردي استان خوزستان در ادامه با اشاره به اينکه بندر امام 
خمیني بزرگترين بندر كشور در تخلیه و بارگیري كاالهاي فله مي باشد، در خصوص تجهیزات خاص 
تخلیه و بارگیری كاالهاي فله به 9 دستگاه مکنده، 2 دستگاه آنلودر برگا، 8 دستگاه جرثقیل 140 تني، 

يك دستگاه جرثقیل 100 تني، 4 دستگاه جرثقیل 25 تني اشاره كرد. 
وي همچنین از اختصاص 5 پست اسکله در بندر امام خمیني براي بارگیري محموالت فله ي خشك 

خبر داد.

مذاكره برای انتخاب اپراتور در بندر چابهار
سياوش رضوانی مدير کل بنادر و دريانوردی 
طی نشس�تی با احمد صادقی مدير بخش 
برنامه ريزی و عيس�ی نوبخت مدير پايانه 
ه�ای بندری ش�رکت تايدوات�ر خاورميانه 
جه�ت انتخاب اپراتور تخليه و بارگيری در 
بندر چابهار با هدف رونق اقتصادی منطقه 
و ارائ�ه کيف�ی خدمات بيش�تر در بندر به 

بحث و بررسی پرداختند.
ــت  ــه گزارش روابط عمومي، در ابتداي نشس ب
ــیاوش رضوانی ضمن تأكید بر اهمیت بندر  س
ــريح اقدامات صورت گرفته و روند  چابهار و تش
تخلیه و بارگیری و موقعیت ممتاز اين بندر برای 
كشورهای آسیای میانه گفت : شركت تايدواتر 
ــتن امکانات و تجهیزات قوی  خاورمیانه با داش
ــتمر  تخلیه و بارگیری و برنامه ريزی های مس
در امر بازاريابی می تواند در تحوالت اين بندر 

و منطقه نقش بسزايی ايفا كند.
ــال گذشته  وی گفت : در كمیته كاری كه در س
برای تدوين موافقت نامه همکاری بین كشورهاي 
ــعه همکاری در بخش  ايران و عمان جهت توس
ــوهار به بندر چابهار و از  های ترانزيت از بندر س
ــیای میانه و افغانستان  آنجا برای كشورهای آس
ــد، طرف عمانی ترانزيت كاال از بندر  تشکیل ش

ــیای میانه را منوط به  ــورهای آس چابهار به كش
حضور شركت تايدواتر در بندر چابهار دانست.

رضوانی افزود : جريان ورود كانتینر در اين بندر 
ــت اين در حالی است  ــد مثبتی داشته اس رش
ــركت تايدواتر خاورمیانه، بعنوان اپراتور  كه ش
ــت های بندری  ــی تواند به رونق فعالی بندر م
ــاص تخفیفات  ــك كند زيرا اختص منطقه كم
ــود بازرگانی 50 درصدی در بخش صادرات  س
و واردات بندر چابهار، مشوق های خوبی برای 

صاحبان كاال می باشد.

جمعي از دانش�جويان دانش�گاه علوم دريائي امام خميني نوشهر به 
همراه اساتيد مربوطه از اداره کل بنادرودريانوردي استان مازندران- 

بندر نوشهر بازديد کردند. 
ــجويان از اسکله ها، تأسیسات،  به گزارش روابط عمومي، دراين بازديد، دانش
ــتي تجاري  امکانات و عملیات تخلیه و بارگیري و همچنین از يك فروند كش
ــناس مسئول كنترل و بازرسي  ديدن كردند. ضمناً درجريان اين بازديد كارش

كشتي ها بازديدكنندگان  را همراهي كرد.

به كارگيري موفقيت آميز تجهيزات جدید 
مقابله با آلودگي دریا در بندر نوشهر

   در راستاي اجراي سياست هاي سازمان بنادر و دريانوردي درخصوص 
مديريت و مقابله با بحران هاي دريايي و مقابله با آلودگي نفتي در آب 
هاي تحت حاکميت جمهوري اس�المي اي�ران، اداره ايمني و حفاظت 
دريايي اداره کل بنادر و دريانوردي استان مازندران اقدام  به برگزاري 

مانور )به صورت آزمايشي( مقابله با آلودگي نفتي دردريا نمود. 
به گزارش روابط عمومي،  طي برگزاري اين مانور ضمن آزمايش تجهیزات جديد، 
اداره ايمني و حفاظت دريايي موفق به ممهور نمودن شناور فرضي آلوده كننده و 

جمع آوري و انتقال مواد نفتي فرضي در كمترين زمان ممکن گرديد.

رشد دویست و هفتاد و پنج درصدي 
ترانزیت كاالي تجاري 

در اداره كل بنادر و دریانوردي مازندران
   حج�م مبادالت تجاري و نفت�ي در اداره کل بن�ادر و دريانوردي 
استان مازندران در ده ماهه سالجاري به رقم يك ميليون وصدوچهل 
وشش هزارودويست وچهار )1/146/204( تن رسيد. به گزارش روابط 
ــتي تجاري و  ــط 414 فروند كش عمومي، اين میزان مبادالت تجاري توس
ــده است،  عمده كاالهاي وارداتي به بندر نوشهر، آهن آالت،  نفتي انجام ش
كاغذ ومقوا، غالت، چوب و تخته و مواد شیمیايي و نفتي بوده و همچنین 
ــکبار، كاالهاي سوپرماركتي، محصوالت  ــامل خش كاالهاي صادراتي نیز ش
ــت ترانزيت مواد نفتي نیزدر ده  ــايان ذكر اس ــد. ش دامي و گیاهي مي باش
ــابه سال گذشته رشد  ــالجاري در بندر نوشهر نسبت به مدت مش ماهه س

صددرصدي داشته است.

برگزاري كارگاه آموزشي كاربا نقشه و نقشه هاي دریایي 
و نقشه خواني

کارگاه آموزشي»کاربا نقشه ونقشه هاي دريايي –نقشه خواني« درقالب دوگروه به مدت دوروز 
جهت کارکنان ادارات دريايي وايمني وحفاظت دريايي درمحل بندرنوشهر برگزار گرديد. 

ــدرس دوره به ايراد مطالبي در  ــي آرش جهانبازي م ــه گزارش روابط عمومي، در اين كارگاه آموزش ب
خصوص انواع نقشه هاي دريايي- مختصات وجهت يابي- عالئم روي نقشه- ترسیم راه- طرزتهیه نقشه 
ــبات راه وارتباط آن –محاسبات انحراف واختالف- بررسي اطالعات  هاي زيرآبي وتوپوگرافي - محاس

روي نقشه  و... پرداخت.
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بازدید سركنسول افغانستان 
از بندر چابهار

نقيب ال�ه دهقانزاده سرکنس�ولگری افغانس�تان در زاهدان به 
هم�راه تنی چن�د از بازرگان�ان و تجار افغانی جهت بررس�ی و 
مسائل مشكالت تجاري و شناسايی ظرفيت ها و پتانسيل های 

بندری از بنادر شهيد کالنتری و شهيد بهشتی بازديد کرد.
به گزارش روابط عمومي، در اين بازديد كه مدير كل بنادر و دريانوردی 
ــتان آنان را همراهی می كرد ضمن تشريع  ــتان و بلوچس استان سیس
 CIS ــتان و ــورهای افغانس ــعه به اهمیت اين بندر برای كش طرح توس
ــتان نزديکترين و ايمن  پرداخت و افزود : بندر چابهار برای تجار افغانس
ترين بندر از لحاظ زمان و هزينه است، زيرا بندر چابهار نسبت به ساير 

بنادر جنوبی كشور 600 كیلومتر به افغانستان نزديك تر است.
ــیاوش رضواني اظهار داشت: بندر چابهار با ارايه تسهیالت می تواند  س
ــتر  ــودآوری بیش ــبی در س برای تجار و بازرگانان افغاني موقعیت مناس

فراهم كند. 
در ادامه سركنسولگری افغانستان در زاهدان گفت: وزارت امور خارجه 
ــت با رايزنی كشتیرانی جمهوری اسالمی ايران،  افغانستان در صدد اس
ــتیرانی را برای كشور افغانستان از طريق بندر چابهار فعال  خطوط كش
ــالمی ايران  ــت: دولت جمهوری اس كند. نقیب اله دهقانزاده اظهار داش
بايد بستری را برای تسهیل رفت و آمد در مرز میلك و دوغارون ايجاد 
ــه مقصد نهايی  ــرع وقت كاالهاي خود را ب ــا تجار افغاني در اس كند ت

برسانند. 
ــهیالت  ــی در چابهار را فقدان تس ــکالت تجار افغان وی مهمترين مش
ايجاد مسکن و فعال نبودن دفتر هماهنگی تجار افغانی و ايرانی و عدم 

سهولت كامیون های افغانستان برای رفت و آمد دانست.

ركورد پهلوگيري همزمان كشتي در بندر 
اميرآباد شكسته شد 

 منطق�ه وي�ژه اقتص�ادي بن�در اميرآباد يك�ي از بن�ادر مهم و
پايانه هاي اقتصادي کش�ور با متوس�ط رکورد س�اليانه بيش از 
ي�ك و نيم ميليون تن تخليه و بارگيري، توانس�ت در بهمن ماه 
سالجاري با 10 عمليات هم زمان ورود و خروج  کشتي،  باالترين 

ميزان عمليات همزمان خود را ثبت نمايد. 
به گزارش روابط عمومي، سید علي نعیمي مدير منطقه ويژه اقتصادي 
ــاره به اين خبر افزود: تمامي 9 پست اسکله عملیاتي  بندرامیرآباد با اش
اين بندر به صورت همزمان فعال بوده و در حال تخلیه انواع آهن آالت، 

جو و زغال سنگ و بارگیري  كلینکر و سیمان است.
وي افزود : جايگیري بندر امیرآباد در شاهراه ترانزيتي شمال – جنوب 
ــورداري از امکانات به روز دريايي و بندري و اتصال به  و همچنین برخ
ــبکه ريلي كشور، از جمله عواملي است كه اين بندر را براي سرمايه  ش

گذاران و صاحبان كاال جذاب مي نمايد.
ــواع كاال در بندر امیرآباد  ــه و بارگیري ان ــت، مجموع تخلی گفتني اس
ــوده و ورود 570 فروند  ــدود 2 میلیون تن ب ــته ح طي ماه هاي گذش
ــد 23 درصدي را نسبت به مدت مشابه سال  ــتي در اين مدت رش كش
گذشته نشان مي دهد. بارگیري و صادرات از اين مبدا نیز با رشد 121 
ــیده و امیدواريم با  ــتصد هزار تن رس ــدي، مجموعاً به حدود هش درص
ــد صادرات را در سال هاي  افزايش ظرفیت هاي بندري، روند رو به رش

آتي به میزان چشمگیري افزايش دهیم.
ــیار خوب اين  ــیل هاي بس نعیمي اضافه كرد: با  در نظر گرفتن پتانس
ــکار گیري تجهیزات ويژه تخلیه و بارگیري غالت و  بندر در خصوص ب
ــقف، مقرر شده در سال آتي  ــیلوهاي استاندارد و انواع انبارهاي مس س
بیش از 3 میلیون تن غالت كشورهاي حاشیه درياي خزر، از اين بندر 

به كشورهاي ديگر ترانزيت شود.

بازدید هيات تركمنستان  از بندرانزلي

هيات بلندپايه ي دريايي، بندري از کش�ور ترکمنستان به منظور آشنايي و بررسي 
توانمندي هاي اقتصادي و بازرگاني بنادر کش�ور و ارتباط�ات دريايي از بندرانزلي 
ــركل بنادر و دريانوردي  ــزارش روابط عمومي، در اين بازديد ابتدا مدي بازدي�د کردند. به گ
استان گیالن به بیان  عملکرد و توانمندي هاي  اين اداره  كل پرداخت  و گفت :  بندرانزلي 
را مي توان  يك بندر سیستمي نامید چون  كلیه  امور در اين  بندر به وسیله  سیستم هاي 
پیشرفته  انجام مي شود سیستم  كنترل  ترافیك دريايي )vts( سیستم  هند هلد، سیستم  
ــتمي بودن  اين  ــامانه  مديريت  عملیات  كاالي عمومي، نمونه هايي از سیس GCOMS  س
بندر را  نشان مي دهند. كوهساري  افزود :  مشاركت بخش خصوصي در امور دريايي و بندري 
ــود و استفاده   ــط  بخش خصوصي انجام مي ش اين اداره كل  بطوري كه  كلیه  امورات  توس
ــاني متخصص و تجهیزات  استراتژيك  روز، باعث شده است  تا بندرانزلي  يك  از نیروي انس

بندر بهره ور باشد.
مدير كل  بنادر ودريانوردي استان گیالن  خاطرنشان كرد، بندرانزلي در حال حاضر با 11 پست 
ــاالنه  ظرفیت  تخلیه  و بارگیري چهار و نیم میلیون تن واقعي وهفت  میلیون تن  ــکله،  س اس
اسمي كاال را دارا مي باشد، فرهاد كوهساري افزود :  با اجراي طرح  توسعه، ظرفیت  تخلیه  و 

بارگیري كاال  در بندرانزلي به 11 میلیون تن  واقعي و 17 میلیون  تن  اسمي مي رسد.
ــان  كرد : هم اكنون  با وضعیت  موجود توانايي تخلیه  و بارگیري10 میلیون   وي خاطر نش

تن كاال  در بندر انزلي وجود دارد.
كوهساري افزود : در سال  گذشته  به بیش از دو هزار فروند كشتي جهت  تخلیه  و بارگیري 
در بندرانزلي  پهلودهي و شش میلیون  و656 هزار تن كاال  در اين  بندر تخلیه  و بارگیري 
ــت و افزود:  ــتان  گیالن  اين  مذاكرات  را مثبت  دانس ــد.  مدير كل بنادر و دريانوردي اس ش
ــالمي ايران و  ــعه  روابط بین  جمهوري اس در اين  بازديد و مذاكرات مقدماتي زمینه  توس

تركمنستان  را براي تفاهم نامه هاي بعدي با مقامات و مسؤوالن  كشوري فراهم  مي كند.
ــعه  بندري خود از  ــتان  در نظر دارد  در برنامه هاي  توس ــان  كرد :  تركمنس وي خاطر نش

توانمندي هاي  جمهوري اسالمي ايران استفاده  كند.
بابايف  ريیس بخش ناوگان  تجاري سازمان كشتیراني  تركمنستان  نیز اين  بازديد  را  مثبت  
ارزيابي  نمود و گفت : موقعیت  ترانزيتي  اسکله هاي  اين  منطقه  اقتصادي  را  بسیار خوب  

ديديم  و بندرانزلي به پیشرفت هاي خوبي  در زمینه  دريايي و بندري دست يافته است .
ــي نیز گفت: بندرانزلي از بنادر بزرگ   تاج محمد باقر اف ريیس بخش فني بندر تركمن باش
ــمار مي رود كه از سالیان گذشته با تركمن باشي در ارتباط بوده و مي خواهیم   و قديمي بش

اين  همکاري ها  را توسعه  دهیم.
ــت  هر دو كشور  برنامه  ــت و اظهار داش ــعه بندر انزلي را خوب و نو دانس وي طرح هاي توس
هاي خوبي براي توسعه بنادر دارند. ما قصد استفاده از توان بخش خصوصي ايران براي اجراي 

طرح هاي توسعه  بندري را داريم .
باقر اف  خاطر نشان  كرد: ما مي خواهیم  باارتباطات بیشتر و استفاده از تجارب همديگر  از 

اين  فرصت براي نزديکي دو ملت بهره ببريم .
ــور براي ترانزيت  كاال  را از  اهداف   ــتفاده  از ظرفیت هاي دو كش  وي همکاري متقابل  و اس
مسؤوالن  تركمنستان  دانست  و افزود: به علت  وجود بنادر با ظرفیت  در شمال  و جنوب  
ــتر در زمینه  حمل ونقل  ترانزيتي  با  كانتینر از طريق بندرانزلي  با  ايران قصد داريم   بیش

تركمن باشي و كشورهاي حاشیه  درياي خزر  فعالیت  كنیم .
ــتیراني  ــازمان كش ــت در اين بازديد عالوه بر ريیس بخش ناوگان تجاري س ــايان ذكر اس ش
ــتان، ريیس بخش فني تركمن باشي، ريیس اداره ترانزيت و موافقت نامه ها، ريیس  تركمنس
هیئت مديره شركت خلیج پژم، مدير عامل شركت ايران خودرو در عشق آباد و مدير لجستیك 
شركت خلیج  پژم نیز از تاسیسات بندري، طرح توسعه بندرانزلي و احداث موج  شکن هاي 

جديد، عملیات تخلیه و بارگیري كاال و طرح هاي در حال اجراء بازديد نمودند.
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شرق  جنوب  بازرگاني  اتاق هاي  نشست  اولین 
كشور و اداره  كل بنادر و دريانوردي سیستان 
وبلوچستان، با هدف آشنايي با امکانات، قابلیت ها 
و تسهیالت بندر چابهار، با حضور رؤساي اتاق 
شمالي،  خراسان  تهران،  استان هاي  بازرگاني 
جنوبي، رضوي، كرمان و سیستان و بلوچستان 

برگزار شد.
مديركل  رضواني«،  »سیاوش  نشست،  اين  در 
بنادر و دريانوردي سیستان و بلوچستان، با اشاره 
با كشورهاي  بندر چابهار  ارتباطي  به موقعیت 
افغانستان و آسیاي میانه، گفت: »بندر چابهار، 
و  منطقه ي شرق كشور  در  واقع شدن  به لحاظ 
كشورهاي  با  ويژه  ارتباطي  راه  از  برخورداري 
محصور در خشکي از جمله كشورهاي آسیاي 
میانه، نقش به سزايي در كاهش هزينه ي حمل 
با  طرفي،  از  دارد.  بنادر  ساير  به  نسبت  كاال 
اجراي طرح توسعه و پايان مرحله ي اول آن در 
سال آينده كه از مهم ترين برنامه هاي دولت نهم 
عقب ماندگي هاي  مي رود،  شمار  به  استان  در 

گذشته ي اين منطقه جبران خواهد شد.«
وي با بیان اين مطلب كه چابهار به عنوان دروازه ي 
ترانزيت محور شرق كشور، با دارا بودن پتانسیل 
در  قابلیت  هاب شدن  از  ترانشیپي،  و  ترانزيتي 
وضعیت  تشريح  به  است،  برخوردار  منطقه 
كالنتري  و  بهشتي  شهید  بندر  دو  موجود 
پرداخت و اظهار داشت: »در حال حاضر، بندر 
شهید بهشتي با 240 هکتار مساحت، 16 هکتار 
بارانداز و 30هزار مترمربع انبارهاي مسقف و 5 
پست اسکله ي نفتي و غیرنفتي با آبخور 9 متر، 
قابلیت پذيرش كشتي هاي 30هزار تني را دارد 
و همچنین، بندر شهید كالنتري نیز، با 5 پست 
50هزار  كشتي هاي  پهلودهي  قابلیت  اسکله، 

تني كانتینري را دارا است.«
و  سیستان  دريانوردي  و  بنادر  مديركل 
بلوچستان، با بیان اين مطلب كه طرح توسعه ي 
بندر چابهار، در 5 مرحله در بندر شهید بهشتي 
قابل اجراست، افزود: »مراحل اجرايي مرحله ي 
يك آن، با پرداخت 15درصد از كل اعتبار توسط 
سازمان بنادر و دريانوردي، در اختیار پیمان كار 
اول كه  اجراي مرحله ي  با  و  قرار گرفته است 
شهید  بندر  در  اسکله  پست  دو  نصب  شامل 
و  كانتینري  اسکله ي  پست  دو  ايجاد  بهشتي، 

سال  پايان  تا  است  چندمنظوره  اسکله ي  سه 
ظرفیت  و  مي رسد  پايان  به  میالدي،   2012
به 6میلیون تن  از 2/5میلیون تن فعلي،  بندر 

افزايش خواهد يافت.«
در  انجام گرفته  فعالیت هاي  به  »رضواني«، 
بندر  در  نفتي  فرآورده هاي  ترانزيت  بخش 
»بندر  داشت:  اظهار  و  كرد  اشاره  نیز  چابهار 
 2 جذب  به  اقدام  ترانزيت،  بخش  در  مزبور، 
و »فرآورده هاي شهد  شركت »محور طاليي« 
بخش  در  سرمايه گذاري  به منظور  جنوب«، 
ترانزيت فرآورده هاي نفتي به كشور افغانستان 
كرده كه مقرر است، شركت محور طاليي در 
شروع فعالیت خود، عملیات اجرايي با ظرفیت 
60هزار تن در ماه و با قابلیت افزايش ظرفیت 
ترانزيتي ماهانه 100هزار تن، را در دستور كار 

خود قرار دهد.«
وي تصريح كرد: »در بندر چابهار صاحبان كاال 
از  بارهاي خود،  واردات  و  انجام صادرات  براي 
تسهیالت 50درصدي برخوردارند كه اين مقدار 
و  بازرگاني  سود  در  تخفیف  20درصد  شامل 
كه  است  بندري  تعرفه ي  تخفیف  30درصد 
به ساير  و دريانوردي نسبت  بنادر  اداره ي كل 
بنادر جنوبي كشور، براي صاحبان كاال در نظر 

گرفته است.«
مدير  مرادي«،  »امیرمهدي  نشست،  ادامه  در 
معادن  و  صنايع  و  بازرگاني  اتاق  بازاريابي 
خراسان رضوي، با اشاره به صادرات و واردات 
اين استان يادآور شد: »استان خراسان رضوي 
محصوالت  غذايي،  مواد  صادرات  زمینه ي  در 
كشاورزي، تولیدات صنعت چرم، مواد معدني و 
منسوجات استاني، در كشور همواره پیشرو بوده 
است، به طوري كه بیش ترين مبادالت اقتصادي 
افغانستان  میانه،  آسیاي  كشورهاي  با  را  خود 
حوزه ي  كشورهاي  و  تاجیکستان  به ويژه  و 

خلیج فارس انجام مي دهد.«
مواد  را  رضوي  خراسان  صادرات  عمده ي  وي، 
معدني، شامل: سنگ آهن، كرومیت و فیروزه 
از بندرعباس  دانست و گفت: »كاالهاي مزبور 
نیز،  كشاورزي  بخش  در  و  مي شوند  صادر 
حمل ونقل  طريق  از  زعفران  و  انار  صادرات 

هوايي انجام مي شود.«
ارائه ي  با  چابهار،  »بندر  گفت:  »مرادي« 

چابهار 
مستعد اثربخشي 
بر توسعه ي اقتصادي کشور

چابهار،  گمرك  درآمد  30درصدي  رشد 
نگاه ويژه ي دولت به فرآيند شاخص هاي 
برنامه ريزي  واردات،  و  صادرات  عمومي 
و مطالعات صحيح به منظور عقب نماندن 
صادرات،  بخش  در  رقابت  گردونه ي  از 
جايگاه استان هاي سيستان و بلوچستان، 
خراسان جنوبي و کرمان در صادرات کاال 
به کشورهاي همسايه، ازجمله موارد بحث  
و  بازرگاني  اتاق هاي  نشست  در  برانگيز 
اداره   کل بنادر و دريانوردي سيستان و 

بلوچستان بود.

بهرام محمدپور
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كاال  صاحبان  براي  مناسب  بسیار  تسهیالت 
خصوصاً در بخش تعرفه هاي بندري و انبارداري، 
و  است  آورده  فراهم  تّجار  براي  خوبي  فرصت 
آنان تمايل زيادي براي صادرات پنبه و تولیدات 
خلیج  حوزه ي  و   برزيل،  كشورهاي  به  رنگ 

فارس از اين بندر دارند.«
اتاق  ريیس  صمدي«،  »محمد  ادامه،  در 
از  تشکر  ضمن  شمالي،  خراسان  بازرگاني 
خدمات صورت گرفته در بندر چابهار طي چند 
استاني  شمالي،  »خراسان  گفت:  اخیر،  سال 
داراي  وسعت،  كیلومتر  با 28هزار  تازه تأسیس 
است  واردات   و  صادرات  در  خوبي  پتانسیل 
از  بیش  كه طي سال گذشته، شاهد صادرات 
80میلیون دالر انواع كاال از اين استان بوده ايم، 
از  يکي  عنوان  به  استان،  اين  كه  به طوري 
مطرح  صادرات  زمینه ي  در  فعال  استان هاي 

شده است.«
استان خراسان  در  اين مطلب كه  بیان  با  وي 
شمالي، بیش از 400 واحد تولیدي و كارخانه  
واحد  و 350  آلومینیوم  و  پتروشیمي، سیمان 
تولیدي داراي مجوز مشغول به فعالیت هستند، 
مواد  تن  100هزار  ساالنه  »ما  داشت:  اظهار 
كه  مي كنیم  صادر  بندرعباس  از  پتروشیمي 
امیدواريم با تسهیالت مناسبي كه بندر چابهار 
براي واردكنندگان و صادركنندگان ايجاد كرده، 
بتوانیم بخش عمده ي صادرات و واردات استان 
ترخیص  چابهار  بندر  از  را  شمالي  خراسان 

كنیم.«
اتاق  دبیركل  علوي«،  محمدابراهیم  »سید 
با  نیز  كرمان  استان  معادن  و صنايع  بازرگاني 
بیان اين مطلب كه چابهار فرصت بزرگي براي 
مي رود،  شمار  به  كشور  اقتصادي  توسعه ي 
مناسبات  توسعه ي  براي  مناسبي  بستر  زيرا 
استان هاي هم جوار، به ويژه كشورهاي همسايه 
توجه  »با  داشت:  اظهار  است،  كرده  فراهم 
صادرات،  بخش  در  رقابتي  فضاي  وجود  به 
تا  گیرد  صورت  به گونه اي  برنامه ريزي ها  بايد 
مطالعات  و  نمانیم  عقب  رقابت  گردونه ي  از 
صورت گرفته نیز، اشتغال پايدار و كسب درآمد 

را به همراه داشته باشد.«
دبیركل اتاق بازرگاني استان كرمان، با اشاره به 
اين كه استان كرمان با برخورداري از دو منطقه ي 

ويژه ي سیرجان و بم، داراي قابلیت هاي ويژه اي 
است، گفت: »از آن جا كه  عمده ترين صادرات 
كرمان در بخش معدني، شامل: مس و طال، شن، 
ماسه و زغال سنگ، به كشورهاي چین و حوزه ي 
خلیج فارس صورت مي گیرد، صادركنندگان با 
بهره گیري از تخفیفات بندري چابهار به ويژه با 
براي  فرصت خوبي  مسابقات 2022،  به  توجه 
در  را  صادرات  بخش  در  مناسب  بهره برداري 

پیش رو دارند.«
»علوي«، به صادرات ساالنه ي يك ونیم میلیارد 
دالري كل كشور اشاره كرد و گفت: »70درصد 
استان كرمان است  به  اين صادرات، متعلق  از 
كه به كشورهاي چین، هند، اندونزي و حوزه ي 
خلیج فارس انجام مي شود و ما با برنامه ريزي هاي 
مناسب مي توانیم بخشي از صادرات را از بندر 

چابهار انجام دهیم.«
»غالمعلي  نشست،  اين  ادامه ي  در  همچنین، 
خارجي  تجارت  و  توسعه  معاون  گنجعلي«، 
به  بلوچستان،  و  سیستان  استان  بازرگاني 
صادرات 186میلیون دالري با رشد 59درصدي 
در 9ماهه ي نخست امسال در اين استان اشاره 
چنانچه  كه  مطلب  اين  بر  اذعان  با  و  كرد 
ضروري  يابد،  رونق  ما  واردات  و  صادرات 
صادرات  عمومي  شاخص هاي  فرآيند  به  است 
و واردات در بخش دولتي نگاه ويژه اي داشته 
باشیم، افزود: »چراكه در حوزه ي تجارت، گره 
تا  و  است  دولتي  بخش  در  كارها  از  بسیاري 
اين گره توسط دولت باز نشود، بخش خصوصي 

وارد عمل نخواهد شد.«
بودن  باال  بنادر،  در  كاال  ترخیص  زمان  وي، 
اسناد فرادستي و هزينه ها را سه مشکل عمده ي 
صادرات كشور دانست و گفت: «سازمان توسعه و 
تجارت، بخشي از هزينه هاي حمل ونقل دريايي 
محموالتي كه جنبه ي صادراتي دارند و به طور 
تا  را  ترخیص مي شوند  بندر چابهار  از  مستمر 
سقف 30میلیون تومان، در بخش هاي داخلي و 
خارجي، به منظور تشويق، متقبل مي شود و در 

اختیار صادركنندگان قرار مي دهد.«
»حمید  نشست،  اين  ادامه ي  در  همچنین، 
و  سیستان  استان  گمركات  مديركل  ظريف«، 
بلوچستان، از روابط تنگاتنگ و حسنه ي بندر 
چابهار و گمرک تجلیل كرد و از آن به عنوان 
يد واحده ياد كرد و افزود: »با توجه به موقعیت 
بسیار مناسب بندر چابهار و نگاه ويژه ي دولت 
و مسئولین به اين استان، تحريم ها بر فعالیت 
كه  به طوري  بوده؛  بي تأثیر  كشور  اقتصادي 
سال هاي  به  نسبت  چابهار  گمرک  درآمد 

گذشته، 30درصد افزايش يافته است.«
توماني  150میلیارد  درآمد  به  اشاره  با  وي 
نخست  ماهه ي   9 طي  چابهار  بندر  گمرک 
توماني  100میلیارد  درآمد  به رغم  و  امسال، 
افزود:  گذشته،  سنوات  طي  آن  ساالنه ي 
به  10درصد  از  بازرگاني  سود  »تسهیالت 
اين  از  تخلیه  عملیات  در  تسريع  20درصد، 
گمرک  درآمدي  رشد  عوامل  ازجمله ي  بندر، 

چابهار به شمار مي رود.« ■
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س�اخت اس�كله � پايان�ه ي مس�افربري 
بن�در چابه�ار به منظور توس�عه ي صنعت 
گردشگري، افزايش درآمد و اشتغال زايي 

مورد بررسي قرار گرفت.
ــگري  ــعه گردش ــتي كه با هدف توس در نشس
ــار به  ــدر چابه ــي از بن ــافرت هاي درياي و مس
كشورهاي همجوار تشکیل شد، »علي باطني«، 
ــیاوش رضواني«، مديركل  فرماندار چابهار، »س
بنادر و دريانوردي استان سیستان و بلوچستان، 
ــه ي آزاد  ــي« مديرعامل منطق ــعید رحیم »س
چابهار و »منوچهر تاتینا«، مجري طرح سامان 
دهي اسکله ها و ترمینال هاي مسافري سازمان 
بنادر و دريانوردي، زمینه هاي ساخت اسکله ي 
ــي قرار  ــافربري در اين بندر را مورد بررس مس

دادند.
ــیاوش رضواني«،  ــت، »س در ابتداي اين نشس
ــه ي مزبور، به  ــا اذعان بر اين مطلب كه جلس ب
ــتانداري سیستان و بلوچستان  درخواست  اس
ــي و  ــژه ي تفريح ــه ي وي ــاد منطق ــراي ايج ب
گردشگري دريايي و تعیین طرح و نقشه براي 
اجرا و جانمايه آن برگزار شده است، گفت: »با 
ــگري و مسافرت هاي  تفکیك موضوعات گردش
ــگري  ــم موضوع گردش ــعي داري ــي، س درياي
ــي و  ــراث فرهنگ ــازمان هاي می ــه س را متوج
ــگري و مناطق آزاد كنیم، اما با توجه به  گردش
ــات، انتقال دانش فني،  جنبه حاكمیتي مطالع
ــه و صدور  ــاور و برگزاري مناقص ــاب مش انتخ
ــازمان بنادر و  ــا، اين مهم بر عهده ي س مجوزه

دريانوردي گذاشته شده است.«
در ادامه  »منوچهر تاتینا«، مجري طرح سامان 
ــکله ها و ترمینال هاي مسافري افزود:  دهي اس
ــتاي  ــوردي، در راس ــادر و دريان ــازمان بن »س
ــي خود در بخش  ــف حاكمیتي و تخصص وظاي
ــکله ي مسافري، از يك سو  دريايي و ايجاد اس
حفظ جان و سالمت انسان ها را مد نظر دارد و 
از طرف ديگر درآمدزايي و ايجاد اشتغال  پايدار 

را پي گیري خواهد كرد.«
ــادر و دريانوردي  ــازمان بن ــه اقدامات س وي ب
ــافري  مس ــکله هاي  اس ــاد  ايج ــه ي  زمین در 
ــازمان بنادر و  ــاره كرد و اظهار داشت: »س اش
ــافري متعددي در  دريانوردي، اسکله هاي مس
ــاوه، لنگه و حقاني  ــهر، آبادان، گن بنادر خرمش
ساخته و همچنین، عملیات ساخت موج شکن، 
ــافري و انجام الي روبي آبراهه ها را  پايانه ي مس
ــه اي بالغ بر 43 میلیارد تومان به پايان  با هزين

رسانده و يا در حال اتمام دارد.«
ــازمان بنادر  »تاتینا«، با بیان اين مطلب كه س
ــکن و الي روبي  و دريانوردي براي ايجاد موج ش
ــهید ذاكري كه كلنگ افتتاح  اسکله ي بندر ش
ــد، نیازمند اعتباري  ــال جاري زده ش آن در س
بالغ بر 9میلیارد تومان است، خاطرنشان كرد: 

»سازمان بنادر، با ساخت دو كارگاه شناورسازي 
ــده، با  ــم و كیش از محل وجوه اداره ش در قش
توجه به وظايف حاكمیتي خود مبني بر تامین 
ــناورها، سعي دارد شناورهاي قديمي  ايمني ش
ــتهلك را از رده خارج و شناورهاي جديد  و مس

را جايگزين كند.«
ــه تاكنون 5 فروند از  ــا بیان اين مطلب ك وي ب
ــاخت 35  ــناورهاي مزبور تحويل و تعهد س ش
ــت، اظهار  ــه عمل آمده اس ــناور ديگر نیز ب ش
ــدان دور  ــرد: در آينده اي نه چن ــدواري ك امی
تمامي شناورهاي مستهلك در منطقه، تعويض 

و يا جمع آوري شوند. 
و  ــکله ها  اس ــي  ده ــامان  س ــرح  ط ــري  مج
ــر فعالیت هاي  ــافري، به ديگ ترمینال هاي مس
ــازمان بنادر در بخش مسافري اشاره كرد و  س
ــاي الزم در بخش دريايي،  افزود:»با آموزش ه
ــافرت هاي دريايي  درصدد باالبردن ايمني مس
هستیم. همچنین، سازمان بنادر و دريانوردي، 
ــريف، در جهت  ــگاه صنعتي ش به كمك دانش
ــافري  ــن وضعیت مطلوب حمل ونقل مس تامی
ــق 1404، مطالعاتي را انجام داده  دريايي تا اف
كه اين مطالعات با شاخصه هاي متعدد، به سه 
روش تطبیقي، خبرگي و میداني مشخص شده 

و به تصويب هیأت عامل نیز رسیده است.«
ــاط 40 تا 50  ــاره به ارتب »رضواني« نیز با اش
ــعه ي گردشگري دريايي،  صنعت مرتبط با توس
ــاد 93 بندر  ــات، ايج ــن مطالع ــت: »در اي گف
ــافري پیش بیني شده كه در صورت تحقق  مس
اين امر، بخش مسافري، درآمد زايي قابل توجهي 
براي كشور ايجاد خواهد نمود و 340 هزار نفر 
ــغل، به صورت مولد، پايدار و مستقیم فراهم  ش

خواهد آمد.«
گفتني است، مکان مورد نظر براي ساخت و ايجاد 
اسکله ي مسافري در بندر چابهار، طبق مطالعات 
ــواحل روستاي  و ارزيابي اولیه، در محدوده ي س
ــه ي آزاد تجاري-  ــس و هم جوار اراضي منطق تی

صنعتي چابهار پیشنهاد شده است. ■

ساخت اسكله ي مسافري 
بندر چابهار شتاب 
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