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نرجس خاتون مرادي 
(كارشناس مسئول برنامه ريزي و بودجه اداره  كل بندر و دريانوردي خرمشهر)

همان گونه كه دهه ي سوم انقالب، «دهه ي پيشرفت و عدالت» نام گرفته است، 
سومين سال از اين دهه، يعني سال 1390 نيز، به فرموده ي مقام معظم رهبري، 
كليه ي  مردم و  آحاد  حركت  مزين و مسير و جهت  اقتصادي»  به سال «جهاد 
مسئوالن مشخص شد و راه براي تبديل دهه ي چهارم انقالب به ”دهه پيشرفت 

و عدالت“ هموار تر گرديد.
و  مقدس  دفاع  سال   8 يادآور  عمومي،  اذهان  در  اقتصادي»  «جهاد  عبارت 
رشادت ها و مجاهدت هاي مردمي است كه از عزيزترين و گران بهاترين دارايي، 
يعني جان خود گذشتند تا به هدفي غايي دست يابند كه آن، چيزي جز اقتدار، 
عزت و سرافرازي ميهن اسالمي نبود. به منظور بهره گيري از اين مفهوم، در سال 
1390، بايد بيش از پيش مجاهدت كرد و مجاهدگونه در عرصه هاي اقتصادي به 

فعاليت پرداخت تا بار ديگر اقتدار اسالمي براي جهانيان به اثبات برسد.
«جهاد» در لغت، به معناي تالش مقدس است و در كنار كلماتي هم چون: هجرت، 
ايمان، عبادت و…، مجموعه دين را تكميل مي كند. برخي واژه ها مانند هجرت، 
اين مفهوم را به ذهن متبادر مي كنند كه بايد موانع را دور زد! اما كلمه ي جهاد، 
هميشه برخورد با مانع و رفع آن را مورد تأكيد قرار مي دهد. هنگامي كه واژه ي 
مي بايست  كه  اهدافي  از  يكي  مي گيرد،   قرار  واژه ي «اقتصاد»  كنار  در  «جهاد» 
در  به خصوص  اقتصادي  موانع  شناسايي  در  جهاد  گيرد،  قرار  امور  سرلوحه ي 
موانع،  اين  از  بسياري  چراكه  است؛  مسئولين  عمومي  و  شخصي  عملكردهاي 
نهادها  از  بسياري  اجرايي  بدنه ي  در  امروزه  كه  است  قانوني  تفاسير  زاييده ي 
مانع شناسي  اقتصادي،  فراگير  جهاد  يك  در  بنابراين  دارد.  وجود  سازمان ها  و 
پيشرفت  زمينه هاي  آن ها،  رفع  ضمن  تا  است،  ضروري  موانع  آسيب شناسي  و 

فراهم آيد.

ــان و كاال باعث شده  نياز به جابه جايي انس
ــده ي حمل ونقل،  ــاز، پدي ــت كه از ديرب اس
ــاي اقتصادي  ــگاه خاصي در عملكرده جاي
ــعه  ــاس تئوري توس ــد. بر اس ــته باش داش
ــش حمل ونقل و  ــروزه دو بخ اقتصادي، ام
فن آوري اطالعات، زيربناي اصلي توسعه ي 
ــوند و تا پيش از  ــوري قلمداد مي ش هر كش
ــش، نمي توان به  ــعه يافتگي اين دو بخ توس
ــت. از  ــور اميد بس ــعه ي اقتصادي كش توس
ــه حمل ونقل،  ــروزه ديگر ب ــوي ديگر، ام س
ــي اقتصاد  ــش زيربناي ــه عنوان بخ ب صرفاً 
نگريسته نمي شود، بلكه به منزله ي صنعتي 
ــاب مي  آيد كه مي تواند درآمدزايي و  به حس
ــاد ملي همراه  ــودآوري بااليي براي اقتص س
ــازمان بنادر و  ــته باشد. در اين بين، س داش
ــي حمل ونقل  ــه عنوان متول ــوردي، ب دريان
ــه و بارگيري  ــئوليت تخلي ــي كه مس درياي
ــادرات  ــد ص ــد واردات و 85درص 95درص
ساالنه ي كشور را به عهده دارد و به منزله ي 
ــايش دروازه ي  ــازماني تأثيرگذار در گش س
ــل و همچنين  ــاير مل ــور با س ارتباطي كش
ــزايي  مجامع بين المللي، مي تواند نقش به س
ــد. به طور قطع،  ــاد اقتصادي ايفا كن در جه
دست يابي به چنين هدفي بدون برخورداري 
از ابزار الزم و برداشتن گام هاي مؤثر، ميسر 

نخواهد شد.
ــهيم كردن  ــنهادي مقابل، در س موارد پيش
ــي  درياي ــل  حمل ونق ــش  زيربخ و  ــادر  بن
به منظور آغاز حركت عظيم جهاد اقتصادي 

مثمر ثمر خواهند بود؛ هرچند كه راهبردها 
ــال  ــازمان بنادر در س ــتراتژي هاي س و اس
1390 و برنامه ي پنجم توسعه، خود گوياي 
آمادگي براي حضور فعاالنه اين سازمان در 

عرصه جهاد اقتصادي است.
ــدت،  ــادي، وح ــاد اقتص ــاز جه ــش ني پي
تالش  برنامه ريزي،  ــجام،  انس ــي،  يكپارچگ
ــا نمي توان  ــت و بدون آن ه ــش اس و كوش
ــتي با  كاري از پيش برد؛ ضمن اين كه بايس
ــكالت  برنامه ريزي صحيح و به موقع، با مش
ــي از تحريم هاي اقتصادي، اغتشاشات  ناش
ــازي يارانه ها برخورد  منطقه اي و هدفمندس
ــد و رونق  ــه مزيتي جهت رش ــا را ب و آن ه

اقتصادي مبدل كرد.
ــتعاره ها  از آن جا كه كلمه ي «جهاد»، از اس
ــت، موارد  ــي بهره مند اس ــي مختلف و معان
ــرح را كه از  ــه و ط ــده، مفهوم نقش ذكر ش
ــت، به ذهن  ــتعاره هاي واژه ي جهاد اس اس
ــه از معناي آن  ــا مي كند و همان گونه ك الق
ــد تهيه ي  ــادي، نيازمن ــر جه ــت، ه پيداس

نقشه اي عملياتي است.
مسلماً نمي توان يك برنامه ي اقتصادي را 
به صورت مجزا پياده و اجرا كرد و بايستي 
ــادي همه ي  ــبرد اهداف اقتص ــراي پيش ب
ــات و ظرفيت هاي دولتي  ــاخه ها، امكان ش
ــاي  ــت و ظرفيت ه ــي را تقوي و غيردولت
ــاني و طبيعي را بالفعل كرد و ارتباط  انس
ــتقيم  ــازمان ها و ارگان هايي كه مس با س
ــازمان بنادر همكاري  و غيرمستقيم با س

نقش سازمان بنادر و دريانوردي 
در تحقق شعار سال 1390
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دارند را توسعه داد. در اين راستا، موضوع 
ــه از ديگر  ــاني» ك ــوزش نيروي انس «آم
استعاره هاي جهاد است، به منظور آمادگي 
ــه ي جهاد  ــراي حضور در صحن ــتر ب بيش

اهميت مي يابد.
ــرده،  تحصيل ك ــاي  نيروه ــري  به كارگي
ــگاهي و  ــر دانش ــده و خوش فك آموزش دي
ــه خدمت كه  ــوز و متعهد ب ــن دلس همچني
ــاد عظيم را به  ــات اين جه ــد اقتضائ بتوانن
ــانند،  از اركان آموزش  ــه ي ظهور برس منص
است كه به نوعي از موضوع «طرح و نقشه» 

و برنامه ريزي مدون نشأت مي گيرد.
به منظور تحقق شعار «جهاد اقتصادي» و با 
توجه به اين كه كشور ايران، رتبه ي يازدهم 
در توليد علم در دنيا از سال 2008 ميالدي 
ــت، بايستي از  را به خود اختصاص داده اس
اين موقعيت استفاده كرد و به پژوهش هاي 
ــا  ــج آن ه ــا از نتاي ــردي روي آورد ت كارب
ــعه ي صادرات،  ــت؛ زمينه ي توس بهره جس
به خصوص صادرات غيرنفتي را فراهم كرد، 
ــرمايه گذاري  ــهيالتي به منظور جذب س تس
ــرمايه گذاري خارجي  خصوصي و به ويژه س
ــيع سازمان بنادر  به واسطه ي ارتباطات وس
ــم آورد و نيز،  ــا مجامع بين المللي را فراه ب

ــي و  ــات مال ــا و موسس ــت بانك ه از حماي
اعتباري به منظور فعال كردن سرمايه گذاري 

خصوصي در بنادر استفاده كرد.
با توجه به مفهوم كلمه ي جهاد كه «ديده باني 
ــت مي شود،  و رصد دقيق» نيز از آن برداش
ــت وضعيت بنادر ممتاز دنيا به دقت  الزم اس
ــود، موقعيت  كشورمان و همچنين  رصد ش
ــبت به  ــبي دريايي مان نس ــاي نس مزيت ه
ــي و آن گاه چگونگي تحوالت و  آن ها بررس
پيشرفت هاي آنان مشخص شود، از اين پس 
ــرعت بنيه ي اقتصادي خود را  مي توان به س
ــته هاي  افزايش داد و از اين راه، علم و داش
فني خود را به ثروتي شايان در جهت بهبود 
وضعيت، كه نتيجه ي جهاد اقتصادي است، 

تبديل كنيم.
همچنين مي توان با نگاهي دقيق، موانعي كه 
ناشي از تفاسير نادرست قانوني و يا بندهاي 
ــت و يا مراحلي كه حذف آن ها  غيرالزم اس
اختاللي در سيستم اجرايي ايجاد نمي كند، 
ــبت به رفع هرچه سريع تر  ــايي و نس شناس
ــهيل و  آن ها اقدام كرد و به اين ترتيب، تس
ــب رضايت خاطر  ــريع در عملكرد و جل تس
ــت يابي به هدف را بيش  اربابان رجوع و دس

از پيش فراهم آورد.

سخن آخر
سخن آخر اين كه، اينك همه ي ظرفيت هاي 
ــا در عرصه ي  ــوند ت ــيج ش ــور بايد بس كش
ــد و شكوفايي هرچه بيشتر  اقتصادي به رش
ــر جامعه، به  ــت يافت؛ چراكه قدرت ه دس
ــتگي دارد و اين مهم  توان اقتصادي  آن بس
ــيدن به چشم انداز «ايران 1404»  براي رس
ــت. هر چند هدف سال گذشته  ضروري اس
ــف بايد همچنان  همت مضاعف، كار مضاع
جاري باشد؛ زيرا در ميدان جهاد اقتصادي، 
ــف و برنامه ريزي  ــدون كار و تالش مضاع ب
ــي  نايافتن ــت  دس ــا  موفقيت ه ــح،  صحي

مي شوند.■

مسلماً نمي توان يك برنامه ي اقتصادي را به صورت 
مجزا پياده و اجرا كرد و بايستي براي پيشبرد اهداف 
ظرفيت هاي  و  امكانات  شاخه ها،  همه ي  اقتصادي 
دولتي و غيردولتي را تقويت و ظرفيت هاي انساني 
و  سازمان ها  با  ارتباط  و  كرد  بالفعل  را  طبيعي  و 
ارگان هايي كه مستقيم و غيرمستقيم با سازمان بنادر 

همكاري دارند را توسعه داد.
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با تصويب عضويت سازمان بنادر و دريانوردي در دفتر بين  المللي هيدروگرافي

دولت جمهوري اسالمي ايران به پروتكل اصالحات 
كنوانسيون سازمان بين المللي آب نگاري ملحق شد

سازمان بين المللي هيدروگرافي (آب نگاري)، با تهيه ي نقشه ها 
و اسناد دريايي، در تحقق ايمني و رونق كشتيراني نقش مهمي 

را ايفا مي كند.
 قانون عضويت سازمان بنادر و دريانوردي در دفتر بين  المللي 
هيدروگرافي (آب نگاري)، در اول بهمن ماه 1343 تصويب شد. 
دولت جمهوري اسالمي ايران از اعضاي فعال سازمان يادشده 
كشورهاي  (شامل   "I" دريايي  منطقه ي  هماهنگ كننده ي  و 
عرب)  درياي  و  عمان  درياي  از  بخشي  و  خليج فارس  منطقه ي 
در تهيه ي نقشه هاي الكترونيكي دريانوردي ENC و تخصيص 

شماره هاي INT به نقشه هاي كاغذي به شمار مي آيد.
بين المللي  سازمان  كنوانسيون  تصويب  از  سال   40 گذشت  از  پس 
پروتكل  ميالدي،   2005 سال  نوامبر  در  آن  اعضاي  هيدروگرافي، 
سازمان،  مديريت  ساختار،  تغيير  هدف  با  را  كنوانسيون  اصالحات 
تسهيل عضويت كشورها و توسعه ي موضوعات و فعاليت هاي سازمان 

تصويب كردند.
بين المللي  سازمان  كنوانسيون  اصالحات  پروتكل  به  كشورمان  الحاق 
آن،  شدن  الزم االجرا  براي  الزم  نصاب  حد  تحقق  به لحاظ  هيدروگرافي 
بيان گر اراده ي جدي جمهوري اسالمي ايران در ارتقاي امور علمي، فّني 
و ايمني دريانوردي است و جايگاه ايران را در منطقه و عرصه ي بين المللي 
تقويت مي كند. همچنين، از آن جايي كه حق عضويت مورد نظر، از 40 
سال پيش توسط سازمان بنادر و دريانوردي پرداخت مي شود، الحاق به 
اين پروتكل، هيچ گونه بار مالي جديدي براي كشورمان نخواهد داشت. 

بين المللي  سازمان  عضو  دولت هاي  دوسوم  الحاق  با  پروتكل  اين 
هيدروگرافي (IHO) براي همه ي كشورهاي عضو، ازجمله كشورمان 

نيز الزم االجرا خواهد شد. (تاكنون از 80 كشور عضو، 30 كشور به اين 
پروتكل ملحق شده اند.)

برخي از اهداف سازمان بين المللي هيدروگرافي براساس اين پروتكل 
اصالحي، عبارتند از:

مقاصد  كليه ي  و  ناوبري  ايمني  براي  آب نگاري  از  استفاده  ارتقاي   . 1
دريايي ديگر و افزايش آگاهي جهاني در مورد اهميت آب نگاري،

2 . بهبود پوشش جهاني، قابليت دسترسي و كيفيت داده ها، اطالعات، 
محصوالت و خدمات و تسهيل دسترسي به چنين داده ها، اطالعات، 

محصوالت و خدمات،
3 . بهبود قابليت، ظرفيت، آموزش، دانش و فنون آب نگاري در سطح 

جهاني،
به  مربوط  بين المللي  استانداردهاي  توسعه ي  گسترش  و  ايجاد   . 4
به  نيل  و  آب نگاري  فنون  و  خدمات  محصوالت،   اطالعات،  داده ها، 

بيش ترين يكنواختي ممكن در استفاده از اين استانداردها،
5 . ارايه ي رهنمود معتبر و به هنگام در مورد كليه ي موضوعات آب نگاري 

به دولت ها و سازمان هاي بين المللي،
6. تسهيل هماهنگي فعاليت هاي آب نگاري در ميان دولت هاي عضو، 

دولت هاي  بين  آب نگاري  فعاليت هاي  در  هماهنگي  گسترش   . 7
منطقه .

با  دريانوردي،  و  بنادر  سازمان  دريايي  امور  معاونت  است،  ذكر  شايان 
تخصصي  سازمان هاي  كل  اداره ي  دريايي،  امور  كل  اداره ي  همكاري 
متون  ترجمه ي  ضمن  سازمان،   اين  حقوقي  مديريت  و  بين المللي  و 
انگليسي و حضور در جلسات توجيهي، نقش بسيار مهمي در تأييد اين 
پروتكل اصالحي توسط مجلس شوراي اسالمي بر عهده داشته است.■

سواحل،  همايش  دائمى  دبيرخانه  رسمى  عضويت  تأييد  دنبال  به 
بنادر و سازه هاى دريايى سازمان بنادر و دريانوردى به نمايندگى از 
متخصصين داخلى در انجمن دريايى PIANC، در هفته اول خرداد 
ماه سال جارى نمايندگان اين سازمان در اجالس ساليانه اين انجمن در 

شهر برلين آلمان حضور يافتند.
مديركل مهندسى سواحل و بنادر سازمان بنادر و دريانوردي با اعالم اين خبر، 
اظهار داشت : در اين جلسه از ميان 65 كشور عضو انجمن، جمهورى اسالمى 
ايران به عنوان سى و هشتمين كشور داراى حق رأى رسما معرفى شد و در 
انتخابات هيأت رئيسه اين انجمن – كه هر چهار سال يكبار انجام مى شود – 

شركت كرد. 
مهندس عليرضا كبريايى، افزود : دبيرخانه دائمى همايش سواحل، بنادر و 
سازه هاى دريايى (ICOPMAS) به منظور توسعه روابط علمى و پژوهشى 
با مجامع بين المللى و استفاده از آخرين دستاوردها در بخش هاى مختلف 
دريايى، از ابتداى سال 2011 ميالدى به عنوان عضو متخصص در انجمن بين 
المللى PIANC آغاز به كار كرد و از اين پس تمامى امور مربوط به اعضاى 

حقيقى ايرانى در اين دبيرخانه انجام مى شود. 
به گفته مديركل مهندسى سواحل و بنادر سازمان بنادر،PIANC  يك انجمن 
جهانى تخصصى غير سياسى و غير انتفاعى است كه به عنوان قديمى ترين 
انجمن دريايى با هدف ارتقاى دانش علمى و فنى در زمينه زير ساختارهاى حمل 

و نقل دريايى در سال 1885 ميالدي در كشور بلژيك تأسيس شده است. 
وى اضافه كرد : اين انجمن داراى كميته هاى تخصصى ناوبرى رودخانه اى 
 (Evi Com) محيط زيست دريايى ،(Mar Com) دريانوردى ،(In Com)
و متخصصين جوان (YP Com) است كه متشكل از متخصصان بين المللى 
در زمينه هاى فنى، اقتصادى و زيست محيطى مربوط به زير ساخت هاى 

ترابرى دريايى و عهده دار تهيه آيين نامه ها و دستورالعمل هاى فنى است. 
انجمن مذكور در بيش از 65 كشور از جمله استراليا، اتريش، كانادا، فرانسه، 
ژاپن و ... نمايندگى دارد و همچنين داراى 518 عضو حقوقى و 2045 عضو 

متخصص عالقه مند در سراسر دنيا است. 
به گفته كبريايى به زودى وب سايت رسمى انجمن PIANC در ايران جهت 

استفاده متخصصين داخلى راه اندازى خواهد شد.

اولين حضور رسمى نمايندگان سازمان بنادر و دريانوردى 
(PIANC) در قديمى ترين انجمن زيرساخت هاى حمل و نقل آبى
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«مهندس سيد عطاءاله صدر»، در اين كنفرانس 
امور  و  دريايى  بندرى،  معاونين  كه  مطبوعاتى 
مالى وى نيز حضور داشتند، طي تشريح اقدامات 
سازمان بنادر در سال گذشته، از اجرا و بهره بردارى 
52 پروژه ي زيربنايى و طرح بندرى به ارزش 330 
ميليارد تومان خبر داد و احداث موج شكن و بنادر 
كوچك چندمنظوره در سواحل جنوبى به منظور 
مهم ترين  را  ساحلى  مناطق  محروميت زدايى 

رويكرد سازمان بنادر در سال 1389 عنوان كرد.
مديرعامل سازمان بنادر و دريانوردي افزود: در 
سال گذشته، مبلغ 570 ميليارد تومان سرمايه ي 
در  پس كرانه ها  توسعه ي  براى  خصوصى  بخش 
سال  با  مقايسه  در  كه  شد  جذب  كشور  بنادر 
1383 با يك تحول چشم گير، به 13 برابر افزايش 

يافت. «صدر»، همچنين از اختصاص اعتبار 450 
در  بنادر  تجهيز  و  توسعه  براى  تومانى  ميليارد 
سال جارى سخن گفت و اضافه كرد: «با توجه 
به نام گذارى امسال به سال جهاد اقتصادى، بيش 

از 100 پروژه به بهره بردارى خواهد رسيد.» 

داليل كاهش حمل و نقل كاالهاي نفتي
نشست  اين  ابتداى  در  صدر»،  عطاءاله  «سيد 
در  بنادر  سازمان  عملكرد  خصوص  در  خبري، 
سال گذشته و برنامه هاي آتي، اظهار داشت: «در 
سال 1389 كه از سوي مقام معظم رهبري، سال 
همت مضاعف و كار مضاعف نام گذاري شده بود، 
سازمان بنادر و دريانوردي حجم فعاليت هاي خود 
را افزايش داد و با تالش بيش تر، شاهد موفقيت 

مديرعامل سازمان بنادر و دريانوردي 
در اولين نشست مطبوعاتي در سال جديد خبر داد

مديرعامل سازمان بنادر و دريانوردى، 
در اولين نشست خبرى خود در سال 
عملكرد  اعالم  با  اقتصادي،  جهاد 
از  سازمان،  اين  گذشته ي  سال  يك 
افزايش13درصدى حمل و نقل كاالهاى 
غير نفتى رشد 11درصدى حمل و نقل 
صادرات  رشد 35درصدى  كانتينرى، 
21درصدى  افزايش  و  نفتى  غير 
ترانزيت غيرنفتى در سال گذشته خبر 
داد و مجموعه ي تخليه و بارگيرى كاال 
در سال 1389 را حدود 140ميليون تن 
برشمرد، در حالى كه در سال قبل، اين 

رقم نزديك به 131 ميليون تن بود. 

ابراهيم زارع
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بوديم؛  دريايي  و نقل  حمل  فعاليت هاي  نسبي 
چندان كه به رغم ركود اقتصادي دنيا فعاليت هاي 
مطلوبي  رشد  از  سال 1389،  در  سازمان  اين 

برخوردار بود.» 
وي در تشريح عملكرد سازمان بنادر تصريح كرد: 
«در سال گذشته، در بخش حمل و نقل كاالهاي 
غيرنفتي نسبت به سال 1388، رشد 13درصدي 

صورت گرفت.»
حمل  11درصدي  رشد  به  اشاره  با  «صدر» 
كانتينري در سال 1389 نسبت به سال 1388، 
اظهار داشت: «صادرات كاالي غيرنفتي در سال 
غيرنفتي  ترانزيت  و  35درصد  حدود   ،1389
نزديك به 21درصد نسبت به سال 1388 رشد 

داشته است.»
وي خاطرنشان كرد: «مجموعه ي تخليه و بارگيري 
كاال در سال 1388، نزديك به 131 ميليون تن 
بود كه اين رقم در سال 1389، به حدود 140 

ميليون تن افزايش يافت. »
مدير عامل سازمان بنادر، با بيان اين كه واردات 
بنزين در سال قبل كاهش يافت، آن را ناشي از 
افزايش توليد بنزين در كشور دانست و نتيجه گيري 
كرد: «مجموع تخليه و بارگيري كاالهاي نفتي در 
سال 1388، حدود 44 ميليون و 772 هزار تن 
بود كه اين رقم در سال 1389 به 43 ميليون تن 

كاهش يافت.» 
وي با بيان اين كه واردات نفتي در سال 1388، 
حدود 6 ميليون تن بود كه در سال 1389 به 
3 ميليون تن كاهش يافت، ادامه داد: «صادرات 
نفتي در سال 1388، حدود 11 ميليون تن بود 
كه در سال 1389، به 11 ميليون و 300 تن 

افزايش يافت.» 
وي خاطرنشان كرد: «همچنين ترانزيت نفتي در 
سال 1388، حدود 5/8 ميليون تن بود كه در 

سال 1389 به 2/5ميليون تن كاهش يافت.»

بهره برداري از 52 پروژه ي زيربنايي در سال 
كار مضاعف

سخنان   از  ديگري  بخش  در  صدر،  مهندس 
 1389 سال  در  اين كه  به  اشاره  ضمن  خود، 

بندري  توسعه ي  و  زيربنايي  پروژه ي  تعداد 52 
سازمان  در  تومان  ميليارد   320 ارزش  به 
كرد:  تصريح  رسيد،  بهره برداري  به  بنادر 
«در سال گذشته، در جهت توسعه ي دريامحور و 
رونق سواحل، احداث موج شكن و بنادر كوچك 
چندمنظوره در 40 نقطه آغاز شد كه تا اين لحظه، 

پيشرفت مطلوبي داشته است.» 
مديرعامل سازمان بنادر و دريانوردي، ادامه داد: 
«در تمامي كشورها، سواحل زيباترين مناطق و 
در  اما  هستند،  اقتصادي  بخش هاي  فعال ترين 
ايران به غير از بنادر اصلي، مناطق ساحلي متروكه 
شده بودند كه پس از فعاليت دولت هاى نهم و 
دهم و با اصرار رييس جمهور، اين مناطق در حال 

بهينه سازي است.» 
«سيد عطاءاله صدر»، با اشاره به اين كه احداث 
موج شكن در بنادر كوچك، اغلب داراي پيشرفت 
«اين  داشت:  اظهار  است،  90درصدي  باالي 
و  شناس  سيريك،  بنادر  در  كه  است  حالي  در 
بهره برداري  به  پروژه ها  اين  مجنون،  جزيره ي 

رسيده است.» 
وي ضمن اشاره به اين كه مقرر شده است ساالنه 
80 ميليارد تومان در راستاي توسعه ي سواحل 
توسط  كوچك  بنادر  موج شكن هاي  احداث  و 
سازمان بنادر و دريانوردي هزينه شود، تصريح 
حدود 300  پروژه،  اجراي  اوليه ي  كرد: «برآورد 

نقطه در سواحل جنوبي كشور است.» 
در  پروژه ها  اين  از  برخي  «صدر»،  گفته ي  به 
حدود  شناس،  و  دير  سيريك،  چون  مناطقي 
داشته  اجرايي  و  فيزيكي  پيشرفت  90درصد 

است. 

حمل و نقل مسافري دريايي و جابه جايي 
نزديك به 6 ميليون نفر در نوروز 1390

مديرعامل سازمان بنادر و دريانوردي، با اشاره 
بنادر،  سازمان  فعاليت هاي  ديگر  از  اين كه  به 
 1389 سال  در  مسافري  حمل ونقل  توسعه ي 
شهيد  بندر  سال،  اين  «در  كرد:  تصريح  بود، 
حقاني  در شهر بندرعباس، از موقعيت مطلوبي 

در زمينه ي پايانه مسافري برخوردار شد.» 

وي ادامه داد: «در راستاي توسعه ي حمل و نقل 
مسافري دريايي و با ارايه ي تسهيالت ساخت 
سازمان،  اداره شده ي  وجوه  محل  از  شناورها 
ناوگان  به  استاندارد  و  مدرن  شناور  تعدادي 

مسافري اضافه شد.» 
جاري،  سال  نوروز  «در  كرد:  خاطرنشان  وي 
نزديك به 6ميليون نفر مسافر توسط حمل ونقل 

دريايي جابه جا شدند.» 

ارتقاي بندر شهيد رجايي به هاب منطقه اي 
«سيد عطاءاله صدر»، تبديل بندر شهيد رجايي، 
به منزله ي بزرگ ترين بندر كانتينري كشور، به 
بندر كانوني (هاب) در منطقه را يكي از اهداف 
سياست هاي  راستاي  در  و  بنادر  سازمان  مهم 
كاالها  از  «نيمي  داد:  توضيح  و  دانست  دولت 
از طريق بنادر دبي و بنادر جنوبي خليج فارس 
ترانشيپ (انتقال) مي شوند و سپس به بنادر ايران 
مي آيند كه در اين باره، تصميماتي اتخاذ شد كه 

تا ترانشيپمنت به بنادر ايران سوق يابد.» 
وي افزود: «تخفيفات در سود بازرگاني كاالهايي 
(استان  رجايي  شهيد  بندر  طريق  از  كه 
هرمزگان)، بندر امام خميني (استان خوزستان) 
به بنادر ديگر از جمله بوشهر، خرمشهر ترانشيپ 
مي شود، منظور شد به طوري كه در حال حاضر، 
بنادر شهيد بهشتي از 25 درصد تخفيف سود 
سود  تخفيف  درصد  از 20  بوشهر  و  بازرگاني 

بازرگاني برخوردارند.» 
الزم، 20  تدابير  اتخاذ  گفت: «با  ادامه  در  وي 
خط الينر كشتيراني (مستقيم از مبدأ به مقصد) 
آمادگي  اعالم  اپراتورها  پورت  با  قرارداد  طبق 
كرده اند كه از طريق بندر شهيد رجايي، عمليات 
ترانشيپمنت را انجام دهند و حتي تعدادي از 
آن ها، خطوط فيدري اين عمليات را هم تأمين 

كرده اند.» 

تبديل بنادر نسل دوم به بنادر نسل سوم 
ايجاد  بنادر،  سازمان  عامل  هيأت  عضو 
تبديل  و  بنادر  رويكرد  تغيير  و  سرمايه گذاري 
آن ها از بنادر نسل دوم به نسل سوم را از ديگر 

18

17
ه 8
مار
 ش

ا /
دري

ر  و 
ند
ب

گزارش



فعاليت هايي اين سازمان در سال جاري برشمرد 
بر  عالوه  دوم،  نسل  بنادر  داشت: «در  اظهار  و 
تخليه و بارگيري، عمليات توزيع و فرآوري كاال 
با  سوم،  نسل  بنادر  در  اما  مي شود،  انجام  نيز 
توجه به فعاليت هاي توليدي، مراكز لجستيك 

بايد ايجاد شوند.»
ميل گرد  توليد  خط  ايجاد  گفته ي «صدر»،  به 
در بندر اميرآباد با ظرفيت 800 هزار تن، طرح 
ايجاد مراكز لجستيك در بندر شهيد رجايي و 
بندر  غالت  ترانزيت  پايانه ي  در  سرمايه گذاري 
امام، به ظرفيت 300 هزار تن، در راستاي ارتقاي 

قابليت هاي بندري انجام گرفته است. 
مديرعامل سازمان بنادر، تصويب برنامه ي پنجم 
توسعه در مجلس شوراي اسالمي را از رويدادهاي 
مهم سال 1389 برشمرد كه در جذب بيش تر 
سهم حمل و نقل دريايي در منطقه مؤثر واقع 

خواهد شد. 

تدوين نظام تعرفه ي رقابت پذير و 
انعطاف پذير توسط سازمان بنادر 

تصريح  دريانوردي،  و  بنادر  سازمان  مديرعامل 
در  بنادر  به  توجه  رويكرد  به  توجه  «با  كرد: 
برنامه ي پنجم توسعه، در راستاي افزايش سهم 
حمل ونقل دريايي منطقه، مقرر شد تعرفه هاي 
رقابتي و انعطاف پذير، با توجه به شرايط منطقه 
به  و  تدوين  بنادر،  سازمان  شورايعالي  توسط 

تصويب شوراي اقتصاد برسد.»
«صدر»، اظهار اميدواري كرد: «اين نظام تعرفه اي 
كه در برنامه پنجم توسعه به تصويب مجلس 
شوراي اسالمي نيز رسيده است، در سالجاري 

عملياتي شود.» 

جذب 570 ميليارد تومان سرمايه گذاري 
خصوصي در بنادر

مبلغ  گذشته،  سال  در  اين كه  بيان  با  «صدر» 
570 ميليارد تومان سرمايه ي بخش خصوصي 
در حمل و نقل دريايي و توسعه پس كرانه هاي 
بنادر جذب شد، تصريح كرد: «تعداد قراردادها 
به  نسبت   1389 سال  در  خصوصي  بخش  با 
سال 1383، نزديك به 2/7 برابر افزايش يافت. 
هم چنين، جذب سرمايه ي بخش خصوصي در 
سال 1389 نسبت به سال 1383، نزديك به 

13 برابر افزايش يافت.» 
در  خارجي  سرمايه گذاري  به  اشاره  ضمن  وي 
سيلوي  بخش  «در  كرد:  تصريح  ايران،  بنادر 
ترانزيت مشترك ايران و قزاقستان، 30 ميليون 
بندر  غالت  سيلوي  ترانزيت  بخش  در  و  دالر 
امام خميني، 350 ميليارد دالر سرمايه گذاري 

خارجي جذب شده است.» 
معاون وزير راه و ترابري، ادامه داد: « در سال 90 
نيز عالوه بر اختصاص ساليانه 80 ميليارد تومان 
چندمنظوره، 450  كوچك  بنادر  احداث  براي 
خصوصي  بخش  سرمايه گذاري  تومان  ميليارد 
تجهيز بنادر در نظر گرفته  توسعه و  به منظور 

شده است.»

«صدر»، كل سرمايه گذاري بخش خصوصي در 
حمل و نقل دريايي را طي 5 سال گذشته حدود 

19 هزار و 600 ميليارد ريال برآورد كرد. 

پروژه هاي مهم در دست اجرا
مديرعامل سازمان بنادر و دريانوردي، در ادامه ي 
اين نشست خبري، تكميل يال شرقي و غربي 
مرحله ي دوم طرح توسعه ي بندر شهيدرجايي، 
طرح  چابهار،  بهشتي  شهيد  بندر  توسعه ي 
اين  ظرفيت  افزايش  و  انزلي  بندر  توسعه ي 
بندر به 2 برابر، طرح توسعه ي بندر اميرآباد و 
بندر نوشهر و ايجاد بنادر خشك را، مهم ترين 
پروژه هاي در دست اجراي اين سازمان در سال 
1390 برشمرد و اظهار داشت: «در مرحله ي 2 
بندر شهيد رجايي، يال شرقي و غربي تا پايان 
سال جهاد اقتصادي با سرمايه اي بالغ بر 310 
شامل  كه  رسيد  خواهد  انجام  به  يورو  ميليون 
اجراي مواردي نظير؛ احداث 2 هزار و 20 اسكله، 
تجهيزاتي  تأمين  پس كرانه،   اراضي  هكتار   76
نظير 18 دستگاه گنتري كرين و 7 مترمكعب 

الي روبي است.» 

 توقف پروژه هاي مربوط به مرجان ها 
معاون وزير راه و ترابري، ضمن بيان اين كه بندر 
شهيد بهشتي چابهار، تنها بندر اقيانوسي كشور 
و دروازه ي توسعه ي محور شرق است، اين بندر 
آسياي  كشورهاي  به  كاال  ترانزيت  به منظور  را 
ميانه و افغانستان حايز اهميت دانست و افزود: 
اجراي  و  موج شكن  تطويل  حاضر،  حال  «در 

دايك اين بندر  در حال انجام است.» 
 100 مبلغ  گذشته،  سال  «در  داد:  ادامه  وي 
ميليارد تومان اوراق مشاركت براي طرح توسعه ي 
بندر شهيد رجائي و بندر شهيد بهشتي چابهار به 
فروش رسيد و در سال جاري نيزدر نظر داريم 
به  مشاركت  اوراق  تومان  ميليارد   100 مبلغ 

فروش برسانيم.»
 

افزايش ظرفيت اسمي بندر انزلي به 14 
ميليون تن 

وي ضمن اشاره به اين كه ظرفيت اسمي بندر 
انزلي در حال حاضر 7 ميليون تن است كه قرار 
است با اجراي طرح توسعه به دو برابر افزايش 
يابد، گفت: «اجراي اين طرح توسعه در مرحله ي 
اول با، مبلغي بالغ بر 55 ميليارد تومان در دست 

انجام است.» 
احداث  قرارداد،  اين  در  اين كه  بيان  ضمن  وي 
در  انزلي  بندر  براي  جديد  اسكله   10 حدود 
ديگر  كرد: «از  تصريح  است،  شده  گرفته  نظر 
پروژه هاي توسعه اي، توسعه ي بندر اميرآباد است 
كه  اميدواريم تا پايان سال از اسكله رو رو اين 

بندر بهره برداري  كنيم.» 
وي ادامه داد: «بندر اميرآباد به لحاظ اتصال به 
راه آهن سراسري از موقعيت مطلوبي برخوردار 

است.» 

 

ايجاد بنادر خشك براي بنادر 
مديرعامل سازمان بنادر، ايجاد بنادر خشك را 
در افزايش ظرفيت عملياتي بنادر حايز اهميت 
دانست و اظهار داشت: «استحصال اراضي بندر 
نوشهر، فرصت مناسبي است تا ظرفيت آن به 5 

ميليون تن افزايش يابد.» 
وي ضمن اشاره به ايجاد بندر خشك در حاشيه 
كنارگذر نوشهر، تصريح كرد: «منطقه ي 200 
شده  گرفته  نظر  در  منظور  اين  براي  هكتاري 
است كه با واگذاري اراضي توسط منابع طبيعي، 
كاالها را از بندر نوشهر به بندر خشك منتقل 
مي كنيم كه اين امر، به افزايش ظرفيت عملياتي 

بندر نوشهر مي انجامد.» 
ويژه ي  منطقه ي  از  «بخشي  كرد:  اضافه   وي 
خشك  بندر  عنوان  به  نيز  سيرجان  اقتصادي 
شهيد رجايي در نظر گرفته شده است، همچنين 
با الحاق 2400 هكتار ديگر به پس كرانه ي بندر 
شهيد رجايي، مساحت پس كرانه اين بندر به 

4800 هكتار، افزايش خواهد يافت.»■
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احداث بزرگ ترين پايانه ي غالت كشور، در 
حالي در بندر امام خميني  و با سرمايه گذاري 
مشترك ايران و كنيا آغاز شد كه مراسم 
آغاز به كار اين پروژه، با ابراز احساسات و 

هيجان طرف كنيايي همراه بود.
به گزارش خبرنگار «بندر و دريا» ، در مراسم 
كلنگ زني اين پروژه، معاون اول رياست جمهوري، 
نخست وزير كنيا و سرپرست وزارت راه حضور 
با  كنيا  نخست وزير  اودينگا»،  «رايال  داشتند. 
بلند كردن دست راست «محمدرضا رحيمي»، 
در  غالت  پايانه ي  ساخت  خود،  ايراني  همتاي 
ايران را يك همكاري تاريخي و فراهم آورنده ي 

ارتباط فرهنگي بين ايران و آفريقا دانست.
«محمد جعفر»، سرمايه گذار كنيايي اين پروژه 
نيز، با در آغوش كشيدن مديرعامل سازمان بنادر 
عكاسان  و  خبرنگاران  حضور  در  دريانوردي  و 
خبري، ايران را يك كشور پيشرفته دانست و 
دليل قبول سرمايه گذاري در اين پروژه را، احترام 

به كشور ايران و امام خميني(ره) عنوان كرد.
مديركل  اعالم  بر  بنا  و  گزارش  اين  پايه ي  بر 
احداث  خوزستان،   استان  دريانوردي  و  بنادر 
بزرگ ترين پايانه ي غالت در ايران و حتي منطقه، 
با بهره گيري مشترك بخش هاي خصوصي ايراني 
و خارجي و در راستاي اجراي اصل 44 قانون 

اساسي آغاز شده است.
اوليه ي  سرمايه گذاري  ارزش  ايدني»،  «ابراهيم 
اين پروژه را بالغ بر 3هزار ميليارد ريال عنوان كرد 

و افزود: «با اجراي چنين پروژه اي، توان نگهداري 
بيش از 20ميليون تن غالت در مجتمع بندري 

امام خميني محقق مي شود.»
اين مديركل، هدف از اين سرمايه گذاري مشترك 
را ايجاد كانون تنظيم و بارگيري انواع غالت در 
بندر امام خميني، به منظور توسعه ي صادرات، 
واردات، ترانشيپ و ترانزيت از كشورهاي آسياي 

ميانه و قفقاز عنوان كرد.
«ابراهيم ايدني» در تشريح مراحل و بخش هاي 
مختلف اين پروژه، از ساخت سيلوي نگهداري و 
ترانزيتي، ساخت اسكله ي چهارم 150هزارتني 
برج  دستگاه   12 راه اندازي  و  نصب  غالت، 
بهره برداري  و  بازسازي  و  غالت  تخليه كننده ي 
از سيلوي غالت 70هزار تني موجود در بندر، 
ساخت  كاال،   انتقال  گالري  ساخت  و  برد  نام 
دو دستگاه پل و جاده هاي دسترسي و ساخت 
نيروگاه برق را نيز به اين فهرست اضافه كرد، 
كه بيش از 400 فرصت شغلي مستقيم و 1000 
خواهد  دنبال  به  را  غيرمستقيم  شغلي  فرصت 

داشت. 
به  زميني  در  پروژه  اين  «ايدني»،  گفته ي  به 
مساحت 70 هزار و 791 مترمربع و سرمايه گذاري 
122 ميليارد ريال، امكان ذخيره ي 66 هزار و 

500 تن غالت را فراهم مي كند.» 
اين كارشناس امور بندري، در خصوص مزاياي 
اين پروژه، با اشاره به لزوم تمركز پايانه ي غالت 
كشور  بازرگاني  بنادر  جامع  طرح  براساس 

(HPC)، «بهره گيري از توان بخش خصوصي 
«افزايش  بندري»،  زيرساخت  توسعه ي  در 
در  غالت  بارگيري  و  تخليه  عمليات  بهره وري 
بندر امام خميني»، «آزادسازي ساير اسكله هاي 
بندري به منظور توسعه ي فعاليت ها»، «كاهش 
واردات  تمام شده ي  بهاي  و  حمل  هزينه هاي 
غالت» را ازجمله ويژگي هاي اين پايانه عنوان 

كرد.

تبديل بندر امام به هاب منطقه اي غالت
مديرعامل سازمان بنادر و دريانوردي در مراسم 
ايراني  مشترك  سرمايه گذاري  كار  به  آغاز 
كنيايي، به منظور احداث پايانه ي غالت در بندر 
يكي  كنيا  كشور  اين كه  بيان  با  خميني،  امام 
سياسي  به لحاظ  پايدار  و  باثبات  كشورهاي  از 
محسوب مي شود، بندر مومباسا در اين كشور 
را حايز موقعيت ممتاز در آفريقا دانست و گفت: 
«موقعيت بندر مومباسا در كشور كنيا به گونه اي 
است كه دروازه ي ورود به قاره ي آفريقا قلمداد 
از  استفاده  و  تجارت  توسعه ي  براي  و  مي شود 
بازار اين منطقه با جمعيت 200ميليوني، بايد از 

بندر مومباسا وارد شويم.»
كه  مراسم  اين  در  ترابري  و  راه  وزير  معاون 
اول  معاون  همچنين  و  كنيا  نخست وزير 
رييس جمهور و مقام عالي وزارت راه و ترابري نيز 
حضور داشتند، بندر امام خميني را دومين بندر 
بزرگ تجاري كشور برشمرد كه با 50ميليون تن 

 
 

گزارش «بندر و دريا»   از مراسم كلنگ زني 
بزرگ ترين پايانه ي غالت كشور
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ظرفيت تجاري (30درصد ظرفيت بنادر كشور) 
و 20ميليون تن ترانزيت و همچنين، فاصله ي 
نزديك با پايتخت و ارتباط با بنادر شمالي ايران، 
با  ارتباط  و  كشور  ورودي  دروازه ي  مي تواند 

كشورهاي آسياي مركزي و CIS باشد.
«مهندس سيد عطاءاله صدر»، با تأكيد بر اين كه 
موقعيت خاص بندر امام خميني در خليج فارس، 
فرصت هاي بازرگاني مناسبي را براي كشورهاي 
عربستان سعودي، عراق، كويت، بحرين و قطر 
فراهم كرده است، اضافه كرد: «تبديل بندر امام 
خميني به هاب منطقه اي غالت، از سياست هاي 
اين  در  كه  مي شود  محسوب  كشور  راهبردي 
زمينه نيز اقدامات بسيار مناسبي به انجام رسيده 

است.»
به گفته ي مديرعامل سازمان بنادر و دريانوردي، 
پروژه ي سرمايه گذاري احداث پايانه و سيلوهاي 
سوآپ  و  ترانشيپمنت  ترانزيت،  هدف  با  غالت 
 307 ارزش  به  و  خميني  امام  بندر  از  غالت 

ميليون دالر انجام مي شود.
گفت:  ادامه  در  ترابري  و  راه  وزير  معاون 
«سرمايه گذاري به منظور احداث پايانه ي غالت، 
به مدت 5 سال و در 2 مرحله انجام مي شود كه 

سرمايه گذار مي تواند براساس قرارداد بلندمدت 
(30 ساله)، از اين سرمايه گذاري استفاده كند.»

به گفته ي «مهندس صدر»، اين قرارداد هر 5 
سال يك بار مورد تجديد نظر قرار گرفته و به روز 
سيلو،  ساخت  گزارش،  اين  اساس  بر  مي شود. 
غالت  بارگيري  و  تخليه  تجهيزات  فراهم آوري 
به كشتي و استحصال اراضي از ديگر پروژه هاي 
عمراني و توسعه اي اين سرمايه گذاري مشترك 

به شمار مي آيد. 

گسترش همكاري  با كشورهاي آفريقايي
اين  حاشيه ي  در  رييس جمهور،  اول  معاون 
مراسم، در نشست با نخست وزير كنيا با تأكيد 
بر ضرورت تقويت روابط دو كشور ايران و كنيا 
روابط  گفت: «گسترش  مختلف  بخش هاي  در 
گرفتن  قرار  و  كنيا  و  ايران  اسالمي  جمهوري 
انجام  منشأ  مي تواند  يكديگر  كنار  در  ملت  دو 
كارهاي بزرگي باشد و تأثيرات مثبتي در سراسر 

منطقه بر جاى گذارد.»
اين كه  بيان  با  رييس جمهور،  اول  معاون 
به  ويژه اي  توجه  ايران  اسالمي  جمهوري 
دارد،  آفريقايي  كشورهاي  با  روابط  گسترش 

گسترش  و  روابط  توسعه ي  كرد: «براي  تأكيد 
همكاري ها با كشورهاي آفريقايي از سوي ايران، 
هيچ محدوديتي وجود ندارد و بايد تالش كنيم 
اين روابط، به ويژه با كشور كنيا، بيش از گذشته 

گسترش يابد.»
«رايال  با  ديدار  در  رحيمي»،  «محمدرضا 
اودينگا» ، نخست وزير كنيا اظهار كرد: «اميدوارم 
سفر نخست وزير كنيا به استان خوزستان، آغاز 
در  كشور  دو  روابط  گسترش  براي  نو  فصلي 

زمينه هاي مختلف باشد.»
ضرورت  بر  تأكيد  با  رييس جمهور،  اول  معاون 
تقويت روابط دو كشور در بخش هاي مختلف، 
گفت: «گسترش روابط جمهوري اسالمي ايران 
و كنيا و قرار گرفتن دو ملت در كنار يكديگر، 
باشد  بزرگي  كارهاي  انجام  منشاء  مي تواند 
جاى  بر  منطقه  سراسر  در  مثبتي  تأثيرات  و 

گذارد.»
اين  در  نيز،  كنيا  نخست وزير  اودينگا»،  «رايال 
ديدار با ابراز خرسندي از حضور خود در استان 
گفت: «روابط  امام،  بندر  از  بازديد  و  خوزستان 
جمهوري اسالمي ايران و كنيا داراي پيشينه و 
سابقه ي طوالني و كهن است و اين روابط در طي 
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زمان، همواره گسترش روزافزوني داشته است.»
تعميق  و  گسترش  ضرورت  بر  تأكيد  با  وي 
هرچه بيش تر روابط دو كشور، خاطرنشان كرد: 
«ايران و كنيا براي گسترش همكاري ها نيازمند 
شناسايي و فعال سازي ظرفيت هاي موجود خود 

هستند.»
عمليات  آغاز  به منظور  كه  كنيا  نخست وزير 
با  كشور  غالت  پايانه ي  بزرگ ترين  احداث 
مشاركت و سرمايه گذاري بخش خصوصي ايران 
در مجتمع بندري امام خميني حضور يافته بود، 
يادداشت تفاهم همكاري بين ايران و كنيا را نيز 

امضا كرد.
احداث پايانه ي غالت شماره يك مجتمع بندري 
امام خميني با هدف فراهم كردن جذب غالت 
به صورت سوآپ و ترانزيت از كشورهاي آسياي 
ميانه و قفقاز، به ظرفيت 20ميليون تن احداث 

مي شود.
اين پايانه براساس طرح جامع بازرگاني كشور 
غالت  ترانزيت  امكان  كه  مي شود  ساخته 
از  قزاقستان  ازجمله؛  ميانه  آسياي  كشورهاي 
طريق بندر اميرآباد در شمال و انتقال آن به بندر 
امام خميني و صادرات به كشورهاي آفريقايي را 

فراهم خواهد كرد. 

بندر امام خميني در منطقه بي نظير است
كلنگ زني  مراسم  در  كنيايي،  سرمايه گذار 
«تنها  گفت:  كشور،  غالت  پايانه ي  بزرگ ترين 
مشتاق  (عج)،  عصر  امام  ظهور  به  اعتقاد  با 
سرمايه گذاري در ايران شدم، چون اين كشور، 
بيش ترين دل داده به اين امام همام را داراست.» 
«محمدحسين محمدجعفر»، در آيين كلنگ زني 

بزرگ ترين پايانه ي غالت كشور در بندر امام كه 
با حضور معاون اول رييس جمهور و نخست وزير 
كنيا صورت گرفت، با اشاره به جايگاه معنوي 
و  عشق  با  «من  داشت:  اظهار  اسالمي،  ايران 
ارادت به ساحت مبارك بنيان گذار فقيد ايران 
اسالمي، حاضر به سرمايه گذاري در اين كشور 
شدم و با وجود داشتن سه بندر در آرژانتين و 
سرمايه گذاري  براي  فضا  بودن  مهيا  همچنين، 
در ساير كشورها، ترجيح دادم در سرزمين امام 
عصر(عج) كه به ظهور ايشان اعتقاد راسخ دارم،  

حاضر شوم.»
اين  در  سرمايه گذاري  تأثيرات  به  اشاره  با  وي 
دو  فرهنگي  و  اقتصادي  مناسبات  براي  پروژه 
يك  «امروز،  كرد:  تصريح  كنيا  و  ايران  كشور 
لحظه ي تاريخي براي دو كشور ايران و كنيا است. 
اين نشست مي تواند امكان همكاري هاي تاريخي 

گسترده اي را براي دو ملت فراهم كند.»
كرد: «در واقع با اين همكاري  وي خاطرنشان 
مي توان ارتباط فرهنگي بيش تري بين دو كشور 
ايجاد كرد. آفريقا در حال حاضر، درصدد ارايه ي 
تكنولوژي خود است و البته اين امر، به معنا ي 
نبود تكنولوژي در ايران نيست،  زيرا ايران يك 

كشور پيشرفته است.»
«معاون  داد:  ادامه  كنيايي،  سرمايه گذار 
بسيار  كنيا،  نخست وزير  و  ايران  رييس جمهور 
غالت  پايانه ي  احداث  پروژه ي  تا  كردند  تالش 
شماره ي يك بندر امام خميني، در ايران آغاز 
ما  خوب  دوستان  كنيا  و  ايران  وزراي  شود. 
محسوب مي شوند و همچنين در آغاز، استاندار 
پروژه،  اين  اجراي  در  تصريع  براي  خوزستان 

تالش بسياري كردند.»

«محمدجعفر»، در ادامه گفت: «ما به كشور ايران 
و پدر اين ملت، حضرت امام خميني(ره)، احترام 
و ارج مي نهيم؛ زيرا ايشان با تالش هاي خود اين 
ملت را به اين جا رساندند و ايشان درواقع، پدر 
ايشان  وقتي  مي شوند.  محسوب  اسالمي  امت 
آمدند، مسلمانان توانستند سرهاي خود را باال 
بگيرند و با افتخار بگويند كه مسلمان هستند. 
بنابراين، آن فقيد، پدر معنوي همه ي مسلمانان 

جهان بودند.»
وي خاطرنشان كرد: «از سال 2009 و در جريان 
رايزني هاي  كنيا،  به  ايران  رييس جمهور  سفر 

اوليه براي اجراي اين پروژه آغاز شد.»
«محمدجعفر»، با اشاره به به قابليت هاي بسيار 
زياد بندر امام خميني تصريح كرد: «مي توانم 
بگويم، بندر امام، بندري بي نظير در منطقه است. 
ايران داراي دو بندر منحصربه فرد است: بندر امام 

و بندرعباس.»
مثل  بايد  امام  بندر  «معتقدم،  داد:  ادامه  وي 
و  واردات  براي  مركزي  به منزله ي  بندرعباس، 

صادرات موجوديت يابد.»
سرمايه گذار كنيايي، خاطرنشان كرد: «در حال 
حاضر، در بندرعباس بيش از 2هزار ميليارد دالر 
اين  از  بايد  ما  دارد.  وجود  نصب شده  امكانات 
مزيت ها استفاده كنيم. كنيا مي خواهد در ايران 
سرمايه گذاري كند و بر اين اساس ما درصدد آن 
هستيم كه اين تكنولوژي را از آفريقا به ايران 

انتقال دهيم.»
«جعفر»، در پايان سخنان خود ابراز اميدواري كرد 
«آرزو دارم،  سرمايه گذاري به منظور احداث پايانه ي 
بزرگ غالت، آغازگر توسعه ي روابط فرهنگي و 

اقتصادي دو كشور ايران و كنيا شود.» ■
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بازتاب جهش سه پله اى بندر شهيد رجايى  
در بين بنادر برتر كانتينرى جهان

ــيون  معاون وزير راه كه در جمع اعضاى كميس
ــهيد  ــخن مى گفت، بندر ش عمران مجلس س
ــور  ــى را بزرگ ترين بندر كانتينرى كش رجاي
دانست كه 60درصد تخليه و بارگيرى كاالهاى 

كشور در آن انجام مى پذيرد. 
ــهيد رجايى از  ــدر ش ــه ي «صدر»، بن ــه گفت ب
حمايت جدى دولت براى تبديل شدن به بندر 
كانونى در منطقه برخوردار است و در اين راستا 
نيز، اقدامات و طرح هاى بسيار خوبى آغاز شده 

است.
«محسن صادقى فر»، معاون امور بندرى سازمان 
بنادر، نيز رشد عملكرد و توسعه ي فعاليت هاى 
كانتينرى بندر شهيد رجايى را عامل مهمى در 
ارتقاى رتبه ي اين بندر در بين 100 بندر برتر 

كانتينرى جهان دانست.
«صادقى فر»، با اعالم اين  خبر كه در تازه ترين 

فهرست منتشرشده، بندر دبى (امارات) و بنادر 
ــد  ــكان (عمان)، به لحاظ رش ــالله و خور ف س
ــالدى، پايين تر از  ــال 2010 مي عملكرد در س
بندر شهيد رجايى قرار گرفته اند، نتيجه گيرى 
ــال گذشته ي  ــهيد رجايى در س كرد: «بندر ش
ــون و600  ــورد عمليات  2 ميلي ــالدى، رك مي
TEU كانتينر را شكست و عملكردى باالتر از 

بنادر منطقه را تجربه كرد.»
ــهيد رجايى، در  به گفته ي صادقي فر، بندر ش
ــال 2006  ــال 2005 هفتادمين بندر، در س س
ــصت و  ــال 2007 ش ــصت و نهمين، در س ش
ــال 2008 شصتمين و در سال  هفتمين، در س
ــال  ــالدى، چهل و هفتمين  و در س 2009 مي
ــل و پنجمين بندر كانتينرى جهان  2010 چه

بوده است. 
ــادر و دريانوردى هرمزگان نيز، در   مديركل بن

جمع اعضاى كميسيون عمران مجلس شوراى 
ــهيد  ــالمى، با اعالم ارتقاى جايگاه بندر ش اس
رجايى، گفت: «طرح هاى توسعه اى بندر شهيد 
ــت انجام است و اين  ــرعت در دس رجايى به س
ــمت تبديل  ــدر مطابق برنامه ي دولت به س بن
ــاً «هاب»  ــى يا اصطالح ــدن به بندر كانون ش

منطقه در حركت است.» 
«على اكبر صفايى»، با اشاره به رشد چشمگير 
ــى در اين بندر  ــرمايه گذارى بخش خصوص س
گفت: «طى سال گذشته، بيش از 2 هزار و 500 
ميليارد ريال قرارداد سرمايه گذارى در قالب 46 
پروژه با بخش خصوصى منعقد شد كه اين امر، 
ــتابان اين بخش به سمت  نويدبخش حركت ش

دست يابي به هاب منطقه اى است.»
ــزگان، ابراز  ــادر و دريانوردى هرم ــركل بن مدي
ــارى، بيش از 5  ــال ج اميدوارى كرد كه در س

معتبر  نشريه ي  توسط  منتشرشده  آمار  برتازه ترين  بنا 
شهيد  ايرانى  بندر   ،Containerisation International

عمليات  حجم  17/5درصدى  افزايش  با  توانست  رجايى، 
جايگاه  از  و  دهد  نشان  خود  از  سه پله اي  جهشي  كانتينرى، 

چهل و هفتم به رتبه ي چهل و چهارم ارتقا يابد.
اين خبر كه همزمان با سفر اعضاى كميسيون عمران مجلس 
شوراي اسالمي به استان هرمزگان و بازديد مديرعامل سازمان 

بنادر از بندر شهيد رجايى، در خروجى خبرگزارى ها قرار گرفت، 
عطاءاله  سيد  داشت. «مهندس  به همراه  خود  با  مثبتى  بازتاب 
صدر»، مدير عامل سازمان بنادر و دريانوردي ارتقاى بندر شهيد 
سال 2010  در  جهان  كانتينرى  مهم  بندر  ميان 100  در  رجايى 
ميالدي را در ادامه ي روند صعودى اين بندر در سنوات گذشته 
برشمرد و مجموعه ي عمليات كانتينرى بندر شهيد رجايى در 

اين سال را 2 ميليون و TEU 600 عنوان كرد.
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هزار ميليارد ريال سرمايه گذارى توسط بخش 
خصوصي در اين بندر جذب شود.

ــه ي دوم طرح  ــد احداث مرحل ــى» رون «صفاي
توسعه را تشريح كرد و گفت: «در كنار اجراى 
ــم به لحاظ  ــوم، قصد داري ــه ي دوم و س مرحل
دريايى، بندر شهيد رجايى را گسترش دهيم تا 
بتوانيم نيازهاى اين بندر را در بلندمدت مرتفع 

كنيم.
وى با تأكيد بر بى اثر بودن تحريم ها بر فعاليت 
ــدف دور جديد تحريم ها  ــن بندر گفت: « ه اي
ــورمان است،  ــار بر حمل ونقل دريايي كش فش
ــات و برنامه ريزى هاى  ــبختانه با اقدام اما خوش
ــر،  حاض ــال  ح در  ــت  گف ــد  باي ــده  انجام ش
كشتى هاى  39 خط بين المللي كشتيراني در 
ــد و اين بندر با  ــهيد رجايي تردد دارن بندر ش

بيش از 80 بندر دنيا در ارتباط است.»

بازديد كميسيون عمران مجلس از مجتمع 
بندرى شهيد رجايى

ــوراى  ــران مجلس ش ــيون عم اعضاى كميس
اسالمى، در ادامه ي بازديد از پروژه هاى عمرانى 
ــهيد  ــزگان، از مجتمع بندرى ش ــتان هرم اس

رجايى بازديد كردند.
ــى اداره كل بنادر و  ــط عموم ــزارش رواب به گ
دريانوردى استان هرمزگان، قائم مقام وزارت راه 
و ترابرى، مديرعامل سازمان بنادر و دريانوردى 
ــن بازديد، اعضاى  ــتاندار هرمزگان، در اي و اس
ــوراى اسالمى را  ــيون عمران مجلس ش كميس

همراهى  كردند.
ــدر»، مديرعامل  ــيد عطاءاله ص ــدس س «مهن
ــتى كه  ــادر و دريانوردى، در نشس ــازمان بن س
ــد، با اشاره  ــيه ي اين بازديد برگزار ش در حاش
ــهيد رجايى در منطقه گفت:  به جايگاه بندر ش
ــته، بيش از 140 ميليون تن  «طى سال گذش
ــور تخليه و بارگيرى شد كه  كاال در بنادر كش
ــهيد رجايى  از اين ميزان، 60درصد در بندر ش

انجام پذيرفته است.»
ــور را 160  وى در عين حال، ظرفيت بنادر كش
ــت: «عمليات  ــرد و گف ــن عنوان ك ميليون ت
ــور، به رغم  تخليه و بارگيرى كاال در بنادر كش
ــوى دشمنان اعمال شده،  تحريم هايى كه از س
با رشد چشمگير 46درصدى روبه رو بوده است 

كه نشان از بى اثر بودن تحريم ها دارد.»
ــالش و حمايت جدى  ــدر»، همچنين از ت «ص
ــهيد رجايى به  دولت در جهت تبديل بندر ش
ــر داد و افزود: «پس  ــه اي خب "HUB" منطق

ــور  ــد اعضاى كارگروه حمل و نقل كش از بازدي
ــته و مصوبات اين  ــال گذش در فروردين ماه س
ــيار خوبى در  ــروه، طرح ها و اقدامات بس كارگ
ــدر كانوني در  ــدر به بن ــل اين بن ــت تبدي جه
ــد كه خوشبختانه آثار مثبتى را  منطقه آغاز ش

دربرداشته است.»
ــگاه حمل ونقل دريايى در  وى در ادامه به جاي
ــاره كرد و گفت: «بيش از 93درصد  ــور اش كش
ــادرات، واردات و ترانزيت صورت گرفته در  از ص
ــود كه نشان از  ــور، از راه دريا انجام مى ش كش

وابستگى اقتصاد كشور به اين بخش دارد.»
ــانى انجام شده  «صدر»، به عمليات سوخت رس
ــاره كرد و گفت: «در سال  ــور اش در بنادر كش
ــات در بخش  ــته، 2/5 ميليون تن عملي گذش
ــتى ها انجام گرفت كه  ــانى به كش سوخت رس
بخش عمده ي آن از طريق بندر شهيد رجايى 

انجام پذيرفته است.» 
ــت را در منطقه  ــران از اين صنع ــهم اي وى س
ــزود: «برنامه ريزى  ــرآورد كرد و اف 25درصد ب
ــهم  ــت يابى به س و جهت گيرى الزم براي دس
ــران در منطقه صورت  ــته ي اي و جايگاه شايس
ــت كه بر همين اساس، پروژه هاى  پذيرفته اس

بسيارى در كشور در حال انجام است.»

بنادر، مهم ترين ابزار رشد اقتصادي كشور
ــوراى  ــران مجلس ش ــيون عم ــس كميس ريي

ــعه ي بنادر را از  ــالمى، توجه جدى به توس اس
ــيون  ــن برنامه هاى اين كميس ــه مهم تري جمل
ــتاى حركت به سمت توسعه اقتصادى  در راس

كشور عنوان كرد.
ــل از روابط  ــدر و دريا». به نق ــه گزارش «بن  ب
ــوردى  دريان و  ــادر  بن كل  اداره ي  ــى  عموم
ــتى در  ــزگان، «على اكبر آقايى«، در نشس هرم
ــيون عمرانى  ــيه ي بازديد اعضاى كميس حاش
ــوراى اسالمى از بندر شهيد رجايى،  مجلس ش
با اشاره به نقش و جايگاه مهم بنادر در اقتصاد 
ــاس اهداف  ــور گفت: «بايد بنادر را بر اس كش

فراملى توسعه و تجهيز كرد.»
وى، لزوم ارتقاى جايگاه ايران در دنيا را يادآور شد 
و افزود: «با توجه به نام گذارى امسال به نام جهاد 
اقتصادى، بايد همه ي توان خود را به كار ببنديم تا 

جايگاه اقتصادى ايران در جهان ارتقا يابد.»
ــان كرد: «براى تحقق  «دكتر آقايى»، خاطرنش
ــاخت هاى آن  ــد زيرس ــادى باي ــش اقتص جه
ــعه ي  ــود و بنادر نقش مهمى در توس آماده ش

زيرساخت ها دارند.»
ــعه ي  ــه اين كه مجلس از توس ــاره ب وى با اش
ــاخت هاى بندرى  ــاخت ها خصوصاً زيرس زيرس
ــه دنبال  ــت: «چنانچه ب ــت مى كند، گف حماي
ــد به  ــتيم، باي ــادى هس ــاد اقتص ــق جه تحق
ــعه ي بندرى  ــعه ي زيربنايى و به ويژه توس توس
در استان هايى مانند هرمزگان توجه جدي تري 
داشته باشيم، چراكه اين استان از ظرفيت هاي 

بسيار بااليي برخوردار است.»
ــعه ي همزمان راه آهن در  «آقايي» بر لزوم توس
ــرد و افزود: در حال حاضر،  كنار بنادر تأكيد ك
ــش خصوصى ضروري به  توجه جدى تر به بخ
ــش رقابت بخش خصوصى  نظر مي آيد و افزاي
ــور، موجب  ــرمايه گذارى در بنادر كش براى س

توسعه ي زيرساخت هاى اقتصادى مى شود.»
ــاره به  ــيون عمران مجلس، با اش رئيس كميس
دوخطه شدن راه آهن بندرعباس، گفت: «يكى 
ــت كه  ــاى دولت و مجلس اين اس از اولويت ه
ــن دوخطه، به  ــيله ي راه آه بندرعباس به وس
شمال كشور متصل شود و از اولويت هاى اصلى 
دولت و مجلس، توسعه ي راه آهن، آزادراه ها و 

بزرگ راه ها است.»

رونمايى از 5 فروند شناور مسافرى مدرن 
ــران مجلس  ــيون عم با حضور اعضاى كميس
ترابرى و  ــر راه و ــالمى، معاون وزي ــوراى اس ش
مديرعامل سازمان بنادر و دريانوردى و استاندار 
ــافرى مدرن  ــناور مس هرمزگان، از 5 فروند ش
ــافرى شهيد حقانى  ــتاندارد در بندر مس و اس

بهره بردارى شد.
ــى اداره ي كل بنادر و  ــه گزارش روابط عموم ب
ــفر  ــوردى هرمزگان، در دومين روز از س دريان
ــس، 5 فروند  ــيون عمران مجل اعضاى كميس
شناور مدرن و استاندارد در بندر شهيد حقانى 

به بهره بردارى رسيد.
اين شناورها از محل وجوه اداره شده ي سازمان 
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ــهيالت به  ــادر و دريانوردى كه در قالب تس بن
ــده است، فراهم آمده و وارد  متقاضيان اعطا ش

ناوگان مسافري دريايى شده است.
ــاخته  ــور س ــناورها در داخل كش تمام اين ش
ــده اند كه 4 فروند در «شركت مدكندآلوى  ش
ــازى  ــز در «كشتى س ــك فروند ني ــم» و ي قش

فراساحل» ساخته شده است.
ــرح جايگزينى  ــتاى ط ــناورها در راس ــن ش اي
ــناورهاى مدرن  ــناورهاى غيراستاندارد با ش ش
ــده اند كه با ورود آن ها،  ــتاندارد ساخته ش و اس
تعدادي از شناورهاى فرسوده و غيراستاندارد از 

ناوگان مسافرى دريايى خارج خواهند شد.
ــل  ــردارى، مديرعام ــن بهره ب ــيه ي اي در حاش
ــازمان بنادر و دريانوردى، از عزم جدى اين  س
سازمان در جهت تقويت و ارتقاى مسافرت هاى 

دريايى خبر داد.
ــاس،  ــيد عطاءاله صدر» گفت: «بر اين اس «س
ــعه ي بندر  ــون مرحله ي اول طرح توس هم اكن
ــهيد حقانى به بهره بردارى رسيده  مسافرى ش
ــت و مرحله ي دوم طرح توسعه ي اين بندر  اس
ــافرى شهيد ذاكرى قشم  و همچنين بندر مس

نيز، در دست اجرا قرار دارد.»
ــته،  ــال گذش ــان كرد : «طي س وى خاطرنش
ــد قابل  ــور با رش ــافري كش عمليات بنادر مس
ــوي كه در  ــت، به نح ــي روبه رو بوده اس توجه
ــوروزي، 5 ميليون و 200 هزار نفر  تعطيالت ن

از طريق دريا جابه جا شده اند.»
گفتنى است، معاون وزير راه و ترابرى و اعضاء 
ــوراي اسالمي،  ــيون عمران مجلس ش كميس
ــهيد  ــافرى ش ــاى مختلف بندر مس از بخش ه
حقانى بازديد كردند. وي همچنين با حضور در 
ــافران و خدمه ي اين  تعدادى از تندروها، با مس

شناورها به گفت وگو پرداخت.
ــتان هرمزگان،  ــت كه اس ــه يادآوري اس الزم ب
ــافرت هاى دريايى  ــى مس ــد جابه جاي 97درص

كشور را در اختيار دارد.

معاون وزير راه در جمع شناورسازان
ــازمان بنادر و دريانوردى، باتفاق  مديرعامل س
ــوراى  ــران مجلس ش ــيون عم اعضاى كميس
ــركت شناورسازى مدكندآلوى  اسالمى، از «ش

قشم» نيز ديدن كردند.
ــازمان به  ــر راه، توجه جدى اين س معاون وزي
استانداردسازى شناورهاى مسافرى را يادآوري 
ــاس، به متقاضيان، از  كرد و گفت: «بر اين اس
ــازمان نزد بانك ها،  ــده ي س محل وجوه اداره ش
تسهيالتى اعطا مى شود تا بر اساس آن، ناوگان 

حمل و نقل مسافرى نوسازى شود.»
ــاخت  وى گفت: «در حال حاضر، تكنولوژى س
ــور وجود دارد كه  ــناورهاى مسافرى در كش ش

زمينه ساز اشتغال جوانان شده است.»
ــركت  ــن ديدار، مديرعامل ش ــن در اي همچني

ــان توضيحاتى  ــم، ضمن بي ــوى قش مدكندآل
ــاخت  س و  ــته  گذش ــاى  فعاليت  ه ــون  پيرام
ــناورهاى مدرن، اظهار داشت: «اين شركت  ش
ــناور در كشور، تاكنون  ــازنده ي ش به عنوان س
ــاخت 10 فروند  ــود مبنى بر س ــه قرارداد خ ب
شناور مدرن عمل كرده است كه هم اكنون اين 
شناورها در مسير دريايى بندرعباس- قشم در 

حال جابه جايى مسافران هستند.» 
ــركت ساالنه  وى در ادامه با بيان اين كه، اين ش
از خروج ميلياردها تومان معادل ارز جلوگيرى 
مى كند، تصريح كرد: «در حال حاضر، در بعضى 
ــتفاده  ــمت ها از متخصصان تركيه اى اس از قس
ــاى مهمى، از عملكرد  مى كنيم اما در بخش ه

متخصصان داخلى بهره مند هستيم.■

در اين ديدار، «ويلم اوستروين» ضمن تشكر 
از دولت جمهوري اسالمي ايران، بابت ارايه ي 
ركن  عنوان  به  نفتي  مواد  دريافت  گزارش  
ديگر  بار  كنوانسيون،  از  ناشي  تعهدات  اصلي 
عضويت ايران در صندوق را با توجه به جايگاه 
موقعيت  و  جهان  نفت  صنعت  در  كشور  اين 
به لحاظ  فارس  خليج  منطقه ي  منحصربه فرد 
منجر  دريايي  حوادث  قبال  در  آسيب پذيري 
خور  در  و  مهم  بسيار  نفتي،  مواد  آلودگي  به 

توجه دانست. 
وي همچنين، به حضور يك سال پيش خود 
ابراز  سفر  آن  نتايج  از  و  كرد  اشاره  ايران  در 
سازمان  مسئوالن  استقبال  از  و  خرسندي 

بنادر و دريانوردي، قدرداني كرد.
در  ايران  اسالمي  جمهوري  است،  ذكر  قابل 
آبان ماه سال 1387 هجري شمسي به عضويت 
بعد،  سال  يك  و  درآمد  مذكور  كنوانسيون 
يعني از آبان ماه سال 1388ه . ش، به اجراي 
مفاد آن متعهد شد. به موجب اين كنوانسيون، 

اين  مشمول  نفتي  مواد  دريافت كنندگان 
ميزان  از  گزارشي  هرساله  مكلفند،  معاهده 
دريافت مواد نفتي مصوبه ي كنوانسيون را به 
آن  اساس  بر  صندوق  تا  كنند  ارايه  صندوق 
و طبق فرمول خاص خود، سهم الشراكه و يا 
همان حق عضويت دولت عضو را محاسبه و 
اعالم  دريافت كنندگان  به  پرداخت،  به منظور 

نمايد.
در جمهوري اسالمي ايران، شركت ملي نفت، 
مورد  نفتي  مواد  انحصاري  دريافت كننده ي 
نظر محسوب مي شود. نظارت بر ُحسن اجراي 
كنوانسيون در كشورمان نيز، با سازمان بنادر 

و دريانوردي است. 
گفتني است، عدم ارايه ي گزارش و پرداخت 
سهم الشراكه، محروميت دولت عضو از شركت 
نيز  و  صندوق  تصميم گيري هاي  روند  در 
عدم پرداخت غرامت در صورت بروز حوادث 
دريايي در آب ها و سواحل دولت عضو صندوق 

را در پي خواهد داشت.■

در ديدار نماينده كشورمان با مدير صندوق بين المللي 
جبران خسارت هاي ناشي ازآلودگي مواد نفتي تسليم شد

اولين گزارش دريافت مواد نفتي مشمول 
IOPC كنوانسيون ايجاد صندوق

سال  فروردين ماه  روز  آخرين  در 
جاري معاون نماينده ي دايم جمهوري 
نماينده ي  و   IMO در  ايران  اسالمي 
سازمان بنادر و دريانوردي در صندوق 
ناشي  خسارت هاي  جبران  بين المللي 
از آلودگي مواد نفتي (IOPC)، در مقّر 
آن  مدير  با  و  شد  حاضر  صندوق  اين 

ديدار و گفت وگو كرد. 
مرزبان»  «علي اكبر  ديدار،  اين  در 
صندوق  ايجاد  كنوانسيون  اجراي  در 
ميالدي)،  سال 1992  (مصوب   IOPC

مواد  دريافت  گزارش  از  سري  اولين 
به  مربوط  كنوانسيون  مشمول  نفتي 
كه  را  ميالدي  تا 2010  سال هاي 2008 
تهيه  ايران  نفت  ملي  شركت  سوي  از 
مدير  به  رسماً  را،  بود  شده  ارسال  و 
مورد  مسايل  و  كرد  ارايه  صندوق 
تبادل  و  بحث  مورد  طرفين،  عالقه ي 

نظر قرار گرفت. 
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تاثيرتحقيق و پژوهش درروشنگري تاريخ خليج فارس
آيين هفتمين همايش ملي خليج فارس با رونمايي از تمبر «خليج فارس»، 
لوح يادمان و كتاب «خليج فارس»، همچنين تجليل از خانواده ي شهدا و 

برگزيدگان علمي و پژوهشي اين همايش همراه شد.
براساس اين گزارش، «دكتر محمدحسن گنجي» پدر جغرافياي ايران در 
همايش ملي خليج فارس پيشنهاد كرد: «در سطح نهاد رياست جمهوري، 
مجله ي بين المللي خليج فارس، به شكل وسيع و به چند زبان زنده ي دنيا 

منتشر و به شكل رايگان در كشورهاي متعدد پخش شود.»
«دكتر محمدحسن گنجي»، در همايش ملي خليج فارس گفت: «سابقه ي 
نام «خليج فارس»،  در اسناد و مدارك تاريخي آمده است. برخي كشورهاي 
عربي كه ثروت هاي بادآورده دارند، از اين امكانات براي رسيدن به مقاصد 

خود درباره ي نام خليج فارس استفاده مي كنند.»
ــي خليج فارس در  ــادآوري چاپ نام جعل ــورمان با ي ــتاد جغرافياي كش اس
نشريه هاي خارجي و سپس عذرخواهي آن ها از اين اقدام، بيان كرد: «آن ها 
ــپس  ــارس، پول زيادي به روزنامه ها مي دهند و س ــراي تغيير نام خليج ف ب
عذرخواهي مي كنند، درحالي كه افراد كمي خبر مربوط به عذرخواهي آن ها را 
مي خوانند. بنابراين ما بايد بر اساس اسناد، مدارك، ادبيات، اشعار و فولكلور، 

هرآن چه از دستمان برمي آيد، براي پايدار كردن اين نام انجام دهيم.»
ــاره ي نام  ــراي پژوهش درب ــوز زمينه ب ــان اين كه هن ــا بي ــي»، ب «گنج

خليج فارس وجود دارد، ادامه داد: «باستان شناسان معتقدند كه جزيره ي 
قشم دست نخورده است و اگر در اين منطقه پژوهش انجام شود، مسائل 

زيادي درباره ي خليج فارس روشن خواهد شد.»
ــنهاد چاپ مجله توسط نهاد رياست جمهوري، اظهار  وي درباره ي پيش
ــنا  ــأله ي خليج فارس آش ــمندان با ماهيت مس ــرد: «با اين كار، دانش ك
ــتند؛ ولي  ــت يابي به واقعيت دانش هس ــوند. آن ها به دنبال دس مي ش
ــت از  ــالمي ايران در آن طرف خليج فارس، دس ــدان جمهوري اس معان
اقدام برنمي دارند. من از سوي جامعه ي جغرافي دان هاي ايران،  اطمينان 
ــر شود،  مي دهم كه اگر مجله اي بين المللي درباره ي خليج فارس منتش
ــر  ــت مي كنند و مقاالت خود را در آن منتش ــگران از آن حماي پژوهش

خواهند كرد، تا حقيقت اين مسأله در دنيا آشكار شود.»
ــن گنجي»، در ادامه افزود: «قشم و كيش در نزديكي  «دكتر محمدحس
ــد كرده است و در مسائل بزرگ مالي  ــتند. دبي مانند قارچ رش دبي هس
دنيا دخالت مي كند؛  به همين دليل صادرات و واردات ما تحت تأثير اين 
ــت. اميدوارم كساني كه نسبت به چگونه به وجود  منطقه قرار گرفته اس

آمدن خليج فارس آگاهي ندارند، با اين مسأله بيش تر آشنا شوند.»

خليج فارس بخشي از هويت ملي ماست
ــگاهي كشور نيز در  ــين يادگاري» رييس جهاد دانش «دكتر محمدحس

گراميداشت روز ملي خليج فارس در جزيره قشم
هفتميـن همايش ملي فرهنگى و گردشـگرى خليج فارس، هشـتم 
ارديبهشت ماه سـال جارى با ميزبانى منطقه ي آزاد تجاري-صنعتي 
قشم و با هدف فراهم آوردن زمينه حضورصاحب نظران، پژوهشگران، 
دانشگاهيان و دانشجويان و به  منظور معرفي وشناساندن بهتر خليج 

هميشه فارس، به كارخود پايان داد.

خليج فارس، مظهر صلح و برادري
ــبت روز ملي خليج فارس، در پيامي  ــورمان به مناس رييس جمهور كش

خطاب به هفتمين جشنواره ي بين المللي فرهنگي-هنري خليج فارس، 
ــح و برادري،  ــارس را به عنوان مظهر صل ــت نام بلند خليج ف پاس داش
ــا تقدير از برگزاركنندگان  ــت و ب وظيفه ي آحاد ايرانيان پاك نهاد دانس
ــنواره ي  ــت اندركاران جش ــدواري كرد: دس ــنواره، اظهار امي ــن جش اي
ــان، كاري را كه آغاز كرده اند،  ــش خستگي ناپذيرش خليج فارس با كوش
در عرصه هاي بين المللي گسترش دهند و مايه ي روسياهي و پشيماني 

دشمنان هويت، تاريخ و فرهنگ درخشان ديني و ملي مان شوند.
متن كامل پيام «دكتر محمود احمدي نژاد» بدين شرح است:

بسمه تعالي
اهميت و جايگاه خليج هميشه فارس، در شكل گيري فرهنگ و تمدن 
ــياري از  ــت كه بس ــري، چنان اس عظيم ايران و تأثير آن بر تمدن بش
ــواره ي تمدن» ياد  ــوان «گاه ــه ي نيلگون به عن ــان از اين پهن مورخ

كرده اند.
ــاني كه بر اين واقعيت هزاران ساله چشم بسته اند كم  اگرچه تعداد كس
نيست، اما حقيقتي كه بر همگان آشكار است، آن است كه اين خطه ي 
ــمند از اسطوره ها، حماسه ها و آيين هاي ناب و  پهناور گنجينه اي ارزش
ماندگار را از زمان هاي دور تا به امروز در خود جاي داده است؛ گنجينه اي 
كه تالش براي صيانت از آن و پاس داشت نام بلند خليج فارس به عنوان 

مظهر صلح و برادري، وظيفه ي آحاد ايرانيان پاك نهاد است.
برگزاري نخستين جشنواره ي بين المللي فرهنگي هنري خليج فارس، 
ــتري است تا داشته هاي گران سنگ اين سرزمين كهن، از  فرصت و بس

ظلم ستيزي و رشادت مردمانش در طول تمدن ديرپاي تاريخي، تا پيام 
ــوي ايران اسالمي، بيش از  ــمول صلح و عدالت و برادري از س جهان ش

پيش به جهانيان معرفي شود.
ــه ي افتخار و  ــمند، ماي ــت آوردهاي اين حركت ارزش ــم، دس مطمئن
ــل هاي آينده خواهد بود و فرزندان عزيز ايران در سراسر  بهره گيري نس
ــرد؛ همچنان كه وجدان هاي  ــرافرازي از آن ياد خواهند ك جهان با س
ــه از اين منطقه  ــر تعظيم در برابر تمام نيكي هايي ك ــري، س بيدار بش

جوشيده، فرود خواهند آورد.
اينجانب از تمامي هنرمندان متعهد، مورخان، نويسندگان، دانشمندان، 
محققان و دست اندركاران برگزاري جشنواره تقدير مي كنم و اميدوارم 
ــان كاري را كه آغاز كرده اند به عرصه هاي  با كوشش خستگي ناپذيرش
ــيماني دشمنان  ــياهي و پش ــترش دهند و مايه ي روس بين المللي گس

هويت، تاريخ و فرهنگ درخشان ديني و ملي مان شوند. ان شاءاهللا.
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ــه اي پرعظمت از آثار قدرت  ــم، گفت: «خليج فارس، پهن ادامه ي مراس
ــت كه در هويت  ــت و اهميت آن از اين جهت اس الهي روي زمين اس
ــه دارد و در برهه هاي مختلف تاريخي،  ملي تاريخي و فرهنگي ما ريش
در زمينه هاي سياست، اقتصاد، فرهنگ و استقالل اين مرزوبوم اثرگذار 

بوده است.»
ــت كه در تمامي اين دوره ها  ــه داد: «آن چه اهميت دارد اين اس او ادام
ــالمت آميز همراه با صلح، آرامش و  همسايگان خليج فارس زندگي مس
ــد و همه ي تعدي ها، تجاوزگري ها  ــت را در كنار هم تجربه كرده ان امني
ــات پليد و خباثت آلود بيگانگان و  ــغالگري ها در اين منطقه، در ني و اش

مستكبران ريشه داشته است.»
ــائل در خليج فارس،  «يادگاري»  با تأكيد بر اين كه يكي از مهم ترين مس
ــان كرد: «بخش  ــت، بي ــظ هويت تاريخي و فرهنگي اين پهنه اس حف
ــالمي ايران  ــؤوليت بر عهده ي دولت جمهوري اس ــده اي از اين مس عم

است.»
ــي از هويت ملي ماست، ولي  وي اظهار كرد: «خليج فارس اگرچه بخش
ــالم، بيش از هر چيز ديگري انگيزه ي حفظ  تأكيدهاي دين مقدس اس
ــك، مهم ترين عنصر هويتي هر  ــت. بي ش اين هويت را تقويت كرده اس
ــاني، هويت ديني است و ما نيز هويت اسالمي و ديني خويش را بر  انس

هيچ چيز ديگري ترجيح نمي دهيم.»
ــام «خليج فارس»،  ــور، در پايان افزود: «ن ــگاهي كش رييس جهاد دانش
ــه ها در طول  ــادت هاي يك ملت بر خلق حماس با ايمان، فرهنگ و رش
ــي از قدرت هاي بزرگ،  ــان بعض ــت. در اين مي ــده اس تاريخ عجين ش
ــد. در رابطه با جعل  ــان ملت ها برآمده ان ــدد بحران آفريني در مي درص
ــي ها و ُعّمال آن ها اقدام  ــتين بار، انگليس نام خليج فارس نيز، براي نخس

كردند.»

تالش هاي مذبوحانه براي تحريف نام خليج فارس
ــايي» رييس دفتر رييس جمهور در ادامه ي مراسم  «اسفنديار رحيم مش
ــي به ارزشي پاي بند  هفتمين همايش ملي خليج فارس، گفت: «اگر كس
ــت. جلوه هاي  ــان بودن اس ــتد و اين عالمت انس ــد، پاي آن مي ايس باش
ــت كه  ــت و تكليف ماس ــرزمين اس تاريخي، ارمغان مردان و زنان اين س
ــتيم و در دفاع از دست آوردهاي تاريخي اين سرزمين،  پاي ارزش ها بايس
ــش مذبوحانه اي را در  ــتادگي كنيم و هيچ تالش و كوش تا پاي جان ايس
جهت نفي ارزش هاي تاريخي اين ملت برنتابيم و از حقايق ميراث تمدن 

ــايد اگر برخي تالش هاي مذبوحانه درباره ي نام  مردم پاسداري كنيم. ش
ــز، مورد غفلت قرار  ــت خليج فارس ني خليج فارس نبود، امروز گرامي داش
مي گرفت. شايد اين تحرك ها بهره هاي فراواني هم داشته اند تا قدرشناسي 

و هوشياري ما را بيش تر كنند.»
ــت. نام  ــده اس ــجام ش ــبب وحدت ملي و انس وي افزود: «اين تالش ها س

خليج فارس، امروز در هر شهر و روستايي، زيبا جلوه مي كند.»
ــردم، بيان كرد: «هر چيزي كه مايه ي  ــا ابراز خوش حالي از بيداري م او ب
عزت انسان باشد، خوب است و هر چيز غير از آن ارزشي ندارد. انسان بايد 
احساس عزت كند. موضع انسان نيز، براي شناخت و درك موضع دشمن، 
ضرورت دارد. يكي از فوايد نقد اين است كه فرصتي براي درك حقيقت و 
گفت وگو ايجاد مي شود. وقتي موضع فردي نقد و ارزيابي علمي نيست، در 

شرايط خصومت، دشمني و جعل قرار مي گيرد.»
«رحيم مشايي» ادامه داد: «توسل به موارد غيرواقعي و دروغين كه به زودي 
ــود، ريسك  ــوايي همراه مي ش در بوته ي نقد علمي قرار مي گيرد و با رس
ــأله ي خليج فارس، با  ــت و از اين بابت نگراني وجود ندارد. مس بزرگي اس
ــت. ابهامي وجود ندارد  ــند، روشن اس مراجعه و اخذ گواهي از هزاران س
ــي بخواهد پرده از ابهام بردارد. اگر كسي قصد كار سياسي داشته  كه كس
ــد، راه باز است؛ ولي كار سياسي، ارزشي در حوزه ي اقدامات علمي و  باش
پژوهشي كه به دنبال اثبات حقيقت اند،  ندارد. البته امروزه راه دروغ پردازان 

سياست باز باز است و كسي نمي تواند جلوي آن ها را بگيرد.»
ــبب نام گذاري مناطق مي شود و  ــاره به زمينه هايي كه س او در ادامه با اش
ارتباط آن ها با فرهنگ و جغرافياي منطقه، گفت:  «كاوش باستان شناسي در 
آن طرف آب هاي خليج فارس، توسط سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري 
ــده است تا نشان دهيم كه آن بخش ها نيز، قسمتي از سرزمين  تعريف ش

ايران بوده اند. تاكنون نيز، كاوش هايي در كشور عمان انجام شده است.»
«مشايي» تأكيد كرد: «بر يكايك ما، به خصوص اعضاي دولت تكليف است 
كه بستر را به منظور اشاعه ي نام «خليج فارس» فراهم كنند و از حركت هاي 
پژوهشي در اين زمينه پشتيباني شود. خليج فارس، پرچم ما شده است و 

نياز داريم نام ايران را در دنيا، با شكوه و عظمت بر زبان  آوريم.» 
ــخنان خود، پيشنهاد دكتر گنجي  رييس دفتر رييس جمهور، در پايان س

درباره ي چاپ مجله ي بين المللي خليج فارس را قابل پيگيري دانست.
ــط مركز علمي فرهنگي، گردشگري  ــايان ذكر است، اين همايش توس ش
دانشجويان ايران وابسته به جهاد دانشگاهي كشور و با همكاري و حمايت 

سازمان منطقه ي آزاد قشم در جزيره ي قشم برگزار شد. ■
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خليج فارس و اثرات آن بر روابط 
كشورهاي هم جوار و اقتصاد دريايي

ملي  «روز  ارديبهشت ماه،  دهم  روز 
در  است  الزم  كه  مي باشد  خليج فارس» 
خليج  اين  مهم  موقعّيت  و  نقش  به  ابتدا 
حمل ونقل  اقتصادي،  اثرات  بر  كهن 
كشورهاي  بين  متقابل  روابط  و  دريايي 

هم جوار آن تأكيد كنم.
وزير  معاون  صدر»،  سيدعطاءاله  «مهندس 
بنادر  سازمان  مديرعامل  و  ترابري  و  راه 
گفت:  مطلب،  اين  بيان  با  دريانوردي،  و 
ارگان هاي  هماهنگي  همايش  «نوزدهمين 
حفاظت  سازمان  ميزباني  به  امسال  دريايي، 
«ايمني،  شعار  با  و  دريايى  زيست  محيط 

راستاي  در  زيست  محيط  حفظ  و  امنّيت 
با  كه  مي شود  برگزار  دريامحور»،  توسعه ي 
توّجه به نقش مهّم حفاظت از محيط زيست 
و بحث ايمني در دريانوردي، مباحثي ازجمله: 
تأسيسات  توسط  زيست محيطي  آلودگي هاي 
شامل  را  شناورها  و  فراساحلي  ساحلي، 
و  حفظ  به  نگاه  با  ديگر،  سوي  از  و  مي شود 
زشت  پديده ي  بروز  انساني،  منابع  توسعه ي 
دزدي دريايي كه ناوگان حمل ونقل بين المللي 
قرار  تهديد  مورد  مربوطه  آب راهه هاي  در  را 
داده، ازجمله چالش هاي پيش روي ارگان هاي 
دريايي است كه در اين همايش مورد بحث و 

بررسي قرار خواهد گرفت.»

وي با اشاره به شعار امسال سازمان بين المللي 
عليه  هماهنگ  عنوان «واكنش  با  دريانوردي 
نام گذاري  با  آن  هماهنگي  و  دريايي»  دزدي 
سال 1390 با عنوان «سال جهاد اقتصادي»،  
ارگان هاي  هماهنگ  اقدامات  ضرورت  بر 
دريايي جمهوري اسالمي ايران، ازجمله نيروي 
دريايي ارتش و سپاه و اقدامات پيش گيرانه ي 
سازمان بنادر و دريانوردي تأكيد كرد و افزود: 
«همزمان با برگزاري اين همايش كه مصادف 
آغاز  همين طور،  و  اقتصادي»  جهاد  «سال  با 
اجتماعي  اقتصادي،  توسعه ي  پنجم  برنامه ي 
و فرهنگي كشور شده است، تدوين و تنظيم 
اهداف برنامه هاي كّمي و كيفي و راهبردهاي 

در نشت خبري «مهندس سيد عطاءاله صدر»
درآستانه برگزاري نوزدهمين همايش 
ارگان هاي دريايي عنوان شد

ايمني، امنيت و حفظ 
محيط زيست دريايي 
در راستاي توسعه ي 
دريامحور معنا مي يابد

نوزدهمين همايش هماهنگي ارگان هاي دريايي با رويكرد مبتني بر ايمني، امنيت و حفظ 
محيط زيست دريايي در راستاي توسعه ي دريامحور و موضوعاتي از قبيل: مبارزه با پديده ي 
قبيح دزدي دريايي به منظور حفظ امنّيت دريانوردي و جان و مال انسان ها در آب راهه هاي 
بين المللي و نيز، اثرات و پي آمدهاي ناشي از انتشار گازهاي گلخانه اي و گرم شدن كره ي 
زمين، تغييرات آب وهوايي و اثرات سهمگين و ويرانگر سونامي و طوفان هاي حاّره اي بر 
مناطق ساحلي و تدابير و روش هاي پيش گيرانه ي الزم براي ارتقاي ايمني دريانوردي و 
كاهش خسارات و ضايعات آن و نيز مبارزه با آلودگي هاي محيط زيست دريايي، توسعه ي 
زيرساخت ها  و تجهيز بنادر و توسعه ي ارگان هاي دريايي كشور متناسب با افزايش سهم 
بازار و توسعه ي حمل ونقل دريايي در راستاي تحقق چشم انداز آينده ي صنعت حمل ونقل در 
افق توسعه اي سال 1404، ارديبهشت ماه سال جاري در رامسر و با ميزباني سازمان حفاظت 

از محيط زيست برگزار شد. 
به همين مناسبت، «مهندس سيد عطاءاله صدر»،  معاون وزير راه و ترابري و مديرعامل 
سازمان بنادر و دريانوردي روز شنبه دهم ارديبهشت ماه در محل سالن كنفرانس اين سازمان 
در جمع خبرنگاران حضور يافت و به سؤاالت آنان پيرامون موضوعات مختلف اين همايش 

پاسخ گفت كه ماحصل آن از نظرتان مي گذرد.
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دريايي،  ارگان هاي  توسعه ي  پنجم  برنامه ي 
كشور  دريايي  جامعه ي  براي  مناسبي  فرصت 
هماهنگي  و  هم فكري  هم كاري،  با  تا  است 
ابعاد  تحقق  و  تعيين  به  نسبت  يكديگر، 
برنامه اي جامعه و همگرايي، ايجاد هم افزايش 
و  توانايي ها  قابليت ها،   بين   (SINERGY)
كشور  فن آوري  و  علمي  انساني،  سرمايه هاي 
روزآمد  دست آوردهاي  از  بهره گيري  با  و 
جامعه ي جهاني، به عنوان يك جهاد مقدس 

گام بردارند.»
ضمن  دريانوردي،  و  بنادر  سازمان  مديرعامل 
شوراي  مجلس  هماهنگي  از  خشنودي  ابراز 
ايران  اسالمي  جمهوري  الحاق  در  اسالمي 
(كنوانسيون ها)  پذيرمان ها  از  مجموعه اي  به 

به  مربوط  (پروتكل ها)ي  تفاهم نامه ها  و 
حوزه هاي بندري و دريايي كه لوايح آن توسط 
كارشناسانه  بررسي هاي  از  پس  سازمان  اين 
كرد:  خاطرنشان  است،  شده  تنظيم  و  تهيه 
در  خوبي  مصوبات  اخير،  سال هاي  «در 
ارتباط با پيوستن جمهوري اسالمي ايران به 
حفظ  با  مرتبط  تفاهم نامه هاي  و  پذيرمان ها 
محيط زيست دريايي و پيشگيري از آلودگي 
آن، توسط مجلس شوراي اسالمي انجام شده 
كه اين، در راستاي حمايت و عزم نظام بوده 
و با بهره گيري از فرصت به دست آمده در سال 
جهاد اقتصادي، مي توان به توسعه ي امنيت و 
ايمني دريانوردي به صورت مؤثر و با سرعتي 

مناسب دست يافت.»

سؤاالتي  به  پاسخ  در  صدر»،  «مهندس 
قبلي  همايش هاي  دست آوردهاي  پيرامون 
نتايج  رسيدن  ثمر  به  و  دريايي  ارگان هاي 
«مجموعه ي  داشت:  اظهار  آن،  احتمالي 
دريايي  ارگان هاي  هماهنگي  همايش هاي 
عالقه ي  و  نظر  مورد  موضوعات  محور  حول 
هر  در  مي شود  برگزار  دريايي  ارگان هاي 
سال هاي  اقدامات  نتايج  جديدي،  همايش 
و  مي گيرد  قرار  ارزيابي  و  بررسي  مورد  قبل 
محول  و  بعد  سال  براي  متخذه  تصميمات 
شدن سلسله مأموريت ها و وظايف ارگان هاي 
ذي مدخل نيز، ارائه مي شود و درواقع، در اين 
سلسله همايش ها، هيچ وظيفه و كار جديدي 
با  مرتبط  دستگاه هاي  يا  ارگان  عهده ي  به 
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امور دريايي و بندري محول نمي شود و صرفاً 
اين  مبتالبه  مسايل  به  ويژه  توجه  و  رويكرد 
دستگاه ها و متناسب با آن، برنامه هاي كاري و 

مأموريت هاي مرتبط مدون مي شود.»
به  خبري،  نشست  اين  ادامه ي  در  وي 
برنامه هاي مشخص سازمان بنادر و دريانوردي 
تنگناهاي  نفتي،  با  آلودگي هاي  مبارزه  براي 
حفاظت از محيط زيست در توسعه ي بندري و 
دريايي، مجموعه ارزيابي هاي زيست محيطي، 
با  زيست محيطي  امور  كردن  ضابطه مند 
بر  تأكيد  بعد،  سال  براي  جديد  رويكردهاي 
با  رابطه  در  زيست محيطي  جنبه هاي  حفظ 
حفاظت از محيط زيست دريايي در توسعه ي 
شدن  پررنگ  رويكرد  با  دريانوردي  و  بنادر 
فعاليت هاي فراساحلي و هدف مند شدن حفظ 

محيط زيست دريايي با رويكرد توسعه اي در 
قالب نوزدهمين همايش هماهنگي ارگان هاي 
مثال،  عنوان  گفت: «به  و  كرد  اشاره  دريايي 
به  ايران  اسالمي  جمهوري  الحاق  پي  در 
كنوانسيون مربوط به محدوديت تردد ناوگان 
بر  نفتي  فرآورده هاي  حمل  تك جداره ي 
از  جلوگيري  براي  مارپل»  «پذيرمان  اساس 
آلودگي هاي نفتي، تدابير مطلوب و اثرگذاري 
توسط سازمان بنادر و دريانوردي اتخاذ شده 
جلوگيري  به منظور  و  آن  كنار  در  اما  است؛ 
ايراني  پايين  تناژ  شناورهاي  شدن  متضرر  از 
مالحظات  كنار  در  نفتي،  فرآورده هاي  حمل 
ايران  پرچم  تحت  ناوگان  از  زيست محيطي، 

حمايت هاي ويژه اي خواهيم كرد.»
به  دريانوردي،  و  بنادر  سازمان  مديرعامل 
مالحظات  با  متناسب  هدف مند  برنامه ريزي 
زيست محيطي در خصوص تخليه ي آب توازن 
چارچوب  در  شناورها  توسط  مقصد  بنادر  در 
افزود:  و  كرد  اشاره  مارپل»  «پذيرمان 
از  پس  شناورها  مي دانيم،  كه  «همان گونه 
آب گيري  مقداري  توازن خود،  براي  بارگيري 
مقصد،  بنادر  در  آن  تخليه ي  كه  مي كنند 
دريايي  زيست  محيط  آلودگي  انتقال  باعث 
مي شود و تبعات ناشي از آن در درياي خزر و 
آسيب رساني به كلوني ماهي هاي كيلكا را شاهد 
بوده  ايم؛ از اين رو با پيوستن به اين پذيرمان، 
درصدد ملزم كردن كشتي هاي پهلوگيرنده در 
بنادر كشور به استفاده از تأسيسات تصفيه ي 
آب توازن و همين طور ايجاد تأسيسات بندري 

ويژه ي آن برآمده ايم.»
سازمان  عملكرد  تشريح  با  صدر»،  «مهندس 
شهيد  بندر  تجهيز  در  دريانوردي  و  بنادر 
شرق  محور  توسعه  ي  چارچوب  در  بهشتي 
حفاظت  براي  انجام شده  اقدامات  به  كشور، 
تحت االرض  آب هاي  كم نظير  مرجان هاي  از 
«ارزيابي  داشت:  اظهار  و  كرد  اشاره  چابهار 
سازمان  مشورت  و  نظارت  با  زيست محيطي، 
صورت  به  قرارداد  قالب  در  زيست،  محيط 
شد  واگذار  باتجربه اي  پيمان كار  به   EPCF

پايش  با  مرجان ها  جابه جايي  عمليات  كه 
حفاظت  سازمان  مستقيم   (Monitoring)
محيط زيست و با حداقل زايدات و مطابق با 

استانداردهاي جهاني انجام شد.»
وي به جابه جايي مرجان ها با حضور كارشناسان 
و  كرد  اشاره  زيست  محيط  حفاظت  سازمان 
انتقال مابقي مرجان ها را منوط به تأمين نظر 
«با  گفت:  سپس  و  دانست  كارشناسان  اين 
توجه به توصيه ي كارشناسان سازمان محيط 
به  صرفاً  دريانوردي،  و  بنادر  سازمان  زيست، 
تجهيز و تطويل موج شكن بندر شهيد بهشتي 
مجموعه ي  و  است  گمارده  همت  چابهار 
كولوني  جابه جايي  خصوص  در  پايش ها 
مرجان هاي اين بندر، حاكي از ضايعات كم تر 

از 40درصدى است كه اين مهم، با توجه به 
ضايعات 40 تا 50 درصدى در استانداردهاي 
جهاني جابه جايي كلوني مرجان ها كه توسط 
استراليا  و  كانادا  عمان،  قبيل  از  كشورهايي 
نظر  به  قبولي  قابل  رقم  گرفته،  صورت 

مي آيد.»
ضمن  دريانوردي،  و  بنادر  سازمان  مديرعامل 
اتهام  تفهيم  و  جريمه شدن  موضوع  تكذيب 
مرجان هاي  كلوني  جابه جايي  پيمانكار  به 
حفاظت  سازمان  چابهار،  بهشتي  شهيد  بندر 
مستقيم  مسئول  و  ناظر  را  زيست  محيط 
پايش و جابه جايي مرجان ها دانست و گفت: 
«در اين خصوص، گزارش خوبي توسط يكي 
بر  عالوه  و  شده  تهيه  كانادايي  متخصصان  از 
آن، با توجه به عدم تفهيم اتهام به پيمانكار 
توسط دادگاه، پرونده ي مربوطه، فعًال مختومه 
نيستيم  خالف  كار  مدافع  ما  البته  است. 
وظايف  طبق  را  خود  پيمانكاران  تمام  و 
حاكميتي مان، موظف به اخذ مجوزهاي الزم 
توسط دستگاه هاي مربوطه كرده ايم. از اين رو 
در صورت عدم اخذ مجوزهاي مربوطه، جلوي 

كار پيمانكاران گرفته خواهد شد.»
امضاي  خصوص  در  صدر»،  «مهندس 
و  بنادر  سازمان  بين  نمادين  تفاهم نامه ي 
دريانوردي، سازمان حفاظت از محيط زيست 
و وزارت مسكن و شهرسازي براي پاك سازي 
حريم درياها در دوره ي مديريت قبلي سازمان 
بنادر، ارايه ي آمارهاي مربوط به اين پاك سازي 
را وظيفه ي وزارت كشور دانست و در مورد صدور 
افزود: «صدور  ساحلي،  ابنيه ي  تأسيس  مجوز 
اين مجوزها توسط كميته ويژه ي صدور مجوز 
سازمان بنادر صورت مي گيرد و پس از امضاي 
تفاهم نامه ي يادشده، تعداد مراجعه به سازمان 
فزاينده اي  صورت  به  مجوز،  اخذ  به منظور 
افزايش يافته است. البته طبق مصوبه ي مجلس 
شوراي اسالمي، اگر كسي تأسيسات غيرمجاز 
دريانوردي  و  بنادر  سازمان  گارد  كند،  ايجاد 
موظف است نسبت به جمع آوري آن اقدامات 

الزم را به انجام رساند.»
مديريت  و  سواحل  سامان دهي  بحث  وي، 
مالحظات  با  مطابق  را  آن  يكپارچه ي 
اين  اصلي  مرجع  و  دانست  زيست محيطي 
شهرسازي  و  مسكن  وزارت  را  سامان دهي 
آمار  «هنوز  داشت:  اظهار  و  كرد  عنوان 
وزارت  توسط  سامان دهي  اين  از  مشخصي 
اين  متولي  استان داري ها  طريق  از  كه  كشور 

امر محسوب مي شود، ارايه نشده است.»
در  دريانوردي،  و  بنادر  سازمان  مديرعامل 
پايان اين گفت وگو، به پرسش هاي خبرنگاران 
در خصوص طرح مزايده  ي پايانه ي شماره ي 
واگذاري  موضوع  و  رجايي  شهيد  بندر   2
بدون  و   BOT صورت  به  آن  پس كرانه  

برگزاري مزايده، پاسخ گفت.■

با  ارتباط  در  خوبي  مصوبات  اخير،  سال هاي  در 
و  پذيرمان ها  به  ايران  اسالمي  جمهوري  پيوستن 
تفاهم نامه هاي مرتبط با حفظ محيط زيست دريايي 
و پيشگيري از آلودگي آن، توسط مجلس شوراي 
اسالمي انجام شده كه اين، در راستاي حمايت و عزم 
نظام بوده و با بهره گيري از فرصت به دست آمده در 
سال جهاد اقتصادي، مي توان به توسعه ي امنيت و 
سرعتي  با  و  مؤثر  صورت  به  دريانوردي  ايمني 

مناسب دست يافت.
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اقدام همه جانبه درمقابله با پديده دزدي 
دريايي

سازمان  دبيركل  ميتروپولوس»،  «افتيميوس 
برگزاري  مناسبت  به  دريانوردي  بين المللي 
نوزدهمين همايش هماهنگي ارگان  هاي دريايي 

كشورمان، پيامي به اين همايش ارسال كرد.
دبيركل سازمان بين المللي دريانوردي، در پيام 
خود با بيان اين مطلب كه نوزدهمين همايش 
موضوع  بر  تمركز  با  ايران،  دريايي  ارگان هاي 
«دزدي دريايي» برگزار شده است، گفت: «اين 
عنوان، عنوان مناسبي است كه برگرفته از موضوع 
كه  همان طور  است.  دريانوردي  جهاني  روز 
مي دانيم، دريانوردان بي گناه، كشتيراني و اقتصاد 
جهاني، همگي از عمليات افراد جنايت كاري كه با 
سوءاستفاده از وضعيت سومالي، دريا را صحنه ي 
عمليات خود قرار داده اند و مبادرت به آدم ربايي 

و باج گيري مي كنند، در عذاب هستند.»
كشتي ها،  افراد،  اين  اين كه  بر  تأكيد  با  وي 
خدمه ي  زندگي  همچنين  و  آن ها  محموله ي 
آن ها را وجه المصالحه قرار داده و از اين طريق، 
باج گيري مي كنند، در اين پيام افزود: «آيمو در 
سال جاري، مبارزه با دزدي دريايي را موضوع 
اقدام  يك  طرح  و  داده  قرار  خود  كار  اصلي 
چندوجهي براي پي گيري اين مسأله در سطوح 
را  هماهنگ  صورت  به  آن  اجراي  و  مختلف 

تدوين نموده است.»
«ميتروپولوس»، در بخش ديگري از اين پيام، 
اين  نشانگر  اقدام،  اين  كه  مطلب  اين  بيان  با 
واقعيت است كه مشكل دزدي دريايي، آن قدر 

ريشه دار شده كه اقدام همه جانبه ي تمام نهادها 
يا  جمعي  «اقدام  داشت:  اظهار  مي طلبد،  را 
انفرادي سازمان ملل متحد، دولت ها، نيروهاي 
و  عملياتي  كشتي راني،  شركت هاي  نظامي، 
خدمه ي كشتي ها، روي هم بخش حياتي يك 
اقدام همه جانبه به منظور نجات صنعت و خطوط 
دريايي  تجارت  و  حمل ونقل  مهم  راهبردي 
دريايي  دزدي  افزايش  از  ناشي  تهديدات  از 

محسوب مي شوند.»
دبيركل سازمان بين المللي دريانوردي، با تأكيد 
بر اين كه نبايد انتظار ارايه ي يك راه حل فوري 
با  خصوصاً  باشيم،  داشته  را  مسأله  اين  براي 
توجه به اين كه دزدي دريايي خود را به وضوح 
در دريا نشان داده و ريشه ي آن به طور خاص، 
به وضعيت بي ثباتي سياسي در كشور سومالي 
از  حال،  اين  «با  كرد:  خاطرنشان  برمي گردد، 
طريق طرح اقدام آيمو و ساير ابتكار عمل ها و 
طي همكاري با ساير طرف هاي عالقه مند و با 
اعتماد به نفس، قادر به ايجاد تغيير در جايي 
كه با حادترين مشكل در دريا روبه رو هستيم، 

خواهيم شد.» 
وي در ادامه ي اين پيام، با بيان اين مطلب كه 
آن  مرهون  دريايي  جامعه ي  كل  شك،  بدون 
نيروي  اعزام  با  كه  است  كشورهايي  از  دسته 
دريايي به مبارزه با دزدي دريايي برخاسته اند، 
جمهوري  [ميالدي]،  گذشته  سال  «در  گفت: 
اين  در  را  خود  حمايت  سريعاً  ايران،  اسالمي 
رابطه اعالم كرد و من نيز طي يك نامه ي رسمي 
به سفير جمهوري اسالمي ايران در لندن، مراتب 

آب هاي  در  انسان ها  مال  و  جان  حفظ  منظور  به  دريايى،  دزدى  با  مبارزه 
بين المللي، جلوگيري از انتشار گازهاي گلخانه اي در بخش دريايي، بررسي اثرات 
سهمگين سونامي، ارتقاء ايمني دريانوردي، پيش گيري و مبارزه با آلودگي هاي 
دريايي، توسعه ي بنادر و تجهيز ناوگان تجاري ايران، ارزش گذاري منابع دريايي، 
توسعه  پنجم  برنامه ي  در  دريا  زيست محيطي  جنبه هاي  به  بيش تر  توجه  لزوم 
و  مديران  توسط  مطرح شده  موضوع هاي  از  مختصري  و...،  اقتصادي-اجتماعي 
كارشناسان صنعت دريانوردي در نوزدهمين همايش سراسري ارگان هاي دريايي 

كشور بود.
زيربخش حمل ونقل دريايي كشور، در ابتداي دهه ي 90، مهم ترين رويداد ساليانه 
ارگان هاي  هماهنگي  همايش  نوزدهمين  برگزاري  شاهد  و  گرفت  جشن  را  خود 
راستاى  در  دريايى  زيست  محيط  حفظ  و  امنيت  «ايمنى،  رويكرد  با  دريايي 

توسعه ي دريامحور»، به ميزباني سازمان حفاظت محيط زيست كشوربود. 
در اين همايش كه طي روزهاي 13-14 ارديبهشت ماه سال جاري در رامسر و با 
فرمانده ي  زيست،  محيط  حفاظت  سازمان  رييس  و  جمهور  رييس  معاون  حضور 
نيروي دريايي ارتش جمهوري اسالمي ايران، معاون وزير راه و مديرعامل سازمان 
بنادر و دريانوردي، استاندار مازندران، مديرعامل شركت ملي نفتكش ايران و ساير 
دست اندركاران و فعاالن صنعت دريانوردي برگزار شد، به مباحثي پيرامون دزدي 
ارزش گذاري  بين المللي،  آبراهه ي  در  دريانوردان  امنيت  حفظ  ضرورت  دريايي، 

منابع و ذخاير دريايي، حفظ محيط زيست دريايي و... پرداخته شد.

 دراختتاميه نوزدهمين همايش
 هماهنگي ارگان هاي دريايي كشور

تاكيد شد:

سكينه صارمى
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تشكر و قدرداني خود را به جهت اعزام ناوهاي 
امنّيت  عمليات  انجام  به منظور  ايران  جنگي 

دريايي در منطقه، اعالم نمودم.»
«ميتروپولوس»، جمهوري اسالمي ايران را يكي 

از اعضاي فعال آيمو دانست و در ادامه ي اين پيام 
در اين خصوص گفت: «از سال 1958 ميالدي 
كه آيمو آغاز به كار كرد، ايران به عضويت آيمو 
مختلف  دستوركارهاي  بررسي  در  و  درآمد 
برنامه ي  و  آن  اسناد  از  بسياري  تدوين  آيمو، 

همكاري هاي فني آيمو، مشاركت كرده است.»
اين  در  دريانوردي  بين المللي  سازمان  دبيركل 
پيام با تأكيد بر اين كه در اين همايش، عالوه 
به  است  بهتر  دريايي،  دزدي  اصلي  موضوع  بر 
امنيت  و  ايمني  زيست محيطي،  موضوعات 
دريانوردي به همراه بهره وري و رقابت پذيري در 
بخش هاي دريايي و بندري نيز پرداخته شود، 
ساير  و  فوق  موضوعات  كه  است  «مهم  افزود: 
موضوعات دريايي كه به نوعي ذهن ما را مشغول 
كرده اند، اين روزها مورد غفلت واقع نشوند، با 
آن كه به حق بايد گفت كه موضوع اصلي امروز 
جهان، دزدي دريايي است. در سال جاري كه 
تأسيس  سالگرد  هفتادوپنجمين  با  هم زمان 
سازمان بنادر و دريانوردي ايران است، براي شما 
برگزاري يك همايش موفق و پرارزش را آرزو 

مي كنم.»

تحقق هشتاد و پنج درصدى قطعنامه ي 
هجدهم

اجرايى  ستاد  رييس  استيرى»،  على  «سيد 
و  تخصصى  سازمان هاى  مديركل  و  همايش 
بين المللى سازمان بنادر و دريانوردى، در مراسم 
آغاز به كار همايش، ابتدا به ارايه ي گزارشى از 
هماهنگى  هجدهم  همايش  قطعنامه ي  نتايج 

ارگان هاى دريايى كشور پرداخت و با اذعان بر 
تحقق 85 درصدى قطعنامه ي مزبور، با محوريت 
توجه به نيروى انسانى دريانورد در سال گذشته، 
در  صورت گرفته  اقدامات  از  خالصه اى  بيان  به 
راستاي تأمين منابع انسانى دريانورد به ميزان 
5هزار نفر طي برنامه ي پنجم توسعه و به منظور 
كشور  دريايى  ناوگان  كاركنان  كردن  ايرانى 
پرداخت و گفت: «شناسايي مدارك شايستگي 
و  تحقيقات  علوم،   وزارت  توسط  دريانوردان 
در  مربوطه  كميته ي  با  همكاري  و  فنّ آوري 
سازمان بنادر و دريانوردي، انطباق آموزش هاي 
عالي  آموزش  مراكز  در  دريايي  تخصصي 
استفاده   ،STCW كنوانسيون  با  دريانوردي 
تربيت  راستاي  در  موجود  پتانسيل  حداكثر  از 
توسعه ي  و  كارآمد  دريانوردان  به كارگيري  و 
ساحلي،  استان هاي  در  عالي  آموزش  مراكز 
پي گيري ايجاد تسهيالت و تامين فرصت هاي 
مناسب جهت تحصيالت عاليه ي ساحل نشينان 
كشور به منظور تأمين منابع انساني كارآمد در 
دريايي،  مشاغل بندري و  رشته هاي مورد نياز 
مورد  دريايي  كاركنان  توانمندسازي  و  آموزش 
نياز جهت هدايت كشتي هاي مخصوص حمل 
مسئوليت  پذيرش  مايع،  گاز  و  شيميايي  مواد 
از  دريانورد  متخصص  نيروي  تأمين  و  تربيت 
سوي وزارت علوم و حذف روش بورسيه، ايجاد 
امكان احتساب خدمت و اشتغال افراد مشمول 
خدمت وظيفه ي عمومي در مشاغل دريانوردي 
به مدت 5 سال به جاي گذران دوره ي سربازي، 
ازجمله نتايج اجراي بندهاي قطعنامه ي همايش 

مهندس سيد عطاءاله صدر:
تعيين  به  نسبت  يكديگر،  هماهنگي  و  همكاري  با 
ايجاد  با  همگرا  و  جامع  برنامه اي  ابعاد  تحقق  و 
هم افزايي بين قابليت ها و توانايي ها و سرمايه هاي 
انساني، علمي و فنّ آوري كشور و با بهره گيري از 
دست آوردهاي روزآمد جامعه ي جهاني، به عنوان يك 

جهاد مقدس اقدام كنيم.
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هجدهم به شمار مي رود.»
وي در ادامه، با بيان اين مطلب كه قطعنامه ي 
مزبور به پي گيري و اجراي تبصره ي ماده ي 52 
قانون كار (مشاغل سخت و زيان آور) و ماده ي 
از  پيش  (بازنشستگي  اجتماعي  تأمين   76
موعد دريانوردان) با حمايت دولت در خصوص 
حرفه دريانوردي و شفاف سازي تعريف شرايط 
ازكارافتادگي دريانوردان براساس استانداردهاي 
پزشكي دريانوردي بين المللي توسط سازمان هاي 
اشاره  اجتماعي  تأمين  و  دريانوردي  و  بنادر 
داشت، افزود: «تهيه پيش نويس مشاغل سخت و 
زيان آور توسط سازمان تأمين اجتماعي و ارسال 
آن به كميسيون اجتماعي دولت، تهيه ي جداول 
و طرح اجرايي مقاوله نامه ي كار دريايي توسط 
بيمه ي  به  مربوط  مقررات  تدوين  كار،  وزارت 
دريانوردان با مشاركت وزارت رفاه، سازمان هاي 
پيش نويس  تدوين  كارفرمايي،  و  كارگري 
آيين نامه ي قرارداد كار دريانوردي توسط وزارت 
كار و تهيه ي جداول مربوط به مقاوله نامه ي كار 
دريايي توسط سازمان بنادر و دريانوردي، ازجمله 

نتايج بندهاي قطنامه كذكور به شمار مي رود.»
تحريم هاي  وضع  و  جهاني  اقتصاد  بحران  وي، 
ضرورت  و  كشور  دريايي  ناوگان  براي  موجود 
ارگان هاي  جهت  حمايتي  بسته ي  يك  تدوين 
دريايي كشور را يكي ديگر از بندهاي قطعنامه ي 
همايش هجدهم برشمرد و گفت: «در اين راستا، 
تدوين بسته ي حمايتي و تأييد ارگان هاي دريايي 
و  دبيرخانه  در  بسته  اين  شدن  مصوب  كشور، 
شوراي عالي مديران ارشد دريايي كشور و نيز در 
مراجع سياست گذار كشور ازجمله هيأت عامل 
انجام  و  بررسي  و...  دريانوردي  و  بنادر  سازمان 

شد.»
بين المللي  و  تخصصي  سازمان هاي  مديركل 
سازمان بنادر و دريانوردي، با بيان اين مطلب 
كه اسكراپ يارد و ضرورت استقرار اين صنعت 
در كشور، از ديگر بندهاي اين قطعنامه به شمار 
جلسات  رابطه  اين  «در  داشت:  ابراز  مي رود، 
متعددي در كارگروه برگزار شد كه اميد مي رود 
زيست،  محيط  حفاظت  سازمان  همكاري  با 
مجوز فعاليت اولين اسكراپ يارد (اوراق كشتي) 
با رعايت مقررات زيست محيطي، به زودي صادر 

شود.»
«استيري»، به تخصيص و آغاز به كار شعب ويژه 
دادگاه دريايي جهت رسيدگي به دعاوي توسط 
مشاركت  با  و  ايران  كشتي  مالكان  اتحاديه ي 
قوه ي قضائيه اشاره كرد و گفت: «در استان هاي 
بوشهر)،  و  گلستان  (به جز  كشور  ساحلي 
دادگاه هايي به منظور رسيدگي به دعاوي دريايي 

تخصيص داده شده است.» 
وي افزود: «به منظور صدور رواديد براي ملوانان 
خارجي، طرح سامان دهي كاركنان خارجي در 
و  مهاجرت  پليس  كار  دستور  در  كشتيراني ها 
گذرنامه ي ناجا قرار گرفت و پيرو هماهنگي هاي 
اجرايي  به منظور  به عمل آمده  توافقات  و  اوليه 
كردن بند 12 قطعنامه ي هجدهمين همايش 

ارديبهشت   29 تاريخ  در  دريايي،  ارگان هاي 
و  مهاجرت  پليس  مابين  تفاهم نامه اي   ،1389
اتحاديه ي مالكان كشتي ايران به امضا رسيده 

است.»
بين المللي  و  تخصصي  سازمان هاي  مديركل 
سازمان بنادر و دريانوردي، ايجاد مراكز مجهز 
راستاي  در  دريايي  آلودگي هاي  با  مقابله  براي 
خسارت  جبران  اساسي،  قانون   44 اصل 
زيست محيطي و رفع كليه ي نواقص تأسيساتي 
كه در آلودگي آب دريا مؤثر اند را نيز از ديگر 
همايش  قطعنامه   به سرانجام رسيده ي  بندهاي 
به  «رسيدگي  داشت:  ابراز  و  دانست  هجدهم 
مشكالت شناورهاي سنتي در چند استان نيز، 
از ديگر اقدامات صورت گرفته در اين بخش به 

شمار مي رود.»
برنامه ي  اجراي  راستاي  «در  وي:  گفته ي  به 
واحدهاي  زيست محيطي  مديريت  و  پايش 
آالينده و تدوين استانداردهاي زيست محيطي و 
ايجاد بانك اطالعاتي محيط زيست، دستورالعمل 
آلودگي  با  مقابله  براي  جاذب  مواد  از  استفاده 
نفتي در دريا، كنوانسيون بين المللي سيستم هاي 
مضّر ضد خزه روي كشتي ها، نحوه ي استفاده 
از مواد شيميايي پخش كننده ي نفت در دريا، 
كنوانسيون كنترل و مديريت آب توازن كشتي ها 
و ضوابط اجرايي طرح مديريت مواد زايد ناشي 
از كشتي ها در بنادر، ازجمله دستورالعمل هايي 
است كه به منظور پيشگيري از آلودگي دريا و 
الزامات زيست محيطي، از سوي سازمان بنادر و 
دريانوردي به بنادر و صنايع ذي ربط ابالغ شده 

است.»

مشاركت جامعه دريايي درجهت تحقق سند 
چشم انداز

«مهندس سيد عطاءاله صدر»، معاون وزير راه و 
ترابري و مديرعامل سازمان بنادر و دريانوردي، 
نوزدهم  همايش  رويكرد  به  خود  سخنراني  در 
مبني بر ايمني، امنيت و حفظ محيط زيست 
دريايي در راستاي توسعه ي دريامحور اشاره كرد 
و اذعان داشت: «مبارزه با پديده ي زشت دزدي 
دريايي به منظور حفظ امنيت دريانوردي و حفظ 
جان و مال انسان ها در آبراهه هاي بين المللي و 
نيز اثرات و پيامدهاي ناشي از انتشار گازهاي 
و  آب  تغييرات  زمين،  شدن  گرم  و  گلخانه اي 
و  سونامي  ويرانگر  و  سهمگين  اثرات  و  هوايي 
اخذ  و  ساحلي  مناطق  بر  حاره اي  طوفان هاي 
و  دريانوردي  ايمني  ارتقاي  براي  الزم  تدابير 
كاهش خسارات و ضايعات آن و نيز پيش گيري 
و مبارزه با آلودگي هاي محيط زيست دريايي، 
توسعه ي زيرساخت ها و تجهيز بنادر و توسعه ي 
ناوگان دريايي كشور متناسب با افزايش سهم 
بازار و توسعه ي حمل ونقل دريايي در راستاي 
 ،1404 افق  در  حمل ونقل  چشم انداز  تحقق 
ازجمله مباحثي است كه بايستي مورد توجه، 

تبادل نظر و چاره جويي قرار گيرند.»
همايش  برگزاري  هم زماني  ادامه،  در  وي 

نوزدهم با سال «جهاد اقتصادي» و اولين سال 
و  اجتماعي  اقتصادي  توسعه ي  پنجم  برنامه ي 
كّمي  اهداف  تنظيم  و  تدوين  كشور،  فرهنگي 
ونقل  حمل  صنعت  استراتژي هاي  و  كيفي  و 
دريايي را، فرصت مناسبي براي جامعه ي دريايي 
كشور برشمرد و گفت: «با همكاري و هماهنگي 
يكديگر، نسبت به تعيين و تحقق ابعاد برنامه اي 
جامع و همگرا با ايجاد هم افزايي بين قابليت ها و 
توانايي ها و سرمايه هاي انساني، علمي و فنّ آوري 
كشور و با بهره گيري از دست آوردهاي روزآمد 
مقدس  جهاد  يك  عنوان  به  جهاني،  جامعه ي 

اقدام كنيم.» 
«سال  داشت:  اظهار  ترابري  و  راه  وزير  معاون 
«جهاد اقتصادي» در امتداد سال «اصالح الگوي 
مصرف»، سال «همت مضاعف و كار مضاعف» و 
ابالغ سياست هاي اجرايي اصل 44 قانون اساسي 
توسعه،  برنامه ي  بر  حاكم  سياست هاي كلي  و 
از جانب مقام معظم رهبري، مرحله اي ديگر از 
چشم انداز  تحقق  راستاي  در  اقتصادي  انقالب 

1404 جمهوري اسالمي ايران است.»
وي، اجراي قانون هدفمند كردن يارانه ها را گام 
ديگري در جهت تحقق عدالت و تعادل منطقي 
در  منابع  بهينه ي  تخصيص  و  تقاضا  و  عرضه 
يادآور  و  كرد  عنوان  عدالت  و  پيشرفت  دهه ي 
شد: «ضروري است، در سال جهاد اقتصادي، با 
شتاب بيش تر و كارآفريني و ايجاد اشتغال مولد 
در جهت توسعه و افزايش توليد، بهبود كيفيت و 
رقابت با بازارهاي جهاني تالش كنيم و اين امر، 
مستلزم حذف مقررات دست وپاگير و بوروكراسي 
سرمايه هاي  جذب  و  مشاركت  جلب  و  زايد 
غيردولتي در فعاليت هاي زيربنايي و اقتصادي 

مهندس محمدجواد محمدي زاده:
پنهان كاري دريا وظيفه ي مضاعفي را بر ما مترتب 
مي كند؛  به طوري كه بايد بيش تر از دريا حفاظت شود؛  
چراكه دريا درد و زخم هاي خود را بيان نمي كند، و 
دريا در بيهوشي و كما است و تحميل فشارها در دريا 
به چشم نمي آيد؛ از اين رو درك ويژگي پنهان كاري 

دريا براي متخصصان  امري ضروري است.
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كشور است.»
مديرعامل سازمان بنادر و دريانوردي، با بيان اين 
مطلب كه توسعه و افزايش سهم ايران از بازار 
حمل ونقل دريايي در سطح منطقه و بين الملل، 
ارتقاي  و  ترانشيپ  و  ترانزيت  توسعه ي  با  جز 
جايگاه بنادر كشور، به عنوان بنادر كانوني عملي 
نخواهد شد، گفت: «در اين راستا، نقش رقابتي 
عرضه كنندگان خدمات بندري و رقابت پذيري 
خدمات حمل ونقل دريايي براي جذب بازارهاي 

جديد، بسيار تعيين كننده است.»
آموزش  نقش  بر  تأكيد  با  صدر»،  «مهندس 
حمل ونقل  اساسي  بنيادهاي  توسعه ي  در 
و  همكاري  و  تعامل  ضرورت  و  كشور  دريايي 
برنامه ريزي صحيح ارگان هاي دريايي كشور در 
اين زمينه، افزود: «بناي رفيع دانش بر شالوده ي 
مستحكم اندوخته ها و تجارب گذشتگان استقرار 
از  ايرانيان  دريانوردي  دانش  و  مي يابد  دوام  و 
قدمت هزاران ساله برخوردار است، اما متأسفانه 
ثبت اين دانش كهن، مغفول مانده است كه در 

اين زمينه نيز، بايد اقدام مؤثر صورت پذيرد.»
دريايي  جامعه ي  اساسي  اهداف  از  يكي  وي، 

استكبار  محدوديت هاي  ايجاد  به رغم  را  كشور 
حمل ونقل  فعاليت  هاي  راه  سر  بر  جهاني 
و  علمي  مناسب  جايگاه  به  دست يابي  دريايي، 
متناسب  بازار  سهم  از  برخورداري  و  فن ّآوري 
قابليت ها و منابع كشور در سطح  با توانايي ها، 
منطقه اي و بين المللي دانست و ابراز اميدواري 
كرد: «نوزدهمين همايش هماهنگي ارگان هاي 
تعيين شده ي  ازپيش  اهداف  به  كشور،  دريايي 
خود دست يابد و همانند همايش هاي گذشته، 
راه گشاي  و  موفقيت آميز  دست آوردهاي  شاهد 

تحقق توسعه ي دريامحور در كشور باشد.»

ارزش گذاري اقتصادي منابع وذخاير دريايي
معاون  محمدي زاده»،  محمدجواد  «مهندس 
رييس جمهور و رييس سازمان حفاظت محيط 
زيست نيز، در ابتداي سخنان خود در نوزدهمين 
همايش هماهنگي ارگان هاي دريايي كشور، به 
منابع  به  «نبايد  كه:  پرداخت  مطلب  اين  ابراز 
دريايي به عنوان منابع رايگان نگريست، چراكه 
دريا و منابع آن، متعلق به نسل هاي آينده است 

و بايد ارزش گذاري اقتصادي شوند.» 
وي، ضمن اشاره به اين مطلب كه دريا و اقيانوس 
در كره ي زمين، حدود 71درصد جغرافيا را به 
منابع  تأمين  نظر  از  و  داده  اختصاص  خود 

تجديدشونده ي حيات از اهميت بااليي برخوردار 
است، افزود: «دريا به خصوص در حوزه ي آبزيان 
به عنوان منبع تأمين غذاي بشر بايد مورد توجه 
حال  در  كشورهاي  50درصد  زيرا  گيرد،  قرار 
توسعه، 40درصد مواد پروتئيني حيواني موردنياز 
خود را از دريا مي گيرند از طرف ديگر،  دريا و 
اقيانوس، بخش مهمي از منابع غيرتجديدشونده 
در حوزه ي سوخت هاي فسيلي محسوب مي شوند 

كه تأمين انرژي دنيا را بر عهده دارند.»
معاون رييس جمهور، با اذعان بر اين مطلب كه 
60درصد جمعيت شهرنشين دنيا، يا در مناطق 
ساحلي و يا در محدوده ي 100 كيلومتري ساحل 
مستقر هستند و زندگي و حيات آنان مرتبط با 
درياست، ادامه داد:  «ايران با برخورداري از 5هزار 
حوزه ي  در  ساحلي،  خط  كيلومتر  هشتصد  و 
خاورميانه و دنيا نقش كليدي دارد، درعين حال 
تنها  ساحلي،  مناطق  كه  داشت  توجه  بايد 
ندارند؛  را  خشكي  و  دريا  پيونددهنده ي  نقش 
خشكي،  حوزه ي  در  عملكردهايي  داراي  بلكه 
دريا و اتمسفر هستند كه بايد متناسب با آن 

برنامه ريزي شوند.»
رييس سازمان حفاظت محيط زيست، با بيان 
اين كه مناطق ساحلي از ويژگي  كامًال شكننده 
بودن برخوردار هستند، گفت: «مديريت مناطق 
ساحلي بايد از مديريت مناطق خشكي جدي تر 
باشد؛ مناطق ساحلي، آخرين ايستگاهي هستند 
و  مي پذيرند  را  خشكي  و  دريا  آاليندگي  كه 

معموالً مورد غفلت واقع مي شوند.»
وي با بيان اين مطلب كه فشار بر اكوسيستم 
دريا به دليل نامشهود بودن مضر است، افزود: 
ما  بر  را  مضاعفي  وظيفه ي  دريا  «پنهان كاري 
مترتب مي كند؛  به طوري كه بايد بيش تر از دريا 
حفاظت شود؛  چراكه دريا درد و زخم هاي خود 
را بيان نمي كند، و دريا در بيهوشي و كما است و 
تحميل فشارها در دريا به چشم نمي آيد؛ از اين 
رو درك ويژگي پنهان كاري دريا براي متخصصان 

 امري ضروري است.»
«محمدي زاده»، با بيان اين كه بهره برداري پايدار 
ما  رسالت  بزرگ ترين  دريا  امكانات  و  منابع  از 
است، گفت: «پيش گيري از تخريب زيستگاه ها 
و منابع زيستي در درياها و مقابله با آالينده هاي 
اصلي  اهداف  جزو  بايد  دريا  تهديدكننده ي 

صيانت از دريا باشد.»
معاون رييس جمهور، بخشي نگري و سطحي نگري 
را، دليل آسيب رساني اصلي در مقوله ي  محيط 
زيست دريايي دانست و اظهار داشت: «تمركز، 
حوزه ي  در  برنامه ريزي  و  سياست گذاري 
دريايي به لحاظ جوانب اقتصادي،  بين المللي و 
زيست محيطي با تكيه بر توان خودپااليي دريا 

بايد به منزله ي اصل واقع شود.»
وي ضمن تأكيد بر لزوم استفاده از ظرفيت هاي 
دريا،  حوزه ي  ر  د  گفت: «دوباره كاري  موجود،  
مجموعه ي  بايد  راستا  اين  در  كه  است  فراوان 
اولويت  عنوان  به  دريا،  حوزه ي  پژوهش هاي 
پژوهش هاي كاربردي و بانك اطالعاتي حوزه ي 

پژوهش دريا، مورد توجه قرار گيرد.»
به  توجه  لزوم  به  اشاره  ضمن  «محمدي زاده»، 
ارزش گذاري اقتصاد دريا، گفت:  «دريا و همه ي 
منابع آن، تنها متعلق به نسل كنوني نيست؛ بلكه 
به آيندگان نيز تعلق دارد، اما متأسفانه منابع و 

ذخاير دريا ارزش گذاري نشده است.»
وي ادامه داد: «تاكنون در محيط زيست دريايي، 
است  شده  اقتصادي  ارزش گذاري  منطقه   20
اقتصادي  الگوهاي  از  بايد  كار  اين  انجام  در  و 

مناسب بهره گرفت.»

اهتمام بيش تر برنامه  ي پنجم به محيط 
زيست دريايي 

«مهندس علي اكبر طاهايي»، استاندار مازندران 
نيز، در اين همايش با اشاره به لزوم توجه به 
دريا، محيط زيست دريايي و اقتصاد دريا اظهار 
جديدي  موضوع  پنجم،  برنامه ي  «در  داشت: 
مورد بحث قرار گرفت كه عبارت از سامان دهي 
سواحل درياي خزر بود و قانون گذار، اين امر را 
بر عهده ي وزارت كشور قرار داد تا اين سامانه را 

تكميل كند.»
وي با بيان اين كه هنوز نتوانسته ايم از ظرفيت 
دريا بهترين استفاده را ببريم، گفت: «دريا به 
عنوان يك زيستگاه و منبع طبيعي و ارزشمند، 
در  بايد  كه  است  مطرح  گران قدر  ذخاير  واجد 
طول سال هاي برنامه ي پنجم، اهتمام جدي تري 

نسبت به آن داشت.»
حفاظت  سازمان  اين كه  بيان  با  «طاهايي»، 
زيست محيطي  جنبه هاي  به  زيست  محيط 
«اين  گفت:  است،  داشته  به سزايي  توجه  دريا 
امر،  نيازمند همكاري و تعامل تمامي ارگان هاي 
دريايي كشور است. همچنين، در سال جاري، 
برگزار  كشور  در  تاالب ها  كنوانسيون  چهلمين 

شد كه به كنوانسيون رامسر معروف است.»

مالك دومين ناوگان دريايي جهان تا دو سال 
آينده

شركت  مديرعامل  سوري»،  محمد  «مهندس 
ملي نفتكش ايران، در اين همايش، كشتيراني را 
عاملدرآمدي مردم و جامعه دانست و به تشريح 
جزييات ناوگان شركت ملي نفتكش پرداخت و 
گفت: «تعداد كشتي هاي VLCC ناوگان اين 
شركت، به زودي به 50 فروند خواهد رسيد كه 

مهندس علي اكبر طاهايي:
و  طبيعي  منبع  و  زيستگاه  يك  عنوان  به  دريا 
ارزشمند، واجد ذخاير گران قدر مطرح است كه بايد 
در طول سال هاي برنامه ي پنجم، اهتمام جدي تري 

نسبت به آن داشت.
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اين تعداد ما را به جايگاه دوم در جهان مي رساند. 
50 فروند كشتي VLCC300، 10درصد كل 
كه  به طوري  بود،  خواهد  دنيا   VLCC ناوگان
جمع كل اين نوع ناوگان در دنيا حدود 500 

فروند است.» 
تعداد  اين  كه  مطلب  اين  ابراز  با  «سوري»،  
كشتي هاي شركت ملي نفتكش، 17ميليون و 
922هزار تن ظرفيت دارد و قادر به جابه جايي 
170ميليون تن كاال در سال است، افزود: «اين 
شركت در حال حاضر به عنوان چهارمين ناوگان 
بزرگ دنيا مطرح است، و ظرف دو سال آينده، 
دومين شركت دنيا در اين زمينه خواهيم بود.»

ضمن  نفتكش،  ملي  شركت  مديرعامل 
«در  گفت:  اقتصادي،  جهاد  سال  گرامي داشت 
راستاي مفهوم جهاد، طبق منويات مقام معظم 
شود.  پايه گذاري  جهادي  آرايش  بايد  رهبري، 
نيل به اهداف جهاد اقتصادي، نيازمند هدايت 
باره  اين  در  رسانه ها  نقش  كه  است  مسئوالن 

اساسي و تأثيرگذار خواهد بود.»
وي ادامه داد: «برنامه ريزي و طراحي نقشه ي راه، 
اتخاذ آرايش جهادي توسط ارگان هاي ذي ربط، 
توجه به كلمه ي مقدس جهاد و ايجاد هسته اي 
كارآمد به منظور نظارت بر اين مسئله ي بنيادي 

مهم و اساسي است.»
«سوري»، با بيان اين مطلب كه جهاد اقتصادي 
به مفهوم پيشرفت اقتصادي، حركت رو به جلو و 
رشد معنويت و توسعه ي اخالق در جامعه است، 
افزود: «جهاد، نوعي تالش مقدس است و مقام 
معظم رهبري، ابعاد پيشرفت با واژه ي مقدس 

جهاد را مقرر فرموده اند.»
مديرعامل شركت ملي نفتكش، با بيان اين كه، 
تقويت  را  اقتصادي  قدرت  اقتصادي،  جهاد 
مي كند، گفت: «اقتصاد ملي شكوفا، پشتوانه ي 
امنيت ملي است؛ اقتصاد موجب باال رفتن امنيت 

مي شود و امنيت اقتصادي را به همراه دارد.»
«سوري» افزود: «جامعه اي كه بر مبناي جهاد 
اقتصادي تالش مي كند، بايد از عملكرد نهادهاي 
اقتصادي در جهت ممانعت از جمع شدن ثروت 

در دست عده اي معدود حمايت كند.»
وي، توسعه ي راه هاي ارتباطي كشور، توسعه و 
نوسازي ناوگان ريلي، جاده اي، دريايي و هوايي، 
توسعه ي صادرات غيرنفتي، كشاورزي و صنايع 
و افزايش ظرفيت ها و بهينه سازي فضاي كسب 

جهاد  مصاديق  از  برخي  به منزله ي  را  كار  و 
اقتصادي برشمرد.

ضمن  ايران،  نفتكش  ملي  شركت  مديرعامل 
گفت:  خصوصي سازي،  به  توجه  لزوم  به  اشاره 
«هرچه بيش تر ارگان هاي اقتصادي و صنعتي به 
بخش خصوصي واگذار شوند، توان كشور افزايش 
راهبردي  برنامه ريزي  فرصت  دولت  و  مي يابد 

بيش تري خواهد يافت.»

 ارتقاء منافع وقدرت ملي درگرو توسعه ي 
دريامحور

فرمانده ي  سياري»،  حبيب اله  دكتر  «دريادار 
نيروي دريايي ارتش جمهوري اسالمي ايران، در 
مراسم اختتاميه ي اين همايش ضمن اشاره به 
بيانات مقام معظم رهبري در خصوص توجه به 
دريا و دريانوردي، اظهار داشت: «نگرش ايشان 
در زمينه ي استفاده از دريا بسيار دورانديشانه 

است.» 
وي با تأكيد بر اين مطلب كه توسعه ي دريامحور، 
ارتقاءدهنده ي قدرت ملي است، گفت:  «حضور 
در آب هاي آزاد، نشان از اقتدار علمي، تخصصي 
و نظامي هر كشور دارد و ايران از سال 1388، 
چهارده ناوگروه به درياها اعزام كرده و يك هزار 

شناور را عبور داده است.»
«دريادار سياري» با بيان اين كه ايران كشوري 
دريايي است و بايد از تمامي مؤلفه ها در اين باره 
چشم انداز  سند  «در  داشت:  ابراز  جست،  بهره 
توجه  دريامحور  توسعه ي  به  ايراني،  جامعه ي 
به سزايي شده است؛ از اين رو براي دسترسي به 
منافع ملي نيازمند قدرت ملي مناسب هستيم. 
منافع ملي داراي دو بُعد داخلي و خارجي است 
مناسب  ملي  قدرت  نيازمند  ملي  بُعد  در  كه 
و  داخلي  بُعد  دو  داراي  ملي  منافع  هستيم. 
توسعه ي  شامل:  داخلي  بُعد  كه  است  خارجي 
فرهنگ و پايداري ارزش ها و حفاظت از تماميت 

ارضي و از اين قبيل امور است.»

جمهوري  ارتش  دريايي  نيروي  فرمانده ي 
اسالمي ايران، با اشاره به اين كه در بُعد خارجي 
نيز، جايگاه كشور در صحنه ي بين المللي بسيار 
قدرت  ««مؤلفه هاي  افزود:  است،  يافته  ارتقاء 
ملي، موارد سياسي، اقتصادي، نظامي، فرهنگي و 
اجتماعي است كه در بحث نظامي، سه مقوله ي 

دريايي، زميني و هوايي مطرح است.»
وي با تأكيد بر اين مطلب كه توسعه ي دريامحور، 
مؤلفه هاي قدرت ملي را ارتقاء مي دهد و ضروري 
است طبق اهداف سند چشم انداز، زيرساخت هاي 
زمان  افزود: «در  شود،  فراهم  بهتر  هرچه  الزم 
جنگ سرد، 14 نقطه ي استراتژيك در دنيا وجود 
داشت كه كشورها متمايل بودند بر آن ها تسلط 

يافته و در اين مناطق حضور يابند. اين نقاط 
شامل مناطقي نظير: تنگه هرمز، جبل الطارق، 
باب المندب، دهانه ي ماژالن، ماالكا، كانال سوئز، 
پاناما و ديگر نقاطي هستند كه در مسيرهاي 

انتقال انرژي و كاال واقع شده اند.»
«دريادار سياري»، با اشاره به اين كه 60درصد 
در  كه  كاالهايي  تمام  و  گاز  و 45درصد  نفت 
كشور صادر و يا وارد مي شوند از منطقه ي شمال 
اقيانوس هند عبور مي كنند، افزود: «90درصد 
كاالها از طريق دريا جابه جا مي شوند و تمامي 
كاالهاي صادراتي و وارداتي كشور نيز، بايد از 
تنگه ي هرمز عبور كنند؛ از اين رو، سه منطقه ي 
هرمز، باب المندب و ماالكا كه تشكيل مثلثي در 

مهندس محمد سوري:
معظم  مقام  منويات  طبق  جهاد،  مفهوم  راستاي  در 
رهبري، بايد آرايش جهادي پايه گذاري شود. نيل به 
اهداف جهاد اقتصادي، نيازمند هدايت مسئوالن است 
كه نقش رسانه ها در اين باره اساسي و تأثيرگذار 

خواهد بود.
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جايگاهي  از  مي دهند،  را  هند  اقيانوس  شمال 
بسيار ويژه و استراتژيك برخوردارند.»

توسعه ي  گذشته،  سال  دو  «ظرف  گفت:  وي 
صورت  ارتش  دريايي  نيروي  مأموريت  حوزه ي 
پذيرفته است و شامل حدود 2ميليون كيلومتر 
مربع وسعت منطقه اي مي شود كه بايد گشت در 

آن انجام گيرد.»
اهميت  به  اشاره  ضمن  سياري»،  «دريادار 
تصريح  هند،  اقيانوس  منطقه ي  استراتژيكي 
كرد: «دريادار آلفرد ماهان معتقد بوده كه هر 
كس بر اقيانوس هند تسلط يابد، بر آسيا تسلط 
يافته است و سرنوشت تمامي جهان را در دست 
خواهد داشت، چراكه اقيانوس هند، كليد هفت 

دريا محسوب مي شود.» 
فرمانده ي نيروي دريايي ارتش جمهوري اسالمي 
ايران، با بيان اين مطلب كه در بُعد داخلي، نيروي 
دريايي ارتش، حوزه ي مسئوليت خود را توسعه 
داده و امنيت را برقرار كرده است، گفت: «حضور 
توان مندي  از  نشان  آزاد،  درياهاي  در  مستمر 
علمي، تخصصي و نظامي هر كشور دارد؛ امروزه 
جايگاه  اقتدار  ايراني،  ناوگان  عدن،  خليج  در 

جمهوري اسالمي ايران را ثابت كرده است.»
وي افزود: «در مؤلفه هاي قدرت دريايي، از ناوگان 
نظامي، ناوگان تجاري و زيرساخت هاي مطلوبي 
برخورداريم، ضمن آن كه ناوگان نظامي و ناوگان 
تجاري مان، همچنان رو به توسعه است. با اين 
وجود، در زيرساخت ها بايد به دانش و فرهنگ 

دريايي متكي بود.»
فرمانده ي نيروي دريايي ارتش جمهوري اسالمي 
ايران در پايان سخنان خود خاطرنشان كرد: «در 
جهت ايجاد و گسترش زيرساخت هاي دريايي 

بايد اهتمام ويژه اي صورت پذيرد تا دست يابي به 
قدرت مناسب و مطلوب به منظور تحقق منافع 
ملي ايجاد شود و به دنبال آن، ايمني، امنيت و 

توسعه ي دريامحور تحقق يابد.» 

تالش جامعه دريايي ايران براي پاسداشت 
امنيت جهاني صنعت دريانوردي

سراسري  همايش  نوزدهمين  حاشيه ي  در 
ارگان هاي دريايي كشور، چهار پنل تخصصي با 
رويكرد محيط زيست دريايي، امنيت دريانوردي، 
چشم انداز بخش دريايي و بندري كشور با توجه 
به الزامات توسعه ي دريامحور، رقابت پذيري در 
حوزه ي بنادر و حمل ونقل دريايي نيز برگزار شد.

سازمان  دريايي  امور  معاون  ايزديان»،  «سعيد 
با  كه  تخصصي  پنل  در  دريانوردي،  و  بنادر 
دريانوردي  امنيت  و  ايمني  كارگروه  موضوع 
اصلي  دغدغه ي  را  دريايي  دزدي  شد،  برگزار 
صنعت دريانوردي بين المللي و يكي از موضوعات 
بين المللي  سازمان  اولويت  از  برخوردار  و  داغ 
دريانوردي دانست و گفت: «شرايط دنياي امروز 
به گونه اي است كه دامنه ي دزدي هاي دريايي تا 
آب هاي اقيانوس هند و نيز درياي عمان توسعه 
پيدا كرده است كه عالوه بر آثار اقتصادي، تأثير 
منفي آن بر روحيه ي دريانوردان نيز، بسيار در 
خور توجه است؛ تا آن جا كه هم اكنون حداقل 
50 شناور توسط دزدان دريايي گروگان گرفته 
شده است و بيش از 750 نفر دريانورد و حتي 
چند خانواده در چنگال دزدان دريايي سوماليايي 

اسير هستند.»
با  مبارزه  براي  آيمو  متعدد  اقدامات  به  وي 
دزدي دريايي در منطقه ي خليج عدن و آب هاي 
سومالي، ازجمله:  تهيه ي كد جيبوتي در سال 
2009 ميالدي و ارايه ي آن به كشورهاي منطقه، 
با  مواجهه  در  متعدد  دستورالعمل هاي  تهيه ي 
دزدي دريايي، عملكردهاي پيش گيرانه، طرح و 
پي گيري موضوع در كميته هاي ايمني دريانوردي 
برگزاري  حقوقي،  كميته ي  و  آيمو  شوراي 
نشست ها و كنفرانس هاي مختلف، تماس نزديك 
با دبيركل سازمان ملل و كشورهايي كه نيروي 
همچنين  و  داشته اند  اعزام  منطقه  به  نظامي 
تالش براي ايجاد هماهنگي بين كشورها اشاره 
كرد و افزود: «امنيت جامعه ي بين المللي دريايي، 

مرهون حضور و تالش كشورهايي مانند ايران 
است كه با اعزام نيروي نظامي به خليج عدن 
دريايي  دزدي  با  مبارزه  به  سومالي،  سواحل  و 

برخاسته اند.»
«ايزديان» خاطرنشان كرد: «اما به نظر مي رسد 
حتي  يا  بردن  بين  از  در  كشورها  اقدام  اين 
مؤثر  كافي  به اندازه ي  دريايي  دزدي  تضعيف 
نبوده است؛ چنان كه دبيركل سازمان بين المللي 
دريانوردي در پيام ارسالي به همايش نوزدهم، با 
اشاره به اين كه سازمان بين المللي دريانوردي با 
توجه به اين كه در سال جاري مبارزه با دزدي 
دريايي را موضوع اصلي كار خود قرار داده، اين 
اقدام را نشان گر ريشه دار شدن مشكل و ضرورت 
و  كشورها  همه ي  مشترك  اقدام  و  هماهنگي 
دانسته  آن  با  مبارزه  براي  بين المللي  نهادهاي 

است.»
«ايزديان» گفت: «تأكيد ميتروپولوس بر اين كه 
نبايد انتظار ارائه ي يك راه حل فوري براي اين 
مسأله را داشته باشيم، يادآور آن است كه بايد 
در كنار برنامه هاي مقطعي و كوتاه مدت از طريق 
تمامي  بين  هم افزايي  و  همكاري  توسعه ي 
بلندمدت  در  بين المللي،  دريانوردي  ذي نفعان 
پاسخي  و  گرفته  دست  در  را  عمل  ابتكار  نيز، 
هماهنگ به پديده ي زشت دزدي دريايي بدهيم. 
دريايي،  دزدي  آيمو،  سال  شعار  اساس  اين  بر 
هماهنگ سازي واكنش ها، انتخاب شده است تا 
با الهام از آن، اقدامات پراكنده و متفرق كشورها 
به سمت هماهنگي و هم نوايي و ريشه كن كردن 

دزدي دريايي مايل شود.»
«ايزديان» با بيان اين مطلب كه در تقابل فيزيكي 
بيش تري  نظامي  تجهيزات  دريايي،  دزدان  با 
جزو  زمينه  اين  در  نيز  ما  كشور  و  است  الزم 
كشورهاي پيشرو به شمار مي رود، تأكيد كرد: 
«بسياري از اقدامات، جنبه ي پيش گيرانه دارند 
كه در نتيجه ي آن ها احتمال هدف قرار گرفتن 
يك كشتي يا وقوع حمله به آن كاهش مي يابد. 
پيش گيرانه ي  دستورالعمل هاي  زمينه  اين  در 
از  عبوري  كشتي هاي  تا  شده  تهيه  مختلفي 
منطقه ي بحران زده ي سومالي، با رعايت آن ها 

احتمال بروز خطر را براي خود كاهش دهند.»
و  جاري  سال  در  كه  كرد  اميدواري  ابراز  وي 
دزدي  با  مبارزه  بلندمدت  برنامه ي  ادامه ي  در 
دريايي، جامعه ي دريايي ايران همچون گذشته، 
در تعامل مؤثر با جامعه ي بين المللي دريانوردي، 
جامعه ي  مشترك  هدف  اين  به  رسيدن  براي 
بشري كه عبارت است از بازگرداندن امنيت به 

صنعت دريانوردي، كوشا و اثرگذار باشد.

قطعنامه ي نوزدهم درپانزده بند اجرايي
شركت كنندگان در همايش نوزدهم، با عنايت به 
شعار اين همايش مبني بر ايمني، امنيت و حفظ 
توسعه ي  راستاي  در  دريايي،  زيست  محيط 
دريامحور، به لزوم هرچه بيش تر ايمني و حفظ 
محيط زيست دريايي كشور تأكيد كردند و به 

اين منظور 15 بند زير را به تصويب رساندند:

دريادار دكتر حبيب اله سياري:
در مؤلفه هاي قدرت دريايي، از ناوگان نظامي، ناوگان 
تجاري و زيرساخت هاي مطلوبي برخورداريم، ضمن 
آن كه ناوگان نظامي و ناوگان تجاري مان، همچنان رو 
به توسعه است. با اين وجود، در زيرساخت ها بايد به 

دانش و فرهنگ دريايي متكي بود. 
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موظف  زيست  محيط  حفاظت  سازمان   . 1
و  كشور  دريايي  ارگان هاي  همكاري  با  است؛ 
ساير دستگاه هاي اجرايي، تا پايان سال 1391، 
استانداردهاي  و  مطلوب  ضوابط  و  شاخص ها 
زيست محيطي در رابطه با فعاليت هاي دريايي 
تعمير  كشتي سازي،  بندري،  خدمات  ازقبيل: 
شناورها و مكان يابي آن ها را تهيه و تدوين كند 

و به تصوب هيأت وزيران برساند.
2 . سازمان حفاظت محيط زيست موظف است؛ 
با همكاري ارگان هاي دريايي كشور تا پايان سال 
دوم برنامه ي پنجم توسعه، نسبت به تدوين و 
اجراي طرح پايش محيط زيست دريايي كشور و 

راه اندازي سيستم پايش online اقدام كند.
3 . وزارت نفت موظف است؛ نسبت به بازسازي 
و  تعمير  و  فرسوده  نفتي  دكل هاي  و  سكوها 
گاز  و  نفت  انتقال  خطوط  نوسازي  و  تعويض 

فرسوده اقدام كند.
4 . ارگان هاي دريايي موظفند؛ تا پايان سال دوم 
برنامه ي پنجم توسعه، نسبت به ايجاد سازوكارهاي 
مناسب براي راه اندازي و به كارگيري فنّ آوري هاي 
و  ساحلي-دريايي  ساز هاي  و  ساخت  در  نوين 
مقابله با سوانح و آلودگي هاي زيست محيطي و 
دست يابي به توسعه ي پايدار در مناطق ساحلي 

و جزاير، اقدامات الزم را به عمل آورند.
پايدار  فعاليت هاي  از  صيانت  به منظور   . 5
به  نسبت  ذي ربط  دريايي  ارگان هاي  دريايي، 
يكپارچه سازي  و  فعاليت ها  هماهنگ سازي 
با  مقابله  به منظور  خود  اجرايي  عملكردهاي 

متخلفان در زمينه هاي مرتبط اقدام كنند.
توسعه ي  در  آموزش  اهميت  به  توجه  با   . 6
بنيادهاي زيرساختي-دريايي كشور و تأثير آن 
در اثربخشي و بهره وري درياييان و دريانوردان، 
الزم است ارگان هاي دريايي، در تعامل با يكديگر 
و بر اساس استانداردهاي بين المللي نسبت به 
تدوين سند ملي آموزش و پرورش درياييان و 
دريانوردان كشور و طي مراحل تصويب آن، اقدام 

به عمل آورند.
7 . نظر به الحاق دولت جمهوري اسالمي ايران 
به مقاوله نامه ي بين المللي كار دريايي 2006، از 
وزارت كار و امور اجتماعي خواسته شد، به منظور 
سازمان  نزد  الحاق  سند  توديع  درخواست 
تا  حداكثر  ملي،  مصالح  طبق  كار،  بين المللي 
پنجم  پنج ساله ي  برنامه ي  اعتبار  مهلت  پايان 

توسعه اقدام كند.
كيفيت  سطح  ارتقاي  به منظور  شد،  مقرر   . 8
شركت هاي  توانمندي  شفافيت  و  خدمات 
و  ارزيابي  طرح  دريايي،  ترابري  كارگزاري 
توانمندي با توليت سازمان بنادر و دريانوردي و 

مشاركت جامعه ي بندري و دريايي اجرا شود.
9 . به منظور ارتقاي سطح علمي و كيفي ارايه ي 
شناسايي  پروژه ي  موفق  اجراي  و  خدمات 
فرايندهاي عملياتي و آموزش كاركنان لجستيك 
احصاشده  آموزشي  نيازهاي  شد  مقرر  بندري، 
و  شرايط  واجد  آموزشي  مؤسسات  طريق  از 
بنادر  سازمان  سوي  از  برگزاري  مجوز  اعطاي 

اجرا  به  مراتب  و  داده  تشخيص  دريانوردي،  و 
گذاشته شود.

10 . اجراي دقيق الزامات قانون حفاظت از درياها  
و رودخانه هاي قابل كشتيراني در برابر آلودگي 

نفتي مصوب 1389 مورد تأييد قرار گرفت.
11 . در سال جهاد اقتصادي، پليس مهاجرت و 
گذرنامه ي ناجا با تدبير سلسله مراتب فرماندهي، 
ضمن اجراي طرح سامان دهي كاركنان خارجي 
حوزه ي  نفتي  سكوهاي  و  شناورها  در  شاغل 
خليج فارس و درياي خزر، از پروژه هاي ملي كشور 
پشتيباني خواهد كرد و با رويكرد مذكور، مقرر 
شد با هماهنگي و همكاري ارگان هاي دريايي 
و  استراتژيك  مناطق  مناسب،  شرايط  ايجاد  و 

اقتصادي خارك و الوان تجهيز و تقويت شوند.
دريايي  ارگان هاي  دبيرخانه ي  شد،  مقرر   . 12
به منظور  كارگروهي  تشكيل  به  نسبت  كشور 

بررسي در خصوص موارد زير اقدام كند:
ــ معافيت مالياتي شركت هاي فعال در عرصه ي 

دريايي كشور
ــ ايجاد تسهيالت ارزي براي حمايت از ناوگان 
تحريم  از  ناشي  خسارات  با  رابطه  در  ايراني 

تحميلي استكبار جهاني.
با  صادراتي  و  وارداتي  كاالي  حمل  اولويت  ــ 

ناوگان ايراني.
توسط  دريايي،  بيمه ي  پوشش  مبحث  ــ 

شركت هاي بيمه  ايراني بررسي و مورد توجه قرار 
گيرد.

ــ تسهيل سوخت كشتي ها.
نسبت  دايمي،  دبيرخانه ي  شد،  مقرر   . 13
قطعنامه هاي  بندهاي  اجراي  پي گيري  به 
اجرايي  مراحل  تاكنون  كه  قبلي  همايش هاي 
آن ها به اتمام نرسيده است، همچنان تا حصول 

نتيجه ي نهايي اقدام كند.
دريايي  دزدي هاي  گسترش  به  توجه  با   . 14
ارتش،  دريايي  نيروي  از  تشكر  با  و  منطقه  در 
ارگان هاي دريايي، خواستار گسترش و توسعه ي 

اقدامات و حفاظت هاي فعلي هستند.
15. دولت مبلغ يك ميليارد دالر، قابل نگهداري 
در يك بانك خارجي به منظور حمايت از ناوگان 
ايران را تأمين و در مقابله با سوانح دريايي از آن 

استفاده كند.
در پايان اين قطعنامه، ارگان هاي دريايي، ضمن 
تشكر از سازمان حفاظت محيط زيست، به خاطر 
برگزاري مطلوب همايش نوزدهم، سازمان بنادر 
و دريانوردي را به عنوان ميزبان همايش بيستم 

انتخاب كردند.
همايش  نوزدهمين  اختتاميه ي  در  همچنين 
رؤساي  برگزيده،  مقاالت  از  دريايي،  ارگان هاي 
پنل ها و اعضاي هيأت اجرايي اين همايش تقدير 

شد.■
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مديرعامل سازمان بنادر و دريانوردى، در 
تازه ترين اظهارنظر خود درباره ي توسعه ي 
اين  آمادگى  از  مسافرى،  حمل ونقل 
سازمان در ارائه ي تسهيالت ارزان قيمت 
سازندگان  به  صفر درصد  سود  نرخ  با 
اسكله هاى تفريحى و شناورهاى مسافربر 
خبر داد و و درباره ي جزييات اعطاى اين 
بارى  شناورهاى  ساخت  براى  تسهيالت 
سخن  نيز  بندرى  تجهيزات  توسعه ي  و 

گفت.

«مهندس سيد عطاءاله صدر» كه پيش از اين،  
از جابه جايى نزديك به 5/5 ميليون نفر مسافر 
در ايام نوروز 1390 در بنادر كشور خبر داده 
بود، نوسازى شناورهاى مسافربرى را ضرورى 

و حايز اهميت دانست.
اين  بنادر،  سازمان  مديرعامل  گفته ي  به 
سازمان، عزم جدى به منظور تقويت و ارتقاى 
مسافرت هاى دريايى دارد. بر همين اساس، در 
حال حاضر، مرحله ي اول طرح توسعه ي بندر 
مسافرى شهيد حقانى به بهره بردارى رسيده 

همچنين  و  بندر  اين  دوم  مرحله ي  و  است 
ذاكرى  شهيد  مسافرى  بندر  توسعه ي  طرح 

قشم نيز، در حال اجرايي شدن است. 
معاون وزير راه، در بازديد از سايت شناورسازى 
«مدكند آلو» در جزيره ي قشم نيز، بر ارائه ي 
شناورهاى  نوسازى  متقاضيان  به  تسهيالت 
تكنولوژى  وجود  و  كرد  تأكيد  مسافرى 
اخير  سال  چند  طى  مسافرى  شناور  ساخت 
در سواحل كشور را در ايجاد اشتغال جوانان، 

مؤثر قلمداد كرد.

جزييات تسهيالت ساخت شناورهاى 
مسافرى، بارى و اسكله هاى تفريحى 

و  بنادر  سازمان  مديرعامل  گفته ي  به 
دريانوردى، اين سازمان  اعالم آمادگي مي كند 
ايجاد  توانايي  كه  سرمايه گذاري  هر  كه 
اسكله هاي تفريحي، گردشگري و مسافري را 
داشته باشد، از  تسهيالت ارزان قيمت برخوردار 

خواهد شد.
ارائه ي  خصوص  در  صدر»،  «سيدعطاءاله 
تسهيالت براي ساخت شناور ها، اظهار داشت: 

و  از  باري  اعم  شناوري،  هر  ساخت  «براي 
توسعه ي  و  احداث  همچنين،  و  مسافري 
سازمان بنادر و دريانوردي  تجهيزات بندري، 
از محل وجوه اداره شده ي خود، تسهيالتي را 

ارائه مي دهد.» 
يادشده،  موارد  در  داد: «متقاضيان  ادامه  وي 
و  بنادر  سازمان  به  مراجعه  با  مي توانند 
كنند  ارائه  را  خود  طرح هاي  دريانوردي، 
را  آن ها  طرح ها،  بررسي  از  پس  سازمان  و 
معرفي  بانك  به  تسهيالت،  دريافت  به منظور 

مي كند.» 
با  دريانوردي،  و  بنادر  سازمان  مديرعامل 
اشاره به اين كه بخشي از سود اين تسهيالت 
كرد:  اضافه  مي شود،  متقبل  بنادر  سازمان  را 
مسافري،  شناور هاي  بخش  در  «سازمان 
100درصد سود تسهيالت را به صورت يارانه 
براي  متقاضيان  واقع،  در  و  مي كند  پرداخت 
سود  نرخ  با  تسهيالت  مسافري،  شناورهاي 

صفردرصد دريافت مي كنند.» 
تسهيالت  بخش  «در  كرد:  تصريح  وي 
سود  60درصد  از  بيش  نيز،  باري  شناورهاي 
پرداخت  بنادر  سازمان  توسط  تسهيالت 

مي شود.» 
ضمن  دريانوردي،  و  بنادر  سازمان  مديرعامل 
مسافري  حمل  ونقل  توسعه ي  لزوم  به  اشاره 
داريم،   نظر  «در  كرد:  تصريح  دريايي، 
حمل ونقل مسافري دريايي، با سرمايه گذاري 

بخش خصوصي توسعه پيدا كند.» 
كرد:  خاطرنشان  ترابري  و  راه  وزير  معاون 
آمادگي  اعالم  دريانوردي  و  بنادر  «سازمان 
مي كند كه هر سرمايه گذاري كه توانايي ايجاد 
اسكله هاي تفريحي، گردشگري و مسافري را 
اين  ارزان قيمت  تسهيالت  از   باشد،  داشته 
كند  پيدا  اجازه  و  شود  برخوردار  سازمان 
انجام  خود  سرمايه گذاري  با  را  كار  اين  كه 

دهد.» 

صندوق توسعه ي صنايع دريايي كماكان 
بدون سرمايه

مديرعامل سازمان بنادر و دريانوردي، با بيان 

اعالم آمادگى مديرعامل سازمان بنادر و دريانوردى براى
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اين كه صندوق توسعه ي صنايع دريايي هنوز 
است،  درنيامده  اجرايي  و  عملياتي  حالت  به 
به  صندوق  اين  «اساس نامه ي  كرد:  تصريح 
تصويب رسيده، اما سرمايه ي آن هنوز تأمين 
فعاليت  تأمين،  صورت  در  كه  است  نشده 

صندوق نيز، آغاز مي شود.»
 

بنادر كوچك چم خاله و كياشهر واگذار مى 
شود 

كوچك  بنادر  واگذاري  مورد  در  «صدر»، 
سال  «در  كرد:  تصريح  خصوصي،  بخش  به 
گذشته، واگذاري بندر چم خاله و كياشهر در 
قرار  دريانوردي  و  بنادر  سازمان  كار  دستور 
شيالت،  سازمان  با  هماهنگي  طي  گرفت. 
دو  اين  تا  است  شدن  فراهم  حال  در  شرايط 

بندر به بخش خصوصي واگذاري شود.» 
مديرعامل سازمان بنادر و دريانوردي تصريح 
بندر  راهبر ي  و  مديريت  «هم اكنون  كرد: 
به  فريدون كنار  بندر  و  گناوه  بندر  آستارا، 
همچنين  است.  شده  واگذار  خصوصي  بخش 
توسط  آفتاب  بندر  نيز،  گذشته  سال هاي  در 
شده  ايجاد  خصوصي  بخش  سرمايه گذاري 

است.»
 

خروج شناور هاي مغروقه زمان بر است 
شناور  فروند  هفت  خروج  مورد  در  وي 
مغروقه در منطقه ي خورموسي، تصريح كرد: 
به  خارج سازي،  از  پس  مويرا  مغروقه  «شناور 
دليل خوردگي زياد و سستي بدنه، دوباره از 
وسط به دو نيم شد و به داخل آب برگشت؛  
اين  در  خارج سازي  بالشتك هاي  هم اكنون 
برش  از  پس  و  است  نصب  حال  در  شناور 

دوباره، خارج سازي صورت مي گيرد.» 
مديرعامل سازمان بنادر و دريانوردي، با اشاره 
به اين كه خروج هفت فروند شناور  مغروقه در 
خورموسي زمان بر و پرهزينه است، خاطرنشان 
منطقه ي  شناورهاي  ساير  خروج  كرد: «براي 
طرف  عنوان  به  تايدواتر  شركت  خورموسي، 
قرارداد سازمان بنادر،  مذاكرات و قراردادهايي 
را با بخش خصوصي و طرف تركيه اي به انجام 

و امضاء رسانده است.» 
بر پايه ي اين گزارش، شناورهايي كه در دوران 
دفاع مقدس مورد اصابت موشك قرار گرفته 
خورموسي  منطقه ي  در  بودند،  شده  غرق  و 
بزرگ  كشتي هاي  تردد  در  زيادي  مشكالت 
تجاري ايجاد كرده و در واقع، موجبات ناامني 

اين آبراهه  را فراهم آورده اند. 
اين  وجود  دليل  به  خورموسي،   منطقه ي 
مغروقه ها، براي كشتي ها به منزله ي منطقه ي 
حجم  به  توجه  با  و  مي شود  محسوب  خطر 
امنيت  بود  الزم  منطقه،  اين  در  تردد  باالي 
منطقه ي مورد نظر تأمين شود كه در اين باره، 
طي مناقصه اي كه سازمان بنادر و دريانوردي 
بين  توانست  تايدواتر  شركت  كرد،  برگزار 
را  نمرات  بيش ترين  دريايي،  شركت  چندين 

كسب كند و برنده ي مناقصه شود. 
بين  مغروقه  شناورهاي  خارج سازي   قرارداد 
بنادر  سازمان  و  خاورميانه  تايد واتر  شركت 
 1385 بهمن ماه   23 تاريخ  در  دريانوردي، 

منعقد شد. 

خروج تعدادى از شناور هاي مغروقه در 
اروند رود 

راجع  دريانوردي،  و  بنادر  سازمان  مديرعامل 
به خروج شناور هاي مغروقه در منطقه ي اروند 
نيز گفت: «از آب هاي اروند، برخي شناورهاي 
مغروقه  كه نزديك خاك ايران بوده اند را  خارج  

كرده ايم.»
در  كه  اقدامي  «هر  داد:  ادامه  «صدر» 
مشاركت  با  بايد  مي گيرد،  صورت  اروندرود 
طرف عراقي باشد و كميته ي CBC در اين 
مسير  هيدروگرافي  تا  مي شود  فعال  زمينه 

انجام شود.» 
دريانوردي،  و  بنادر  سازمان  مديرعامل 
عمليات  حاضر،  حال  «در  كرد:  خاطرنشان 
انجام  حال  در  منطقه  اين  در  هيدروگرافي 
پاك سازي  بايد  هيدروگرافي،  از  پس  است، 
نقاط مختلف اروند صورت گيرد تا در مرحله ي 
بعد، خارج سازي بقيه ي مغروقه ها با همكاري 

طرف عراقي انجام گيرد.» ■
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زمينه سازي براي اجراي 293 طرح 
بندري و دريايي

ــداد  ــا 1389، تع ــال هاي 1382 ت ــي س «ط
ــاخت و  293 طرح در زمينه هاي مختلف س
ــاري، خدماتي و  ــناورهاي تج خريد انواع ش
ــزات بندري و  ــافربري و همچنين، تجهي مس
ايمني دريايي به ارزش 3هزار و 966ميليارد 
ــه ارزش 2هزار  ــهيالت بانكي ب ريال و با تس
ــوه  ــروه وج ــال در كارگ ــارد ري و 947ميلي
ــوردي  ــادر و دريان ــازمان بن ــده ي س اداره ش
ــط بانك هاي عامل، به  مصوب گرديد كه توس
متقاضيان پرداخت شده و يا در حال پرداخت 

است.»
ــروه وجوه  ــي»، عضو كارگ ــا امام «محمدرض
ــه خبرنگار  ــان اين مطلب ب ــده، با بي اداره ش
«بندر و دريا»، گفت: «ارتقاي ايمني و افزايش 
ــافران دريايي، يكي از  كيفيت جابه جايي مس
ــازمان بنادر و دريانوردي است كه  اهداف س
ــتا، اعطاي تسهيالت  تاكنون و در همين راس
ــناور مسافري  ــاخت و خريد 37 فروند ش س
ــا ظرفيت  ــال ب ــارد ري ــه ارزش 383 ميلي ب
ــركت هاي  ــه ش ــي ب ــزار و 787 صندل يك ه
تعاوني حمل ونقل مسافرى دريايي، به منظور 
ــناورهاي فرسوده و غيرايمن،  جايگزيني با ش

تخصيص يافته است.»
ــاي وام 110 ميليارد ريالي بدون  وي به اعط
بهره ي بانكي به شركت تعاوني كشتي سازي 
ــاره كرد و افزود: «اين  ــم اش مدكندآلوي قش
ــد  فرون  16 ــاخت  س ــور  به منظ ــهيالت  تس
ــاران آلومينيومي  ــافربري كاتام ــناور مس ش
ــاي قايق داران  ــرداري تعاوني ه ــت بهره ب جه
ــم و بندرعباس  ــوس داران دريايي قش و اتوب

ــادل 90 درصد ارزش  ــده، كه مع پرداخت ش
واقعي شناورهاي ياد شده است.»

ــازمان  ــاون برنامه ريزي، اداري و مالي س مع
بنادر، از مشاركت شركت تركيه اي در سايت 
ــم خبر داد و  ــازي مدكندآلوي قش كشتي س
ــناورها  ــان كرد: «8 فروند از اين ش خاطرنش
براي بهره برداري به متقاضيان تحويل شده و 
ــناورها نيز، طي سال جاري تحويل  مابقي ش
ــد تا با ورود آن ها، 800  متقاضيان خواهد ش
ــتاندارد، به ناوگان مسافري مسير  صندلي اس
ــم و بالعكس ارائه شود كه به  بندرعباس- قش
ــهيالت  ــن منظور، كل بهره ي بانكي تس همي
ــوأم با  ــاخت، ت ــه ي س ــراي دوره ي 30 ماه ب
ــط سازمان بنادر و  بازپرداخت 84 ماهه، توس

دريانوردي تأمين شده است.»
ــعه و نوسازي ناوگان تجاري و  «امامي»، توس
ــور را از ديگر اهداف  خدماتي در جنوب كش
ــازمان بنادر  ــده ي س ــروه وجوه اداره ش كارگ
ــتا،  ــت: «در اين راس عنوان كرد و اظهار داش
ــاخت 105 فروند انواع شناور  ــهيالت س تس
ــامل: لندينگ كرافت،  تجاري و خدماتي، ش
ــناورهاي تجاري  ــاير ش يدك كش، بارج و س
ــاي مختلف  ــا ابعاد و ظرفيت ه ــي ب و خدمات
ــارد ريال به  ــه ارزش يك هزار و 800 ميلي ب
ــازندگان داخلي واگذار شده است كه اين  س
امر، موجبات رونق نسبي صنايع كشتي سازي 
ــازي ساخت انواع  و انتقال فن  آوري و بومي س
ــناور لندينگ كرافت و يدك كش در داخل  ش

كشور را فراهم كرده است.»
ــده، با بيان اين  ــروه وجوه اداره ش عضو كارگ
مطلب كه بهره برداري از شناورهاي يادشده، 
حدود 100هزار تن به ظرفيت ناوگان تجاري 

عضو هيأت عامل
سازمان بنادر و دريانوردي خبر داد

با توجه به ساختار بنيادين و محكم سامانه 
ي " اقتصـاد دولتـي ايران"، كشـورمان 
نيازمنـد طراحي و اجراي سـاز و كارهاي 
ميان بخشي است كه بعضاً منجر به ايجاد 
تحـركات غير قابل انتظـار در بخش هاي 

تعاوني و خصوصي نيز شده است. 
در اين ميان، سـازمان بنادر و دريانوردي 
بـا اسـتفاده از "راهـكار تحـول برانگيز 
كارگروهـي"، اقـدام به ايجـاد "كارگروه 
وجوه اداره شـده" به منظور خلق شتاب 
فزاينده در جهت عملياتي كردن وظايف و 
ماموريت هاي حاكميتي خود و تعامل و هم 
افزايي ميان بخشي بين ساختارهاي اقتصاد 
دولتـي با اقتصاد تعاونـي و خصوصي، به 
منظور كسب و ارتقاي مشاركت و سرمايه 
گذاري هـاي بلند مدت درامـور بندري و 
دريايي نموده است. مهندس "محمدرضا 
امامـي"، عضو كارگروه وجوه اداره شـده 
سازمان بنادر ودريانوردي در گفت و گو با 
خبرنگار "ماهنامه بندرو دريا"، ضمن بيان 
عملكرد 9 ساله اخير اين كارگروه كه باعث 
تشويق و ترغيب روزافزون سرمايه گذاران 
داخلي در حوزه هاي مختلف صنعت حمل 
و نقل دريايي شده است، از ايجاد تحولي 
بزرگ در سـامانه بانكي كشـور به عنوان 
پيش رانه ي اصلـي خدمات اقتصادي در 
فراهم كردن زمينه هاي توسعه، مشاركت و 
سرمايه گذاري در بنادر و دريانوردي خبر 
داده است. آن چه كه در ادامه مي خوانيد 
ماحصل ايـن گفت و گو اسـت كه از نظر 

گرامي تان مي گذرد:

 تصويب 293 طرح بندري و دريايي
به ارزش 3 هزار و 966 ميليارد ريال
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توافقنامه هايي با بانكهاي مسكن و توسعه تعاون 
امضاء شده و منبعد از محل منابع اين دو بانك نيز 
اختيار  در  الزم  تسهيالت  قبلي  بانكهاي  بر  عالوه 

بخشهاي غيردولتي قرار داده خواهد شد

ــن ناوگان  ــار به توان اي ــب بخ و 45هزار اس
ــد افزود، از  ــور خواه در آب هاي جنوب كش
ــده خبر  ــناور يادش بهره برداري 50 فروند ش
ــادر و دريانوردي،  ــازمان بن داد و گفت: «س
ــور در حمل و نقل  ــهم كش ــراي افزايش س ب
دريايي خزر و افزايش تعداد شناورهاي تحت 
پرچم جمهوري اسالمي ايران از طريق بخش 
ــهيالت كم بهره براي  خصوصي، با اعطاي تس
ــناور تجاري و  ــاخت و خريد 11 فروند ش س
ــدود 50هزار تن و ارزش  ــي با ظرفيت ح نفت
800 ميليارد ريال از محل منابع بانكي وجوه 
ــه تاكنون 4  ــت، ك ــده اقدام كرده اس اداره ش
ــناورها با ظرفيت 16هزار تن  فروند از اين ش

به بهره برداري نيز رسيده است.»
وي به تأمين تجهيزات بندري از محل وجوه 
ــاره كرد و افزود: «در راستاي  ــده اش اداره ش
ــي و به منظور واگذاري  اصل 44 قانون اساس
ــش خصوصي و  ــه بخ ــري ب ــور تصدي گ ام
سرمايه گذاري اين بخش در بنادر براي ساخت 
و خريد 138 دستگاه انواع تجهيزات بندري، 
شامل: گنتري كرين، ترانستينر، ريچ استاكر و 
ــاير ملزومات بندري با ارزش 805 ميليارد  س
ريال، تسهيالت بانكي كم بهره به ارزش 590 
ميليارد ريال به بهره برداران پايانه هاي بندري 
ــده است، كه تاكنون  تخصيص و پرداخت ش
ــتگاه از ادوات يادشده در بنادر، مورد  74 دس

بهره برداري قرار گرفته است.»

سال 1389 و عملكرد كارگروه وجوه 
اداره شده

«در سال 1389، تعداد يكصدوده درخواست 
ــط بخش خصوصي و  ــهيالت توس اعطاي تس
تعاوني فعال در زمينه هاي مختلف حمل ونقل 
دريايي و بندري به دبيرخانه ي كارگروه وجوه 

اداره شده ارسال شده است.»
ــازمان  «معاون برنامه ريزي، اداري و مالي س
بنادر و دريانوردي» با بيان اين مطلب، تعداد 
ــاخت انواع  ــوط به خريد و س ــاي مرب طرح ه
ــافري و خدماتي، تجهيزات  ــناورهاي مس ش
بندري و شناورهاي تجاري درياي خزر را در 
سال 1389، هفتاد مورد عنوان كرد و گفت: 
«اين طرح ها به ارزش يك هزار و 300ميليارد 
ــص مبلغ 943 ميليارد ريال  ريال و با تخصي
ــره در كارگروه وجود  ــهيالت بانكي كم به تس
ــن  تأمي ــور  به منظ و  ــب  تصوي ــده،  اداره  ش
ــناور  ــي يا يدك كش، ش ــناورهاي خدمات ش
مسافري، تجهيزات بندري، شناورهاي تجاري 
ــرمايه گذاري  درياي خزر و ديگر طرح هاي س

هزينه شده است.»
عضو كارگروه وجوه اداره شده ي سازمان بنادر 
و دريانوردي، به تخصيص تسهيالت به ارزش 
ــاخت 17 فروند  ــارد ريال براي س 487 ميلي
شناور يدك كش با ظرفيت 36هزار اسب بخار 
ــاره كرد و افزود: «با تخصيص 51 ميليارد  اش
ريال به منظور ساخت و خريد 5 فروند شناور 

ــت 354 صندلي، موافقت  ــافري با ظرفي مس
شده و همچنين، 192ميليارد ريال تسهيالت 
ــواع تجهيزات  ــتگاه ان ــد 42 دس ــراي خري ب
ــراي بهره برداري در بنادر  راهبردي بندري ب

تابعه اختصاص يافته است.»
وي به تخصيص 148ميليارد ريال تسهيالت 
براي خريد 4 فروند شناور تجاري جنرال كارگو 
ــراي بهره برداري در  ــا ظرفيت 17هزار تن ب ب
ــاره و خاطرنشان كرد:  «براي  درياي خزر اش
توسعه ي طرح هاي سرمايه گذاري با تخصيص 
ــهيالت به منظور ساخت  65ميليارد ريال تس
ــت اسكله در بنادر كوچك واگذارشده  دو پس
ــده،  به بخش خصوصي از محل وجوه اداره ش
ــال 1389، موافقت شد و ضمن صدور  در س
ــهيالت  ــت تس ــاري و پرداخ ــه ي اعتب مصوب
بانك هاي عامل، در اين سال 29 طرح با ارايه 
ــزان 534 ميليارد ريال مد  ــهيالتي به مي تس

نظر قرار گرفته است.»
ــارد ريال  ــت 45 ميلي ــه پرداخ ــي»، ب «امام
ــط بانك صادرات اشاره نمود  تسهيالت توس
ــتا، پرداخت  ــت: «در اين راس ــار داش و اظه
ــهيالت به مبلغ 385ميليارد ريال توسط  تس
ــرداري از 23  ــك براي خريد و بهره ب اين بان
ــتگاه انواع تجهيزات راهبردي بندري به  دس
ــهيد  ــه  اپراتور در بنادر ش ــركت هاي پايان ش

رجايي، انزلي و بوشهر اختصاص يافت.» 
ــاره  ــده، با اش ــروه وجوه اداره ش ــو كارگ عض
ــغ 65ميليارد  ــهيالت به مبل به پرداخت تس
ــران به منظور  ــط بانك صادرات اي ريال توس
ــا  ــو ب ــناور جنرال كارگ ــد ش ــد دو فرون خري
ــش خصوصي  ــه بخ ــن ب ــزار ت ــت 8ه ظرفي
ــت:  گف ــزر،  خ ــاي  دري ــادر  بن در  ــال  فع
ــارد ريال  ــغ 84 ميلي ــدت، مبل ــن م «در اي
ــعه ي تعاون  ــك توس ــط بان ــهيالت توس تس
ــده است و  ــده ارائه ش در قالب وجوه اداره ش
همچنين در اين خصوص، پرداخت تسهيالت 
به مبلغ 14ميليارد ريال براي خريد دو فروند 
ــافري با ظرفّيت 220 صندلي به  ــناور مس ش
شركت هاي تعاوني قايق داران و اتوبوس داران 
ــم و بندرعباس نيز، مد نظر قرار  دريايي قش

گرفته است.»
وي به پرداخت تسهيالت به مبلغ 70ميليارد 
ريال توسط بانك توسعه ي تعاون براي ساخت 
ــب بخار براي  ــد يدك كش 4هزار اس دو فرون
بهره برداري در بنادر جنوبي كشور اشاره كرد 
ــال 1389، شاهد بهره برداري   و افزود: «در س
9 فروند شناور مسافري به ارزش 130ميليارد 
ريال و ورود 577 صندلي استاندارد به ناوگان 
ــيرهاي  ــادر جنوب و در مس ــافري در بن مس
ــه- چارك- ــم-بندرعباس و لنگ دريايي قش
ــتگاه انواع  ــش بوديم و عالوه بر آن، 6 دس كي
تجهيزات بندري به ارزش 165 ميليارد ريال 
ــي نيز، مورد  ــهيد رجاي ــهر و ش در بنادر بوش

بهره برداري قرار گرفته است.»
ــن از بهره برداري 2 فروند  «امامي»، همچني

ــارد ريال  ــه ارزش 83ميلي ــناور تجاري ب ش
ــور فعاليت در  ــزار تن به منظ ــا ظرفيت 7ه ب
ــالمي  درياي خزر، تحت پرچم جمهوري اس
ــناور لندينگ كرافت با  ــد ش ــران و 9 فرون اي
ــه ارزش 167 ميليارد  ــت 12هزار تن ب ظرفي
ريال براي بهره برداري در آب هاي سرزميني 
ــار اميدواري  ــر داد و اظه ــور خب جنوب كش
ــال جاري، طرح هاي بندري و  كرد كه در س
ــت كارگروه وجوه  ــي بيش تري با حماي درياي
ــازمان بنادر و دريانوردي به  ــده ي س اداره ش

بهره برداري برسد. 
ــازمان  ــاون برنامه ريزي، اداري و مالي س مع
ــادر و دريانوردي در پايان اين گفت و گو از  بن
توسعه فعاليتهاي وجوه اداره شده اين سازمان 
خبرداد و افزود: در اين راستا توافقنامه هايي 
با بانكهاي مسكن و توسعه تعاون امضاء شده 
و منبعد از محل منابع اين دو بانك نيز عالوه 
ــهيالت الزم در اختيار  ــاي قبلي تس بر بانكه

بخشهاي غيردولتي قرار داده خواهد شد. 
ــات انتظار  ــا اين اقدام ــرد كه ب ــاره ك وي اش
ــال جهاد  ــه س ــد ك ــال جدي ــي رود در س م
اقتصادي نام گرفته است شاهد حضور فعال تر 
بخش غيردولتي در عرصه سرمايه گذاري در 

حوزه هاي بندري و دريايي باشيم.■
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طي هفته هاي اخير، خبرهايي در سطح جامعه ي دريايي كشور 
با  دريانوردي  المللي  بين  سازمان  كه  اين  بر  مبني  شد  منتشر 
تصويب بخش نامه هايي، از دو سال قبل با به كارگيري نيروهاي 
مسلح روي كشتي ها موافقت كرده اما سازمان بنادر و دريانوردي 
از آن بي اطالع بوده و يا اين كه آن را عامداً مطرح و اجرا ننموده 

است.
اظهارات و سوء برداشت هايي اين چنين از متون مصوبات آيمو، 
نمايندگي كشورمان را بر آن داشت تا براي رفع هر گونه شبهه 
اي و پايان بخشيدن موضوع، از بخش حقوقي و روابط خارجي 
ايمني  بخش  به  استعالم  ارجاع  با  آورد.  عمل  به  استعالم  آيمو 
كوجي  "آقاي  شده،  انجام  هاي  پيگيري  از  پس  و  دريانوردي 
سكي ميزو"، مدير اين بخش، در بيست و پنجم ماه مي (برابر با 
چهارم خرداد ماه سال جاري)، طي نامه اي موضع صريح آيمو 
بيان  را  ها  كشتي  روي  مسلح  نيروهاي  از  استفاده  خصوص  در 

كرد.
جهاني  سازمان  عالي  مقام  اين  رسمي  و  كتبي  اظهارات 
دريانوردي، تاييدي است بر آن چه كه تا كنون از سوي سازمان 

بنادر و دريانوردي و نمايندگي اين سازمان در آيمو، گفته شده 
از  اي مبني بر استفاده  مصوبه  كنون  است: اين كه اوالً، آيمو تا 
بخش  در  سازمان  اين  ثانيًا،  است.  نكرده  ارايه  مسلح  نيروهاي 
دريايي،  دزدي  از  گيري  پيش  براي  مصوب  اي  توصيه  هاي  نامه 
بر  مسلح  نيروهاي  كارگيري  به  از  را  ها  كشتي  مالكان  شدت  به 
حذر داشته است و آنان را از خطرات ناشي از آن، هم براي تامين 
ايمني دريانوردان و هم به منظور حفظ محيط زيست دريايي و 
چگونگي حمل كاالهاي خطرناك موجود بر روي كشتي ها آگاه 
مسايل  طرح  از  را  پرچم  صاحب  هاي  دولت  ثالثًا،  است،  كرده 
پيچيده ي حقوقي ناشي از به كارگيري نيروهاي مسلح بر روي 
يا  و  كشورها  سرزميني  درياهاي  از  عبور  هنگام  به  ها  كشتي 
ورود به آب هاي داخلي و بنادر ديگر كشورها و در هنگام بروز 

درگيري، مطلع نموده است.
ريشه كن شدن پديده ي دزدي دريايي و حفظ سالمتي همه ي 
دريانوردان خدوم و زحمتكش، آرزوي قلبي همه ي ما محسوب 

مي شود.
علي اكبر مرزبان

در پي استعالم كتبي از آيمو صورت گرفت:

تاييد همگرايي سياست هاي ايران 
با مواضع سازمان جهاني دريانوردي 
عدم به كارگيري نيروهاي مسلح بر روي كشتي هاي تجاري
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خانم دكتر روزالي بالكين 
مدير محترم بخش حقوقي و روابط خارجي 

سازمان بين المللي دريانوردي
با ارجاع به بخشنامه ي شماره ي MSC.1/Circ.1334 مصوب كميته ي ايمني دريانوردي در نشست هشتاد و ششم، برگزار شده در ژوئن 2009 ميالدي 
و دو دستورالعمل مصوب توسط MSC 89 در رابطه با به كارگيري گارد مسلح روي كشتي هاي تجاري، پرسشي كه از سوي صنعت كشتيراني مطرح 

مي  شود اين است كه: آيا با تصويب اين دو دستورالعمل، آيمو سياست هاي خود را در خصوص اين موضوع پيچيده و حساس تغيير داده است؟
يادآور مي شود، گرايشي وجود دارد كه اين دو دستورالعمل به گونه اي تعبير و تفسير شود مبني بر اين كه آيمو به عنوان سازمان بين المللي  
صاحب صالحيت در موضوعات دريايي، پذيرفته است كه به اعضاي خود، اجازه ي به كارگيري نيروهاي مسلح امنيتي را داده و يا استفاده از آن ها 

را روي كشتي ها مورد تاييد و تشويق قرار مي دهد.
جاي تقدير است: چنانچه بتوانيد موضع آيمو را دراين خصوص مشخص فرماييد و اين كه آيا اين تفسير و برداشت نسبت به استفاده از گاردهاي 

مسلح، در واقع آن چيزي است كه مي توان از بخش نامه و دو دستورالعمل فوق و نتايج نشست كميته MSC 89، فهم و استنباط كرد.
پاسخ صريح شما به اين درخواست، براي ارايه ي اطالعات صحيح و به موقع به مقامات مربوطه و شركت هاي كشتيراني مهم است.

با بهترين احترامات
علي اكبر مرزبان
معاون نماينده دايم جمهوري اسالمي ايران در آيمو

پاسخ كتبي آقاي كوجي سكي ميزو، مدير بخش ايمني دريانوردي آيمو به تاريخ بيست و پنجم ماه مي 2011 (چهارم خرداد ماه سال جاري)

معاون نماينده ي دايم جمهوري اسالمي ايران در سازمان بين المللي دريانوردي
سفارت جمهوري اسالمي ايران

آقاي مرزبان محترم،
تشكر مي كنم به خاطر نامه ي مورخ بيست و سوم ماه مي سال 2011 ميالدي شما به همكارم دكتر روزالي بالكين.

 (MSC.1/Circ.1333 شماره ي) موضع آيمو راجع به استفاده از كاركنان امنيتي و مسلح قرارداد خصوصي به طور اساسي از آن چه كه در بخشنامه
 (MSC.1/Circ.1334 شماره ي) راجع به توصيه هايي به دولت ها براي پيش گيري و ممانعت از دزدي دريايي و حمالت مسلحانه عليه كشتي ها و بخشنامه
راجع به دستورالعملي براي مالكان، اپراتورهاي كشتي ها و ناخدايان و دريانوردان در خصوص پيش گيري و ممانعت از اعمال دزدي دريايي و 
حمالت مسلحانه عليه كشتي ها آمده، بدون تغيير ماندگار است. آن گونه كه به وضوح در بخشنامه (شماره ي MSC.1/Circ.1333) مشخص 
شده، اين موضوع مربوط به هر دولت صاحب پرچمي است تا تصميم بگيرد كه آيا نيروهاي امنيتي و مسلح بايستي براي استفاده روي كشتي هاي 
تحت پرچم شان مجاز شناخته شوند يا خير؟ اگر دولت صاحب پرچمي تصميم به انجام چنين عملي بگيرد، نظر آن دولت، شرايطي را كه تحت 

آن مجوز داده خواهد شد، مشخص مي نمايد.
كميته ي ايمني دريانوردي در نشست هشتاد و نهم خود، بخش نامه ي موقتي (شماره ي MSC.1/Circ.1405 ) راجع به راهنمايي مالكان، 
نيز  و  باال  ريسك  با  مناطق  در  ها  كشتي  روي  خصوصي  قرارداد  مسلح  و  امنيتي  كاركنان  از  استفاد  خصوص  در  ناخدايان  و  كشتي  اپراتورهاي 
بخشنامه ي موقتي (شماره ي MSC.1/Circ.1406) راجع به توصيه هايي براي دولت هاي صاحب پرچم در خصوص استفاده از نيروهاي امنيتي 
مسلح قرارداد خصوصي روي كشتي ها در مناطق با ريسك باال را تصويب كرد. اين بخش نامه ها، توصيه هايي را مقرر مي دارد كه مي بايست به 
هنگام بررسي استفاده از نيروهاي امنيتي و مسلح قرارداد خصوصي مورد توجه قرار گيرند؛ البته چنانچه دولت صاحب پرچم تعيين نمايد كه چنين 

اقدامي قانوني و به دنبال يك ارزيابي ريسك كامل، مناسب خواهد بود.
همان طور كه در بخش نامه ها گفته شده است، دستورالعمل و توصيه هاي موقتي مورد نظر، بر آن نيستند كه استفاده از گاردهاي مسلح را تاييد 

يا تثبيت نمايند. بنابراين، اين بخش نامه ها بيانگر هيچ گونه تغيير اصولي در سياست هاي سازمان جهاني دريانوردي در اين رابطه نيستند.
با در نظر گرفتن موارد فوق، تصويب راهنما و توصيه هاي موقتي، نبايستي آن گونه كه در نامه ي شما توضيح داده شده است، به عنوان مدركي 

دال بر اين كه آيمو استفاده از نيروهاي  امنيتي و مسلح قرارداد خصوصي را تشويق يا تاييد مي نمايد، تلقي و برداشت شود.
عالوه بر اين مي توانيد، يادآور شويد كه كميته همچنين، بخشنامه (شماره ي MSC.1/Circ.1404) راجع به دستورالعمل هايي براي مساعدت 
در انجام تحقيقات جرايم دزدي دريايي و حمالت مسلحانه عليه كشتي ها را تاييد كرد و قطعنامه (شماره ي MSC.324 (89) ) راجع به راهنماي 

بهترين شيوه ي مديريت (BMP) را نيز به تصويب رساند.
ارادتمند شما
كوجي سكي ميزو
مدير بخش ايمني دريانوردي
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خصوص  در  برخي  ي  مسئوالنه  غير  اظهارات  انتشار  دنبال  به 
”على  تجارى،  هاى  كشتى  روي  نظامى  نيروهاى  از  استفاده 
و  دريانوردى  و  بنادر  سازمان  ثابت  ي  نماينده  مرزبان“،  اكبر 
جهانى  سازمان  در  ايران  اسالمي  جمهوري  دايم  نماينده  معاون 
دريانوردى(IMO)، به منظور تنوير افكار عمومي و در واكنش به 
اين اظهارات، توضيحات مفصلي را در اين باره ارائه نمود كه متن 

كامل آن را در ادامه مي خوانيد:
  موضوع دزدى دريايى، اگرچه از دير باز يكى از دستور كارهاى سازمان 
جهاني دريانوردي در كميته ي ايمنى دريانوردى بوده است، اما از سال 
2008 ميالدى، به يكى از دستوركارهاى با اولويت اول آيمو مبدل شد و 
همه ي نظرها را به خود جلب كرد. به خصوص از نشست هشتاد و پنجم 
كميته ي مزبور به بعد، نحوه ي برخورد با اين پديده ي زشت، با جديت 

تمام در نشست هاى كميته مطرح شد. 
در اين راستا، آيمو بخش نامه هاى متعددى را خطاب به مالكان كشتى 
ها تصويب و منتشر كرد كه در هيچ يك از آن ها مسلح كردن دريانوردان 
تمامى  و  نشد  مطرح  ها  كشتى  روى  مسلح  نيروهاى  كارگيري  به  يا  و 

توصيه ها غير از اين بود.
    براى اولين بار به طور جدي موضوع به كارگيري نيروهاى مسلح روى 
كشتى، در نشست هشتاد و پنجم كميته كه در دسامبر 2008 ميالدى 
(آذر 1387) برگزار شد، مطرح گرديد. در اين نشست، كميته (آيمو) قوياً 
با استفاده از نيروى مسلح روى كشتى مخالفت ورزيد و آن را باعث افزايش 
 MSC ريسك دانست (بند 18,42 گزارش نهايى كميته به شماره ي
85/26). با اين حال، كميته از دبيرخانه ي آيمو خواست تا با بررسى 
تاريخى موضوع استفاده از نيروى مسلح روى كشتى در مقررات آيمو، نظر 
خود را در نشست بعدى اعالم كند (بند 18,10 گزارش نهايى كميته ي 
فوق). در اين بند همچنين اشاره شد كه اغلب كشورها مخالف استفاده 
از نيروى مسلح روى كشتى هستند. جالب اين كه اين كشورها عمدتاً 
كشورهاى صاحب پرچمي، نظير: پاناما، قبرس، مالتا و هنگ كنگ بودند. 
موضوع  كميته،  درخواست  به  پاسخ  در  آيمو  حقوقى  بخش  متعاقباً،     

را مورد رسيدگى قرار داد و  نظر خود را در سال 2009 ميالدى (طى 
سند شماره ي MSC/18/3 ) به كميته ي ايمنى دريانوردى ارايه كرد. 
در اين سند، دبيرخانه ي آيمو اعالم نمود كه آخرين سياست سازمان جهاني 
دريانوردي (كه در بخش نامه  شماره MSC/Circ.623/Rev 3  مصوب 
كميته ي ايمنى دريانوردى در سال 2002 ميالدى به وضوح بيان شده 
سازى  مسلح  (چه  كشتى  روى  سالح  از  استفاده  تشويق  عدم  است)، 
دريانوردان و چه استفاده از نيروى هاى مسلح غير دريانورد) است، چرا 
كه اين امر منجر به تشديد وضعيت خطرناك خواهد شد و ريسك بروز 
حوادث را افزايش مى دهد ( بند 45 و 46 ضميمه ي بخش نامه ي 

يادشده و بند 12 و 13 گزارش دبيرخانه ي آيمو به كميته).

 برگزارى نشست هشتاد و ششم كميته در سال 2009 ميالدى 
و طرح مجدد موضوع 

درنشست هشتاد و ششم كميته، كه در ژوئن 2009 ميالدى برگزار شد، 
گزارش دبيرخانه ي آيمو به شرح فوق مورد توجه قرار گرفت و بسيارى 
به  قريب  اكثريت  نيز،  بار  اين  كردند.  اظهار  را  خود  نظرات  كشورها  از 
اتفاق كشورها مخالفت شديد خود را با مسلح كردن دريانوردان و نيز، 
استفاده از نيروهاى نظامى مسلح ابراز داشتند و آن را عاملى براى وخيم 
مباحث  طرح  و  دريانوردان  جان  انداختن  خطر  به  و  اوضاع  شدن  تر 
پيچيده ي حقوقى دانستند. در اين بين، بيش ترين مخالفت ها از سوى 
نمايندگان دولت هاى عمده ي صاحب پرچم، به ويژه مالتا، قبرس، پاناما 
خود  قبلى  سياست  بر  اساس، كميته  اين  گرفت. بر  صورت  باهاماس  و 
پايدار ماند و به كارگيري نيروى نظامى روى كشتى را تشويق و توصيه 
نكرد و با منوط كردن آن به نظر فردى دولت ها، خود را به نوعى از 

هرگونه مسئوليتى در اين زمينه مبرى دانست.
    در بندهاى 29 الى 31 از پاراگراف هجدهم گزارش نهايى كميته (به 
شماره ي MSC 86/26 ) به اين موضوع پرداخته شد. بند 30 پارگراف 

هجدهم مى گويد:
از  استفاده  به  راجع  سازمان،  در  جارى  موضوع  تاريخى  بررسى  در   ”
كرد،  توافق  كه  آورد  مى  خاطر  به  كميته  كشتى،  روى  مسلح  نيروى 
حمل و استفاده از اسلحه براى حفاظت شخصى و يا به منظور حفاظت 
از كشتى را به شدت برحذر دارد و اخطار كرد كه امكان افزايش خشونت 
بنابراين،  دارد.  وجود  كشتى  روى  مسلح  نيروهاى  حمل  ي  نتيجه  در 
كميته تأييد كرد كه استفاده از گروه هاى مسلح حرفه اى- امنيتى روى 
كشتى هاى تجارى، موضوع مربوط به دولت هاي صاحب پرچم است كه 
بايستي مالكان كشتي و شركت ها ي كشتيراني در اين خصوص راساً 

تصميم گيرى كنند و نه سازمان( آيمو).»
    اين تصميم كميته كه تا به امروز نيز پا برجاست، در بخش نامه ي 
شماره ي MSC.1/Circ.1334  نيز گنجانده شده است. عنوان اين 
بخش نامه كه جنبه ي غير الزامى براى دولت هاى عضو دارد، عبارت 

است از: 
”راهنما براى مالكان كشتى ها، شركت ها، اپراتورهاى كشتى، ناخدايان 
و كروى كشتى ها راجع به جلوگيرى و ممانعت از اعمال دزدى دريايى 

و حمالت مسلحانه».
 بند هاى 59 الى 61 اين بخش نامه به موضوع مسلح سازى كشتى ها 

تبيين موضع سازمان بين المللى دريانوردى در مورد
 به كارگيري نيروهاى مسلح بر روى 

كشتى هاي تجاري با هدف مقابله با دزدان دريايى
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اشاره دارد. خالصه اين كه در اين چند بند، آيمو بر سياست قبلى خود 
پايدارماند و در جهت برحذر داشتن صاحبان كشتى ها در استفاده از 
گوشزد  را  آن  از  ناشى  خطرات  مجددا  و  برداشت  گام  مسلح  نيروهاى 
كرد. بنابراين، آيمو خود را مبراى از هرگونه مسئوليتى دانست و تصميم 

گيري در اين مورد را كامًال به دولت ها واگذار كرد.

نتيجه
مطالب ذكر شده كه از گزارش هاي اجالس كميته ي ايمنى دريانوردى 
آيمو استناد يافته و در بخش نامه هاى متعدد تصويب شده است، شكى 
مبنى  را  دستورالعملى  و  قانون  هيچ  اوالً:  آيمو،  كه  گذارد  نمى  باقى 
است  نرسانده  تصويب  به  لحظه  اين  تا  مسلح  نيروهاى  از  استفاده  بر 
كشتى  روى  مسلح  نيروهاى  كارگيري  به  از  داشتن  حذر  بر  همواره  و 
روى  مسلح  نيروهاى  از  استفاده  خطرات  ثانياً:  است؛  داشته  نظر  در  را 
كشتى، به خصوص در صورت بروز حادثه و درگيرى با دزدان دريايى 
كاالهاى  خصوص  به  كشتى،  روى  موجود  كاالهاى  و  دريانوردان  براى 
مشكالت حقوقى در زمان عبور  خطرناك، را گوشزد كرده است. ثالثاً: 
كشتى هاى مسلح در درياى سرزمينى ساير كشورهاى ساحلى را يادآور 
شده و اين كه  در اين آب ها مقررات دولت هاي ساحلى حكم فرماست 

و نه مقررات دولت هاي صاحب پرچم.

 بنابراين:
- اصوال آيمو مصوبه اى ندارد تا براساس آن سازمان بنادر و دريانوردى 

جمهوري اسالمي ايران بخواهد اقدامى كند.        
- مهم ترين اقدام آيمو، صدور بخش نامه ي مورد اشاره بود كه در 30 
صفحه و 94 بند، توصيه هاى الزم امنيتى را بيان كرد. عالوه بر اين، 
خود صنعت دريانوردى، متشكل از سازمان هاي بين المللى غير دولتى، 
دستورالعملى را تحت عنوان ”بهترين شيوه ي مديريت در برخورد با دزدى 
 (Best  Management Practice) BMP  “دريايى در خليج عدن

تهيه كرد و در اختيار مالكان كشتى ها قرار داد.
رسيده  اسالمى  شوراى  مجلس  تصويب  به  كه  قانوني  هيچ  ايران  در   -
باشد، وجود ندارد كه اجازه ي استفاده از نيروهاى نظامى روى كشتى 
هاى تجارى را صادر كند؛ البته اين امر با توجه به نوپا بودن پديده ي 
دزدى دريايي در منطقه ي خليج عدن و آب هاى سومالى، طبيعى به 

نظر مى رسد.
- چنان كه مى دانيم، اكثر كشتى هاى تحت مالكيت ايران در كشورهايى 
نظير: مالتا، قبرس و هنگ كنگ ثبت شده اند و اين كشورها به عنوان 
دولت صاحب پرچم محسوب مى شوند. بنابراين، مقررات اين كشورها 
بر كشتى هاى تحت مالكيت شركت هاى ايرانى حاكم است، نه مقررات 
نيروهاى  از  استفاده  مخالف  نيز  كشورها  اين  ايران.  اسالمي  جمهوري 
نظامى هستند. قوانين و مقررات اين كشورها چنين اجازه اى را نمى 
دهند و تاكنون هيچ مجوزى براى هيچ شركتى صادر نشده است. البته 
منطقه،  در  دريايى  هاي  دزدى  افزايش  به  توجه  با  بعدها  است  ممكن 
بعضى كشورها با هدف تسهيل استفاده از نيروهاى مسلح خصوصى روى 

كشتى ها، در مقررات خود بازنگري كنند.
- تاكنون نماينده ي هيچ كشورى در هيچ كدام از نشست هاى آيمو 
زبان  به  كشتى  روى  دولتى  نظامى  نيروى  از  استفاده  بر  مبني  سخني 
نياورده؛ چرا كه استفاده از اين نيروها بر اساس قوانين بين المللي، به 
منزله ي نقض حاكميت دولت هاى ساحلى (در صورت تردد كشتى در 
آب هاى سرزمينى) محسوب خواهد شد و اصل عبور بى ضرر را خدشه 
دار خواهد كرد، مگرآن كه از قبل توافقى ميان دولت صاحب پرچم و 
دولت هاى ساحلى وجود داشته باشد، كه البته نيل به چنين توافقى با 

توجه به ماهيت صنعت كشتيرانى نيز، چندان آسان نيست.
- با توجه به اين كه قوانين دولت صاحب پرچم، صرف نظر از مالكيت 
آن، بر كشتى ها حاكم است، در صورت مجاز شناخته شدن به كارگيري 
نيروهاى مسلح خصوصى روى كشتى ها توسط جمهوري اسالمي ايران، 

اين امر تنها شامل كشتى هاى تحت پرچم ايران خواهد شد و نه كشتى 
هاى تحت پرچم ساير كشورها.

- متولى صدور مجوز استفاده از نيروهاى مسلح روي كشتي ها در حال 
حاضر و با شرايط فعلى، قطعاًً سازمان بنادر و دريانوردى نيست، و اساساً 
چنين قانونى وجود ندارد تا بر اساس آن، مجوزى صادر شود. با توجه به 
حساسيت موضوع، سياست گذارى ها و تصميم گيرى ها در اين مورد، 
بايستي در سطوح باالترى اتخاذ شوند؛ چرا كه نمى توان از مسئوليت 

هاى تبعى آن به سادگى گذشت.

 نشست هشتاد و نهم كميته ايمنى دريانوردى
 در اين نشست كه درهفته ي پاياني ارديبهشت ماه سال جاري برگزارى 
گرفت.  قرار  بررسى  و  بحث  مورد  مجدداً  دريايى  دزدى  موضوع  شد، 
كميته تصميم گرفت كه دستور العملى را در خصوص نحوه ي استفاده 
آن  به  كمك  هدف  با  ها،  آن  از  استفاده  شرايط  و  مسلح  هاى  نيرو  از 
دسته از دولت هايى كه ممكن است اجازه ي استفاده از اين امكان را 
بدهند، تهيه كند. اين دستور العمل، در حال تهيه است و به احتمال 
قوى به تصويب خواهد رسيد و در ماه آينده، به صورت بخش نامه صادر 
خواهد شد. اين بخش نامه مى تواند بهانه اى باشد در دست دولت ها 
تا بتوانند با تدوين مقررات جديد، اجازه ي استفاده از نيروهاي مسلح را 
بدهند. اما مجدداً تأكيد مى شود كه اين امر به آن معنا نخواهد بود كه 
سازمان جهاني دريانوردي از موضع قبلى خود عدول كرده است، بلكه 
بر سياست پيشين خود استوار است. اين كه آيمو هرگز مشوق استفاده 
بستگى  كامًال  موضوع  اين  بود.  نخواهد  كشتى  روى  مسلح  نيروهاى  از 
به نظر دولت هاى صاحب پرچم خواهد داشت، اين دستورالعمل كامًال 
جنبه ي توصيه اى دارد و الزام آور نيست، صرفاً براى كمك به دولت ها 

و صاحبان كشتى ها و ناخداهاى كشتى ها است و بس.
    شايان ذكر است، در نشست يادشده، نماينده جمهورى اسالمى ايران 
كه  اين  بر  مشروط  كرد،  موافقت  دستورالعملى  چنين  ي  تهيه  با  نيز 
موجود  ابهامات  و  گيرد  قرار  لحاظ  مورد  اقدام  اين  حقوقى  هاى  جنبه 

برطرف شود.
گونه  هيچ  دريانوردي  جهاني  سازمان  است،  تاكيد  به  الزم  پايان  در 
مقرراتى را تا اين لحظه راجع به استفاده از نيروهاى مسلح روى كشتى 
در  ترغيب  عدم  بر  همواره  سازمان  اين  سياست  و  نكرده  تصويب  ها 
كامل  مسئوليت  آيمو  است.  بوده  متمركز  نيروها  گونه  اين  از  استفاده 
گذاشته  ها  دولت  تك  تك  ي  عهده  بر  را  مورد  اين  در  گيرى  تصميم 
پذيرش  البته  و  خود  داخلي  مقررات  و  ها  سياست  اساس  بر  تا  است، 

خطرات احتمالى، اقدام كنند.» ■
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افزايش اختيارات بندر اميرآباد در صدور معافيت هاي وارداتي
رئيس سازمان صنايع و معادن استان مازندران گفت: «اختيارات بندر اميرآباد در صدور 

معافيت هاي واردات كاال محدود است.» 
«مرتضي هاشم پور» در جلسه ي ستاد تسهيل صنايع مازندران با اعالم اين كه برخي از صنايع براي وارد 
كردن كاالها در بندر اميرآباد با مشكل مواجه هستند، بيان داشت: «اختيارات بندر اميرآباد در صدور 

معافيت هاي واردات كاال محدود است.»
وي خواستار ورود بيش تر سازمان گسترش و نوسازي صنايع در استان مازندران شد و بيان داشت: 
«تعدادي از پروژه هاى اين استان نياز به طرح توجيهي دارد كه با ورود سازمان گسترش براي انجام 

طرح هاي توجيهي، فراخوان جذب سرمايه گذار در استان صادر خواهد شد.»

اجراي برنامه ي سبك سازي بندر شهيد رجايي

برنامه ي  اجراي  از  ايران  گمرك  كل  رييس 
هرمزگان  استان  گمركات  سبك سازي 
به ويژه گمرك بندر شهيد رجايي در آينده ي 

نزديك خبر داد.

اين كه  به  توجه  «با  گفت:  معمارنژاد»  «عباس 
حدود 40درصد از حجم تجارت خارجي كشور 
از طريق گمرك شهيد رجايي صورت مي گيرد، 
با اجراي اين برنامه و ايجاد تسهيالت و امكانات 
مناسب در گمركات استان هاي مجاور، مي توان 
بخشي از ترافيك كاري در گمرك شهيد رجايي 

را كاهش داد.»
وي افزود: «با اجراي اين برنامه به نحو محسوسي 
سرعت انجام تشريفات ترخيص افزايش و هزينه ي 

صاحبان كاال كاهش مي يابد.»
رييس كل گمرك ايران اظهار داشت: «گمركات 
جنوبي  بنادر  به  نزديكي  به لحاظ  فارس  استان 
كشور و ظرفيت هاي باالي خدماتي مي تواند يكي 
از گمركات هدف براي اجراي برنامه ي سبك سازي 

گمركات استان هرمزگان باشد.

ICOPMAS فراخوان دبيرخانه ي دايمي همايش
دبيرخانه ي دايمي همايش بين المللي سواحل، 
بنادر و سازه هاي دريايي (ICOPMAS) از 
صاحب نظران،  متخصصان،  اساتيد،  تمامي 
كارهاي  زمينه ي  در  فعاالن  و  دانشجويان 
اطالعات  بانك  در  عضويت  براي  دريايي 

متخصصان دعوت كرد. 
«عليرضا كبريايي» مديركل مهندسي سواحل 
اظهار  دريانوردي،  و  بنادر  سازمان  بنادر  و 
اطالعاتي  بانك  تكميل  راستاي  «در  داشت: 
دبيرخانه ي  كشور،  دريايي  متخصصان 
افراد  كليه  از   COPMAS همايش  دايمي 
نزديك  سازه هاي  زمينه هاي  در  صاحب نظر 
به ساحل، سازه هاي دور از ساحل، مهندسي 
سواحل، فيزيك دريا، تجهيزات دريايي، محيط 
زيست دريايي، سنجش از دور و سيستم هاي 
ساير  و  هيدروگرافي  ناوبري،  امور  اطالعات، 
زمينه هاي مرتبط ديگر دعوت مي كند كه به 
دريايي  متخصصان  اطالعاتي  بانك  عضويت 

كشور بپيوندند.»
براي  ويژه  تخفيف  كرد:  خاطرنشان  وي 
شركت در همايش ICOPMAS، تخفيف 
مهندسي  كل  اداره ي  انتشارات  خريد  در 
سواحل و بنادر و دبيرخانه ي دائمي همايش 
در  عضويت  جهت  اولويت    ،ICOPMAS

انجمن  ازجمله  دريايي  بين المللي  مجامع 

پيگيري  و   PIANC دريايي  بين المللي 
تخصصي،  كارگروه هاي  در  عضويت  جهت 
امكان بازديد از طرح هاي توسعه اي و عمراني 
بنادر براي دانشجويان، امكان ارتباط مستقيم 
اعضاء با واحدهاي كارفرمايي در خصوص امور 
مشاوره اي و پژوهشي، ازجمله مهم ترين مزاياي 

پيوستن به بانك اطالعاتي متخصصان است. 
عالقمندان جهت عضويت در بانك اطالعاتي 
مي توانند پس از عضويت در سايت همايش 
الكترونيكي آدرس  به   ICOPMAS

http://icopmas.pmo.ir مراجعه و نسبت 
به عضويت  در اين بانك اقدام و يا جهت كسب 
اطالعات بيشتر با دبيرخانه ي دايمي همايش 
مزبور به شماره تلفن 20ـ84934218 تماس 

بگيرند.

ايران نقطه ي كانوني PIANC شد

بين المللي  «انجمن  گفت:  دريانوردي  بنادر  سازمان  مديرعامل 
دائمي  دبيرخانه ي   PIANC دريايي  حمل ونقل  زيرساخت هاي 
همايش  بين المللي سواحل، بنادر و سازه هاي دريايي در ايران را 

به عنوان نقطه ي كانوني اين انجمن انتخاب كرد.»
مهندس «سيد عطاءاله صدر» ، با اعالم اين خبر افزود: «اين انتخاب بستر 
مناسبي را براي بحث و تبادل نظر و انتقال تجربيات ميان متخصصان 
و دست اندركاران سواحل، بنادر و سازه هاي دريايي ايران و كشورهاي 

مختلف فراهم مي كند.»
به گفته ي وي: «دبيرخانه ي دايمي همايش بين المللي سواحل، بنادر و 
سازه هاي دريايي (ICOPMAS ) به عنوان نماينده ي انجمن بين المللي 
PIANC در ايران از تمامي اساتيد، متخصصان، دانشجويان و فعاالن 

در زمينه ي كارهاي دريايي براي عضويت در انجمن مذكور دعوت كرده 
است.

PIANC يك انجمن جهاني تخصصي غيرسياسي و غيرانتفاعي است 

كه به عنوان قديمي ترين انجمن دريايي با هدف ارتقاي دانش علمي 
سال 1885  در  دريايي  حمل ونقل  زيرساخت هاي  زمينه ي  در  فني  و 
در كشور بلژيك تأسيس شد. اين انجمن داراي كميته هاي تخصصي 
محيط   ،(Mar Com)دريانوردي  ،(In Com)رودخانه اي ناوبري 
زيست دريايي (Evi Com) و متخصصان جوان (YP Com) است كه 
متشكل از بهترين متخصصان بين المللي در زمينه هاي فني، اقتصادي و 
زيست محيطي مربوط به زيرساخت هاي ترابري دريايي و عهده دار تهيه ي 

آيين نامه ها و دستورالعمل هاي فني هستند. 
كانادا،  اتريش،  استراليا،  ازجمله  كشور  از 65  بيش  در  مذكور  انجمن 
فرانسه، ژاپن و... نمايندگي دارد و همچنين داراي 518 عضو حقوقي و 

2045 عضو متخصص عالقه مند در سراسر دنيا است. 

افزايش 51درصدي بارگيري كاال توسط 
كشتيراني ايران و هند

ميزان بارگيري  كاال توسط ناوگان كشتيراني ايران و هند در سال 
1389 از مرز چهار ميليون تن گذشت. 

آمار بارگيري كاال توسط كشتيراني ايران و هند در سال گذشته بيش از 
چهار ميليون و 391 هزار و 84 تن گزارش شده كه اين ميزان نسبت به 

مدت مشابه سال گذشته با رشد 51 درصدي همراه بوده است. 
بنا بر اين گزارش ميزان تخليه ي كاال نيز در سال گذشته سه ميليون و 
822 هزار و 333 تن گزارش شده است. بر اساس اين گزارش بيش ترين 
مربوط  تن   849 و  هزار   638 با   1389 سال  در  كاال  بارگيري  ميزان 
است.  بوده  تن  76هزار  اسفندماه  در  ميزان  كم ترين  و  فروردين ماه  به 
بيش ترين ميزان تخليه ي كاال در سال گذشته نيز به 535 هزار و 684 
هزار   با 74  اسفندماه  در  ميزان  كم ترين  و  ارديبهشت ماه  به  مربوط  تن 

519 تن گزارش شده است.  
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اقتصادي  ويژه ي  منطقه ي  اجرايي  معاون 
كشتي سازي گفت: «با تصويب هيئت دولت، 
ويژه ي  منطقه ي   2 به همراه  منطقه  اين 
اقتصادي شهيد رجايي و صنايع معدني به 

منطقه ي آزاد تبديل مي شوند. 
پژمان بهزادپور، معاون اجرايي منطقه ي ويژه ي 
كشتي سازي ضمن بيان اين مطلب افزود: «طرح 
ادغام 3 منطقه ي ويژه واقع در خليج فارس به 
پي گيري  كارگروهي  توسط  آزاد  منطقه ي  يك 

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 هيئت دولت 

مورد ارزيابي قرار خواهد گرفت.»
بهزادپور گفت: «با تصويب هيئت دولت 3 منطقه ي 
ويژه به منطقه ي آزاد خليج فارس تبديل مي شوند 
و اين تغيير وضعيت از ديدگاه ما براي منطقه ي 

ويژه ي كشتي سازي بسيار مثبت خواهد بود.» 

معاون اجرايي منطقه ي ويژه ي كشتي سازي ادامه 
داد: «مديران منطقه به دليل يكپارچگي كه اين 
سرمايه گذارى  جذب  و  امور  انجام  براي  طرح 
خارجي به همراه دارد، با اين ادغام موافق هستند.»
وي تصريح كرد: «برخي قوانين مناطق آزاد نظير؛ 
تردد اتباع خارجي، معافيت هاي مالياتي و حذف 
قوانين دست وپاگير سرزمين اصلي عامل بسيار 
مهمي در جذب سرمايه گذاران خارجي به شمار 

مي آيد.

منطقه ي ويژه ي كشتي سازي جزيي از منطقه آزاد 
خليج فارس مي شود

مديربازرگاني شركت پخش فرآورده هاي 
نفتي ايران گفت: «با اضافه شدن دو شركت 
بانكرينگ  شركت هاي  جمع  به  جديد 
مجموع  در  قشم،  و  عسلويه  مناطق  در 
هفت شركت در زمينه ي سوخت رساني به 

كشتي ها فعال خواهند بود. 
فريد عامري با اعالم اين خبر اظهار داشت: 
با آماده شدن تجهيزات و تأسيسات، اين دو 
مناطق  در  را  خود  فعاليت  جديد  شركت 

عسلويه و قشم آغاز خواهند كرد.»
بناگستر  شركت هاي  «هم اكنون  افزود:  وي 
كشتيراني  مهندسي  خدمات  كرانه،  
جمهوري اسالمي ايران و شركت هاي آروشا 
در  وركمن  بندرعباس،  منطقه ي  در  پارس 
منطقه ي  در  نفتكش  ملي  شركت  و  كيش 
خارك، وظيفه ي سوخت رساني به كشتي ها 

(بانكرينگ) را به عهده دارند. به گفته ي مدير 
نفتي  فرآورده هاي  پخش  شركت  بازرگانى 
ايران، در چابهار نيز يك شركت براي ارايه ي 
اما  كرده،  آمادگي  اعالم  بانكرينگ  خدمات 
هم اكنون تردد كشتي ها به چابهار پايين است 
ندارد؛  اقتصادي  صرفه ي  آنجا  در  فعاليت  و 
البته اين اميدواري وجود دارد كه با افزايش 
تردد كشتي ها اين حرفه براي شركت ها در 

اين منطقه نيز به صرفه شود. 
«عامري» تصريح كرد: «پي گيري هاي الزم 
خصوصي  بخش  بيش تر  مشاركت  براي 
در  كشتي ها  به  سوخت رساني  زمينه ي  در 
داوطلب  شركت هاي  و  است  انجام  دست 
مي توانند  الزم  مجوزهاي  دريافت  از  پس 
ملي  شركت  از  را  خود  نياز  مورد  سوخت 
پخش خريداري كنند و به كشتي ها تحويل 
دهند و هيچ گونه محدوديتي براي فعاليت 
وجود  زمينه  اين  در  جديد  شركت هاي 

ندارد.»
مديربازرگاني شركت ملي پخش فرآورده هاي 
نفتي ايران از فروش يك ميليون و 900هزار 
تن سوخت به كشتي هاي عبوري در خليج 
فارس از ابتداي سال جاري تاكنون خبر داد 
و افزود: «سال گذشته در اين دوره ي زماني 
2ميليون و 400هزار تن سوخت به كشتي ها 
تغييراتي  مي شود  پيش بيني  و  شد  فروخته 
كشتي ها  به  سوخت رساني  زمينه ي  در  كه 
در بندر فجيره انجام شده است، به نفع بازار 

ايران باشد.

ورود 2 شركت جديد به صنعت بانكرينك 
در عسلويه و قشم

موانع راه اندازي كشتيراني چابهار 
برطرف شود

مديرعامل منطقه ي آزاد چابهار با تأكيد بر ضرورت راه اندازي خط 
كشتيراني بندر چابهار، خواستار رفع موانع موجود بر سر فعاليت 

خطوط كشتيراني در اين بندر شد. 
«سعيد رحيمي» در اين باره گفت: «با توجه به سرمايه گذاري مالي كالن 
انجام شده در بنادر شهيد بهشتي و كالنتري چابهار به منظور فعال سازي اين 
ظرفيت ها، بايد به ايجاد ا لزامات اوليه ازجمله ايجاد خط كشتيراني اقدام 
و موانع بر سر راه آن برداشته شود.» وي افزود: «بدون ايجاد زيرساخت ها، 
فعاليت هاي اقتصادي به ويژه در حوزه ي ترانزيت ميسر نخواهد بود؛ زيرا خط 
كشتيراني، اسكله و تجهيزات، منطقه ي آزاد و راه هاي ارتباطي از نيازهاي 

اوليه ي فعال سازي بندر چابهار است.»
مديرعامل منطقه ي آزاد چابهار همچنين اعالم كرد: «تعداد شناورهاي 
ورودي در 15 روز نخست سال جاري بيش از 70درصد نسبت به مشابه آن 
در سال گذشته، رشد داشته است.» به گفته ي وي، تعداد كانتينرهايي كه 
از مسير دريايي در اين مدت وارد منطقه شده اند؛ نسبت به سال گذشته از 

رشد حدود 300درصدي برخوردار بوده اند.

دستورالعمل بيرون كشيدن 100 فروند 
كشتي غرق شده در خليج فارس

مديركل دفتر آلودگي هاي دريايي سازمان حفاظت محيط زيست از 
وجود 1200 فروند كشتي غرق شده در آب هاي خليج فارس خبر داد 
و گفت: «به زودي دستورالعمل زيست محيطي بيرون كشيدن بيش 

از 1000 كشتي غرق شده در مناطق آزاد و مشترك تهيه مي شود.»
تاكنون  فارس  خليج  در  موارد  «يك سري  گفت:  كرباسي»  «عبدالرضا 
مورد توجه قرار نگرفته است كه ازجمله مي توان به كشتي هاي غرق شده 
غرق شده  كشتي  افزود: «1200  وي  كرد.»  اشاره  كشورمان  سواحل  در 
در آب هاي خليج فارس وجود دارد كه 40 مورد آن نفت كش هاي بسيار 
غول پيكري هستند كه از زمان جنگ غرق شده اند و تعداد زيادي نيز 

در اندازه هاي متوسط هستند و بايد بيرون كشيده شوند.»
مديركل دفتر آلودگي هاي دريايي سازمان حفاظت محيط زيست اظهار 
داشت: «اين ها در رفت وآمد كشتي هاي ديگر مي توانند حادثه ساز شوند. به 
اين ترتيب تصميم گرفتيم دستورالعمل بيرون كشيدن كشتي هاي مغروقه 
را تهيه كنيم.» وي افزود: «به همين منظور به صورت آزمايشي، مجوز بيرون  
كشيدن كشتي نفت كش «سونگ بونگ» كه در نزديكي آب هاي جزيره ي 
خارك غرق شده را صادر كرده ايم تا بر اساس شواهد، دستورالعمل راحت تر 

تهيه شود.»
مالحظات  چه  كه  مي شويم  متوجه  «درواقع  داشت:  اظهار  كرباسي 
زيست محيطي بايد رعايت شود و سپس اقدامات بعدي را انجام مي دهيم. 
مديركل دفتر آلودگي هاي دريايي سازمان حفاظت محيط زيست تصريح 
كرد: «نفت كش مورد نظر تيرماه امسال بيرون كشيده مي شود تا بر اساس 

شواهد، دستورالعملي كه بايد بومي باشد را تهيه  كنيم.»
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قانون موافقت نامه ي همكاري هاي امنيتي بين ايران و قطر از سوي رييس جمهور ابالغ شد. 
قانون موافقت نامه ي همكاري هاي امنيتي بين ايران و قطر كه در مجلس شوراي اسالمي تصويب و 
به تأييد شوراي نگهبان رسيده است، توسط رييس جمهور براي اجرا ابالغ شد. براساس اين قانون، 
ايران و قطر براي اتخاذ تدابير الزم براي مقابله با جرايمي همچون قاچاق مواد مخدر، عرضه ي مواد 
روان گردان، قاچاق كاال و اموال منقول فرهنگي و تاريخي، جعل اوراق بهادار دولتي، جعل اسناد 
باارزش، فعاليت هاي اقتصادي غيرقانوني همچون پول شويي، قاچاق سالح گرم، مهاجرت غيرقانوني، 

جرايم اينترنتي، دزدي دريايي و قاچاق انسان همكاري خواهند كرد. 
پيش گيري و مبارزه با جرايم سازمان يافته ي فراملي در عبور از مرزهاي ملي تروريسم و ساير جرايم 
مندرج در اين موافقت نامه و جرايم رايانه اي و ساير جرايمي كه با استفاده از وسايل مخابراتي صورت 

مي گيرد، از ديگر زمينه هاي همكاري اعالم شده در اين قانون است.

همكاري ايران و قطر در مقابله با دزدي دريايي

عضو هيئت مديره ي اتحاديه ي مالكان كشتي 
دريايي  اختالف  حل  «شوراي  گفت:  ايران 

به طور رسمي كار خود را آغاز كرد.» 
«اميد مرادي» با اعالم اين خبر با بيان اين كه طي 
مراسمي رسمي احكام قضايي شوراي حل اختالف 
دريايي به اعضاي اين شورا تقديم شد، گفت: «اين 
مراسم با حضور رضا جعفري معاونت دادستان و 
ويژه ي  مجتمع 27  اختالف  حل  شوراي  رئيس 
اصناف تهران و شميرانات و غالم رضا كنجكاو قاضي 
و معاونت قضايي شوراي حل اختالف مجتمع 27 
ويژه ي اصناف تهران و شميرانات و مدعوين در 

محل اتحاديه ي مالكان كشتي برگزار شد.»
روشنايي»،  «محمدتقي  تبريزي»،  «ابراهيم 
«اميد  و  افشار»  «غالمرضا  پارسايان»،  «مسعود 
دريايي  اختالف  حل  شوراي  اعضاي  از  مرادي» 
هستند. همچنين قائم مقام دبير اتحاديه ي مالكان 
تجاري  دعاوي  اختالفات  ارجاع  ايران،  كشتي 
دريايي به اين شورا را بهترين شيوه ي حل و فصل 
اختالفات پيش آمده، با توجه به كشتي هاي موجود 

در دادگاه هاي دريايي عنوان كرد.
استفاده  شك  «بدون  گفت:  افشار»  «غالمرضا 
حل وفصل  به منظور  شورا  اين  داوري  خدمات  از 
اختالفات و دعاوي دريايي عالوه بر تأمين سالمت، 
سرعت و دقت در رسيدگي موجب صرفه جويي در 
هزينه ها و حل موضوع به شيوه ي تخصصي خواهد 
شد.» وي خاطرنشان كرد: «راه اندازي شوراي حل 
اختالف دريايي به منظور حل و فصل اختالفات 
دعاوي تجاري دريايي در مهرماه سال گذشته در 

محل اتحاديه ي مالكان كشتي تصويب شد.»

آغاز به كار شوراي حل اختالف دريايي

اعضاي كميسيون عمران مجلس در جلسه ي خود با حضور كارشناسان 
مؤسسه ي ژئوفيزيك دانشگاه تهران به بررسي ابعاد زلزله و سونامي 
و  خزر  و  عمان  درياي  زلزله خيز  گسل هاي  با  آن  مقايسه ي  و  ژاپن 

گسل هاي زلزله خيز داخل كشور پرداختند.
عضو هيئت رييسه ي كميسيون عمران مجلس شوراي اسالمي با اعالم اين خبر 
و با اشاره به نامه ي رئيس مجلس جهت برگزاري جلسه ي مشترك كميسيون 
بين المللي  پژوهشكده ي  و  تهران  دانشگاه  ژئوفيزيك  مؤسسه ي  با  عمران 
زلزله شناسي، گفت: «رييس مجلس در اين نامه خواستار بررسي مسائل مربوط 
به زلزله به ويژه زلزله ي ژاپن و ارائه ي نظرات كارشناسي بود. از اين رو، با حضور 
كارشناسان اين مؤسسه ، زلزله ي ژاپن و زلزله ي 11 سال قبل بوشهر مورد 

بررسي و كالبدشكافي قرار گرفت.»
«مهرداد الهوتي» افزود: «كارشناسان در اين جلسه، حوادث ناشي از سونامي 
ژاپن را مخرب تر از زلزله ي 8/9 ريشتري اين كشور دانستند و اعالم كردند كه 
طي 10 سال گذشته بيش از 35 بار زلزله با كمتر از 5 ريشتر در اطراف نيروگاه 
اتمي بوشهر اتفاق افتاده است. وي افزود: «اين كارشناسان با اطمينان معتقد 
بودند كه هيچ گسل زلزله خيزي در خليج فارس وجود ندارد، ولي در درياي 

عمان و درياي خزر اين گسل ها وجود دارد.»
الهوتي تصريح كرد: اين كارشناسان از تكرار سونامي ژاپن در سواحل درياي 
خزر و خليج فارس ابراز ترديد كردند،  ولي درعين حال، بروز چنين حادثه اي را 

هم دور از ذهن نمي دانستند.»

هشدار به مجلس درباره ي وقوع سونامي 
در آب هاي ايران

خطوط كشتيراني مسافري در درياي خزر ايجاد مي شود
شمال  در  مسافري  كشتيراني  خطوط  طراح 
كشور  در  نخستين بار  «براي  گفت:  كشور 
ساحلي  نوار  در  مسافري  كشتيراني  خطوط 

درياي خزر ايجاد مي شود.»
نخستين  در  گيتي پسند»  حسن  سيد  «كاپيتان 
جلسه ي كارگروه اشتغال و سرمايه گذاري مازندران 
در استانداري با اشاره به وجود شش ميليون نفر 
استان هاي  ساحلي  حاشيه ي  در  ساحل نشين 
احتساب  «با  افزود:  گلستان  و  گيالن  مازندران، 
از 245  مي توان  خزر  درياي  حاشيه ي  كشورهاي 
گردشگري  ايجاد  جهت  ساحل نشين  نفر  ميليون 

دريايي در درياي خزر استفاده كرد.» 
وي خاطرنشان كرد: «احداث اين طرح سبب افزايش 
اشتغال و توسعه ي گردشگري در نوار ساحلي درياي 

خزر خواهد شد.» 
گيتي پسند با اشاره به اين كه از هفت بندر بالقوه در 
شمال كشور طي 500 سال اخير حتي يك كشتي 
مسافري عبور نكرده است، تصريح كرد: «با ايجاد 20 
لنگرگاه در نوار ساحلي استان هاي شمالي مي توان 

17 هزار شغل به صورت مستقيم ايجاد كرد.» 

مجري طرح راه اندازي خطوط كشتيراني مسافري در 
درياي خزر با اشاره به اين كه جذب سرمايه ي داخلي 
و خارجي، كاهش مصرف سوخت، افزايش امنيت 
راه ها، كاهش ترافيك و كاهش تصادفات و حوادث 
گفت:  است،  ملي  طرح  اين  مزاياي  از  جاده ها  در 
«مازندران با دارا بودن 336  كيلومتر نوار ساحلي 
مي تواند پايلوت و مركز فرماندهي اين طرح بوده و 
استان هاي ديگر نظير گلستان و گيالن از مزاياي اين 

طرح به صورت توأمان بهره مند شوند.»
وي با اين كه مطالعات اوليه مكان يابي و امكان سنجي 
صورت  «در  افزود:  است،  شده  انجام   طرح   اين 
طرح  افتتاحيه ي  مراسم  مسئوالن،  مساعدت 
راه اندازي خطوط كشتيراني مسافري در درياي خزر 

خردادماه 1390 در ساحل نور برگزار خواهد شد.»
مي تواند  ملي  طرح عظيم  اين  اين كه  با بيان  وي 
مشكل جابه جايي مسافر در نوار ساحلي درياي خزر 
را رفع كند، افزود: با اجراي اين طرح بالغ بر چندين 
و  صرفه جويي  سوخت  مصرف  در  تومان  ميليارد 
سبب صرفه ي اقتصادي در نگهداري راه هاي خطه ي 

شمال شده و مقرون به صرفه است.

معاون عمراني سازمان منطقه ي آزاد قشم گفت: «به منظور توسعه ي 
زيرساخت ها در منطقه ي آزاد قشم طرح توسعه ي بندر بهمن با سرمايه اي 

بالغ بر 120 ميليارد ريال به اتمام رسيده است. 
«محمدجعفر حبيب پور»، معاون عمراني سازمان منطقه ي آزاد قشم با بيان اين 
مطلب گفت: «بندر بهمن در منتهي اليه شرقي جزيره ي قشم با مساحت حدود 
50 هكتار كه 25 هكتار آن  حوضچه ي آرامش و 25 هكتار ديگر را خشكي 

دربرگرفته است، قرار داد.» 
وي افزود: «اين بندر يكي از بنادر مهم تجاري منطقه ي آزاد قشم به شمار 
مي آيد و داراي يك پايانه ي كامل با كليه ي امكانات تردد مسافرين داخلي و 

خارجي (حدود 5 هزار نفر در روز) با كاالهاي همراه شان است.»
حبيب پور در خصوص ظرفيت اين بندر ادامه داد: «بندر بهمن ظرفيت تخليه و بارگيري 
كاالهاي وارداتي و صادراتي توسط شناورها با ظرفيت 5 هزار تن، تخليه و بارگيري كاال 
توسط لندينگ كرافت با ظرفيت 2هزار تن، تأمين سوخت شناورها، استقرار كاال در 

انبارهاي روباز و سرپوشيده و انبار كاال تا هنگام ترخيص يا صادرات را داراست.»
وي تصريح كرد: «همچنين اين بندر داراي ساختمان صادرات و واردات با 
مساحت يك هزار و 602 مترمربع،  ساختمان اتباع خارجي با مساحت يك هزار 

و 500 مترمربع، ساختمان آتش نشاني و تأسيسات اطفاء حريق است.

طرح توسعه ي بندر بهمن در قشم 
به اتمام رسيد
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شروع خوب پرشيا هرمز در سال جاري
قائم مقام شركت تعميرات كشتي پرشيا هرمز از واگذاري تعمير 
چند شناور كشتيراني جمهوري اسالمي ايران به اين شركت در 
ابتداي سال جاري خبر داد و گفت: «با اين شروع خوب پيش بيني 

مي كنيم سال 90 سال پررونقي براي پرشيا هرمز باشد.» 
«قهرمان دهقاني» با اعالم اين خبر از واگذاري تعمير سه فروند از كشتي هاي 
گروه كشتيراني جمهوري اسالمي ايران به شركت پرشياهرمز خبر داد و 
گفت: «گروه كشتيراني جمهوري اسالمي ايران در آغاز سال 90 با واگذاري 
تعمير سه فروند شناور بزرگ خود به اين شركت بار ديگر پشتيباني خود را 

از صنعت داخل اعالم كرد.»
وي در خصوص اين سه فروند كشتي گفت: «تعمير يك فروند كشتي 
چندمنظوره 24هزار تني كشتيراني جمهوري اسالمي ايران در حال انجام 
است كه طبق قرارداد و برنامه ي زمان بندي تعميرات آن ظرف مدت 50 

روز انجام خواهد شد.»
پايان  تا  عرض  متر  و 5/25  طول  متر  با 170  كشتي  افزود: «اين  وي 

ارديبهشت ماه تحويل مي شود.» 
قائم مقام شركت تعميرات كشتي پرشيا هرمز ادامه داد: «همچنين  تعمير 
يك فروند كشتي فله بر كشتيراني جمهوري اسالمي ايران با 180 متر طول، 
4/28 متر عرض و 35هزار تن ظرفيت نيز به پرشيا هرمز سپرده شده كه 

تعميرات اين كشتي بايد به زودي به انجام برسد.» 
قائم مقام شركت تعميرات كشتي پرشياهرمز به واگذاري تعمير يك فروند 
كشتي تانكر 41هزار تني شركت خدمات دريايي و مهندسي كشتيراني 
به اين شركت خبر داد و گفت: «تعميرات اين كشتي با 180 متر طول و 

33/31 متر عرض بايد ظرف مدت 55 روز انجام شود.»
مكانيكال،  رنگ آميزي،  و  سندبالست  شامل  ادواري  تعميرات   دهقاني 
الكتريكال، تميزكاري مخازن و تعمير شيرآالت و لوله كشي را ازجمله اموري 
عنوان كرد كه در تعمير اين كشتي ها بايد انجام شود. وي همچنين از واگذاري 

تعمير چند فروند شناور داخلي ديگر به شركت پرشيا هرمز خبر داد. 

طرح ارتباط ريلي بنادر جنوبي در آستانه ي 
بررسي مجلس شوراى اسالمى

گفت:  اسالمي  شوراي  مجلس  اقتصادي  كميسيون  رئيس  نايب 
«در حال بررسي طرحي در مركز پژوهش هاي مجلس هستيم تا 
زمينه ي اتصال ريلي تمام بنادر جنوبي كشور از خرمشهر تا چابهار 

فراهم شود. 
مصطفي مطورزاده افزود: «يكي از مهم ترين راه ها براي ارتقاي فعاليت بنادر 

كشور، امكان استفاده از خطوط ريلي براي جابه جايي كاالست.»
وي خاطرنشان كرد: «سهولت، امنيت، ارزان بودن و باال بودن ميزان حجم 
جابه جايي كاال از مزيت هاي جدي بخش حمل ونقل ريلي است كه بايستي 
استفاده از اين روش حمل ونقل افزايش يابد.» وي با بيان اين كه: «ارتباط 
سراسري ريلي و جاده اي در حاشيه ي خليج فارس بين خرمشهر و چابهار 
به افزايش بهره وري بنادر كمك مي كند»، افزود: «تدوين طرحي با كمك 
كارشناسان مختلف و مركز پژوهش هاي مجلس براي اين موضوع ازجمله 
برنامه هاي فراكسيون بنادر و دريانوردي مجلس است.» وي تصريح  كرد: 
ريلي  سراسري  ارتباط  اوليه ي  طرح  بتوانيم  جاري  سال  در  «اميدواريم 
تدوين  را  چابهار  و  خرمشهر  بين  فارس  خليج  حاشيه ي  در  جاده اي  و 
كنيم.» رئيس فراكسيون بنادر و دريانوردي مجلس شوراي اسالمي تصريح 
كرد: «توسعه ي روزافزون بنادر با رشد اقتصادي ارتباط مستقيم دارد؛ لذا نبايد 

اجازه داد براي تجهيز بنادر در امكانات حمل ونقل اختالل ايجاد شود.»
بنادر  در  تجاري  مبادالت  حجم  افزايشي  روند  به  اشاره  با  «مطورزاده» 
جنوبي كشور گفت: «اتصال خط ريلي به بنادر جنوبي كشور يك ضرورت 
شوراي  مجلس  اقتصادي  كميسيون  نايب رئيس  است.»  اجتناب ناپذير 
اسالمي گفت: اتصال خطوط ريلي بنادر جنوبي مي تواند به افزايش كمي و 

كيفي ترانزيت داخلي و خارجي كمك شاياني بكند. 

پيوستن كشتي تجاري دريادل به ناوگان 
كشتيراني كشور

كشتي تجاري با نام دريادل يك، در بندر انزلي به ناوگان كشتيراني كشور پيوست.
اين كشتي را شركت كشتيراني جمعيت ايثارگران ـ  دريادالن جاويد خزر خريداري كرده است. با 
فعاليت اين كشتي 15 نفر مشغول به كار شدند. مديركل بنادر و دريانوردي گيالن در اين مورد 
گفت: «كشتي تجاري دريادل يك كه ظرفيت حمل 2هزار و 800 تن كاال را دارد، به قيمت 

18ميليارد ريال از روسيه خريداري شده است.»
«فرهاد منتصركوهساري»، مبداء اين كشتي تجاري را بنادر شمالي ايران و مقصد آن را كشورهاي 
روسيه، داغستان، قزاقستان و آذربايجان بيان كرد. او  افزود: «كشتي چندمنظوره ي دريادل يك 
به طول 90 متر، عرض 13 متر و آبخور چهار متر و نيم در بندر انزلي ثبت شده است. هم  اينك 

30 فروند كشتي ايراني در درياي خزر فعال است.

مدير عمليات و عضو هيئت مديره ي شركت خدمات دريايي و بندري كاوه از امضاي 
قراردادي براي سرمايه گذاري و كار در بندر شهيد رجايي با يك شركت چيني خبر داد. 
«هادي كريمي» گفت:  «شانگهاي پورت چين، به عنوان يكي از بزرگ ترين پورت اپراتورهاي 
كانتينري جهان، قراردادي را با كاوه امضاء كرده است.» وي همچنين به فعاليت اين شركت 
در خارج از كشور به منظور فعال سازي كريدور تعريف شده ي شمالـ  جنوب كه اروپا را به آسيا 
وصل مي كند، اشاره كرد. كريمي گفت: «اين شركت به همين منظور در دبي و در منطقه ي 
آزاد جبل علي يك پايانه ي پشتيباني و يك دفتر در آستاراخان روسيه تأسيس كرده است.» 
وي همچنين از بهره برداري از مرحله ي نخست پايانه ي پشتيباني شلمچه در سال جاري توسط 

شركت خدمات دريايي و بندري كاوه خبر داد.

انعقاد قرارداد با شركت چيني براي فعاليت 
در بندر شهيد رجايي

اتحاديه ي بين  المللي مؤسسات رده بندي 
(IACS) بـا اهداي لوح تقديـر به رييس 
كشـتيراني  مديرعامـل  و  هيأت مديـره 
جمهوري اسـالمي ايـران، از زحمات اين 
شـركت در ارائه ي خدمات و سرويس هاي 
كشـتيراني جمهـوي اسـالمي ايـران در 
زمينـه ي حمل ونقل دريايـي تقدير كرد. 
ــمند رئيس  ــن جايزه به پاس تجربيات ارزش اي
ــتيراني جمهوري  هيأت مديره و مديرعامل كش
ــاوگان و مديريت  ــران در هدايت ن ــالمي اي اس
ــل دريايي  ــي در حمل ونق ــاي اعمال تحريم ه
ــوي  ــداي اين لوح از س ــت.  اه ــده اس اهداء ش
ــات  ــه ي بين المللي مؤسس ــل اتحادي مديرعام

ــم برگزاري سمينار  رده بندي (IACS) در مراس
 Mariane و پنجمين جايزه ي Shipping-Tek

 BizTV International Maritime  Awards

امارات متحده ي عربي انجام شد.

اتحاديه بين المللي موسسات رده بندي از 
مديرعامل كشتيراني تقدير كرد
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اثرات هدفمند شدن يارانه ها 
بر فعاليت هاي بندري و دريايي

اين  جديد  استراتژ ي هاي  از  بنادر  سازمان  اموربندري  معاون 
سازمان خبرداد

به گفته ي معاون امور بندري و مناطق ويژه ي سازمان بنادر، با اجراي 
طرح بزرگ هدفمند شدن يارانه ها و افزايش هزينه هاي اين سازمان در 
زمينه ي تأمين سوخت، برق، آب و ساير موارد تورم زا، تغيير در روند 

اعطاي سوبسيدهاي مورد نظر در بخش تعرفه ها اجتناب ناپذير است.
سازمان،  اين  كارشناسان  و  مديران  جمع  در  صادقي فر»  «محسن 
تخفيفات  كاهش  و  بنادر  سازمان  جديد  استراتژي هاي  از  درحالي كه 
مجموع  در  سازمان  گفت: «اين  داد،  خبر  بندري  تعرفه هاي  بخش  در 
هزينه هاي جاري و تخفيفات حمايتي در بخش هاي صادرات، ترانزيت و 
ترانشيپ، ساالنه بيش از 6 هزار ميليارد ريال يارانه به گيرندگان خدمات 

بندري و دريايي از بنادر كشور ارائه مي  كند.»

تعديل تعرفه هاي بندري در سال 1382
معاون امور بندري سازمان بنادر، پيش از تشريح موضوع اصلي سخنان 
خود و تأثير هدفمندسازي يارانه ها بر فعاليت هاي بندري و دريايي، با 
اشاره به اقدام سازمان بنادر در سال 1382 و تعديل تعرفه هاي بندري، 
آن را نوعي راهكار براي هدفمندسازي درآمدها و هزينه هاي اين سازمان 
دانست كه بر روند ورود كشتي ها به بنادر كشور تأثير مثبت گذاشته 
است: «تعديل تعرفه هاي بندري در سال 1382 باعث تحول گسترده 
در ساختار درآمدي سازمان و همچنين، ميزان و تركيب فعاليت  خطوط 

كشتيراني در بنادر ايران شد.» 
تعديل  از  ناشي  ايجادشده  گسترده ي  تحول  توضيح  در  «صادقي فر» 
 ،1390 سال  در  تعرفه ها  تعديل  از   پيش  تا  اين كه  بيان  با  تعرفه ها، 
عمده ي درآمدهاي سازمان بنادر حاصل فعاليت خطوط كشتيراني بود، 
ميليارد  بنادر، 132  سازمان  عملياتي  درآمد  كل  سال 80،  گفت: «در 
تومان بود كه حدود 103 ميليارد تومان آن از عملكرد خطوط كشتيراني 
به دست آمد. درواقع، 78درصد درآمد سازمان بنادر از فعاليت كشتي ها 

بود و تنها 22درصد آن از طريق كاال حاصل  شد.»

نتايج تعديل تعرفه ها
اين كارشناس امور بندري، درباره ي اثرات طرح تعديل تعرفه ها در سال 
1382 خاطرنشان كرد:  «با اجراي اين طرح روند ورود كشتي ها به بنادر 
به تدريج افزايش يافت، به طوري كه در سال 1380 تعداد كشتي هاي 
سال  در  ميزان  اين  و  شد  ثبت  فروند   530 و  5هزار  بنادر  به  ورودي 

1388 به 10هزار و 220 فروند افزايش يافت.»
تا  كشور  بنادر  به  ورودي  كشتي هاي  ظرفيت  گفته ي «صادقي فر»،  به 

گزارش «بندر و دريا» از برنامه  ها و اهداف 
سازمان بنادرودريانوردي در همايش پايان سال مديران

گردهمايي ساليانه ي مديران ارشد و تصميم گير سازمان بنادر، با تأكيد بر موضوع 
و  عامل  هيأت  اعضاي  حضور  با  سازماني»،  تعالي  و  استراتژيك  «تفكر  محوري 
برگزار  تهران  در  گذشته  سال  اسفندماه  پاياني  هفته ي  در  كشور،  بنادر  مديران 

شد.
و  مسايل  مهم ترين  داشتند،  حضور  هم  كوچك  بنادر  رؤساي  كه  نشست  اين  در 
و  بين الملل  حوزه ي  در  دريايي  حمل ونقل  آسيب هاي  و  كشور  بنادر  چالش هاي 

منطقه بحث و بررسي  شد.
همايش يك روزه ي مديران سازمان بنادر و دريانوردي، ضمن اين كه مجالي است 
كشور،  بنادر  جاري  مسايل  به  راجع  مديران  كارشناسي  ديدگاه هاي  طرح  براي 
طرح هاي  در  سازمان  اين  پيش روي  استراتژي هاي  بررسي  و  نقد  براي  فرصتي 

توسعه اي نيز، قلمداد مي شود.
موضوع  به  بندري  بخش  در  گردهمايي،  اين  در  بندرودريا،  خبرنگار  گزارش  به 
هدفمند شدن يارانه ها و تأثيرات آن بر فعاليت  هاي دريايي،  در بخش دريايي، به 
مميزي آيمو و اقدامات آماده سازي دولت در اين زمينه، در بخش فّني و مهندسي، 
به  نيز،  مالي  و  اداري  بخش  در  و  جديد  سال  در  سازمان  سرمايه اي  پروژه هاي  به 

موضوع منابع انساني و بهره وري و تحول پرداخته شد.
در همايش مديران،  همچنين مديرعامل سازمان بنادر و دريانوردي در جمع بندي 
نظرات و ديدگاه هاي ارائه شده، به تبيين جايگاه سازماني بنادر به عنوان ارگاني 

پيشرو در حوزه هاي داخلي، منطقه اي و بين المللي پرداخت.
به گفته ي «مهندس سيد عطاءاله صدر»، در نقش داخلي بايد راه كارهاي اداره ي 
بهينه ي سازمان بنادر جست وجو شود؛ اداره ي بهينه به اين معنا كه تصميم گيري ها 
با پشتوانه ي منطقي و بر اساس شاخص هاي اصولي باشد تا به بهره وري و اثربخشي 

سازمان منجر شود.
گفت:  بنادر  سازمان  بين المللي  و  منطقه اي  نقش  تشريح  در  راه،  وزير  معاون 
«سازمان بنادر، متولي حمل ونقل دريايي كشور است و بايد مطابق استانداردهاي 

بين المللي اداره شود.» 
به گفته ي «مهندس صدر»، در نقش منطقه اي و بين المللي، از اعتبار سازمان بنادر 
در مجامع بين المللي سخن به ميان مي آيد؛ از اين رو الزم است با انطباق فعاليت ها 
دريانوردي  جهاني  جامعه ي  در  سازماني  جايگاه  از  بين المللي،  استانداردهاي  با 

حفاظت شود.
مديرعامل سازمان بنادر در بخش ديگري از سخنان خود با اشاره به اين كه بايد 
تأكيد  بيابيم،  را  بنادر  در  منابع  به  دست يابي  و  سرمايه گذاري  مطلوب  راه كارهاي 
اين  به  عوارض،  و  تعرفه  نظام  تدوين  در  بايد  سرمايه گذاري،  تشويق  كرد: «براي 
نكته توجه شود كه براي سرمايه گذار به صرفه باشد و بتواند سود بيش تري ببرد.»

و  چندمنظوره»  كوچك  بنادر  «احداث  ادامه،  در  صدر»  عطاءاله  سيد  «مهندس 
«توسعه ي حمل ونقل مسافري» را ازجمله مهم ترين دست آوردهاي سازمان بنادر 
طي يك سال گذشته برشمرد و احداث بنادر كوچك را در راستاي نظر مقام معظم 

رهبري، مبني بر توسعه ي نوار ساحلي دانست.
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قبل از تعديل تعرفه در سال 1380، حدود 67 ميليون تن بود و بعد از 
اجراي طرح تعديل در سال 1388 به 132 ميليون تن رسيد.

و  تخليه  بخش  در  طرح  اين  مثبت  نتايج  درباره ي  همچنين،  وي 
بارگيري كاالها اعم از نفتي و غيرنفتي، گفت: «در سال 1380 و پيش 
از اجراي طرح، كل آمار تخليه و بارگيري بنادر كشور، 75 ميليون تن 
بود كه اين رقم در سال 1388 و پس از تعديل تعرفه ها به 131 ميليون 

تن افزايش يافت.» 
به گفته ي معاون امور بندري، تنها در بخش غيرنفتي، در سال 1380، 
بيش از 39 ميليون تن تخليه و بارگيري انجام شد كه اين ميزان با 
به 86  سال 1388  در  تعديل  طرح  اجراي  از  پس  برابري   2 افزايش 

ميليون تن افزايش يافت.»

درآمد از كاال و كشتي بر اساس ساختار تعرفه اي
معاون امور بندري و مناطق ويژه ي سازمان بنادر، در ادامه با بيان اين كه 
پس از اجراي تعديل تعرفه و ساختار ناشي از آن نسبت درآمد سازمان 
بنادر از كشتي و كاال در مقايسه با سال 1382، كامًال معكوس شده 
است، گفت: «در سال 1388 و بر اساس ساختار تعرفه اي، 68درصد 
درآمد سازمان بنادر از طريق كاال و 32درصد آن از بخش كشتي بود؛ 
درحالي كه هم اكنون بسياري از هزينه هاي سازمان بنادر، از راه فعاليت 
شركت هاي  توسط  و....  تجهيزات  خريد  آموزش،  و  خدماتي  كارگران 

خصوصي تأمين مي شود.

افزايش خطوط الينري
«محسن صادقي فر»، افزايش خطوط الينري (خطوط كشتيراني بزرگ) 
كرد  قلمداد  تعرفه  تعديل  اجراي  مثبت  اثرات  از  ديگر  يكي  نيز،  را 
براي  الينري  و  كوچك)  (كشتي هاي  فيدري  داد: «عملكرد  توضيح  و 
بندري مثل بندر شهيد رجايي كه در «لوپ» بنادر منطقه قرار دارد، 
بسيار حايز اهميت است. در سال 1381 و يك سال پيش از اجراي 
تعديل تعرفه، نسبت سهم كشتي هاي فيدري به الينر در بندر شهيد 
رجايي، 65 به 35 بود و كشتي هاي فيدري، عمدتاً از بنادر دبي و سالله 

وارد اين بندر مي شدند.»
به گفته ي اين مقام مسئول در سازمان بنادر، با اجراي تدريجي نظام 
تعديل تعرفه و  تا سال 1388، اين نسبت كامًال برعكس شده و سهم 
كشتي هاي الينر در بندر شهيد رجايي به 80درصد در مقابل 20درصد 

كشتي هاي فيدري رسيده است.
كشتيراني  خط   24 حدود  حاضر،  حال  در  كرد:  اضافه  «صادقي فر» 

بزرگ در بنادر ايران تردد مي كنند.»

نگراني ها و الزامات طرح تعديل تعرفه ها
معاون امور بندري، اجراي برنامه ي تعديل تعرفه ها را همراه با برخي 
نگراني ها و الزاماتي دانست كه از سوي جامعه ي حمل ونقل دريايي مطرح 
مي شود. به گفته ي «صادقي فر»، احتمال كاهش درآمدهاي سازمان در 
برخي از بخش ها،  اعتراضات كاربران خدمات بندري،  مشكالت ناشي از 
اولين تجربه ي واگذاري بلندمدت (ده ساله) ترمينال هاي بندري به بخش 
خصوصي، الزام حمايت از بخش خصوصي،  الزام تبديل بنادر فيدري و 
فرعي به بنادر الينري و اصلي  را از مهم ترين موارد ايجاد نگراني ها و 

ضرورت هاي فراروي طرح تعديل تعرفه هاي بندري دانست.

رونق سرمايه گذاري
معاون امور بندري، با بيان اين كه تا قبل از سال 1380، سرمايه گذاري 
هرگز در حدي نبوده است كه اكنون وجود دارد، گفت: «در آن سال ها 
از يك معادله ي نامعقول پيروي مي كرديم، به طوري كه سازمان بنادر، 
80درصد درآمد خود را از فعاليت كشتي ها دريافت مي كرد و آن را در 

بخش كاال و براي متعادل شدن قيمت كاالها هزينه مي كرد.»
«صادقي فر» اضافه كرد: «با اجراي طرح تعديل تعرفه ها، سرمايه گذاري 
در پايانه ها و اراضي پشتيبان نيز بهبود يافته است، به طوري كه در 
به منظور  بيش تر  اراضي  تأمين  دنبال  به  بنادر،  سازمان  حاضر،  حال 

ايجاد مراكز صنعتي در بنادر نسل سوم است.»

حمايت از صادرات و ترانزيت
به  خود  سخنان  از  ديگري  بخش  در  بندري،  امور  كارشناس  اين 
تخفيفات جاري سازمان بنادر براي حمايت از صادرات و ترانزيت اشاره 
كرد و ميزان اين تخفيفات را 520 ميليارد تومان برآورد كرد كه توسط 

سازمان بنادر و بخش هاي خصوصي، به طور مشترك اعطا مي شود.
به گفته ي «صادقي فر»، در بخش صادرات حدود 75درصد، در ترانزيت 
حدود  كابوتاژ  در  70درصد،  حدود  ترانشيپ  در  50درصد،  حدود 
50درصد، در كشتي هاي مسافري حدود 90درصد، به كشتي  هاي فعال 
در درياي خزر حدود 50درصد و به لنج ها (بر اساس ظرفيت آن ها) 
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حدود 99درصد تخفيف داده مي شود.
وي اضافه كرد: «تخفيفات اعطايي به كشتي هاي بنادر جنوبي،، از 178 

سنت به 31 سنت كاهش پيدا كرده است.»

هدفمند شدن يارانه ها و تغيير در روند اعطاي تخفيفات
معاون امور بندري و مناطق ويژه ي سازمان  بنادر، در تشريح تأثير 
از  ناشي  دريايي  و  بندري  فعاليت هاي  بر  يارانه ها  شدن  هدفمند 
فروند   144 حضور  اعالم  با  برق،  انرژي  و  سوخت  مصرف  افزايش 
راهنمابر،  يدك كش،  الي روب،  از  اعم  بنادر،  در  دريايي  تجهيزات 
غيره،  و  آب رسان  و  سوخت رسان  كشتي  نجات،  و  تجسس  شناور 
مانند؛  بندري  تجهيزات  انواع  دستگاه   390 و  2هزار  وجود  از 
گنتري كرين، ترانس تينر، جرثقيل محوطه اي و خن كاري، ليفتراك 

و برج مكنده نيز، خبر داد. 
فروند   144 سوخت  ساالنه ي  مصرف  ميزان  صادقي فر»  «محسن 
تجهيزات دريايي را 36 ميليون ليتر و 2 هزار و 390 دستگاه تجهيزات 
بندري را 164 ميليون ليتر اعالم كرد كه در مجموع، 200 ميليون ليتر 

طي يك سال مصرف سوخت در بنادر را شامل مي شود.
حدود  بنادر  در  برق  مصرف  هزينه هاي  اين كه  اعالم  با  همچنين،  وي 
4/1 برابر شده، كل هزينه هاي سوخت، برق و آب را بدون لحاظ ساير 
عوامل تورم زا نظير: دستمزد، تأمين و تعويض قطعات يدكي و غيره را 

حدود 731 ميليارد ريال دانست.
اين مقام مسئول در سازمان بنادر، با اشاره به ميزان تخفيفات 5200 
ميليارد ريالي سازمان، مجموع سوبسيد اعطايي سازمان به گيرندگان 
خدمات بندري و دريايي در بنادر كشور را، 6هزار ميليارد ريال عنوان 

كرد.

استراتژي هاي پس از هدفمندي يارانه ها
معاون امور بندري سازمان بنادر، در ادامه با اعالم استراتژي هاي آتي 
توسط  يارانه ها  شدن  هدفمند  طرح  اجراي  با  همزمان  بنادر،  سازمان 
و  عوارض  حقوق،  بخش  در  سازمان  اين  برنامه هاي  درباره ي  دولت، 
امكان  كه  تصدي گري  «فعاليت هاي  كرد:   تصريح  بندري،  هزينه هاي 
كشتي،  راهنمايي  مانند؛  دارد،  وجود  خصوصي  بخش  به  آن  واگذاري 
قيمت هاي  با  مطابق  بايد  كمك ناوبري  عاليم  و  الي روبي  يدك كشي، 

واقعي انجام شوند.»
عملكرد هاي  شمار  در  يادشده،  فعاليت هاي  «صادقي فر»،  گفته ي  به 
هزينه زا هستند كه بايد از فعاليت هاي حاكميتي جدا شوند و در يك 

برنامه ي راهبردي، تخفيفات اين فعاليت ها به تدريج كاهش يابند.

مشاركتي شدن قالب قراردادها
سازمان  قراردادهاي  مدل  در  نظر  تجديد  بندري،   امور  كارشناس  اين 
داد:  توضيح  و  برشمرد  سازمان  بلندمدت  استراتژي هاي  از  يكي  را 
«تا پيش از اين، چون سازمان بنادر، از برخي الزامات حمايتي در قبال 
شركت هاي خصوصي برخوردار بود، بندر را با ساخت اسكله، محوطه و 
انبار و طي يك مزايده به بخش خصوصي واگذار مي  كرد. اين در حالي 
است كه قراردادهاي سازمان با پايانه  اپراتورهاي بندري، بايد در قالب 
مشاركت في مابين تدوين شود و سرمايه گذاري هاي سازمان در ساخت 

اسكله ها، محوطه ها، انبارها و الي روبي كانال اصلي نيز، لحاظ شود.»
و  بندر  داخل  در  نهفته  ارزش  دليل  به  و  «صادقي فر»  تأكيد  بر  بنا 
امتيازات آن نسبت به خارج از آن، در قراردادهاي سرمايه گذاري در 
محوطه ها و اراضي پشتيباني نيز، بايد تغيير ايجاد شود و سرمايه گذاران 

بندري، بايد به نوعي شريك تجاري سازمان قلمداد شوند.

حذف تدريجي تخفيفات بر كاال و كشتي
مربوط  تخفيفات  تشنج  از  به دور  «حذف  صادقي فر»،  «محسن 
بنادر  سازمان  استراتژي هاي  از  ديگر  يكي  را  كشتي»   و  كاال  به 
گفت:  كنيم،  منطقي  را  قيمت ها  بايد  اين كه  بر  تأكيد  با  و  دانست 
«براي سازمان بنادر و دولت، هزينه ي هر يك تن كاال، حدود 12 هزار 
تومان تمام مي شود، درحالي كه به عنوان مثال، در زمينه ي صادرات 
كاال، سازمان به ازاي هر يك تن، حدود 2هزار و 500 تومان دريافت 

مي كند.» 
معاون امور بندري خاطرنشان كرد: «با توجه به هدفمند شدن يارانه ها 
و تأكيد دولت بر دريافت هزينه هاي واقعي و تمام شده در هر بخش، 

بايد قيمت ها به سمت منطقي شدن سوق پيدا كنند.»

معرفي مهم ترين پروژه هاي عمراني و سرمايه اي
در حوزه ي فني و مهندسي

تجهيزات  تأمين  بنادر،  سازمان  ومهندسي  فني  معاون 
سال   در  جديد  رويكردي  را  غيرسازماني  محل  از  استراتژيك 

جاري عنوان كرد.
معاونت فني و مهندسي سازمان بنادر، با اعالم مهم ترين فعاليت هاي 
مهم ترين  معرفي  به    ،1389 سال  طي  معاونت  اين  در  انجام گرفته 
پروژه هاي عمراني و سرمايه اي سازمان بنادر در بخش فني و مهندسي 

پرداخت.

پروژه هاي سرمايه اي و عمراني 
معاون فني و مهندسي سازمان بنادر، در تشريح پروژه هاي سرمايه اي 
اعتبار  با  جنوب  بنادر  در  موج شكن  احداث  اعالم  با  سازمان،  اين 
تأسيسات،  و  ابنيه  بخش  در  سرمايه گذاري  ريال،  ميليارد  800هزار 
شامل: طرح هاي توسعه اي بنادر شهيد رجايي و شهيد بهشتي، بنادر 
 3 را،  بنادر  اجرايي  پروژه هاي  و  سواحل  الي روبي،  نفتي،  و  مسافري 
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ميليارد و 242 هزار ريال عنوان كرد. 
«رمضان عرب ساالري»، ضمن بيان اهم اقدامات اداره ي كل مهندسي 
عمران در سال 1389،  با اشاره به انجام عمليات الي روبي يك ميليون و 
220 هزار مترمكعب در بنادر انزلي و بوشهر، افزايش حوضچه ي آرامش 
در بندر انزلي، طرح توسعه ي بندر شهيد رجايي به ميزان 87 هكتار، 
رجايي،  شهيد  بندر  در  كيلومتر  ميزان 21  به  ريلي  شبكه ي  توسعه ي 
بنادر  در  مترمربع  ميزان 2500  به  اسكله  احداث  چون:  ديگري  موارد 
ميزان 32  به  بارانداز  محوطه ي  ايجاد  حقاني،  و  رجايي  شهيد  بوشهر، 
اجراي  و  عاليم  نصب  و  خرمشهر  و  اروندكنار  بوشهر،  بنادر  در  هكتار 

خطوط ترافيكي به طول 25 كيلومتر را نيز به اين فهرست اضافه كرد.

VTS و CCTV تجهيز بنادر به سيستم هاي
بنادر  حاضر،  حال  در  اين كه  بيان  با  بنادر،  سازمان  عامل  هيأت  عضو 
 CCTV سيستم  به  انزلي  خرمشهر،  امام خميني،  اميرآباد،  چابهار، 
اين  به  رجايي  شهيد  و  نوشهر  بوشهر،  بنادر  تجهيز  شده اند، از  مجهز 

سيستم در سال 1390 خبر داد.
به گفته ي «عرب ساالري»، سيستم VTS در بنادر انزلي و امام خميني 
به بهره برداري رسيده و اين سيستم، ابزاري مهم و حياتي در دسترس 

مديريت بندر در جهت افزايش بهره وري قلمداد مي شود.
اين مقام مسئول در سازمان بنادر، با اشاره به تجهيز بنادر به امكانات 
جمع آوري آلودگي نفتي، اين تجهيزات را در ارتقاي ايمني و محيط 
زيست دريايي حايز اهميت دانست و در خصوص سامان دهي حمل ونقل 
مسافري گفت: «در بخش مسافري، 4 فروند اسكله ي مسافري در بندر 
شهيد حقاني احداث شده همچنين، 6 فروند شناور مسافري نيز تحويل 

شده است كه 2 فروند ديگر هم در دست تحويل است.»

ساخت شناور جمع آوري آلودگي
معاون فني و مهندسي سازمان بنادر و دريانوردي، در بخش ديگري از 
سخنان خود، از آغاز به ساخت شناور بسيار بزرگي به منظور جمع آوري 
آلوده كننده هاي دريايي با سرمايه گذاري هنگفت خبر داد و گفت: «اين 
كشتي، از بزرگ ترين شناورها در خاورميانه است كه نشان از عملكرد 
و  حاكميت  تحت  آب هاي  در  نفتي  آلودگي  با  مقابله  در  ايران  دولت 

بين المللي دارد.»
«عرب ساالري» با بيان اين كه بدنه ي اين شناور ساخته شده است و 
ماشين آالت آن نيز، در دست خريد و حمل است،  از بهره برداري آن در 

سال 1390 خبر داد.
روباتيك  دستگاه  ساخت  بنادر،  سازمان  مهندسي  و  فني  معاون 
در  بسيار  كاربرد  با  مهم  بسيار  دست آوردي  را   (ROV) زيردريايي 
در  زيردريايي،  روبات  از  وي،  گفته ي  به  برشمرد.  دريايي  فعاليت هاي 

تحكيم ديواره هاي بتني اسكله استفاده مي شود. 

تأمين تجهيزات استراتژيك
محل  از  بندري  استراتژيك  تجهيزات  تأمين  عرب ساالري»،  «رمضان 
طي  بنادر  سازمان  رويكردهاي  از  يكي  را  غيرسازماني  تسهيالت 
در  «تاكنون  داشت:  اظهار  باره  اين  در  و  كرد  عنوان  اخير  سال هاي 
جرثقيل  شامل:  بندري،  تجهيزات  دستگاه   131 خريداري  زمينه ي 
انواع  محوطه اي،  موبايل  جرثقيل  ساحلي،  موبايل  جرثقيل  كانتينري، 
به  ريچ استاكرها،  و  تينر  ترانس  كانتينر،  حمل  كشنده هاي  ليفتراك، 
ارزش 52 ميليارد تومان سرمايه گذاري شده است كه تعداد زيادي از 
آن ها تاكنون وارد بندر شده و تعداد باقي مانده نيز، در سال 1390 وارد 

كشور مي شود.»

تهيه ي نرم افزار تجاري ايراني 
تهيه ي  از  همچنين  بنادر،  سازمان  مهندسي  فني  امور  كارشناس  اين 

نرم افزار كامًال ايراني « PMO Dynamics » با قابليت شبكه بندي 
منظم و نامنظم سواحل، درياها و جزاير و شبيه سازي هيدروديناميكي 
دنبال  داشت: «به  اظهار  نرم افزار  اين  ويژگي هاي  درباره ي  و  داد  خبر 
براي  مناسبي  بسيار  بستر  بين المللي،  معتبر  نرم افزارهاي  از  استفاده 
پارامترهاي  شبيه سازي  به  قادر  ايراني  كامًال  مدل   اولين  توسعه ي 
جديد،  محاسباتي  روش هاي  از  برخوردار  و  گسترده  طيف  در  دريايي 

فراهم شد.»
قابليت هاي  از  امكان  حد  تا  مدل،  اين  «عرب ساالري»،  گفته ي  به 
موجود در نرم افزارهاي معتبر بين المللي برخوردار بوده و درعين حال از 

تكنيك هاي محاسباتي كارآمد و به روز در آن استفاده شده است.

شبكه ي اندازه گيري مشخصه هاي دريايي
راه اندازي  به  اشاره  با  بنادر،  سازمان  عامل  هيأت  عضو 
شبكه ي اندازه گيري مشخصه هاي دريايي از سال گذشته و ادامه ي آن 
در سال جديد، با توضيح قابليت هاي اين شبكه، به ويژگي هايي چون:
سواحل،  اقليم  ماهيت  درك  بهبود  براي  عمومي  داده هاي  جمع   
فراهم آوري داده هاي بالدرنگ براي استفاده كنندگان از دريا، استفاده 
و  هواشناسي  پيش بيني  سيستم هاي  نسبي  صحت  به  دسترسي  و 
اقيانوس شناسي و به كارگيري در كاليبراسيون و صحت سنجي مدل هاي 
و  تاريخي)  (تخمين هاي  پيش يابي  براي  كه  كرد  اشاره  جو  و  موج 

پيش بيني (تخمين  هاي آينده)» به كار مي آيد.
«رمضان عرب ساالري»، همچنين در خصوص اقدامات انجام شده براي 
ايجاد شبكه ي اندازه گيري مشخصه هاي دريايي، از خريد و به آب اندازي 
«خريد   ،1379 سال  در  داخل  ساخت  موج نگار  بويه ي  دستگاه  سه 
سال 1385،  در  خارجي  موج نگار  بويه ي  دستگاه  سه  به آب اندازي  و 
از  استفاده  جهت  قاره  فالت  نفت  شركت  با  اوليه  مذاكرات  «انجام 
سكوهاي نفتي مستقر در خليج فارس براي نصب تجهيزات اندازه گيري 
خبر  زمينه  اين  در  كشور  هواشناسي  سازمان  با  نزديك  همكاري  و 

داد.

ساماندهي ساخت و سازها در نوار ساحلي
معاون امور فني و مهندسي سازمان بنادر، با اشاره به تصويب صدور 
توسط  دريايي  تجهيزات  و  تأسيسات  ساير  و  اسكله  تأسيس  مجوز 
سازمان بنادر و داشتن حق نظارت در اجرا و بهره برداري، مطابق بند 
اسالمي،  شوراي  مجلس  در  سازمان  اين  آيين نامه ي  ماده ي 3  از   22
بعضي اهداف كميته ي صدور مجوز را: سامان دهي ساخت و سازهاي 
تأسيسات دريايي در نوار ساحلي كشور، بررسي و كنترل رعايت ضوابط، 
كنترل  اجرا،   و  طراحي  در  اجرايي  و  فني  آيين نامه هاي  و  استاندارد 
و  ناوبري  ايمني  با  رابطه  در  بين المللي  و  ملي  قوانين  الزامات  رعايت 
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دريانوردي و كنترل و نظارت بر حسن اجراي بهره برداري از نظر ايمني، 
فني و كاربردي  برشمرد. 

طرح توسعه ي بندر شهيد بهشتي چابهار
اين مقام امور فني و مهندسي، با اعالم اين كه توسعه ي بندر چابهار 
بين المللي،  سطح  در  كاال  ترانزيت  در  ايران  نقش  افزايش  به منظور 
كشورهاي  با  امنيتي  و  فرهنگي  و  اجتماعي  اقتصادي،  پيوندهاي 
همسايه ي شرق و شمال شرق و بهبود توليد ناخالص داخلي و ارتقاي 
اهميت  از  منطقه اي،  و  ملي  توسعه ي  در  چابهار  آزاد  منطقه ي  نقش 
بندر  گفت: «توسعه ي  طرح  اين  خصوص  در  است،  برخوردار  ويژه اي 
به  كاال  تبادل  ظرفيت  با  بين المللي  استانداردهاي  سطح  در  چابهار 
به  است.»  شده  گرفته  نظر  در  سال  در  تن  ميليون   6 حداقل  ميزان 
دسترسي  كانال  ال ي روبي  شامل:  طرح،  اين  «عرب ساالري»،  گفته ي 
پايانه ي  ايجاد  موجود،  موج شكن  اطاله  اراضي،  احياي  حوضچه ها،  و 

كانتينري و احداث اسكله هاي چندمنظوره است. 

تازه ترين اطالعات درباره ي بنادر چندمنظوره
«عرب ساالري»، در ادامه ي سخنان خود، با مطرح كردن احداث بنادر 
كوچك چندمنظوره در 300 نقطه جنوب كشور، چشم انداز اين طرح را 
«ايجاد سواحلي امن با توزيع مناسب جمعيتي، ارتقاي رفاه و معيشت 
مردم، تقويت وحدت بين مذاهب در طول مرزهاي آبي و نيز افزايش 

قابليت هاي دريايي كشور» عنوان كرد.
وي با اعالم اين كه در حال حاضر، 18 بندر از اين طرح توسط پيمانكار 

در دست احداث است و 21 بندر هم در دست مطالعه قرار دارد، در 
خصوص موانع و مشكالت اين طرح اظهار داشت: «يكي از مشكالت 
مورد  اين  به  كه  است  قانوني  مجوزهاي  اخذ  بودن  زمان بر  طرح،  اين 
مي توان مسائلي چون: افزايش هزينه ي حمل مصالح سنگي با توجه به 
اجرايي شدن قانون هدفمند كردن يارانه ها، دور از ذهن بودن احداث 
300 بندر در زمان مقرر با توجه به اعتبار تخصيص يافته 800 ميليارد 
ريالي ساالنه و عدم امكان بهره برداري مناسب از موج شكن ها و طرح 

بدون تأمين زيرساخت هاي الزم را نيز اضافه كرد.» 

الزمات مميزي آيمو و چالش هاي پيش رو
معاونت دريايي سازمان بنادر اهداف مميزي و محدوده هاي آن 

را تشريح كرد.
به باور معاون امور دريايي سازمان بنادر و دريانوردي، اين سازمان براي 
اجراي مميزي اجباري سازمان جهاني دريانوردي (IMO)، از ساختارهاي 
خاصي برخوردار نيست. «ايزديان»، در ادامه فهرستي از مهم ترين اقدامات 

اين سازمان در دوره ي آماده سازي انجام مميزي را ارايه كرد.
عضو هيأت عامل سازمان بنادر، همچنين تأكيد كرد كه براي اجراي 
جهاني  سازمان  قبول  مورد  و  كم نقص  صورت  به  اجباري  مميزي 
دريانوردي، ساير معاونت هاي سازمان بنادر نيز، بايد با معاونت دريايي 

همكاري تنگاتنگ داشته باشند.

كارآمدسازي فعاليت هاي دريانوردي
معاون امور دريايي سازمان بنادر، در تشريح اهداف آيمو از انجام مميزي، 
با بيان اين كه سازمان بين المللي دريانوردي (IMO) به دنبال حسن 
اجراي الزامات اين سازمان توسط كشورهاي عضو آيمو است، مهم ترين 
اهداف آيمو را: «ارتقاي سطح ايمني دريانوردي»، «جلوگيري و مقابله 
نظارت  كيفيت  سطح  كشتي ها»، «ارتقاي  از  ناشي  دريايي  آلودگي  با 
مراجع دريايي بر عناصر مرتبط با ايمني دريانوردي» و «كارآمدسازي 

فعاليت هاي دريانوردي» برشمرد.

دامنه ي شمول مميزي آيمو
اظهار  اجباري  مميزي  دربرگيري  دامنه ي  درباره ي  ايزديان»،  «سعيد 
مميزي ها   ،(25)996.A شماره ي  قطع نامه ي  اساس  «بر  داشت: 
مسئوليت  پرچم،  صاحب  كشور  وظايف  و  مسئوليت ها  حوزه  سه  در 
ساحلي  كشور  وظايف  و  مسئوليت ها  و  بندر  صاحب  كشور  وظايف  و 

صورت مي گيرند.»
فعاليت هاي  با  مرتبط  سازمان هاي  از  مميزي  همچنين  «ايزديان»، 
سازمان  نقشه برداري،  سازمان  زيست،  محيط  سازمان  مانند:  دريايي، 
جغرافيايي ارتش، سازمان هواشناسي و سازمان ارتباط راديويي را جزو 

برنامه هاي آيمو دانست. 

مقررات تحت شمول مميزي
اين مقام مسئول در سازمان بنادر، با بيان اين كه دامنه ي شمول اين 
دولت  كه  جهاني،  كنوانسيون هاي  و  المللي  بين   مقررات  به  مميزي 
كشور عضو به آن ها ملحق شده اند، گسترش خواهد يافت، اين مقررات 
را شامل: «ايمني جان اشخاص در دريا»، «جلوگيري از آلودگي ناشي 
و  گواهي نامه  صدور  آموزشي،  استانداردهاي  «اجراي  كشتي ها»،  از 
نگهباني در دريا»،  «كنترل خطوط بارگيري كشتي ها» و «پياده سازي 

مقررات جلوگيري از تصادم در دريا» برشمرد. 

محدوده ي مميزي
معاون امور دريايي سازمان بنادر، در بخش ديگري از سخنان خود در 
خصوص محدوده ي مميزي سازمان جهاني دريانوردي، با بيان اين كه 
اين مميزي در محدوده ي «حوزه ي اختيارات سازمان مرجع دريايي»، 
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«قوانين و مقررات ملي» و «چارت سازماني، اهداف راهبردي»،  «خط 
الزامات  اعمال  و  اجرا  «چگونگي  مي شود،  انجام  سازماني»  مشي 
بين المللي مندرج در مقررات الزم االجراي آيمو» و «كنترل بازرسي، 
مميزي، تأييد و صدور گواهي نامه» را نيز از ديگر موارد مطرح شده در 

محدوده ي اين مميزي دانست.
به گفته ي «ايزديان»، «اعطاي اختيارات و نظارت بر مؤسسات رسمي»، 
«گزارش به آيمو و ديگر دستگاه هاي اجرايي»، «آموزش ها و شايستگي 
كارشناسان، بازرسان و مميزان سازمان» و «تعهد و اشراف بر رويه هاي 
جاري براي اجراي الزامات آيمو در ميان مسئوالن و مديران سازمان»، 

از ديگر بخش هاي محدود مميزي قلمداد مي شود.

2012، پايان مميزي اختياري
طرح  وضعيت  آخرين  درباره ي  بنادر،  سازمان  در  مسئول  مقام  اين 
مميزي اجباري اظهار داشت: «مميزي اختياري آيمو كه سازمان بنادر 
هم داوطلب انجام آن است، در سال 2012 به پايان مي رسد و بعد از 
اين تاريخ، آيمو پيشنهاد هيچ كشوري را نمي پذيرد. همچنين در سال 
2013، برنامه ي انجام مميزي اجباري از كشورهاي عضو توسط آيمو 

تنظيم مي شود.»
به گفته ي «ايزديان»، در همين سال، قطع نامه ي اجباري كردن مميزي 
در اجالس 28 مجمع آيمو به تصويب مي رسد و يك سال بعد، دوره ي 
سال  در  بود.  خواهد  اجباري  مميزي،  طرح  شروع  براي  آماده سازي 
كشورهاي  كليه  براي  مميزي  خورشيدي،   1393 سال  برابر   ،2015

عضو سازمان جهاني دريانوردي اجباري مي شود.

اقدامات انجام شده توسط سازمان بنادر در دوره ي آماده سازي
معاون امور دريايي سازمان بنادر، «تدوين و تصويب سيستم مديريت 
 (audit  Pilot) آزمايشي  مميزي  انجام  در  «مشاركت  كيفيت»، 
بخش هاي  از  داخلي  مميزي  راهبري  دستورالعمل  «تهيه ي  آيمو»؛ 
دريايي و بندري مرجع دريايي (مصوب هيأت عامل)»، «انجام مميزي 
از ادارات كل مربوطه و اعالم نتايج مميزي به معاونت دريايي» را از 
آماده سازي  دوره ي  در  بنادر  سازمان  توسط  انجام شده  اقدامات  جمله 
براي  آماده سازي  ستاد  «تشكيل  چون:  كارهايي  و  برشمرد  مميزي 
تفاهم نامه ي  امضاي  به  منتهي  اوليه ي  «اقدامات  آيمو»،  مميزي 
في مابين سازمان و آيمو» و «تدوين قوانين و مقررات ملي در اجراي 

الزامات آيمو»  را نيز به اين فهرست اضافه كرد.
به گفته ي اين كارشناس دريايي، «بازنگري در سيستم مديريت كيفيت 
مستقر در ستاد»، «آغاز تدوين اهداف راهبردي بخش دريايي كشور» 
و «استخراج وظايف و مسئوليت  هاي ناشي از الزامات ملي و بين المللي 
دريايي»، از ديگر اقدامات مهم سازمان بنادر و دولت جمهوري اسالمي 

ايران در دوره ي آماده سازي مميزي محسوب مي شود.

مميزي و چالش هاي پيش رو
در  ايران  دولت  از  آيمو  مميزي  اين كه  اعالم  با  ايزديان»  «سعيد 
سال  سوم  ماهه ي  سه  با  مطابق  ميالدي  سال 2011  آخر  سه ماهه ي 
تا  حداكثر  بايد  بنادر،  كرد: «سازمان  اضافه  شد،  خواهد  انجام   1390
پايان سه ماهه ي اول امسال اطالعاتي را كه مبناي اصلي مميزي آيمو 

خواهد بود، به سازمان بين المللي دريانوردي ارايه كند.»
«شيوه ي  شامل:  را  اطالعات  اين  بنادر،  سازمان  دريايي  امور  معاون 
قانون گذاري و نحوه ي اجباري شدن الزمات آيمو در جمهوري اسالمي 
ايران»، «جايگاه سازمان بنادر در دولت و شرح وظايف آن به عنوان 
مرجع دريايي كشور»، «ساختار تشكيالت و وظايف بخش هاي مختلف» 

و «آمار نيروي انساني موجود در سازمان» عنوان كرد.
مدت  در  بايد  همچنين  سازمان  اين  مسئول،  مقام  اين  گفته ي  به 
مقررشده اطالعاتي در خصوص: «وضعيت بنادر تابعه به عنوان شعبات 

در  كشور  ملي  مقررات  و  «قوانين  آيمو»،  الزامات  اجراي  در  سازمان 
اجراي الزامات»، «اهداف راهبردي كشور در زمينه ي ايمني و امنيت 
تجهيزات  «وضعيت  و  دريايي»  زيست  محيط  حفظ  و  دريانوردي 
مرتبط با اجراي الزامات آيمو و نحوه ي تعمير و نگهداري» به سازمان 

بين المللي دريانوردي ارايه كند.

پس از مميزي
«بعد از انجام مميزي، آيمو يك فرصت سه ماهه به منظور رفع نواقص 

احتمالي به كشور ها مي دهد.»
«ايزديان» با بيان اين مطلب و تأكيد بر اين كه ايران از نظر انجام مميزي 
اختياري و اقدامات در دست اجرا، در اين زمينه، مشكل خاصي ندارد، 
گفت:  «در سه ماهه ي اول سال 2012 ميالدي، فرصت ارايه ي برنامه براي 
رفع نواقص احتمالي در نظر گرفته شده و پايان سال 1393 نيز، فرصت 

رفع نواقص مطابق با برنامه  تنظيم و توافق شده است.»
با  است  مصادف   1393 سال  پايان  مسئول،  مقام  اين  گفته ي  به 
كشورهاي  اين كه  ضمن  آيمو؛  مميزي  برنامه ي  شدن  اجباري  زمان 
مميزي شده در طرح اختياري، فرصت بيش  تري براي مميزي اجباري 

خواهند داشت.
جامع  سيستم  كامل  «راه اندازي  بنادر،  سازمان  عامل  هيأت  عضو 
تأكيد  و  عنوان  مميزي  طرح  در  پيش رو  چالش هاي  از  را  دريايي» 
كرد: «اين سيستم به سازمان در مستندسازي كمك مي كند كه مورد 
تأكيد آيمو نيز قرار داد. افزون بر آن، بر نظام مند و سيستماتيك شدن 

سازمان در بخش دريايي نيز تأثيرگذار است.»

انتظار معاونت دريايي سازمان بنادر از ساير معاونت ها
معاون امور دريايي سازمان بنادر، با طرح موضوع: «نيازمندي ها براي 
غيردريايي  بخش هاي  ساير  از  معاونت  اين  انتظار  به  آماده سازي»، 
سازمان بنادر پرداخت. «ايزديان»، از معاونت امور بندري و مناطق ويژه 
ارتقاي  راستاي  در  راهبردي  اهداف  در «تدوين  تا  خواست  اقتصادي 
با  دريايي»،  زيست  محيط  حفظ  و  دريانوردي  امنيت  و  ايمني  سطح 
بخش هاي دريايي سازمان همكاري داشته باشند و موضوعات مربوط 

به آيمو را در الويت كار خود قرار بدهند.
كمك به تدوين قوانين و مقررات ملي به منظور اجراي «الزامات آيمو» 
اجرايي»  آيين نامه ي  و  قانون  اجراي  راستاي  در  عاجل  «اقدامات  و 
سازمان  بندري  بخش  از  دريايي  امور  معاون  درخواست هاي  ديگر  از 

است.
«ايزديان»، همچنين از معاونت فني مهندسي خواست تا در زمينه ي 
تأمين تجهيزات مورد نياز بر اساس فهرست مدنظر معاونت دريايي و 
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بر اساس اولويت ها و استانداردهاي ارايه شده در اين فهرست، اقدامات 
عاجل را به عمل آورد.

به گفته ي «ايزديان»: «تأمين بودجه ي مورد نياز به منظور آماده سازي 
برخي  انجام  و  فعلي  تشكيالتي  ساختار  «حفظ  آيمو»،  مميزي  براي 
اصالحات جزئي»، «حفظ جايگاه بخش حاكميتي سازمان در ستاد»  و 
«تأمين نيروي انساني مورد نياز در ستاد و بنادر تابعه بر اساس اعالم 
از  دريايي  معاونت  خواسته هاي  مهم ترين  دريايي»،  امور  معاونت  نياز 

بخش هاي اداري و مالي سازمان محسوب مي شود.
وي همچنين از مديران بنادر تابعه خواست تا درباره ي «رفع كامل موارد عدم 
انطباق گزارش شده در مميزي داخلي»، پيگيري هاي الزم را انجام دهند و با 

ستاد آماده سازي مميزي آيمو همكاري بيش از پيش داشته باشند. 

رها شدن از تله اشرافيت سازماني
اصالح  از  بنادر  سازمان  مالي  و  اداري  برنامه ريزي،  معاون 

ساختار سازماني خبر داد 
«محمدرضا امامي» بر اين باور است كه سازمان ها پس از رسيدن به 
مرحله ي بلوغ، يا گرفتار آريستوكراسي و اشرافيت سازماني مي شوند و 

يا آن كه در مسير توسعه و زايش مجدد قرار مي گيرند.
تحول  و  تغيير  مبحث  طرح  با  كه  بنادر  سازمان  عامل  هيأت  عضو 
سازماني بر اساس اقتضائات زماني و مكاني، در خصوص ضرورت  اصالح 
ساختار در سازمان هاي اقتصادي و اداري سخن مي گفت، بهسازي امور 
در تمام سطوح و تعيين استراتژي در اين زمينه را از اهداف سازمان 

بنادر طي سال 1390 دانست.
معاون برنامه ريزي، اداري و مالي سازمان بنادر، همچنين در اين نشست، 
درباره ي روند بهره وري در اين سازمان و عوامل كليدي تأثيرگذار بر 

بهره وري، سخناني ايراد كرد.

تغيير و تحول بر اساس اقتضائات زماني و مكاني
«محمدرضا امامي»، در تبيين مفهوم تغيير و تحول سازماني و ضرورت 
الوتسو  از  جمله اي  به  استناد  با  اقتصادي،  سازمان هاي  در  آن  اجراي 
ندهيد،  تغيير  را  انتخاب شده  حركت  مسير  چنانچه  اين كه:  بر  مبني 
كرد:  تأكيد  شود،  ختم  آغاز  نقطه ي  همان  به  مسير  اين  است  ممكن 
«تغيير در بنگاه ها و سازمان هاي اقتصادي و اداري اجتناب ناپذير است 
و بايد بر اساس اقتضائات زماني و مكاني، اين تغيير و تحوالت انجام 
گيرد. البته در مبحث تغيير، سازمان ها و بنگاه ها تفاوت خاصي نسبت 

به هم ندارند و همه نيازمند تغيير هستند.»
عضو هيأت عامل سازمان بنادر با اشاره به اين كه كاركنان به برنامه هاي 
كاري و روزمره شان عادت مي كنند و نسبت به آن احساس رضايت مندي 
دارند، خاطرنشان كرد: «مطابق رويكرد تغيير، حتي در صورت وجود 
وضع مطلوب و رضايت مندي كاركنان، اصالح ساختار و رويه ي موجود 
الزم است. به عبارت بهتر، براي جلوگيري از حوادث آينده و مطلوب تر 
مسير  در  مجدد»،  به «مهندسي  توجه  با  بايد  موجود  وضعيت  كردن 

اصالح ساختار و امور معمول در سازمان گام برداريم.»

شناخت نقطه ي آغاز تحول
«براي رسيدن به تحول بايد از كجا شروع كنيم؟»، اين پرسشي بود 
كه معاون برنامه ريزي، اداري و مالي، در ادامه ي سخنان خود، سعي 
كرد كه به  آن پاسخ دهد. به گفته ي «مهندس امامي»، در منحني عمر 
سازماني، بنگاه هاي اقتصادي و اداري، از مرحله ي زايش، رشد و بلوغ 

با هم مشترك هستند.
و  قرارگيري  تشخيص  بلوغ،  مرحله ي  از  پس  اين كه  بيان  با  «امامي» 
سازمان  عمر  منحني  در  اداري  سازمان  و  اقتصادي  بنگاه  يك  جايگاه 
حائز اهميت است، آن را در تعيين استراتژي ها، خط مشي ها و اهداف 

كالن، به لحاظ كّمي و كيفي مهم دانست.

مرحله  اين  در  اشتباه  بنادر،  سازمان  عامل  هيأت  عضو  گفته ي  به 
مي تواند بنگاه هاي اقتصادي را به انحراف بكشاند.

پس از مرحله ي بلوغ سازماني
«مهندس امامي»، در بخش ديگري از سخنان خود به تشريح وضعيت 
«در  گفت:  و  پرداخت  بلوغ  مرحله ي  به  رسيدن  از  پس  سازمان ها 
مرحله ي بلوغ، سازمان ها كامل مي شوند، اما پس از آن، ممكن است 
در ادامه ي مسير 2 اتفاق بيفتد: يكي حركت به سمت آريستوكراسي 
و  توسعه  مسير  در  گرفتن  قرار  ديگري،  و  است  سازماني  اشرافيت  يا 

زايش مجدد است.
وي در تبيين آريستوكراسي، اظهار داشت: «سازمان هاي فاقد استراتژي 
و نگرش ويژه نسبت به آينده، در وضع موجود متوقف مي شوند و به 
سمت اشرافيت سازماني كشيده مي شوند. به عبارت ديگر، سازمان ها به 
بلوغ رسيده اند و وضع مالي آن ها خوب است و امكانات خوبي دارند.»

اشرافيت  شرايط  در  مالي،  و  اداري  برنامه ريزي،  معاون  گفته ي  به 
سازماني، برنامه ي توسعه اي وجود ندارد و درآمدها به ناچار براي عوض 

كردن اتاق ها و شيك تر شدن ظاهر سازمان و زندگي هزينه مي شود.

سازمان بنادر در مسير پوست اندازي
عضو هيأت عامل سازمان بنادر، اين سازمان را در شرايط زايش مجدد 
و استمرار نگاه توسعه اي به ويژه در مديريت جديد ــ دانست و توضيح 
ملي،  فضاي  در  انجام شده  مطالعات  به  توجه  با  بنادر  «سازمان  داد: 
منطقه اي و بين المللي، از مرحله ي بلوغ عبور كرده و با رها شدن از 
تله ي اشرافيت سازماني، با يك نگاه برنامه اي و استفاده از امكانات و 
منابع مالي، در مسير توسعه ي زيرساخت ها و زيربناها و در مرحله ي 
مبناي  بر  چندان كه  است.  گرفته  قرار  پوست اندازي  و  مجدد  زايش 
اين نگرش، تفكر هاب شدن بنادر، تفكر تزريق سرمايه، طرح توسعه و 

افزايش عمليات مطرح مي شود.

وظايف مديران در مرحله ي تغيير و تحول
بنادر  سازمان  اين كه  به  اشاره  با  بنادر  سازمان  در  مسئول  مقام  اين 
را  مكاني  و  زماني  اقتضائات  اساس  بر  پوست اندازي  مرحله ي  به موقع 
تشخيص داده، به رفتارهاي تصميم گيران و تصميم سازان در مرحله  ي 
زايش مجدد و اصالح ساختارها پرداخت و گفت: «رهبران سيستم در 
مرحله ي تغيير و تحول، بايد بر اساس راهبرد اصلي سازمان، موقعيت ها 
شده،  شرح وظيفه اي كه تعيين  را در سطح ستاد و بنادر، مبتني بر 
مشخص كنند. به بيان ديگر، تغيير و اصالح سازماني، مستلزم تغيير 

نگرش مديران تصميم گير و مديران تصميم ساز است.»
«مهندس امامي»، بهسازي ساختار را اولين نقطه ي مورد هدف براي 
تطبيق با وضع موجود و چشم انداز 1404 عنوان كرد و اجراي آن را هم 

از نظر ساختار اجرايي و هم از نظر تفويض اختياري الزم دانست.

تفكر استراتژيك و عوامل كليدي تحول
بنادر  سازمان  مديران  ديدگاه هاي  به  اشاره  با  امامي»  «مهندس 
«تفكر  تعيين  سازمان،  اين  اولويت هاي  و  مأموريت  تشريح  در 
استراتژيك» در سازمان را الزم و ضروري برشمرد و نتيجه گيري كرد: 
«با ايجاد تغيير در ساختار ناشي از دگرگوني تفكر و نگرش مديران، 
ستاد،  سطح  در  انساني  ارتباطات  در  تغيير  و  جديد  ابزار  از  استفاده 

اجتناب ناپذير مي شود.»
به گفته ي معاون اداري و مالي سازمان بنادر، در مبحث عوامل كليدي 
هستيم،  تأثيرگذارتر  و  كالن تر  تغييرات  دنبال  به  چنانچه  تحول، 
ويژگي هاي رهبري تحول بايد تعريف و ويژگي هاي منابع انساني مؤثر 

در تغيير بررسي شود.
اين كارشناس سازمان بنادر در امور برنامه ريزي، اداري و مالي، «متعهد 
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بودن مديران ارشد»، «تشكيل تيم قوي» و «تعميم نگاه بخشي به نگاه 
فردي» را از شاخص هاي تأثيرگذار بر فرايند تغيير و تحوالت سازماني 
مختلف  بخش هاي  شدن  اي  جزيره  و  تك بُعدي  رشد  و  كرد  عنوان 

سازمان را از آسيب هاي سازماني در مسير رشد و تعالي دانست.
به گفته ي «امامي»، همه ي بخش ها در يك بنگاه اقتصادي بايد با هم 
توسعه پيدا كنند؛ تخصصي شدن يك بخش و عدم توسعه ي بخش هاي 

ديگر، سبب ايجاد جزاير مستقل در يك سازمان مي شود.

از چالش ها نهراسيم
«مهندس امامي»، در ادامه با بيان اين كه هيچ ساختاري وجود ندارد 
كه در تمام زمينه ها كامل و بي نقص باشد، تصريح كرد: «بايد نقص ها 
نقش  تنش ها  و  چالش ها  نهراسيم.  كاستي ها  از  و  كنيم  شناسايي  را 
تكميل كننده در ساختار دارند. چالش ها از نگاه فرصت، تقويت كننده ي 

جايگاه سازمان و ازبين برنده ي نقاط تهديد است.»
عضو هيأت عامل سازمان بنادر، با تأكيد بر اين كه به منظور خارج شدن 
از پوسته ي متناسب با اقتضائات، الزم است با نگاه پارادايم و مديريت 
پارادايمي به سمت زايش مجدد و تغيير و اصالحات حركت كنيم، اين 
سازمان را يك سازمان حاكميتي با بدنه ي كارشناسي، متخصص و در 

حال توسعه برشمرد كه بايد افق نگاهش متعالي شود.

نيروسازي و جانشين پروري
معاون برنامه ريزي، اداري و مالي سازمان بنادر، نيروهاي آموزش ديده ي 
اين  به تدريج  كه  كرد  عنوان  سازماني  سرمايه ي  را  سازمان  از  بيرون 
جايگزين سازي  و  شده اند  خارج  سيستم  از  يا  بازنشسته  انساني  منابع 
اين نيروها مستلزم توجه جدي به آموزش كاركنان در خارج از كشور 

است.

روند بهره وري در سازمان بنادر
عضو هيأت عامل سازمان بنادر، با بيان اين كه از سال 1387 به بعد، 
روند رشد بهره وري كل عوامل توليد در سازمان بنادر در حال افزايش 

است، درباره ي بهره وري نيروي انساني گفت: «بهره وري نيروي انساني 
در سازمان بنادر، از 5/4 به 7درصد در حال افزايش است.»

ارتقاي  از  توسعه،  پنجم  برنامه ي  قانون   79 ماده ي  به  اشاره  با  وي 
خبر  برنامه  پايان  در  يك سوم  به  اقتصادي  رشد  در  بهره وري  سهم 
داد و تأسيس سازمان ملي بهره وري در معاونت توسعه ي مديريت و 
سرمايه ي انساني رييس جمهوري را در راستاي توجه به رشد حدود 33 

درصدي اقتصاد كشور دانست.
رشد  عوامل  بنادر،  سازمان  كارشناسان  و  مديران  از  نقل  به  «امامي» 
ستانده ها»،  «افزايش  چون:  مواردي  را  سازمان  اين  در  بهره وري 
«كاهش مصارف واسطه اي»، «تقليل هزينه ي نيروي انساني»، «افزايش 
سرمايه گذاري و كنترل و تجديد نظر قراردادها» دانست و با تأكيد بر 
كنترل هزينه ها اظهار داشت: «براي كنترل هزينه هاي غيرضرور جاري، 
به يك اراده ي قوي در سطح سازمان نياز است و چنانچه در اين زمينه، 
بنادر  در  چه  و  مركزي  سازمان  در  چه  مديران،  سوي  از  مشاركتي 

صورت نگيرد، موفق نخواهيم شد.» 
به گفته ي «امامي»، تعديل هزينه هاي جاري، از اهداف سازمان جهت 

ارتقاي بهره وري است.

ايجاد نگرش اقتصادي در اداره ي بنادر
«محمدرضا امامي»، در بخش ديگري از سخنان خود درباره ي بهره وري 
و ارتقاي آن، بر ايجاد نگرش و تفكر اقتصادي در اداره ي بنادر تأكيد 
كرد و در ادامه، تدارك برنامه هاي آموزشي كّمي و كيفي نيروي انساني 

را بر سطح بهره وري سازماني مؤثر دانست.
از  يكي  را  سازماني  ساختار  و  انساني  نيروي  ساختار  بهسازي  وي، 
تدوين  از  و  برشمرد  بهره وري  رشد  جهت  بنادر  سازمان  برنامه هاي 
محروم  مناطق  اولويت  و  شايسته ساالري  محوريت  با  انگيزشي  نظام 

خبر داد.
اطالعات  بانك  «ايجاد  مالي،  و  اداري  برنامه ريزي،  معاون  گفته ي  به 
بهره وري  ارتقاي  در  بنادر  سازمان  الزامات  از  يكي  انساني»  نيروي 

محسوب مي شود. ■
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به گزارش خبرنگار «بندر و دريا»، در ابتداى 
و  پژوهشى  معاون  سه روزه،  نشست  اين 
فن آورى،  و  تحقيقات  علوم،  وزارت  فن آورى 
ضمن خوش آمد گويى به مدعوين، پيام «دكتر 
و  تحقيقات  علوم،  وزير  دانشجو»  كامران 

فن آورى را اينچنين قرائت كرد:
ديگر  قدمى  تا  آمده ايم  هم  گرد  امروز،  «ما   
بين  كميسيون  برنامه هاي  پيشبرد  جهت  در 
1960با  سال  از  كه  اقيانوس شناسى  دولتى 
با  برداريم.  است،  شده  آغاز   IOGOOS نام 
توجه به اهميت علم اقيانوس شناسى و نقش 
از  يكى  عوارض  كاهش  و  جلوگيرى  در  آن 
نام  به  حاضر  عصر  در  بشرى  مهم  مشكالت 
از  اقيانوس ها  از  حفاظت  براى  اقليم،  تغيير 
هماهنگى  و  بين المللى  همكارى هاى  طريق 
خدمات  تحقيقات،  در  گوناگون  برنامه هاى 
سامانه هاى ديده بانى، كاهش بالياى دريايى و 
همچنين، توسعه ي پايدار، به تالش بيش ترى 
نياز داريم تا بتوانيم منابع اقيانوسى و دريايى 

را بهتر مديريت كنيم.»
ادامه ي  در  فن آورى،  و  تحقيقات  علوم،  وزير 
گذشته،  سال   50 طى  «در  افزود:  خود  پيام 
اقيانوس شناسى  دولتى  بين  كميسيون 

مديريت  ارتقاى  در  به سزايى  سهم   ،(IOC)
و فرآيند تصميم گيرى كشورهاى عضو داشته 
پايدار  توسعه ي  ارتقاى  راستاى  در  و  است 
بسيار  دريايى  زيست  محيط  از  حفاظت  و 
كميسيون  اين  همچنين،  است.  كوشيده 
بر  حاكميت  و  نظارت  تا  كرده  تالش 
نيازمند  امر،  اين  دهد.  توسعه  را  اقيانوس ها 
عضو  كشورهاى  رسمى  ظرفيت هاى  تقويت 
و  دريايى  علمى  پژوهش هاى  زمينه ي  در 
گروه هاى  تأسيس  است.  اقيانوس ها  مديريت 
كارى مختلف و پروژه هايى مانند GOOS و 
IOGOOS به IOC و كشورهاى عضو اين 

كميسيون كمك خواهد كرد تا بتوانند از نسل 
آينده حفاظت كنند.» 

آورده  خود  پيام  دنباله ي  در  «دانشجو»، 
داشتن  با  ايران  اسالمى  «جمهورى  است: 
ساحلى  خطوط  كيلومتر   5800 از  بيش 
جمله  از  جنوبى،  و  شمالى  قسمت هاى  در 
عمان،  درياى  و  خليج فارس  خزر،  درياى 
يكى  جهانى،  جامعه ي  مسؤول  عضو  به عنوان 
سالمت  از  حفاظت  را  خود  مسئوليت هاى  از 
طريق  از  و  مى داند  دريايى  زيست  محيط 
شركت فّعال در نهادهاى بين المللى و منطقه  

هشتمين نشست برنامه ي سامانه ي جهاني ديدهباني اقيانوسهند برگزار شد

منوچهر محمدي

هشتمين نشست برنامه ي سامانه ي جهاني ديده باني اقيانوس هند ( IOGOOS)، به 
ميزبانى مؤسسه ي مّلى اقيانوس شناسى و با همكارى مركز منطقه اى علوم و انتقال 
فن آورى اتحاديه ي كشورهاى حاشيه ي اقيانوس هند و مركز مطالعات و همكارى هاى 
علمى بين المللى وابسته به وزارت علوم، تحقيقات و فن آورى و با حضور نمايندگاني 
از كشورهاي استراليا، ژاپن، مالديو، تانزانيا، تايلند، جزيره ي موريس، هند و ايران و 
همچنين با حضور معاون پژوهشى و فن آورى وزير علوم، تحقيقات و فن آورى، مدير كل 
حوزه ي وزارتى وزارت علوم، نمايندگان دفتر همكارى هاى علمى بين المللى وزارت علوم، 
تحقيقات و فن آورى، نمايندگان ارگان هاي دريايى ازجمله: سازمان بنادر و دريانوردى، 
سازمان هواشناسى ايران، سازمان نقشه بردارى كشور،             سازمان شيالت و مؤسسه ي 
دريايى  فنون  و  علوم  دانشگاه  رييس  كشور،  پژوهشى  مؤسسات  شيالت،  تحقيقات 
خرمشهر و رييس اتحاديه ي دانشگاه ها و مراكز پژوهشى ساحلى و دريايى، رييس انجمن 
علوم و فنون دريايى، رييس كميسيون مّلى يونسكو، رييس اداره ي علوم كميسيون مّلى 
يونسكو، نايب رييسان و رييس كميته ي مّلى اقيانوس شناسى، مسوولين مؤسسه ي مّلى 
اقيانوس شناسى، رؤساي دانشگاه ها، پژوهشگاه ها و مراكز پژوهشي وابسته به وزارت 
علوم و رؤساي سازمان ها و شركت هاي مرتبط با حوزه ي دريا و اقيانوس، به همراه برخي از 
اصحاب رسانه، اسفند سال گذشته در سالن اجتماعات وزارت علوم، تحقيقات و فن آورى 

گشايش يافت.
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كوشيده است به تعهدات خود عمل كند و از 
حمايت  بين المللى  و  منطقه اى  همكارى هاى 

نمايد.»
وى با اشاره بر نقش مهم جمهورى اسالمى ايران 
در برقرارى صلح پايدار در درياهاى مشترك با 
همسايگانش و در منطقه، تأكيد كرد: «همه ي 
در  پايدار  صلح  كه  آگاهيم  موضوع  اين  از  ما 
منطقه، پيش نياز سالمت هر سامانه ي دريايى 
صلح  كه  مى خواهد  ايران  بنابراين،  است، 
عمان،  درياى  خليج فارس،  خزر،  درياى  در 
مناطق  همه ي  بر  كلى  به طور  و  اقيانوس هند 

دريايى روى زمين حاكم باشد.»
خاطر نشان  فن آورى،  و  تحقيقات  علوم،  وزير 
موثري  نقش  ايران  اسالمي  «جمهوري  كرد: 
ازجمله   ،IOC منطقه اى  گروه هاى  در 
IOCINDIO دارد و مايل است با كشورهاى 

فّعال در اين زمينه در چارچوب هاى دوجانبه 
ايران  همچنين،  نمايد.  همكارى  چندجانبه  و 
برنامة IOGOOS را خط مشى پرثمري براى 
مى توان  كه  مى داند  اقيانوس ها  بهتر  شناخت 
از طريق آن، نتايج بهترى از سياست گذارى ها 
در  گرفت. «دانشجو»،  اقيانوس ها  حفظ  براى 
براي  را  ايران  آمادگي  خود،  پيام  خاتمه ي  
براي   2 رده ي  منطقه اي  مركز  يك  تأسيس 
اعالم  اقيانوس شناسي  فعاليت هاي  توسعه ي 

كرد.
و  تحقيقات  علوم،  وزير  پيام  قرائت  از  پس 
رييس  چگينى»،  وحيد  «دكتر  فن آورى، 
مؤسسه ي ملّى اقيانوس شناسى، طي مقدمه اى 
مؤسسه ي  نقش  و  درياها  اهميت  پيرامون 
و  درياها  از  «بهره برداري  گفت:  خود  متبوع 
اقيانوس ها با اهداف گوناگون از اهميت زيادى 
برخوردار  زمين  كره ي  زيستي  سامانه ي  در 
از  بااليي  حجم  درياها  و  اقيانوس ها  است. 
منابع زيستي و غير  زيستي كره ي خاكى را در 
خود نگاه  مي دارند و در زمان معاصر، پذيراي 
بخش عمده اي از آلودگي هاي دست ساز بشر 
نقش  ديرباز  از  درياها  و  اقيانوس ها  هستند. 
اساسي در تحّول، تكامل و گسترش تمدن ها 

داشته اند.
سومين  اقيانوس هند،  داد؛  ادامه  چگيني 
درياهاي  به جز  جهان،  بزرگ  اقيانوس 
حاشيه اي، مساحتي در حدود 73/44 ميليون 
خود  به  را  زمين  سطح  از  مربع  كيلومتر 
موضوع  راستا،  اين  در  است.  داده  اختصاص 
مهمي كه بايد به آن توجه كرد، محافظت از 
اين توده  آبي است. به همين دليل، ديده بانى 
دايمي آب هاي اقيانوسي و مطالعه ي وضعيت 

طبيعي آن ها اهميت مي يابد.»
دو  داشتن  با  مؤسسه  «اين  گفت:  وى 
پژوهشكده و سه ايستگاه پژوهشى در سواحل 
در  عمان،  درياي  و  خليج فارس  خزر،  درياي 
نظير:  اقيانوس شناسي،  گوناگون  حوزه هاي 
فن آوري  دريا،  زيستي  غير  و  زيستي  علوم 
و  اطالعات  داده ها،  اقيانوسى،  مهندسي  و 

از  و  مي كند  فعاليت  اقيانوسي  سياست هاى 
وظيفه ي  تا  است  كرده  تالش   ،1373 سال 
به نحو  درياها  مطالعه ي  جهت  در  را  خود 

مطلوبي به انجام برساند.
«چگينى»، ضمن اشاره به برگزاري نشست ها، 
مؤسسه  در  متعدد  كارگاه هاي  و  همايش ها 
توسعه ي  به منظور  اقيانوس شناسى  ملّى 
«يكي  داشت:  اظهار  كشور،  دريايي  دانش 
مطالعات  انجام  مؤسسه ،  سياست هاي  از 
در  به ويژه  دور  آب هاي  در  اقيانوس شناسي 
اقيانوس هند است كه اين هدف با بهره برداري 
در  تحقيقاتي،  اقيانوس پيماي  كشتي  يك  از 

آينده نزديك محقق خواهد شد.»
از  يكى  را  اقيانوس شناسى  كرسى  ايجاد  وى، 
اقيانوس شناسى  ملّى  مؤسسه  آتى  برنامه هاى 
عنوان كرد و در خصوص كشتى اقيانوس پيماى 
كشتى  «فعاليت  گفت:  تحقيقاتى، 
اقيانوس پيماى تحقيقاتى ما در آينده مى تواند 
به برنامه هاى IOGOOS و برنامه هاى مشابه 

در اقيانوس هند كمك كند.» 
اقيانوس شناسى،  ملّى  مؤسسه ي  رييس 
برنامه هاى  از  ديگر  «يكى  گفت:  همچنين 
آينده ي  ما ايجاد پايگاه دايمى در قطب جنوب 
زمينه ي  در  پيشرفته  كشورهاى  زيرا  است. 
اقيانوس شناسى در قطب جنوب داراى پايگاه 
از  را  موضوع  اين  هم  ما  هستند.  تحقيقاتى 

طريق مراجع قانونى پيگيرى خواهيم كرد.»
مشاهدات  جهاني  «سامانه ي  افزود:  چگيني 
بين المللي  مقياس  در   (GOOS) اقيانوسي 
در  اقيانوسي  ديده باني  جهاني  سامانه ي  و 
به   (IOGOOS) اقيانوس هند  حوزه ي 
هستند.  نيازها  پاسخ گوي  منطقه اي،  صورت 
به عنوان  اقيانوس شناسي  ملّي  مؤسسه 
نماينده ي   IOGOOS ، فعاليت هاي ديده بانى 
همكاري  با  را  منظمي  اقيانوس شناسي 
دريايى  دانشگاه هاى  و  ارگان ها  سازمان ها، 
ساير  و  پژوهشى  مراكز  و  مؤسسات  كشور، 
كمك هاي  كنون  تا  كه  دارد  مرتبط  نهاد هاي 
ارزشمندي به تحقيقات اقيانوس شناسي كرده 

است.
رييس موسسه ملي اقيانوس شناسي، درباره ي 
اقيانوسى  ديده بانى  جهانى  سامانه ي  اهداف 
 ،(IOGOOS) اقيانوس هند  حوزه ي  در 
اقيانوسى  ديده بانى  سامانه ي  «تقويت  گفت: 
مديريت،  مؤثر  تسهيل  و  ترويج  منطقه،  در 
اقيانوسى،  داده هاى  از  بهره ورى  و  تبادل 
و  برنامه ها  ترويج  ماهواره اي،  اقيانوس شناسي 
پروژه هاي اقيانوس شناسى و خدمات اقيانوسى 
ظرفيت سازى  تقويت  منطقه اى ،  جلسات  در 
اي،  منطقه  توانايى هاي  بردن  باال   براى 
كاربران،  نياز  تامين  براى  تحقيقات  پيشبرد 
توسعه ي هميارى با ساير مناطق GOOS و 
برنامه ريزى  به  كمك  و  اقيانوسى  برنامه هاى 
اهداف  از   ،GOOS پيشرفت  و  بين المللى 

مهم (IOGOOS) است.»

هشتمين  برگزارى  از  هدف  «چگينى»، 
ديده باني  جهاني  سامانه ي  برنامه ي  نشست 
گفت وگو،  را   (IOGOOS)  اقيانوس هند
پديده هاى  خصوص  در  كارشناسى  و  بررسى 
كه  پديده هايى  و  هيدروديناميكى  مختلف 
حوزه ي  در  متوسط  و  بزرگ  مقياس هاى  در 
تحليل،  همچنين  مى دهند؛  رخ  اقيانوس هند 
ارزيابى و بررسى تجربيات كشورهاى حاشية 
اجرا،  حال  در  پروژه هاى  و  اقيانوس هند 
فّن  از  استفاده  و  ماهواره اى  اقيانوس شناسى 
براى   GIS و  ماهواره اى  اقيانوس شناسى 
مطالعه ي اقيانوس هند، سواحل آن و موضوع 
بيان  با  و  كرد  عنوان  ساحلى  خط  تغييرات 
اين كه ديده باني، به معناي اندازه گيري و پايش 
است،  اقيانوس شناسي  مختلف  پارامترهاي 
ازجمله:  بخش هايي  راستا،  اين  «در  افزود: 
پارامترهاي فيزيكي، شيميايي، زمين شناسي، 
زيست شناسي و بومي شناسي مورد پايش قرار 
روش ها  اين  مدل سازي  رو  اين  از  مي گيرند، 

يكي از اهداف اين نشست است.» 
اختتاميه،  مراسم  در  چگينى»،  «دكتر 
هشتمين  كردن  ارزيابى  مثبت  ضمن 

دكتر وحيد چگينى:
اقيانوس ها و درياها حجم بااليي از منابع زيستي و 
غير  زيستي كره ي خاكى را در خود نگاه  مي دارند و 
در زمان معاصر، پذيراي بخش عمده اي از آلودگي هاي 

دست ساز بشر هستند.
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ديده باني  جهاني  سامانه ي  برنامه ي  نشست 
اين  محورهاى   ،( IOGOOS) اقيانوس هند  
دو  در  اعضا  فعاليت هاى  بررسى  را  سمينار 
مطالعات  و  اقيانوسى  مدل سازى  كارگروه 
اقيانوس هند، با استفاده از روش سنجش از 
دور عنوان كرد و گفت: «در كارگروه اول كه 
تشكيل  اقيانوس شناسى  روش هاى  بر  مبتني 
كار  پيشرفت  از  گزارشى  اين كه  ضمن  شد، 
مدل سازى پديده هاى مختلف در اقيانوس هند 
ارايه شد، مؤسسه ي ملّى اقيانوس شناسى، به 
دريايى،  سازمان هاى  و  ارگان ها  از  نمايندگى 
زمينه ي  در  كه  را  مختلفى  فعاليت هاى 
داده  انجام  آب  گردش  و  امواج  مدل سازى 
بود، به اطالع نمايندگان IOGOOS رساند. 
و در كارگروه دوم كه موضوع سنجش از راه 
دور و كاربرد آن در اقيانوس هند مطرح شد، 
 IOGOOS در  شركت كننده  نمايندگان 
را  خود  علمى  فعاليت هاى  و  پرو ژه ها  نتايج 
علمى  هيأت  اعضاى  از  برخى  و  كردند  ارايه 

نتايج  نيز  اقيانوس شناسى  ملّى  مؤسسه 
خليج فارس  در  زمينه  همين  در  كه  اقداماتي 
اطالع  به  را  بودند  داده  انجام  عمان  درياى  و 

حاضرين رساندند. 
وى همچنين افزود: «مسئله ي ديگر، ارتباطات 
اعضاى  و  شركت كنندگان  با  كه  بود  علمى 
نشست،  اين  در  شد.  ايجاد   IOGOOS

مهم ترين  با  همكارى هايى  ايران  كه  شد  قرار 
زمينه ي  در  ژاپن  اقيانوس شناسى  مركز 
داده هاى  ملّى  مركز  همچنين،  و  مدل سازى 
ايجاد  موضوع  در  هندوستان  اقيانوس شناسى 
باشد.  داشته  دريايى  مخاطرات  هشدار  مركز 
شرايطى فراهم شد كه رييس دفتر كميسيون 
پرت  شهر  در  اقيانوس شناسى  بين الدول 
استراليا كه در نشست حضور داشت، از ايجاد 
همچنين،  و  اقيانوس شناسى  منطقه اى  مركز 
همكارى  براى  ما  كه  پروژه هايي  راه اندازي 
بيشتر در سطح منطقه ارايه مى دهيم، حمايت 

بيش تري صورت دهد.»
هشتمين  «اعضاى  گفت:  چگينى»  «دكتر 
ديده باني  جهاني  سامانه ي  برنامه ي  نشست 
پايان  در   ،( IOGOOS) هند   اقيانوس 
نشست سه روزه، از توانمندى ها، دست آوردها، 
ملّى  مؤسسه ي  آزمايشگاه هاى  و  امكانات 
اقيانوس شناسى بازديد كردند و ضمن دريافت 
توسط  مؤسسه  فعاليت  و  عملكرد  از  گزارشى 
فعاليت،  جريان  در  نزديك  از  كارشناسان، 
قرار  مؤسسه  برنامه هاى  و  توانمندى ها 

گرفتند.» 
مولى نژاد»،  محمود  «دكتر  سوم،  سخن ران 
رييس مركز منطقه اي علوم و انتقال فن آوري 
كشورهاي  منطقه اي  همكاري هاي  اتحاديه ي 
 (IOR-ARC)اقيانوس هند حاشيه ي 
الزم   » گفت:  خود  سخنان  آغاز  در  وى  بود. 
مركز  نام گذاري  كه  كنم  يادآوري  مي دانم 
انتقال  و  علوم  منطقه اي  مركز  به عنوان  ما 
كشورهاي  همكاري  (اتحاديه ي  فن آوري 
 ،IOGOOS حاشية اقيانوس هند)، با اهداف
در رابطه با موضوعات اقيانوس شناسي يكسان 
در  يكى  پروژه،  دو  گذشته،  سال  در  است. 
زمينه ي محيط زيست سواحل و ديگري، در 
ملّي  مؤسسه ي  توسط  كه  سونامي  زمينه ي  
اقيانوس شناسي به اجرا درآمد،  توسط اتحاديه 

تأمين مالي شد.»
فهرست  به  توجه  «با  داشت:  اظهار  وى 
موضوعات مورد توجه اين اجالس در زمينه ي 
سيستم  وجود  مربوطه،  مدل هاي  و  توفان ها 
جهاني،  رادار  شبكه ي  اقيانوس ها،  بر  نظارت 
هوا  و  آب  چرخه ي  براي  دورسنجي  كاربرد 
اقليمي،  تغييرات  نظر  از  موضوعات  ارزيابي  و 
بسيار حايز اهميت است. در حال حاضر، اين 
مسايل با توجه به تغييرات اقليمي وسيع در 
سطح جهان و سنجش درجه ي  حرارت سطح 
مورد  بسيار  اقيانوس ها،  سطح  افزايش  و  دريا 
براي  موفقي  الگوي  هم اكنون،  است.  توجه 

تسخير چرخه ي هوا و تأثير اقيانوس ها براي 
ارزيابي تعميرات اقليمي وجود ندارد.»

اخير،  سال هاي  افزود: «در  مولى نژاد»  «دكتر 
تغييرات اقليمي كه متأثر از افزايش درجه ي 
ايجاد  باعث  است،  اقيانوس ها  سطح  حرارت 
شده  شديد  توفان هاي  و  مستمر  خشك سالي 
است كه از آن جمله، مي توان به توفان و سيل 

در پاكستان اشاره كرد.»
در  خشك سالى  احتمال  به  اشاره  با  وى 
با  ضمن  اقيانوسيه،  و  آسيا  در  آتى  سال هاى 
و  اقيانوس ها  آب هاي  نقش  خواندن  اهميت 
«استفاده  گفت:  آن ها،  از  مفيد  بهره برداري 
دريايي  جلبك  ازجمله  اقيانوسي،  منابع  از 
و  فسيلي  غير  سوخت هاي  بهينه سازي  براي 
اهميت  حايز  بسيار  خوراكي،  منبع  به عنوان 
است و اخيراً ميليون ها دالر براي تدوين فني 

بهره برداري اين موارد، هزينه شده است.»
خود،  سخنان  پايان  در  مولى نژاد»،  «دكتر 
 IOGOOS مشترك  همكاري  خواستار 
فن آوري  انتقال  و  علوم  منطقه اي  مركز  و 
حاشيه ي  كشورهاي  همكاري هاي  اتحاديه ي 
اقيانوس هند در زمينه ي راه اندازي دوره هاي 
انجام  انساني،  نيروي  توسعه ي  مشترك، 
منطقه اي  شبكه ي  ايجاد  مشترك،  پروژه هاي 
برگزاري  و  منطقه  اقيانوس شناسي  مراكز 

اجالس هاي مشترك ساالنه شد.»
دبيركل  سعيدآبادى»،  محّمـدرضا  «دكتر 
تقدير  ضمن  نيز،  يونسكو  ملّى  كميسيون 
در  حاضران  و  خارجى  ميهمانان  حضور  از 
كانون  اقيانوس  ها  «امروزه  گفت:  نشست، 
انسان  ها،  رفاه  براى  كه  هستند  علومى  اصلى 

توليد دانش مى  كنند.»
تاكنون،  آن  تأسيس  زمان  از   ،IOGOOS

پيشرفت چشم گيرى داشته است و به  عنوان 
مجمع مهم زمينه  ساز تعامل و شبكه  سازى 
به  نهايت،  و  شده  محسوب  آن  اعضاى  ميان 
ظرفيت سازى و راه اندازي پروژه  هاى مشترك 
براى  غالباً  پروژه  ها  اين  است.  شده  منجر 
و  منطقه  اى  مشكالت  و  مسايل  با  رويارويى 
مناطق  نيازهاى  اقليم،  تغيير  نظير:  جهانى، 
ساحلى و اقيانوسى براى رسيدن به پايدارى، 
و  منطقه  اى  سطوح  در  آگاهى ها  افزايش 

جهانى، تعريف مى  شوند.
«سعيد آبادى»، افزود: «IOGOOS، تسهيل 
گر مشاركت و همكارى براى رويارويى علمى 
همكارى  هاى  زمينه  سازى  است.  مسايل  با 
ظرفيت  حوزه  هاى  در  تعامل  و  مشترك 
دانش  انتقال  سازمانى،  توانمندي هاى  و   سازى 
و مهارت، منابع انسانى، پژوهش و فعاليت هاى 
فعاليت هاى  ازجمله  آن،  اعضاى  ميان  مرتبط 

IOGOOS است.»

همچنين  يونسكو،  ملّى  كميسيون  دبيركل 
بهبود  و  رفاه  عامل  هم  «اقيانوس ها،  گفت: 
و  تخريب  عامل  هم  و  هستند  مردم  زندگى 
خسارت به جوامع محسوب مي شوند. بنابراين، 
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براى تقويت مورد اول و جلوگيرى از هر گونه 
مشاهده ي  قانون مند  نظام  جوامع،  به  خسارت 
برخوردار  قابل توجهي  اهميت  از  اقيانوس ها، 
براى  تجربه اندوزي  و  منابع  بسيج  با  است. 
 IOGOOS ،دست يابى به برخى از اولويت ها
حضور  و  تأثيرگذارى  تقويت  جهت  در  بايد 
راستا،  اين  در  كند.  تالش  خود  روزافزون 
اطالع- و  تجربيات  تبادل  بايد   IOGOOS

سرلوحه ي  را  بهينه  اقدامات  مورد  در  رسانى 
فعاليت  هاى خود قرار دهد.»

وى ادامه داد: « IOGOOS، دو اولويت بين 
بخشى و جامع را دنبال مي كند كه تحقق آن ها، 
اين  طلبد.  مى   را  ما  چراى  و  بى چون  توجه 
اولويت  ها عبارتند از: 1) فهم و پايش ديناميك 
دفترچه ي  تهيه ي  هدف  با  اقيانوسى  تغييرات 
راهنماى سياست گذارى به منظور ارايه به قانون -

گذاران براى جلوگيرى از مخاطرات و 2) ترويج 
استفاده ي صلح  آميز از اقيانوس ها.

 ،(Nick D’Adamo) «آقاى دكتر نيك آدامو»
دولتى  بين  كميسيون   IOC دفتر  رييس 
درخالل  استراليا،  پرت  شهر  اقيانوس شناسى 
اين نشست به خبرنگار «بندر و دريا»، گفت: 
ازجمله  است،  زيادى  درياهاى  داراى  «ايران 
خزر.  درياى  و  عمان  درياى  خليج فارس، 
فيزيكى  پيچيدگى هاى  داراى  درياها  اين 
تحقيقات  و  بحث ها  كه  است  الزم  و  هستند 
اقيانوس شناسى زيادى روى آن ها انجام شود. 
به  ايران،  جنوب  در  عمان  درياى  همچنين، 
از  دارد،  اقيانوس هند  با  كه  ارتباطى  علت 
مى طلبد  و  است  برخوردار  زيادى  اهميت 
كه در اين زمينه و در اين منطقه، تحقيقات 

بيش تر و مهم ترى انجام شود.» 
«دكتر وحيد چگينى»، نيز در پاسخ به سؤال 
ايجاد  براى  آيا  كه:  دريا»  و  «بندر  خبرنگار 
پايگاه دايمى در قطب جنوب توسط مؤسسه، 
اين  در  «ما  گفت:  است؟  شده  انجام  كارى 
هر  به  كرده ايم.  بسترسازى  حال  به  تا  زمينه 
كه  هستند  فعاليت هايى  ازجمله  اين ها  حال، 
بايد قدم به قدم به انجام رسند. قدم اول اين 
بود كه توانستيم مركز ملِّى اقيانوس شناسى را 
به مؤسسه تبديل كنيم كه انشااهللا در آينده ي 
نزديك، به پژو هشگاه تبديل خواهد شد. ايجاد 
مركز  ايجاد  دريايى،  مخاطرات  هشدار  مركز 
ملّى داده هاى اقيانوسى و دريايى و همين طور 
به  را  اقيانوس شناسى  منطقه اى  مركز  ايجاد 
كه  است  اين  بعدى  قدم  رسانده ايم.  تصويب 
و  معرفى  يونسكو  به  را  منطقه اى  مراكز  اين 
ارائه كنيم تا در آن جا هم به تصويب برسند و 
بعد از آن، ايجاد پايگاه را آغاز و دنبال كنيم. 
شايد در ابتدا الزم باشد با بعضى از كشورهاى 
پيش رو در اين زمينه همكارى داشته و افرادى 
را به همراه آن ها به قطب جنوب اعزام كنيم 
تا در آينده خودمان مستقًال صاحب پايگاهى 

شويم.» 
* * * 

در  اقيانوسى  ديده بانى  جهانى  سامانه ي 
(IOGOOS)حوضه ي اقيانوس هند

 Global Ocean Observing System) 
در   ،(for Indian Ocean: IOGOOS

و  مشاركت  با   ،2001 سال  نوامبر   5 تاريخ 
عضويت 19 سازمان از 10 كشور دنيا تأسيس 
شد. در حال حاضر، 25 مؤسسه از 14 كشور 

و همچنين دفتر IOC در پرت استراليا، عضو 
كشور هاى  ازجمله  هستند.   IOGOOS اين 
استراليا،  چون:  كشور هايى  به  مى توان  عضو، 
فرانسه،  كنيا،  ايران،  اسالمى  جمهورى  هند، 
جنوبى،  آفريقاى  موزامبيك،  موريس،  جزيره 
سريالنكا، آمريكا، ماداگاسكار، تانزانيا و اندونزى 

اشاره كرد.
سامانه  تقويت  شامل:   ،IOGOOS اهداف 
و  ترويج  منطقه،  در  اقيانوسى  ديده بانى 
از  بهره ورى  و  تبادل  مديريت،  مؤثر  تسهيل 
داده هاى اقيانوسى، ترويج برنامه ها و پروژه ها 
اقيانوسى  خدمات  و  مؤثر  اقيانوس شناسى  در 
ظرفيت سازى  تقويت  منطقه اى،  جلسات  در 
براى باال بردن توانايى ها در منطقه، پيش برد 
تحقيقات براى حمايت نياز كاربران، توسعه ي 
هم يارى با ساير مناطق GOOS و برنامه هاى 
اقيانوسى، و كمك به برنامه ريزى بين المللي و 
ملّى  موسسه ي  كه  است   GOOS پيشرفت 
اقيانوس شناسى، به عنوان نماينده ي جمهورى 
اسالمى ايران و هماهنگ كننده ي ملّى در اين 

برنامه عضويت دارد.
اعضاى هيئت رييسه ي هر دو سال يك بار از 
طريق انتخابات برگزيده مى شوند. در نشست 
قبلى، جمهورى اسالمى ايران، به عنوان ميزبان 
هشتمين نشست ساليانه IOGOOS انتخاب 
شد و به دنبال آن، اين نشست در تاريخ 3 تا 
5 اسفند 1389 در تهران برگزار شد. معموالً 
در نشست هاى ساليانه 30 تا 35 نفر شركت 
مى كنند و در قالب كارگروه هاى دو كميته ى 
 Shoreline changes و Remote sensing

به فعاليت مى پردازند.■
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منطقه ي  در  ساحل  كيلومتر   3500 حدود  داشتن  با  اسالمي  ايران 
و  دريا  عرصه ي  در  تاريخي  حضور  سابقه ي  خاورميانه،  استراتژيك 
برخورداري از توانمندي هاي فني و سرمايه ي غني انساني، مي تواند اساس 
اقتدار اقتصادي، سياسي و نظامي خود را بر پايه ي توسعه ي دريامحور بنا 
كند. موقعيت ژئوپلتيك، منابع غني انرژي، نقش آفريني به عنوان كريدور 
شمال-جنوب در منطقه ي جنوب غرب آسيا و دسترسي به آب هاي آزاد 
شمار  به  ايران  در  دريا  پتانسيل هاي  از  بخشي  تنها  باال،  اشتغال زايي  و 

مي رود.
رويكردهاي جهاني نيز، نشان دهنده ي توجه كشورها به دريا به عنوان محور 
توسعه و اقتدار است، به طوري كه هم اكنون بيش از 90 درصد از تجارت 
جهاني از طريق اقيانوس ها انجام مي شود، بيش از 80 درصد شهرهاي 
بزرگ در دنيا كنار درياها قرار دارند و از 20 شهر بزرگ جهان، تنها 2 شهر 
در مجاورت دريا قرار ندارد. اين در حالي است كه متأسفانه در ايران، امر 
توسعه  به جاي دريامحور، خشكي محور بوده و از 20 شهر بزرگ كشور، 

هيچ يك به منزله ي شهر بندري محسوب نمي شوند.
براي بيان مسئله، بهتر ديدم به بيانات رهبر معظم انقالب در اين رابطه 

اشاره كنم: 
«البته شماها خوب مي دانيد كه در كشور ما در طول ساليان دراز، 
به مسئله ي دريانوردي بسيار بي احترامي و بي اهتمامي شده است، 
به  مرزمان  طرِف  يك  در  وقتي  كه  هستيم  مردمي  آن  ما  يعني 
آب رسيديم، متوقف شديم! برخالف ملت هايي كه وقتي به آب 

رسيدند، آب برايشان با خشكي يكي بود، مثل انگليسي ها!»
خيلي از اروپايي ها وقتي به آب درياهايشان رسيدند، پايشان را در 
قايق هايشان گذاشتند و مثالً تا هندوستان آمدند! يعني برايشان 
آب و خاك، هيچ فرقي نداشته است! شما ببينيد چه تفاوتي ايجاد 

مي كند!
ما نه! ما وقتي به دريا رسيديم، همان جا متوقف شديم، مانديم تا 
آن هايي كه درياها را تصّرف كردند، بيايند و درياي ما را هم تصّرف 

مرتضي منصوردهقان
كارشناس ارشد دريايي و دانشجوي دوره ي دكتري مديريت راهبردي 
پدافند غيرعامل دانشگاه عالي دفاع

سرزمين ايران داراى 3180 كيلومتر مرز آبى است كه 740 كيلومتر آن در شمال 
و 2440 كيلومتر آن در جنوب كشور قرار دارد. طبق نتايج مطالعات طرح مديريت 
جمهورى  ساحلى  خطوط  طول   ،(ICZM) كشور  سواحلى  مناطق  يكپارچه ي 
اسالمى ايران در مقياس 25000 :1 با احتساب جزاير و رودها، 890 كيلومتر در 
يعنى  كشور،  جنوب  در  كيلومتر  و 4880  مازندران  درياى  شامل؛  كشور،  شمال 

خليج فارس و درياى عمان است. 
پيشرفت و تحول در بخش هاي مختلف اقتصادي و صنعتي، ضرورت حياتي امروز 
كشورمان محسوب مي شود. به عبارتي، تحقق اهداف كالن و بلندمدت كشور، 
جز با بهبود شرايط صنعتي و اقتصادي ميسر نخواهد شد. بنابراين در اين مسير 
اقدامات  اجرايي  طرح  و  بررسي  دقيق  صورت  به  مختلف  حوزه هاي  است  الزم 

مناسب، تدوين شود.
از اين رو، دولت ها بايد در زمينه ي ايجاد ساختارهاي زيربنايي و دارايي هاي ملي 
و به عنوان تسهيالت بندري و خطوط كشتيراني كه شريان هاي حياتي هستند، 
بين تغييرات مربوط به تهديد از يك طرف و آسيب پذيري كشتي ها و تسهيالت 

بندري از طرف ديگر، موازنه برقرار كنند. 
در اين مقاله در نظر است با اشاره به وضعيت برنامه هاي راهبردي كه در زيربخش 
توسعه ي  جايگاه  و  دريايي  حمل ونقل  اهميت  به  دارد،  وجود  كشور  دريايي 

دريامحور پرداخته شود.
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كنند و وارد خشكي ما هم بشوند.»
كه  است  سده  پنج  از  بيش  دريايي،  فعاليت هاي  عرصه ي  در  پيشرفت 
توانمندي جهاني را براي كشورهاي پيشرو در اين زمينه به ارمغان آورده 
فنّ آوري  و  علمي  صنعتي،  اقتصادي،  پيشرفت  مختلف  دوره هاي  است. 
و حتي پيشرفت بشر در حوزه ي هوا فضا، خللي در اهميت حوزه هاي 
دريايي و اقيانوسي ايجاد نكرده است. چراكه ترابري دريايي، منابع زيستي 
و غيرزيستي درياها و اقيانوس ها، اهميت درياها و اقيانوس ها در تغيير آب 
و هواي كره ي زمين و تأمين انرژي، نقش حوزه هاي آبي را در آينده ي 
بشريت بسيار تعيين كننده كرده است. عالوه بر آن، درياها و اقيانوس ها 
از ديرباز در حوزه ي دفاعي، نقش به سزايي داشته اند و محّل بسياري از 

تقابل ها و جنگ ها بوده اند.

تعريف راهبرد دريايي
خداوند متعال در قرآن كريم، در آيه 14 از سوره نحل مي فرمايد: «اوست 
كسي كه دريا را مسخر گردانيد تا از آن گوشت تازه بخوريد و 
پيرايه اي كه آن را مي پوشيد از آن بيرون آوريد و كشتي ها را در 
آن شكافنده «آب» مي بيني و تا از فضل او بجوييد و باشد كه شما 

شكرگزاريد.»
درياساالر آلفرد ماهان، ابداع كننده ي راهبرد دريايي در اوايل قرن بيستم 

مي گويد:
«اقيانوس هاي كره ي زمين، حباب هايي پرآب هستند كه سه چهارم 
جدار زمين را پوشانده اند. هر كشور و يا ائتالفي از كشورها كه 
قدرت فرماندهي بر درياهاي بزرگ را داشته باشد، مي تواند ثروت 
دنيا را كنترل كند و از اين طريق بر كره ي زمين مسلط شود. شرط 
اساسي و الزم براي اين كار، وجود يك نيروي دريايي قدرتمند 
است كه داراي پايگاه هاي عملياتي در داخل كشور و ماورا درياها 
باشد و با انبوهي از كشتيراني تجاري تكميل و پشتيباني شود 

(ماهان، نفوذ قدرت دريايي بر تاريخ).
مي توان براي راهبرد دريايي، تعاريف ديگري نيز ارائه كرد كه ويژگي هاي 

آن را بيش تر توصيف كند، مانند:
«تأسي يك كشور نيرومند دريايي به راهبرد دريايي، جاي تأسي 
به راهبرد قاره اي يا راهبرد هوايي/ فضايي با استفاده ي هماهنگ از 
عناصر قدرت ملي براي دست يابي به اهداف ملي بخش دريايي در 

تمام شرايط و در زمان جنگ و صلح.»

و يا «هنر و علم به كار بردن هماهنگ عناصر قدرت دريايي كشور 
براي دست  يابي به اهداف ملي بخش دريايي در تمام شرايط و در 

زمان جنگ و صلح» (تعريف جان ام كالينز در كتاب راهبرد بزرگ)

ضرورت استفاده از راهبرد توسعه ي دريامحور
درياها و اقيانوس ها از اهميت ويژه اي در ايجاد تمدن هاي بشري، حمل ونقل، 

تأمين منابع غذايي، دارويي و انرژي و صلح و امنيت جهاني برخوردارند.
كشور ما اكنون فعاليت هاي گسترده اي در حوزه هاي دريايي در شمال 
دارد.  داخلي  درياچه اي  حوزه هاي  حتي  و  آن ها  سواحل  و  جنوب  و 
فعاليت هاي نفتي، ترابري دريايي، گردشگري ساحلي و صنايع دريايي، 
همه گوياي گسترش اين فعاليت ها است. اما با مراجعه به آمار و ارقام، 
مالحظه مي شود با توجه به سواحل طوالني كشور در شمال و جنوب، 
نبود برنامه اي راهبردي و عدم بهره برداري بهينه از درياهاي پيراموني و 
سواحل و جزاير كشور، سبب از دست رفتن فرصت هاي بسياري شده و 
عالوه بر آن، مشكالت اجتماعي و اقتصادي كشور در سواحل نيز، رو به 

افزايش است.
عالوه بر اهميت اقتصادي درياها و سواحل، بسياري از تهديدها نيز، از 
ناحيه ي دريايي متوجه كشور است. اكنون توسعه نيافتگي و عدم حضور 
جدي ايران در درياهاي باز و اقيانوس ها سبب شده است كه شناخت و 
بهره برداري كشورهاي فرامنطقه اي از محيط هاي دريايي پيرامون ايران، 
اين  از  كشور  دريايي  مراكز  بهره برداري  و  شناخت  از  بيش تر  به مراتب 

محيط ها باشد.
در نهايت، به طور خالصه مي توان گفت: با وجود آن كه ايران اسالمي، كشوري 
دريايي محسوب مي شود و در كنار سه آبراهه ي مهم و راهبردي جهان 
قرار گرفته است، اما برنامه هاي توسعه ي كشور، عمدتاً «خشكي محور» 
(بّري) است. درحالي كه اعتقاد كارشناسان بر آن است كه اين برنامه ها بايد 
«دريامحور» (بحري) باشد و يا آن كه حداقل موازنه اي منطقي بين خشكي 

و دريا برقرار باشد.
امور دريايي، عرصه و رويكردي پيچيده در ابعاد مختلف اقتصادي، سياسي، 
اجتماعي، نظامي و...، در هر كشور ساحلي دارد؛ به طوري كه امور يادشده، 
عمدتاً به دو دسته ي كلي تقسيم بندي مي شود. دسته ي اول، اموري است 
كه به بهره برداري از دريا به عنوان يك منبع طبيعي مربوط مي شود و 
بستگي زيادي نيز به كيفيت محيط طبيعي دريا دارد. ماهي گيري و توريسم 
و صنايع نفت و گاز، جزو دسته اي اول محسوب مي شوند و دسته ي دوم، 
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شامل اموري مي شود كه دريا را به عنوان ابزار به كار مي گيرند و مقوله هاي 
حمل ونقل كاال و مسافر، فعاليت هاي بندري و كشتي سازي را دربر دارند.

به  توجه  و  توسعه  مستلزم  حوزه،  اين  توسعه ي  و  رشد  است،  طبيعي 
زيرساخت ها و يا صنايع پايين دستي است كه از جمله ي آن ها مي توان به 

موارد زير اشاره كرد:
- تكنولوژي دريايي، شامل: طراحي، ساخت، نصب و تعمير انواع شناورها، 

سازه هاي فراساحلي و ماشين آالت و تجهيزات و قراضه پردازى
- بنادر و عمليات بندري و دريايى( امور بندرى، دريايى، و دريانوردى)

- صيد و صنايع وابسته
- بهره برداري از منابع نفت و گاز دريايي

- حمل و نقل دريايى
- آموزش و تحقيقات

- صنايع دفاعي دريايي
- توريسم و گردشگري دريايى

- قوانين، مقرررات و استانداردها، اعم از مقررات حقوقى، رويه هاى قضايى، 
ايمنى و امنيت دريايى و حفاظت از محيط زيست

- بيمه دريايى و موسسات مالى و اعتبارى

سياست هاى كلى نظام در مورد حمل و نقل تا سال 1404
ايجاد نظام جامع حمل و نقل و تنظيم سهم هر يك از زيربخش ها با توجه 

به جنبه هاي زير:
- مالحظات اقتصادى و دفاعى و امنيتى

- كاهش شدت مصرف انرژى
- افزايش ايمنى

ناوبرى  تجهيزات  ناوگان،  زيرساخت ها،  بين  تناسب  و  تعادل  برقرارى   -
وتقاضا

- افزايش بهره ورى تارسيدن به سطح عالى از طريق پيشرفت و بهبود 
روش هاى حمل و نقل و مديريت منابع انسانى و اطالعاتي

چشم انداز توسعه ي دريايى
كشور،  در  تدوين شده  برنامه ي  بلندمدت ترين  و  مهم ترين  كه  آن جا  از 
برنامه ي بيست ساله است، در اين قسمت، از آن برنامه  استفاده مي شود 
تا چشم انداز مناسبي براي توسعه ي دريايي كشور تدوين شود. براساس 

چشم انداز بيست ساله در افق 1404 ه.ش، ايران كشوري است:
 «توسعه يافته با جايگاه اول اقتصادي، علمي و فنّ آوري در سطح 
منطقه با هويت اسالمي و انقالبي الهام بخش در جهان اسالم و با 
تعامل سازنده و مؤثر در روابط بين الملل... دست يافته به جايگاه 
اول اقتصادي، علمي و فنّ آوري در سطح منطقه ي آسياي غربي»

با توجه به چشم انداز كشور و ويژگي هاي آن، چشم انداز توسعه ي دريايي 
كشور در افق 1404، به شرح زير قابل تدوين خواهد بود. مي دانيم كه امور 

دريايي، داراي مؤلفه هاي مهمي در حوزه ي اقتصادي، علمي و فنّ آوري 
است؛ از اين رو دست يابي به مقام اول در منطقه، ارتباط تنگاتنگي با وضعيت 

دريايي كشور دارد و پيشرفت جدي در اين حوزه را طلب مي كند.
مي توان «تحقق  را  ايران  اسالمي  جمهوري  دريايي  توسعه ي  چشم انداز 
اقتدار دريايي كشور و دست يابي به مقام اول در منطقه» عنوان كرد. اقتدار 
دريايي را مي توان به عنوان «توانمندي همه جانبه ي كشور در دريا جهت 
حضور مؤثر و برتر در تمامي فعاليت ها و بهره برداري حداكثري از منافع 

حاصل (اقتصادي، اجتماعي، نظامي و...) تعريف كرد.

اهداف بلندمدت با رويكرد توسعه ي دريا محور
 1) استفاده از دريا به عنوان دروازه هاي ارتباطي و تعامل با ساير كشورها در 

راستاي توسعه ي همه جانبه ي كشور و برون گرايي اقتصادي 
2) ايجاد زمينه توسعه ي پايدار اقتصادي-اجتماعي مناطق ساحلي از طريق 

بهره برداري -هاي مناسب از ظرفيت هاي ساحلي 
3) حفاظت از محيط زيست مناطق ساحلي 

4) تضمين حق بهره برداري عمومي از سواحل دريايى به عنوان يك ثروت 
ملي 

5) استفاده ي بهينه از فضا و منابع ساحلي و كاهش رقابت در بهره برداري 
از اين منابع ميان كاربران 

6) سامان دهي جوامع انساني و تأسيسات در مناطق ساحلي و حفظ ايمني 
آن ها در مقابل مخاطرات محيطي و امنيتي

راهبردهاي عام توسعه ي دريا محور
1) توسعه ي فعاليت هاي اقتصادي، سازگار با ظرفيت هاي زيست محيطي 

مناطق ساحلي 
2) ايجاد هماهنگي و هم سويي و شفاف سازي در قوانين و مقررات ناظر بر 

فعاليت  بخش هاي دولتي، تعاوني و خصوصي 
3) ممنوع نمودن استفاده  اختصاصي از حريم سواحل و تأمين دسترسي 

همگاني به آن 
4) ايجاد زمينه ي مشاركت همگاني در سامان دهي مناطق ساحلي 

5) حفاظت و احياي زيست بوم هاي ساحلي و دريايي 
6) جلوگيري از تخريب و آلودگي محيط زيست مناطق ساحلي 

7) ارتقاء ظرفيت هاي مقابله با مخاطرات محيطي و حوادث غيرمترقبه 
8) تأمين امنيت جوامع و فعاليت هاي مستقر در مناطق ساحلي 

9) قانونمند كردن شيوه ي بهره برداري، استقرار فعاليت ها و ساخت و سازها 
در مناطق ساحلي، همراه با ايجاد بسترهاي حقوقي الزم 

بين المللي  و  منطقه اي  همكاري هاي  در  كشور  مؤثر  نقش  ارتقاي   (10
براساس منافع ملي 

11) فرهنگ سازي استفاده ي مناسب از سواحل و دريا 
12) استقرار نظام يكپارچه ي اطالعات در مناطق ساحلي 

13) پايش و ارزيابي مستمر فعاليت ها و اقدامات در مناطق ساحلي■

منابع
1) قران كريم، ترجمه ي الهى قمشه اى، سوره ي نحل، آيه 14.

2) مجموعه ي مطالعات مديريت يكپارچه مناطق ساحلى-سازمان بنادر و دريانوردى، 
.1388

پنجم،  چاپ  بايندر،  كوروش  ترجمه ي  كالينز،  ام  جان  نوشته ي  بزرگ،  راهبرد   (3
1373،نشر دفتر مطالعات سياسى و بين المللى وزارت امور خارجه. 

4) سند جامع راهبردى دريايى كشور، گردآورى همايش ارگان هاى دريايى 1388.
5) دبيرخانه ي هماهنگى ارگان هاى دريايى سازمان بنادر و دريانوردى.

6) سند چشم انداز بيست ساله ي جمهورى اسالمى ايران.
7) بسته ي اجرايى زير بخش حمل و نقل دريايى-كارگروه برنامه ريزى حمل و نقل 

دريايى، 1387.
www.pmo.ir 8) پايگاه اينترنتي

9) بهنگام، فصل نامه ي تخصصى مؤسسه ي رده بندى آسيا، شماره ي 1389،5.
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با پايان يافتن مأموريت ده ساله ي «ويليام 
در  نيجريه  كشور  ثابت  نماينده ي  آزو»،  
ثابت  نمايندگان  كلوپ  رياست  كه  آيمو 
داشت،  عهده  بر  نيز  را  آيمو  در  دولت ها 
طبق تصميم اعضاي اين كلوپ، نماينده ي 
ثابت سازمان بنادر و دريانوردي و معاون 
ايران  اسالمي  جمهوري  دايم  نماينده ي 
عنوان رييس  در آيمو، با حداكثر آرا، به 

جديد كلوپ انتخاب شد. 
نيابت  اين ،  از  پيش  مرزبان»،  «علي اكبر 
رياست كلوپ را، از اواخر سال 1388 هجري 
در  او  تالش هاي  داشت.  عهده  بر  شمسي 
طول اين مدت و جلب اعتماد اعضا، سعي در 
برقراري دوستي و تعامل نزديك با همگان و 
چهار  طول  در  او  شخصيت  از  كافي  شناخت 
سال نمايندگي در آيمو، در اين گزينش مؤثر 

از  پس  آزو»  «ويليام  است،  ذكر  قابل  بودند. 
كناره گيري از سمت نمايندگي كشور نيجريه 
در آيمو، به عنوان كارمند آيمو در پُست مهم 
منطقه ي  فني  همكاري هاي  اداره ي  رييس 
قاره ي آفريقا مشغول به كار شد. قبل از او نيز، 
«پاشا» نماينده ي كشور اسپانيا رييس كلوپ 
بود كه هم اكنون مديركل سازمان بين المللي 

ماهواره ي سيار (IMSO) است.
ايران،  اسالمي  جمهوري  نماينده ي  انتخاب 
واكنش بسيار خوبي نزد نمايندگان دولت هاي 
از  بعد  داشت.  آيمو  دبيرخانه ي  نيز  و  عضو 
قاره هاي اروپا و آفريقا، اينبار نوبت به آسيا رسيد 
كه، خوش حالي بسياري از نمايندگان كشورهاي 

آسيايي را به دنبال داشت. 
و  متنوع  برنامه هاي  اجراي  با  كلوپ  اين 
ارتباط  برقراري  و  مختلف  مراسم   برگزاري 

ثابت  نمايندگان  ميان  نزديك   و  صميمانه 
از  نفر  هفتاد  بر  بالغ  آن ها  تعداد  كه  دولت ها 
بيش از چهل وپنج كشور جهان است،  مي تواند 
جهت  در  جديد  فرصت هاي  ايجاد  موجب 
تحكيم روابط نمايندگان دولت هاي هم سو در 
نقش  ميان،  اين  در  است،  بديهي  شود.  آيمو 
رييس كلوپ به عنوان حلقه ي اصلي ارتباطي، 

بسيار مهم و قابل توجه است.
گذشته،  سال  مهرماه  در  است،  ذكر  قابل 
عنوان  به  اجماع،  با  مرزبان»،  «علي اكبر 
عضو  دول  مشورتي  اجالس  نايب رييس 
از  جلوگيري  درباره ي  لندن  كنوانسيون 
تخليه ي زباله ها و مواد زايد در درياها انتخاب 
شد كه اين نيابت رياست تا پايان سال 2011 
تمديد  امكان  و  داشت  خواهد  ادامه  ميالدي 

آن براي سال هاي آتي نيز وجود دارد. ■

رياست جمهوري اسالمي ايران 
بر كلوپ نمايندگان دايم دولت هاي 

عضو آيمو
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يافته ها 
مرورى بر تغيير نسل بنادر

● بنادر نسل اول (قبل از 1960 م.)
- تخليه و بارگيرى به عنوان مهم ترين كاركرد بندر.

- عدم برگشت سرمايه گذارى هاى انجام شده به دليل ترافيك پائين.
● بنادر نسل دوم(بين 1960 تا 1980)

 - اضافه شدن توزيع و پردازش كاال به بنادر.
 - استقرارصنايع مربوط به كشتى در اطراف بنادر. 

- افزايش چشم گيرمحدوده ي بندر، اراضي پشتيباني.
 - تغيير ديدگاه دولتى حاكم بر مديريت و اداره ي بنادر.

 - تبديل بندراز يك مرز، محدوده ي گمركى و بارانداز كاال به محيط خدماتى و صنعتى با قابليت 
ايجاد ارزش افزوده.

● بنادر نسل سوم (بنادر بعد از 1980)
 - ايفاى نقش مراكز لجستيكى (تبديل بنادر از مراكز خدمات كااليى به بازار كاال).

 - گسترش محدود ه ي عملكرد از محدوده ي بندر و محدوده هاى هم جوار به پس كرانه ها و مراكز 
توزيع داخلى.

 - تقويت فعاليت هاى بازرگانى در كنار كاركردهاى خدماتى و صنعتى.
 - تكميل حلقه هاى لجستيك و زنجيره ي تامين كاال.

 - استفاده ي وسيع از فن آوري اطالعات و روش هاى بازرگانى الكترونيكى.
 - افزايش اشتغال زايى و ايجاد ارزش افزوده.

با توجه به فعاليت هاى بنادر نسل اول، دوم و سوم، بنادر ايران در گروه نسل دوم قرار مي گيرند.

اهميت و ضرورت حمل و نقل كاال از طريق دريا 
حمل و نقل دريايي، يكي از مهم ترين شيوه هاي حمل كاال در جهان است كه از نظر حجم جابه جايي، 
ايمني و پايين بودن هزينه ي حمل، از اهميت ويژه ايي برخوردار است. ساالنه بيش از 88 درصد 
ميانگين وزني كاال و 61 درصد ميانگين ارزش كاال از راه دريا و بنادر نقل و انتقال مي بابد.امروزه، 
محور عبور كاال از خشكي به سمت دريا سوق پيداكرده ودر جهت كاهش قيمت تمام شده ي كاال، 
صنايع توليدي و كارخانجات در داخل و كنار بنادر احداث مي شوند تا باعمليات فرآوري كاال نسبت به 
ايجاد ارزش افزوده و صادرات مجدد، مبادرت نمايند. در دنيا، حرف اول را كشورهايي كه داراي دريا 

فرهاد منتصر كوهسارى، نوراله عباسى

اجراى سياست هاى كالن اقتصادى كشور در قالب اصل 44 
قانون اساسى و حضور و مشاركت بيشتر بخش خصوصي و 
حمل  كرايه ي  نرخ  آوردن  پايين  در  اهتمام  و  رقابت  توسعه 
كاال به بنادر و تسريع در امر تخليه و بارگيرى و كاهش مدت 
انتظار نوبت كشتى ها، يكي از رسالت هاي مهم اين سازمان 
است. هدف از تهيه ي اين مقاله، بررسي اثرات اجراي اصل 
بندر  برداري  بهره  واگذاري  زمينه ي  در  اساسي  قانون   44
و  اقتصادي  تاثير  بر  تاكيد  با  خصوصي،  بخش  به  آستارا 

فرهنگي در منطقه است. 
دريانوردى  و  بنادر  كل  اداره ي  بررسي،  اين  مكانى  قلمرو 
است.  آستارا  بندر  ويژه  به  تابعه،  بنادر  و  گيالن  استان 
از  استفاده  اطالعات،  وتحليل  تجزيه  و  جمع آوري  تكنيك 
تجربه هاي شخصى سنوات گذشته در ارزيابي و تدوين پيش 
نويس قرارداد پايانه ها و قرارداد بندر آستارا بوده است. از 
مهم ترين اقدامات بين المللي به عمل آمده در اين زمينه، بر 
گزاري دو اجالس مشترك با مديران بنادر حاشيه ي درياي 
خزر در ارديبهشت سال 1388 و 1389 بوده كه به ترتيب 
در بندر انزلي و بندر اولياي روسيه تشكيل شده و با تنظيم 
افق  بندري،  و  دريايي  همكاري هاى  زمينه   در  نامه  تفاهم 
كرده  ترسيم  خزر  درياي  حاشيه ي  بنادر  براي  را  جديدي 

است.
اقدامات داخلي، شامل دو بخش عمده است: 

1- واگذاري امور تخليه و بارگيري به بخش خصوصي كه بندر 
انزلي پايانه هاي كاالي عمومي و نفتي را به سه سرمايه گذار، 

در قالب مزايده واگذار كرده است. 
2- اجراي مصوبات سفر رياست جمهوري به استان گيالن در 
زمينه ي مطالعه و اجراي تبديل بندر صيادي آستارا به بندر 
چند منظوره در مصوبه ي سفر اول و تسريع در تكميل اسكله 
چابكسر  اسكله  مطالعه ي  و  كياشهر  چمخاله،  آستارا،  بنادر 
سازمان  مالي  منابع  محل  از  دريايي  نقل  و  حمل  منظور  به 
تجربه ي  با  است.  دوم  سفر  مصوبه ي  در  دريانوردي  و  بنادر 
موفق بندر انزلي در واگذاري امور به بخش خصوصي و با به 
كارگيري ابتكار جديد، بندر آستارا به صورت بلندمدت، در 
قالب قراردادBOT، توسط بخش خصوصي توسعه مي يابد و 

بهره برداري خواهد شد.

مقدمه
افزايش روز افزون تجارت جهانى، منجر به تغيرنسل بنادر وتحول عظيمى در چرخه ي حمل و نقل كاال 
شده و تأثير شگرفى در صنايع دريايى و بندرى داشته است. تحوالت چشم گير اقتصادى كشورهاى 
حاشيه ي درياى خزر و حوزه ي خليج فارس و شكل گيرى كريدورهاى نوستراك و تراسيكاى ميانى 
و جنوبى، بازار جديدى را در زمينه ي ترانزيت كاال از مبادى مرزهاى آبى كشورمان ايجاد كرده است 
كه رونق اقتصاد شهرهاي بندري را در پى خواهد داشت. بررسي اقدامات ملي و منطقه ايي و اجراي 
سياست هاي كالن كشور و تاثير آن در اقتصاد منطقه، ضرورت تبين نتايج حاصل از اقدامات يادشده 
را امري اجتناب ناپذير ساخته، تا از اين راه بتوان عالوه بر اندازه گيري ميزان موفقيت طرح ها، تجارب 
به دست آمده را در اختيار ساير ذي نفعان قرارداد. تا كنون در زمينه ي تاثير اقتصادي- فرهنگي 
راه اندازي بندر آستارا در راستاي اجراي اصل 44، تحقيقي به عمل نيامده و اطالعات پژوهشي و يا 

مقاله اي در اين مورد، تهيه و گرد آوري نشده است.
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و نزديك به دريا هستند مي زنند و با بهره برداري هاي تجاري، تفريحي و 
گردش گري، كمال استفاده را از اين موهبت الهي مي برند. با توجه به تغيير 
نسل بنادر و نقش بنادر در تجارت جهاني، سياست هاي دريايي و بندري 
سازمان بنادر نيز تغيير كرده و هم گام با بنادر روز دنيا، در حال تحول و نو 
آوري و در راستاي بهبود اقتصاد حمل و نقل است. بنابر اين، براي اين كه 
صادرات كاال جايگاه واقعي خود را پيدا كند، بايد فرايند فرآوري كاال و ايجاد 
ارزش افزوده، در نزديكي سواحل و بنادر انجام گيرد؛ تا عالوه بر كاهش 
هزينه، حمل كاال در كم ترين زمان ممكن، كاال در اختيار بازار هدف و 
مشتريان قرار گيرد واز سوي ديگر، توسعه ي بنادر و سواحل منجر مي شود 
مردم به مراكز اصلي صنعت روي آورند و حفظ و توسعه ي اين سواحل، 
موجب اشتغال پايدار مي شود كه اين موضوع، خود يكي از اصول تواناي 

رقابت تجاري با ساير كشورها ي رقيب است.
 

مروري بر اهداف اجراي سياست هاي كلي اصل 44 قانون اساسي
- شتاب بخشيدن به رشد اقتصاد ملى.

عدالت  تامين  منظور  به  مردم  عموم  سطح  در  مالكيت  گسترش   -
اجتماعى.

- ارتقاى كارايى بنگاه هاى اقتصادى و بهره ورى منابع مادى و انسانى و 
فن آورى.

- افزايش رقابت پذيرى در اقتصاد ملى.
- كاستن از بار مالى و مديريتى دولت در تصدى فعاليت هاى اقتصادى.

- افزايش سطح عمومى اشتغال.
- تشويق اقشار مردم به پس انداز و سرمايه گذارى و بهبود درآمد خانوارها.

سياست هاى كلى توسعه ي بخش غيردولتى از راه واگذارى 
فعاليت ها و بنگاه هاى دولتى

- تغيير نقش دولت از مالكيت و مديريت مستقيم بنگاه به سياست گذارى 
و هدايت و نظارت.

- توانمندسازى بخش هاى خصوصى و تعاونى در اقتصاد و حمايت از آن به 
منظور رقابت كاالها در بازارهاى بين المللى.

- آماده سازى بنگاه هاى داخلى براي رويارويي هوشمندانه با قواعد تجارت 
جهانى در يك فرايند تدريجى و هدف مند.

- توسعه ي سرمايه  ي انسانى، دانش پايه و متخصص.
- توسعه و ارتقاي استانداردهاى ملى و انطباق نظام هاى ارزيابى كيفيت با 

استانداردهاى بين المللى.
- جهت گيرى خصوصى سازى در راستاى افزايش كارايى و رقابت پذيرى و 

گسترش مالكيت عمومى.

سابقه بندر آستارا 
ساخت بندر آستارا در سال 1375، به عنوان يك بندر چند منظوره با 
كاربري هاي صيادي، تجاري، مسافري، با 2 حوضچه ي مجزا (يك حوضچه 
براي بخش صيادي و يك حوضچه براي ديگر كاربري ها) در دستور كار 
قرار گرفت؛ ولي فقط حوضچه ي اول، يعني بخش صيادي آن ساخته شد و 

به بهره برداري رسيد، و از حوضچه ي دوم، فقط موج شكن ها به طور ناقص 
به مورد اجرا درآمده و نيمه كاره رها شده اند. 

بررسي تحوالت اقتصادي بنادر حاشيه ي درياي خزر
 تغييرات اخير در افزايش مناسبات و همكارى هاى بندرى ودريايى كه 
اولين نشست مشترك مديران بنادر كشورهاي ساحلي درياي خزر در 
15 و 16 ارديبهشت سال 1388، در بندر انزلى و دومين نشست آن، در 
بندر اولياى كشور روسيه در ارديبهشت سال 1389 برگزار شد چشم انداز 
جديدى را در افق بنادر شمالى كشور ترسيم كرد. به موجب يكى از مفاد 
تفاهم نامه كه مورد توجه ي ويژه قرار گرفت، مديران بنادر، بر اساس قوانين 
و مقررات داخلي كشور خود، از سرمايه گذاري شركت هاي خصوصي در زير 
ساخت هاي بنادر درياي خزر استقبال نمودند و به منظور تقويت همكاري ها 
و توسعه و گسترش ترانزيت كاال در مسير كريدورهاي شمال – جنوب و 
شرق – غرب، شركت كنندگان، بر ضرورت اجراي پروژه هاي توسعه ايي 
جهت افزايش ظرفيت هاي بنادر خود تاكيد نموده و خواستار آن شدند تا 
ظرفيت هاي مناسبي به منظور توسعه ي امر ترانزيت اختصاص داده شود. 
يكسان شدن تعرفه هاى بندرى در بين بنادر حاشيه ي درياى خزر وارايه ي 
خدمات بندرى يكسان، در كاهش قيمت حمل و نقل كاال، نقش به سزايى 

خواهد داشت. 
از  قسمت  آن  واگذارى  دريانوردي  و  بنادر  سازمان  تأسيس  قانون  طبق 
خدمات كه انجام آن از طرف بخش خصوصى به صرفه وصالح است به 
مؤسسات خصوصى واجد صالحيت و همچنين اهتمام در پايين آوردن 
نرخ كرايه ي حمل كاال به بنادر و تسريع در امر تخليه و بارگيرى و از 
بين بردن مدت انتظار نوبت كشتى ها به منظور كمك به اقتصاد كشور 

ميزان حمل و نقل كاال از دريا
 ميزان حمل و نقل كاال ازدرياسال ميالدي

( ميليارد تن )
19702/56
19803/70
19904
20005/98
20067/54
20077/88
20088/16
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از جمله مباحث مهمي است كه جزء وظايف و اختيارات سازمان بنادر و 
دريانوردي منظور گرديده است. با توجه به وضعيت موجود، تقريبا ساختار 
تشكيالتى تمام بنادر ايران، در قالب سرمايه گذاري و مالكيت با دولت و 
انجام خدمات با بخش خصوصي يا به اصطالح TOOL PORT است؛ 
يعنى تمام زيرساخت ها اعم از ساخت موج شكن، احداث اسكله، احداث 
انبارهاى روباز و مسقف، تامين تجهيزات دريايى و بندرى و آماده سازى 
تاسيسات، بر عهده ي دولت بوده و تنها انجام امور تخليه و بارگيرى بر 

عهده ي بخش خصوصى است. 
 اداره كل بنادر ودريانوردى استان گيالن، با تجربه ي ده ساله در واگذارى 
امور بندرى به بخش خصوصى و جذب سرمايه گذار، شيو ه هاى جديدى را 
ابداع و اجرا نموده كه نتايج مثبتى را در بر داشته است.در طى چند سال 
گذشته، اين اداره، كل، با ابتكار عمل جديدى، ابتدا انجام عمليات تخليه 
و بارگيرى را با اخذ درصد سهم درآمد و اجاره بها از تجهيزات، با يك 
پايانه به بخش خصوصى واگذار كرد.در گام دوم، با واگذارى امور تخليه 

و بارگيرى به دو پايانه، تجهيزات عمومى به همراه قطعات يدكي به آن ها 
فروخته شد و بخش خصوصى، كمبود تجهيزات مورد نياز را با هزينه ي 
خود تامين كرد.در مرحله ي سوم، باقى مانده ي تجهيزات عمومى و پايانه ي 
سوم را خريداري كردند و به دنبال آن، در سال 1388، تمامى تجهيزات 
استراتژيك، به سه پايانه فروخته شد. در طي اين مدت، دانش فني راهبري 
و تعمير و نگهداري تجهيزات، اعم از عمومي و استراتژيك و همچنين 
دانش امور بندري به بخش خصوصي انتقال يافت.تجربه ي واگذاري پله ايي 
و مرحله ايي امور به بحش خصوصي، باعث آماده سازي فرهنگ انجام امور 
توسط بخش غير دولتي شده و اعتماد سرمايه گذاران را در انجام امور 
تخصصي جلب كرده است؛ به نحوي كه با رقابت ايجاد شده، هم اكنون 
سرمايه گذاران به دنبال بازاريابي كشتي و كاال هستند و با كسب درآمد 

جديد، قادر به مدرن سازي تجهيزات و پايانه خود مي باشند.

اجراي مصوبه هيات وزيران در زمينه ي ساخت بندر آستارا: 
استان  مركز  در  كه  مورخ 1385/12/3  جلسه ي  در  وزيران  هيئت   -1 
گيالن تشكيل شد، مطالعه و اجراى تبديل بندر صيادى استارا به بندر چند 

منظوره در سال1386 را مصوب كرد.
2- هيئت وزيران در جلسه ي مورخ 7/25 / 1387 كه در مركز استان گيالن 
تشكيل شد، تسريع در تكميل اسكله ي بنادر آستارا، چمخاله وكياشهر و 
مطالعه اسكله چابكسر به منظور حمل و نقل دريايى(بار و مسافر) از محل 

منابع مالى سازمان بنادر و دريانوردى را تصويب كرد.

 اقدامات انجام شده
واگذاري بندر آستارا به بخش خصوصى

- طرح واگذارى، توسعه و تبديل بندر صيادي آستارا به بندر چند منظوره، 
در راستاي اصل 44 قانون اساسي و از راه اكران عمومى وبرگزارى تشريفات 
مزايده به بخش خصوصى واگذار شد و بر اساس مبادله ي قرار داد بين 
سازمان و بخش خصوصي، اجراى زير ساخت ها، مديريت و راهبري، اين 
بندر به مدت 40 سال به شركت خدمات بندري و دريايي كاوه واگذار 

شد.

اقدامات اجرايي انجام شده توسط بخش دولتي 
- مطالعه وتهيه ي وضعيت ژئوتكنيك (مطالعه ي رفتار مهندسي زمين در 
محل اجراي طرح هاي عمراني و ارايه ي راه حل مناسب جهت بهسازي 

شرايط زمين).
- مطالعه، امكان سنجي، جا نمايي وتهيه ي نقشه هاي اجرايي موج شكن، 

اسكله و بار انداز.
- مطالعه، تهيه و تصويب نقشه هاي اجرايي.

- مطالعه و تهيه ي نقشه هاي توپوگرافي (تهيه ي نقشه ي اختالف سطح به 
منظور محوطه سازي).

- مطالعه و تهيه نقشه هاي هيدروگرافي (انجام عمليات آب نگاري).
- ساخت يك فروند يدك كش.

- تامين يك فروند راهنمابر. 
- نصب و استقرار يك دستگاه بويه ي 7 تني.

- نصب دكل و چراغ ترانزيت.
- انجام عمليات فنس كشي به طول 800 متر.

- استقرار گارد بندر.
- خريد ساختمان اداري.

- واگذاري بند ر آستارا به بخش خصوصي از طريق برگزاري مزايده و اكران 
عمومي  و انتخاب شركت سرمايه گذار.

 وظايف بخش خصوصي 
 - اصالح و احداث موج شكن به طول 300 متر.

- احداث 2 پست اسكله ي عمومي و يك پست اسكله ي سوختي.
- محوطه سازي به مساحت 20 هكتار.

امضاي قرارداد

مدت قراردادنوع قرارداد
مبلغ سرمايه گذاري 

 مدت ساخت(ميليارد ريال)
(سال) خصوصيدولتي

BOT401003005 سال در دو فاز

وضعيت موجود و آتي بندر آستارا

مساحت تعداد اسكلهوضعيت
بندر

(هكتار)

ظرفيت
حجم اليروبي (ميليون تن )

مورد نياز 
(متر مكعب) اسميواقعيسوختيعمومي

1 موجود
450/51-(طول156متر) 

650000
315523/5آتي

ظرفيت بنادر استان گيالن در آينده
نام بندر

بندر بندر انزلى ظرفيت
جمعچمخالهكياشهرآستارا

173/51223/5اسمى

1320/5116/5واقعى
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- احداث انبار سرپوشيده به مساحت 6 هزار متر مربع.
- احداث كانال تاسيسات و پمپ خانه.

- احداث پست برق و تامين ديزل ژنراتور.
- تامين تاور روشنايي.

- احداث باسكول 60 تني.
- انجام عمليات الي روبي به ميزان 70,000 متر مكعب.

- تامين تجهيزات خشكي، شامل: 
   جرثقيل، ليفتراك، تراكتور و كفي.

- ايجاد بستر شبكه ي رايانه ايي، تامين سخت افزار و نرم افزار هاي تخصصي 
و عمومي و هند هلد.

- تامين نيروي انساني.

 وظايف اجرايي بخش دولتي 
 - الي روبي اوليه ي حوضچه و كانال دسترسي بندر به عمق 5/5 متر.

- الي روبي اوليه ي اسكله پس از استحكام اسكله ي موجود تا عمق 5/5 
متر.

اقدامات در حال اجرا توسط بخش خصوصي
- اطاله ي موج شكن به طول 70 متر.

 بررسى توزيع مقدار كاال از بندر انزلى به مقاصد استان هاى غربى 
و جنوب غربى

- به استناد آمار اخذ شده از پايانه ي حمل و نقل انزلى در سال 1388- 
بيش از دو ميليون تن كاال از بندر انزلى با كاميون به مقاصد استان هاى 
غربى و جنوب غربى بارگيرى و حمل شده است و اين امر به آن مفهوم 
يادشده  استان هاى  به  آستارا  بندر  از  مي تواند  كاال  مقدار  اين  كه  است 
بارگيرى شود كه در آن صورت، فاصله ي 200 كيلومترى بين بندر انزلى 
و بندر آستارا حذف مي شود. هم اكنون، ميانگين هزينه ي حمل كاال با 
تريلى، كاميون ده چرخ وكاميون شش چرخ از بندر انزلى به مقصد آستارا، 
1,800,000 ريال است، يعنى به هر كاميون 20 تنى كه از بندر انزلى به 
مقصدآستارا، بارگيرى مي شود، مبلغ 180 هزار تومان كرايه ي حمل كاال 
تعلق مي گيرد و به ازاى هر تن، 9000 تومان كرايه ي حمل اضافى تحميل 
مي شود. بنابراين، با راه اندازى بندر آستارا، قيمت تمام شده ي حمل كاال 
نيز كاهش مي يابد. حال با يقين به اين كه استان هاى غربى، ساالنه نياز به 
يك ميليون تن مواد اوليه براى كارخانجات فوالد دارند و اين مقدار، هم 
اكنون از راه خشكى از بندر انزلى به استان هاى اردبيل و آذربايجان غربى و 
شرقى جابه جا مي شود، تعداد كاميون موردنياز براى حمل يك ميليون تن 
كاال از بندر انزلى به مقصد استان هاى اردبيل و آذربايجان، حدود 50,000 
دستگاه برآورد مي شود كه هر يك از اين كاميون ها عالوه بر ايجاد ترافيك 
در جاده ها و كاهش ايمنى، هزينه هاى زيادى از قبيل سوخت، استهالك، 
فرصت و زمان و... را نيز به همراه دارند؛ يعنى، 50,000 دستگاه كاميون، 
هر يك 200 كيلومتر مسير طوالنى تري را طى مي كنند؛ به عبارت ديگر، 
در مجموع، 10 ميليون كيلومتر مسير اضافى طى مي شود. باتوجه به اين 
كه هزينه ي هر كيلومتر تقريبا 900 تومان است، از اين رو، ساالنه حدود 9 
ميليارد تومان برقيمت يك ميليون تن كاال، هزينه ي اضافى تعلق مي گيرد. 
با راه اندازى بندر آستارا، ساالنه حد اقل 9 ميليارد تومان در بخش حمل و 

نقل زمينى، صرفه جويى مي شود. 
- فاصله بين بندر انزلي و بندر آستارا از مسير عبور كاميون ها كه از جاده ي 

خمام به سمت آستارا مي روند محاسبه شده است.

نتايج حاصل از واگذاري بندر آستارا به بخش خصوصي در راستاى 
اصل 44 قانون اساسى 

 TOOL 1-تغيير نحوه ي واگذارى و سرمايه گذارى از دولتى، با ساختار 
PORT به بخش خصوصي، با رويكرد ايجاد بندرى خصوصي كه دراين 

روش، آماده سازي تمام زير ساخت ها توسط بخش خصوصي سرمايه گذاري 
مي شود و تنها، حاكميت دريايي و بندري و نظارت و هدايت، بر عهده ي 

دولت است.
2- به دليل فقدان بندر تجارى در غرب كشور، ساالنه حدود يك ميليون 
تن كاال در بندر انزلي تخليه شده و حدود 150 كيلومتر راه دريايى اضافه 
طى مي شود وبه همان نسبت، كرايه ي حمل اضافه نيز پرداخت مي گردد؛ 
سپس اين مقدار كاال، به كاميون بارگيرى شده و از راه زمينى به استان هاي 
اردبيل، آذربايجان شرق و غربي حمل مي شود كه حد اقل، 180 كيلومتر 
مسير طوالنى تر شده و به ازاى هر تن 16000 تومان كرايه حمل اضافى 
تحميل مي شود. بنابراين، با راه اندازى بندر آستارا، قيمت تمام شده ي حمل 

كاال نيز كاهش مي يابد.
3- تعداد كاميون موردنياز براى حمل يك ميليون تن كاال از بندر انزلى 
به مقصد استان هاي  اردبيل و آذربايجان، حدود 50,000 دستگاه است 
كاهش  و  جاده ها  در  ترافيك  ايجاد  عالوه  كاميون ها  اين  از  يك  هر  كه 
ايمنى، هزينه هاى زيادى از قبيل سوخت، استهالك، فرصت و زمان و... 
دارند؛ يعنى 50,000 دستگاه كاميون، هر يك 200 كيلومتر مسير طوالنى 
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تر طى مي كنند، به عبارت ديگر، 9 ميليون كيلومتر مسير اضافى طى 
مي شود. باتوجه به اين كه هزينه ي هر كيلومتر، تقريبا 900 تومان است، 
ساالنه حدود 9 ميليارد تومان برقيمت يك ميليون تن كاال، هزينه ي اضافى 

تعلق مي گيرد.
با راه اندازى بندر آستارا، ساالنه 9 ميليارد تومان در بخش حمل و نقل 
زمينى صرفه جويى مي شود. با حذف اين مسير 200 كيلومتري، ترافيك 
رفت و برگشت كاميون و جابه جايي حداقل يك ميليون تن كاال، تاثير 
شگرفي در كاهش هزينه و افزايش ايمني تردد در مسير انزلي به آستارا 

خواهد داشت.
4- كاهش سوانح وجلوگيرى از تصادم كاميون هاى حامل بار كه اغلب، جراحت 
و مرگ و مير هم وطنان را در پى دارد از مزاياى كاهش ترافيك در مسير بندر 

انزلى به اردبيل و استان هاى آذربايجان غربى و شرقى خواهد بود.
5- با راه اندازى بندر آستارا، كاالى موردنياز غرب كشور از آن بندر تامين 
خواهد شد و حدود يك ميليون تن كاالى جديد وارد بندر انزلى خواهدشد 

كه به اين ترتيب، ظرفيت بنادر استان گيالن افزايش خواهد يافت.
6- با احداث كارخانه هاى فوالد آستارا، اردبيل و آذربايجان غربى و شرقى، 
مواد اوليه ي آن ها از بندر آستارا وارد خواهد شد كه به دليل كوتاه شدن 
مسير و كاهش هزينه ي حمل، قيمت تمام شده كاالى توليد شده، كاهش 

خواهد يافت.
مسير  شدن  كوتاه  دليل  به  آستارا  بندر  جغرافيايى  ممتاز  موقعيت   -7
دريايى- خشكى، منجر به افزايش كاالى ترانزيتى به مقصد كشور هاى 

و  روسيه  مقصد  به  كشورها  آن  صادراتى  كاالى  و  شده  تركيه  و  عراق 
آذربايجان، از بندر آستارا ترانزيت مي گردد كه باعث رونق بيش تر اين بندر 

و منطقه خواهد شد. 
8- با عنايت به اين كه بندر انزلى، تنها بندر استان گيالن است، بنابراين، در 
شرايط بحرانى و اضطراري، امكان پهلودهى كشتى و تخليه ي كاال مقدور 
نيست، و به ناچار، كشتى ها بايد به بنادر استان مازندران سفر نمايند كه در 
اين صورت قيمت حمل كاال نيز افزايش مي يابد وبه ضرر مشترى ومصرف 

كننده است. با فعال شدن بندر آستارا، اين مشكل مرتفع مي شود.
و  متعدد  وشركت هاى  ادارات  سازمان ها،  آستارا،  بندر  راه اندارى  با   -9
جديدى، از جمله گمرك، پايانه ي حمل و نقل، بيمه و بانك، قرنطينه، 
استاندارد، شركت هاى كشتيرانى، حق العمل كار، بارشمارى، حمل ونقل 
ابنيه  نگهدارى  و  تعمير  بارگيرى،  و  تخليه  رسانى،  وآذوقه  آب  زمينى، 
وتاسيسات، تعمير و نگهدارى تجهيزات دريايى و خشكى، خدمات ادارى، 
تداركات و پشتيبانى، فضاى سبز و... فعال خواهند شد كه باعث ايجاد 500 
فرصت شغلى مستقيم و هزار فرصت شغلى به طور غير مستقيم مي  شود. با 
فعال شدن شركت ها و موسسات يادشده درامد سرشارى عايد آن ها خواهد 
شد و از اين راه، در آمد شهردارى، تجار و بازرگانان افزايش مي يابد كه خود 

باعث تحول اقتصادى بزرگى در شهر و منطقه مي شود. 
10- احداث بندر آستارا و فعال شدن بخش تجارت، افزايش توريسم را 
در پى خواهد داشت كه خود، عاملى براى ايجاد اشتغال و درامد جديد 

خواهد بود.
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11- جلوگيرى از هدر رفتن سرمايه هاى ملى كه صرف احداث موج شكن ها، 
اسكله ها، پس كرانه، ساختمان ها، الي روبي و غيره، براى ساخت بندر صيادى 
هزينه شده بود وبه دليل مقرون به صرفه نبودن صيادى بندر آستارا در حال 
متروكه شدن بوده و با تبديل اين بندر به بندر تجارى و واگذارى آن به بخش 
خصوصى، بندر آستارا با تغيير كاربرى و ايجاد شرايط مطلوب تر، مجدداٌ احيا 
و فعال مى شود و از ركود و بال استفاده ماندن سرمايه گذاري هاي انجام شده 

نيز پيشگيري شده و نيازهاي محلي و ملي رفع خواهد شد.
12- با فعال شدن بندر آستارا، مشاغل دريايى و بندرى افزايش مي يابد و 
به تبع آن، باعث جذب جمعيت روستاهاى هم جوار و حتى ساير شهرهاى 
نزديك مي شود و از اين راه، فرهنگ استفاده از دريا و دريانوردى افزايش و 
اشاعه خواهد يافت و اين فرهنگ، به استان هاى اردبيل و آذربايجان شرقى 
و غربى كه فاقد دريا هستند نيز منتقل مى شود وساير هم وطنانمان نيز، از 

مزاياى اين موهبت الهى بر خوردار خواهند شد.
13- با احتساب ظرفيت بنادر جديد، اعم از آستارا با ظرفيت 3/5 و چمخاله 
با ظرفيت 2 ميليون تن وبندر انزلي با ظرفيت 17 ميليون تن، ظرفيت 
بنادر استان گيالن، به 22/5 ميليون تن در سال مي رسد واين ظرفيت، 
تا چشم انداز 1404 استان گيالن، پاسخ گو بوده و حتي مازاد ظرفيت نيز 

خواهيم داشت 
14- راه اندازى بندر آستارا موجب مي شود دانش فنى و مهارت هاى امور 
دريايى و بندرى از بندر انزلى به آن بندر و منطقه انتقال يابد و ديدگاه 
اقتصادى و فرهنگى آنان را به نفع جامعه و اجتماع در جهت رونق تجارت 

داخلى و خارجى تغيير دهد.
15- شكل گيرى بندر جديد در غرب كشور، بر ميزان توانمندى هاى ايران 
جديد،  اقتصادى  مزيت  ايجاد  با  كه  كاالمي افزايد  وجابه جايى  انتقال  در 
كشورهاى روسيه، آذربايجان، عراق و تركيه، از آن در حمل و نقل كاال 
به عنوان مسير ترانريت نو استقبال خواهند كرد و درآمد قابل توجه ايى را 

نصيب كشورمان خواهد كرد.
16- بندر آستارا با توجه به موقعيت مكانى و جغرافياى سياسى، تمام 
شرايط يك بندر چند منظوره، اعم از پذيرش كشتى وكاالهاي عمومي – 
سوختي – وارداتي – صادراتي – ترانزيتي و مسافري و همچنين صيادي 

را خواهد داشت كه در نوع خود كم نظير خواهد بود.
17- اجراى به موقع مصوبات دولت و هيئت وزيران، موجبات اعتماد و دلگرمى 
مردم را فراهم كرده و روحيه ي همت طلبى و كار مضاعف را در ارايه ي خدمت 
رسانى به مردم، تقويت و تحكيم مي بخشد واين عامل، بر فرهنگ احترام 

متقايل مردم و دولت بر يكديگر، تاثير مثبت و كارسازى دارد. 
18- يكى از ويژه گى هاى مهم بندر آستارا، به دليل خصوصى بودن آن، 
داشتن اختيار كامل در جذب سرمايه گذار است كه از فرايند تشريفات 
طوالنى و زمان بر انتخاب سرمايه گذار به دور مى باشد كه منجر به بازاريابى 

جديد و تقويت مناسبات اقتصادى سرمايه گذاران و تجار خواهد شد.
19- با برخوردارى آستارا از فضاى مناسب، اماكن بندرى و پس كرانه، 
نيازى به خريد زمين جهت توسعه بندر نمي باشد، از اين رو، ايجاد و فعال 

شدن صنايع بندرى ودريايى تسريع مي يابد.
20- عالوه بر نقش آفرينى بندر آستارا در جذب و عبور بخشى از كاالهاى 
كريدور شمال- جنوب، اين بندر از موقعيت ممتازى در زمينه ي پذيرش 

كاال هاى تراسيكاى ميانى وجنوبى برخوردار است.
21- با عنايت به اين كه براى راه اندازى بندر آستارا، مقرر شده است مبلغ 
40 ميليارد تومان در دو مرحله و طى 5 سال، به منظور زير ساخت ها 
سرمايه گذارى شود از اين رو، با احتساب اين كه ساالنه مبلغ 9 ميليارد 
تومان، در هزينه ي حمل و نقل صرفه جويى خواهد شد، در مدت كم تر از 
5 سال، فقط از راه صرفه جويى هزينه ي حمل كاال، هزينه ي زيرساخت ها 
جبران خواهد شد حال، چنان چه درآمد حاصل از كشتى و كاال را محاسبه 
نماييم، زمان برگشت سرمايه، كم تر از 4 سال خواهد بود و اين بندر، از 

سال سوم، سود ده خواهد شد.
22- با راه اندازي بندر آستارا، مسير دريايي، حدود 130 كيلومتر كاهش 
مي يابد كه موجب كاهش هزينه ي تردد كشتي هايي كه مقصد كاالهاي 

آن ها غرب كشور است، مي شود.
23- با انجام فعاليت هاي دريايي و بندري، صنايع وابسته به اين بخش از 
اقتصاد، در آستارا فعال مي شود و اين منطقه از تمام مزاياي يك بندر، اعم از 
ايجاد درآمد جديد، ايجاد اشتغال مولد، رونق صنعت، توزيع كاال با هزينه و 
زمان كمتر، رونق صنعت گردش گري و تفريحي، تسهيل در صدور كاالهاي 

غرب كشور و...برخوردار خواهد شد. ■

منابع 
- اداره ي كل بنادر و دريانوردى استان گيالن، قرارداد اجاره ي بلند مدت بندر چند 

منظوره ي آستارا، سال1388.
- اداره ي كل بنادر و دريانوردى استان گيالن، آرشيو آمار و اطالعات سال هاي 1380 

الي 1389. 
- مصوبه ي هيئت وزيران، شماره ي 36895/166265.مورخ 1385/12/13.

- مصوبه ي هيئت وزيران، شماره ي 41147/137310 مورخ 1387/8/9.
- سياست هاي كلي اصل 44 قانون اساسي.

- سازمان راهداري و حمل ونقل جاده ايي استان گيالن، كرايه ي حمل كاال از مبدا بندر 
انزلي، سال 1389.

- كتاب مجموعه ي قوانين و آيين نامه هاي سازمان بنادر و كشتيراني، سال 1371.
- بازديد از مسير بندر انزلي به آستارا و اماكن و تاسيسات بندر آستارا، سال 1389.

- سازمان نقشه برداري، نقشه ي راه هاي كشور، سال 1389.
- http://www.ncc.org.ir
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 تاريخچه ي بهره وري 
امروزه در محافل گوناكون، بحث از بهره ورى1 بسيار مطرح مى شود؛ 
به  اما  و...  صنايع  بهره ورى  منابع،   بهره ورى  كار،  نيروى  بهره ورى 

راستى منظور از بهره ورى چيست؟
 به طور رسمي و براي نخستين بار، لغت بهره وري توسط فردي به نام كنه 
در سال 1776 ميالدي در مقاله اي به كار برده شد. بيش از يك قرن بعد، 
يعني در سال 1883 ميالدي، شخص ديگري به نام ليتر، بهره وري را قدرت 
و توانايي توليد كردن تعريف كرد و در واقع، اشتياق به توليد كردن را همان 
بهره وري دانست. از اوايل قرن بيستم، اين لغت داراي مفهوم دقيق تري شد 
و براي اولين بار در تعريف آن، ارتباط بين ستانده و داده مطرح شد. در سال 
1900 ميالدي، ارلي، بهره وري را ارتباط بين بازده و وسايل كار به كار رفته 
براي توليد بازده تعريف كرد؛ و باالخره شخصيت هاي حقيقي و حقوقي، 

تعاريف ديگري از بهره وري به شرح زير مطرح ساختند: 
از  كامل تري  تعريف  سال 1950  در  اروپا:  اقتصادي  همكاري   سازمان 

بهره وري به شرح زير مطرح كرد:  
بهره وري، خارج قسمت بازده به يكي از عوامل توليد است؛ به اين ترتيب 

مي توان از بهره وري، سرمايه ي بهره وري مواد و... نام برد.
استرفيلد: بهره وري را نسبت بازده سيستم توليدي به مقدار يك يا چند 

عامل توليد استفاده شده تعريف كرد.
اشتاينر: از بهره وري به عنوان معيار عملكرد يا توانايي موجود براي توليد 

كاال يا خدمت يادكرد.
 سيگل: بهره وري را نسبت ميان ستانده و نهاده ي مرتبط با عمليات توليدي 

مشخص و معين تعريف مي كند.
سازمان بين المللي كار: در توليد محصوالت مختلف، ادغام چهار عامل 
زمين، سرمايه، كار و سازمان دهي را ضروري مي داند. گفته مي شود كه 
نسبت تركيب اين عوامل به محصوالت، معياري براي سنجش بهره وري 

است.
آژانس بهره وري اروپا: بهره وري را درجه ي استفاده مناسب و مؤثر از هر يك از 
عوامل توليد معرفي مي كند. اين آژانس، در تعريف ديگري كه ارايه مي دهد، 
بهره وري يك بنگاه را ديدگاه فكري آن در بهبود بخشيدن به وضعيت 
موجود مي داند. براساس نظرات اين سازمان، انسان مي تواندكارهايش را هر 

روز بهتر از پيش انجام داده و نتايج بهتري به دست آورد. 
 كندريك و كريمر: از جمله صاحب نظران مقوله بهره وري بودند كه در 

تعاريف خود از عبارات بهره وري جزيي و بهره وري كلي استفاده كردند.

 سومانت: در سال 1979 ميالدي، بهره وري كل عوامل را مطرح ساخت كه 
تحولي در تعاريف ارايه شده براي بهره وري محسوب مي شد. وي در تعريف 

خود، نسبت بازده ي ملموس به نهاده ي ملموس را عنوان كرد.
تعريف مركز بهره وري ژاپن (JPC2) : بهره وري عبارت است از به حداكثر 
رساندن استفاده از منابع، نيروي انساني، تسهيالت و غيره، به طريقه ي 
علمي و كاهش هزينه هاي توليد، گسترش بازارها، افزايش اشتغال، كوشش 
براي افزايش دستمزدهاي واقعي و بهبود معيارهاي زندگي، آن گونه كه به 

سود كاركنان ، مديريت و عموم مصرف كنندگان باشد.

مسعود شيراوژن، كارشناس مسئول واحد دريايي و بندري (اداره ي كل بنادر و دريانوردي هرمزگان)
مهدي مشهدبان، كارشناس مسئول اداره ي تبادالت الكترونيكي (اداره ي كل بنادر و دريانوردي هرمزگان)

تعريف مركز بهره وري ايران (NIPO3): بهره وري يك فرهنگ، يك نگرش عقاليي 
به كار و زندگي است، كه هدف آن، هوشمندانه تر كردن فعاليت ها براي دست يابي 

به زندگي بهتر و فعال تر است.
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شاخص هاى بهره ورى كدامند و چه ويژگى- هايى دارند؟
شاخص هاى بهره ورى را مى توان به دو بخش كلى تقسيم كرد :

1- شاخص هاى بهره ورى (كلى و جزيى)
 ▪ شاخص كلى

نسبت خروجى به جمع كل ورودى ها

▪ شاخص جزئى
نسبت خروجى به هر يك از ورودى ها

2 - شاخص عملكرد 
مقدار خطاهاى نيروى انسانى در رضايت ارباب رجوع يا مشتريان و ميزان 
استقبال آنان، حجم سازمان، رضايت شغلى كاركنان، مقدار دفعات شكست 
و ناكامى سازمان، صحت درستى كاركنان، ساعات كار سازمان و غيبت 
كاركنان، معيارهايى هستند كه به وسيله آن ها مى توان بهره ورى را مورد 
سنجش قرار داد. اين معيارها كه به منظور ارزيابى نيروى انسانى شاغل به 
كار مي روند، اوال بايد عملى باشند و ثانيا بايد قابل دست يابى و راه گشا 

باشند.

● چه مشكالتى در ارتباط با بهره ورى وجود دارد؟
است  شده  شناخته  نامطلوب  بهره ورى  براى  كه  عوامل  از  بسيارى 
(ماشين آالت كهنه، طراحى نامناسب شغل، آموزش غير اثر بخش يا نا 
كافى كاركنان، افزايش غير منتظره ي حجم كار)، خارج از كنترل واحد 

توليد يك سازمان هستند. اين فرض مطرح است كه بزرگ ترين مشكالت 
موجود در راه افزايش بهره ورى، ناتوانى كاركنان و انگيخته نشدن آنان براى 
كار اثر بخش است. بعضى ديگر از صاحب نظران معتقدند كه مواد اوليه ي 
ناقص، طراحى ناقص توليد و اشتباهات مديريتى، بيش ترين سهم را در 

كاهش بهره ورى سازمان دارند.

● چه عواملى در بهره ورى مؤثر هستند؟
عوامل مؤثر در بهره ورى را مى توان به چند دسته تقسيم كرد: 

1- عوامل مربوط به نيروى انسانى (مقدار نيروى انسانى، متخصص آموزش، 
حقوق و مزايا)

2- عوامل مربوط به مديريت (تخصص، روابط مديريت با كاركنان)
3- عوامل وابسته به دولت (قوانين و مقررات، سياست ها)

ساختمان،  و  زمين  ماشين آالت،  (تجهيزات،  تسهيالت  و  امكانات   -4
تأسيسات)

5- تكنولوژى (نوع فرايندها، كيفيت محصوالت، دانش فنى طرح)
6- عوامل محيطى (بازار محصوالت، جاذبه هاى محيطى، عوامل زيست 

 محيطى)
7- مواد و انرژى (مواد اوليه، مواد مصرفى، انرژى)

بهره وري در پايانه ي كانتينر 
«بهره وري، مهم است اما به عنوان يك چشم انداز!». اين مقاله به ارايه 
اعتبار  آن،  نحوه ي اندازه گيري  كانتينر،  پايانه ي  بهره وري  از  دورنمايي 
مقياس هاي به كار برده شده و عواملي كه عناصر بهره وري را تحت تاثير 

قرار مي دهند مي پردازد.
مبالغ هنگفت سرمايه گذاري به همراه تقاضا براى حمل و نقل دريايى به 
شيوه اى سريع تر و ارزان تر، توجه ويژه اى را معطوف به افزايش بهره ورى و 

بهبود عملكرد پايانه هاى كانتينرى در سراسر دنيا كرده است.

كانتينري كردن4 
با  محموله ها  جابه جايي  كلي،  طور  به  و  كاالها  حمل  كردن  كانتينري 
بهره گيري از كانتينر، سيستمي است پويا و متشكل از دو بخش دريايي 
و خشكي كه در چهار چوب آن، ذى نفعان مختلفى از قبيل شركت هاي 
حمل و نقل، متصديان پايانه ها، كارگران اسكله، مقامات بندر، شركت هاي 
كشتيراني، راه آهن، رانندگان كاميون ها، دولت و...، همگي با يكديگر در 
تعامل هستند. هر كدام از اين عوامل، بر بهره وري تأثيرگذار بوده و در 
هر زمان مي توانند به عنوان مانعي در كنترل بهره وري در يك ترمينال 
خاص يا در كل سيستم تلقي شوند. وقتي كه بازيگران جديدي وارد اين 

مفهوم بهره وري از ديدگاه سيستمي

فرآيند عملكرد يك پايانه ي كانتينر 
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سيستم مي شوند، تعادل و توازن قدرت نيز دستخوش تغيير مي شود. براي 
مثال، وقتي كه پاي قطارهاي مخصوص حمل كاال به ميان مي آيد، نيازهاي 
عملياتي راه آهن و برنامه ريزي هاى خاص آن باعث تغييرات عمده اي شده و 

راه آهن به بازيگر اصلي در اين سيستم تبديل مي شود.
مشكل اصلي كه اين سيستم با آن روبه رو است، اين است كه هر بازيگري 
با توجه به منافع شخصي اش، يا آن چه كه به نظر او در لحظه ي معيني 
با  بهترين منافع را براى وى به دنبال خواهد داشت عمل مي كند.اخيراً 
ظهور شركت هاي حمل و نقل لجستيكي، اثرات اين بى توجهى به سيستم 
و مد نظر قرار دادن ً منافع صرف شخصي، تا حدودى كاهش يافته است؛ 
چرا كه در اين حالت، يك سازمان، بخش هاى مختلف سيستم را كنترل 

و مديريت مي كند.
هر گاه به اين سيستم كانتينري كردن نظرى بياندازيم، اين فرضيه وجود 
دارد كه اگر پايانه با حداكثر كارايي خود كار كند، كل سيستم منتفع 
خواهد شد. بر اساس تجربيات حاصل شده، اين طور به نظر مي رسد كه 
به حداكثر رساندن كارايي پايانه، فقط تنگناها را به ساير عناصر سيستم 
منتقل مى نمايد. براي مثال اگر كارايي پايانه (ترمينال) تا جايى افزايش يابد 
كه كليه ي كانتينرهاي وارداتي در نيمي از زمان مورد نظر رسيدگي شوند، 
ارزش واقعي كارايي پايانه بستگي به اين دارد كه آيا توانايي ايجاد شده با 
امكانات و عملكرد ساير بخش ها هماهنگ خواهد بود يا خير؟ در حقيقت، 
ارزش واقعي افزايش در كارايي پايانه، به اين بستگي خواهد داشت كه آيا 
افزايش كارايي در پايانه ي كانتينر، كارايى كل سيستم را افزايش خواهد داد 

يا اين كه صرفاً تنگناهايي را براي ساير عناصر سيستم به وجود مي آورد.
از ديدگاه بهره وري پايانه، هر بازيگري داراي منافع شخصي خود است. 
براي متصديان پايانه، هدف اصلي، كاهش يا ثابت نگه داشتن هزينه هر 
كانتينر است. براي مقامات بندر، هدف اصلي، افزايش ظرفيت ساالنه ي هر 
متر از پايانه ي اجاره داده شده است و بنابراين خودداري از ساخت امكانات 
جديد، تا وقتي كه امكانات موجود به طور كامل و كارا مورد استفاده قرار 
مي گيرند. براي كارگران، هدف اصلي، افزايش كاالها و مسايل كارگري و 
رفاهي آن ها است و براي شركت هاي حمل و نقل، هدف اصلي، به حداقل 
رساندن زماني است كه كشتي در بندرگاه توقف مي كند و تسهيل عمليات 
مربوط به تخليه سريع كليه بارها، مخصوصاً كانتينرهاي مهم و حساس. 
همه اين اهداف، درخور توجه و قابل ستايش به نظر مي آيند، اما اغلب 

اهداف متضادي هستند. 

اغلب اوقات، پايانه داران، در ميان اين تضادها قرار مي گيرند. توضيح بيش تر، 
اين كه عملكرد متصديان امور پايانه، معموالً با مقياس هايي از بهره وري 
ارزيابي مي شوند كه آن ها هيچ گونه كنترلي بر آن ها نداشته و يا اين كه 

نظارت و كنترل شان محدود است.

پايانه ي كانتينرى 
يك پايانه ي كانتينري، بخشي است كه يك سري خدمات و فعاليت ها را 
براي اداره و كنترل مسير كانتينرها از كشتي به راه آهن يا جاده و برعكس 
ارايه مي كند. پايانه ي كانتينر، رابطه ي فيزيكي بين دريا و خشكي در فرآيند 
حمل و نقل است كه به منزله ي يك بخش مهم در سيستم كانتينري كردن 

قلمداد مي شود.

بهره وري پايانه ي كانتينر
بهره وري پايانه ي كانتينر، رابطه تنگاتنگي با استفاده ي مؤثر از نيروي كار، 
تجهيزات و محوطه ها دارد. مقياس بهره وري پايانه، وسيله اي براي سنجش 

كارايي كاربرد هر يك از اين سه منبع است.

عوامل محدودكننده 
هر پايانه ي كانتينري، داراي محدوديت هايي است كه به طور مستقيم و 
غير مستقيم، بهره وري را تحت تأثير قرار مي دهند. عوامل محدود كننده را 

مي توان به دو گروه تقسيم كرد.
گروه اول، عوامل داخلي يا فيزيكي هستند كه اغلب تحت كنترل و مديريت 
پايانه داران است. عواملي همچون ميزان سرمايه و نيروي به كار گرفته شده، 
مقدار ونوع تجهيزات و نوع كشتي هايي كه به بندر تردد مي كنند، از جمله 
عوامل داخلي هستند. كامًال مشخص است كه مديريت پايانه مي تواند روي 
اين عوامل تأثيرگذار باشد. براي مثال، مشاهدات حاكي از اين است كه 
بهره وري، كامًال متأثر از نوع و ويژگي هاي كشتي هاي ورودي  است. نوع 
كشتي اي كه متصدي امور پايانه در مورد آن آگاهي دارد، مي تواند خيلي 
سريع تر و كاراتراز كشتي اي تخليه و بارگيري شود كه براي اولين بار وارد 
بندر شده يا اين كه به ندرت به يك بندر تردد مي كند. نبودن جرثقيل 
به اندازه كافي،  زمين ناكافي، در اختيار داشتن محوطه هاي نا مناسب به 
لحاظ ابعاد و شكل منظم براي كانتينرها، پهلوگيري بدون دقت و نامناسب، 
امكانات ناكافي مربوط در ورود و خروج5 كانتينرها و عدم وجود جاده هاي 
فيزيكي  يا  داخلي  محدودكننده ي  عوامل  از  همگي  مناسب،  دسترسي 
هستند كه مديريت پايانه مي تواند به نوعي بر آن ها كنترل و اعمال مديريت 

داشته باشد.
از  خارج  معموالً  كه  هستند  سازماني  يا  خارجي  عوامل  دوم،  گروه   
كنترل و مديريت پايانه  داران هستند. عواملي از قبيل، قوانين، مقررات و 
دستورالعمل ها، حجم مبادالت تجاري كشور، تركيب واردات/صادرات و 
هم زمان  ورود  بندر،  به  حمل شده  كانتينرهاي  تركيب اندازه ي  ترانشيپ، 
تعداد زيادي كشتي، مقررات گمركي، برنامه ريزي قطارها، قوانين و مقررات 
ايمني، از جمله عواملي هستند كه تأثير به سزايي بر بهره وري پايانه ي 

كانتينري دارند.
 تعريف يا تشريح عوامل محدودكننده ي خارجي يا سازماني، بسيار مشكل 
تراز تعريف يا تشريح عوامل محدودكننده ي فيزيكي است. هر كدام از 
بازيگران اين سيستم، مي توانند عوامل سازماني را بر متصدي پايانه تحميل 

كنند. 
اگر حوزه اي باشد كه معموالً در وهله ي نخست، تأثير آن بر بهره وري دست 
كم گرفته مي شود، همين گستره ي عوامل خارجي است.تحقيقات نشان 
مي دهد كه اين عوامل، مخصوصاً شرايطي كه شركت هاي حمل و نقل بر 
متصدي پايانه تحميل مي كنند، اغلب تأثيري يكسان يا بيش تر از عوامل 
فيزيكي دارند. مثالي از عوامل محدودكننده ي بهره وري پايانه، مقتضياتي 
است مبني بر تسريع جابه جايي كانتينرهاي غيراستاندارد و خاص، بعد از 
اين كه كشتي وارد بندر مي شود. اين چنين مقتضياتي، متصدي پايانه 
را مجبور مي كند تا امكان اوليه ي جرثقيل ها را در جايي قراردهد كه با 

فرآيند بهينه سازي فعاليت ها در پايانه ي كانتينر
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مكان اين كانتينرها يا جعبه هاي خاص مطابقت داشته باشد. تنها وقتي 
كه اين كانتينرها و جعبه هاي غيراستاندارد تخليه يا بارگيري شدند مكان 
جرثقيل ها به طور سيستماتيك و كاراتري مشخص مي شوند كه اين خود، 
بر بهره وري پايانه ها تأثيرگذار است. از جمله عوامل محدودكننده ي خارجي 
ديگر، مي توان به رسوب كانتينر در محوطه هاي پشتيباني اشاره كرد كه 
چنانچه جرايمي براي اين موضوع در نظرگرفته نشود، خود ازجمله عوامل 

محدودكننده اي است كه تأثير بسياري بر ميزان بهره وري دارد. 

چشم انداز
در بسياري از موارد، اين عوامل محدودكننده فيزيكي را مي توان كاهش داد 
يا از بين برد، كه خود همراه با صرف هزينه و ايجاد اولويت هاي جديدي 
خواهد بود. مثًال اگر قوانين كاري كه بهره وري را محدود مي كنند، اصالح 
و  لزوم  مورد  تجهيزات  و  انساني  نيروي  افزايش  به  نياز  شوند،  حذف  يا 
جبران كمبود اين منابع احساس مي شود. مي توان بهره وري را با اضافه 
كردن تجهيزات يا جايگزين كردن تجهيزات با تجهيزاتي كه از تكنولوژي 
باالتري برخوردارند، بهبود بخشيد. اما اتخاد هرگونه تصميمي مبني بر 
ادامه ي چنين روشي، نيازمند اين است كه ذي نفع يا پايانه داران تعيين 
كنند كه چنين عملي، ارزش سرمايه گذاري يا تعديل اولويت ها رادارد و 
اين كه چنين اقداماتي به نفع اين سيستم خواهد بود ياخير. در چنين 
شرايطي است كه هر فردي واقعاً به معناي عبارت «بهره وري مهم است، اما 

در چشم انداز! » ارج مي نهد.

اندازه گيري بهره وري
چهارچوب  در  فيزيكي  و  سازماني  محدودكننده ي  عوامل  كه  وقتي   
فرمول هايي براي اندازه  گيري و بهره وري پايانه قرار گيرند، به متغيرهايي 
تبديل مي شوند كه در محاسبه ي كارايي، مالك عمل واقع مي شوند. از اين 
رو، اين عوامل و متغيرها بر اندازه گيري بهره وري تأثير گذاشته و مشكالتي 
را نيز براي مقايسه بهره وري دو يا چند پايانه ي كانتينر ايجاد مي كنند. 
كه  دارد  وجود  هم  ديگري  متغير  محدودكننده،  عوامل  اين  بر  عالوه 
بر اندازه گيري بهره وري پايانه  به عنوان يك مفهوم6 تاثير مي گذارد. بر اساس 
تحقيقات انجام شده، چنين به نظر مي رسد كه اندازه گيري بهره وري پايانه ي 
كانتينر، بيش تر به عنوان يك هنر مطرح است تا اين كه يك علم باشد. 
عدم هماهنگي در اطالعات مورد استفاده در فرمول هاي بهره وري بسيار 
زياد است. اين عدم هماهنگي در تعريف عناصر فرمول هاي گوناگون مورد 
استفاده در اندازه گيري بهره وري پايانه، مقايسه ي صحيح اطالعات بهره وري 
يك پايانه ي با اطالعات بهره وري پايانه ي ديگر يا تعيين معيارهاي معتبر 

براي بهره وري براي كاربردهاي بندري، منطقه اي را مشكل مي سازد.

معيارها و شاخص هاى تعيين بهره وري
شايد مهم ترين و تنها دست آورد تحقيقات انجام شده در حيطه ي بهره وري 
پايانه ي كانتينر، بيان گر اين مهم باشد كه تعيين «معيارها و استانداردها» 
و يا «ميانگين ها» براي بهره وري پايانه ها براي بنادر ملي و بين المللي، غير 
معقول به نظر مي رسد. تقريباً از زماني كه سيستم حمل و نقل به سمت 
سيستم كانتينري سوق پيدا كرده، گرايش به استفاده از استانداردهاي 
جهاني براي تعيين بهره وري نيز، شدت يافته است. بنادر از اين استانداردها 
استقبال مي كنند تا معياري در اختيار داشته باشند كه به وضوح نشان دهد 
كه امكانات آن ها خواه اين كه توسط خود بندر عملياتي شده باشند، خواه 
توسط پايانه داران، «كارا» هستند. موضوع ديگري كه مورد توجه قرار گرفته 
است، استفاده از تجزيه و تحليل برش مقطعي7 بهره وري براي مقايسه ي 
بهره وري يك پايانه ي كانتينر با بهره وري پايانه ي كانتينرهاي ديگر و يا 
مقايسه ي بهره وري پايانه ي يك بندر با بهره وري پايانه ي بندر ديگر است. 
به اين منظور انجام مي شود تا ارجعيت بهره وري بندر  اين امر، معموالً 
تحقيقات  همچنين،  شود.  داده  نشان  رقيبش  بندر  يا  پايانه  بر  پايانه  يا 
صورت پذيرفته، بيان گر اين موضوع است كه هيچ روش معتبر جهاني اي 
براي مقايسه ي بهره وري بر مبناي تحليل برش مقطعي وجود ندارد و 
چنين مقايسه هايي بايد به طور دقيق و بر مبناي مورد به مورد صورت 
گيرد. در بسياري موارد، مقايسه ي بهره وري، بر مبناي سري هاي زماني8، 
صحيح است كه در اين روش، بهره وري يك پايانه با دوره هاي زماني 2 يا 
بيش تر مقايسه مي شود. بنابراين، براي مقايسه ي بهره وري بنادر مختلف با 

جدول (1) مقياس بهره وري و عواملي كه بر بهره وري پايانه كانتينر  اثر مي گذارد

عوامل اندازه گيري 
عناصر عوامل مهمي كه بر بهره وري تأثير مي گذارندماهيت تاثير بر عمليات هامقياس بهره وريبهره وري 

عمليات پايانه

توان عملياتي و انبار 
كاال در محوطه

ظرفيت ناخالص بر حسب يارد و 
جريب / مساحت ناخالص انبار 

نرمي كه كانتينرها بايد طبق آن 
تخليه و نگهداري شوند

ناحيه، شكل، چهارچوب، روش اداره ي محوطه، 
تركيب و اندازه ي كانتينرها و مدت زمان رسوب آن ها 

محوطه ي 
كانتينر

بهره  وري خالص

بهره وري ناخالص

جابه جايي / افراد غيرفعال يا 
مدت زماني كه فعاليت تجهيزات 

كم است
تأخيرات عملياتي

خصوصيات ونوع مهارت و آموزش اپراتور تجهيزات، در 
دسترس بودن كاالها، پشتيباني از تجهيزات خارج از 

جرثقيلسرويس، خصوصيات كشتي ها

توان عملياتي خالص

توان عملياتي ناخالص

كانتينرها/ ساعات جابه جايي 
تجهيزات خطوط / زمان آمد و 

شد كاميون ها در خطوط
ميزان تسريع در  بازرسي و 

بررسي هاي اسناد 
ساعات عمليات / تعداد خطوط / ميزان خودكار بودن 

فعاليت ها / در دسترس بودن اطالعات
دروازه (ورود و 

خروج )

بهره برداري خالص
جابه جايي كشتي هايي كه حامل 
ميزان استفاده از اسكله كانتينر هستند/ تخليه ي كانتينرها

برنامه ريزي كشتي، مدت زمان پهلو دهي، تعداد 
اسكلهجرثقيل ها

بهره وري ناخالص 
نيروي كار 

تعداد كاالي جابه جاشده/ نفر، 
اندازه ي كار افراد و قوانين مربوط به سالمت، مهارت زمان كلي سرعت عمليا ت  ساعت كار

نيروي كارنيروي كار، آموزش، انگيزه و خصوصيات كشتي

عوامل تأثير گذار بر بهره وري پايانه ي كانتينر
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يكديگر مشكالتي وجود دارد كه به دقت بايد به آن ها توجه كرد تا مقايسه ي 
انجام شده همراه با انحراف نبوده و به درستي انجام پذيرد. عمليات اصلي هر 
پايانه ي كانتينري، عبارت است از جابه جايي و انبار كانتينرها در محوطه ها. 
بنابراين، پايانه اپراتورها با توجه به ميزان بهره وري خود در انتقال و انبار 
كانتينرها مي توانند حجم معيني از كانتينرها را قبول، جابه جا و نگهداري 
كنند. عوامل مختلفي در ميزان بهره ور بودن يك پايانه ي كانتينر نقش 
دارند. محوطه ها، تجهيزات،  اسكله ها، دروازه ها و...، ازجمله ي اين عوامل 
هستند. همان گونه كه در جدول شماره ي 2 مشاهده مي شود، براي تعيين 

بهره وري هر يك از عوامل، شاخص ها و معيارهاي مد نظر است.
به هر حال، به دست آودن شاخص يا شاخص ها به منظور ارزيابى بهره ورى 
يك پايانه ي كانتينر، همواره از چالش هاى مستمر تمامى بنادر دنيا بوده 

است. 

نتيجه 
 اگر متصدي پايانه ا ي بخواهد حداكثر استفاده از داده هاي بهره وري را 
به دست آورد، بايستي آن ها را به داده هاي منطبق بر بهاي تمام شده ي 
و  بهره وري  داده هاي  بين  ارتباط  برقراري  با  كند.  مرتبط  خود  خدمات 
داده هاي هزينه ي يك يا مجموعه اي از مراكز سود، اين امكان براي اپراتور 
پايانه وجود خواهد داشت كه اداره ي پايانه را به طور صحيح و دقيق به 

انجام رساند.
اگر مديريت بهره وري به عنوان فرآيندي از تغيير و جابه جايي محدوديت هاي 
موجود در بهره وري از يك حوزه به حوزه ديگري تلقي شود، اطالعات 
هزينه اي مي تواند به نحو مؤثري اين مقررات و محدوديت ها را به يك 
حوزه يا حوزه هايي كه تأثير اين قوانين و محدوديت هاي بهره وري را بر كل 
هزينه ها به حداقل مي رساند، منتقل كند. در بسياري از مواقع، شاهد آن 
بوده ايم كه پايانه  داران، تالش هماهنگي را جهت بهبود بهره وري در يك 
فعاليت خاص به عمل آورده اند، اما اين تالش ها تا جايي ادامه مي يابد كه 
منجر به افزايش هزينه ها نشود؛ زيرابه محض افزايش هزينه ها اين تالش ها 
متوقف شده اند. در اين ارتباط، فقط تعداد محدودي از پايانه ها و اساساً 
پايانه هاي تحت نظارت شركت هاي حمل و نقل بزرگ، داراي يك سيستم 

پيشرفته ي محاسبه ي هزينه مرتبط با اطالعات بهره وري هستند. 
تحقيقات انجام پذيرفته، بيان گر اين واقعيت است كه بهره وري پايانه، رابطه 
مستقيمي با افزايش كارايي فعاليت هاي مختلف دارد. بر اين اساس، بهبود 
فرآيند يك عامل خاص، به تنهايي نمي تواند منجر به افزايش بهره وري 
مؤثر و پايدار شود. بنابراين، به نظر مي رسد كه براي بسياري از پايانه داران، 
فعاليت هاي تركيبي و چندبعدي، به عنوان نيروي محرك افزايش بهره وري 
پايانه ي كانتينر محسوب مي شود. با اين توصيف، بهره وري پايانه ي كانتينر، 
موضوع مهمي است كه بايد آن را به عنوان يكي از چشم اندازهاي سيستم، 

مورد بررسي قرار داد تا براي صنعت، حداكثر ارزش را داشته باشد.
نتيجه  اين  به  بهره وري،  حوزه ي اندازه گيري  در  باال  مطالب  بيان  از  پس 
خواهيم رسيد كه براي اجراي كامل چرخه ي بهره وري و رسيدن به نتايج 
مطلوب و رشد بهره وري، بايد پنج عامل زير را رعايت كرد و مورد توجه 

ويژه قرار داد : 
 1 - وجود ديدگاه سيستمي 
2- تعريف صحيح شاخص ها 

3 - ايجاد مكانيزم هاي ارتباطي به منظور توليد داده هاي شاخص
4- ايجاد استاندارد و معيار

5- توجه به روندها (مهم ايجاد روند مثبت در بهره وري است). 
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جدول (2) شاخص بهره وري و واحد اندازه گيري عوامل اصلي يك پايانه ي كانتينر
عوامل 

تشكيل دهنده ي 
 واحد اندازه گيرىشاخص بهره ورىپايانه ي كانتينر

● ميزان بهره بردارى از تجهيزات
تجهيزات

● بهره ورى تجهيزات

● تعداد كانتينر در سال، به ازاي هر 
يك از تجهيزات

● جابه جايى به ازاي هر يك از 
تجهيزات در هر ساعت

● ميزان بهره بردارى از اسكله ها 
اسكله ها

● مدت زمان ارايه ي خدمات

● تعداد كشتى هاى پهلو داده شده در 
سال، به ازاي هر اسكله

● مدت زمان ارايه ي خدمات به 
هركشتى

● ميزان بهره بردارى از محوطه ها 
محوطه ها

 ● بهره ورى نگهداري كاال

● تعداد كانتينر در سال، به ازاي هر 
متر مربع نسبت به مساحت كلى 

پايانه
● تعداد كانتينر در سال، به ازاي 
هر متر مربع نسبت به مساحت 
محوطه هاى محل نگهداري كانتينر

● توان عملياتى دروازه هادروازه ها 
 ● مدت زمان حمل توسط 

كشنده ها

● تعداد كانتينرهاى عبورى از درواز  ها 
به ازاي هر ساعت

● مدت زمان جابه جايى كانتينرها 
توسط كشنده ها 

تعداد جابه جايى كانتينرها به ازاي بهره ورى نيروى انسانىنيروى انسانى
هر نفر ساعت
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بعضى  اخير  سال هاى  در  كه  است  روشن 
افسر  كارافتادگى  از  براثر  دريايي،  سوانح  از 
كشتى ها  فرماندهى  پل  در  نگهبانى  مسئول 
از  ناشي  مي تواند  كه  است  پيوسته  بوقوع 
خواب آلودگي، سكته قلبى و حتى افتادن در 

دريا و يا دزدى هاي دريايى باشد. 
توسط  كه  آن  بدون  وضعيت،كشتى  آن  در 
كسى هدايت شود و يا فردي بر دستگاه هاى 
خود  حركت  به  دريا  در  نمايد  نظارت  آن 
نيز  كشتى  كاركنان  ساير  و  است  داده  ادامه 
از اين اتفاق مدت ها بى خبر بوده اند تا آن كه 

سرانجام حادثه اي به وقوع پيوسته است. 
شركت هاى  براى  وقايع،  دست  اين  از 
در  مرسوم،  روش هاى  براساس  كه  كشتيرانى 
كشتي  فرماندهى  پل  در  دريانوردى،  زمان 
تنها يك نفر افسر دريانورد به خدمت مشغول 
بوده، بيشتر رخ داده است. از اين رو، سازمان 
به  را  موضوع  اين  بررسى  دريانوردى  جهانى 
اين  و  كرد  واگذار  دريانوردى  ايمنى  كميته 
كميته در اجالس 86 خود با تصويب قطعنامه 
به  را  دستگاهي  نصب   ،MSC.282(86)
منظور كاهش سوانح ناشى از خالى ماندن پل 
فرماندهى و اعالم آن به ساير افراد حاضر در 

كشتى مفيد دانست و طى قطعنامه اي نصب 
آن را به شرح زير، اجبارى اعالم كرد:

جوالى  اول  در  شده  ساخته  كشتى هاى   .1
2011 ميالدى و پس از آن در اولين بازرسى 

.SE Survey تجهيزات ايمنى
از  قبل  شده  ساخته  مسافرى  كشتى هاى   .2
اولين  زمان  در  ميالدى   2011 جوالى  اول 
اول  تاريخ  از  پس  ايمنى  تجهيزات  بازرسى 

جوالى 2011 ميالدى.
ناخالص  ظرفيت  با  بارى  كشتى هاى  كليه   .3
3000GT و بيشتر، ساخته شده قبل از اول 

جوالى2011 حداكثر تا تاريخ اولين بازرسى 
ايمنى تجهيزات كه پس از اول جوالى 2012 

ميالدى انجام خواهد شد.
 500GT4. كشتى هاى بارى با ظرفيت ناخالص
و بيشتر كه قبل از اول جوالى 2011 ساخته 
شده اند حداكثر تا تاريخ اولين بازرسى ايمنى 
تجهيزات كه پس از اول جوالى 2013 انجام 

خواهد شد.
 150 GT 5. كشتى هاى بارى با ظرفيت ناخالص
و بيشتر كه قبل از اول جوالى 2011 ساخته 
شده اند حداكثر تا تاريخ اولين بازرسى ايمنى 
تجهيزات كه پس از اول جوالى 2014 انجام 

خواهد شد.
6. كشتى هاى ساخته شده قبل از اول جوالى 
ذكر  تاريخ هاى  از  پس  كه  ميالدى   2011
شده در بندهاى2 الى 5 تحويل داده خواهند 
 SE ايمنى  تجهيزات  بازرسى  اولين  در  شد، 

.Survey

مهمترين كاركرد اين دستگاه اطمينان از اين 
موضوع است كه پل فرماندهى كشتى، همواره 
و  بوده  مسئول  افسر  نفر  يك  نظارت  تحت 
دستگاه،  اين  در  نيست.  افراد  از  خالى  هرگز 
زمانى  فواصل  در  بايستى  مى  مسئول  افسر 
فشار  را  اى  دكمه  باشد  مى  تعيين  قابل  كه 
دهد تا از زنده و سرحال بودن خود ديگران را 
آگاه نمايد هر چند كه اين دستگاه به سنسور 
حركتى نيز مجهز بوده و در صورت تردد فرد 

از مقابل آن، تحركات او را حس مى كند. 
درصورت عدم فشار دكمه و يا دريافت نكردن 
مربوطه  سنسور  توسط  سيگنالى  گونه  هيچ 
اين دستگاه طى چهار مرحله اقدام به پخش 
آژيرى خاص مي كند و در مرحله اول، فرمانده 
و افسران مسئول و در نهايت كليه افراد حاضر 
و  شنيد  خواهند  را  آژير  صداي  كشتي،  در 
همچنان  آژير  صداي  آن،  به  دهى  پاسخ  تا 
پخش خواهد شد. حتى در نوع ديگري از اين 
در  نگهبانى  مسئول  افسر  چنانچه  سيستم، 
پل فرماندهى احساس ضعف و ناراحتي كند، 
آالرم  دكمه،  يك  دادن  فشار  با  تواند  مى 
ترتيب  اين  به  و  درآورد  بصدا  را  مربوطه 
درخواست كمك جهت جايگزينى بنمايد.■

 اجبار سازمان جهاني دريانوردي
در نصب دستگاه هشداردرپل فرماندهي
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اجزاي ناوتكس
ناوتكس را به صورت كلي مي توان به سه بخش 
امكانات  ابتدايي،  بخش  دو  كه  كرد  تقسيم 
سخت افزاري و بخش انتهايي، لوازم نرم افزاري را 

شامل مي شوند. اين بخش ها عبارتند از:

بخش اول، دستگاه  گيرنده ي ناوتكس: 
اين دستگاه روي شناورها، سكوهاي نفتي و گازي، 
ايستگاه هاي راديويي ساحلي و در هر مكاني كه 
نياز به دريافت اطالعات ايمني دريانوردي دارند، 
نصب مي شود. از آن جا كه گيرنده ي ناوتكس بسيار 
شناورهاي  روي  حتي  است،  سبك  و  كم حجم 
سبك نيز، مي توان آن را نصب كرد و مورد استفاده 

قرار داد.

بخش دوم، ايستگاه فرستنده ي ناوتكس: 
به  مربوط  قانوني  مراحل  طي  از  پس  عمدتاً  كه 
امور بين المللي، در ايستگاه هاي ساحلي ارتباطات 
راديويي كشورها نصب مي شود. مشخصات ايستگاه 
ناوتكس و زمان پخش اطالعات، از سوي مرجع 
بين المللي مربوطه معين و مجوز راه اندازي ايستگاه 
در  صادر و به سراسر دنيا معرفي مي شود. ضمناً 
نشريات دريايي مربوطه كه در دسترس دريانوردان 

است، نيز اطالعات مرتبط با آن درج مي شود.

و  ناوتكس  سيستم  اصلي  ركن  سوم  بخش 
بخش تهيه، تدوين و تأمين كننده ي اطالعات 

براي پخش از طريق ناوتكس: 
به  دريايي،  مجرب  كارشناسان  كه  معنا  اين  به 
صورت يك كارگروه، فرآيند جمع آوري و پردازش 
كليه ي اطالعات مرتبط با ايمني دريانوردي را بر 
عهده دارند و حاصل كار اين گروه، در قالب يك 
پيام ناوتكس، با فرمت استاندارد، به منظور پخش، 
به افسران ايستگاه فرستنده ي ناوتكس ارسال 
خواهد شد تا بر اساس زمان بندي مشخص شده، 

جهت اطالع دريانوردان اعالم شود.

كارگروه تهيه ي اطالعات ايمني دريانوردي 
(ركن اساسي ناوتكس)

اعتبار  ميزان  ناوتكس،  پيام هاي  اصلي  محور 
پيام ها و صحت اطالعات، ارسال به موقع پيام هاي 
ناوتكس و همچنين، كمّيت و كيفيت اطالعات 
ناوتكس به ميزان امكانات نرم افزاري (كارگروه 
به  دارد؛  بستگي  دريانوردي)  ايمني  اطالعات 
دربرگيرنده ي  بخش،  اين  عملكرد  كه  طوري 

اعتبار و شأن كشور متولي ناوتكس است.

نحوه ي تهيه ي اطالعات ايمني دريانوردي
گروهي  معموالً  بزرگ،  بنادر  در  كلي،  به طور 
و  جمع آوري  وظيفه ي  دريايي،  كارشناسان  از 
پردازش اطالعات را بر عهده دارند. اين اطالعات 

به روش هايي در اختيار كارگروه قرار مي گيرد:
قالب  در  دريانوردان  توسط  اطالع رساني   . 1
يا  منطقه  از  عبور  حين  در  عيني  مشاهدات 

آب هايي كه در آن دريانوردي مي شود.
 ،(VHF) بي سيم  طريق  از  اطالعات  اين 
نمابر، پست الكترونيكي، به طور مكتوب يا طي 

تماس تلفني و راديويي به ايستگاه هاي ساحلي 
ارتباطات دريايي و يا دفاتر امور دريايي منعكس 
 (pilot) راهنماى  به  دستي  صورت  به  يا  و 
در  متعاقباً  كه  مي شود  داده  تحويل  كشتي 

اختيار كارگروه ناوتكس قرار مي گيرد.
ايمني  كارشناس  توسط  اوليه  اطالعات   . 2
يا  و  دريايي  امور  كارشناسان  يا  و  دريانوردي 
راهنمايان كه در محدوده ي دريايي و حوزه ي 
كارگروه  براي  و  تهيه  دارند،  فعاليت  بندر  هر 

پردازش اطالعات ايمني ارسال مي شوند.
نهادهاي  سازمان ها،  توسط  اطالع رساني   . 3
نظامي و غيرنظامي كه به نوعي در دريا فعاليت 
متولي  سازمان  به  مكتوب  صورت  به  دارند، 
معموالً  مي شود.  انجام  كشور  هر  دريانوردي 
به  را  اطالع رساني  كه  سازماني  روش،  اين  در 
انجام رسانده است،  به نوعي ذي نفع خواهد بود 
و اين اطالع رساني، سبب افزايش ايمني فعاليت 
دروني آن سازمان مي شود. به طور مثال، در نظر 
بگيريد كه يك سكوي گازي غول پيكر از محل 
مدت  به  است  قرار  سكو،  ساخت  كارخانجات 
چند روز توسط تعدادي يدك كش پرقدرت به 

محل نصب و استقرار آن در دريا، يدك شود. 
اطالع رساني متولي اين فعاليت، قبل از حركت 
باعث  كندرو،  و  سنگين  محموله ي  آن  دادن 
مي شود كه مدت عمليات، مسير حركت محموله 
و ساير اطالعات الزم (حداقل 24 ساعت قبل از 
حركت دادن سكو و در طي مدت دريانوردي و 
مشخص  و  تعيين  آن)   استقرار  مدت  طول  در 
و  دريايي  ترافيك  در  اختالل  بروز  از  تا  شده 
يا هر گونه تصادم و برخورد شناورها در حين 
هنگامي  زيرا  شود.  پيش گيري  عمليات،  انجام 
حركت  در  دريا  روي  محموله اي  چنين  كه 
است، زمان بندي انجام كار و استفاده ي بهينه از 
شرايط آب و هواي آرام دريا، همگي برنامه ريزي 
مي شود و امكان توقف يا تغيير مسير ناگهاني 
ميسر  سنگين  يدك كشي  عمليات  اين  براي 
نخواهد بود و از اين رو، ساير شناورها بايستي با 
آگاهي از نحوه ي تردد اين محموله، حق تقدم 
عبور را به اين عمليات بدهند و نيز الزم است 
كه از قبل، اطالع رساني به موقع و مؤثر صورت 

پذيرد.
به طور كلي مي توان گفت: كارگروه، اطالعات اوليه 

جمال جعفرى پور
اداره كل امور دريايى ( سازمان بنادر و دريانوردي)

رشد  گذشته،  قرن  نيم  به  نسبت  دريانوردي،  جهاني  صنعت 
اخير،  دهه ي  دو  طي  كه  به طوري  است؛  يافته  روزافزوني 
آبخور،  و  سرعت  بارگيري،  ظرفيت  ابعاد،  به لحاظ  كشتي ها 
تغيير كرده اند و دريانوردان به عنوان نيروهاي انساني مؤثر 
در اين صنعت، جهت انجام فعاليت هاي دريانوردي و ناوبري 
ايمن، همواره نيازمند دسترسي به اطالعات همه جانبه مرتبط 

با ايمني و امنيت دريانوردي هستند.
ايمني  با  مرتبط  اطالعات  انعكاس  و  توليد  تهيه،  وظيفه ي 
ازجمله  و  مربوطه  كنوانسيون هاي  طبق  امروزه  دريانوردي، 
متولي   سازمان هاي  عهده ي  بر  سوالس،  كنوانسيون 

دريانوردي هر كشور قرار داده شده است.
به  اطالع رساني  ابزارهاي  از  يكي  عنوان  به  هم  ناوتكس 
(آيمو)،  دريانوردي  بين المللي  سازمان  توسط  دريانوردان، 
و  سوالس  كنوانسيون  چهارم  فصل   5 مقرره ي  اساس  بر 
رسيده  تصويب  به  شناورها  براي   A.617(15) قطعنامه ي 

است.
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را تهيه و تأمين مي كند و يا به نحوي اطالعات 
توسط سايرين به آگاهي كارگروه مي رسد، ولي 
به هرحال، روند انجام كار در كارگروه، به صورت 

مراحل ساده زير انجام مي گيرد: 

چنانچه اطالع رساني از نوع ناوتكس باشد
آمار پيام هاى ناوتكس در يك سفر دريايى

پيام هاي  محتواي  با  بيش تر  آشنايي  براي 
آماري  تحليل  و  تحقيق  يك  نتايج  ناوتكس، 
سه  از  دريافتي  ناوتكس  پيام   447 روي 
ايستگاه ناوتكس غير ايراني در منطقه ي خليج 
درياي  و  عرب  درياي  عمان،  درياي  و  فارس 
كشتي  با  سفر  مسير  در  درسال 1379  سرخ 
آموزشي قدس ( فارور ) از بندر عباس به بندر 
جده ( عربستان سعودي ) و بالعكس در جدول 
زير درج شده كه حاصل آناليز پيام ها بيان گر 
دريايي  فعاليت هاي  اهميت  درجه ي  و  كميت 

در آن منطقه است.

چند توصيه ي كاربردي و كارشناسي
توصيه هاي زير به منظور بهبود كميت و كيفيت 

پيام هاي ناوتكس ارايه مي شوند:
1 . سامان دهي كارگروه تهيه ي اطالعات ايمني 
فقط  كارگروه،  اين  كه  نحوي  به  دريانوردي، 
وظيفه ي تهيه، گردآوري، آناليز و انجام اقدامات 
الزم به منظور به روز رساندن و انتقال اطالعات 
اين  داشت.  خواهد  عهده  به  را  دريانوردان  به 
از  دريانوردي،  ايمني  راستاي  در  اطالع رساني، 
متولي  سازمان هاي  ذاتي  و  حاكميتي  وظايف 
است؛  دريانوردي)  و  بنادر  دريانوردي (سازمان 
پيام  يا  و  دريايي  اعالميه ي  صدور  به طوري كه 
دريايي  سند  يك  حقوقي،  ديدگاه  از  ناوتكس 
مي شود  تلقي  متولي   سازمان  توسط  صادره 
نقشه ها،  اطالعات  رساني  به روز  براي  آن  از  و 

استفاده  دريانوردي  انتشارات  ساير  و  كتاب ها 
خواهد شد.

2 . در بنادر كوچك تر، تعيين 2 نفر و يا حداقل 
اطالعات  تهيه ي  به منظور  كارشناس  نفر  يك 
صرفاً  كه  است  ضروري  دريانوردي  ايمني 
وظيفه ي اين كارشناسان پس از طي دوره هاي 
آموزشي مورد نياز، تهيه و گردآوري اطالعات 
مرتبط با ايمني دريانوردي است. در آخر نيز، 
اين اطالعات در اختيار كارگروه استاني تهيه ي 
يا  و  گرفته  قرار  دريانوردي  ايمني  اطالعات 
بندر  يا  و  كشور  دريانوردي  ايمني  متوليان  به 

مربوطه منعكس خواهد شد.
3 . به روزرساني امكانات سخت افزاري و نرم افزاري 

حسب مورد.
اطالعات  كارشناسي  كارگروه  تشكيل   . 4
ايمني دريانوردي در سازمان مركزي به انضمام 
كارآزموده  و  مجرب  كارشناس  يك  اختصاص 
به منظور انجام بررسي هاي اوليه روي گزارشات 
واصله از ساير ارگان ها و نهادهاي دريايي و يا 
گزارش هاي به دست آمده از بنادر تابعه و ارتباط 
در  ايمني  اطالعات  كارگروه هاي  با  مستقيم 
استان ها و ارتباط مستقيم با كارشناسان مرتبط 
به  الزم  راهنمايي هاي  و  رهنمودها  ارايه ي  و 

كارگروه ها در استان ها.
5 . اشاعه ي فرهنگ تعامل و همكاري در خصوص 
دريانوردي  ايمني  با  مرتبط  اطالعات  انعكاس 
ارگان ها،  كليه ي  و  درياييان  جامعه ي  توسط 
و  نظامي  از  اعم  دريايي،  نهادهاي  و  سازمان ها 
غيرنظامي و مشاركت آن ها در زمينه ي ايمني 
تبعات  و  بوده  ذي نفع  آن  در  كه  دريانوردي 
مربوط  آنان  به  ايمني  اطالعات  منفي  و  مثبت 
به  نشريه  و  بولتن  كشورها  برخي  در  مي شود. 
صورت هفتگي و ماهيانه تهيه و عملكرد كارگروه 
درج  دريانوردي  ايمني  اطالعات  كارشناسي 

مي شود و به كليه ي ارگان ها و نهادها و حتي 
ساير كشورهاي هم جوار به منظور ارتقاي فرهنگ 
هر  و  مي كنند  اطالع رساني  دريانوردي  ايمني 
شخص دريايي يا دريانوردان با خواندن اين گونه 
نشريات،  به وظيفه ي دريايي خود واقف مي شوند، 
تا اطالعات بخش خود را در ساحل و در دريا به 

متولي دريانوردي، انعكاس دهند.
6 . تهيه ي بولتن و يا نشريه عملكرد ساليانه و 
اقدامات انجام شده و انعكاس به درياييان كشور.

مربوط  مستندات  نگهداري  و  گردآوري   . 7
پيام هاي  بايگاني  شامل:  اطالع رساني ها،  به 
دريايي  اعالميه هاي  آن ها،  ضمايم  و  ناوتكس 
و ضمايم آن ها به منظور بهره برداري در آينده 
و ارايه ي مستندات به مراجع و ساير سازمان ها 
بيمه اي  مباحث  در  يا  سوانح  بروز  هنگام  در 
آن ها  از  مي توان  كه  كاربري هايي  ساير  يا  و 

استفاده كرد. 
سازماني  عملكرد  از  حاكي  مستندات،  اين 
به  پرداختن  و  كنوانسيون ها  اجراي  قبال  در 
وظيفه ي حاكميتي اصلي خود به عنوان متولي 

ايمني و امنيت دريانوردي است.
8 . با توجه به اين كه مسئوالن در سطوح مختلف 
مديريتي در درون سازمان بنادر و دريانوردي و در 
ساير ارگان ها و نهادهاي دريايي تغيير مي كنند؛ 
از اين رو الزم است كه سازمان متولي، به طور 
تماس،  نقاط  اطالع رساني  به  نسبت  مستمر 
آدرس و... كارگروه جمع آوري اطالعات ايمني 
دريانوردي به صورت متمركز از سازمان مركزي، 
اقدام و در ادارات كل استان ها نيز، متناسب با 

متن تهيه شده در مركز، اطالع رساني كنند.
9 . ضرورت تعيين و معرفي كارشناسان مرتبط 
با ايمني دريانوردي از سوي نهادها و ارگان هاي 
دريايي با كارگروه ها در ستاد مركزي و مراكز 

استاني. ■
آناليز 448 پيام دريافتي از 13 ايستگاه ناوتكس در خليج فارس و درياي عمان

درصد از كلتعداد پيامنوع پيام بر حسب موضوعرديف
1 (sesmic survery)4/68 21عمليات لرزه نگاري در دريا

كشتي هاي مغروق عمليات پاك سازي كشتي هاي مغروق 2
(wreck/wreck Removal)32 7/14

3 (Aids To NAV) 20/75 93عالئم كمك ناوبري
4 (Dredging operation) 1/56 7عمليات الي روبي
5 (weather Report/ Galewarning) 21/65 97گزارشات و اخطارهاي هواشناسي
6 (Hydrographic operation) 1/78 8عمليات آب نگاري
7 (Firing practice) 7/14 32رزمايش ها و تمرينات تيراندازي
8 (safety in General) 16/51 74ايمني دريانوردي بطور كلي
9 (Man Over board) 0/44 2آدم به دريا

10-Tow) عمليات يدك كشي سنگين، نظير جابه جايي سكوهاي نفت و گاز عظيم الجثه
(ing operation

3 0/67
11 (Grounded) 1/11 5به گل نشستن كشتي ها
12(other (miscellaneous 16/51 74ساير موارد و غيره

جمع كل
448 فقره 
100 پيام دريافتي
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درحال حاضر، شرايط اقتصادي بنادر به گونه اي 
به  دست يابي  دنبال  به  آن ها  اغلب  كه  است 
هستند.  بين الملل  سطح  در  رقابتي  جايگاهي 
مديران و سياست گذاران در بنادر بزرگ و مطرح 
دنيا، همواره براي پاسخ گويي به پرسش هاي مهم 

و اساسي زير تالش مي كنند:
ــ مزيت رقابتي بندر ما در چيست؟

رقابت  مقوله ي  در  بنادر  حاكميتي  بخش  ــ  
بين المللي، چه وظيفه اي در قبال بندر دارند؟

خصوصي،  بخش  و  بنادر  حاكميتي  بخش  ــ  
چگونه بايد با همديگر همكاري كنند تا به يك 

مزيت رقابت ملي دست يابند؟
ــ  چگونه بندر مي تواند به دنبال مزيت رقابت ملي 

باشد؟
ــ  چه تالش هايي توسط بخش خصوصي بايد 
صورت بگيرد تا يك محيط سالم، فعال و همراه با 

رقابت كامل را به دست آورد؟

امروزه الگوي رقابت در بنادر تغيير كرده است. 
است  ايستا  عنصر  يك  رقابت  سنتي،  به طور 
و موفقيت و يا شكست در آن، به عوامل توليد 
وابسته است. اما در دنياي مدرن امروزي، رقابت 
يك عامل پويا محسوب مي شود و تكنولوژي هاي 
نوين، خدمات و محصوالت جديد، مرزبندي هاي 
جديد مديريتي، منجر به شكل گيري، تغيير و يا 

حتي از بين بردن مزيت رقابتي مي شود.
تجارب بنادر كشورهايى همچون: چين، سنگاپور، 
امارات متحده و مناطقي نظير: نيوزيلند، آمريكاي 
دليل  تنها  مي دهد  نشان  اروپا  غرب  و  شمالي 
موفق شدن بنادر اين كشورها، توانايي آن ها در 
پيشي گرفتن از مفهوم «مزيت رقابتي» است. بنادر 
يادشده، از طريق نوآوري هاي علمي و تكنولوژيكي، 
 Economic if) توليد  مقياس  كردن  بزرگ 
براي  محلي  به  بنادر  كردن  تبديل  و   (Scale

توليد و توسعه ي تجارت خارجي توانسته اند بر 
محدوديت هاي موجود منابع خود غلبه يابند. اين 
بنادر به اين درك نايل شده اند كه مزيت رقابتي 
و  سرمايه  مهارت ها،  افزايش  طريق  از  مي تواند 
نيروي كار ايجاد شود و با اصالح ساختار، مي توان 
محيطي را ايجاد كرد كه پيشرفت به سوي توسعه 
و افزايش سهم بازار (Market Share) را فراهم 

آورد.
در اين زمينه،  بايد توجه داشت كه نمي توان به 
 competitive) داشتن تنها يك مزيت رقابتي
adcantage) مثالً؛ نيروي كار ارزان اكتفا كرد؛ 

چراكه اين مزيت با حضور و ظهور بنادري كه 
داراي نيروي كار ارزان تر باشند از بين خواهد رفت. 
بنابراين بايد به دنبال وضعيت بادوام و باثبات در 
 (Sustainable competitive) مزيت رقابتي

بود. از اين رو الزم است بخش حاكميتي بنادر 
و بخش خصوصي، تغييرات و اصالحات كاملي را 
در ساختارها و فرآيندهاي بندري،  سيستم هاي 
فعاليت ها،  و  رقابت   به  بين المللي  نگرش  مالي، 
استانداردهاي فني و روش هاي متداول فكري و 
حتي فرهنگ كاري و ساختارهاي سازماني خود 
صورت دهند، تا بتوانند به وضعيت باثباتي دست 

يابند.
سهم بندر شهيد رجايي از بازار كانتينري منطقه، 
متناسب با موقعيت و مزيت هاي رقابتي اين بندر 
نيست. به عنوان نمونه، به رغم سرمايه گذاري هاي 
سنگين در اين بندر، سهم ناچيزي از ترانشيپ 

منطقه توسط اين بندر جذب شده است. 
با توجه به مطالب گفته شده، براي گسترش توان 
رقابت منطقه اي و بين المللي بندر شهيد رجايي، 
اصالحات  به منظور  خاصي  اهتمام  است  الزم 
اساسي در بخش سياست گذاري و نحوه ي فعاليت 
بخش خصوصي صورت بگيرد. درواقع، هسته ي 
مزيت  افزايش  بايد  اصالحات،  انجام  در  اصلي 
رقابتي باشد. به همين منظور با توجه به شرايط 
رجايي  شهيد  بندر  استثنايي  و  منحصربه فرد 
نسبت به ساير بنادر كشور، «استراتژي ادغام» به 
عنوان يكي از اصالحات مهم، در اين شماره از 
سلسله مطالب «تحليلي بر الگوي رقابتي پايانه ي 
كانتينري بندر شهيد رجايي» مورد بررسي قرار 

مي گيرد.

منافع استراتژيك ادغام
صرفه جويي هاي ادغام

اگر بزرگي ظرفيت براي دست يابي به صرفه جويي، 
ناشي از مقياس موجود كافي باشد، معمول ترين 

تحليلي بر الگوي رقابتي پايانه كانتينري 
بندرشهيدرجايي (2)

عليرضا چراغي (مجتمع بندري شهيد رجايي)
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فايده ي ادغام، حصول مزيت يا صرفه جويي در 
متغير)،  و  ثابت  (هزينه هاي  تمام شده  هزينه ي 
در ارايه ي خدمات استاندارد و متمركز، كنترل 

متمركز و ديگر زمينه ها است.

  صرفه جويي ادغام (عمليات تركيبي)
با كنار هم قرار دادن عملياتي كه از نظر فني 
به  مي تواند  بندر  اوقات  گاهي  هستند،  مجزا 
قابليت هايي دست يابد. مثالً اين حركت مي تواند 
تعداد مراحل را در فرآيند ارائه ي خدمات بندري 
كاهش دهد، هزينه هاي جابه جايي را پايين آورد، 
ظرفيت  از  و  كند  كم  را  حمل ونقل  هزينه هاي 
غيرفعال ناشي از تفكيك  ناپذيري ها (مثل: زمان، 
فضاي فيزيكي، تجهيزات و...) بهره گيرد. به طور 
نمونه، ارائه ي خدمات استاندارد به ترانشيپ در 
صورت يكپارچگي و تمركز منابع، از اتالف زمان و 
هزينه هاي قابل توجه حمل ونقل اضافي جلوگيري 

خواهد كرد.

  صرفه جويي در كنترل داخلي و هماهنگي
در صورت ادغام شدن فعاليت ها و منابع ممكن 
است هزينه هاي برنامه ريزي، هماهنگي عمليات 
و واكنش در برابر وضعيت هاي غيرمترقبه كم تر 
شود. محل نزديك به هم واحدهاي ادغام شده، كار 
هماهنگي و كنترل را تسهيل مي كند و موجب 
اعتماد بيش تري نزد مشتري هاي بندر مي شود. 
تأمين منظم تر تجهيزات و ساير منابع يا توانايي 
روان تر كردن تحويل كاال به بخش لجستيك و 
برنامه ي  بهتر  كنترل  به  شايد  كاالها  نگهداري 
زمان بندي نگهداري، انجام خدمات ارزش افزوده، 
حمل ونقل و نگهداري و تحويل كاال بيانجامد. اين 
صرفه جويي در كنترل مي تواند زمان بالاستفاده، 
نياز به انبار و توقف كاال و كانتينر در بندر را كاهش 

دهد.

تعديل و موازنه در قدرت چانه زني 
تأمين كنندگان

متوازن كردن قدرت چانه زني از راه ادغام، ممكن 
ارايه ي  هزينه هاي  كاهش  موجب  نه تنها  است 
خدمات يا افزايش درآمد شود؛ بلكه امكان فعاليت 
مؤثرتر بندر از طريق حذف عملكردهاي بي ارزشي 
كه صرف كنار آمدن با تأمين كنندگان يا مشتريان 
قدرت  مي آورد.  فراهم  نيز  را  مي شود،  قدرتمند 
به  مشتريان  يا  كاال  تأمين كنندگان  چانه زني 
وسيله ي ساختار بندر تعيين خواهد شد و چنانچه 
اين ساختار به صورت غلط طراحي شود؛ منجر 
به نامتعادل شدن موازنه در قدرت چانه زني به 
سود مشتريان با قدرت چانه زني باال خواهد شد 
و بديهي است اين وضعيت، تهديدي براي منابع 

مالي و درآمدي بندر محسوب مي شود.

 باالبردن توان تمايز
استراتژي ادغام، مي تواند توانايي بندر در تمايز 
خود از ساير رقبا از طريق عرضه ي خدمات متمايز 
(Services Differentiated) و متمركز حاصل 

از تمركز منابع تجهيزاتي و انساني و تحت كنترل 
مديريت يكپارچه را بهبود بخشد. مثالً اين ويژگي 
مي تواند امكان كنترل بهتر كانال هاي توزيع و 
ارايه ي خدمات متعادل و استاندارد به منظور ايجاد 
خدمات برتر يا فراهم كردن فرصت هاي جديد 

بازار براي افزايش سهم بازار را موجب شود.

دفاع در مقابل انحصاري كردن منابع تأمين 
و مشتريان

نداشته  به همراه  مثبتي  منافع  ادغام،  اگر  حتي 
باشد، دفاع در مقابل انحصاري كردن دسترسي 
مشتريان،  يا  (كشتيراني ها)  تأمين كنندگان  به 
در صورتي كه رقبا ادغام شده باشند، ضرورتي 
است انكارناپذير. ادغام گسترده ي رقابت كنندگان 
يا  تأمين كنندگان  منابع  از  استفاده  مي تواند 
مشتريان دلخواه را غيرممكن سازد كه در اين 
صورت، بندري كه ادغام نشده است، بايد خطر 
استفاده از تأمين كنندگان (كشتيراني ها) كوچك تر 
و مشتريان باقيمانده در بازار را بپذيرد. بنابراين، 
انحصاري كردن به اين معنا موجب افزايش موانع 
جابه جايي مشتري (كشتيراني ها) و دسترسي به 

كانال هاي تأمين، توليد و توزيع كاال مي شود.

نتيجه گيري
با توجه به مطالب گفته شده و براي افزايش مزيت 
و  منطقه اي  (رقابت  رجايي  شهيد  بندر  رقابتي 
بين المللي)، توصيه مي شود اصالحات اساسي در 

بخش هاي زير انجام شود:
زمينه ي  در  بندري  سياست هاي  در  اصالح  ــ 
اپراتوري  پايانه ي  و  اپراتوري  پورت  فعاليت هاي 
و تفكيك كامل و معنادار اين دو بخش مهم و 

اساسي بندر.
ــ اصالح سياست هايي كه ممكن است باعث از بين 
رفتن تمركز و يكپارچگي منابع و زيرساخت هاي 
بندري و در نتيجه كاهش توان رقابت منطقه اي و 

بين المللي بندر شود.
بندري  فعاليت هاي  طبقه بندي  در  اصالح  ــ 
و بازتعريف تعامل و ارتباط اليه هاي موجود در 
فرآيندهاي بندري و سيستمي كردن ارتباط در 
بخش هاي توليد لجستيك و خدمات كنار اسكله، 

به منظور تقويت مزيت رقابتي  بندر.
ــ اصالح در زمينه ي تعامل بين بخش خصوصي 
و حاكميتي بندر، به گونه اي كه منجر به آزادسازي 
فعاليت هاي سرمايه گذاري، بازاريابي، توسعه ي بازار 

و منافع حاصل از آن براي بخش خصوصي شود.
ــ اصالح قراردادهاي موجود با بخش خصوصي 
در راستاي اعتمادسازي و تشويق به برنامه ريزي 
بلندمدت براي تقويت زيرساخت ها و توسعه ي 
بازار حمل ونقل بندر، به ويژه در بخش كانتينري. 

ــ تعيين و تدوين استراتژي رقابتي با توجه به 
مزيت هاي رقابتي بندر شهيد رجايي در جهت 
افزايش قدرت رقابت منطقه اي و بين المللي بندر.

هسته ي اصلي در انجام اصالحات بندري، بايد 
ضامن افزايش رقابت منطقه اي و بين المللي بندر 
باشد، سياست گذاري صحيح و مترقي مي تواند 

ركود موجود در بندر را از بين ببرد. 
بي شك، وظيفه ي اصلي سازمان بنادر، تقويت و 
تسريع در دست يابي به مزيت هاى رقابتي در بندر 
شهيد رجايي است، سازمان بايد همكاري كاملي 
را با بخش خصوصي به منظور رسيدن به هدف 
مشترك، يعني «افزايش مزيت رقابتي» صورت 
گروه ها،  همه ي  مشاركت  راستا،  اين  در  دهد. 
صاحبان سرمايه و سرمايه گذاران، كشتيراني ها، 
كارآفرينان و كليه ي كارشناسان صنعت حمل ونقل 

بندري مورد نياز است.■

منابع:
1-What  is  tha  strategy  ,.?By  Michael 
E.Portet ,.Harvard Business Review 
2 -Competitive Strategy Techniques For 
Analising Industeries And Competitors,. 
Michael E.Porter
3- استراتژي رقابتي.، جهانگير مجيدي.، عباس مهر پويا

تحليل سهم بنادر منطقه از بازار ترانشيپ در سال 2009 ميالدى
سهم (درصد) عملكرد ترانشيپ(TEU) نام بندر جايگاه بندر 
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100,0001دمام7
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STX در آستانه ي قرارداد 3ميليارد دالري

شركت صنايع فراساحل و كشتي سازي STX كره جنوبي در آستانه ي 
دريافت يك سفارش دو و هشت دهم ميليارد دالري ساخت كشتي هاي 

كانتينربر از Seaspan Crop كانادا قرار دارد. 
روزنامه ي Maei Businessl چاپ كره در اين باره نوشت: STX در اين 
زمينه تفاهمي را به منظور معامله ساخت 10 فروند كشتي كانتينربر به ظرفيت 
TEU 14000 را امضا كرده كه ارزش  هر يك بالغ بر 140 ميليون دالر خواهد 

بود و هر كدام از شناورها،  گزينه هاي اضافي هم خواهند داشت.

شركت كشتيراني كاسكوي چين 
انتظار دارد بازار جهاني كشتيراني 
كانتينري رشدي 8 تا 10درصدي 
و  كند  تجربه   2011 سال  در  را 
150ميليون  به  آن  حمل  ميزان 

TEU كانتينر برسد. 

مدير كاسكو با بيان اين مطلب گفت: 
تقاضاي  داريم  انتظار  همچنين  «ما 
جهاني براي كشتي هاي فله بر امسال 
به دليل تقاضاي سنگين چين براي 

غالت  و  ذغال سنگ  آهن،  سنگ 
حدود 6درصد رشد كند؛  اما ذخيره ي 
نشان  را  14درصدي  رشدي  كلي،  

مي دهد.»
وي اضافه كرد: «در ماه گذشته، ما 
چالش هايي جدي را در بازار جهاني 
حمل فله مشاهده كرديم و به همين 
دليل، از شركت هاي كشتيراني مصرانه 
خواسته ايم براي گسترش ظرفيت هاي 

خود، منطقي عمل كنند.

انتظار رشد در بازار جهاني حمل كانتينري و فله

سومين جلسه ي «كارگروه» سازمان بين المللي حمل ونقل دريايي 
برگزار شد.  از 28 مارس تا 1 آوريل 2011 (12ـ9 فروردين 1390) 
از   (GHG) گلخانه اي  گازهاي  «انتشار  درباره ي  جلسه  اين  موضوع 
اقدامات  ايجاد  پيرامون  زيادي  پيشرفت هاي  آن  طي  و  بود  كشتي ها» 
كارگروه  شد.  حاصل  بين المللي،  كشتيراني  براي  بازار  بر  مبتني  مطلوب 
انتشار گازهاي گلخانه اي، طي شصت ودومين جلسه ي خود كه از 11 تا 15 
جوالي برگزار خواهد شد، نتايج بررسي هاي خود را به كميته ي حفاظت از 
محيط زيست سازمان MEPC، گزارش مي دهد. وظيفه ي  اين كارگروه 
كه با حضور بيش از 200 متخصص از سراسر جهان برگزار شد، توصيه و 
تدوين اهدافي براي اجراي اقدامات مطلوب مبتني بر بازار به منظور كاهش 

انتشار گازهاي گلخانه اي ناشي از كشتيراني بين المللي بود. 
همچنين، نتايج بررسي «گروه متخصص» درباره ي امكان سنجي و ارزيابي 
تأثيرات محيطي اقداماتي كه سابقاً توسط دولت ها و سازمان هاي نظارتي 
اجرا شده بودند، در اين كارگروه مورد ارزيابي قرار گرفت. هدف اصلي «گروه 
بين المللي،  بازرگاني  بر  پيشنهادي  MBMهاي  آثار  ارزيابي  متخصص» 
نيز  و  توسعه نيافته  كشورهاي  توسعه،  حال  در  كشورهاي  دريايي  بخش 

مزاياي ناشي از آن بود.

ساخت نخستين ترمينال LNG شناور در بنگالدش
نخستين ترمينال LNG شناور بنگالدش ساخته مي شود. 

شركت دولتي پتروبنگال بنگالدش به منظور ساخت اين ترمينال در جزيره ي Maiskhali اين كشور، 
از 10 شركت بين المللي پيشنهاد دريافت كرده است. اين ترمينال قابليت پهلودهي به كشتي هايي با 

ظرفيت بين 138 تا 260هزار مترمكعب و جابه جايي ساالنه 5ميليون تن LNG را خواهد داشت.

برگزاري جلسه ي كارگروه سازمان بين المللي 
حمل ونقل دريايي

غول حمل ونقل دريايي تركيه خصوصي شد
كه  استانبول  دريايي  حمل ونقل  شركت 
حدود 40درصد حمل ونقل دريايي اين بندر 
بزرگ را در انحصار دارد،  در مناقصه اي به 

بخش خصوصي واگذار شد. 
از  زنده  به طور  كه  مزايده اي  در  شركت  اين 
شبكه هاي خبري تركيه پخش شد، به مبلغ 861 
ميليون دالر به گروه تپه ـ آگفن تركيه فروخته 
شد. پروسه ي واگذاري شركت بعد از تأييد مزايده 
توسط شوراي عالي رقابت و تصويب شوراي شهر 
استانبول به پايان رسيده و اجرايي خواهد شد. 
سال  در  استانبول  دريايي  حمل ونقل  شركت 
شركت هاي  از  يكي  عنوان  به  ميالدي   1987
تأسيس  استانبول  كالنشهر  شهرداري  تابعه ي 
شد. اين شركت در سال گذشته بيش از هفت 
ميليون وسيله ي نقليه و 100 ميليون نفر مسافر 
را به نقاط مختلف حمل كرد. اين شركت كه 
در سال 2009 ميالدي عنوان بزرگ ترين شركت 
وسيله ي  و  مسافر  حمل  در  دريايي  حمل ونقل 
نقليه را به خود اختصاص داد، در 18 خط دريايي 
با 25 فروند اتوبوس دريايي، 10 فروند فريبوت 
حمل  ويژه ي  كشتي  فروند   17 سريع السير، 
وسايط نقليه و مسافر فعاليت كرده و در سال 

گذشته به درآمدي برابر 371 ميليون لير ترك 
دست يافت. پروسه ي واگذاري شركت به بخش 
خصوصي در اول سال جاري ميالدي شروع شد و 
پيشنهاد پنج كنسرسيوم از شركت هاي تركيه به 
عنوان شركت هاي واجد شرايط قبول و در مزايده 
شركت داده شدند كه در نهايت گروه تپه ـ  آگفن 

با ارايه ي باالترين رقم توانست برنده شود. 
حداقل ارزش اين شركت توسط تحليلگران 700 
ميليون دالر برآورد شده و پيش بيني شده بود 
كه احتماالً به بيش از يك ميليارد دالر به فروش 
برسد. گروه تپه ـ آگفن از بزرگ ترين گروه هاي 
زمينه ي  در  كه  است  تركيه  سازه  ـ  صنعتي 
ساخت و مديريت و بهره برداري از فرودگاه هاي 
بين المللي در داخل و خارج تركيه نقش خود را 

برجسته كرده است.

لغو ساخت 579 فروند كشتي در سال 2010 
ساخت بيش از 500 فروند كشتي در سال 2010 لغو شد. 

طبق تحقيقات مؤسسه ي HIS در سال گذشته ي ميالدي سفارش ساخت 579 فروند كشتي معادل 
20/62 ميليون تن در سراسر جهان لغو شد. بر اساس اين گزارش در اين سال سفارش ساخت 230 
فروند كشتي معادل 9/18 ميليون تن توسط كشتي سازان كره اي، 172 فروند معادل 6/89 ميليون تن 
توسط كشتي سازان چيني و 32 فروند برابر 1/17 ميليون تن توسط كشتي سازان ژاپني لغو شده است. از 
لحاظ نوع، 60درصد از اين كشتي ها معادل 290 فروند (برابر 12/86 ميليون تن) فله بر، 20درصد معادل 
140 فروند (برابر 4/41 ميليون تن) تانكر، 52 فروند (معادل 2/12 ميليون تن) كانتينربر و 11 فروند 

(معادل 510 هزار تن) كشتي حمل خودرو و بقيه از انواع كشتي هاي ديگر بوده است.
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افزايش جابه جايي كانتينر در بندر 
هنگ كنگ

ميزان جابه جايي كانتينر در بندر هنگ كنگ افزايش يافت. 
ميزان جابه جايي كانتينر در اين بندر از آغاز سال جاري ميالدي تا پايان 
ماه مارس 2011 با 2/4درصد افزايش به 5/56ميليون TEU رسيد. حجم 
جابه جايي كانتينر در اين بندر تنها در ماه مارس با 3/1درصد افزايش به 
1/96ميليون TEU بالغ شد. بندر هنگ كنگ به عنوان يكي از بزرگ ترين 
بنادر برتر جهان در سال 2009 با ركورد 14/6درصدي در جابه جايي 

كانتينر مواجه شد.

سفارش 214 ميليون دالرى ساخت 
كشتي به يك چيني

شركت كشتي سازي يانگ ژيانگ چين در ماه مارس سال تجاري 
ميالدي شش قرارداد ساخت كشتي امضا كرد. 

به موجب اين قراردادها شركت مذكور چند فروند كشتي به ارزش 214/2 
ميليون دالر خواهد ساخت. اين قراردادها شامل ساخت دو فروند كشتي 
فله بر به ظرفيت 82هزار SWT، دو فروند به ظرفيت 10هزار SWT و 
دو فروند كشتي كانتينربر به ظرفيت چهارهزار و TEU 800 است. اين 

كشتي ها قرار است بين سال هاي 2012 تا 2013 تحويل داده شوند.

كره جنوبي پيشتاز كشتي سازان جهان
طبق پيش بيني ها كره جنوبي در سال جاري ميالدي در صدر 

كشتي سازان جهان قرار مي گيرد. 
طبق پيش بيني مؤسسه ي تحقيقاتي ـ پژوهشي كالركسون انگليس، 
كشتي سازان كره جنوبي در چهار ماه نخست سال جاري ميالدي از رقيب 
خود چين پيشي مي گيرند و به اين ترتيب به بزرگ ترين كشتي سازان 

جهان تبديل خواهند شد. 
ميزان سفارشات دريافتي شركت هاي كشتي سازي كره بين ماه هاي ژانويه 
تا پايان مارس سال جاري ميالدي با 29درصد افزايش نسبت به مدت 
مشابه در سال گذشته به 3/29ميليون تن رسيد. كشتي سازان اين كشور 
در طي اين مدت 5/52 درصد از تعداد سفارشات كلي جهان را دريافت 
كردند. اين در حالي است كه سفارشات ساخت كشتي سازان چيني با 
22درصد كاهش نسبت به مدت مشابه در سال گذشته به 1/95 ميليون 
تن رسيد. چين در اين مدت 31درصد از سفارشات ساخت كشتي جهان 
را به خود اختصاص داد. ارزش سفارشات جديد شركت هاي بزرگ كره 
شامل؛ هيونداي، دوو و سامسونگ معادل 86/12 ميليارد دالر بوده است. 

اين رقم در سال گذشته 99/5 ميليارد دالر عنوان شده بود.

رشد 95درصدي صادرات كشتي از ژاپن
ميزان صادرات كشتي از ژاپن در سال 2010 افزايش يافت. 

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

و 10 فروند كشتي نفتكش بوده است.

محاكمه ي 20 دزد دريايي در هند و كره جنوبي
هند و كره جنوبي 20 دزد دريايي سوماليايي را محاكمه مي كنند. 
تعدادي از دزدان دريايي سومالي به منظور محاكمه به هند و كره جنوبي 
منتقل شدند. 5 دزد دريايي سومالي كه اخيراً 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.

بازسازي صنعت كشتي سازي ژاپن
ژاپن صنعت كشتي سازي خود را بازسازي مي كند. 

اين كشور قصد دارد تا پايان ماه ژوئن سال جاري ميالدي با اتخاذ سياست هاي جديد به بازسازي صنعت 
كشتي سازي و دريانوردي خود اقدام كند. هدف اصلي از اجراي اين سياست توسعه ي اين صنعت در 

بخش هاي محيط زيستي و صادرات كشتي عنوان شده است.

افزايش 95درصدي سفارشات كشتي سازان ژاپن

ژاپن  در  كشتي  ساخت  سفارشات  ميزان 
افزايش يافت.

در  ژاپني ها  كشتي  ساخت  سفارشات  ميزان   
سال مالي 2010 كه در ماه مارس سال جاري 
ميالدي به پايان رسيد، 95/9درصد افزايش يافت. 
سفارشات ساخت كشتي ژاپني ها از 6 ميليون و 
340 هزار و 591 تن در سال 2009 به 12ميليون 
و 421هزار و 600 تن در سال 2010 بالغ شد. 
كشتي سازان ژاپني در اين سال سفارش ساخت 
كه 282  كردند  دريافت  را  كشتي  فروند   302

فروند آن فله بر، 12 فروند تانكر و هشت فروند 
كشتي حمل كاالي عمومي بوده است. 

سال  در  چين  كشتيراني  برتر  شركت هاي 
2010 با افزايش سوددهي مواجه شدند. 

سود خالص شركت كشتيراني CSCI چين كه 
بزرگ ترين شركت كشتيراني اين كشور است در 
سال 2010 ميالدي به 4/2 ميليارد يوان رسيد، 
با 6/49  سال 2009  در  شركت  اين  درحالي كه 
ميليارد يوان ضرر مواجه شده بود. عالوه بر آن، 
با  سال 2010  در  نيز  چيني  شركت  اين  درآمد 
74 درصد افزايش به 434/83 ميليارد يوان بالغ 
ديگر  از  كه  نيز  كاسكو  كشتيراني  شركت  شد. 

شركت هاي برتر چين به شمار مي رود، در سال 
2010 به سوددهي رسيد. به اعتقاد تحليل گران 
درآمد صنعت كشتيراني در سال 2011 همانند 

سال 2010 نخواهد بود.

بازگشت سود به شركت هاي كشتيراني چين

افزايش حمل ونقل كاال در بندر ملبورن استراليا
ميزان حمل ونقل كانتينر و خودرو در بندر ملبورن استراليا در سال 2010 افزايش يافت. 

بنا به اظهارات مقامات استراليايي، ميزان حمل ونقل كاال در بندر ملبورن استراليا در سال 2010 با 13/2درصد 
افزايش نسبت به سال گذشته به 78/8ميليون تن رسيد. بر اساس اين گزارش، حجم تخليه و بارگيري 
كانتينر در اين بندر در سال 2010 با 12/6درصد رشد به 2/35ميليون TEU بالغ شد. عالوه بر اين ميزان 

خودروهاي حمل  شده در اين بندر نيز  طي اين مدت با 34/7درصد افزايش به 398هزار دستگاه رسيد.

اليحه ي قانوني حمايت از صنايع كشتي سازي و بخش كشتي راني داخلي در دولت روسيه 
به تصويب رسيده است و به زودي براي تصويب نهايي به دوما فرستاده مي شود. 

«ويكتور اولرسكي»، معاون وزير راه و ترابري روسيه، با اعالم اين خبر گفت: «اين اليحه توسط 
تمام وزراي مربوطه به تصويب رسيده است.» به گفته ي وي، فقط وزير امور مالي و توسعه ي 
اقتصادي بر روي برخي موارد جزيي اختالف نظرهايي دارد كه با ايجاد تغييراتي، نظر مساعد 

وي نيز، جلب خواهد شد.» 
به گفته ي وي،  «اين اليحه توسط وزراى راه و ترابري و صنايع روسيه و مشاركت بخش هاي 
كشتي سازي روسيه تهيه شده است. اين اليحه خصوصاً براي كاهش هزينه هايي كه زير پرچم 
روسيه فعاليت مي كنند، آماده شده است. اين كاهش هزينه ها از طريق معافيت هاي مالياتي 
و كاهش تعرفه هاي گمركي براي واردات تجهيزاتي كه نمونه ي مشابه آن ها در داخل روسيه 
وجود ندارد و مواردي از اين دست، انجام مي شود. اين قانون قرار است براي كشتي هايي كه از 
1 ژانويه ي 2010 در كارخانجات كشتي سازي روسيه ساخته شده اند و تحت پرچم اين كشور 

دريانوردي مي كنند، به كار گرفته شود.

قانون حمايت از صنايع روسيه، در آستانه ي تصويب
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بندر هامبورگ از رقباي خود بازماند

ميزان تخليه و بارگيري كاال در بندر هامبورگ آلمان در سال 2010 
افزايش يافت.

 ،Benelux به رغم اين رشد، بندر هامبورگ نتوانست  از بنادر رقيب خود
روتردام و آنتورپ پيشي بگيرد. حجم عمليات كانتينري بندر هامبورگ 
در سال 2010 با 12/7درصد افزايش به 7/9ميليون TEU رسيد كه از 
عملكرد اين بندر در سال قبل فاصله دارد. انتظار مي رود در سال 2011 

حجم جابه جايي كاال در اين بندر،  10درصد افزايش يابد.

صنعت گردشگري دريايي به رغم افزايش 
رفتن  باال  و  زيست محيطي  قوانين 
همچنان  كربني،  سوخت هاي  قيمت 
آينده اي  و  پيموده  را  صعودي  مسيري 
كرده  ترسيم  خود  براي  را  اميدواركننده 

است. 
تمايل  كه  است  آن  از  حاكي  پيش بيني ها 
در  كروز  كشتي هاي  با  گردشگران  مسافرت 
افزايشي  گذشته  سال  به  نسبت   2011 سال 
سال  پايان  تا  و  داشت  خواهد  7درصدي 
اين  با  نفر  ميليون   16 حدود  در  جمعيتي 
كارشناسان  كرد.  خواهند  مسافرت  وسيله 
سال  دريايي  مسافرتي  سازمان هاي  معتقدند، 
اقتصادي  بحران  با  مقابله  منظور  به   گذشته 
خود  مسافرتي  هزينه هاي  كاهش  به  اقدام 
كردند كه اين اقدام به مسافراني كه در شرايط 
معمولي از اين بخش استفاده نمي كردند، اجازه 
مسافرت به وسيله ي  داد تعطيالت خود را با 
كشتي هاي كروز سپري كنند. از سويي ديگر، 
افت قيمت در مسافرت هاي دريايي باعث شد، 
خود  بخت  نيز،  متوسط  طبقه ي  گردشگران 
و  داده  قرار  آزمايش  مورد  زمينه  اين  در  را 
براي اولين بار تجربه ي مسافرت هاي دريايي با 

كشتي هاي تفريحي مجلل را به دست آورند. 
اين افزايش تقاضا شركت هاي مسافرتي را نيز 
كشتي هاي  نوسازي  بر  عالوه  تا  داشت  آن  بر 
قديمي به ساخت نمونه هاي جديد روي آورند. 
اكنون ديگر مسافرت هاي دريايي با كشتي هاي 
ثروتمند  مسافران  ويژه ي  و  مختص  كروز 
نبوده و همه ي گردشگران از طبقات مختلف 
مسافرت هاي  فرصت  مي توانند  اجتماعي 

اين گونه را به دست آورند.

چشم انداز اميدواركننده ي گردشگري دريايي 
در سال 2011

توريسم دريايي دبي 60درصد 
رشد مي كند

مقامات رسمي دبي اعالم كردند، توريسم دريايي اين منطقه تا 
سال 2015 شاهد نزديك به 60درصد رشد خواهد بود. 

اين پيش بيني بر اساس روند فزاينده ي رقابت ها و پيشنهادها براي ايجاد 
خطوط دريايي و جذب توريست منطقه صورت گرفته است. طبق اعالم 
مقامات رسمي دبي، توريسم دريايي اين منطقه تا سال 2015 شاهد 

58/3درصد رشد خواهد بود. 
«حامد محمد بن مجرن»، مدير بخش بازاريابي تجارت و توريسم دبي، 
در اين باره گفت: «ورود كشتي هاي شركت كشتي راني  كاستان دليزيوسا 
و كشتي كاستار يوروژ در بندر الرشيد دبي با جذب شركت هاي رقيب 
ديگر به منطقه، شرايط مناسبي را براي فصل تازه اي از فعاليت هاي گشت 

دريايي در دبي فراهم كرده اند.» 
به گفته ي وي، «از سال 2009 تا 2010 شاهد 30درصد رشد در اين 
بخش بوده ايم و انتظار مي رود در صورت ادامه ي  اين روند و با توجه به 
ابراز عالقه ي ساير خطوط دريايي براي فعاليت در منطقه، تا سال 2015 
ناوگان خطوط گشت دريايي دبي به 190 فروند كشتي افزايش يافته و 

امكان پاسخ گويي به 575 مسافر را داشته باشد.

جزاير مصنوعي امارات،  رؤيايي كه به زير 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 ايزوستيا، اداره ي دادگستري انگليس در حال بررسي شكايات 
شركت هاي مشاركت كننده در ساخت جزاير مصنوعي در خليج فارس عليه پيمان كارشان، يعني شركت 
نخيل دبي است. شركت پيمان كاري و توسعه ي نخيل به عنوان يكي از شركت هاي وابسته به مؤسسه ي 
جهاني دبي كه مالكيت آن متعلق به دولت امارات است، همان شركتي است كه دولت امارات بعد از 

انباشت 25ميليارد دالر بدهي آن در اواخر سال 2009 ميالدي، آن را از ورشكستگي نجات داد. 
با آن كه فروريختن خاك، خطر زير آب رفتن جزاير را به همراه دارد، ولي به گفته ي مسئوالن ، اين 
مقامات دبي هستند كه به خاطر مشكالت اقتصادي، اجراي اين طرح عظيم را به تأخير مي اندازند. در 
سال 2009 شركت دوبي ورلد كه يك شركت بزرگ متشكل از هزاران شركت كوچك تر است  و به 
دولت دوبي تعلق دارد، به طور كامالً غيرمنتظره از توقف پرداخت بدهي ها خبر داد كه طبق ارزيابي هاي 
مختلف بين 60 تا 80ميليارد دالر است. در آن زمان از وقوع موج دوم بحران مالي در جهان خبر دادند 
ولي خوش بختانه نگراني ها درست از آب درنيامدند و در نتيجه حباب بازار امالك دوبي فقط به شركت 

دوبي ورلد آسيب رساند. 
در 2/5كيلومتري سواحل دوبي 300 جزيره ي شني وجود دارد كه مجلل ترين ويالها و هتل ها براي 
پولدارترين مردم جهان در آنها مستقر است و قرار بود يكي از عجايب جهان باشند،  ولي از قرار معلوم 
اين اتفاق هرگز رخ نخواهد داد. با وجود اظهارات مسئوالن شركت نخيل در مورد فروش 70درصد 
جزاير مصنوعي بيش تر آن ها همچنان خالي از سكنه است و به استثناي يكي از آن ها كه به حاكم 
دبي اختصاص دارد، ممكن است بقيه هيچ وقت صاحب سكنه نشوند چراكه به خاطر بحران اقتصادي، 

ساخت وساز در آن ها متوقف شده است و جزاير به تدريج زير آب فرومي روند.

روياي عمان براي كسب جايگاه برتر
در كشتيراني جهان

شركت كشتيراني عمان (OSC) كه مقر اصلي آن در شهر مسقط واقع شده، قصد دارد به 
يكي از بزرگ ترين قدرت هاي كشتيراني منطقه ي خاورميانه و جهان تبديل شود. 

هم اكنون ناوگان دريايي اين شركت شامل 25 فروند كشتي است كه مالكيت 21 فروند از آنها به شركت 
OSC تعلق دارد و تنها چهار فروند از اين كشتي ها اجاره اي است.
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قرارداد يك ميليارد دالري سامسونگ 
با مرسك

با  دالر  ميليارد  يك  از  بيش  ارزش  به  قراردادي  سامسونگ 
مرسك امضا كرد. 

ارزش 1/3  به  حفاري  كشتي  فروند  دو  سامسونگ  قرارداد  اين  طبق 
متر  با 228  اين كشتي ها  ساخت.  خواهد  مرسك  براي  دالر  ميليارد 
طول و قابليت حفاري تا عمق بيش از 3 هزار و 650 متر در سال 2013 

تحويل داده خواهد شد.

نزول جايگاه بندر مارسي به پنجمين 
بندر برتر اروپا

بندر مارسي فرانسه جايگاه خود در ميان بنادر برتر اروپا را به 
بندر آمستردام هلند واگذار كرد. 

بندر مارسي كه بزرگ ترين بندر تجاري فرانسه است، جايگاه چهارم 
خود، در سال 2010 را از دست داد و آن را به بندر آمستردام هلند 
واگذار كرد. ميزان تخليه و بارگيري كاال در بندر مارسي در سال گذشته 
با 3درصد افزايش به 86ميليون تن رسيد. اين در حالي است كه  اين 
بندر فرانسوي بايد براي حفظ جايگاه خود در اين سال 7/7درصد رشد 
را تجربه مي كرد. در حال حاضر، بندر مارسي به عنوان پنجمين بندر 
برتر اروپا پس از بنادر روتردام،  آنتورپ، هامبورگ و آمستردام كه به ترتيب 

بنادر اول تا چهارم اروپا به شمار مي روند،  قرار دارد.

آينده ي درخشان در انتظار حمل ونقل 
كانتينري

به گفته ي مديرعامل شركت مرسك، فارغ از نوسانات قطعي 
فعلي، آينده ي حمل ونقل كانتينري درخشان است؛ كمااين كه 
تاكنون نيز به رغم فراز و نشيب هاي مقطعي، اين صنعت، رشد 

باثباتي را تجربه كرده است.
 «Nils Ardersen» با بيان اين مطلب افزود: شكي وجود ندارد كه 
ما در دوره ي پيش، از يك روند رشد طوالني مدت  بهره مي برديم و 
به طور سنتي، رشد حمل ونقل كانتينري 3/5 برابر سريع تر از رشد ميزان 

GDP جهاني بوده است. 

وي اظهار داشت: «جمعيت 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 كشتيراني مرسك با بيان اين كه مشكالتي نيز در 
پيش رو خواهد بود گفت: «ما بايد خود را به دنيايي عادت دهيم كه 
آن  در  كوتاه مدت  در  چه  طوالني مدت،   در  چه  شديد،  بي ثباتي هاي 
امكان پذير است، كه نتيجه ي اين بي ثباتي ها، وقوع فراز و نشيب هاي 

شديد خواهد بود.» 
«Ardersen» ادامه داد: «صادرات چين و ساير كشورهاي آسيايي تا 
زماني كه اختالف قابل مالحظه ي قيمت تمام شده وجود داشته باشد، 

ادامه دارد.» 
وي پيش بيني كرد: «كارخانجات به روند توسعه ي خود ادامه خواهند داد 
و اين موضوع منجر به حجم بااليي از تقاضاي حمل ونقل ماشين آالت و 
تجهيزات در سراسر جهان و رشد تجارت كانتينري با سرعتي بيش تر از 

اقتصاد جهاني خواهد شد.»
مديرعامل شركت كشتيراني مرسك با بيان اين كه: «طي 5 سال گذشته 
معادل 35ميليارد دالر در اين ارتباط سرمايه گذاري شده است،  اظهار 
داشت: «گردش مالي اين شركت طي 9 ماهه ي ابتداي سال 2010 
حدود 7/4ميليارد دالر بوده و تا پايان سال به 10ميليارد دالر رسيده 

است.»

پشت پرده و مغز متفكر دزدان دريايي افشا شد
نماينده ي ويژه ي دبيركل سازمان ملل اعالم كرد: «شماري از سران قبايل و طوايف سومالي 

عامل اصلي حمالت دزدان دريايي به كشتي هاي تجاري در اقيانوس هند هستند. 
«ژاك النگ» كه در گذشته عضو كابينه ي فرانسه بوده است، در نشست شوراي امنيت سازمان ملل 
متحد گفت: «رؤساي قبايل عامل پنهان و پشت پرده ي حمالت دزدان دريايي هستند؛ بنابراين، براي 
ريشه كني پديده ي روزافزون سرقت هاي دريايي، الزم است كه اقدامي هماهنگ و جدي بر ضد آن ها 

صورت گيرد.»
وي كه در ماه اوت گذشته، از طرف بان كي مون، دبيركل سازمان ملل متحد، مأموريت يافت درباره ي راه هاي 
مؤثر مبارزه با سرقت هاي دريايي تحقيق كند، با ارائه ي گزارش خود به شوراي امنيت تأكيد كرد: «هدف 

قرار دادن نيروها و عواملي كه پشت دزدي هاي دريايي قرار دارند، در ريشه كني اين پديده مؤثر است.»
ژاك النگ در گزارش خود پيشنهادها و توصيه هايي را در زمينه ي حقوقي و امنيتي ارايه و به 15 عضو 
شوراي امنيت اعالم كرد: «متأسفانه براي شناسايي و دستگيري مغزهاي متفكر دزدي هاي دريايي 
تاكنون اقدام مؤثري صورت نگرفته است. وي افزود: «بر اساس تحقيقات ما، حدود 15 تن از رؤساي 
قبايل به عنوان مغز متفكر 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 به كارشناسان پول شويي تبديل شده اند و پول هاي 
كالني را كه به دست مي آورند، در پروژه هاي مختلف ازجمله ساخت وساز هتل در كشورهاي خارجي 
سرمايه گذاري  مي كنند و وظيفه ي  كساني كه در مبارزه با دزدي هاي دريايي دخيل هستند؛ اين است 

كه جلوى اجراي چنين پروژه هايي را بگيرند.
ژاك النگ در گزارش خود براي محاكمه ي دزدان دريايي سومالي كه در بازداشت به سر مي برند يا همچنان 

آزادانه فعاليت مي كنند؛ تأسيس يك دادگاه تخصصي فرامرزي را در خاك تانزانيا خواستار شده است.

كانال بزرگ تركيه احداث مي شود

نخست وزير تركيه تأكيد كرد: اين كشور قصد دارد يك گذرگاه آبي را بين درياهاي 
خطرهاي  و  سبك  بسفر  تنگه ي  در  سنگين  ترافيك  تا  كند  احداث  مرمره  و  سياه 

زيست محيطي كاهش يابد. 
رجب طيب اردوغان در جريان مبارزات انتخاباتي در تركيه كه براي كسب كرسي هاي پارلماني 
برگزار خواهد شد، خطاب به هواداران حزب عدالت و توسعه گفت: «تركيه به سمت اجراي 

بزرگ ترين طرح قرن جاري در حركت است.»
به گفته ي وي،  كانال استانبول بين 40 تا 45 كيلومتر درازا خواهد داشت و تا سال 2023 آماده 
خواهد شد. اردوغان هزينه ي اجرايي اين طرح را افشا نكرد و نگفت دقيقاً در چه مكاني احداث 
خواهد شد. نخست وزير تركيه گفت: پهناي اين كانال 150 متر خواهد بود. وي افزود: «ما براي 
ساخت كانال استانبول آستين باال زده ايم. كانال استانبول از كانال پاناما و سوئز بهتر خواهد شد.»

نخست وزير تركيه گفت: «عمق گذرگاه آبي استانبول 25 متر خواهد بود و بالغ بر 160 فروند 
كشتي خواهند توانست به طور روزانه از آن عبور كنند.» وي افزود: « با ساخت كانال استانبول الزم 
است تا از جان دو ميليون نفر كه در منطقه زندگي مي كنند محافظت شود؛  چراكه ميليون ها تن 

مواد خطرناك هرساله توسط كشتي ها از اين تنگه 30 كيلومتري عبور مي كند.» 
اردوغان گفت: «يكي از اهداف اصلي از ساخت كانال جديد، كاهش ترافيك تنگه ي بسفر و به 

حداقل رساندن خطرات زيست محيطي است. 
بسفر باريك ترين تنگه ي دريايي در جهان است كه براي حمل ونقل بين المللي استفاده مي شود و 
اروپا را از آسيا جدا مي كند. از آن جايي كه استانبول، بزرگ ترين شهر تركيه، در دو طرف بسفر قرار 

دارد؛ جمعيت انبوهي در مناطق ساحلي آن سكونت دارند.»

85

بندر  و دريا / شماره 178

رويدادهاي دريايي جهان



برخوردارى  دليل  به  اوكراين،  جمهوري 
از  يكي  عنوان  به  جغرافيايي،  موقعيت  از 
همسايه هاي شرقي اتحاديه ى اروپا و يكي 
از بزرگ ترين همكاران تجاري اين اتحاديه 
آن)  بازارهاي  پررونق  ترين  از  يكي  (و 
محسوب مى شود. بايد از جمهورى اوكراين، 
داالن  مهم  بسيار  اتصال  نقطه ى  عنوان  به 
تجاري موجود، واقع در امتداد درياي سياه، 
قزاقستان و درياي خزر به آسيايي مركزي، 

ياد كرد.

آيا جمهورى اوكراين، فرصت هاي ديگرى را براي 
سرمايه گذاري به منظور احداث پايانه ى كانتينري 

فراهم خواهد آورد؟
در منطقه ى درياي سياه و درياي آزوف، تعدادي 
بندر كانتينري مهم، از جمله كنستانتا (ارمنستان)، 
پوتي  (روسيه)،  نووروسيسك  (اوكراين)،  اودسا 
كه  دارد  وجود  وارنا (بلغارستان)  و  (گرجستان) 
ظرفيت بندر كنستانتا، از مجموع ظرفيت هاي 
دو بندر اوكرايني ياد شده، بيش تر است. البته 
نظر  به  پايدار  طوالني مدت  در  وضعيت،  اين 
نمى رسد، به ويژه وقتي مزاياي اوكراين و پتانسيل 
حمل ونقل بار اين جمهوري از طريق دريا، مد نظر 

قرار مي گيرد.
 TEU ظرفيت بنادر اوكراين، حدود يك ميليون
در سال 2007 ميالدي بوده است. هر چند انتظار 
مي رفت اين رقم به 1/5 ميليون TEU در سال 
اقتصادي،  بحران  تأثير  اما  يابد،  افزايش   2008

افزايش سطح پيش بيني شده را، به 1/24 ميليون 
TEU كاهش داد.

بهبود  جمهورى،  اين  مسؤوالن  وجود،  اين  با 
سطح خدمات و افزايش ظرفيت كانتينري بنادر 
اوكراين را، به  منظور در اختيار گرفتن برخي از 
اين كانتينرها (كه هم اكنون بين بندر كنستانتا 
و بنادر روسيه جابه جا مي شوند)، به عنوان هدف 

دنبال مي كنند.
درصد   99 حدود  ميالدى،   2008 سال  در 
ايليچوسك  بنادر  در  اوكرايني  كانتينرهاي  از 
(Ilyichevesk) و اودسا و بقيه  در بنادر ماريوپول 
 (Berdyansk) برديانسك  و   (Mariupol)
كه  ايليچوسك  بندر  در  شدند.  جابه جا 
دارد،  را  جابه جايى   TEU  670/556 ظرفيت 
شركت  عهده ى  بر  كانتينرها،  حمل  مسؤوليت 
كه  است   (NCC) ملي  كانتينر  خصوصي 
ازجمله شركت هاى اقماري يوكرترانس كانتينر 
مي شود.  محسوب   (Ukrtranscontainer)
اين شركت در نوامبر 2007، مرحله ى نخست 
با  (كه  دالري  ميليون   500 پايانه ى  احداث 

مديريت دولتي اداره مي شود) را به پايان رساند.

بندر شهر اودسا 
 (HPC -Ukraine) شركت ايچ پي سي اوكراين
 Port  Hamburg اقماري  شركت هاي  از 
ظرفيت  (با  اودسا  بندر  در   ،Consulting

سال 2008)،  در   TEU جابه جايى 572/170 
به عنوان راهبر اصلي فعاليت مي كند. مشكلي كه 

در بندر اودسا به چشم مي خورد، آن است كه به 
دليل واقع شدن اين بندر در مركز شهر، تقريباً از 
هيچ شانسي براي جابه جايي كانتينرهاي بيش تر، 
برخوردار نيست؛ هر چند اين اميد وجود دارد كه 
احداث بندري خشك (كه با ساخت گذرگاهي 
جديد، به حومه ى شهر متصل مي شود)، شرايط 

را بهبود خواهد بخشيد. 
سال گذشته، بندر اودسا، شاهد تغييراتي بوده 
براى  را  خود  مشاركت   ،CGM CMA :است
كيف  بروكلين  بندر  با  مشترك  سرمايه گذاري 
(Kief Brooklyn)، به منظور اجراي پروژه اي 
مشترك در بندر اودسا اعالم كرد و اجراي پروژه ى 
 s,Group  Privat) پرسيپ  خصوصي  گروه 
متال اوكراين  شركت  شد.  قطعي   (Peresyp

(MetalUkraine)، جابه جايي كانتينرها را از 
سر گرفت. بندر ماهيگيري ايليچوسك، با هدف 
تغيير كاربري به بندري كانتينري، به فروش رسيد؛ 
 ،Terminals APM در شرايطي كه شركت
هيچ تأثير مهمي را بر راهبري بندر ايليچوسك، 

بر جاي نگذاشت.
به گفته ى "آرتور نيتسويچ* (ازكارشناسان دريايي 
در  بزرگ  كارهاي  رويال هاسكونينگ)،  شركت 
ناوبري،  محدوديت هاي  اليروبي،  عرصه هاى 
حمل ونقل  نيافته ى  توسعه   زيرساخت  تكميل 
غيردريايي، كاربرد محدوديت هاي جغرافيايي و 
جلوگيرى از ساخت و سازهاي پرهزينه و بدون 
كيفيت به لحاظ راهبري، از جمله مواردى است 
كه لغو شدن، به حالت تعليق درآمدن يا به تأخير 

مترجم : نوروز محمدخانى
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افتادن عمليات اجرايي بسياري از پروژه هاي بزرگ 
بندر اودسا را در پي داشته است.

در مكان هاى ديگرى از جمهوري اوكراين، مانند 
عمليات  هم اكنون   (Yuzhny) يوزني  بندر 
جريان  در  جديد  كانتينري  پايانه ى  ساخت 
(پايانه  پايانه  اين  يك  فاز  است  قرار  و  است 
Transinvestservice)، به ظرفيت 430/000 

ميالدي،  جاري  سال  دوم  نيمه ى  در   ،TEU

عملياتي شود.
 ،(Ochakov) به عالوه، قرار است در بندر اوچاكف
به  بندر  تبديل  هدف  با  بلندپروازانه  طرحي 
تأسيساتي عظيم، به منظور جابه جايي كانتينر 
 ،TEU با ظرفيت ساالنه ى بيش از 5 ميليون
به اجرا درآيد. در شرايطي كه كليات اين طرح، 
توسط وزارت حمل ونقل و ارتباطات اوكراين به 
تصويب رسيده است، تعدادي از پروژه هاي جديد 
احداث پايانه كانتينري نيز براي بنادر سواستوپل 
و   (Nikolaev) نيكواليف   (Sevastopol)
خارسون (Kherson)، در نظر گرفته شده است؛ 
هر چند همه ى اين پروژه ها در هاله اي از ابهام قرار 
دارند و در شرايط فعلي، سخنى از آن ها مطرح 

نيست.

سطوح دست نيافتني مداخله
اوكراين،  بنادر  در  موجود  مشكالت  از  يكي 
فقدان هرگونه رقابت در زمينه ى نرخ جابه جايي 
همه ى  تقريباً  كه  گونه ايي  به  است،  كانتينري 
حمل ونقل  وزارت  توسط  جابه جايى،  تعرفه هاى 
درنتيجه،  مي شود.  تعيين  تعريف  ارتباطات،  و 
و  مشتري  خدمات  سطوح  بهره وري،  عملكرد، 
قابليت اطمينان مسيرهاي پشت ساحلي تحويل 
محسوب  موفقيت  كليدي  عوامل  ازجمله  كاال، 
محيط  بر  قانون  حاكميت  عالوه،  به  مي شوند. 
تجارى اوكراين براي سرمايه گذاري در حوزه ى 
بي نقص  اقتصادى  گستره هاى  از  را  آن  بنادر، 
و تمام عيار، بسيار دور كرده است. نياز به نوعي 
چارچوب قوانين و مقررات براي مشاركت بخش 
براي  شفاف،  مناقصه هاى  برگزاري  و  خصوصي 
حياتي  بسيار  آتي،  موفقيت هاي  به  دست يابى 

است.
با تصميم بحث برانگيز دولت اوكراين در ماه مه 
سال 2008 ميالدي در مورد در اختيار داشتن 
حق تأييد قراردادهاي مربوط به سرمايه گذاري 
اعتقاد  نيافت.كارشناسان  بهبود  شرايط  بندري، 
دارند كه اين تصميم، هم به لحاظ قانوني داراي 
در  سرمايه گذاري  سرعت  هم  و  است  شبهه 
بنادر را كاهش داده است. با اين وجود، اجراي 
احداث  براي  اودسا  بندر  موج شكن  پروژه ى 
 TEU پايانه اي كانتينري با ظرفيت يك ميليون
و هزينه ايي بالغ بر 500 ميليون دالر آمريكا (كه 
سال ها بالتكليف به حال خود رها شده بود)، در 
اوايل ماه مارس 2009، به طور ناگهانى به تأييد 

مقدماتى هيئت وزيران رسيد.
با توجه به ظرفيت اضافي موجود، آزادسازي رژيم 

حقوق گمركي براي كاالهاي وارداتي، عضويت در 
سازمان تجارت جهاني و امكان بالقوه ى ارائه ى 
كشورهاي  ساير  به  دريايي  حمل ونقل  خدمات 
حوزه ى درياي سياه، كاهش هزينه ها در اين بازار 
نامطئمن جهاني، به شاخصي بسيار مهم و حياتي 
تبديل شده است؛ در نتيجه  بسياري از كارشناسان 
معتقدند: زمان آن فرا رسيده است كه اقدامات 
افزايش  مقوله ى  بر  اوكراين،  بنادر  مسؤوالن 

ظرفيت جابه جايي كانتينر، متمركز شود.
به گفته ى "نتسويچ"، هم اكنون راهبران جهاني 
در بنادر اودسا و ايليچويسك، با در اختيار داشتن 
پايانه ها، از مزيتي  مناسب  تسهيالت  امكانات و 
خدمات  ارائه ى  و  شهرت  حسن  دليل  (به  باال 
مطلوب) برخوردارند؛ به ويژه در بازاري با قوانين 
محافظه كارانه كه به دست آوردن مشتريان جديد، 
زمان و انرژي زيادي را به خود اختصاص مي دهد.

خارجي  سرمايه گذاري  به  نياز  حال،  عين  در 

چند  هر  مي شود.  احساس  كامالً  بيش تر، 
احتمال  از  است  ممكن  بالقوه،  سرمايه گذاران 
مخاطرات سياسي موجود آگاهي داشته باشند، 
مهم  جنبه هاى  از  نبايد  آن ها  وجود،  اين  با  اما 
راهبردي كشور و امكانات بالقوه ى كسب سود 
و درآمد، با بي تفاوتى گذر كنند. به اين ترتيب، 
جهاني،  اقتصادي  و  سياسي  مشكالت  رغم  به 
مسؤوالن بنادر اوكراين در حوزه ى درياي سياه، 
هم چنان براي جذب سرمايه گذاري خارجي به 

تالش هاى خود ادامه خواهند داد. ■
بين المللي  قانون  دفاتر  اعضاي  از  نتسويچ"،  "آرتور   *
كارشناسان  از  و   (Offices  Law  International)
كه  است  رويال هاسكونينگ  مؤسسه ى  دريايي 
فعاليت هايش را در زمينه ى اجراى پروژه هاي توسعه ى 
بنادر، سرمايه گذاري خارجي و برنامه ريزي هاي اقتصادي 

متمركز كرده است.
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مشكل آغاز مي شود 
هم اكنون، در بعضي از بنادر دنيا (به ويژه در 
نوعي  سنتي)،  دريانوردي  داراي  كشورهاي 
بي ميلي و عدم گرايش در جوانان براي انتخاب 
دايمي  حرفه ى  عنوان  به  دريانوردي  رشته ى 
اشتغال  زمان  مدت  حتي  مى شود.  مشاهده 
جوان هايي كه اين حرفه را براى امرار معاش 
خود برمى گزينند، نيز كوتاه است؛ زيرا آنان يا 
تمايلي به انجام وظايف محوله ى دريايى ندارند 
و يا قادر به انجام آن نيستند و مهم تر اين كه، 
دريا  در  كه  مي گيرند  تصميم  زودى  به  آنان 
تأثير  تحت  حدي  تا  انتخابي،  چنين  نمانند. 
قوانين و مقررات و عملكردهاي غيرمفيد قرار 
دارد كه براي همه ى ما، نوعي چالش محسوب 
از  را  جوانان  نخست،  گام  در  زيرا  مي شود، 
و  بازمي دارد  حرفه ى  دريانوردي  به  پيوستن 
سپس موجب دلسردي دريانوردان مشغول به 

خدمت، در ادامه ى كار مى شود.
صنعت  براي  را  حياتي  خدمات  دريانوردان، 
كه  صنعتي  مي آورند؛  فراهم  كشتيراني 
حمل  با  جهانى،  پايدار  توسعه ى  تحقق  در 
محموله هاي تجاري در نهايت امنيت و ايمني، 
و  زيست محيطي  مخرب  اثرات  هرگونه  بدون 
ارزان تر از ساير شيوه هاي حمل ونقلى، نقشي 
بسيار مهم ايفا مي كند. در واقع، شركت هاي 
از  بيش  حمل  مسؤوليت  دريايي،  حمل ونقل 
برعهده  را  جهان  تجاري  كاالهاي  درصد   90

دارند و با توجه به اين واقعيت كه بخش قابل 
فله،  كاالهاي  به  جابه جايي،  اين  از  توجه ايي 
مانند غالت و فرآورده هاي نفتي (كه به طور 
عمده از طريق شناورهاي مخصوص حمل بار 
فله حمل مي شوند) اختصاص دارد، اطالعات 
نتيجه  گيري  اين  به  را  ما  موجود،  آماري 
صنعت  بدون  كه  مي دهد  سوق  انكارناپذير 
گرسنگي  دچار  جهان  از  نيمي  كشتيراني، 
يخ  سرما  از  نيز،  ديگر  نيمي  و  شد  خواهد 

خواهد زد.
وجود 100  با  بي نظير،  و  ممتاز  حرفه ى  اين 
هزار فروند كشتي تجاري و با استخدام بيش 
نفر  هزار  پنجاه  و  دويست  و  ميليون  يك  از 
شده  ايجاد  جهان  نقاط  اقصي  از  دريانورد 
از  آمده  عمل  به  برآورد  به  توجه  با  است. 
جمعيت 6/7 ميليارد نفري جهان، ارقام، اين 
واقعيت عجيب اما در عين حال تكان دهنده 
را بيان مى كند كه: تأمين خوراك و سوخت 
ساكنين اين كره ى خاكي، تنها به بيش از يك 

ميليون نفر دريانورد وابسته است.
بر پايه ى اين واقعيت، نبايدكوچك ترين فرصت 
را براي بهبود جنبه هاى مختلف كشتيراني، به 
داد؛  دست  از  پرطراوت  و  پويا  صنعتي  عنوان 
مسؤوليت هاي  ايجاد  با  همراه  كه  صنعتي 
(براي  صنفي  نهاد  يك  عنوان  به  اجتماعي 
شغلي  جايگاه  و  انگيزه  درآمد،  دريانوردان)، 
مي آورد.  فراهم  كاركنانش  براي  را  معتبر 

بدين سان، ما بايد بر دو شاخص تمركز داشته 
مردم  عموم  و  سياست مداران  اين كه  باشيم: 
بايد از ارزش باالي صنعت كشتيراني و جايگاه 
و  يابند  آگاهي  جهاني،  جامعه ى  در  آن  مهم 
بين  بايد  صنعت،  اين  وجهه ى  اين كه  ديگر 
جوانان در مدارس و دانشگاه هاى اقصي نقاط 
جهان، بهبود يابد، تا موقعيت شغلي ممتاز آن، 
با تأكيد بر فرصت هاي بى نظيرى كه اين حرفه 
در كوتاه مدت- ميان مدت و طوالني مدت ايجاد 
مي كند، تضمين شود. از اين رو، در اين زمينه، 
براي  عرصه  اين  در  فعال  ذي نفعان  همه ى 
سازمان  و  دولت ها  كشتيراني،  صنعت  مثال، 
بپيوندند  هم  به  بايد  دريانوردى-  بين المللي 
اقدام  مشكل  حل  براى  جمعي،  صورت  به  و 

كنند. 

جذابيت هاي صنعت دريانوردي
صنعت كشتيراني به خودي خود، هم در كانون 
بيش ترين  هم  و  دارد  قرار  متنوع  مشكالت 
راه حل هاي  به  رسيدن  براي  را  راهكارها 
كاربردي جهت حل مشكل كمبود دريانوردان، 
در اختيار دارد. خالصه ى كالم اين كه، ايجاد يك 
فرصت شغلي در دريا براى جوانان، در مقايسه 
از  بايد  خشكي،  در  گوناگون  مشاغل  ساير  با 
بنابراين  باشد.  برخوردار  بيش تري  جذابيت 
صنعت كشتيراني، بايد راهكاري را براي درك 
بيش تر مزاياي اشتغال در اين صنعت و تبيين 

مترجم: نوروز محمدخاني

كه  كند  ايجاد  را  اطمينان  اين  مي تواند   STCW كنوانسيون  جهاني  اجراي  هرچند 
داده  آموزش  درستي  به  كشتي،  راهبري  به  مربوط  الزامات  تأمين  براي  دريانوردان 
كشتي،  شرايط  واجد  افسران  ويژه  به  دريانوردان،  كافي  تعداد  تأمين  اما  مي شوند، 
هم چنان موجب نگراني است. مطالعات دوره ايي BIMCO/ISF، از كمبود پيش بيني 
شده ى حدود 27 هزار افسر، تا سال 2015 ميالدى در اقصي نقاط جهان حكايت دارد، 
از  زودتر  حتي  افسر،  از 83/900  بيش  كمبود  از  جديدتر،  مطالعه اي  كه  شرايطي  در 
ساخت  سفارش  نشده ى  پيش بيني  افزايش  به  توجه  با  مي دهد.  خبر  شده  ياد  تاريخ 
كشتي هاي جديد (پس از شكوفايي بازار كشتيراني)، انتظار مي رود اين كمبود، حتي 
نمود بيش ترى يابد. بي ترديد، با تحويل سفارشات (هرچند به دليل بحران مالي حاكم 
بر جهان، ممكن است تاريخ آن به تعويق افتد)، براى ساخت كشتي هاي جديد داراي 
تجهيزات بيش از پيش مدرن، نياز جدى به حضور دريانوردان اليقي احساس مى شود 
كه از هر لحاظ، براي هدايت ايمن و مطمئن كشتي هاي ياد شده، بدون هرگونه آسيب 

زيست محيطي، از شايستگي كامل برخوردار باشند.
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شاخص جامعه شناختي (موازنه ى كار/ زندگي) 
محدودكننده ى  (شاخص هاي  مالي  عوامل  و 

جذابيت كار در دريا) آن، ارائه كند.

رويدادهاي مرتبط با دريانوردي
برخي شركت ها و سازمان ها، در حال حاضر 
به اين گونه امور واقف اند و براي پرداختن به 
اقدامات  مناسب،  راه حل هاي  يافتن  و  آن ها 
الزم را به عمل مى آورند. با اين وجود، همه ى 
واقعيت  اين  به  درگير،  نهادهاي  و  سازمان ها 
معترفند كه مي توان اقدامات بيش تري انجام 
داد. براي مثال، در جريان برگزاري كنفرانس ها 
صنعت  مسؤوالن  مشابه،  رويدادهاي  ساير  و 
كشتيراني مي توانند ابتكار عمل را در دست 
(به  رسانه ايي  امكانات  از  استفاده  با  و  گيرند 
ويژه رسانه هاي الكترونيكي)، اين حرفه را به 
ديگران، بيش تر بشناسانند. به عالوه، صنعت 
زمينه ى  كردن  فراهم  به  بايد  كشتيراني 
هدف  با  مستمر  تالش هاي  انجام  و  حمايت 
عمومى،  اذهان  در  صنعت  اين  تصوير  بهبود 
الگوهاي  برخي  از  و  دهد  ادامه  هم چنان 
و  پيشرفت   از  نمونه هايي  عنوان  به  كليدي، 
استفاده  صنعت،  اين  شغلي  جايگاه  بهبود 

كند.
به  دقيق تر،  نگاهي  با  بايد  كشتيراني،  صنعت 
شيوه هاي زندگي امروز بنگرد و شرايط جذب 
دريانوردان را به گونه اي فراهم آورد كه زندگي 

در دريا، به زندگي در ساحل نزديك شود، به 
طورى كه كاركنان اين صنعت، همچون افراد 
ساحل  از  دور  زندگي  از  خشكي،  در  حاضر 
مورد  با  احتماالً  امر،  اين  تحقق  ببرند.  لذت 
كاهش  چون  شاخص هايي  گرفتن  قرار  توجه 
مدت زمان حضور در عرشه، عقد قراردادهاي 
طوالني مدت، فرستادن كاركنان به مرخصي به 
دفعات (مرخصي با حقوق)، تخصيص بيمه ى 
به  دسترسي  كردن  فراهم  اجتماعي،  تأمين 
خواهد  ميسر  مشابه  خدمات  ساير  و  اينترنت 

شد.
حمايت مالي صنعت كشتيرانى براي استقرار 
بهره مندى  و  آموزشي  مؤسسات  ارتقاى  و 
ضمن  بي ترديد  موجود،  آموزشي  امكانات  از 
مهيا كردن زمينه ى ارتقاء سطح آموزش هاي 
جديد  دريانوردان  از  حمايت  دريانوردي، 
دوره ى  خالل  در  نيز،  را  كار  به  مشغول  و 
آموزش ميسر مي سازد. در اين زمينه، صنعت 
كشتيرانى، بايد برگزاري دوره هاي آموزشي در 
ساحل را، به شرط حضور در اين كالس ها در 
مرخصي)،  جاي  (به  كاركنان  مأموريت  قالب 

مد نظر قرار دهد.
بخش  در  كردن  كار  براي  بايد  نيز،  بانوان 
به  با  مهم  اين  شوند.  تشويق  دريانوردي 
ارائه ى  و  دسترس  در  مزاياي  كشيدن  تصوير 
اطالعات مفيد در خالل برگزاري كنفرانس ها 
شد.  خواهد  محقق  رسانه اي،  رويدادهاي  و 

هم زمان بايد امكانات رفاهي و فضاي مناسب 
در عرشه  نيز، تأمين شود. بعضي از سازمان هاي 
كشتيراني، به تازگي پيشرفت هاي خوبي را در 
اين زمينه تجربه كرده اند و صنعت كشتيرانى 
اقدامات،  اين گونه  از  بتواند  است  ممكن 

الگوبرداري كند.
بايد شرايطي فراهم شود كه دريانوردان شاغل، 
به حضورشان در صنعت كشتيراني و به شغل 
مهندسان  و  مديران  كنند.  مباهات  خود 
جمع  در  سخن راني  ايراد  براي  بايد  ارشد، 
تجربيات  ارائه ى  منظور  به  جوان تر،  كاركنان 
خدمت رسانى  حوزه ى  در  و انديشه هاي شان 
در عرصه ى كشتيراني دعوت شوند و صنعت 
و  گفت وگو  انجام  زمينه ى  بايد  كشتيرانى 
مذاكره با جوامع محلي در راستاي ارج نهادن 
به مقام دريانوردان و خدمات ارائه شده توسط 
جامعه ى  زندگي  شدن  بهتر  منظور  به  آنان، 

بشري را ايجاد نمايد. 

امور و شرايط غيرمرتبط با دريانوردي
خارج شدن از دنياي دريانوردي نيز، با احتمال 
پرداخت هزينه  براي ارائه ى تصويري روشن از 
آگاهي  و  دانش  افزايش  و  دريانوردي  صنعت 
از فرصت هاي شغلي اين عرصه، همراه است. 
الگوهاي  عنوان  (به  شاخص  و  ارشد  مديران 
عنوان  به  خود  نقش  ايفاي  در  تأثيرگذار 
دريانورد) بايد در رويدادهاي غيردريايي حضور 
دريانوردي  صنعت  از  روشن  تصويري  و  يابند 

ارايه كنند، اين صنعت:
- مسؤوليت حمل بيش از 90 درصد بار تجاري 

جهان را بر عهده دارد؛
براى  كارآمد  و  تميز  شيوه ايى  منزله ى  به   -

حمل ونقل كاال محسوب مي شود؛ 
فله  بار  حمل  براي  روش  اقتصادي ترين   -

است.
اين صنعت (همراه با سازمان هاي كشتيراني)، 
شغلي  جايگاه  ارتقاء  براي  را  خود  تالش  بايد 
ابتدايى  آموزش  سطوح  از  كشتيراني  در 
توجه  آن،  همراه  به  و  كند  آغاز  مدارس  در 
كه  كند  جلب  واقعيت  اين  به  را  همگان 
هموار  مسيري  دريانوردي،  تجربه ى  كسب 
شغلي  فرصت هاي  ساير  به  دست يابي  براي 
در عرصه ى دريانوردي و كشتيراني است. در 
اين زمينه، صنعت كشتيرانى مي تواند فرصتي 
دانشجويان  و  دانش آموزان  حضور  براي  را 
شغلي  فرصت هاي  با  آنان  آشنايي  و  دريا  در 

كانون  در  هم  خود،  خودي  به  كشتيراني  صنعت   
مشكالت متنوع قرار دارد و هم بيش ترين راهكارها را 
براي رسيدن به راه حل هاي كاربردي جهت حل مشكل 

كمبود دريانوردان، در اختيار دارد.
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موجود در اين صنعت (براي مثال در دوره ى 
كسب  هدف  با  عملي  دوره هاي  تعطيالت/ 
تجربه هاي عملي در زمينه ى كار) يا از طريق 
بازديدهاي تفريحي از كشتي ها و بنادر فراهم 
دريانوردي  صنعت  از  آگاهي  افزايش  آورد. 
روز  مانند  خاص  رويدادهاي  برخي  براساس 
جهاني دريانوردي، اقدامي موفق در اين راستا 

محسوب مى شود. 
سازمان هاي دريانوردي، ممكن است به صورت 
ارائه ى  براي  را  استانداردي  اقدامات  مشترك، 
دريا  در  شغلي  فرصت هاي  از  روشن  تصويري 
(در مجامع مختلف) به عمل آورند. نتايج اين 
تالش ها، ممكن است در مدارس اقصي نقاط 
كشتيراني،  محلي  اتحاديه هاي  توسط  جهان، 
مؤسسات  و  دولت ها  تجاري،  نهادهاي 
دريانوردي توزيع شود. تهيه و چاپ كتاب هاي 
فراهم  هدف  با  دريانوردي  صنعت  به  مربوط 
آوردن اطالعات مفيد براي كودكان در سنين 
مختلف (شبيه كاري كه توسط IMO تحت 
كوچولو"  مو  "داستان هاي  مجموعه  عنوان 
در  است  ممكن  نيز،  است)  گرفته  صورت 
كشتيراني  صنعت  نقش  از  بهتر  دركي  ايجاد 

شود.  واقع  مفيد  مردم  روزمره ى  زندگي  در 
دريانوردي،  صنعت  به  وابسته  ملي  نهادهاي 
ممكن است تمايل داشته باشند اين مسؤوليت 
را خود بر عهده بگيرند و در اين راستا، تهيه 
اطالعات  حاوي  آموزشي  بسته هاي  توزيع  و 
براي جوانان درسطح جهان را مورد توجه قرار 

دهند.
صنعت كشتيرانى، همچنين ممكن است ضمن 
شناسايي زمينه هاي ايجاد انگيزه در كاركنان 
خود از سوي ساير مراكز و مشاغل مرتبط با 
اين صنعت نيز براي تغيير شغل، رويكردهاي 
الزم براي مقابله با آن را مورد توجه قرار دهد. 
مهندسان  ماهي گيري،  شناورهاي  كاركنان 
مكانيك و پرسنل دريانوردي، ممكن است با 
ورود به دوره هاي تخصصي، بار ديگر آموزش 

داده شوند.

دولت ها
برگزاري  مستلزم  شايسته،  دريانوردان  تأمين 
تخصصي  و  كاربردي  آموزشي  دوره هاي 
و  كالس ها  اين  برگزاري  مسؤوليت  است. 
تأمين امكانات وتسهيالت آموزشي، مطابق با 
اختيار  در  اصل  در  دريانوردي،  استانداردهاي 
دولت ها است و در بسياري موارد، دولت ها به 
صورت مستقيم، اين گونه امكانات و تسهيالت 
را فراهم مى كنند. اگر اين تسهيالت به اندازه ى 
چه  و  مالي  لحاظ  از  (چه  نشود  تأمين  كافي 
و  قدرت  بي ترديد  انساني)،  منابع  جنبه ى  از 
توانايي صنعت كشتيراني در آموزش نيروهايش 
با محدوديت روبه رو خواهد شد. سياست هاي 
پاسخ گويي  در  دولت ها،  توسط  شده  اتخاذ 

و  حوادث  تناژ،  (ماليات هاي  دريايي  امور  به 
امور  به  قضايي  و  حقوقي  رسيدگي  رخدادها، 
دريانوردان مجرم، تأمين دريانوردان، غيره)، بر 
بر  حاكم  شرايط  از  مردم  عموم  درك  فرايند 

صنعت دريانوردي، تأثير مستقيم مي گذارد.

دورنماي دريانوردي
صنعت  از  برجسته   دورنمايي  ارايه ى  براي 
دريانوردي، دولت ها بايد از تمامي تالش هاي 
اين صنعت در راستاي بهبود جنبه هاى متعدد 
آن،  از  روشن  تصويري  توليد  و  صنعت  اين 
صورت  به  مي توانند  دولت ها  كنند.  حمايت 
غيرمستقيم (اما مهم و تأثيرگذار) در تهيه و 
تدوين استانداردهاي الزم و ارتقاء شاخص (يا 
محيط زيست،  با  صنعت  اين  دوستي  ماهيت) 
است  ممكن  دولت ها  باشند.  داشته  مشاركت 
براي  كه  باشند  عملكردهايى  حامى  و  مشوق 
عنوان  به  دريانوردي،  جذابيت  ميزان  افزايش 
سكوي پرتابي  مناسب و  فرصت شغلي  نوعي 
ساير  به  دست يابي  و  شغلي  ارتقاى  براي 
مشاغل مرتبط در ساحل به حساب بيايند كه 
به طور مشخص، از طريق برگزارى دوره هاي 
دانشگاهي نمود مي يابند. درس ها و آموزش ها، 
ممكن است از طريق راه كارهاى صورت گرفته 
آنان  پيوستن  منظور  به  جوانان،  جذب  براي 
روند  اين  شوند.  آموخته  مسلح  نيروهاي  به 
الزم  انگيزه هاي  آمدن  فراهم  با  است  ممكن 
تسهيالت  ايجاد  براي  كشتيراني  صنعت  در 
آموزشي در كشتي ها محقق شود. از آن جايي 
كنترل  در  كشتي ها  و  بنادر  از  بسياري  كه 
است  ممكن  دارند،  قرار  دولت ها  مستقيم 

و  استقرار  براي  كشتيرانى  صنعت  مالي  حمايت 
ارتقاى مؤسسات آموزشي و بهره مندى از امكانات 
آموزشي موجود، بي ترديد ضمن مهيا كردن زمينه ى 
از  حمايت  دريانوردي،  آموزش هاي  سطح  ارتقاء 
دريانوردان جديد و مشغول به كار را نيز، در خالل 

دوره ى آموزش ميسر مي سازد. 
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دانش آموزان  تشويق  براي  بيش تري  اقدامات 
مدارس براي بازديد از كشتي ها در بنادر، به 
عمل آيد؛ به گونه ايي كه شرايط براي آشنايي 
هرچه بيش تر آنان با حرفه ى دريانوردي ايجاد 
با  مي توانند  دولت ها  منظور،  همين  به  شود. 
توسط  گرفته  صورت  اقدامات  دادن  قرار  الگو 
ساير دولت ها، در حمايت از صنايع كشتيراني 
ارايه ى  براي  را  مفيدي  تالش هاي  خود، 
تصويري فراگير از مشاغل دريايي (براي مثال، 
با تشخيص خدمات دريايي به عنوان حرفه ايى 
اشخاص  آموزش  سربازي،  خدمت  از  مجزا 
و  استخدام  زمينه ى  كردن  فراهم  و  بي كار 

اشتغال بانوان) انجام دهند. 

تالش هاي بيش تر دولت ها
كه  دولتي  بلندپايه ى  مسؤوالن  از  دسته  آن 
داراي  يا  و  دريانوردي اند  دانش  از  برخوردار 
هستند،  دريانوردي  مستقيم  مسؤوليت هاي 
به  نسبت  را  مسؤوالن  ساير  ديدگاه  مي توانند 
مزاياي اقتصادي حاصل از تأمين نيروي كار و 
خدمات كشتيراني جلب كنند، تصويري روشن 
از مزايايي زيست محيطي ارائه دهند و نگاه ها 
را به نقش دريانوردان شايسته در حفاظت از 
محيط زيست دريايي و ساحلي معطوف سازند. 
همچنين، بايد تالش هاي بيش تري در هدايت 
افكار به سوي اثرات منفي برخي سياست ها و 
اقدامات دولت ها (براي مثال سخت گيري هاي 
دريانوردان،  دل زدگي  مايه ى  كه  پايه ايى 
اعمال تمهيدات نادرست امنيتي و... مى شود) 
صورت گيرد؛ سياست هايي كه همچون مانع، 
از تالش هاي به عمل آمده براي جذب جوانان، 

تشويق  بايد  محلي  جوامع  مي كند.  جلوگيرى 
شوند تا به دريانوردان به خاطر خدمات منحصر 
اين  كه  خدماتي  بگذارند؛  احترام  فردشان  به 
افراد براي رفاه و آسايش هرچه بيش تر ساكنان 
زمين در اقصي نقاط جهان انجام مى دهند. اين 
خانواده هاي  كه  نقشي  به  بايد  حتي  رويكرد 

دريانوردان بر عهده دارند نيز تعميم يابد.

سازمان بين المللي دريانوردي 
ويژه)  (به  و  دريانوردي  بين المللي  سازمان 
براي  سازمان،  اين  كاركنان  گروه  و  دبيركل 
صنعت  تالش هاي  بيش تر  هرچه  تأثيرگذاري 
سازمان هاي  ساير  و  دولت ها  كشتيراني، 
بين المللي، اين مقوله را در هر فرصت مناسب، 
از طريق سخن راني ها، انتشار متون مناسب و 
تشكيل جلسات توجيهي با محتواي مناسب، 
جريان  در  تالش  اين  ساخت؛  خواهند  مطرح 
ديدار با مقام هاي دولتي و در جريان برگزاري 
جلسات با افراد مسؤول اين صنعت (نمايندگان 
صنعت كشتيرانى يا دولت به هنگام مأموريت 
يا حضور در رويدادهاي دريايي)، تكرار خواهد 

شد.
مأموريت هاي  جريان  در   IMO دبيركل 
تسهيالت  از  امكان،  صورت  در  خود،  خارجي 
و امكانات آموزشي دريانوردي و غيردريانوردي 
و سازمان هاي ارائه دهنده ى خدمات رفاهي به 
دريانوردان، براي اعالم آمادگي جهت حمايت 
از  ديدار  و  كرد  خواهد  بازديد  نهادها،  اين  از 
در  را  غيردريايي  و  دريايي  دولتي  بخش هاي 
راستاي ارتقاء صنعت كشتيراني و دريانوردي، 

مورد نظر قرار خواهد داد.

اين  اينترنتي  پايگاه  در  را  صفحاتى   ،IMO

شغلي  فرصت هاي  انواع  معرفي  به  سازمان، 
شيوه هاي  و  دريانوردي  صنعت  دسترس  در 
دست يابي به اين مشاغل، از طريق پايگاه  هاي 
خواهد  اختصاص  صنعت كشتيراني  با  مرتبط 
در  طرح  قابل  موضوعات  شناسايي  به  و  داد 
خواهد  دريانوردي  جهاني  روز  آتي  رويداد 
جهاني  روز  برگزاري  مديريت  و  پرداخت 
دريانوردى (باهدف تكريم نقش دريانوردان) را 

بر عهده خواهد داشت.

سازمان بين المللي كار 
حمايت  براي  نيز  كار  بين المللي  سازمان  از   
از اين تالش، در تمامي فعاليت هاي مرتبط با 
صنعت كشتيرانى و دريانوردى دعوت به عمل 
ابزارهاي  ويژه  به  سازمان،  اين  آمد.  خواهد 
گوناگوني (كه به طور مستقيم با اهداف مورد 
نظر در ارتباط است)  را آماده كرده است و از به 
دريانوردى  جهانى  سازمان  امكانات  كارگيرى 
براي حمايت از آن، به هر روش ممكن، دعوت 

خواهد شد.■

برگزاري  مستلزم  شايسته،  دريانوردان  تأمين 
است.  تخصصي  و  كاربردي  آموزشي  دوره هاي 
امكانات  تأمين  و  كالس ها  اين  برگزاري  مسؤوليت 
استانداردهاي  با  مطابق  آموزشي،  وتسهيالت 
دريانوردي، در اصل در اختيار دولت ها است و در 
بسياري موارد، دولت ها به صورت مستقيم، اين گونه 

امكانات و تسهيالت را فراهم مى كنند.
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طرح موضوع
در  كارگرى  تاريخچه ي  به  نگاهى  اگر 
بنادر انداخته شود، مى توان به صورت تقريبى 
آن را به سه دوره تقسيم بندي كرد: در دوره ي 
نخست، همه ي فعاليت هاى تخليه و بارگيري 
(كارگران  بندر  كاركنان  توسط  انبارداري،  و 
حرفه،  اين  كارگران  و  مي شد  انجام  رسمى) 
به صورت دوره اى، در آموزش هاى برگزارشده 
اطالعاتى  و  مي كردند  شركت  سازمان  توسط 
در خصوص نحوه ي تخليه و بارگيرى، صفافى، 
حين  در  و  مى آوردند  دست  به  و...  باربندى 
اين  در  مي بستند.  كار  به  را  آن ها  عمليات، 
در  انساني  نيروي  آموزش  مشكالت  دوره 
بنادر به صورت حاد وجود نداشت. در دوره ي 
دوم كه بر اساس اصل 44 قانون اساسى امور 
شده،   واگذار  خصوصى  بخش  به  تصدى گرى 
سازمان  پوشش  تحت  كه  كارگرانى  هنوز 
همچون  داشتند،  فعاليت  رسمى  صورت  به 
برگزار  آموزشى  دوره هاى  از  اول؛  دوره ي 
انتقال  باعث  كه  مى كردند  استفاده  شده، 
به  شده  گرفته  ياد  مهارت هاى  و  تجربيات 
در  مى شد.  خصوصى  بخش  كارگران  ساير 
سيستم  بر  عالوه  آموزش ها  دوم،  دوره ي 
حين  در  آموزشي،  مراكز  در  آن  كالسيك 
انجام كار نيز به روش سينه به سينه به نسل 
جديد انتقال داده مي شد. در دوران سوم كه 
كليه ي فعاليت هاي تخليه و بارگيري به بخش 
مالي  ضعف  علت  به  شد،  واگذار  خصوصي 
هزينه هاي  بودن  باال  خصوصي،  شركت هاي 
مؤسسات  توسط  آموزشي  دوره هاي  برگزاري 
خصوصي و عدم اعتقاد شركت هاي خصوصي 
در  عمًال  عملياتي،  كارگران  آموزش  به 
خصوص به كارگيري شيوه هاي صحيح تخليه 
و بارگيري، آموزش خاصي به كارگران تازه كار 
داده نشد و نسل جديدي از كارگران تخليه و 
بارگيري كه آموزش هاي الزم را نديده بودند 
زمان،  به مرور  كه  طوري  به  شدند؛  بندر  وارد 
كارگران  به  را  خود  جاي  قديمي،  كارگران 
نسبت  مختصري  آشنايي  كه  دادند  جديدي 
و  تخليه  درست  شيوه ي  و  ايمني  نكات  به 
آموزش  (عدم  اتفاق  اين  داشتند.  بارگيري 

نيروي كارگري)، درست در زماني روي داد كه 
حجم عمليات تخليه و بارگيري نيز تغيير يافت 
متفاوتي  عملكردهاي  با  مختلف  تجهيزات  و 
وارد بندر شد. با اين وجود، و با افزايش حجم 
مهارت  كارگران  بنادر،  به  كانتينرها  ورودي 
در  سنتي  ديد  همان  و  نكردند  پيدا  جديدي 
ارتباط با به كارگيري شيوه ي تخليه و بارگيري 
در بنادر وجود داشت. متأسفانه اين نوع نگاه 
در  گاه  خن كاري)،  شغل  بودن  (تخصصي 
نمي شود  ديده  نيز  بندري  امور  متوليان  بين 
تا  مي آ ورد  فراهم  را  آن  موجبات  خود،  كه 
گذشت  به رغم  بارگيري،  و  تخليه  شيوه هاي 
و  شود  انجام  سنتي  صورت  به  هنوز  زمان، 
كارگران و كاالها در حين عمليات، با حوادث 
اين رو  از  باشند.  رويارو  ناگواري  اتفاقات  و 
و  تخصصي  آموزشي  دوره هاي  برگزاري  لزوم 
تشويق شركت هاي خصوصي براي ملزم كردن 
آموزشي  دوره هاي  گذراندن  جهت  كارگران، 
مرتبط با اين حرفه، احساس مي شود. حضور 
فعال كارگران در دوره هاي آموزشي، مي تواند 

مزاياي زير را به دنبال داشته باشد:
1 . كاهش حوادث كارگري، 

2. كاهش خسارات به كاال و صاحب كاال، 
انجام  حين  در  كارگران  ايمنى  افزايش   .3

عمليات،
4. رضايت صاحبان كاال و شناورها، 

براى  خصوصى  شركت هاى  هزينه   كاهش   .5
جبران حوادث كارگرى،

6. تسريع عمليات تخليه و بارگيرى،
7. بهره وري مناسب از تجهيزات بندري،

8. كاهش زمان تخليه و بارگيرى، 
9. كاهش هزينه هر تن بار از طريق تسهيل 

تخليه به روش هاى مختلف، 
10. صرفه جويى اقتصادى، 

11. سرمايه گذارى در زمينه ي منابع انسانى، 
به عنوان مهم ترين ركن هر شركت،

اثر  در  سازمان  و  شركت  اعتبار  بهبود   . 12
كاهش ميزان حوادث عملياتي،

و  دريايى  نقل  و  حمل  بخش  در  كه  الگويى 
جهان  سراسر  در  بارگيرى  و  تخليه  عمليات 
حال  در  كشورهاى  بنادر  و  اجراست  حال  در 

حسين صديقي- حسين خبيدويي 
(كارشناسان اموربندري اداره ي كل بنادر و دريانوردي استان بوشهر)

منابع انسانى يكي از مهم ترين ثروت هاي يك سازمان پويا 
و از اركان مهم توسعه ي پايدار هر جامعه به شمار مي آيد. 
نه تنها  كار،  نيروي  جسماني  و  رواني  سالمت  از  صيانت 
وظيفه اي انساني كه يك الزام قانوني نيز محسوب مي شود. 
بدون شك، وضعيت فعلي نيروي كارگري در بنادر، همزمان 
نرم افزاري  زمينه هاي  در  تكنولوژي  پيشرفت  با  هم سطح  و 
نيروهاي  درواقع،  است.  نكرده  رشد  بنادر  سخت افزاري  و 
دليل  به  و  مي روند  شمار  به  بنادر  ويترين  عنوان  به  انساني 
تعامل مستقيم با كشتي هاي خارجي، به منزله ي عامل انتقال 

فرهنگي كشور محسوب مي شوند.
بارگيري،  و  تخليه  زمينه هاي  در  بنادر  حاضر،  حال  در 
با  خشك،  فله ي  و  عمومي  كاالهاي  بخش  در  به خصوص 
مشكالت عديده اي روبه رو هستند و بخش عظيمي از وقت 
و انرژي مديران و متوليان امور بندري، معطوف به حل اين 
دسته از مشكالت است. حجم بااليي از حوادث خن كاري كه 
انگشت ها  و  پا  و  دست  قطع  يا  و  شخص  فوت  به  منجر  گاه 
خصوص  در  الزم  آموزش هاي  عدم  همچنين،  و  مي شود 
رعايت ايمني و روش صحيح تخليه و بارگيري، تنها بخشي 

از معضالت اين قبيل كارگران به شمار مي آيند.
حِل بخش مهم اين معضالت، از راه فرهنگ سازي و آموزشي 
و  تخليه  عملكرد  تاكنون  متأسفانه،  ولي  است؛  امكان پذير 
بارگيري با نگاه تخصصي مورد بررسي قرار نگرفته است و 
كارگران خن كار، در زمره ي كارگران ساده به شمار آمده اند. 
يك  منزله ي  به   بايد  خن كاري،  شغل  كه  باوريم  اين  بر  ما 
است  آن  نيازمند  و  شود  محسوب  تخصصي  كامًال  حرفه ي 
به كارگيري  از  قبل  را  الزم  مهارت هاي  كارگري،  نيروي  كه 
شغل  احراز  شرايط  و  كند  كسب  حرفه  اين  روش هاي 

خن كاري را دارا باشد.
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از  استفاده  مى كنند،  دنبال  را  آن  نيز  توسعه 
نيروي متخصص و آموزش ديده براي عمليات 
مهارت هاي  چراكه  است؛  بارگيري  و  تخليه 
سنتي و كهنه، ديگر طرف دار ندارد و هزينه بر 
در  پيشرفت  و  دگرگوني  مي شود.  محسوب 
بارگيري  و  تخليه  عمليات  بخش  در  بنادر 
هم اكنون  از  آن كه  مگر  شد  نخواهد  محقق 
توسعه ي  زمينه ي  در  مؤثر  اقداماتي  و  تدابير 
برسانيم.  انجام  به  و  بيانديشيم  انساني  منابع 
اين توسعه و پيشرفت در زمينه ي امور بندري 
هم  آن  هدفمند،  آموزش   با  تنها  دريايي،  و 
عمليات  با  درگير  كاري  گروه هاي  تمام  براي 
تخليه و بارگيري و باالخص كارگران عمليات 
تخليه و بارگيري در كليه ي سطوح، كه الزم و 

ضروري است، تحقق مي يابد.
كه  آن  بر  عالوه  گفت  مي توان  اين جا،  در 
هرچند  كارگري،  نيروي  تخصصي  افزايش 

و  بارگيري  و  تخليه  عمليات  در  مي تواند 
مؤثر  اقتصادي  صرفه جويي  و  زمان  كاهش 
در  كارگران  نقش پذيري  براي  باشد،  مفيد  و 
انجام عمليات نيز، بسيار مفيد به نظر مي آيد. 
معمولي  كارگران  از  بهتر  متخصص،  كارگران 
بارگيري  و  تخليه  عمليات  در  مي توانند 
نقش آفريني كنند و از شأن و منزلت باالتري 
برخوردار باشند. با اين اوصاف، مي توان نتيجه 
گرفت كه استفاده از كارگران عملياتي تخليه 
و بارگيري، قبل از هر گونه آموزشي، مي تواند 
دهد  افزايش  برابر  چند  را  شركت  هزينه هاي 
و با آموزش كارگران، اين هزينه هاي جانبي، 
به  بايد  حال  شد.  خواهند  حذف  خودبه خود 
برگزاري  مجريان  كه  كرد  اشاره  نكته  اين 
شوند  تعيين  بايد  چگونه  آموزشي،  دوره هاي 
و اين وظيفه ي خطير، به چه مؤسسه، ارگان 
يا سازماني واگذار شود كه به خوبي از عهده ي 

انجام آن برآيد. 
و  كرد  بررسي  را  مدل   3 مي توان  اين جا  در 
با توجه به نقاط قوت و ضعف آن ها، بهترين 
خصوصي  شركت هاي  استفاده  براي  را  الگو 
دوره هاي  در  حضور  براي  خن كار  كارگران  و 

آموزشي معرفي كرد. 
خصوصي  مؤسسات  توسط  كه  اول  مدل  در 
ارايه  آموزشي  دوره هاي  برگزاركننده ي 
اصلي  هدف  اين كه  به  توجه  با  مي شود، 
سود  و  منفعت  كسب  خصوصي  مؤسسات 
بيش تر است، چنين به نظر مي آيد كه هزينه 
برگزاري دوره هاي آموزشي مرتبط، زياد باشد؛ 
به طوري كه اين هزينه ها عدم توانايي مالي 
اين  از  استفاده  براي  خصوصي  شركت هاي 
براي  آنان  استقبال  عدم  همچنين،  و  دوره ها 
دوره هاي  گذراندن  به منظور  كارگران  اعزام 
به طوري كه  مي كشاند،  چالش  به  را  يادشده 
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علت  به  بارگيري،  و  تخليه  شركت هاي 
هزينه هاي باالي آموزش، معموالً مقاومت هايي 
نشان  خود  از  انساني  نيروي  آموزش  برابر  در 
مي دهند. عدم اعزام نيروهاي كارگري خن كار 
در  بارگيري،  و  تخليه  شركت هاي  توسط 
اين  توسط  شده  برگزار  آموزشي  دوره هاي 

مؤسسات، خود گواه اين نكته است. 
با  دريانوردي  و  بنادر  سازمان  دوم،  مدل  در 
در  غيرانتفاعي  سازمان  يك  اين كه  به  عنايت 
با  قوي  انساني  منابع  داراي  و  آموزش  بخش 
مدارك تحصيلي معتبر است مي تواند گزينه ي 
مناسبي براي آموزش نيروي كارگري قلمداد 
شود؛ اما با توجه به اين كه، در راستاي اصل 
كارگران  آموزشي  امور  اساسي،  قانون   44
بخش هاي  ساير  همانند  خصوصي  بخش هاي 
شده  واگذار  خصوصي  بخش  به  تصدي گري، 
است و برگزاري اين دوره ها براي شركت ها و 
اعتراض  مي تواند  بارگيري،  و  تخليه  كارگران 
دوره هاي  برگزاركننده ي  خصوصي  مؤسسات 
قانون  با  و  باشد  داشته  به همراه  را  آموزشي 
خصوصي سازي نيز منافات دارد؛ از مدل دوم 
نيز، نمي توان براي آموزش تخصصي نيروهاي 

كارگري استفاده كرد. 
در مدل سوم، استفاده از سازمان هاي فني و 
حرفه اي، براي برگزاري آموزش هاي تخصصي 
با  است.  نظر  مورد  خن كار  كارگري  نيروهاي 
و  فني  سازمان هاي  ماهيت  اين كه  به  توجه 
حرفه اي، غيرانتفاعي بوده و هدف از تشكيل 
نياز  مورد  متخصص  نيروي  آموزش  آن ها، 
دستگاه ها و صنايع است و حضور در دوره ها 
هزينه ي  است،  رايگان  شركت كنندگان  براي 
آموزشي كه يكي از مهم ترين عوامل بازدارنده 

كارگري  نيروهاي  و  شركت ها  آموزش  در 
بين  از  سوم  مدل  در  مي شود،  محسوب 
مي رود. بنابراين، به نظر مي رسد كه بر اساس 
مدل پيشنهادي، مي توان شركت هاي تخليه و 
بارگيري را ملزم كرد تا نيروهاي انساني خود 
حرفه اي  فني  سازمان  در  اشتغال،  از  قبل  را 
ثبت نام كنند، تا مهارت هاي الزم اين نوع شغل 
را از سازمان يادشده اخذ كنند. از اين رو، براي 
سرفصل هاي  تعريف  با  بايد  امر،  اين  تحقق 
سازمان   با  قرارداد  عقد  و  آموزشي  دوره هاي 
فني و حرفه اي، نسبت به برگزاري دوره هاي 
آموزشي اقدام كرد و پس از حضور كارگران در 
دوره هاي يادشده و اخذ گواهي نامه ي دوره ي 
اسكله  كارگران  به  كارگيري  نسبت  آموزشي، 
اهتمام ورزيد، تا ضمن بهبود فرايندهاي انجام 
كار، شاهد كاهش چشم گير حوادث براي كاال، 

كارگر و صاحب شناور نيز باشيم. 
نيروي  آموزش  مثبت  اثرات  به  عنايت  با 
انساني در ارتقاي كمي و كيفي خدمات قابل 
ارايه توسط شركت هاي تخليه و بارگيري كه 
را  اقتصادي  بهره ي  اول،  مرحله ي  در  بالطبع 
است  اين  بر  انتظار  مي كند؛  شركت ها  نصيب 
استقبال  با  موصوف،  شركت هاي  مديران  كه 
الزم  زمينه هاي  آموزشي،  دوره هاي  اجراي  از 
براي حضور كاركنان در اين دوره ها را فراهم 

سازند.

نتيجه گيري
مطمئن  اهرمى  عنوان  به  همواره  آموزش،  از 
در جهت حل مشكالت سازماني استفاده شده 
است و فقدان آن نيز، مشكالت حادي را براي 
هر سازمان پديد مي آورد؛ به طوري كه در هر 

مشاغل  از  اعم  حرفه اي،  سطوح  از  سطحي 
گذراندن  پيچيده،  و  تخصصي  يا  و  ساده 
به  ضروري  كار،  از  قبل  آموزشي  دوره هاي 
نظر مي رسد. بديهي است، حرفه خن كاري، به 
دليل تخصصي بودن و همچنين، شرايط ناامن 
آموزش هايي  چنين  نيازمند  آن،  كار  محيط 
كه  است،  مطرح  سؤال  اين  همواره  اما  است. 
بعد از تحقق خصوصي سازي در بنادر، متولي 
چه  خصوصي،  شركت هاي  كاركنان  آموزش 

نهاد يا موسسه اي است؟ 
نظر  از  كه  شركت هايي  مي رسد،  نظر  به 
اقتصادي وضعيت مطلوب تري دارند، براساس 
الزامات قانوني، بايد هزينه ي آموزش نيروهاي 
شركت هاي  ولي  بپردازند؛  را  خود  انساني 
جمله  از  زيادي،  داليل  به  بارگيري،  و  تخليه 
پايين بودن نرخ تعرفه و عدم توانايي اقتصادي، 
رغبتي به آموزش نيروي انساني خود ندارند. 
جمهورى  اساسي  قانون  اساس  بر  بنابراين، 
دولت  وظيفه ي  را  آموزش  كه  ايران  اسالمى 
و  فني  سازمان  همانند  سازمان هايي  مي داند، 
حرفه اي ايجاد شده اند تا با توجه به نوع شغل، 
نيروهاي جوان و جوياي كار را كه از مهارت 
تا  دهند؛  آموزش  نيستند،  برخوردار  چنداني 
ارتقاي  و  شغل  احراز  براي  الزم  توانمندي 

مهارت هاي خود كسب كنند. 
بنادر  سازمان  تا  مي شود  پيشنهاد  بنابراين 
و  مخاطرات  كاهش  به منظور  دريانوردي،  و 
قراردادي  كارگران،  تخصصي  دانش  افزايش 
را با سازمان فني و حرفه اي منعقد سازد، تا 
كارگران تخليه و بارگيري، بتوانند مهارت هاي 
دست  به  شدن،  گرفته  به كار  از  قبل  را  الزم 

آورند. ■
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حمل ونقل  بر  مروري  نشريه ي  انتشار  با 
آخرين   ،(UNCTAD 2010) دريايي 
آمار مربوط به حمل ونقل دريايي بار كه از 
اين طريق به سراسر دنيا حمل شده اند،  
از  گزارش،  اين  اساس  بر  شد.  منتشر 
حاوي  يادشده،  نشريه ي  كه  آنجايي  
 2010 سال  در  حمل ونقل  از  جامعي  آمار 
است،  آمار مربوط به سال 2009 ميالدي 
اطالعات  رو،  اين  از  دارد.  دربر  نيز  را 
در  يكپارچه  آمار  آخرين  منتشرشده، 

سطح دنيا محسوب مي شود. 

كاال  جهاني  تجارت  كل  آمار  اساس    اين  بر 
با  ميالدي،   2009 سال  در  دريا  طريق  از 
اين  كه  است،  بوده  روبه رو  كاهش  4/4درصد 
جهاني  اقتصاد  ركود  به تبع  كاهش  ميزان 
از  نشانه هايي  كه  هرچند  است،   شده  ارزيابي 
 2010 سال  در  بخش ها  از  برخي  در  بهبود 
سال  در  وجود،  اين  با  است.  شده  مشاهده 

طريق  از  جهاني  تجارت  كل  ميزان   2009
يافته،  كاهش  تن  7/8ميليارد  رقم  به  دريا 
درحالي كه اين ميزان در سال 2008، برابر با 

8/2ميليارد تن بوده است. 
از  كاال  حمل ونقل  روند  كه  است  ذكر  شايان 
دهه ي  از  مختلف،  سال هاي  طي  دريا  طريق 
1970 تا سال 2009 ميالدي، همواره با رشد 

صعودي روبه رو بوده است.
سه  به  را  كاالها  كل  اگر  بررسي،  يك  در 
عمومي  كاالهاي  و  فله  نفتي،  كاالهاي  بخش 
سال  ابتداي  در  كنيم،  تقسيم بندي  خشك  و 
ساير  از  بيش  نفتي  كاالهاي  ميزان   ،1970
كاالها بوده است، به طوري كه حتي جمع دو 
نبوده  نفتي  كاالهاي  به اندازه ي  ديگر،  بخش 
است. اما از آن سال به بعد، سهم ساير كاالها 
نيز افزايش يافت تا اين كه 10 سال بعد، يعني 
يكديگر  با  تقريباً  سهام  اين   ،1980 سال  در 
شاهد  اكنون  رشد،  اين  تداوم  با  و  شده  برابر 
عمومي،  كاالهاي  سهم  فقط  كه  هستيم  اين 

شده  بيشتر  نفتي  كاالهاي  سهم  از  به تنهايي 
فزاينده ي  رشد  از  حاكي  امر،  اين  كه  است 

توليد در سطح جهاني است.
با نگاه به آخرين آمار منتشره درمي يابيم كه 
سهم كاالهاي نفتي با 2/6 ميليارد تن، معادل 
24درصد از كل تجارت جهاني از طريق دريا 
همچنين،  است.  داده  اختصاص  خود  به  را 
معادل  تن،  3ميليارد  با  عمومي  كاالي  سهم 
39درصد و كاالي فله با 2/1 ميليارد تن، برابر 

با 27درصد است.
در  جهاني  تجارت  آمار  4/4درصدي  كاهش 
بخش  دو  در  كاهش  از  ناشي   ،2009 سال 
نفتي و كاالهاي عمومي و خشك بوده است، 
كاالهاي  بخش  در  كاهش  اين  كه  طوري  به 
نفتي تنها معادل 3درصد و در بخش كاالهاي 
عمومي و خشك در حدود 9درصد بوده است؛ 
1/6درصد  شاهد  فله،  كاالهاي  بخش  در  اما 

رشد بوده ايم.■

از سوي آنكتاد منتشر شد

 آمار حمل ونقل دريايي در سال
گذشته ميالدي
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چكيده
جايگاه از  بين الملل  تجارت  و  جهانى  اقتصاد  در  كانتينر   به راستى، 
 ويژه اى برخوردار است.  بيش از 90درصد كاالهاى تجارى از راه دريا
كانتينر صورت  به  حجم،  اين  60درصد  حدود  در  و  مى شود   جابه جا 
زمان گذر  در  را  بنادر  عمليات  مفهوم  كانتينريزاسيون،  مى يابد.   انتقال 
داشت آن  بر  را  بنادر  برخى  كانتينريزاسيون،   است.  ساخته   دگرگون 
 كه خود را به سطح بنادر اصلى ارتقاء دهند، تا بتوانند خدمات بهترى
 ارائه داده و سود باالترى به دست آورند. رقابت بنادر، همچنين تحت
 تأثير كانتينريزاسيون شدت بيش ترى يافته است. بنابراين، بنادر ناگزير
 شدند با توسعه ي تجهيزات زيرساختى خود، به صنعت كانتينر بپيوندند
عرصه ي در  كرده،  كشتى ها  مراجعه ي  صرف  كم ترى  هزينه  و  زمان   تا 
 رقابت نيز سود باالترى نسبت به ديگر بنادر كسب كنند. با توجه به اين
 امر، اين مقاله، موضوع تجهيزات و جرثقيل هاى مختلف مورد استفاده

در پايانه هاى كانتينرى را مورد بررسى قرار مى دهد.

1ـ روند عملياتى در پايانه هاى كانتينرى
شامل  اصلى،  حوزه ي  دو  در  عمدتاً  كانتينرى،  پايانه هاى  فعاليت هاى 
پايانه ي  داخل  محوطه ي  و   (Quayside) اسكله  كنار  محوطه ي 
(Landside) انجام مى پذيرند. فعاليت هايى كه در محوطه ي كنار اسكله 
صورت مي گيرند، شامل پهلو گرفتن كشتى ها در كنار اسكله، بارگيرى و 
تخليه ي آن ها با استفاده از جرثقيل هاى اسكله اى و جابه جايى كانتينرها 

توسط وسايط نقليه ي بندرى به انبارها است. 
قلمرو فعاليتى محوطه ي داخل پايانه هاى كانتينرى، از يك سو شامل 
بازرسى كاميون ها در مبادى ورودى و خروجى، توزين كاميون ها، صدور 
بارنامه هاى حمل جاده اى، بارگيرى و تخليه ي كاميون هاى حمل كننده ي 
و  بار  ترخيص  (براى  گمركى  عمليات  ديگر،  سوى  از  و  است  كانتينر 
حاوى  كانتينر  كه  صورتى  (در  كانتينرها  كردن  باز  عوارض)،  پرداخت 
وارداتى،  صادراتى،  كانتينرهاى  كردن  انبار  و  باشد)  مختلفى  افراد  بار 
را  پايانه  محوطه ي  درون  جداگانه  محوطه هاى  در  خالى  و  ترانشيپى 

شامل مى شود. 

2ـ تجهيزات مورد استفاده در پايانه هاى كانتينرى
محوطه هاى  در  كانتينرها  تخليه ي  و  بارگيرى  براى  مختلفى  تجهيزات 
عملياتى (محوطه ي كنار اسكله و محوطه ي داخل پايانه)  يك پايانه ي 
آن ها  مهم ترين  كه  گيرد  قرار  استفاده  مورد  است  ممكن  كانتينرى 

عبارتند از:

و بارگيرى  براى  اى  اسكله  جرثقيل هاى  مختلف  انواع   الف)  
تخليه ي كشتى هاى كانتينربر

از جرثقيل هاى اسكله اى متفاوتى، همزمان در يك اسكله، براى بارگيرى 
و تخليه ي كشتى ها استفاده مى شوند. جرثقيل هاى اسكله اى در ايران، 
عموماً در انواع: پاناماكس، پست پاناماكس و سوپرپست پاناماكس يافت 

مي شوند. جرثقيل هاى پاناماكس، قابليت دسترسى به حدود 12 كانتينر 
را داشته و توانايى حركت حدود 20 تا 35 كانتينر در ساعت را دارند. 
عرض دسترسى جرثقيل هاى پست پاناماكس، حدود 15 كانتينر بوده و 
در هر ساعت، توانايى جابه جا كردن حدود 35 تا 45 كانتينر را دارند. 
 18 حدود  به  پاناماكس،  سوپرپست  جرثقيل هاى  دسترسى  قابليت 

كانتينر مى رسد.

محوطه ي  در  استفاده  مورد  جرثقيل هاى  متنوع  انواع  ب)  
و   (RTG) الستيكى  چرخ  دروازه اى  جرثقيل هاى  مانند  كانتينرى، 

:(SC) و استرادل كريرها (RMG) جرثقيل هاى ريلى

 شكل 1ـ جرثقيل دروازه اى چرخ الستيكى در حال بارگيرى كانتينر

همان طور كه در شكل يك نشان داده شده است، عرض جرثقيل هاى 
 7 مثًال  باشد.  مى تواند  مختلف  اندازه هاى  به  الستيكى،  چرخ  دروازه ى 
رديف كانتينر (6 كانتينر كنار هم + فضاى مناسب به اندازه ي تردد يك 
دستگاه تريلى كفى). اين جرثقيل ها توانايى چيدن 6 الى 9 كانتينر روى 
هم را نيز دارند. اين عرض براى نوع ريلى بيش تر است،  به طورى كه نوع 
متداول آن، به اندازه ي 14كانتينر (12 كانتينر كنار هم + فضاى مناسب 

به اندازه ي تردد دو دستگاه تريلى كفى) مى باشد. 
پايانه   داخل  محوطه ي  در  را  كانتينرها  مى توانند  كريرها  استرادل 
تن،   40 تا   30 بين  ظرفيت  با  استرادل كريرها  عموماً  و  كنند  حمل 
جديد  نوع  دارند.  را  كانتينر   3 معادل  ارتفاعى  به  دسترسى  قابليت 
 6 الى   5 ارتفاع  در  كانتينرها  به  دسترسى  توانمندى  استرادل كريرها، 
كانتينرى را نيز دارند ولى انعطاف پذيرى اين وسيله، با افزايش ارتفاع 

آن كاهش مى يابد.

مانند كانتينرها،  جابه جايى  براى  نياز  مورد  تجهيزات   ج) 
ريچ استكرها، ليفت تراك ها، تاپ تراك ها و سايدلودرها

اميرسعيد نورامين، كارشناس ارشد حمل و نقل دريايى، مدرس شركت آموزش فنّ آورى ساحل و فراساحل
منصور كيانى مقدم، دكتراى تكنولوژى دريايى، استاديار دانشكده حمل و نقل دريايى، دانشگاه علوم دريايى چابهار
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 شكل 2ـ  ريچ استكر در حال بارگيرى كانتينر

همان طور كه در شكل دو نشان داده شده است، ريچ استكرها با ظرفيت 
25 تا 40 تن، قابليت دسترسى به حداكثر ارتفاعى معادل 5 كانتينر را 

فراهم  مى كنند.  

نقليه ي  وسايل  و  شاسى ها  مانند  كانتينرها،  حمل  تجهيزات  د) 
استفاده  و  اتوماسيون  زياد  هزينه هاى  به   توجه  با   :(AGVs) خودكار
از سيستم اتوماتيك، اكثر بنادر ايران از سيستم حمل كانتينر به كمك 
استفاده  محوطه اى  جرثقيل هاى  كنار  در  بندرى  تراكتورهاى  و  شاسى 
مى كنند. همان طور كه در شكل سه نشان داده شده است، در اين سيستم، 
كانتينرى  اختصاصى  دروازه اى  جرثقيل هاى  توسط  كشتى  از  كانتينرها 
كنار اسكله اى روى كفى تريلى هاى پايانه تخليه شده و پس از جابه جايى 
استقرار  محل  در  تن،  تا 65  كششى 60  ظرفيت  با  تراكتورهاى  توسط 
چيده مى شوند. در اين محل، كانتينرهاى وارداتى، توسط جرثقيل هاى 
محوطه اى بر تريلى هاى جاده اى براى انتقال به مقصد، بارگيرى مى شوند. 
در مورد كانتينرهاى صادراتى، عكس اين عمل انجام مى شود: به اين ترتيب 
كه پس از تخليه ي كانتينرها از تريلى هاى جاده اى توسط جرثقيل هاى 
محوطه اى، كانتينرها در محل پارك، تحويل تريلى هاى محوطه  پايانه 
مي شده تا پس از انتقال، به كنار كشتى حمل شوند.

شكل 3ـ  يك تراكتور بندرى در حال يدك كشيدن يك شاسى

3ـ شاخص هاى انتخاب جرثقيل هاى محوطه اى
براى  مختلفى  تجهيزات  كانتينرى،  پايانه هاى  داخل  محوطه هاى  در   
بارگيرى و تخليه ي كاميون ها مورد استفاده قرار مى گيرند. استفاده از 
محوطه ي  ابعاد  كانتينرها،  مشخصات  مانند:  عواملى  به  تجهيزات،  اين 
ستون هاى  بين  فاصله ي  پايانه،  اتوماسيون  ميزان  و  سطح  كانتينرى، 

ذخيره ي كانتينرها، مقررات گمركى و محدوديت هاى فيزيكى ناشى از 
ريل ها و جاده هاى داخلى پايانه بستگى دارد. مهم ترين اين تجهيزات، 

عبارتند از:
استرادل كريرها كه عموماً از نوع 1+13 هستند.

جرثقيل هاى دروازه اى چرخ الستيكى، با عرض دروازه 1+26 كانتينر.
جرثقيل هاى دروازه اى ريلى، با عرض دروازه 2+312 كانتينر.

با توجه به بررسى شاخص هاى ارزيابى كارايى بنادر در ساير كشورها، 
در  كاميون ها  تخليه ي  و  بارگيرى  براى  گزينه  بهترين  انتخاب  براى 
سه شاخص تصميم گيرى  محوطه ي داخل پايانه هاى كانتينرى، عموماً 

به شرح زير استفاده مى شوند:
الف) شاخص هاى اقتصادى: بى ترديد، محدوديت ها و عوامل اقتصادى 
يكى از مهم ترين شاخص هاى تصميم گيرى براى استراتژيست هاى بنادر 
استفاده  مورد  اقتصادى  شاخص هاى  زير  مهم ترين  مي شود.  محسوب 

براى بررسى بهترين نوع جرثقيل محوطه اى عبارتند از: 
خريد  هزينه هاى  زيرشاخص  تجهيزات:  خريد  هزينه هاى  
فروشنده،  و  خريدار  مكان  سفارش،  زمان  مانند:  عواملى  به  تجهيزات، 
هزينه هاى  دارد.  بستگى  بازار  بر  حاكم  وضعيت  و  دستگاه  ويژگى هاى 
و  الستيكى)  چرخ  و  (ريلى  دروازه اى  محوطه اى  جرثقيل هاى  خريد 
جدول  در  ميالدى،  تا 2006  زمانى 1995  بازه ي  در  كريرها  استرادل 

يك گردآورى شده است. 
هزينه هاى تعميرات و نگهدارى ماشين آالت: زيرشاخص هزينه هاى 
نگهدارى ماشين آالت، به عواملى مانند: ميزان استفاده از دستگاه، ميزان 
الكتريكى)  (ديزل/  دستگاه  سوخت  نوع  و  دستگاه  جابه جايى  و  حركت 
بستگى دارد. عموماً هزينه هاى نگهدارى ماشين آالت و تجهيزات مختلف 
صنعتى و بندرى، به صورت درصدى از قيمت اوليه ي خريد (در دوره ي 
عمر اقتصادى دستگاه) سنجيده مى شوند و با توجه به شرايط آب وهوايى، 
از يك بندر تا بندر ديگر متفاوت است. آنكتاد، دستورالعمل زير را براى 

نگهدارى جرثقيل هاى محوطه اى پيشنهاد كرده است:
 500 دوره هاى  در  منظم  بازرسى هاى  به  نياز  استرادل،  جرثقيل هاى 
 30000 تا   10000 كارى  بازه ي  در  و  داشته  كارى  ساعت   2000 تا 
ساعت، نياز به اورهال دارند. همچنين، الستيك اين نوع جرثقيل بايد در 
بازه هاى 2000 تا 4000 ساعت كارى تعويض شود. هزينه هاى نگهدارى 

استرادل ها، معموالً 8 تا 15 درصد قيمت اوليه ي خريد است.
هزينه هاى ساليانه ي نگهدارى جرثقيل هاى RTG و RMG، به ترتيب 
اين  موتور  مي شود.  گرفته  نظر  در  اوليه  خريد  قيمت  درصد   4 و   8
جرثقيل ها هر 1000 ساعت كارى، بازرسى مي شوند و در بازه ي زمانى 

5 تا 6 سال، نياز به اورهال دارند. 
هزينه هاى عملياتى داخل محوطه ي پايانه ي كانتينرى: كاركرد 
جرثقيل ها در محوطه هاى داخل پايانه هاى كانتينرى، هزينه هايى را بر 
بنادر تحميل مى كنند كه بخش اعظم اين هزينه ها مربوط به سوخت 
و روغن (10 تا 15درصد)، تجهيزات يدكى (25درصد) و اپراتور ماهر 
(55 تا 65درصد) است. هزينه هاى عمليات جرثقيل هاى محوطه اى، به 
عوامل زيادى مانند: شرايط آب و هوايى بندر، ميزان استفاده و حجم 
 ،SC عمليات  هزينه هاى  آنكتاد،  پيشنهاد  مطابق  دارند.  بستگى  كارى 
RTG و RMG، به ترتيب: 50، 30 و 15درصد قيمت اوليه ي خريد 

محاسبه مى شود. 
هزينه هاى نيروى كار و اپراتور دستگاه ها: وجود اپراتور ماهر، يكى 
از الزامات استفاده از ماشين آالت به صورت بهينه و ايمن در پايانه هاى 

جدول 1ـ هزينه ي خريد جرثقيل هاى محوطه اى (ميليون ريال/ سال)
RMG (12+2) RTG (6+1) SC

سال
1 over 5 1 over 4 1 over 5 1 over 4 1 over 4 1 over 3

۲۳۵۸۷۲ ۲۳۳۹۴۸/۱۶ ۱۹۵۷۲۴/۸۰ ۱۸۵۲۱۷/۶۰ ------ ۲۱۴۰۰۸/۴۸ ۱۹۹۵-۲۰۰۰

۲۳۹۳۰۸/۸۰ ۲۳۴۴۳۶۲/۸۸ ۲۲۶۳۴۴ ۲۱۱۳۹۲ ۲۹۳۱۰۶/۲۴ ۲۶۲۹۵۶/۹۶ ۲۰۰۱ -۲۰۰۶
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جرثقيل هاى  نياز  مورد  كار  نيروى  تعداد  كه  آن جا  از  است.  كانتينرى 
هاى  هزينه  اقتصادى  زيرشاخص  است،  متفاوت  يكديگر  با  محوطه اى 
نيروى كار، به صورت هزينه هاى دستمزد اپراتور ماهر و كارگرهاى ساده، 
مورد نياز براى هر دستگاه تعريف مى شود و شامل: هزينه هاى آموزش 
نيز  كار)  قانون  (مطابق  بيمه  انواع  براى  الزم  هزينه هاى  و  كار  نيروى 
مى شود. با توجه به دقت كارى باالى مورد نياز براى اپراتور جرثقيل ها، 
بخش اعظم هزينه هاى عمليات، مربوط به هزينه هاى دستمزد اپراتورهاى 
ماهر جرثقيل هاى محوطه اى است. مطابق دستورالعمل آنكتاد، هزينه ي 
ساليانه ي اپراتورهاى RTG ،SC و RMG، به ترتيب: برابر 65، 60 و 

55درصد هزينه هاى ساليانه عمليات محاسبه مي شود.
هزينه هاى جابه جايى كانتينر: اين زيرشاخص به صورت هزينه ي 

متوسط براى جابه جايى كانتينر در محوطه تعريف مى شود. 
از  ناشى  هزينه هاى  دستگاه ها:  استهالك  از  ناشى  هزينه هاى  
استهالك و كهنه شدن تجهيزات، همواره يكى از چالش هاى پيش روى 
مديران صنعتى تلقي مي شود. برآورد نادرست از اين هزينه ها، قطعاً به 
عدم سودآورى دستگاه منجر خواهد شد. هزينه هاى ناشى از استهالك 
جرثقيل هاى محوطه اى، به صورت حاصل تقسيم اختالف بين هزينه ي 
سرمايه گذارى اوليه (خريد دستگاه) و قيمت دستگاه در حال حاضر، بر 
جرثقيل هاى  استهالك  هزينه هاى  مى شود.  تعريف  دستگاه  مفيد  عمر 
در  دستگاه  خريد  اوليه  قيمت  20درصد  معادل  مى توان  را  محوطه اى 

نظر گرفت. 
ب) شاخص هاى فنى و عملياتى: توجه به خصوصيات و ويژگى هاى 
مطابقت  ميزان  و  كانتينرى  پايانه هاى  در  استفاده  مورد  تجهيزات  فنى 
آن ها با خواسته هاى مديران پايانه ها، يكى از راهكارهاى ارتقاى عملكرد 
مهم ترين  مى شود.  محسوب  كانتينرى  پايانه هاى  خصوصاً  و  بنادر 
انتخاب  خصوص  در  تصميم گيرى  عملياتى  و  فنى  زيرشاخص هاى 
پايانه هاى  در  ها  كاميون  تخليه ي  و  بارگيرى  براى  جرثقيل  بهترين 

كانتينرى، عبارتند از:
و  اتوماسيون  روند  به  توجه  با  دستگاه ها:  انعطاف پذيرى  ميزان  
(مثًال  نمودن  روز  به  قابليت  كانتينرى،  پايانه هاى  و  بنادر  مدرن سازي 
جرثقيل  انتخاب  در  مهم  مزيت هاى  از  يكى  دستگاه،  كردن)  اتوماتيك 
ميزان  عنوان  با  زيرشاخصى  امر،  اين  به  توجه  با  است.  محوطه اى 
معيار  مى شود.  اعمال  تصميم گيرى  روند  در  دستگاه ها  انعطاف پذيرى 
محوطه اى  جرثقيل هاى  انعطاف پذيرى  ميزان  مقايسه ي  براى  دقيقى 
گزارش  مطابق  كرد.  ذكر  نمى توان  اتوماسيون)  طرح هاى  اجراى  (براى 

آنكتاد، RMG ،SC و RTG، به ترتيب بهترين جرثقيل هاى  محوطه اى 
براى اجراى طرح هاى اتوماسيون محسوب مي شوند. 

از  يكى  نياز،  مورد  عرصه ى  و  فيزيكى  محدوديت  عملياتى:  فضاى  
عوامل محدودكننده ي توسعه ي بنادر است. انتخاب بهينه ي جرثقيل و 
توجه به فضاى مورد نياز براى عمليات جرثقيل (فضاى و عرصه ي كارى 
ايمن، ابعاد جرثقيل و شعاع چرخش جرثقيل)، از عواملى است كه بايد 

مد نظر استراتژيست هاى بنادر قرار بگيرد. 
و  بارگيرى  محل  كه  آن جا  از  دستگاه ها:  سرويس  زمان  متوسط  
از  يكى  عنوان  به  محوطه اى)،  جرثقيل هاى  (توسط  كاميون ها  تخليه ي 
نقاط تشكيل صف انتظار در بنادر محسوب مى شود، زيرشاخص زمان 
اعمال  تصميم گيرى  روند  در   ،(Cycle Time) جرثقيل ها  سرويس 
مى شود. مواردى مانند: قابليت مانور جرثقيل و سرعت عملياتى آن (با 
توجه به نوع جرثقيل)، از عوامل تاثيرگذار بر اين زير شاخص به شمار 

مي آيند. 
مدت زمان الزم براى برداشتن يك كانتينر از روى كاميون و قرار دادن 
آن در محوطه ي كانتينرى و سپس قرار گرفتن در حالت آماده به كار 
(Standby)، به عنوان زمان سرويس دستگاه شناخته مى شود. زمان 
آمريكا،  بنادر  در   RTG و   RMG محوطه اى  جرثقيل هاى  چرخش 
و  ثانيه  شرايط)  (بهترين  تا 150  شرايط)  (بدترين  زمانى30  بازه ي  در 
شده  گزارش  ثانيه   60 تا   20 زمانى  بازه ي  در  كريرها،  استرادل  براى 
است. همان طور كه در جدول 2 نشان داده شده است، در اين مقاله از 
دستورالعمل آنكتاد براى بررسى زمان چرخش جرثقيل هاى محوطه اى 
حركت هاى  تعداد  حداكثر  از  مى توان  آن،  مطابق  كه  مى شود  استفاده 
يك جرثقيل (حركت هاى الزم براى تكميل عمليات بارگيرى و تخليه ي 
كانتينر از روى يك كفى) به عنوان معيارى براى بررسى زمان سرويس 

دستگاه استفاده كرد.
جدول 2ـ زمان سرويس جرثقيل هاى محوطه اى (حركت/ ساعت)

RMGRTGSC
1 over 51 over 51 over 3
۲۴۲۰۱۲

 
تعداد  حداكثر  دستگاه:  هر  توسط  كانتينر  جابه جايى  تعداد  
كانتينرى كه در يك بازه ي زمانى مشخص مى تواند توسط جرثقيل ها 
جابه جا شود، به عنوان معيارى براى سنجش تعداد جابه جايى كانتينر 
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در نظر گرفته مى شود.  
ج) شاخص هاى مديريتى: مديران بنادر و پايانه هاى كانتينرى، براى 
بررسى  به  نياز  بنادر،  مدرن سازى  و  تجهيزات  خريد  در  انتخاب  حسن 
شاخص هاى مرتبط با توانمندى مديريتى خود دارند. با توجه به وضعيت 
تعريف  زير  شرح  به  مديريتى  زيرشاخص  دو  ايران،  بنادر  بر  حاكم 

مى شود:
هزينه هاى  به  توجه  با  ماشين آالت:  اقتصادى)  (عمر  مفيد  عمر  
كشتى هاى  نسل  در  سريع  تغييرات  نيز،  و  نگهدارى  و  تعميرات  گزاف 
يكى  جرثقيل ها  اقتصادى  عمر  بنادر،  نوين  نسل  همچنين  و  كانتينربر 
اين  سفارش دهندگان  نظر  مد  بايد  كه  است  ويژگى هايى  مهم ترين  از 

تجهيزات گران بهاى پايانه هاى كانتينرى قرار داشته باشد. 
دهد،  مى  ارايه  سازنده  آن چه  با  اقتصادى  عمر  عمل،  در  اين كه  با 
متفاوت است، ولى عموماً به صورت تئورى، عمر مفيد دستگاه با توجه 
و  مى شود  سنجيده  دستگاه  كارى  سيكل هاى  تعداد  مانند:  عواملى  به 
و  اقليمى  شرايط  نگهدارى،  شرايط  استفاده،  ميزان  مانند:  عواملى  به 
عمر  خصوص  در  متفاوتى  گزارش هاى  دارد.  بستگى  اپراتورها  مهارت 
و  بنادر  سازندگان،  توسط  محوطه اى  جرثقيل هاى  (اقتصادى)  مفيد 
آنكتاد ارايه مى شود، كه در اين مقاله،  مطابق جدول 3، به گزارش هاى 

آنكتاد استناد مى شود.

جدول 3ـ عمر اقتصادى جرثقيل هاى محوطه اى (سال)
RMGRTGSC

1 over 51 over 51 over 3

۲۵-۳۰۱۵-۲۰۱۲-۱۵

ايمنى دستگاه ها: با توجه به عضويت ايران در كنوانسيون بين المللى 
كانتينرهاى ايمن و نيز، وقوع سوانح و  تصادف هاى متعدد ناشى از عدم 
توجه به موارد ايمنى در بارگيرى و تخليه ي كاميون هاى حمل كانتينر 
در محوطه هاى داخل بنادر، زيرشاخص ايمنى دستگاه ها به عنوان يكى 
مطابق  است.   شده  تعريف  مديريتى  تصميم گيرى  زيرشاخص هاى  از 
گزارش هاى آنكتاد، از ميان جرثقيل هاى محوطه اى، استرادل كرير، به 
داليلى مانند: ارتفاع زياد اپراتور از سطح زمين و سرعت زياد، پتانسيل 
خود  با  كانتينرى  محوطه ي  در  تصادف  و  سانحه  ايجاد  براى  زيادترى 

همراه دارد.
به داليلى مانند: كمبود اطالعات و عدم گزارش دقيق سوانح در  اصوالً 
اين  از  كرد.  بيان  دستگاه ها  ايمنى  براى  دقيقى  معيار  نمى توان  بنادر، 
محوطه اى،  جرثقيل هاى  ايمنى  مقايسه ي  براى  بنادر،  از  بعضى  در  رو، 
از سرعت تردد در محوطه (با توجه به مفهوم اندازه ي حركت، كنترل 
وسايل نقليه در سرعت هاى باالتر، دشوارتر است و پتانسيل خطرآفرينى 
نيز، افزايش مى يابد)، به عنوان معيارى براى سنجش ايمنى استفاده 
مى شود. سرعت استرادل كريرها و جرثقيل هاى دروازه اى، به ترتيب: 

12-10 و 5 مايل بر ساعت برآورد مي شود. 
   

4ـ جمع بندى
و  جهانى  عرصه ي  در  كانتينرى  تجارت  رشد  به  رو  روند  به  توجه  با 
تجهيزات  مناسب  انتخاب  بنادر،  به  ورودى  كانتينر  ترافيك  افزايش 
افزايش  راهكارهاى  از  يكى  كانتينرها،  جابه جايى  و  تخليه  بارگيرى، 
جرثقيل هاى  انتخاب  بود.  خواهد  كانتينرى  پايانه هاى  و  بنادر  عملكرد 
بنادر  به  ورودى  كشتى هاى  نسل   و  اندازه  مانند:  عواملى  به  اسكله اى، 
بستگى دارد و اين امر، در مورد جرثقيل هاى محوطه اى نيازمند بررسى 
بررسى  مورد  آن ها  اهم  مقاله،  اين  در  كه  است  بيش ترى  فاكتورهاى 

قرار گرفت.
به طور كلى، RMG در وهله ي اول و RTG در وهله ي دوم، به خاطر 
قابليت هاى عملياتى باال، گزينه هاى مناسبى براى انتخاب توسط مديران 

خاطر  به   ،SC حالى كه  در  مي شوند.  تلقي  بزرگ  كانتينرى  پايانه هاى 
انعطاف پذيرى  و  كم تر  عملياتى  فضاى  به  نياز  پايين تر،  اوليه ي  قيمت 
قرار  استفاده  مورد  كوچك،  كانتينرى  پايانه هاى  در  ترجيحاً  بيش تر، 

مى گيرند. ■
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پانويس
يك  به عالوه ي  كانتينر،  سازى 3  پشته  در  جرثقيل  توانمندى  معنى  به   3+1 -1

كانتينر جهت مانور عمليات در ارتفاع است.
2- 1+6 به معنى توانمندى جرثقيل در پشته سازى 6 كانتينر در عرض، به عالوه ي 
باندى به اندازه ي يك كانتينر به عنوان مسير تردد و فضاى مانور وسيله ي حمل 

كانتينر در عرض است.
عرض  در  كانتينر   12 سازى  پشته  در  جرثقيل  توانمندى  معنى  به   12+2  -3
به عالوه ي باندى به اندازه ي دو كانتينر به عنوان مسير تردد  و فضاى مانور وسيله ي 

حمل كانتينر در عرض است.
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تكنولوژي ساخت شناورهاي فايبرگالس
به طور كلي، روش ساخت قطعات فايبرگالس، برحسب شرايط ساخت، 
محل كاربرد قطعات، ميزان مقاومت مكانيكي قطعه، هزينه ي توليد و... 

متفاوت و متنوع است. اين روش ها به صورت زير طبقه بندي مي شوند: 
 (up Lay Hand) 1) روش دستي

 (Process Infusion Vacuum) 2) روش قالبگيري در خالء
( Modeling Die Matched) 3) روش قالبگيري فشاري

(Modeling Transfer Resin) 4) روش تزريق رزين
 (Winding Filament) 5) روش رشته پيچي

 (Pultrosion) 6) روش پالتروژن
به رغم تنوع در روش هاي توليد ياد شده و ساخت قطعات فايبرگالس، در 
صنعت شناورسازي فايبرگالس، حرف اول و غالب را، روش توليد دستي 

مي زند. اين روش، شامل مراحل زير است:
1) ژل كت كاري قالب

2) اليه گذاري بدنه
3) نصب فوم و اليه گذاري روي فريم هاي عرضي و طولي

4) پانچ ريزي و يا بتن ريزي شياركيل
5) نصب ديواره هاي عرضي و اليه گذاري روي آن ها

6) ساخت و نصب فوندانسيون موتور
7) خروج از قالب

8) ساخت عرشه ي اصلي و مونتاژ آن روي بدنه
9) ساخت سوپراستراكچر و نصب آن

10) نصب سيستم رانش
11) كارهاي تكميلي

با نگاهي به مراحل كلي 11 گانه ي باال، سادگي و عدم نياز به تكنولوژي 
خاص و پيشرفته، به خوبي مشاهده مي شود. انتخاب اين روش به عنوان 
يك روش توليد در همه ي كارگاه هاي شناورسازي،تنها به دليل مزاياي آن، 
از قبيل:  سهولت در انجام عمليات ساخت، عدم نياز به تجهيزات كارگاهي 

پيشرفته و هزينه ي توليد پايين نيست، بلكه ريشه ي آن را مي توان در 
كاستي ها و مشكالت ديگري يافت، كه به آن پرداخته خواهد شد.

كمبود منابع و مواد اوليه
حجم 18  و  شيشه  الياف  مصرف  حجم  درصدي  افزايش 13  وجود  با 
درصدي حجم مصرف رزين در بين سالهاي 86-1380  و به كارگيري 
درحدود 35 درصد از اين حجم مصرفي در صنايع دريايي، مي توان به عدم 
توانايي صنايع توليد مواد شيميايي داخلي، به منظور پاسخ گويي كامل به 
نياز كارگاه هاي شناورسازي و تأمين مواد اوليه ي موردتأييد مؤسسات رده 
بندي با درجات كيفي مختلف، اشاره كرد. اين امر، در وابستگي كارگاه هاي 
شناورسازي به واردات محصوالت خارجي با قيمت هاي تمام شده ي باال از 
كشورهاي حاشيه ي خليج فارس و آسياي شرقي، تأثيري مستقيم دارد و 
ضمن ايجاد مشكالت در خريد و واردات چنين موادي، كه هر از چندي 
با تغيير مناسبات سياسي و اقتصادي، دست خوش بحران هايي مي شود، 
توان رقابت با محصوالت مشابه خارجي را، به دليل افزايش قيمت نهايي 

شناورهاي داخل، سلب كرده است.

كمبود منابع مالي
رونق ساخت شناورهاي فايبر گالس در داخل كشور، به شدت وابسته 
تسهيالت بانكي است كه به مالكان شناورها ارايه مي شود. از سوي  به 
ديگر، ميزان نقدينگي نزد متقاضيان ساخت شناور، بسيار اندك است، به 
طوري كه ركود اين صنعت، طي سه سال اخير به خوبي گواه اين مطلب 
است. اين موضوع، با گرفتن توان توليدي كارگاه هاي با استطاعت مالي 
پايين، عمدتاً فرصت پرداختن به روش هاي توليد جديد و نيازمند سرمايه 
گذاري هاي پايه اي را، امكان پذير نكرده است. از اين رو، مديران كارگاه هاي 
شناورسازي، براي بقا به سمت كاهش قيمت و در نتيجه كاهش كيفيت 

محصوالت خود، ترغيب مي شوند.

امير محسن جناب، مرتضي پرمه، 
كارشناسان مسئول اداره ي بازرسي و ثبت شناوران
( اداره ي كل بنادر و دريانوردي هرمزگان)
تاريخچه ي ساخت شناورهاي سنتي، به نام "لنج"، توسط گالفان سواحل جنوبي ايران، به بيش از يك قرن مي رسد. 
رشد و توسعه ي ساخت لنج هاي چوبي، طي ساليان متمادي، از ساخت لنج هاي بادباني به لنج هاي موتوردار (معروف به 
موتورلنج) و متعاقب آن، با ورود مصالح جديد همچون مواد كامپوزيت، نظير فايبرگالس، روند توليد سنتي شناورسازي 

در ايران را به سوي توليد شناورهاي فايبرگالس سوق داده است. 
خواص مناسب و بي نظيري، همچون: نسبت استحكام به وزن باال، خواص مكانيكي و شيميايي قابل توجه، مقاومت باال 
در مقابل خوردگي در محيط آب دريا، شكل پذيري فوق العاده در هنگام ساخت، سرعت توليد باال و سهولت عمليات 
ساخت، باعث شده، تا مواد فايبرگالس، طي دو دهه ي اخير، با سرعت چشم گيري جاي خود را در بين سازندگان 

شناوران سنتي چوبي باز كند و در مدت نسبتاً كوتاهي، مورد استقبال لنج سازان و مالكان شناورها قرار گيرد.
اگرچه، جايگزيني ساخت شناورهاي فايبرگالس به جاي موتورلنج هاي چوبي، به سرعت انجام شده، ليكن با مقايسه ي 
وضعيت اين صنعت، در كشورمان نسبت به كشورهاي خاورميانه و به ويژه حوزه ي خليج فارس، كاستي ها، عدم رشد 
كيفي، ساختار سنتي و ديگر مشكالت موجود، به وضوح مشهود است. در اين مقاله، سعي بر آن است تا به اختصار، 

مهم ترين موانع و مشكالت صنايع شناورسازي فايبرگالس، مورد بررسي قرار گيرد. 
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كمبود منابع انساني 
مناسب  نسبتاً  زايي  اشتغال  رغم  به  فايبرگالس،  شناورسازي  صنايع 
(با توجه به سرمايه گذاري اوليه)، نياز به نيروي انساني متخصص و 
برخوردار از دانش و مهارت كافي دارد كه مراكز آموزشي مستقر در 
استان هاي داراي اين صنعت، تاكنون نگاه ويژه اي به آن نداشته اند و 
همين امر، نتيجه ي خود را به شكل به كارگيري كارگران فاقد حتي 
تحصيالت پايه اي و ارايه ي فعاليتي تقليدى و بدون پشتوانه ي علمي و 
استفاده از روش هاي سنتي و دور از هر گونه خالقيت، نوآوري و عدم 
پيشرفت كيفي محصوالت توليدي نشان داده است. در شرايط فعلي 
نيز، كمبود نيروي انساني بومي و استفاده از كارگران مهاجر، مديران 
كارگاه ها را در تنگنا قرار داده و امكان برنامه ريزي بلندمدت را از آنان 
گرو  در  توليدى  كارگاه هاى  موفقيت  است،  بديهي  است.  كرده  سلب 
حضور كارشناسان و مهندساني با گرايش هاي كشتي سازي، مكانيك، 
مواد و صنايع در صنعت شناور سازي فايبرگالس است و قابليت رقابت 
با كشورهاي ديگر نيازمند توجه بيش تر به اين بخش و چاره انديشي 

مناسب براي آن است.

فقدان دانش فني روز
اين بخش را مي توان به دو صورت جزيي و كالن، مورد بررسي قرار داد. با 
نگاهي جزيي، علت عدم به كارگيري دانش فني روز در مباحث طراحي، 
در  مي توان  را،  فايبرگالس  شناورهاي  توليد  روند  بر  نظارت  و  ساخت 
ناآشنايي مديران كارگاه ها با اصول فني حاكم بر اين صنعت جست وجو 
كرد، كه در حقيقت، نشأت گرفته از همان فقدان نيروي انساني متخصص 
است. همچنين، توان مالي اين كارگاه ها نيز، اجازه ي آزمودن شيوه هاي 
روش هاي  كارگيري  به  سمت  به  حركت  و  نكرده  امكان پذير  را  جديد 

پيشين و ارايه ي محصوالت با كيفيت پايين را موجب شده است.
تشويق  منظور  به  اعتباري  و  مالي  حمايت هاي  نيز،  كالن  بخش  در 

كارگاه ها به سوي خريد و استفاده از تجهيرات و روش هاي نوين ساخت، 
وظيفه ي  كه  بانكي،  و  صنعتي  مراجع  حضور  و  خورده  چشم  به  كم تر 
سياست گذاري و اعطاي تسهيالت مالي و ارزي در اين صنعت را به 
عهده دارند، بر جهت دهي كارگاه هاي شناورسازي به تغيير رويه ي فعلي 

و تزريق دانش فني پيشرفته و مدرن، معطوف و متمركز نبوده است.

فقدان ساختار تشكيالتي و مديريتي متمركز
مدير  يا  قبًال  فعلي،  فايبرگالس  شناورسازي  كارگاه هاي  مديران  اغلب 
كارگاه هاي لنج سازي چوبي بوده و يا به قايق سازي اشتغال داشته اند 
كه با تبديل ساختار توليد از چوبي به فايبرگالس و از قايق به لنج، 
بر  مبتني  نظارتي  و  مديريتي  سيستم  استقرار  به  نسبت  نتوانسته اند 
دانش مورد نياز اقدام نمايند. با اداره ي كارگاه به شيوه ي سنتي، غير 
متمركز، خانوادگي وآشفته، عمًال، نه تنها نمي توان به ارتقاء و برآوردن 
انتظار توليداتي با كيفيت برتر انديشيد بلكه در مواردي، همين توليد 
كرده  رو  روبه  بسياري  چالش هاي  با  نيز،  را  گسيخته  هم  از  و  سنتي 

است. 

مباحث نظارتي 
و  مزايا  محروم،  مناطق  در  ويژه  به  صنعت،  اين  كه،  اين  به  اذعان  با 
فرصت هايي در راستاي اشتغال زايي جوانان و بهبود زندگي شاغالن را، 
به صورت مستقيم و غيرمستقيم ايجاد كرده، نظارت و كنترل كيفيت 
مستمر، رتبه و جايگاه كيفي و فني كارگاه هاي موجود را در مقايسه با 
شروع و پيدايش اين صنعت در سال هاي آغازين دهه 70،  بسيار برتر 
و باالتر قرار داده و اين امر، با تالش ناظران دولتي و غيردولتي به ويژه 
سازمان بنادر و دريانوردي، به عنوان مرجع دريايي كشور و مؤسسات رده 
بندي داخلي به عنوان بازوان فني و اجرايي سازمان ياد شده، به دست 
آمده است. ليكن اعتقاد بر اين است كه با ارتقاي نظارت و افزايش توان 
كمى و كيفى در مباحث بازرسي فني، به ويژه در مؤسسات رده بندي، 
مي توان در آينده، شكوفايي بيش تر صنعت توليد شناورهاي فايبرگالس 

را نظاره گر بود. 

نتيجه گيري و پيشنهادات
با نگاهي به آن چه گذشت مي توان داليل عدم رشد كارگاه هاي شناورسازي 
فايبرگالس، به ويژه مسايل كيفي را در عوامل متعددي جست وجو كرد 
كه فقدان تمايل و انگيزه ي مديران كارگاه ها در آزمودن روش هاي نوين 
و فقدان ريسك پذيري به عنوان علت ظاهري موضوع، به خوبي مشهود 
نيروي  فقدان  و  نيافتگي  توسعه  در  بايستي  را  امر  اين  زيربناي  است. 
انساني متخصص يافت. فقدان نيروي انساني متخصص، موجب نقايصي، 
تكنولوژي  از  استفاده  عدم  و  اصولي  مديريتي  ساختار  فقدان  جمله:  از 
روز شده و محدوديت در منابع تأمين مواد اوليه و زيرساخت هاي مالي، 

كمبودهاي اين عرصه را تشديد كرده است.
براي برون رفت از اين وضعيت، به نظر مي رسد، سياست گذاران كالن، 
نخست،  وهله ي  در  باشند.  داشته  تري  عميق  نگاه  وجه،  چند  در  بايد 
تربيت نيروي انساني در بخش هاي طراحي، ساخت و مديريتي توسط 
مراكز دانشگاهي و فني و حرفه اي ضروري است. ثمره ي اين تالش، 
آن،  موازات  به  و  مي پذيرد  امكان  ساله  چند  حوصله  و  صبر  با  قطعاً 
حمايت از ايجاد يا گسترش صنايع تأمين مواد اوليه موردنياز كارگاه ها، 
با كيفيتي فراتر از شرايط فعلي و همچنين، حمايت مالي و تسهيالتي 
از به كارگيري تكنولوژي برتر و تأسيس كارگاه هاي خواهان حركت در 
چهارچوب  استاندارد ملي و بين المللي، نقطه اميدي در رشد و اعتالي 
اين صنعت اشتغال زاي داخلي محسوب مي شود. بديهي است، با فراهم 
كيفي،  و  فني  ناظران  مضاعف  تالش  مناسب،  زيرساخت هاي  آمدن 

مثمرثمرتر خواهد بود.■
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الزامات 
كليه كشتى هاى متردد در بندر مشمول رعايت 
ــند.الزامات موجود در  و اجراى اين طرح مى باش
ــامل سه گروه  تدوين طرح مديريت مواد زائد،ش

الزامات ملى،منطقه اى و بين المللى مى باشد.

الزامات ملى
ــا و رودخانه هاى قابل  ــت از دري ــون حفاظ - قان
كشتيرانى در مقابل آلودگى به مواد نفتى، مصوب 

1389/5/27 مجلس شوراى اسالمى
ــوب  ــور، مص ــماند كش ــت پس ــون مديري - قان

1383/2/20
ــى ج.ا.ا، مصوب  ــون اساس ــم قان ــل پنجاه - اص

1358/8/24 با اصالحات سال 1368
- آيين نامه اجرايى ماده 66 قانون برنامه چهارم 
توسعه اقتصادى،اجتماعى و فرهنگى جمهورى 

اسالمى ايران
- قانون مناطق دريايى جمهورى اسالمى ايران در 
خليج فارس و درياى عمان، مصوب 1372/2/31

ــا، مصوب  ــى فاضالب ه ــتانداردهاى خروج -اس
 1373/9/5

ــرى از آلودگى هوا، مصوب  - قانون نحوه جلوگي
1374/2/3 مجلس شوراى اسالمى

-آئين نامه اجرايى بند ج ماده 104- قانون برنامه 
سوم توسعه كشور، مصوب 1379/9/6

الزامات منطقه اى
- كنوانسيون منطقه اى كويت ( همكارى درباره 
حمايت و توسعه محيط زيست دريايى و نواحى 

ساحلى) و پروتكل هاى مربوط؛ مصوب 1357
- پروتكل راجع به حمايت محيط زيست دريايى 
ــكى، مصوب  ــتقر در خش ــر آلودگى مس در براب

1371
- پروتكل انتقاالت برون مرزى مواد زائد خطرناك 

و ديگر زائدات در دريا،مصوب 1380/1/19

الزامات بين المللى
- الزامات كنوانسيون مارپل كه عبارتند از:

 -Article 11(1)(d) 
 -Reg.38 of Annex I
 -Reg.18 of Annex II
 -Reg.12(1)(2) of Annex IV
 -Reg.7(1)(2) of Annex V
 -Reg.17(2) of Annex VI

جمع آورى انواع مواد زائد 
به منظور مديريت مواد زائد توليد شده در بندر، 
ــده و منشاء آن  ــايى انواع زائدات توليد ش شناس
ــاس كنوانسيون  ــد. بر اس امرى ضرورى مى باش
مارپل، منابع عمده توليد كننده آلودگى از سوى 
ــاس ضمائم ششگانه كنوانسيون  كشتى ها بر اس

مارپل شامل موارد زير مى باشد: 

(I ضميمه) 1- زائدات نفتى
بر اساس ضميمه اول كنوانسيون مارپل، زائدات 

نفتى شامل: 

(Oily Bilge water) 1- آب خن
ــاس نوع كشتى و  ميزان آب خن توليدى، بر اس
ظرفيت ناخالص آن، بر حسب تن در روز كاركرد 
موتور متفاوت خواهد بود. بنابراين مقدار آب خن 
ــتى به تعداد روز سفر دريايى هر  توليدى هر كش

كشتى هم بستگى دارد. 
براى جمع آورى آب خن معموالً از كاميون تانكردار 
 Portable) ــر متحرك (Tank Truck)، تانك
Tank) در اسكله، مخازن ثابت(Fix Tank) در 

ــناور براى دريافت مستقيم از  محدوده بندر و ش
كشتيها و انتقال به مخازن استفاده مى شود. 

 ،(Oily Residues  Sludge) 2- زائدات نفتى
آب آلوده حاصل از شستشوى مخازن نفتى
 («Oily Tank Washing «Slopes)
لجـن  و  مخـازن  داخلـى  جـدار  آب  و 
مخـازن شستشـوى  از  حاصـل 
 Scale and Sludge From Tank)

(Cleaning

براى جمع آورى بقاياى نفتى و آب آلوده حاصل 

مريم رسولى، اداره كل ايمنى و حفاظت دريايى ( سازمان بنادر و دريانوردى) 

كنوانسـيون بين المللى مارپل در خصوص جلوگيرى از ايجاد آلودگى توسـط كشـتى ها،مهمترين مبناى 
قانونـى در زمينه مديريت مواد زائد ناشـى از كشـتى ها مى باشـد.اين كنوانسـيون در برگيرنده قوانين 
و مقرراتـى اسـت كه از آلودگى دريا توسـط نفت،مايعات مضـر به صورت فله،مواد مضر در قالب بسـته 

بندى،فاضالب،زباله و آالينده هاى هوا جلوگيرى مى كند،اين قوانين در شش ضميمه موجود مى باشد.
بر اساس كنوانسـيون مارپل،پايانه ها،بنادر تخليه و بارگيرى و بنادر تعميراتى كشتى كه به تعمير كشتى

 مى پردازند،بايد داراى تسـهيالت مناسـب براى دريافت مواد زائد باقيمانده بر اسـاس شـش ضميمه از 
كنوانسيون مذكور بدون تاخير غير مجاز براى كشتى ها باشند.

نام گذارى منطقه خليج فارس از سـوى آيمو به عنوان منطقه ويژه دريايى و پاسـخگويى به مجامع بين 
المللى مرتبط بر اساس مفاد كنوانسيون مارپل وهمچنين ايجاد الزامات براى مناطق ويژه در كنوانسيون 
مارپل سبب گرديده تا اعمال روش هاى مديريتى در موضوع مديريت مواد زائد كشتى ها به امرى ضرورى 

در تمامى بنادر كشور تبديل گردد.
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 Tank) از شستشوى مخازن از كاميون تانكردار
 Portable) در اسكله، تانكر متحرك (Truck

Tank)، مخزن ثابت (Fixed Tank) در بندر و 

شناور براى دريافت مستقيم از كشتيها و انتقال به 
مخازن استفاده مى شود.

3- روغن سوخته و زائدات ناشى از تصفيه 
سوخت نفتى

توليد روغن سوخته، بستگى به مدت زمان كاركرد 
و حجم موتور كشتى دارد. به طور دقيق تر، زمان 
ــتگى به مقدار كاركرد  تعويض روغن موتور، بس

و اندازه موتور دارد. 
ــتيها، ارتباط  ــه اينكه، اندازه موتور كش با توجه ب
مستقيم با ظرفيت ناخالص آنها دارد، در صورت 
ــتى در ابتدا  ــه تخمين خيلى دقيق، بايس نياز ب
ــته به ظرفيت ناخالص  ــود كه بس ــخص ش مش
ــرى خواهد كرد و  ــتى، اندازه موتور چه تغيي كش
چه ميزان روغن سوخته توليد خواهد شد. براى 
جمع آورى روغن سوخته و زائدات ناشى از تصفيه 
سوخت نفتى از كاميون تانكردار در اسكله، مخزن 
ــورت تحويل جداگانه و بارج  ثابت در بندر به ص
براى دريافت از كشتيها، سكوها و انتقال به مخازن 

استفاده مى شود. 

 Dirty Ballast) آلوده  توازن  آب   -4
(Water

با توجه به اينكه كشتيهاى موجود،معموالً تانكهاى 

مخصوص آب توازن دارند و اصوالً احتمال وجود 
ــيار پايين است. آب توازن آلوده به مواد نفتى بس

ــل خوردگى و  ــه به دلي ــن در مواقعى ك بنابراي
ــاير حوادث آب توازن،آلوده به مواد نفتى مى  س
ــط بارج مخزن دار يا  ــود،جمع آورى آن توس ش

ماشين تانكرموتوردار انجام مى گيرد.
ــر به اين كه اين نوع زائدات، داراى مقدار مواد  نظ
ــده اى از آن را آب  ــى كمى بوده و حجم عم نفت
ــكيل مى دهد، بهتر است تسهيالت ويژه اى  تش
براى اين نوع مواد در نظر گرفته شود.(هزينه هاى 
ــدات كمتر از بقيه بوده و اين  تصفيه اين نوع زائ
امر، لزوم تحويل جداگانه اينگونه زائدات را روشن 

مى سازد)
همچنين تاسيسات تعميرات كشتى،مى بايست 
تسهيالت الزم و كافى براى دريافت رسوبات آب 

توازن را در اختيار داشته باشند.

2- زائدات شيميايى ناشى از جابجايى 
 (II ضميمه) مواد شيميايى

 Noxious Liquid) ــر  مض ــع  ماي ــواد  م
ــته بندى  ــاس جدول دس Substances) بر اس

ــل 17 و 18 آيين نامه بين  ــى مواد در فص آلودگ
 (IBC Code) المللى مواد شيميايى به صورت فله
ــيون مارپل به چهار گروه  و ضميمه دوم كنوانس

Z ،Y ،X و يا OS دسته بندى مى شود. 
ــع مضر كه در صورت  1-2- گـروه X: مواد ماي

ــازى مخازن يا  تخليه به دريا طى عمليات پاكس
 Major) ــده اى ــوازن خطرات عم تخليه آب ت
Hazard) را براى منابع دريايى و سالمت انسان 

در بردارند، اين مواد در ستون گروه آلودگى فصل 
17 آيين نامه بين المللى حمل مواد شيميايى به 

صورت فله مشخص شده اند. 
ــواد مايع مضر كه در صورت  2-2- گروه Y: م
ــازى مخازن  ــه دريا طى عمليات پاكس تخليه ب
ــى (Hazard) را  ــوازن خطرات ــه آب ت يا تخلي
ــالمت انسان در بردارند.  براى منابع دريايى و س
ــى فصل 17  ــروه آلودگ ــتون گ ــن مواد در س اي
ــيميايى به  ــن نامه بين المللى حمل مواد ش آيي

صورت فله مشخص شده اند. 
ــواد مايع مضر كه در صورت  3-2- گروه Z: م
ــازى مخازن  ــه دريا طى عمليات پاكس تخليه ب
 Minor) ــرات كمترى يا تخليه آب توازن خط
Hazard) نسبت به گروه Y براى منابع دريايى و 

سالمت انسان در بردارند. اين مواد در ستون گروه 
آلودگى فصل 17 آيين نامه بين المللى حمل مواد 

شيميايى به صورت فله مشخص شده اند. 
(Other Substances) OS 4-2- گروه

ــى از عمليات تخليه  تخليه اين مواد به دريا ناش
آب توازن يا شستشوى مخازن براى منابع دريايى، 
ــالمت انسان و يا ساير موارد استفاده قانونى از  س

دريا، خطرناك قلمداد نمى شود.
5-2- جمع آورى مواد زائد شيميايى مايع 

در هنگام جمع آورى مواد زائد شيميايى مايع بايد 
اطالعات شيميايى ماده و همچنين برگه اطالعات 
ايمنى ماده (MSDS) براى حمل در نظر گرفته 
شود. براى جمع آورى مواد شيميايى از كاميون 
تانكردار در اسكله و مخزن ثابت در بندر استفاده 

مى شود.
ــع آورى زائدات  مهمترين نكته درخصوص جم
ــيون مارپل اين  ــوط به ضميمه دوم كنوانس مرب
ــوند كه  ــن گونه زائدات مخلوط نش ــت كه اي اس
مخلوط شدن آنها با يكديگر باعث ايجاد خطرات 
زيادى خواهد شد. مخلوط كردن گروهى از مواد 
شيميايى مجاز نيست، در نتيجه قبل از مخلوط 
كردن مواد شيميايى بايد از ميزان واكنش پذيرى 
مواد اطالع حاصل شود و همچنين نوع موادى كه 

با يكديگر واكنش مى دهند. 
به منظور جمع آورى مواد زائد شيميايى به صورت 

مايع، از تجهيزات زير استفاده مى شود:
ــوص  مخص ــاى  تانكره و  ــكه ها  بش  -2-5-1

جمع آورى: 
ــك در صورتى كه حجم مواد زائد  در بنادر كوچ
ــروف مخصوصى به صورت  ــد از ظ مايع كم باش
بشكه يا تانكرهاى كوچك مى توان استفاده كرد. 
ــب مخصوص  اين ظروف بايد حتماً داراى برچس

باشند.
ــن زائدات با حجم  ــراى تحويل گرفت 2-5-2- ب
ــتفاده  كم (m3 25-5) مى توان از كاميون ها اس
كرد كه متداول ترين سيستم تحويل و جابجايى 
ــد. اين سيستم شامل كاميون  مواد زائد مى باش
ــت كه به پمپ وصل شده و بعد از  تانكردارى اس
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ــب  تحويل گرفتن ماده زائد آن را به محل مناس
تحويل مى دهد. 

ــاال  ــبتاً ب ــر نس ــراى مقادي ــا ب 3-5-2- بارج ه
(m3 1000-10) و جايى كه كاميون ها نمى توانند 
با كشتى اصلى ارتباط داشته باشند، استفاده مى 
شوند. در اين حالت بارج ها با حركت در محدوده 
بندر، مواد زائد را از كشتيهايى كه نزديك اسكله 
نمى باشند تحويل گرفته و به محل هاى مناسب 

در بندر تحويل مى دهند. 
ــد  4-5-2- در مواقعى كه مقدار زائدات باال باش
ــرد. در اين  ــتفاده ك ــوط لوله مى توان اس از خط
حالت مواد زائد مايع كشتيها با توجه به نوع ماده 
ــيميايى به يك مخزن مستقر در روى اسكله  ش
پمپ مى شوند. اين مخزن نقش نگهدارى و پمپاژ 
ــده دارد. مواد زائد جمع آورى  ــواد زائد را بر عه م
ــده در مخزن مى تواند توسط پمپ و لوله به  ش
ــل تصفيه خانه در بندر هدايت گردد. مخزن  مح
پمپاژ مى تواند از جنس بتن و يا از ورق هاى فلزى 

ساخته شود.

3- مواد خطرناك به صورت بسته بندى 
 (III ضميمه)

بر اساس آيين نامه بين المللى كاالهاى خطرناك 
ــوم كنوانسيون  (IMDG Code) و ضميمه س
مارپل، مواد خطرناك، موادى هستند كه بعنوان 
آلوده كننده هاى دريايى در آيين نامه بين المللى 
كاالهاى خطرناك دريايى مشخص شده اند. از نظر 
ــته هاى خالى كه سابقاً جهت  اين ضميمه، با بس
حمل مواد مضر به كار رفته اند بايد همانند خود 

مواد مضر رفتار شود.
1-3- بسته بندى مواد و محتويات خاص بايد به 
صورت مناسبى باشد تا موجب به حداقل رساندن 
ــى گردد.  ــت درياي ــراى محيط زيس ــرات ب خط
ــته هايى كه حاوى ماده اى مضر هستند بايد  بس
با ذكر نام فنى صحيح آن ماده به صورت ماندگار 
عالمتگذارى شوند (نامهاى تجارى نبايد به تنهايى 
ــتفاده شوند) و بعالوه بايد به نحوى به صورت  اس

ثابت عالمت گذارى و برچسب زنى شوند. 
ــح نام فنى و  ــت گذارى صحي 2-3- روش عالم

ــته هاى محتوى ماده  ــب روى بس الصاق برچس
ــد كه اين اطالعات روى  مضر بايد به نحوى باش
ــه ماه در آب غوطه ور  ــته هايى كه حداقل س بس
باقى مى مانند، همچنان قابل شناسايى باشد. به 
هنگام عالمت گذارى و برچسب زنى مناسب، بايد 
به دوام مواد استفاده شده و سطح ظاهرى بسته 

بندى توجه شود.
ــئله كه الزامات  ــتن اين مس 3-3- با در نظر داش
ــهيالت دريافت در ضميمه سوم كنوانسيون  تس
مارپل در نظر گرفته نشده است. به منظور كاهش 
ــته بندى مواد بايد با در نظر  زائدات حاصل از بس
داشتن ايمنى در حمل و نقل مواد، تعداد و اندازه 
بسته بندى مواد توسط توليد كنندگان به حداقل 
ــام توافقاتى بين بندر و  ــد و همچنين با انج برس
ــدگان مواد بايد  ــن كنندگان و يا توليد كنن تامي
ــته باشد كه تمام بسته بنديها پس از  وجود داش
تحويل آن توسط تامين كننده مواد به بندر مبدأ 

بازگردانده شود.
4-3- با توجه به تفويض اختيارات مديريت بندر 
به كارگزاران تخليه و بارگيرى، پاكسازى اسكله ها 
ــط  ــماندهاى مرتبط توس از باقيمانده كاال و پس

پيمانكاران مربوطه انجام مى گيرد. 

 (IV ضميمه) 4-فاضالب كشتى
بر اساس ضميمه چهارم كنوانسيون مارپل انواع 

فاضالب كشتى شامل موارد زير است:
1-4- فاضالب ناشى از قسمت هاى بهداشتى روى 
كشتى (داروخانه، درمانگاه و غيره) از طريق دستشويى ها، 
ــع در چنين  ــو و راه آب هاى واق ــاى شستش وان ه

مكانهايى است.
2-4- فاضالب ناشى از فضاهاى نگهدارى حيوانات 

زنده. 
ــد وقتى كه با فاضالب هاى  ــر مواد زائ 3-4- ديگ
ــوند  ــده در بندهاى باال مخلوط مى ش تعريف ش
ــو، استحمام  اين نوع فاضالب ها از توالت، شستش
و مصارف آب توسط كاركنان كشتى و ساير موارد 
ــود. ميزان اين نوع فاضالب به  ديگر توليد مى ش
طور متوسط بين 100 تا 130 ليتر در روز به ازاى 

هر نفر مى باشد. 

ــراى جمع آورى فاضالب از كاميون تانكردار در  ب
اسكله و مخزن ثابت در بندر استفاده مى شود. 

 (V ضميمه) 5 - زباله كشتى
بر اساس ضميمه پنجم كنوانسيون مارپل، انواع 
مواد زائد شامل پالستيك، تيرچه يا الوار كف انبار 
ــالهايى كه در البه الى كاال قرار مى  كشتى، پوش
گيرند تا كاال آسيب نبيند، پسماندهاى مواد غذايى 
كه توسط كاركنان كشتى، مواد بسته بندى مانند 
قوطى كنسرو، كاغذهاى خرد شده، مقوا، روزنامه، 
ظروف چينى، سفالى، فلز، مواد و زائدات مربوط 
به حمل بار، خاكستر حاصل از زباله سوز و ديگر 
ــده در قسمت زندگى خدمه  انواع زباله توليد ش
ــتى كه به صورت جدا بر اساس  و آشپزخانه كش
ــه و مواد غذايى تفكيك شده و  پالستيك، شيش
برچسب خورده در داخل كيسه هاى زباله ريخته 
ــده و بر روى اسكله قرار مى گيرند و پيمانكار  ش
جمع آورى مواد زائد بطور منظم در ساعت خاص 
نسبت به جمع آورى آنها اقدام مى نمايد. برنامه 
ــورت مرتب و دقيق  ــع آورى زباله بايد به ص جم
باشد، تغييرات در ميزان حجم دريافتى زباله ها با 

توجه به فصول مختلف بايد در نظر گرفته شود. 
براى جمع آورى زباله، ابتدا هر كشتى با توجه به 
حجم كم زباله توليدى، اين زباله ها را به سطل هاى 
ــطل ها  ــود در بنادر منتقل مى كند، اين س موج
ــب هاى مشخصى به منظور  بايد با رنگ و برچس
جداسازى جامدات قابل بازيافت و غيرقابل بازيافت 
و همچنين زباله هاى ويژه، كه براى دفع آنها موارد 
خاص در نظر گرفته مى شود بايد به ميزان كافى 

در بندر تعبيه گردند. 
ــاده تر از  تحويل و جمع آورى زباله هاى جامد، س
ــد.  جمع آورى مواد زائد به صورت مايع مى باش
ــت كاركنان بر روى  ــاى جامد كه از فعالي زباله ه
كشتيها و پسماندهاى غذايى آنها توليد مى شود 
به دو نوع زباله هاى قابل بازيافت و غيرقابل بازيافت 
ــوند، تخمين زده مى شود.  تقسيم بندى مى ش
مقدار تقريبى زباله توليد شده در هر شناور بين 
1 تا 1/5 كيلوگرم در روز به ازاى هر نفر مى باشد، 
ــد كاغذ، قوطى هاى  زباله هاى قابل بازيافت مانن
آلومينيومى و فلزى، تجهيزات الكتريكى، ظروف 
پالستيكى (PET) و آهن قراضه بايد از زباله هاى 
غيرقابل بازيافت جدا گردند.جداسازى اين زباله ها 
ــطل هاى مختلف در بندر و  مى تواند با تعبيه س
ــتگاه جمع آورى و پردازش زباله  يا در محل ايس
ــده در  صورت بگيرد. نهايتاً زباله هاى تفكيك ش
محل جمع آورى موقت جهت بازيافت انتقال داده 
ــوند. در هنگام جمع آورى زباله هاى جامد  مى ش

بايد موارد مقابل در نظر گرفته شود. 
ــاى جامد اينگونه  ــع آورى زباله ه 1-5- در جم
ــواد زائد ديگر مثل  ــا نبايد با هيچ گونه م زباله ه
مواد نفتى و يا مواد شيميايى مخلوط شوند. براى 
در نظر گرفتن موارد بهداشتى بايد ظروف جمع 
ــرپوش داشته باشند  آورى زباله حتى االمكان س
تا از انتشار بوى نامطبوع و تجمع جانوران موذى 
ــع آورى زباله  ــرات در اطراف ظروف جم و حش
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ــود. اين ظروف بايد حجم متناسب  جلوگيرى ش
داشته و به سادگى قابل حمل باشند. 

اين ظروف بايستى كامالً آب بندى شده و مخزنى 
براى جمع آورى شيرابه احتمالى زباله ها موجود 
ــد. جنس اين نوع ظروف بايد عموماً از فلزى  باش
ــيرابه زباله در  ــاخته شود كه با PH پايين ش س
مقابل هرگونه خورندگى مقاوم بوده و تميز كردن 

آن آسان باشد.
ــع آورى زباله هاى جامد از كاميون  2-5- در جم
ــكله، مخازن ثابت  ــل زباله در اس مخصوص حم
ــناور  ــه صورت تحويل جداگانه) و ش در بندر (ب
(Barge) براى دريافت از شناورها، سكوها و انتقال 
به مخازن استفاده مى شود. در هنگام جمع آورى 
زباله توسط بارج بايد طورى عمليات انجام شود 
ــط تورى مشبك و فلزى از ريختن مواد  كه توس
زائد به داخل آب جلوگيرى شود و همچنين بايد 
از پارچه هاى برزنتى به منظور جلوگيرى از نشت و 
ريزش اين مواد به داخل آب استفاده شود. از ديگر 
نكات مهم، توجه به ارتفاع و ظرفيت ماشين آالت 
در ارتباط با نوع و ميزان زباله اى است كه بايد جمع 
آورى شود. اين گونه ماشين آالت دقيقاً متناسب 
با سيستم جمع آورى، فاصله تا محل دفع و تعداد 
كاركنان مورد نياز برنامه ريزى خواهند شد، جمع 
آورى زباله به طريق استفاده از كاميون هاى پرس 
ــه با تجهيزات مكانيكى  دار (Compactor) ك
ــتفاده  ــراى بارگيرى و تخليه زباله اس مختلف ب
ــود، مقرون به صرفه است. نوع ديگرى از  مى ش
كاميون هاى زباله كش به سيستمى مجهزند كه 
ــروف ثابت يا  ــد زباله هايى را كه در ظ ــى توانن م
متحرك جمع آورى شده اند را به طور اتوماتيك 
بلند كرده و از عقب در مخزن خود تخليه نمايند 
كاميون هاى مورد استفاده به منظور جمع آورى 
زباله ها با حجم متوسط بين 12 تا 18 مترمكعب 
حجم مى باشند. با توجه به اينكه بطور متوسط 
ــط كاميون ها، چگالى مواد  ــد از بارگيرى توس بع
زائد به حدود 300 كيلوگرم بر متر مكعب خواهد 
رسيد. بنابراين مى توان ميزان كاميون مورد نياز را 
در هر بندر براى جمع آورى در فاصله هاى زمانى 

يك، دو و يا چهار روزه زباله تخمين زد.
ــتى  ــى كه براى حمل زباله به كش 3-5- ظروف
مورد استفاده قرار مى گيرند بايد داراى مكانهاى 
مشخصى براى انبار و نگهدارى نزديك به اسكله 
ــود، باشند.  ــتفاده نمى ش در زمانى كه از آنها اس
البته محل نگهدارى اينگونه ظروف نبايد با ديگر 

عمليات در بندر تداخل ايجاد نمايد.
ــروف بايد از  ــوه قرارگيرى اين ظ ــن نح همچني
ــه قرار بگيرند  ــت محيطى مورد توج لحاظ زيس
ــدن زباله ها جلوگيرى شود. نحوه قرار  و از رها ش
ــرى ظروف زباله به ميزان حجم زباله كه بايد  گي
جمع آورى شود، بستگى خواهد داشت. از ديگر 
معيارهايى كه براى ظروف زباله بايد در نظر گرفته 
شود، ميزان وزنى است كه اين ظروف بايد قابليت 

تحملش را داشته باشند.
ــه بايد در اماكنى  ــاى موقت زبال 4-5- جايگاه ه
ــوند كه داراى سطح با شيب مناسب،  ساخته ش

قابليت دسترسى آسان به جاده، روشنايى كافى در 
طول مدت زمان 24 ساعت از شبانه روز را داشته 
باشند و به طريقى طراحى گردند كه ماشين هاى 
جمع آورى زباله بتوانند زباله را مستقيماً به داخل 
كاميونهاى زباله تخليه نمايند. بديهى است انتخاب 
محل و گلكارى و درختكارى اطراف جايگاه و نيز 
تعبيه چاه فاضالب با سرويس منظم پاكسازى و 
شستشو از جمله ضوابطى است كه انجام آن در 
ــرورت دارد. در طراحى محل  اين گونه مكانها ض
جايگاههاى موقت زباله بايد اثرات مربوط به بوهاى 
ناخوشايند، صدا و هرگونه سوء استفاده احتمالى و 
ساير موارد در نظر گرفته شود. طرح، نقشه و سبك 
ساختمان اين جايگاه ها با توجه به امكانات فنى و 
هزينه هاى موردنظر بر اساس تكنولوژى سازگار در 

منطقه بايد مورد برنامه ريزى قرار گيرد.

 (VI ضميمه) 6- آلودگى هوا ناشى از كشتى
ــاس ضميمه ششم كنوانسيون مارپل مواد  بر اس
ــامل مواد تخريب كننده اليه ازن زائد مربوط ش

از   (Ozone-Depleting Substances)
جمله HCFCs (هيدروفلوئورو كلروكربن ها) و 
 Exhaust gas cleaning) پسمانده فيلتر هوا
residues) مى باشند. براى جمع آورى اين مواد 

ــى از  از كاميون هاى مخصوص حمل زائدات ناش
آلودگى هوا و يا مخزن ثابت در بندر و يا به وسيله 
شناور براى دريافت مستقيم از كشتى ها و انتقال 

به مخازن استفاده مى شود.

7-مواد زائد ويژه 
ــتى  ــت كش انتقال اينگونه مواد زائد به درخواس
ــط نماينده مربوط به مركز مقابله با آلودگى  توس
ــده و پس از تائيد توسط كارشناسان  گزارش ش
ــا آلودگى، پيمانكار مربوط جهت  بخش مقابله ب
ــكله اعزام مى  ــع آورى مواد زائد ويژه به اس جم
ــردد. مواد زائد ويژه بايد از كليه مواد زائد ديگر  گ
ــته هاى محكم كه چكه نكند  ــده، در بس جدا ش
ــده و با توجه به نوع آن به محل  ــته بندى ش بس
بازيافت انتقال داده شود. بر روى كليه تجهيزات 
ــت برچسب  و كانتينرهاى جمع آورى مى بايس
ويژه اعالم، نوع ماده زائد نصب گردد و تسهيالت 
ويژه اى به منظور بارگيرى، تخليه و دفع اين نوع 
مواد زائد در نظر گرفته شود. از انواع اين مواد مى 
ــيم و وسايل الكتريكى،  توان به انواع باطريها، س
ــت اضطرارى ــزات اعالم وضعي ــايل و تجهي وس
ــاى  ــر منوره (PYRO TECHNICS) نظي
ــرارى، تينر و رنگ، رزين،  دودزا و راكتهاى اضط
ــى، باقيمانده تعمير  ــده مواد زائد عمليات باقيمان
ــه تاريخ مصرف آنها  ــين آالت، داروهايى ك ماش
گذشته و لوله هاى استفاده شده جهت سمپاشى 
ــتى هاى فله بر و قرص هاى خشك آفت  در كش
كش(فسفيد آلومينيوم،فستوكسين) كه به منظور 
ــتفاده قرار مى گيرند و ساير  آفت كش مورد اس
موارد كه به صورت موردى به عنوان مواد زائد ويژه 
در نظر گرفته شده و بايد براى جمع آورى و انتقال 
اينگونه مواد به تسهيالت دريافت توسط پيمانكار 

مجاز تمهيدات خاصى در نظر گرفته شود.

8-مواد زائد خطرناك 
ــع آورى مواد زائد خطرناك به منظور  1-8- جم
تحويل به اماكن تعيين شده براى دفع يا استفاده 
ــوازم ايمنى ويژه  ــايل و ل ــدد بايد داراى وس مج
ــه آنها اطمينان  ــد كه بتوان از هر نظر ب اى باش
ــازن ويژه اى  ــدا در مخ ــه مواد، ابت ــرد. اينگون ك
ــده و پس از انبار كردن، اگر جامد  جمع آورى ش
باشند با مخازن و در حالت مايع بوسيله پمپاژ به 
داخل خودروهاى مجهز به عالئم ويژه درخصوص 
ــى يابند. مخازن يا  ــواد زائد خطرناك انتقال م م
ــكه هاى جمع آورى مواد در بسيارى از موارد  بش
ــديد قرار مى  ــده و تحت كنترل ش مهر و موم ش
ــتقيم دست با اينگونه مواد در  گيرند. تماس مس
ــديداً ممنوع اعالم  ــع آورى ش همه مراحل جم
ــاب از بروز  ــت. ضمناً به منظور اجتن گرديده اس
حوادث غيرمترقبه، بايد حداقل دو نفر مستقيماً 

كار جمع آورى مواد را بر عهده داشته باشند. 
ــايل  ــهاى جمع آورى، انتخاب مخازن و وس روش
حمل و نقل با نوع، ميزان و محدوده خطرناك بودن 
اين مواد، رابطه مستقيم داشته و الزم است طبق 
ــيميايى، برگه اطالعات ايمنى  ويژگيهاى مواد ش

مواد (MSDS) به مرحله اجرا گذارده شود.
بدين ترتيب حمل و نقل و جمع آورى اين مواد 
ــهاى انبار كردن و  ــافت، روش با توجه به بعد مس
روشهاى تخليه در محل با توجه به نوع خصوصيت 

ماده شيميايى بايد در نظر گرفته شود.
2-8- مواد زائد خطرناكى كه به حالت مايع براى 
حمل و نقل موردنظر قرار مى گيرند، بايد از طريق 
مكش و تخليه در محفظه هاى خاصى كه با توجه 
به نوع مواد برگزيده شده، تناسب دارد، جايگزين 
ــه مراكز موردنظر  ــوند تا تحت مراقبت ويژه ب ش

انتقال يابند.
ــت  اس ــده  ش ــده  دي ــوارد  م از  ــيارى  بس در 
ــرار  ــه ق ــورد مطالع ــش م ــه از پي ــى ك مخازن
ــدارى  خري ارزان  ــت  قيم ــه  ب ــا  ي و  ــه  نگرفت
ــده اند، با خورندگى خاص، حوادث ناگوارى را  ش
ــع آورى و انبار  ــود آورده اند. بنابراين، جم به وج
كردن اين مواد بايستى با توجه به مواد و خاصيت 
ــده و با مرور زمان  خورندگى آنها برنامه ريزى ش

تحت كنترل ويژه قرار گيرند.
ــل و نقل و جابجايى مواد زائد نفتى و  3-8- حم
مواد شيميايى در بعضى از بنادر مهم دنيا با كمك 

وسايل نقليه به صورت فله ممنوع است.

بازيافت مواد زائد 
ــت مواد زائد،  ــهيالت درياف عالوه بر مديريت تس
مجموعه ديگرى از تسهيالت نيز به منظور پردازش 
و بازيافت مواد زائد جمع آورى شده بايد ايجاد و 
مديريت گردد. تسهيالت پردازش در هر بندر بايد 
به تناسب نوع و حجم مواد دريافتى و همچنين 
ــرايط بندر با فاصله از تاسيسات بندرى ايجاد  ش
گردد. مواد قابل بازيافت معموالً موادى هستند كه 
قابليت استفاده مجدد دارند و از لحاظ ويژگيهاى 
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فيزيكى و شيميايى قابل بازيافت اند.
نخستين مرحله، جداسازى آب وذرات غيرمحلول 
بر اساس وزن مخصوص مى باشد كه جهت تسريع 
ــيميايى استفاده مى گردد.  در اين امر از مواد ش
پس از اين مرحله مواد هيدروكربنى وارد سيستم 
تقطير شده و مابقى آب و مواد هيدروكربنى سبك 
ــرايط جوى و خالء جداسازى مى گردد. ته  در ش
مانده مخزن كه حجم عمده اين مواد را تشكيل 
ــود ذرات معلق، به واحد  مى دهد در صورت وج

فيلتراسيون انتقال داده مى شوند.
ــازى و  ــبك هيدروكربنى پس از جداس مواد س
فرموالسيون به عنوان محصول فرعى اين فرايند 

قابل عرضه مى باشد.
ــاب موجود كه بخشى در برج تقطير دريافت  پس
شده جهت استفاده در سيستمهاى خنك كننده 
مصرف و مابقى پس از عبور آهك و مخزن شنى 
ــتم تصفيه آب به روش اسمز  و رزينى وارد سيس
ــوس گرديده و پس از آن در چرخه بازيافت  معك
مجدد مورد استفاده قرار مى گيرند. بازيافت مواد 
ــاس ضميمه اول كنوانسيون مارپل  نفتى بر اس

شامل موارد زير است.

(Use as Fuel) 1-استفاده بعنوان سوخت
نفت بازيابى شده به عنوان سوخت در تاسيسات 
صنعتى مستقر در خشكى مورد استفاده قرار مى 
گيرد. به صورت كلى، نفت بازيابى شده با سوختى 
كه به صورت متداول مورد استفاده قرار مى گيرد، 
ــه صنايع مختلف،  ــته ب ــود و بس مخلوط مى ش

متفاوت خواهد بود.
مقدار و كيفيت نفت توليد شده بر اساس ميزان 

آب و ذرات جامد موجود در آن تعريف مى شود. 
ــوزاندن زائدات نفتى باعث آلودگى هوا و ورود  س
ــنگين خواهد شد كه در چنين حالتى  فلزات س
دودكش ها مجهز به سيستم تصفيه هوا به منظور 

كاهش آلودگى منتشر شده به هوا خواهند شد.

(Redistillation) 2-تقطير مجدد
ــده و  مواد نفتى بازيافتى با نفت خام مخلوط ش
در پااليشگاه تقطير مجدد خواهند شد. موارد زير 
براى تقطير مواد نفتى در پااليشگاه بايد در نظر 
گرفته شود. ساخت يك بخش كوچك به منظور 

تقطير باعث صرفه جويى اقتصادى خواهد شد.
1-2- نفت بازيافت شده بايد عارى از مواد جامد، 
محلول ها و آب باشد. ميزان نمك موجود در مواد 
نفتى مشكلى ايجاد نخواهد كرد. تمام پااليشگاهها 
ــتند. در هنگام  داراى واحدهاى نمك زدايى هس
تحويل نفت بازيافتى به تاسيسات، بايد مشخصات 

نفت بازيافتى به طور كامل مشخص شده باشد.
ــتفاده از زائدات مواد نفتى در كارهاى  2-2- اس
ــى در كارهاى عمرانى،  عمرانى، زائدات مواد نفت
ــتفاده به  ــازى و كنترل گرد و غبار، اس ــاده س ج
عنوان مالچ و مواد نگهدارنده چوب مورد استفاده 
قرار مى گيرند. استفاده از چنين موادى با توجه 
ــرايط محيطى و نوع خاك منطقه متفاوت  به ش
ــتفاده از اين مواد بايد آلودگى  خواهد بود. در اس
ــه و آلودگى خاك مورد  ــاى زيرزمينى منطق آبه
ــن روش معموالً يك روش  توجه قرار بگيرد و اي

مناسب زيست محيطى نخواهد بود. 

3-بازيافت زائدات مربوط به ضميمه دوم 
كنوانسيون مارپل

زائدات مربوط به ضميمه دوم كنوانسيون مارپل 
ــوى مخازن  ــدات حاصل از شستش ــوالً زائ معم
هستند. انواع مواد شيميايى در بازيافت بايد مورد 
شناسايى قرار بگيرند. گاهى اوقات بازيافت مواد 
شيميايى به معنى استخراج مجدد مواد شيميايى 
ــتفاده براى استخراج مواد  ــت. روش مورد اس اس

شيميايى نبايد يك روش مخرب باشد.
استفاده از اين روش نياز به تسهيالت جداسازى 
ــوع دقيق ماده  ــخيص ن ــرفته به همراه تش پيش

شيميايى خواهد داشت.

4-بازيافت زائدات مربوط به ضميمه پنجم 
كنوانسيون مارپل 

زائدات مربوط به ضميمه پنجم كنوانسيون مارپل 
ــاس نوع و جنس از يكديگر تفكيك و  بايد بر اس
جداسازى شوند. در بازيافت زائدات ضميمه پنجم، 
تفكيك و جداسازى انواع مواد زائد كمك مى كند 
كه اين مواد به عنوان مواد اوليه ديگر صنايع مورد 

استفاده قرار بگيرند.
زائدات انواع فلزات كه مورد تفكيك و جداسازى 
ــد مجدداً در كوره ذوب و  قرار گرفته اند مى توانن
يا به عنوان ماده اوليه ديگر صنايع مورد استفاده 

قرار بگيرند.
زائدات كاغذ مى توانند در صنايع مقواسازى، زائدات 

شيشه مى توانند مجدداً در صنايع توليد شيشه و 
زائدات مواد غذايى مى توانند به عنوان ماده اوليه در 

توليد كمپوست مورد استفاده قرار بگيرند.

نتيجه گيرى
ــى از تردد كشتى ها  طرح مديريت مواد زائد ناش
ــخ به الزامات ملى و بين المللى  در بنادر و در پاس
موجود و با هدف تضمين وجود تسهيالت مناسب 
و كافى براى دريافت زائدات از كشتى هاى متردد 
به بندر و دريافت تمامى زائدات به شيوه صحيح و 

به موقع تهيه مى شود.
ــت ارائه خدمات  ــواد زائد جه ــرح مديريت م ط
تسهيالت دريافت مواد زائد به كشتى هاى متردد 
به بندر و ساماندهى فرآيند دريافت و جمع آورى 
ــتفاده قرار مى گيرد،كه در آن  مواد زائد مورداس
ــئوليت هاى مديريت بندر،پيمانكار  وظايف ومس
ــهيالت دريافت،نماينده  ارائه دهنده خدمات تس

كشتيرانى و فرمانده كشتى مشخص شده است.
ــوان يكى از  ــالمى ايران بعن دولت جمهورى اس
ــيون مارپل به مانند  متعهدين به الزامات كنوانس
ــه فراهم نمودن  ــو ملزم ب ــورهاى عض ديگر كش
تسهيالت و امكانات كافى جهت دريافت و بازيافت 
مواد زائد كشتى ها بوده و مى بايست تمامى بنادر 
ــد.در اين  ــهيالت مجهز نماي ــود را به اين تس خ
ــازمان بنادر و دريانوردى از سوى دولت  راستا،س

مسئول تحقق اين امر مى باشد.
ــع آورى و دفع  ــن مربوط به جم ــروى از قواني پي
ــان از امكان تحويل و دفع  زائدات،حصول اطمين
تمامى زائدات كشتى هاى ورودى به بنادر و نظارت 
ــر انجام كار،تقليل توليد و بازيافت زائدات تا حد  ب
امكان و ارتقاء آگاهى دست اندركاران صنايع ذيربط 
را مديريت مناسب زائدات محسوب مى دارند. ■

مراجع
ــط اجرايى طرح مديريت مواد زائد در بنادر- اداره   - ضواب

كل ايمنى و حفاظت دريايى-سازمان بنادر و دريانوردى 
- عمرانى،قاسمعلى،(( مواد زائد جامد))،چاپ سوم،مركز 
ــارات علمى دانشگاه آزاد اسالمى،بهار 1384،جلد  انتش

دوم و سوم
-Comprehensive Manual On Port Recep-
tion Facility,IMO,1999,Edition
Waste Reception Facility Reporting 
Requirement,MEPC/Circ.470-
-Revised Consolidated Format For Re-
porting Alleged Inadequacies Of Port Re-
ception Facilities(MEPC.1/Circ.469/Rev
- MEPC.1/Circ.671,Guide to Good Prac-
tice For Port Reception Providerand User
- Resolution MEPC.83(44),on Guidelines 
For ensuring the Adequacy of Port Waste 
Reception Facilities
- The Marpol Convention is the main in-
ternational convention covering preven-
tion of pollution of the marine environ-
ment by ships 
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امروزه يكى از مسايل مهم در رابطه با آلودگى هاى نفتى و شيميايى، 
موضوع پيش بينى جابه جايى اين مواد در سطح آب است كه در 
اين مقاله به اختصار، بحث آلودگى هاى شيميايى مورد اشاره قرار 

خواهد گرفت. 
از  يكى  دريايى،  محيط  در  شيميايى  آلودگى  جابه جايى  و  پخش شدن 
مواردى است كه بايد در كم ترين زمان ممكن، پس از آزاد شدن در دريا 
مورد ارزيابى و محاسبه قرار گيرد و خطرات احتمالى آن آناليز شود. بايد 
باور داشت كه يك محاسبه ى تقريبى، معموالً بهتر از هيچ گونه محاسبه اى 
است. تخمين آلودگى، در حدامكان براساس خصوصيات آلودگى فيزيكى، 
شرايط زيست محيطى، مانند: درجه ى حرارت، باد، جريان آب و غيره را 
تحت پوشش قرار مى دهد. آلودگى شيميايى معموالً شامل: حل شدن در 
آب، شناورى در سطح، غوطه ورى و رسوب گذارى در آب را شامل مى شود 
و آلودگى نوع دوم، ناشى از انتشار گازهاى قابل مشاهده در آلودگى است 

كه به صورت ابر در اتمسفر در حال حركت است.
امروزه الگوهاى رايانه اى مختلفى توليد شده كه براساس آن ها، يك اپراتور 
بعد از گذراندن دوره ى آموزش هاى ضرورى، مى تواند حركت آلودگى ها 
عوامل  به  آلودگى،  جابه جايى  پيش بينى  به طوركلى،  كند.  پيش بينى  را 

متعددى همچون موارد زير بستگى دارد:
1 . ساختار الگو و اعتبار آن.

2 . ميزان اطالعات صحيح و كاربردى واردشده.
3 . برخوردارى از تخصص و دقت الزم براى استفاده از الگو.

بسيارى از الگوهاى رايانه اى، محدوديت هاى حيرت آورى را نشان مى دهند. 
معموالً در بيش تر الگوهاى رايانه اى، براى پيش بينى حركت ابر هاى گازى، 
نمى توان ساختار سطح زمين يا سطح آب را در نظر گرفت (مثل: خشكى 
سطح، جنگل، آب آرام، درياى طوفانى). برخى از اين الگوها حتى اثر كوه ها را 
به عنوان مانعى براى جابه جايى ابرهاى ناشى از آلودگى نمى توانند محاسبه 
كنند. برخى از الگوها نيز، نمى توانند خواص فيزيكى مواد شيميايى را كه 
از عوامل مهم محاسباتى محسوب مى شوند (مانند حالليت در آب) لحاظ 
كنند كه اين امر، مى تواند باعث هدايت غلط يا ايجاد تصوير نامناسبى از 
جابه جايى آنها شود. در ادامه به تعدادى از سيستم هاى پيش بينى اشاره 
خواهد شد كه البته نشان گر بهترين روش يا ارزيابى و مقايسه ى چنين 

سيستم هايى نخواهد بود.

ابرهاى گازى 
بر اساس دسته بندى هاى موجود، مواد شيميايى به گروه هايى مانند: گاز 

 ،(ED) بخار و حل شونده ،(E) بخارشونده ،(GD) گازى و حل شونده ،(G)
 ،(F)شناور ،(FED) شناور بخارشونده و حالل ،(FE) شناور و بخارشونده
شناور حل شونده (FD)، حل و تبخيرشونده (DE)، حل شونده (D)، غرق 

و حل شونده (SD) و غرق شونده (S) تقسيم مى گردند.
پيش بينى انتشار گازهاى ابرى در هوا، قابل تخمين براى گازهاى گروه 
G و GD، توسط جدول زير امكان پذير است. اين تخمين صرفاً به عنوان 
ذخيره بوده و هرگز جايگزين پايش هاى مربوطه نمى شود. در اين جا الزم 
به ذكر است كه جدول يادشده، براى مواد مايع شيميايى كه آتش زا بوده و 
 FED ،FE ،ED ،E يا خطرات خاصى براى سالمتى دارند و در گروه هاى
و DE قرار مى گيرند، نيز قابل استفاده است. توزيع گاز تبخيرشده ناشى 
از نشت اين مواد شيميايى، قابل محاسبه ى تقريبى بوده، به طورى كه از 
حاصل ضرب ميزان ذكرشده در جدول با VP/100، مى توان ميزان آن را 
به دست آورد كه در اين فرمول،VP: فشار بخار گاز بر حسبKPa است 

كه در درجه ى حرارت محيطى كم تر از 100 قرار دارد.
 

در زمان ايجاد آلودگى، همواره به دست آوردن زمان كافى براى انجام 
در  حتى  سانحه،  در  گازى  ابرهاى  تشكيل  و  آلودگى  پخش  محاسبات 
شرايطى كه الگوى كامپيوترى دستى نيز موجود باشد، مشكل خواهد بود.

برخى اوقات، محاسبه و پيش بينى انتشار ابرهاى گازى، حتى با در اختيار 
داشتن ابزارها و الگوهاى خاصى نيز مشكل است. شرايط ويژه ى جّوى يا 
خاصيت طبيعى ماده كه در شرايط ويژه قرار داشته باشد، منجر به اشكال 
در پيش بينى انتشار مى شود. مثال گويا و مناسب اين موضوع، در سانحه ى 
انتشار كلرين كه در هواى آرام و خيلى سرد صورت گرفته باشد، قابل 
پيش بينى است. در اين حالت، شرايط پايدار جّوى و بدون باد، در محل 
سانحه باعث شد ابر كلرين محدودى ايجاد شود و مسافت طوالنى را قبل 

از ناپديد شدن طى كند.
شكل گرافيك زير، ظاهر تقريباً طوالنى (10 تا 15 كيلومترى) ابر باريك 
ناشى از آزاد شدن 10 كيلوگرم گاز كلرين را نشان مى دهد كه در هواى 

30- درجه ى سانتى گراد و شرايط آرام و باد ثابت پايدار، شكل گرفته است.
 

پيمان درخشان نيك،كارشناس ارشد حمل و نقل دريايى 
(سازمان بنادر ودريانوردي)
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آلودگى هاى شناور 
پيش بينى رفتار مواد شيميايى شناور روى سطح آب نيز، پيچيدگى مربوط 

به خود را دارد. سرنوشت آلودگى، تحت تأثير مراحل زير خواهد بود.
الف) جابه جايى (drift) روى سطح 

ب) توزيع روى سطح 
پ) تبخير

ت) حالليت
ج) فعاليت هاى شيميايى و ساير مراحل مرتبط 

متفاوتى  آزمايشگاهى  الگوهاى  باال،  در  يادشده  موارد  به  توجه  با 
واقعى  شرايط  در  الزم  اعتبار  آن ها  از  كمى  تعداد  ولى  شده،  ايجاد 
آلودگى در دريا را دارند. مدل هاى ساده ى پيش بينى براى آلودگى هاى 
شيميايى شناور در آب تهيه شده است. با پيش فرض الگوى ساده سازى 
آلودگى هايى كه به عنوان مثال، برخى تبخير و برخى نيز در آب حل 
مى شوند، اين الگوها مى توانند در محاسبات دستى نيز كاربرد داشته 

باشند كه به طور مختصر در زير به آن ها پرداخته شده است: 

پيش بينى انتشار و حركت آلودگى روى سطح آب 
 F  ،FED  ،FE گروه هاى  براى  استفاده  قابل  پيش بينى،  روش  اين 
كه  شده  داده  نشان  زير،  شكل  در  است.   (F گروه هاى  (تمام   FD و 
چگونه يك لكه ى آلودگى شيميايى، قابل محاسبه و پيش بينى توسط 
بيش تر  حال،  هر  به  است.  نفتى  آلودگى  همانند  دياگرام هاى بردارى 
 F شناور  گروه  به جز  مختلفى  گروه هاى  به  كه  شيميايى  آلودگى هاى 
تعلق دارند، توسط تبخير و يا حل شدن، در زمان تقريبى 10 ساعت 

ناپديد مى شوند. 

حل شدن آلودگى در آب: 
 D روشى كه در اين جا به ارائه مى شود، صرفاً قابل استفاده براى مواد گروه
است. اگر جريان آب آرام باشد، قدرت انتشار آلودگى، توجه به دو شكل 
زير، قابل محاسبه ى تقريبى خواهد بود. اين روش براى آب راكد (يا تقريباً 
راكد) يا مواد شيميايى كه غلظت آن با غلظت آب تفاوت بسيار دارد قابل 
اجرا نيست. همچنين اين روش، براى آب هايى كه چرخش زياد دارند، نيز 

كاربرد ندارد. 

آلودگى هاى رسوبى 
محاسبه ى ميزان واقعى آلودگى كه به بستر دريا مى نشيند بسيار مشكل 
است و دليل آن نيز، وجود عوامل مختلفى است كه تاثيرگذار بر اين فرايند 
هستند. به عنوان مثال، زمانى كه نشتى حاصل مى شود مقدارى از آن در 
حين ريزش، تبخير مى گردد و مقدارى روى سطح آب نشسته و اليه ى 
نازكى را تشكيل داده كه از اين اليه ى نازك نيز، مقدارى تبخير شده و 
مقدارى در اثر جريان سطحى منحرف مى شود. در اين جا بايد اشاره كرد كه 
غلظت مواد شيميايى، بر سرعت انجام هر يك از مراحلى كه توضيح داده 
مى شود، تا مرحله ى رسوب و غرق شدن كامل در آب، مؤثر است. مقاومت، 
فشار سطحى و ميزان حالليت مواد شيميايى، هر يك به تنهايى، تاثيرگذار 
هستند؛ به طورى كه در شكل نيز نشان داده مى شود، تجزيه يا حل شدن 
با خرد و ريز شدن مواد به سمت بستر  مواد به سمت بستر دريا، بعضاً 
دريا، وسعت بيش ترى يافته و از طرفى، جريان، عمق آب و غلظت ماده ى 
شيميايى باعث مى شود كه مواد شيميايى در مسافت هاى بيش تر در جهت 

جريان آب، قبل از آن كه به كف دريا برسد، گسترش پيدا كند.

مدت زمان حضور مواد شيميايى در بستر دريا، با توجه به جميع جهات، 
بستگى به ميزان حالليت آن خواهد داشت. براى مثال، اگر ميزان حالليت، 
1٪ يا 0/001٪ باشد، پرواضح است كه مدت زمان حضور مواد روى بستر 
دريا نيز به همان نسبت متفاوت خواهد بود و مواد با حالليت كم تر يا 
بيش ترى روى بستر دريا باقى خواهند ماند. همچنين، وجود جريان آب 
نزديك بستر دريا نيز، بر مدت زمان حضور اين مواد در بستر دريا مؤثر 
خواهد بود. بعضاً برخى از مواد شيميايى ممكن است به رسوبات بستر دريا 
نيز رسوخ نمايند كه ميزان اين رخنه بستگى به خواص و ساختار رسوب و 

مواد شيميايى خواهد داشت. 

ATMOSPHERE مثال هاى سيستم هاى الگوى كامپيوترى
 Areal Locations of) ALOHA الگوى كامپيوترى پيش بينى به نام

(Hazardous

اين روش براى پيش بينى انتشار گازها كاربرد دارد. در مواقع اضطرارى، با 
استفاده از سيستم ALOHA، مى توان رفتار گاز شيميايى در زمانى كه 
به طور اتفاقى آزاد شده را محاسبه كرد. ALOHA، بخشى از سيستم حمايتى 
 Camputer Aided Management of) CAMEO تصميم گيرى
Emergecy Operation) است كه توسط سازمان ملى اقيانوسى و 

اتمسفريك امريكا (NOAA) و با همكارى سازمان حفاظت محيط زيست 
امريكا (EPA) تهيه شده است.
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مواد  نسبت  پيش بينى  به  مى توان  سيستم،  اين  خاصيت هاى  ازجمله 
شيميايى آزادشده از لوله ى گاز شكسته شده، نشت از مخازن و ميزان 
تقريبى تبخير اشاره كرد. اين سيستم، همچنين مى تواند مدل شناورى 

نرمال و سنگين تر بودن گاز نسبت به هوا را نشان دهد. 
براى گازهاى آزادشده  محدوديت اين سيستم در اين است كه اصوالً 
روى خشكى در شرايطى كه سرعت باد نه خيلى پايين است نه خيلى 
را  توپوگرافى  بلندى هاى  پستى  و  مى گيرد  قرار  استفاده  مورد  باال، 
صاف  سطح  به منزله ى  زمين،  سيستم،  اين  در  نمى دهد.  قرار  مدنظر 
فرض شده و ميانگين سرعت باد و جهت آن در هر ارتفاع، مرجعى به 

صورت يكسان تلقى شده است. 

 Modells fur Effekte mit) MET الگوى كامپيوترى پيش بينى
(Toxischen

اين الگو نيز براى پيش بينى انتشار گازها مورد استفاده قرار مى گيرد. 
ازجمله اطالعات مربوط به اين سيستم، مى توان به موارد زير اشاره 

كرد:
مى شوند،  آزاد  اتمسفر  در  خطرناك  گازهاى  وقتى  سانحه،  زمان  در 
صرفًا محاسبه ى تجمع گاز به منظور ارزيابى سريع خطرات سالمتى و 
تعيين مسافت ايمنى كافى نخواهد بود. چراكه استنشاق كوتاه مدت گاز 
متمركز همان اثرى را خواهد داشت كه استنشاق گاز با تمركز كم تر 
در طوالنى مدت ايجاد مى كند. از اين رو، محاسبه ى فواصل ايمنى، بايد 
بر اساس تمركز و انتشار يا نسبت و سرعت نشت، همراه با يكديگر 

محاسبه شود.
MET مى تواند ميزان اثر گازهاى سمى و خطرات احتمالى صدمات 

انسانى در فضا و محيطى كه در جهت باد قرار مى گيرد را در زمان آزاد 
شدن اتفاقى گازها تعيين كند.

محاسبه ى ميزان تجمع گاز در برابر زمان، تا زمانى كه اين تمرگز گاز 
از بين برود، يك اصل اساسى در الگوسازى محسوب مى شود. اما ُدز 
و ميزان گاز، به تنهايى براى تعيين خطر آن، كافى نبوده و اين در حالى 
است كه اقدامات سمّ شناسى ديگرى براى رسيدن به هدف اصلى، كه 
همانا ايمنى و حفاظت از فضا است وجود دارد تا بتوان اثر سميّت 

مواد را روى مدم آن محيط بررسى كرد.

 MET روش
روش MET شامل چهار مقياس زير است:

1) آزادسازى يك باره ى مواد سمى به صورت يك پاف و تشكيل تركيب 
ابر گاز يا هواى سمى. 

2) پراكندگى گازهاى سمى و محاسبه ى تجمع آن ها با در نظر گرفتن 
فاصله آن ها (مدل جعبه اى نيمه كروى). 

3) انتقال و جابه جايى به صورت بسترها و ُدزها.
4) ميزان و اثر مرتبط آن بر اساس تئورى دريافت دارويى، به منظور 

ارزيابى بستر سالمتى انسان. 

 MET الزامات ورودى براى روش
1) وزن ماده ى آزادشده.

2) سرعت باد. 
3) ارزش و ميزان آستانه ى ماده. 

مكانيكى  به طور  خطر،  مسافت  آوردن  دست  به  به منظور  موارد،  ساير 
توسط سيستم لحاظ مى شود.

MET، شامل روش هاى شبيه سازى است، مانند: 1) اثر شست وشوى 

ابرها توسط باران، 2) اثر تنش زايى هم زمان و 3) خاصيت پخش شدگى 
گازهاى سنگين.

چراكه  بوده،  پايدار  سمى  گازهاى  عظيم  ميزان  برابر  در  الگو  اين 
خاص  به طور  را  سمّيت  از  متفاوتى  ميزان هاى  مى تواند  سيستم  اين 
دسته بندى كند. عالوه بر آن، پايين ترين محدوده ى سطح انفجارى، در 

حالى كه يك تركيب انفجارى ماده و هوا ايجاد شده، و نيز اثر تركيبى 
مواد آن را مى توان با اين سيستم محاسبه كرد. مانند اثرات تركيبى كه 

ممكن است در اثر آتش ايجاد شود.

فاصله هاى  پيش بينى  سيستم،  اين  خاصيت  شد،  گفته  كه  همان طور 
نظر،  مورد  سيستم  وجود،  اين  با  است.  شيميايى  مواد  از  خطرناك 
محدوديت هايى نيز دارد كه مى توان به برخى از آن ها اشاره كرد، مانند 
اين كه: سيستم اصوالً براى گازهايى كه روى خشكى در شرايط سرعت باد 
نه خيلى كم و نه خيلى زياد وجود دارد، طراحى شده است. همچنين در 
اين سيستم، پستى بلندى هاى توپوگرافى و اثرات آن به حساب نيامده اند و 
زمين به صورت سطح صافى فرض شده و ميانگين سرعت باد و جهت آن 

به صورت يكپارچه در هر ارتفاعى لحاظ شده است.

CHMMAP الگوى رايانه اى پيش بينى
دارد.  كارآيى  غرق شونده  و  حل  شناور،  شيميايى  مواد  براى  الگو  اين 
خواص  جزو  شيميايى،  مواد  نشت  سرانجام  و  شدن  ناپديد  پيش بينى 
 (ASA) اجرايى  علمى  اتحاديه هاى  توسط  الگو  اين  است.  الگو  اين 
براساس   ،CHEMMAP الگوى  است.  شده  ايجاد  متحده  اياالت 
محيط  در  آلودگى  انتشار  و  حركت  جهت  يا  پرتابى  مسير  پيش بينى 
و  اقتضايى  طرح هاى  مناسب  ويژه،  به طور  سيستم،  اين  است.  زيست 
طرح هاى پاسخ گويى به موارد نشت هاى شيميايى بار كشتى ها است و 

نيز، قابل استفاده براى هر نوع تخليه ى شيميايى ديگر.
سيستم شامل GIS و الگوى 3D نشت، از قابليت پيش بينى حركت 
اطالعات  براساس  الگو  اين  است.  برخوردار  آب  در  شيميايى  مواد 
زيست محيطى، مانند: باد، جريان آب و اطالعات فيزيكى، مانند: مجاورت 
اطالعات شيميايى، خاصيت شيميايى مواد را توضيح  خط ساحلى و 
مى دهد. اين الگو، توانايى ارزيابى اثرات بيولوژيكى و اثرات شيميايى 

نشت روى ماهى ها، صدف ها و حيات وحش را نيز دربرمى گيرد.
نيز  را  ديگر  تركيبى  مدل هاى  از  تعدادى   ،CHEMMAP الگوى 

شامل مى شود، مانند:
ـ ارايه ى شبيه سازى، آزادسازى اوليه و ديناميك مربوط به يك محصول 

سبك تر يا غليظ تر از آب.
ـ نحوه ى انتشار شفاف و جابه جايى مواد شناور.

ـ جابه جايى مواد حل شده و مواد ويژه در سه بُعد.
ـ تبخير و فرار ماده.

ـ حل شدن و جذب مواد.
ـ رسوب، بازتعليق و تغيير گراديانى.

آلودگى  سرانجام  شيميايى،  فيزيكى  خواص  از  استفاده  با  الگو  اين 
غلظت،  به  توجه  با  پيش بينى  اين  مى كند.  پيش بينى  را  شيميايى 
زيست محيطى،  درجه ى  تغيير  نسبت  آب،  در  حالليت  ذرات،  فشار 
ضريب نسبت جذب و حالليت (KOC)، چسبندگى و فشار سطحى 

امكان پذير مى شود.
خاصيت  با  شيميايى  ماده ى  شامل 900   ،CHEMMAP اطالعات 
شيميايى و فيزيكى مربوطه است. يك حلقه ى نرم افزارى انتخابى نيز 
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در اين مدل وجود دارد كه اطالعات مربوط به 40,000 مواد خالص 
اطالعات  اين  است.  داده  جاى  خود  در  را  مخلوط  مواد  و 750,000 
اخير، از نوعى راهنمايى برخوردار است كه در آن، انواع خطرات مربوط 
تحويل  و  حمل  انبار،  چگونگى  نشت،  با  مقابله  چگونگى  سالمتى،  به 
مواد شيميايى، روش هاى مقابله با آتش گيرى مواد شيميايى و طراحى 

موارد اضطرارى توضيح داده شده است. 
زغال  َقطران  از  حاصل  بنزن  يك باره ى  شدن  آزاد  مدل  شكل 2-11، 
در  مى دهد.  نشان  را  آب  سطح  روى  تن)  متريك   10,0000) سنگ 
به طور  حل شده  بنزن  تجمع  حجم  بيش ترين  گرافيكى،  نمايش  اين 
آزاد  از  بعد  ساعت   40 ،(m3/mg) حسب  بر  اب  ستون  در  عمودى، 

شدن مشاهده مى شود.
اطالعات پايه در مورد 900 ماده ى  از امتيازهاى اين سيستم، وجود 
شيميايى است، شامل الگوى اثرات بيولوژيكى كه اثر آلودگى شيميايى 
مى كند  پيش بينى  را  وحشى  جانوران  ساير  و  صدف  ماهى،  روى 
از  برخوردار  نيز،  خود  جاى  در  روش  اين  مى دهد.  نشان  را  آن  و 
مورد  امروز،  تا  ژانويه ى 2002  از  الگو  اين  است.  محدوديت ها  برخى 
قصد  آن،  توليدكنندگان  اما  است،  نگرفته  قرار  ميدانى   آزمايش هاى 

دارند در آينده ى نزديك آن را اجرا كنند.

 Chemical Spill Information) الگوى رايانه اى پيش بينى
:(System

استفاده  مورد  رسوبى  و  حالل  شناور،  شيميايى  مواد  براى  الگو  اين 
قرار مى گيرد. اين الگو شامل اطالعاتى درباره ى حركت مواد شيميايى 
نشت شده در محيط زيست و رفتار آن تحت شرايط باد، امواج جريان 
آب و ساير موارد مربوطه است. اين الگو به صورت سه وجهى، پخش 
و از بين رفتن مواد شيميايى نشت شده را نشان مى دهد. اين الگوى 
ابر  ايجاد  نتيجه  در  و  تبخير  زيادى  ميزان  وجود  نشت،  پيش بينى 
حادث شده ى مربوطه را به همراه ميزان موادى كه قابل رسوب كردن 
ميزان  مى تواند  همچنين،  مى زند.  تخمين  را  هستند  دريا  بستر  به 
آلودگى سطحى را بر اساس پخش و يا حل شدن ماده در ستون آب 

پيش بينى كند.
Chemsis، توسط تكنولوژى هاى BMT و AEA ايجاد شده است. 

شيميايى،  مواد  نشت  با  سازگار  بسته اى  طراحى شده،  جديد  سيستم 
به همراه سيستم پوشش حمايتى 24 ساعته از طريق مركز اضطرارى 
شيميايى ملى در AEA است كه با امكانات وسيعى به منظور ارايه ى 
تحت  سيستم،  اين  مى گيرد.  قرار  حمايت  مورد  پاسخ دهى،  خدمات 
چهارچوب سيستم هاى اطالع رسانى چشمى، همخوان با سيستم هايى 
از  كه  همان گونه  است.  نجات  و  جست وجو  يا  مواد نفتى  نشت  مانند: 
ملى  اطالع رسانى  اضطرار  مركز  يك  به منزله ى  برمى آيد،  سيستم  اين 
مقابله هاى  براى  الزم  راه كارهاى  ارايه ى  و  شيميايى  مواد  با  رابطه  در 
بر  را  مهمى  بسيار  و  اساسى  نقش  مربوطه،  آلودگى هاى  با  شيميايى 

عهده دارد.

سيستم الگوى نشت 30 مترمكعب وينيل استات، در شكل 12-2 نشان 
داده شده است. اين نشت، بعد از 3 ساعت و بيست دقيقه، به ميزان 
ميزان  نيز،   2-13 شكل  و  است  يافته  وسعت  مترمربع   230×1818
مدت زمان،  همان  در  مترمكعب  شدن 4  حل  و  مترمكعب  تبخير 26 
به مرور پس از سپرى شدن مدت زمان يادشده، نشان داده شده است. 

توليدكنندگان و ارايه دهندگان اين الگوى ييش بينى، مدعى هستند كه 
اين روش، تنها راه كار مقابله با نشت مواد شيميايى موجود در دنيا است 

كه براساس شرايط واقع گرايانه و معتبر تهيه شده است.

3D الگوى رايانه اى پيش بينى كيفى آب و حمل
مورد  رسوبى  و  حل شونده  شيميايى  مواد  پيش بينى  رايانه اى  الگوى 
و  جابه جايى  محاسبات  روش،  اين  كار  اساس  مى گيرد.  قرار  استفاده 
پخش مواد شيميايى نشت شده در محيط دريايى است. اين الگو مراحل 

زير را براى محاسبه در نظر مى گيرد: 
ـ تمركز و حجم نشت.

ـ جريانات آب.
ـ رسوب و پخش شدن ماده شيميايى.

در شكل 14-2، توزيع الگوشده، چهار هفته بعد از تجزيه ى آزاد شدن 
100 تن تونيل فنل اتوكسيلت (با قدرت حالليت در آب 10 گرم در 

ليتر) در سواحل خليج فنالند را نشان مى دهد.
 26 از  تجمعى  برد  بينى  پيش  و  طول  در  كيلومتر   20 نشت  ميزان 
مايكروگرم در ليتر تا 2 مايكروگرم در ليتر، قسمت هاى پايين آلودگى 
را شامل شده است. محل آزادشدن آلودگى، با عالمت «X» نشان داده 

شده است.
«مدل حمل 3D» در فنالند توسط هيئت ملى آب و محيط زيست و 
مؤسسه ى محيط زيست فنالند تهيه شده است. اين الگو در مؤسسه ى 

محيط زيست فنالند موجود است.

اين الگو ابتدا با هدف ارزيابى تغييرات اكولوژيكى در آب هاى ساحلى 
تهيه شده است. به اين منظور، از اين الگو براى محاسبات سه وجهى 
جابه جايى نشت شيميايى محلول در آب استفاده شد. محدوديت هايى 
الگو  اين  از  كه  است  زمانى  كرد،  لحاظ  مى توان  الگو  اين  براى  كه 
به تنهايى استفاده شود. در اين وضعيت، نمى توان پيش بينى حمل و 
دريايى  چرخش هاى  و  جريانات  امواج،  باد،  اثر  در  مواد  شدن  پخش 
مدل  براساس  يا  شده،  زده  تخمين  بايد  عوامل،  اين  كرد.  محاسبه  را 

هيدروديناميكى سه وجهى، محاسبه شده باشند. ■
.HELCOM مأخذ: دستورالعمل پاسخ گويى
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چكيده
جريان آب در خليج فارس، منشأ مختلفي دارد؛ 
ازجمله جريانات ناشي از باد، اختالف چگالي و 
تغييرات دماي سطحي(1SST) را مي توان نام 
برد. در اين تحقيق، ماهيت و چرخش توده هاي 
آب در خليج فارس، با بررسي مطالعات تاريخي 
نتايج  و  هيدروگرافي  مشاهدات  از  حاصل 
اين  از  است.  شده  گرفته  انجام  مدل سازي 
ماهواره  از  آب،  سطحي  دماي  داده هاي  رو، 
 3AVHRR سنجنده ي   توسط   2NOAA

استخراج شده و پس از پردازش و با استفاده از 
نرم افزار Excel, Surfer، نمودارهاي تغييرات 
رسم شده  جريانات  و  دما  زماني  سري  و  دما 
گرفته  قرار  تحليل  و  تجزيه  مورد  سپس  و 
با  آب ها  كه  است  آن  بيان گر  تحليل ها  است. 
چگالي بيش تر در انتهاي شمالي خليج فارس 
راه  از  آب ها  اين  بيش تر  و  مي شوند،  تشكيل 
تنگه ي هرمز وارد درياي عمان مي شوند. اين 
جريانات، در اواخر بهار به نهايت مي رسند. اين 
زمان بندي، به دليل تغييرات فصلي كه حاصل 
از تغييرات در ميزان دماي سطحي است، در 
شرق  قسمت  در  آب  تراكم  اختالف  نتيجه ي 
خليج فارس در سمت تنگه ي هرمز و آب هاي 
عميق مختلف خارج از خليج به وجود مي آيد. 
به عالوه، نمودارهاي رسم شده گواه بر اين است 

از  كم تر  غرب،  به  شرق  از  جريان  سرعت  كه 
سرعت جريان از غرب به شرق در خليج فارس 

است.

مقدمه
حركت  اثر  در  چگالي،  از  ناشي  جريان هاي 
انجام  متفاوت  چگالي  با  محيطي  در  سيال 
اثر  بر  مي تواند  چگالي  اختالف  اين  مي شود. 
باعث  كه  نيرويي  و اندازه ي  باشد  دما  اختالف 
شدت جريان مي شود و به تناسب آن، سرعت 
وابسته  چگالي  گراديان  به  مستقيماً  جريان، 
است. افزايش شوري و كاهش دما سبب افزايش 
افزايش  به همراه  شوري  كاهش  و  آب،  چگالي 

دما، سبب كاهش چگالي آب مي شوند.
شوري  كم،   عمق  علت  به  فارس،  خليج 
آب هاي  با  محدود  ارتباط  هوا،  گرماي  آب، 
از  بهره برداري  از  ناشي  مسايل  و  جهان  آزاد 
را  ويژه اي  اكوسيستم  آن،  عظيم  انرژي  منابع 
تشكيل مي دهد كه به شدت آسيب پذير است. 
به ويژه  فارس،  خليج  جريان هاي  مطالعه ي 
منطقه  آب وهواي  در  كه  تأثيراتي  نظر  از 
آلودگي هاي  جابه جايي  در  كه  آثاري  و  دارد 
داراي  باشد،  داشته  مي تواند  غيرنفتي  و  نفتي 
عمق  با  فارس،  خليج  است2.  خاص  اهميت 
عمق  بيش ترين  و  متر   35 تقريبي  متوسط 

درياي  تنگه ي هرمز به  راه  از  متر   110-160
نشست  مي شود.  متصل  غرب  در  عمان 
ساختماني كف دريا در منطقه ي تنگه ي هرمز 
باعث شده تا عمق آن به 300-200 متر برسد. 
گرچه تنگه ي هرمز، عميق تر از خليج است، ولي 
شدن  محدود  باعث  هرمز  تنگه ي  باريك بودن 
توده هاي  از  را  خليج  و  مي شود  آبي  تبادالت 
آبي كه در شمال اقيانوس هند مخلوط شده اند 
جدا مي سازد. اقليم در منطقه ي خليج فارس 
دماي  افزايش  موجب  امر،  اين  و  بوده  خشك 
سطحي و افزايش تبخير مي شود و ميزان نسبتاً 
باالي دماي سطحي (SST)    توأم با محدوديت 
آب  تشكيل  به  منجر  هند،  اقيانوس  با  تبادل 
شور و سنگيني مي شود. آب سطحي اقيانوس 
هند، از طريق بخش شمالي تنگه، آب اقيانوس 
psu37-) آزاد را به خليج فارس جاري كرده

فارس  خليج  شمال  طول  در  امر،  اين  و   (36
ادامه مي يابد (امرى1956،4؛ برور و همكاران5، 
1979؛ هانتر6، 1981؛ رينولدز7، 1993) و آب 
عمان  درياى  سمت  به  فارس  خليج  از  شور 
جريان يافته (41psu-40) و در عمق 300-

200 مترى اين دريا (شمال شرقى درياى عمان) 
مى شود.  پراكنده  شده  واقع  هند  اقيانوس  كه 
(راك فورد8، 1964؛ ويرتكى1971،9؛ پرمچاند 
همكاران2000،11؛  و  بور  همكاران1986،10؛  و 

مژگان صنعتگران
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پراساد و همكاران2001،12). همچنين، آب هاى 
خارج شده از خليج به علت شورى زياد، از لحاظ 
مقدار اكسيژن و مواد غذايى نسبتاً در حّد باال 
رسوب شناسى  لحاظ  از  زيادى  تأثير  و  است 
دارد[2]. ماهيت آب سرازير شده و ديناميك 
تقابل  به  بستگي  هند،  اقيانوس  با  آن  تبادل 
فرايندهاي مؤثر دارد كه در آب هاي كم  عمق، 
با  خليج  حوضچه ي  بدن  محاط  از  عبارت 
خشكي و در مناطق عميق تر، نامحدود بودن 
خروجي  با  است.  غرب  سمت  از  عمان  درياي 
مقدار زيادي از آب خليج فارس توسط تبخير 
و جايگزين نشدن مقدار آب ازدست رفته توسط 
خليج  در  سطحي  جريانات  گردش  بارندگي، 
در  غالب  آب  گردش  الگوي  مي شود.  ايجاد 
خليج فارس، خالف جهت عقربه ي ساعت بوده 

و با گراديان چگالي پديد مي آيد (شكل 1).

در  غربى  شمال  در  شديد  بادهاى  همچنين، 
زمستان و بهار باعث جارى شدن جريان هاى 
سطحى جنوب شرقى مي شود و يك چرخش 
گردبادى را به جنوب خليج محدود مي كند و 
جريان سطحى را به سمت تنگه و كانال تغيير 
1992؛  همكاران13،  و  (شائو  مى دهد  مسير 

الردنر و همكاران14، 1993). 

مواد و روش ها
سنجنده هاى  داراى   NOAA ماهواره ي 
متعددى است كه مهم ترين آن ها سنجنده ي 
 ،AVHRR تصاوير  است.   AVHRR

مي دهند.  تشكيل  را  تحقيق  پايه ي  داده هاي 
به طور  آب  سطح  دماي  ابتدا اندازه گيري 
مستقيم با عبور ماهواره ي NOAA از منطقه 
صورت مي گيرد. از اين رو فهرستي از داده ها 

براي  ماهواره  عبور  هنگام  ماه،  هر  روز 16  در 
تهيه  تحقيق  در  مطالعه،  مورد  زماني  دوره ي 
و  معين  اصول  تحت  داده ها  اين  است.  شده 
سپس  آمده اند.  دست  به  كنترل شده اي  كامًال 
به  داده ها  و  گرفته  قرار  پردازش  مورد  داده ها 
درجه   0/1 فواصل  با  منظم  شبكه ي  صورت 
(حدود 1km) انتخاب مي شوند و آن گاه توسط 
برنامه نويسي به نام نرم افزار Excel مرتب شده 
و جدولي براي هر ماه تنظيم مي شود كه در 
آن جداول، طول و عرض جغرافيايي، داده هاي 
دماي سطحي، ماكزيمم و مي نيمم و ميانگين 
دماي سطحي مربوط به منطقه ي خليج فارس 
از  استفاده  با  همچنين،  است.[1]  شده  لحاظ 
نرم افزار Surfer و Excel، نمودارهاي تغييرات 
دماي سطحي و همچنين، سري زماني مربوط 
به دما و جريان در خليج فارس طي سال هاي 
2009-2003 رسم شده و سپس با استفاده از 
الگوسازي انجام   شده، اثر تغييرات دما و چگالي 
مورد  خليج فارس  جريان  جهت  و  سرعت  بر 
همچنين،  است،  گرفته  قرار  تحليل  و  تجزيه 
فارس  خليج  در  منظور  اين  به  ايستگاه هايي 
در نظر گرفته شده است كه جهت جريان نيز 
مي گيرد. قرار  بررسي  مورد  ايستگاه ها  اين  در 

(شكل 2) 
بر اساس نتايج جداول ميانگين، دماي سطحي 
در ايستگاه C كم تر از ايستگاه هاي ديگر است 
و بيش ترين تغييرات دمايي در ناحيه ي شمال 
هده  مشا   (  C (ايستگاه  فارس  خليج  غربي 
به  نسبت  عمق  منطقه،  اين  در  كه  مي شود 
ديگر مناطق كم تر است كه اين نشان دهنده ي 
ميزان  كم عمق،  مناطق  اين  در  كه  است  آن 
است.  مناطق  ديگر  از  باالتر  دمايي  تغييرات 
همچنين، چون اين منطقه در عرض جغرافيايي 
باالتر نسبت به ايستگاه هاي ديگر قرار دارد و به 
زياد  دبي  و  غربي  شمال  باد هاي  وزش  علت 
رودخانه ي اروندرود، سبب مي شود در زمستان 
بيش تري  كاهش  منطقه  اين  سطحي  دماي 
نسبت به ديگر ايستگاه ها داشته باشد. بنابراين، 
مي توان گفت كه در عرض هاي باالتر، تغييرات 
دمايي شديدتر از تغييرات دمايي در عرض هاي 

پايين نسبت به عمق است. (شكل 3)
سري زمان ايستگاه هاي مشخص شده، گواه بر 
آن است كه تغييرات و ناهنجاري هاي خاصي 

در طي اين دوره ديده نمي شود.
سبب  دريا  سطح  مجاور  هواى  دماى  افزايش 
تغييرات،  اين  و  مى شود  آب  دماى  افزايش 
موجب افزايش سرعت بادها، افزايش تبخير و 
سرعت  افزايش  مى شود.  آب  عمودى  اختالط 
ورودى  آب  جريان  پيشروى  ميزان  در  بادها 
و  است  مؤثر  فارس  خليج  به  عمان  درياى  از 
سبب كاهش اين پيشروى مى شود. همچنين، 
با افزايش سرعت بادها ميزان تبخير، خصوصاً 
در زمستان افزايش يافته و جريان هاى ناشى از 

اختالف چگالى شدت مى يابند.[3]
خليج فارس، منطقه اى كم عمق است و دماى 

شكل1- شماتيك جريان سطحى و مراحل گردش آب در خليج فارس

A,B,C,D,E,F شكل 2 -دماي سطحي در ايستگاه هاي
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آن ضرورتاً تحت تأثير گرم شدن جهانى واقع 
مى شود. نمودار رسم شده گواه بر اين است كه 
روند ميانگين و تغييرات دماى سطحى در خليج 
ميانگين  2009-2003، به طور  سال  از  فارس 
حدود 1 درجه سانتى گراد افزايش يافته است؛. 
تقريباً در هر سال، طي اين دوره 0/17 درجه 
سانتي گراد افزايش يافته است و طبق مطالعات 
انجام شده، ميزان افزايش دماي سطحي در اين 
منطقه، دو برابر ميزان جهاني است. در نتيجه 
ميزان  با  تحقيق،   اين  در  به دست آمده  روند 

گرمايش جهاني هم خواني دارد (شكل 4).
همان طور كه نمودارها و سري هاي زماني نشان 
مي دهند،  افزايش تبخير در سطح دريا با افزايش 
شوري و كاهش دما در سطح دريا همراه است 
و در نتيجه اختالف چگالي و كاهش پايداري 
در ستون آب دريا را موجب مي شود. بر اساس 
اصل بقاي حجم در اقيانوس ها، به فرض اين كه 
خليج  براي  بارندگي  و  رودخانه ها  دبي  ميزان 
فارس ثابت باشد، بارندگي براي خليج فارس 
ثابت شود و در صورتي كه در اثر اقليم جهاني،  
به طور ميانگين طي يك سال يك سانتي متر 
 متر 

ي ل
ميزان تبخير افزايش يابد،

با  آب  دبي  تا  است  الزم  سال  در  آب  مكعب 
شوري كم تر كه از طريق درياي عمان و تنگه ي 
يابد.  افزايش  شود،  وارد  خليج فارس  به  هرمز 
به همين دليل، سرعت جريان ها و تبادل آب 
در  افزايش  مي يابد.  افزايش  فارس  خليج  در 
افزايش  باد،  سرعت  افزايش  با  سطحي،  دماي 
تبخير و در نهايت با افزايش اختالط عمودي 
همراه است؛ زيرا افزايش شوري، سبب كاهش 
عمودي  اختالط  ازدياد  و  سطح  در  پايداري 

مي شود . [5 ]. 
در همه ي سال، به طور نسبي، آب با شوري كم از 
درياي عمان و از مسير تنگه ي هرمز وارد خليج 
غالب  بادهاي  مخالف  جهت  در  و  شده  فارس 
مي يابد.  جريان  غربي  شمال  طرف  به  شمال 
شمال  طرف  به  آب ها  اين  همان طوري كه 
و  شده  سرد  تبخير  به سبب  مي كنند،  حركت 
غلظت بيش تري مي يابند و نهايتاً به عمق رفته 
و به صورت يك جريان تحتاني با شوري زياد، 
فصل  در  مي شوند.  خارج  هرمز  تنگه ي  راه  از 
مي يابد  كاهش  جريان  اين  پيشروي  زمستان، 
شكل3- سري زماني دما در ايستگاه هاي تعيين شده در خليج فارسو فاصله ي پيشروي آن به نصف مقدار آن در 

جدول 1. ميانگين ماهانه دماى سطحى درايستگاه هاى A,B,C,D,E,F در طي سال هاي 2009-2003 (برحسب سانتيگراد)
DecNovOctSepAugJulyJunMayAprMarFebJan

24,6727,9830,5432,0433,0932,6531,2228,9824,9022,6221,6022,42A

25,228,3530,8732,8633,4630,9229,8927,0823,4121,3220,8622,08B

20,0724,9529,4031,2132,1130,9429,0925,7025,7017,9115,4716,02C

23,7427,1830,2632,5132,6330,9429,1526,2821,2819,2818,6920,15D

24,9528,8031,4933,1933,4932,2230,8228,0124,9221,8420,6521,38E

24,528,6930,8432,9533,4131,1129,8827,5923,7721,7320,7722,17F

جدول2 - دماي سطحي در ايستگاه هايA,B,C,D,E ,F در طي سال هاي 2009-2003 (برحسب سانتيگراد)
DeltaAverageMinMax

14,2127,7619,4233,63A

13,7827,1620,0133,88B

19,3324,3013,232,53C

14,9825,9018,0633,04D

14,1727,5519,7733,94E

13,6127,00520,233,81F

B  ايستگاه

D  ايستگاه

F  ايستگاه

A  ايستگاه

C  ايستگاه

E  ايستگاه
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تابستان مي رسد و اين به علت وجود نيروهاي 
باد قوي است كه از سمت شمال غربي مي وزد 
و سبب مي شود جريان آب از نزديكي سواحل 
ايران جدا شده و بيش تر به طرف جنوب شرقي 
كشورهاي  ناحيه ي  سمت  به  و  فارس  خليج 
عربي گسترش يابد. بنابراين، دماي سطحي و 
تبخير و باد، سه عامل اصلي در گردش آب در 

خليج فارس محسوب مي شوند (شكل 5).
،سرعت و شارش جريان  نمودارهاي شكل5  
را در خليج فارس از سال2009 -2003 
نشان مي دهند به طور كلي ،سرعت جريان از 
شرق به غرب كم تر از سرعت جريان از غرب 
به شرق است و در ماه هاي فوريه و مارس، 
  ً
رس و ور
ً سرعت جريان تقريبا 

 27 جغرافيايي  (عرض   E ايستگاه  در  است. 
و  توپوگرافي  محدوديت هاي  دليل  به  درجه)، 
محبوس  آن جا  در  شور  آب  اقيانوس شناسي، 
شده و اين باعث مي شود تا شوري آب به ميزان 
زيادي باال رود. از اين رو سرعت جريان در اين 
منطقه بسيار كم است. قابل ذكر است، قسمتي 
از جريان ورودي به داخل خليج فارس، از راه 
تنگه  ي هرمز، به علت اختالف شوري و قسمتي 
ديگر، به دليل اختالف دماي ميان درياي عمان 
اختالف ها  اين  هردو  كه  است  فارس  خليج  و 
ايجاد  تبخير  توسط  قابل توجهي  مقدار  به 
مي شوند. تشكيل آب چگال در خليج فارس، 
معموالً با فرايندهاي افزايش شوري آب همراه 
است. (امرى1987،15؛ چاو16 و همكاران،1992 
حقيقت  اين  از  برخاسته  فوق،  نظريه ي   .[5](
است كه خليج فارس، يك سيستم كم عمق با 
آب وهواي  يك  در  كه  است  معكوس  جرياني 
است  منطقي  دارد.  قرار  خشك  استوايي  زير 
بين  مستقيم  رابطه ي  يك  كنيم،  فرض  كه 
دما و توليد آب شور در برخي مناطق و فصول 
با تشكيل آب سنگين كه از ته تنگه ي هرمز 
به درون اقيانوس هند سرازير مي شود، وجود 
داشته باشد. اين در حالي است كه بخش اندكي 
داراي  به راستي  تنگه،  از  خارج شده  جريان  از 
شوري بسيار باال (يعني بيش از 41psu) است، 
و بيش تر جريان خارج شده از تنگه ي آبي است 
كه پس از چندين مرحله مخلوط شدن قبل از 
داده هاي  طبق  است.  شده  رقيق  تنگه،  خروج 
موجود از دماي سطحي و بررسي به عمل آمده، 

B  ايستگاه

D  ايستگاه

F  ايستگاه

A  ايستگاه

C  ايستگاه

E  ايستگاه

شكل4- نمودارروند تغييرات دماى سطحى از سال2009- 2003 (برحسب درجه ي سانتى گراد)

شكل5- سري زماني جريان در ايستگاه هاي تعيين شده در خليج فارس
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مي شود.  تشكيل  زمستان  در  آب  چگال ترين 
برخالف انتظار، سنگين ترين (چگال ترين) آب 
در طي ماه هايي به وجود مي آيد كه بيش ترين 
بارش صورت مي گيرد. اين امر، تا حدي ناشي 
از پايين بودن حجم ته نشست و تا حدودي هم، 
تأخير در حداكثر تخليه ي رودخانه اي تا دوره ي 
بين مارس و مه (يعني زماني كه برف كوه هاي 
شرق  در  تاروس  رشته كوه  و  ايران  در  زاگرس 
تخليه ي  به عالوه،  است.  مي شود)  آب  تركيه 
بر  ايراني  رودخانه هاي  و  شط العرب  رودهاي 
جرياناتي منتقل مي شود كه به سمت جنوب 
سواحل ايراني و عربي روان هستند. (شكل 6)

دما  حداكثر  كه  مي دهند  نشان  نمودارها 
براي اغلب ماه ها، 19درجه بوده و در جوالي 
را  مقدار  بيش ترين  سطحي  دماي  آكوست،  و 
را  كلي  وضعيت  يك  آب،  شوري  نمودار  دارد. 
نشان مي دهد كه بين psu 40/5-39/5 بوده 
و تغييرات سيستماتيكي را در رابطه با فصل 
ندارد. نمودار چگالي آب نيز، در رابطه با فصل، 
تغيير بسيار كمي پيدا كرده و  از حالت كلي 

يكساني بين 27/8-27/4 برخوردار است.
قطر  و  بحرين  ساحل  طول  در  چگال تر  آب 
و در پشت كرانه هاي كم عمق امارات متحده 
عربي، در طول ساحل جنوبي تشكيل مي شود 
و علت آن، باال بودن دما است. آب سنگين، 
ساحل  در  مارس  و  ژانويه  ماه هاي  بين  تنها 
در  زمستاني  هواي  و  مي شود  يافت  جنوبي 
آن جا گرم تر از منتهااليه شمالي خليج فارس 
تنگه ي  راه  از  تازه،  نسبتاً  سطحي  آب  است. 
تا  مي يابد  جريان  فارس  خليج  در  هرمز 
شود.  تبخير  از  ناشي  آبي  ضايعات  جايگزين 
زمستان  در  فارس  خليج  آب  به طوركلي، 
تغيير  آن،  دليل  و  است  تابستان  از  شورتر 
آن  مي توان  و  است  رودخانه اي  آبي  جريانات 

را به تغيير در ميزان تبخير نسبت داد.

نتيجه گيرى
شارش  آب هاى  بهار)،  (در  مارس  ماه  در   ●
هرمز  تنگه ي  سمت  به  فارس  خليج  از  شده 
افزايش مى يابد و سرعت جريان آب در خليج 
بيشترين  مارس  و  فوريه  ماه هاى  در  فارس 
مقدار خود را دارد و اين تبادل آب، به فصل 

بستگى دارد.
● چگال ترين آب، در زمستان تشكيل مي شود؛ 
زيرا بيش ترين بارش صورت مي گيرد. اين امر 
تا حدي ناشي از پايين بودن حجم ته نشست 
و تا حدودي هم، تأخير در حداكثر تخليه ي 
است  مه  و  مارس  بين  دوره ي  تا  رودخانه اي 
و همچنين، وزش بادهاي شمال غربي در اين 
فصل نيز، عاملي براي افزايش چگالي به شمار 

مي آيد.
از  كم تر  غرب،  به  شرق  از  جريان  سرعت   ●
فارس  خليج  شرق  به  غرب  از  جريان  سرعت 
است. سرعت جريان هنگامي كه آب با شوري 
هرمز  تنگه ي  مسير  از  عمان  درياي  از  كم 

مخالف  جهت  در  و  شده  فارس  خليج  وارد 
شمال غربي  طرف  به  شمال  غالب  يبادهاي  ر ل

حداكثر  تقريباً  مي يابد،  جريان 
تبخير،  سبب  به  سپس  است.   

ي ن ر

سرد شده و غلظت بيش ترى مى يابند و نهايتاً 
به عمق رفته و به صورت يك جريان تحتانى 
خارج  هرمز  تنگه ي  راه  از  زياد  شورى  با 
مى شوند و هنگامى كه اين جريان، از شمال 
حال  در  جريان  اين  شرق  سمت  به  غربى 
حداكثر   تقريباً  جريان  سرعت  است،  شارش 
اين  علت  و  است   

ر رش

غربى  شمال  بادهاى  وزش  مى توان  را  تفاوت 
در زمستان و جريانات آبى رودخانه ها دانست 

كه سبب افزايش سرعت مى شوند.
● روند ميانگين وتغييرات دماى سطحى در 
به طور   ،2003-2009 سال  از  فارس،  خليج 
افزايش  سانتى گراد  درجه   1 حدود  ميانگين 
اين  طي  سال  هر  در  تقريباً  كه  است؛  يافته 
يافته  افزايش  سانتي گراد  درجه   0/17 دوره 
با  سطحى  دماى  در  افزايش  نتيجه  در  است. 
افزايش سرعت باد و افزايش تبخير، در نهايت، 
زيرا  است،  همراه  عمودى  اختالط  افزايش  با 
افزايش شورى سبب كاهش پايدارى در سطح 

و ازدياد اختالط عمودى مى شود.
● دماى سطحى، تبخير و وزش باد سه عامل 

اصلى در گردش آب خليج فارس هستند.
امارت  (ساحل  فارس  خليج  جنوب   در   ●
متحده عربى)، به دليل محدود بودن  و عمق 
كم منطقه و شورى زياد آب، سرعت جريان 

بسيار كم است.. 
هند  اقيانوس  ماليم  سطحى  آب  جريان   ●
كم شور  سطحى  اليه ى  يك  خليج،  درون  به 
به  ژوئن  و  مه  ماه  در  كه  مى دهد  تشكيل  را 

حداكثر مى رسد ■
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مقدمه
اصطالح توسعه ي اكولوژيك براي نخستين بار در كنفرانس جهاني توسعه 
و محيط زيست، در سال 1972 مورد استفاده قرار گرفت. اين اصطالح در 
ابتدا به عنوان الگويي از توسعه كه براي جنبه هاي اكولوژيك و محيط زيست 
انسان، در كنار ساير جنبه ها، ارزش قايل مي شد، ادراك مي گرديد. به مرور 
زمان، اصطالح توسعه ي اكولوژيك، به معناي توسعه ي سازگار با محيط و 

بعدها دست يابي به توسعه ي پايدار بكار رفته، در اينجا دو مفهوم كليدي وجود 
دارد: يك مفهوم توجه به نيازهاي عدالت محور و تأكيد بر حفاظت قابليت 
هاي زيست محيطي را خاطرنشان مي كند و مفهوم ديگر، همواره به اين 
رويكرد اشاره دارد كه نگراني هاي ناشي از تخريب محيط زيست، نمي تواند 
منجر به عدم اجراي طرح هاي توسعه در محيط زيست شوند. بنابراين، يكي 
از مهم ترين اقدامات براي دست يابي به توسعه ي پايدار ، آن است كه قبل از 
اجراي هر طرح توسعه، مطالعات مختلف زيست محيطي انجام شود. شناخت 
شاخص هاي زيست محيطي و تعيين ميزان آسيب پذيري هر يك، مي تواند 
امكان اندازه گيري تخريب محيط زيست را در قالب انجام طرح هاي توسعه، 
مورد سنجش قرار دهد. به عالوه، از اين طريق، تدوين سياست هاي كاهش و 
كنترل آسيب پذيري زيست محيطي امكان پذير مي شود و شرايط ايجاد تعادل 
ميان توسعه و محيط زيست فراهم مي آيد. اين مسئله در نواحي ساحلي، با 
توجه به حساسيت و درعين حال، آسيب پذيري باالي اكوسيستم ها، ضرورت 

بيش تري مي يابد (شريفي پور و دانه كار، 1387). 
نواحي ساحلي، شامل: زيستگاه هاي حاصل خيز بوده كه از نظر استقرار و 
اسكان انسان و امرار معاش محلي و توسعه، بسيار حايز اهميت است. بسياري 
از افراد فقير جهان، در نواحي ساحلي زندگي مي كنند و منابع ساحلي براي 
بسياري از افراد، به ويژه در كشورهاي در حال توسعه، نقش حياتي ايفا 

مي كنند (بي نا، 1386). 
نواحي ساحلي، با توجه به قرار گرفتن در گستره ي تداخل خشكي و دريا، 
نمونه اي از يك اكوسيستم پيچيده مي باشند، به دليل اهميت اين نواحي در 
زندگي بشر و حيات كره ي زمين و تنوع بهره برداري ها در زمينه هاي مختلف، 
مديريت جامع و يكپارچه ي اين نواحي، ضرورت دارد (نعيمي و همكاران، 

.(1385

مديريت يكپارچه ي مناطق ساحلي 

غالمحسين كرمي (دانشجوي كارشناسي ارشد مهندسي ترويج و آموزش كشاورزي دانشگاه شيراز)
كوروش رضايي مقدم (استاديار بخش ترويج و آموزش كشاورزي دانشگاه شيراز)

چكيده
عرصه ي  اخير،  سالهاي  در  كشور  سواحل 
زمينه هاري  در  گوناگون  فعاليت هاي 
صنعت  با  مرتبط  امور  و  صيادي  تجاري، 
نفت و گاز قرار گرفته است؛ به گونه اي كه 
محدوده ي  در  مهندسي  ساخت وسازهاي 
سواحل كشور، به نحو قابل توجهي افزايش 
يافته است. از طرف ديگر، با شناخته شدن 
ساحلي،  هاي  محيط  پتانسيل  بيش تر 
به خصوص سواحل ارزش مند خليج فارس 
در حوزه هاي مختلف اقتصادي، اجتماعي، 
ميراث فرهنگي . زيست محيطي،  طراحي و 
اجراي فعاليت هاي جديد با حجمي وسيع تر 
در اين سواحل را ضروري مي نمايد. بديهي 
حفظ،  چشم اندازي،  چنين  در  است، 

ساحلي،  منابع  احياي  و  ترميم  نگهداري، 
هيچ گونه تأخيري را برنمي تابد و براي اين 
منظور، الزم است سامانه اي طرح ريزي شود 
كه همه ي ابعاد و زواياي مرتبط با مديريت 
سواحل را دربرگيرد؛ اين سيستم مديريت، 
به نام «مديريت يكپارچه ي مناطق ساحلي» 
ناميده مي شود. مديريت يكپارچه ي مناطق 
ساحلي  (ICZM)، فرآيندي پويا و پيوسته 
پايدار  مديريت  توسعه ي  براي  كه  است 

مناطق ساحلي در نظر گرفته شده است.
پژوهشي توصيفي است  اين مقاله، حاصل
كه به روش كتابخانه اي، مرور منابع مكتوب 
است  شده  تهيه  رايانه اي  جست وجوي  و 
و  پتانسيل ها  بررسي  ضمن  دارد  سعي  و 
توان  مندي هاي اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي 

و زيست محيطي سواحل خليج فارس، مفهوم 
را  ساحلي  مناطق  يكپارچه ي  مديريت 
توصيف و نقش و كاركرد آن را در توسعه ي 
تبيين  خليج فارس  ساحلي  مناطق  پايدار 
نمايد. براي رسيدن به اهداف طرح مديريت 
است  ضروري  ساحلي،  مناطق  يكپارچه ي 
تحت تأثير  محدوده ي  سواحل،  طول  در 
بخش  دو  (در  ساحلي  خط  بر  تأثيرگذار  يا 

خشكي و دريا) مشخص شود. 
اميد است، طرح مديريت مناطق ساحلي، 
در هم گرايي نهادهاي دولتي و غيردولتي، 
ظرفيت هاي  پايدار  بهره برداري  به منظور 
اقتصادي و زيست محيطي سواحل كشور، 
به خصوص در منطقه ي خليج فارس مفيد 

واقع شود.
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توانمندي هاي سواحل
مناطق ساحلي در گستره ي كره ي خاك، از حساس ترين و باارزش ترين 
مناطق محسوب مي شوند. طول سواحل جهان، 1,634,700 كيلومتر است 
و حدود 20درصد از جمعيت جهان، در محدوده ي 25 كيلومتري از دريا 
و 39درصد جمعيت جهان، در محدوده ي 100 كيلومتري از دريا سكونت 
دارند. پيش بيني مي شود اين رقم تا سال 2020 ميالدي، به دوسوم جمعيت 
جهان برسد. اهميت دريا و ساحل به لحاظ اقتصادي (وجود بنادر و حمل ونقل 
كاال و مسافر، قطب هاي گردشگري، تأمين پروتئين دريايي و ذخاير نفت 
مناطق  در  انرژي  ذخاير  نيست.  پوشيده  كسي  بر  قاره)  فالت  در  گاز  و 
ساحلي، 1/8درصد كل ذخاير نفت و 24درصد كل ذخاير گاز جهان را تشكيل 
مي دهند. مؤسسه ي ذخاير جهاني(1) در سال 1995، طي گزارشي، ارزش 
اكوسيستم هاي ساحلي جهان را معادل 1012×12دالر برآورد كرده است. اين 
در حالي است كه كل ارزش اقتصادي توليدشده در كره ي زمين، ساالنه  

1012×23 دالر است (مهندسان مشاور سازه پردازي ايران، 1387).

 ،(CRA-the world fact book 2007) مطابق آمار رسمي منتشره
است.  خاكي  و  آبي  مرز  كيلومتر  داراي 8620  ايران،  اسالمي  جمهوري 
63درصد اين رقم، يعني 5440 كيلومتر، مرز خشكي است كه به طور عمده 
در شرق و غرب كشور قرار دارد و 37درصد آن، يعني 3180 كيلومتر مرز آبي 
است كه 740 كيلومتر آن، در شمال و 2440 كيلومتر آن در جنوب كشور 
قرار دارد. طبق نتايج مطالعات طرح مديريت يكپارچه ي مناطق ساحلي 
كشور، طول خطوط ساحلي جمهوري اسالمي ايران، در مقياس 1:25000، 
با احتساب جزاير و رودها، 890 كيلومتر در شمال كشور (درياي مازندران) و 

4880 كيلومتر در جنوب كشور، يعي خليج فارس و درياي عمان است.
هفت استان كشور در نوار ساحلي قرار دارند كه بالغ بر 22/5درصد جمعيت 
كشور را در خود جاي داده اند؛ هرچند درصد كمي از اين جمعيت، به طور 
مستقيم در جوار دريا زندگي كرده و از آن ارتزاق مي كنند، ولي زندگي 
بخش عمده اي از اين جمعيت، كم و بيش با دريا مرتبط بوده و از آن تأثير 
مي پذيرد. از هفت استان ذكرشده، استان هاي گيالن، مازندران و گلستان، 
در شمال كشورند. ميانگين تراكم نسبي جمعيت در اين سه استان كه در 
مجموع معادل 5/3درصد مساحت و 10درصد جمعيت كشور را نيز در خود 
جاي داده اند؛ رقمي حدود 120 نفر در هر كيلومترمربع است. بلوچستان هم، 
معادل 21درصد مساحت كشور را دربرگرفته و 12/5درصد جمعيت ايران 
را در خود جاي داده  است. ميانگين تراكم نسبي جمعيت در اين استان ها 
هم، كمتر از 30 نفر در هر كيلومتر مربع است (سازمان پدافند غيرعامل، 

 .(1388
نواحي ساحلي را مي توان به عنوان يك آزمايشگاه بزرگ از توازن حاكم بر 
طبيعت  تلقي كرد. محيط ساحلي، قابليت تغييرات بسيار شديدي را در 
پاسخ به نيروهاي آب و هوايي و اقيانوسي داراست. باال  آمدن و پايين رفتن 
آب دريا، شروع و خاتمه ي طوفان، سونامي و عقب نشيني و پيشروي سواحل، 
مخاطرات مخصوص نواحي ساحلي هستند و عالوه بر آن، مخاطراتي نظير 
زلزله، رانش زمين نيز، ممكن است در نواحي ساحلي اتفاق افتد (مجدي و 

همكاران، 1387).
افزايش جمعيت، بهره برداري بي رويه از منابع، آلوده سازي مناطق ساحلي، 
توسعه ي فعاليت هاي ناسازگار با محيط و عدم هماهنگي بين فعاليت ها در 
نوار ساحلي، از مهم ترين داليل ايجاد فشار بر اين مناطق هستند. به رغم 
ظرفيت، توانمندي و پتانسيل باالي اقتصادي، فرهنگي و زيست محيطي در 
مناطق ساحلي جهان، فشار روزافزون جمعيت، توسعه ي ناموزون و كمبود 
منابع طبيعي در اين مناطق، باعث روند فزاينده ي كاهش و يا تخريب منابع و 

آلودگي محيط زيست در مناطق ساحلي شده است (كبريايي، 1386). 
موضوع  ساحلي،  مناطق  توسعه ي  در  محيطي،  مخاطرات  اين  به  توجه 
بسيار مهمي است كه عدم توجه به آن، سبب مي شود تا مناطق ساحلي 
مناطق  از  هستند،  مختلف  زمينه هاي  در  زيادي  داراي پتانسيل هاي  كه 
داراي فرصت به مناطق داراي تهديد (جاني و مالي) تبديل شوند (مجدي و 

همكاران، 1387). 

مشكالت مناطق ساحلي در كشورهاي مختلف جهان، كم و بيش با هم 
مشابهند. اهم اين مشكالت را مي توان به صورت زير برشمرد،

- تمركز جمعيت در نوار ساحلي و ساخت  وساز بي رويه در اين مناطق.
- آلودگي محيط زيست در مناطق ساحلي در بخش خشكي و بخش دريا.

- مخاطرات محيطي، نظير باال آمدن آب دريا، فرسايش سواحل، طوفان و 
نظاير آن.

- كاهش تنوع زيستي در مناطق ساحلي و اتالف منابع طبيعي.
- تضاد ميان فعاليت ها، بخشي نگري در طرح هاي توسعه و ناهماهنگي هاي 

اداري (پاك و همكاران، 1387).

مديريت يكپارچه ي مناطق ساحلي: 
مفاهيم و اهداف

مديريت يكپارچه ي مناطق ساحلي(2)، يكي از گام هاي اساسي در سطح 
بين الملي، به منظور پاسخ گويي به مشكالت روزافزون زيست محيطي، كاهش 
منابع طبيعي و تخريب تدريجي ميراث مشترك جهاني است (مهندسان 

مشاور سازه پردازي ايران، 1387). 
اين راهبرد، فرايندي نظارتي و هدايت كننده است و شامل چارچوب هاي 
قانوني و نهادي است، براي تضمين اين كه طرح هاي توسعه و مديريت مناطق 
ساحلي با اهداف زيست محيطي (كه شامل اهداف اجتماعي نيز است) تلفيق 
شده و افراد ذي نفع در آن مشاركت داشته باشند. رويكرد اساسي آن نيز، 
تلفيق طرح هاي توسعه و مديريت مناطق ساحلي با اهداف زيست محيطي 
و اجتماعي و بهره مندي از مشاركت افراد ذي نفع است؛ همچنين، هدف اين 
برنامه، ايجاد سطوح پايدار فعاليت هاي اجتماعي و اقتصادي به همراه حفاظت 
از محيط زيست در مناطق ساحلي كشور است و تالش دارد كه فوايد و منافع 
حاصل از مناطق ساحلي را حداكثر و تعارضات و اثرات زيان بار فعاليت ها را بر 

يكديگر و بر منابع محيط زيست، به حداقل برساند (مرادني، 1384).
ICZM، براي يكپارچه سازي سياست هاي مختلف تأثيرگذار بر سواحل، 

تالش مي كند و نيز افراد ذي نفع را از سطوح محلي تا سطوح ملي، به منظور 
آگاهي، پشتيباني و اجراي اين سياست ها، به هم پيوند مي دهد (سازمان بنادر 

و دريانوردي، 1388). 
مديريت يكپارچه با رويكرد توسعه ي پايدار، مأموريت دارد تا با ايجاد تعادل 
بين اهداف و اقدامات حفاظتي و اهداف و اقدامات توسعه در مناطق ساحلي، 
در خدمت توسعه ي پايدار قرار گيرد. از اين رو، تنظيم فعاليت هاي انساني و 
حفاظت و بهبود وضعيت زيست محيطي مناطق ساحلي، در دستور كار اين 

مديريت قرار دارد (الماسي و شانه ساززاده، 1387). 
در واقع هدف اصلي، هماهنگي اين فعاليت ها به گونه اي است كه تمام آن ها با 
مجموعه ي وسيع تري از اهداف كلي براي منطقه ي ساحلي هماهنگ شوند و 

با اهداف ملي، درباره ي منطقه ي ساحلي همخواني و تعامل داشته باشند.

سابقه ي طرح مديريت يكپارچه ي مناطق ساحلي
بخشي رويكردهاي از استفاده مشكالتسرشتي اواسطدههي 1980، در
در مديريت گستره هاي پيچيده اي مانند مناطق ساحلي، بيش از پيش 
آشكار شد و متعاقب آن، مفهوم مديريت يكپارچه ي منطقه ي ساحلي 
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مطرح گرديد. تفاوت مديريت يكپارچه ي منطقه ي ساحلي با رهيافت 
يك بعدي مديريت منطقه ي ساحلي، در اين است كه مديريت يكپارچه ي 
منطقه ي ساحلي، رويكردي همه جانبه و فراگير بوده و تمام فعاليت هاي 
بخشي را كه بر منطقه ي ساحلي و منابع آن تأثير مي گذارند، به حساب 
مي دهد  قرار  مدنظر  را  زيست محيطي  و  اكولوژيكي  مالحظات  و  آورده 

(مرادني، 1384). 
ميالدي   1965 به سال  ساحلي،  مناطق  يكپارچه ي  مديريت  سابقه ي 
برمي گردد. در دهه ي اول تاريخ 40 ساله ي ICZM، آمريكا، استراليا، با 
برنامه ي درياهاي منطقه اي، برنامه ي زيست محيطي سازمان ملل متحد 
(UNEP)، بيش ترين فعاليت را در اين زمينه داشتند. از اواسط دهه ي 
80 ميالدي، مديريت يكپارچه ي مناطق ساحلي، تبديل به يك اقدام 
مشترك جهاني شد. با توجه به ابعاد جهاني مشكالت مناطق ساحلي و 
اهميت آن ها، سازمان ملل متحد در كنفرانس بين المللي محيط زيست و 
توسعه، موسوم به اجالس زمين (Earth summit) كه در سال 1992 
را  خود  شماره ي 21  كار  دستور  از  بخشي  شد،  برگزار  ريودوژانيرو  در 
ساحلي  مناطق  مشكالت  حل  جهت  راهكارهايي  ارايه ي  و  بررسي  به 

اختصاص داد. 
در  اين دستور كار، به منظور رفع يا كاهش مشكالت گريبان گير مناطق 
تحت  همه جانبه نگر،  و  فرابخشي  مديريت  نظام  يك  برقراري  ساحلي، 
عنوان مديريت يكپارچه ي مناطق ساحلي توصيه شده است؛ به نحوي كه 
در حال حاضر، در اغلب كشورهايي كه داراي منطقه ي ساحلي هستند، 
تجربه ي مديريت يكپارچه ي مناطق ساحلي در مقياس محلي، منطقه اي، 
يا ملي، آغاز و تبديل به يك اقدام مشترك جهاني شده است. در سال 
كشور  در 44  ساحلي  مناطق  يكپارچه ي  مديريت  طرح   108 ،1992
جهان تهيه شد كه در سال 1993، اين تعداد به 150 مورد در 60 كشور 
افزايش پيدا كرد. در ابتداي سال 2002، تعداد 145 كشور جهان، اقدام 
به راه اندازي 62 تالش در زمينه ي مديريت يكپارچه ي مناطق ساحلي در 

سطوح ملي و زيرملي كرده اند (سازمان بنادر و دريانوردي، 1388).
كشور جمهوري اسالمي ايران نيز، به عنوان يكي از امضاءكنندگان سند 
نهايي كنفرانس محيط زيست و توسعه، از سال 1379، اقداماتي را در 
زمينه ي مديريت يكپارچه ي مناطق ساحلي انجام داده است. در ابتدا، 
سازمان بنادر و دريانوردي، با درك اهميت موضوع، جلساتي را جهت 
هماهنگي و هم سويي با 18 سازمان و ارگان دريايي كشور برگزار كرد 

كه طي اين جلسات، مقرر شد: تهيه ي طرح اجرايي مديريت يكپارچه ي 
تحقيقاتي  مراكز  و  مشاورين  از  مجموعه اي  به  كشور،  ساحلي  مناطق 
داخلي و خارجي واگذار شود. نخستين بار، موضوع «مديريت يكپارچه ي 
قانون  ترابري  و  راه  فصل  چهل،  شماره ي  راهكار  در  ساحلي»،  مناطق 
برنامه ي سوم توسعه ي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي كشور مطرح شد. 
تهيه ي طرح اجرايي ICZM، توسط مجموعه اي از مشاورين داخلي و 
خارجي، در سال 1381 آغاز شد و مرحله ي اول مطالعات آن، در سال 
1383 پايان پذيرفت و طي آن، مناطق ساحلي در شمال و جنوب كشور، 
شناسايي و  عناوين طرح هاي راهبردي و اجرايي الزم جهت برقراري نظام 
مديريت يكپارچه در سواحل شمال و جنوب كشور تعيين شد. ادامه ي 
اين كوشش ها موجب شد كه سازمان وقت مديريت و برنامه ريزي كشور، 
در ماده ي 63 قانون برنامه ي چهارم توسعه، به صراحت، ايجاد مديريت 
و  راه  وزارت خانه هاي  عهده ي  بر  را  كشور  ساحلي  مناطق  در  يكپارچه 
ترابري، نيرو و مسكن و شهرسازي قرار داده و دولت جمهوري اسالمي 
ايران، خود را موظف به آزادسازي حريم دريا، جلوگيري از تخريب اين 
مناطق حساس و پرارزش و سامان دهي سواحل كشور نمايد. مرحله ي 
دوم مطالعات ICZM كشور نيز، از سال 1384، به كمك تعداد ديگري 
از مشاورين آغاز شده است و هم اكنون، مراحل نهايي خود را مي گذراند. 

(پاك و همكاران، 1387). 
فوايد برقراري چنين مديريتي را مي توان به شرح زير بيان كرد:

- برقراري توازن ميان بهره برداري هاي موجود و آتي در مناطق ساحلي.
- حفاظت از منابع اكولوژيك ساحلي و دريايي و  حصول اطمينان از 

پايداري اين منابع در آينده.
- حفاظت از سالمت عمومي جوامع محلي و تأسيسات ساحلي، در مقابل 

مخاطرات محيطي. 
- جلوگيري از آلودگي محيط زيست در سواحل.

در  پايدار  توسعه ي  برقراري  و  اقتصادي  شكوفايي  براي  زمينه  ايجاد   -
مناطق ساحلي (مهندسان مشاور سازه پردازي ايران، 1387).

هدف از اين پروژه، تهيه ي طرح چگونگي مشاركت عمومي در مراحل 
مختلف اجراي مديريت يكپارچه ي مناطق ساحلي ايران و دست يابي به 
يك مدل مشاركتي است كه در آن، جايگاه و نحوه ي دخالت مردم را 
در فرايند مديريت يكپارچه ي مناطق ساحلي، ترسيم و نحوه ي ارتباط 
و تعامل آن با بخش دولتي معلوم شود و اقدامات و راهبردهاي زير را 
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پيگيري نمايد:
1 . بررسي ديدگاه ها، نظريات و مدل هاي مشاركت عمومي در مديريت 
در  جهان  كشورهاي  از  نمونه  چند  مشاركتي  تجربه ي  و  برنامه ريزي  و 

مديريت يكپارچه ي مناطق ساحلي.
يكپارچه ي  مديريت  جامع  طرح  در  مردمي  مشاركت  نقش  بررسي   .2

مناطق ساحلي كشور.
3. تشخيص ذي نفعان و دست اندركاران عمومي نواحي ساحلي، جهت 

تعيين سازوكارهاي مشاركتي الزم.
4 . شناخت تشكل هاي مردمي و بررسي ويژگي هاي گروه هاي اجتماعي و 
اقوام ساكن در مناطق ساحلي و نقش آن ها در تصميم گيري هاي محلي 

و منطقه اي.
5. شناخت نهادهاي دولتي و عمومي در مناطق ساحلي و نقش آن ها در 

مديريت و تصميم گيري هاي منطقه.
مناطق  در  مديريت  اعمال  و  تصميم گيري  نظام  تحليل  و  تجزيه   .6
ساحلي و تبيين جايگاه مردم و بخش خصوصي در آن (سازمان بنادر 

و دريانوردي، 1388).
در زمينه ي چالش ها و  موانع برقراري نظام مديريت يكپارچه در مناطق 
ساحلي كشور، مي توان به مواردي همچون: عدم يكپارچگي در مطالعات 
مديريت كشور، نبود متولي مشخص براي مطالعات ICZM در كشور، 
نبود عزم ملي مطالبه ي عمومي در خصوص سامان دهي سواحل، مشكالت 
ساختار  به  مربوط  مشكالت  دريا،  حريم  آزادسازي  قانوني  و  حقوقي 
سازماني و تشكيالت مديريت يكپارچه ي سواحل، رقابت يا مقاومت منفي 
دستگاه هاي اجرايي، كمبود اطالعات پايه و كم توجهي به دريا در فرهنگ 

عمومي كشور اشاره كرد (مهندسان مشاور سازه پردازي ايران، 1387).

نتيجه گيري
مناطق ساحلي در سراسر جهان،  از جنبه هاي تاريخي، در زمره ي مناطقي 
قرار مي گيرند كه به دليل وجود منابع غني، همواره در معرض بيش ترين 
بهره برداري ها قرار دارند. طي دهه هاي اخير، بهره برداري نادرست از اين 
و  بحراني  وضعيتي  با  را  جهان  ساحلي  مناطق  اغلب  ارزش مند،  منابع 
از  آن ها،  بر  وارده  فشارهاي  كه  به گونه اي  ساخته،  روبه رو  خطرناك 
ظرفيت تحمل زيست محيطي آن ها، فراتر رفته است. افزايش جمعيت، 
توسعه ي  ساحلي،  مناطق  آلوده سازي  منابع،   از  بي رويه  بهره برداري 
فعاليت هاي ناسازگار با محيط و عدم هماهنگي بين فعاليت ها در نوار 
ساحلي، از مهم ترين داليل ايجاد فشار بر اين مناطق هستند. مجموعه ي 
مسايل و مشكالت يادشده، بسياري از كشورهاي جهان، به ويژه كشورهاي 
توسعه يافته را بر آن داشته است تا ضوابط و مقررات گوناگوني را براي 
استفاده ي بهينه از اين عرصه ها تدوين و اجرا كنند، به نحوي كه اجازه ي  
استقرار كاربري هاي مختلف از سوي بخش هاي خصوصي و دولتي، تنها با 
رعايت اين ضوابط و مقررات امكان پذير است. به اين ترتيب، اهميت حفظ 
و حراست از سواحل و نظارت دقيق بر چگونگي بهره برداري و استفاده ي 
بهينه از اين عرصه ها و استقرار و بارگذاري فعاليت هاي گوناگون انساني 
خليج  سواحل  جغرافيايي  خاص  موقعيت  به  توجه  با  عرصه ها،  اين  در 
زيست محيطي،  گردشگري،  نظامي،  امنيتي،  مؤلفه هاي  ازجمله  فارس، 
اقتصادي و اجتماعي، بسيار حائز اهميت است و به همين دليل، بايد 
سازگاري الزم بين كاربري ها برقرار شود و متناسب با توان عرصه هاي 
ساحلي خليج فارس، مجوز فعاليت ها صادر شود. عدم توجه به اين مسأله، 
مي تواند آثار و پيامدهاي نامطلوبي را تحميل كند و بسياري از قابليت ها 
و توان مندي هاي اين عرصه ها را تحت شعاع قرار دهد. جمهوري اسالمي 
و  شمال  در  ساحلي  خط  كيلومتر  سه هزار  از  بيش  بودن  دارا  با  ايران 
با  و  است  برخوردار  ساحلي  مناطق  در  فراواني  ظرفيت هاي  از  جنوب، 
توجه به ماهيت گوناگون طبيعت و بهره برداران سواحل و سامان دهي 
فعاليت و كاربري ها، ناگزير از توجه به مديريت جامع و يكپارچه ي مناطق 
ساحلي است. نتايج نشان مي دهد نياز به توسعه ي بهينه و حفاظت از 
سواحل، مبناي راهبرد مديريت توسعه اي مبتني بر حفاظت از سواحل 

نيست، بلكه براي بهبود شرايط اقتصادي و رفاه اجتماعي مناطق ساحلي 
نيز تالش مي كند.

پانويس 
1- World Resources Institute
2- Integrated coastal zone management (ICZM)
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برنامه ريزي آينده به روش تحليل سلسله مراتبي، مجموعه ي مقاالت هشتمين همايش 

بين المللي سواحل بنادر و سازه هاي دريايي، تهران: سازمان بنادر و دريانوردي.
7- كبريايي، ع. 1386. مديريت خط ساحلي در مطالعات مديريت يكپارچه ي مناطق 

ساحلي ايران، مجله ي بندر و دريا،  شماره ي 11، ص 119-116.
8- مرادني، س. 1384. مناطق حفاظت شده ي ساحلي دريايي (معيارهاي انتخا، طرح ريزي 
و فنون مدييت). ترجمه ي هنريك مجنونيان و پرستو ميراب زاده. تهران: انتشارات دايره ي 

سبز. ص 168.
9- مجدي، ب.، كبريايي، ع.، دانه  كار، ا.، و سلطانپور، م. 1387. ارزيابي كلي مخاطرات 
طبيعي در سواحل ايران، مجموعه ي مقاالت هشتمين همايش بين المللي سواحل بنادر و 

سازه هاي دريايي، تهران: سازمان بنادر و دريانوردي. 
10- مهندسان مشاور سازه پردازي ايران. 1387. مديريت يكپارچه ي مناطق ساحلي، 

مجله ي مهندس مشاور، شماره ي 39، ص 46-33.
11- نعيمي، ب.، عليمحمدي، ع.، و رحيمي پور، ح. 1385. طراحي و توسعه ي سيستم 
اطالعات جغرافيايي مناسب براي مديريت يكپارچه ي نواحي ساحي ايران، مجموعه ي 
مقاالت هفتمين همايش بين المللي سواحل بنادر و سازه هاي دريايي، تهران: سازمان 

بنادر و كشتيراني. ■
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مقدمه 
خليج  فارس عالوه بر اهميت نظامي، تجاري و 
اقتصادي و وجود منابع غنى معدني و غذايي 
جنگل هاي  نظير  خاصي  اكوسيستم هاي  از 
زيستگاه  و  مرجاني  آبسنگ هاي  مانگرو، 
و  پرندگان  زيستگاه  دريائي،  الك پشت هاي 
ساحلي  نواحي  از  مختلفي  آب شناختي  اشكال 
خورها،  مصب ها،  سواحل،  كوالب هاي  نظير 
تاالب هاي  و   (Bay) كوچك  خليج هاي 
منابع  اكثر  در  باشد.  مى  برخوردار  ساحلي 
تعريف  چنين  دريايى  شده  حفاظت  مناطق 

شده است: 
مدى  و  جزر  گستره  از  اى  منطقه  هر 
آب،  با   Sub-intertidal و   (Intertidal)
كه  فرهنگى  و  تاريخى  بناهاى  و  فلور  فون، 
براى  مناسب  ابزار  ساير  يا  قانون  مبناى  بر 
حفظ تمام يا بخشى از محيط زيست در نظر 
گرفته مى شود. در ابتدا مناطق حفاظت شده 
مناطق  از  كوچكى  محدوده هاى  تنها  دريايى 
حفاظت شده زمينى بودند كه توجه اندكى به 
آن ها مى شد، اما امروزه با اجراى طرح هاى 
مديريتى كه خاص اين مناطق است به آن ها 

به عنوان مناطق ويژه حفاظت شده نگريسته 
مى شود و بر اساس ويژگى ها و حقوق خاص 
اكثر  گردند.  مى  احداث  و  طراحى  خودشان 
اين مناطق در مجاورت سواحل و يا نزديك 
به كرانه هاى ساحلى هستند و حداكثر فشار 
مى  ديده  مناطق  اين  در  انسانى  فعاليت هاى 
دريايى  شده  حفاظت  مناطق  امروزه  شود. 
كل درياها را مورد حمايت قرار داده است و 
مى  نيز  دريايى  گونه هاى  شامل  حمايت  اين 

گردد. 

تقسيم بندى بر اساس اهداف مديريتى
مناطق  اصل  در  دريايى  حساس  مناطق 
مى  حفاظتى  ارزش  داراى  يا  شده  حفاظت 
اقتصادى  انحصارى-  محدوده  در  كه  باشند 
از  كشتى ها  تردد  علت  به  و  گرفته اند  قرار 
درون يا مجاورت آن ها نياز به حفاظت ويژه 
دارند. حمل و نقل نفت به وسيله نفت كش ها 
منطقه  دريايى  ترافيك  در  عامل  مهمترين 
نفت  بشكه  ميليون   20 حدود  روزانه  است. 
خام از حوزه خليج فارس به بيرون از منطقه 
 10 حدود  ميزان  اين  از  و  گردد  مى  صادر 
-30) مابقى  و  لوله  خطوط  طريق  از  درصد 
كوچك  كش هاى   نفت  توسط  درصد)   25
مناطق  مديريت  گردند.  مى  حمل  بزرگ  و 
حفاظت شده دريايى بر حسب نوع، وسعت، 
حفاظت  توسط  كه  محيطى  شرايط  و  هدف 
سازمان  است.  متفاوت  گردد،  مى  تضمين 
يك  يا  محلى  مجمع  يك  تواند  مى  مسئول 

نسرين اتابك، كارشناس ارشد جانوران دريا (دانشكده علوم دريايى، دانشگاه علوم و فنون دريايى خرمشهر) 
امير سعيد نورامين، كارشناس ارشد حمل و نقل دريايى  (مدرس دانشكده اقتصاد و مديريت دريا، دانشگاه علوم و فنون دريايى خرمشهر)

حفظ و حراست از مناطق ويژه در خشكى ها و همچنين حفاظت از گونه هاى خاص در مناطق خشكى از قدمت بااليى برخوردار 
است و اين در حالى است كه حفاظت از مناطق دريايى تحت عنوان مناطق حفاظت شده دريايى و يا پارك هاى ملى دريايى 
 (Fort Jefferson National Monument) و يا هر عنوان ديگرى قدمتى خيلى كمتر از 40 سال دارند. اثر ملى جفرسون
اولين منطقه حفاظت شده دريايى است كه در سال 1935 در فلوريداى آمريكا با وسعت 18850 هكتار گستره دريايى و 35 
هكتار گستره ساحلى احداث گرديد. در سال 1962 در كنگره جهانى پارك هاى ملى براى اولين بار به موضوع پارك هاى دريايى 
اشاره شد و در سال 1982 در كنگره بالى اهميت اين موضوع مورد توجه قرار گرفت و فراخوان عمومى جهت احداث چنين 
مناطقى در كليه كشورهاى حائز شرايط انجام پذيرفت. تعيين تعداد كل مناطق حفاظت شده دريايى دشوار است، زيرا هم به 
صورت مستقل و هم به صورت تلفيقى با پهنه هاى خشكى ديده مى شوند. در سال 1986 تعداد مناطق حفاظت شده دريايى 

430 منطقه برآورد شده بود، اما در سال هاى اخير تعداد اين مناطق 1111 منطقه برآورد شده است.
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دولتى  نهاد  يك  حتى  يا  و  آموزشى  موسسه 
باشد. كنترل منطقه نيز مى تواند به صورت 
داوطلبانه و يا به پشتوانه قانون و قدرت هاى 
قانونى صورت گيرد. مناطق حفاظت شده بر 
به  حفاظت  شدت  و  مديريتى  اهداف  اساس 

شش منطقه تقسيم گرديده اند: 
ذخيره  1. حفاظت سخت و موكد (كامل) – 

گاه طبيعى/ مناطق بكر
2. حفاظت اكوسيستم و تفرج – پارك ملى
3. حفاظت فرم هاى طبيعى – اثر طبيعى

منطقه   – موثر  مديريت  بوسيله  حفاظت   .4
تحت مديريت براى گونه يا زيستگاه

5. حفاظت مناظر زمينى و دريايى – مناظر 
زمينى يا دريايى حفاظت شده

6. استفاده پايدار از اكوسيستم هاى طبيعى – 
مناطق حفاظت شده براى مديريت منابع

بر اساس مصوبه IUCN اهداف ويژه اى براى 
گرفته  نظر  در  دريايى  شده  حفاظت  مناطق 
شده اند كه از آن جمله مى توان به حفظ و 
بقاء  براى  خورها  و  درياها  اساسى  مديريت 
موجودات در بلند مدت و حفظ و نگه دارى 
بلند مدت تنوع ژنتيكى، حفظ گونه ها و جوامع 
كاهش يافته يا تهديد شده كمياب يا در خطر 
حياتى  زيستگاه هاى  حفظ  ويژه  به  انقراض 
براى بقاء اين گونه ها، حفظ و مديريت مناطقى 
كه سيكل زندگى گونه هاى مهم اقتصادى در 
آن ها صورت مى گيرد، تجهيز مناطق حفاظت 
شده دريايى و خوريات با تسهيالت ويژه براى 
اهداف آموزشى، پژوهشى، حفاظت و توريسم 
پژوهشى  و  آموزشى  زمينه هاى  تامين  و 
پيوسته  نظارت  براى  انسانى)  نيروى  (تربيت 
انسانى  فعاليت هاى  محيطى  زيست  اثرات 
مجاور  اراضى  در  زمين  كاربرى هاى  انواع  و 

مناطق حفاظت شده دريايى اشاره كرد. 

لزوم تدوين ضوابط زيست محيطى 
حفاظت  براى  بايد  كه  مناطقى  نخستين 
انتخاب شوند، اغلب آنقدر مشهودند كه نيازى 
است  كافى  تنها  و  نيست  معيار  كاربرد  به 
نظر  در  آن  براى  مناسبى  مديريت  طبقه  كه 
گرفت. اما براى تعيين و انتخاب ساير مناطق 
حائز شرايط، استفاده از معيار ضرورى است. 
حفاظت  مناطق  انتخاب  و  شناسايى  معيار 
شده ساحلى و دريايى اساساً به كل هدف هاى 

برنامه بستگى دارد. 
به عنوان مثال اگر هدف ها عمدتاً براى تضمين 
توريسم و تفرج در مناطق بكر و دست نخورده 
دسترسى،  نظير  عواملى  بر  بايد  معيار  باشد، 
و  دريايى  جريان هاى  وجود  (عدم  امنيت 
امواج سهمگين)، زيبايى مناظر، وجود مناطق 
فرهنگى و باستانى تاكيد داشته باشد. چنانچه 
هدف هاى اقتصادى (مانند حفظ ساحل، منابع 
مد  مرتبط)  صنايع  و  توريسم  توسعه  و  آبزى 
شدت بهره  بايد بر ميزان و  معيار  باشد،  نظر 
اقتصادى  بالفعل  و  بالقوه  ارزش هاى  بردارى، 

تهديد  عوامل  كه  خطراتى  ميزان  و  منابع 
كننده بوجود مى آورند، تاكيد كند. 

نخست  عمده اند:  كار  دو  داراى  معيار ها 
اينكه شايستگى مناطق را در جايگاه مناطق 
اينكه  دوم  و  كنند  مى  ارزيابى  شده  حفاظت 
مناطق مناسب بر حسب اولويت درجه بندى 

مى شوند. 
و  طبيعت  از  حفاظت  المللى  بين  اتحاديه 
منابع طبيعى با جمع بندى معاهدات و حقوق 
اكولوژيكى  ضوابط  المللى،  بين  شده  شناخته 
در  شده  حفاظت  مناطق  ايجاد  براى  را  ذيل 

نظر مى گيرد:
 Uniqueness or) بودن  نظير  بى   .1
و  نظير  بى  اكوسيستم هاى  منظور،   :(rare

كميابى هستند كه تعداد معدودى از آن ها در 
منطقه و سطح جهان وجود دارد. 
 :(Dependency) 2. وابستگى

اين  خاص  ويژگى هاى  و  ساختار  منظور، 
از  زيادى  تعداد  وابستگى  و  اكوسيستم ها 
زيستى  ساختار هاى  و  اكولوژيكى  فرآيندهاى 

به آن مى باشد.
 :(Representativeness) 3. شاخص بودن
منظور، متفاوت و منحصر به فرد بودن جوامع 
اكولوژيكى  فرآيندهاى  و  زيستگاه ها  زيستى، 
اين اكوسيستم ها نسبت به جوامع اطراف مى 

باشد. 
 :(Diversity) 4. تنوع

منظور، غناى باالى گونه هاى گياهى، جانورى، 
پيچيدگى  و  زيستى  جوامع  و  زيستگاه ها 
شبكه هاى غذايى اين اكوسيستم ها مى باشد. 

 :(Productivity) 5. باردهى
مى  مناطق  اين  باالى  بيولوژى  توليد  منظور، 
آورنده،  باال  جريان هاى  داراى  مناطق  باشد. 
براى  شاخصى  نمونه ى  خليج ها  خورها، 

اينگونه مناطق است. 
 :(Naturalness) 6. بكر بودن

فعاليت هاى  از  دور  به  كه  مناطقى  منظور، 
انسانى و عارى از آلودگى باشند. 

 :(Integrity) 7. كامل بودن
منظور، مناطقى است كه داراى يك ساختار و 
يك واحد بيولوژيك كامل و يكپارچه باشند. 

 :(Vulnerability) 8. حساس بودن
منظور، مناطقى است كه نسبت به فعاليت هاى 
انسانى و آلودگى حساس و آماده افت زيست 

محيطى باشند. 

نتيجه گيرى 
شرايط  بودن  دارا  با  فارس  خليج  اكوسيستم 
از  يكى  واكولوژيك،  هيدروگرافيك  خاص 
بيوسفر  سطح  در  اكوسيستم ها  نادرترين 
دريايى  حساس  مناطق  جمله  از  باشد.  مى 
مرجانى،  آبسنگ هاى  به  توان  مى  ساحلى  و 
دريايى،  جلبك هاى  و  علفى  بستر هاى 
ماهيت  داراى  كه  كرد  اشاره  حرا  جنگل هاى 
اكوسيستم هاى  حامى  و  بوده  متفاوت  كامًال 

بارور متنوعى مى باشد. جهت حفاظت از اين 
منابع با ارزش در منطقه خليج فارس به نظر 
مى رسد ضوابط و فاكتور هايى را كه اتحاديه 
براى  طبيعى  منابع  از  حفاظت  المللى  بين 
ايجاد مناطق حفاظت شده در نظر مى گيرد، 
مناطق  تخمين  براى  پارامتر  ترين  مناسب 
حفاظت شده دريايى باشد. تعداد اين معيارها 
از  بتوان  تا  باشد  محدود  االمكان  حتى  بايد 
بديهى  نمود.  استفاده  هدفمند  بصورت  آن ها 
است كه افزايش تعداد معيارها كاربرد آن ها را 
نيز دشوارتر مى سازد. انتخاب معيارهاى اندك 
انتخاب  پروسه  تواند  مى  شده  حساب  ولى 
مناطق  خاص  اهداف  به  دستيابى  جهت  را 

حفاظت شده رهنمون سازد. 
ارزشمند  همكارى هاى  تداوم  شك  بدون 
سازمان بنادر و دريانوردى با سازمان حفاظت 
در  موفقيت  كليدهاى  از  يكى  زيست،  محيط 

اين عرصه خواهد بود.■ 

منابع 
مناطق   .(1381) پ.  زاده،  ميراب  ه،  مجنونيان،   -1
حفاظت شده ساحلي- دريايي (ارزش ها و كاركردها)، 

سازمان حفاظت محيط زيست
زيست  محيط  وضعيت   .(1382) م.  حسينى،   -2
سازمان  دريايى،  زيست  محيط  دفتر  فارس-  خليج 

حفاظت محيط زيست 
3- وزيرى زاده، الف. (1385). بررسي محيط زيست 
ساحلي استان بوشهر و عوامل آاليندة تأثير گذار بر 

آن، مركز مطالعات و پژوهش هاى خليج فارس 
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راه اندازي ترمينال كانتينر بندر شهيد باهنر
مدير بندر شهيد باهنر از راه اندازي ترمينال كانتينر اين بندر خبر داد. 
به گزارش روابط عمومي، «مجيد اميني» در اين خصوص گفت: «تا پيش از 
اين كانتينرها به صورت پراكنده در محوطه ي اين بندر نگهداري مي شدند 
و محوطه ي خاصي براي نگهداري آنها در نظر گرفته نشده بود كه اين امر 
منجر به بروز مشكالتي مي شد.» مديربندر شهيد باهنرافزود: «بر همين اساس، 

محوطه اي به مساحت 4هزار مترمربع، به اين مهم اختصاص يافت.»
«اميني» ابراز اميدواري كرد كه راه اندازي اين محوطه ي اختصاصي، به ارتقاي 
ايمني و كاهش سوانح در اين بندر و همچنين رضايت مشتريان منجر شود. 
مدير بندر شهيد باهنر گفت: «ظرفيت اين محوطه، 160 كانتينر است كه يك 
دستگاه تاپ ليفت نيز كار جابه جايي كانتينرها را در اين محوطه  انجام مي دهد. 

وي هزينه ي اجراي اين طرح را يك ميليارد و 600ميليون ريال عنوان كرد.

اولين كشتى ترانزيت سوخت به افغانستان 
در بندر چابهار پهلو گرفت

مديركل بنادر و دريانوردى گفت : 
بعد از گذشت 30 سال براى اولين 
از  سوخت  ترانزيت  موضوع  بار 
افغانستان  كشور  به  دريا  طريق 
مسئولين  جديت  و  پيگيرى  با 
سازمان بنادر و دريانوردى تحقق 

پيدا كرد.
سياوش  عمومي،  روابط  گزارش  به 
سوخت  مقدار  اين   : گفت  رضواني 
گازوئيل با تالش و سرمايه گذارى 
از  بار  اولين  براى  خصوصى  بخش 

بندر چابهار انجام شد.
رضوانى مقدار سوخت قابل ترانزيت 
را زير هزار تن براى بار اول اعالم كرد 
و اظهار داشت : ترانزيت براى بندر 
امنيتى  جايگاه  از  منطقه  و  چابهار 
و  بنادر  مديركل  است.  برخوردار 
دريانوردى سيستان و بلوچستان گفت 

: بايد از مزيت هاى بزرگ دو كشور در 
بخش ترانزيت و حمل كاال به بهترين 
نحو استفاده شود و گسترش ترانزيت 
قطعاً نياز به زيرساخت هايى دارد اداره 
كل بنادر و دريانوردي، بسيارى از اين 
شرايط را ايجاد كرده و بخشى ديگر 
از زيرساخت ها نيازمند توجه بيشتر 

مسئولين به اين منطقه مى باشد.
گذشت  رغم  على   : گفت  رضوانى 
بندر  تأسيس  از  سال  از 30  بيش 
سرمايه  فقدان  و  منطقه  در  چابهار 
سازمان  دريايي،  بخش  در  گذارى 
بنادر و دريانوردى در دولت هاي نهم 
و دهم با جديت در چند سال اخير 
به اهداف تعيين شده خود كه جذب 
سرمايه گذارى و در اختيار قرار دادن 
تسهيالت به بخش خصوصى است، 

جامه عمل پوشانده است.

دوره آموزش تخصصى سازه هاى دريايى در بندر خرمشهر برگزار شد.
به گزارش روابط عمومى، رئيس اداره ثبت شناوران اداره كل بندر و دريانوردى 
خرمشهر با اعالم اين مطلب گفت : واحد دريايى و بندرى  در راستاى  افزايش 
دانش و ارتقاى سيستم نظارتى بازرسان و كارشناسان اين اداره كل،اقدام به 

برگزارى دوره تخصصى سازه هاى دريايى نمود.
ابوطالب گرايلو ادامه داد :در  اين دوره آموزشى كه به مدت 20 ساعت برگزار 

گرديد آيتم هاى  ذيل مورد آموزش و بررسى قرار گرفت : 
1- بررسى كنوانسيونهاى بين المللى مرتبط با سازه هاى دريايى و دستورالعمل ها 

و قوانين و مقررات ساختمانى ملى كشور
 2- آشنايى كامل با قوانين موسسات رده بندى و اتحاديه
3-  الزامات سازه اى و آشنايى با مقررات ساخت كشتى

4- كارگاه آموزش عملى دوره بر روى شناورها
5- محاسبات لنگر و ادوات مهار شناور

6- بررسى نقشه هاى عمومى ساخت شناور
وى در پايان تصريح كرد : در اين دوره آموزشى تمامى كارشناسان و بازرسان  
حفاظت  و  ايمنى  اداره  دريايى،  امور  اداره  شناورها،  ثبت  و  بازرسى  ادارات 
دريانوردى و اداره امور بندرى حضورى فعال داشتند ودر پايان اين دوره، در 

راستاى بررسى وضعيت آموزش صورت گرفته، آزمونى برگزار گرديد.

برگزارى دوره آموزش تخصصى سازه هاى 
دريايى در بندر خرمشهر

مدير كل بنادر و دريانوردى استان هرمزگان 
از اجراى بيش از 15 هزار ميليارد ريال طرح 

عمرانى در بنادر استان خبرداد.
با  صفايى  اكبر  على  عمومى،  روابط  گزارش  به 
اشاره به نام گذارى امسال از سوى مقام معظم 
رهبرى به نام سال «جهاد اقتصادى « گفت : در 
راستاى اهداف نام گذارى اين سال به نام «جهاد 
اقتصادى»، 45 طرح بزرگ با اعتبارى بالغ بر 15 

هزار ميليارد ريال اجرا مى شود.
وى افزود : بخش اعظم اين سرمايه گذارى ها از 

سوى بخش خصوصى انجام خواهد شد.
صفايى با اشاره به رشد چشمگير سرمايه گذارى 
در سال گذشته گفت : در سال 89 بيش از 2 
هزار و 570 ميليارد ريال قراداد سرمايه گذارى 

منعقد شد.
وى در عين حال از ايجاد حدود يك هزار شغل 
جديد و پايدار طى سال گذشته خبرداد و افزود: 

تمام  به  تقريبا  گذشته  سال  در  كل  اداره  اين 
تعهدات خود در بخش اشتغال عمل كرد.

هرمزگان  استان  دريانوردى  و  بنادر  كل  مدير 
صورت  تحريم هاى  رغم  على   : كرد  خاطرنشان 
گرفته از سوى دشمنان نظام جمهورى اسالمى 
ايران، مجتمع بندرى شهيد رجايى با 39 خط 
بين المللي كشتيرانى و 80 كشور دنيا ارتباط 

مستقيم دارد.

اجراى بيش از 15 هزار ميليارد ريال طرح عمرانى 
در بنادر هرمزگان

توسعه بندرخليج فارس به عنوان زون نفتي 
شتاب مي گيرد

معاون دريايى و بندرى اداره كل بنادر و 
دريانوردى هرمزگان، از برنامه ريزى هاى 
انجام شده در جهت توسعه بندر خليج 
فارس به عنوان زون نفتى در سال جهاد 

اقتصادى خبرداد.
به گزارش روابط عمومى، اله مراد عفيفى پور 
گفت : بازار بزرگ سوخت رساني در خليج فارس 
فرصت بي نظيري است كه تالش براي افزايش 
سهم از اين بازار،  همت جهادگونه را طلب 

مي كند.
وى خاطرنشان كرد : توسعه بندرخليج فارس 
به عنوان بندر و زون نفتي از جمله مهمترين 
اولويت هايى است كه اين اداره كل در سال 

جهاد اقتصادى آن را دنبال مى كند. 
عفيفى پور خاطرنشان كرد : بندرخليج فارس 
از سال 1383 به بهره برداري رسيده است 
كه هم اكنون به عنوان بندري كه عمليات 
سوخت رساني به كشتي ها در خليج فارس 
مي كند،  پشتيباني  را  نفتي  مواد  ترانزيت  و 

شناخته شده است.
وى اضافه كرد : دراين بندر تاكنون بالغ بر 
يك هزار و 630 ميليارد ريال سرمايه گذاري 
از سوي بخش هاي غيردولتي صورت گرفته 
است كه 33درصد كل سرمايه گذاري انجام 
شده درمجتمع بندري شهيدرجايي را شامل 

مي شود .
اى  توسعه  طرحهاى  و  برنامه هاى  به  وى 
توسعه  جهت   : افزود  و  كرد  اشاره  بندر  اين 
اسكله  ساخت  قبيل  از  طرح هايى  بندر  اين 
ريلي  يارد  شانتينگ  ايجاد  و  تني  هزار   20

نفتي در نظر گرفته شده است كه قطعا تاثير 
بسزائي در بهره وري حمل ونقل و ترانزيت 

مواد نفتي دارد.
وى گفت :  همچنين توسعه خطوط انتقال 
جمله  از  بندر  جامع  طرح  برابر  نفتي  مواد 
طرح هاى مهمى مي باشد كه در آينده نزديك 
باعث رشد و شكوفايي و توسعه فعاليت هاي 

نفتي و سوخت رساني خواهدشد.
و  بنادر  كل  اداره  بندرى  و  دريايى  معاون 
دريانوردى هرمزگان در عين حال به عملكرد 
سال گذشته اين بندر اشاره كرد و افزود : در 
سال گذشته بالغ بر 3 ميليون و 800 هزار 
تن كاال در بندرخليج فارس جابجا شده است 
كه 2ميليون تن سهم  سوخت رساني بوده و 
مابقي به صادرات مواد معدني، ترانزيت مواد 
نفتي و واردات اقالم متفرقه اختصاص يافت، 
به  نسبت  را  درصدي  رشد 2  درمجموع  كه 

سال قبل دارا مى باشد.
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دسترسى به تاسيسات بندرى اولويت مهم 
براى احداث راه آهن بوشهر است

استاندارى  عمرانى  امور  معاون 
بوشهر، دسترسى به تاسيسات 
و  بنادر  كل  اداره  بندرى 
دريانوردى و نزديكى به سواحل 
اولويت هاى  از  را  فارس  خليج 
راه  ايستگاه  احداث  براى  مهم 

آهن بوشهر خواند.
مسعود  عمومي،  روابط  گزارش  به 
نصورى در نشست بررسى جانمايى 
نقش  بوشهر،  آهن  ايستگاه راه 
بوشهر،  شهر  ورودى  ارتباطى 

مجاورت با ترمينال مسافربرى و عدم تالقى با قطار شهرى بوشهر– 
آهن  راه  ترمينال  جانمايى  در  اساسى  نكات  ديگر  از  را  شهر  عالى 

بوشهر دانست.
وى همچنين خواستار ارايه گزارش پيمانكار از زمان بندى عمليات 
دفتر  مديركل  حضور  با  كه  نشست  اين  در  شد.  پروژه  اين  اجرايى 
جانمايى و  شد،  آهن كشور  برگزار  راه  يك  منطقه  و توسعه  ساخت 

نقشه مشخصات اين پروژه توسط اداره كل راه و ترابرى ارايه شد. 
شدن  و نهايى  بررسى  و  بحث  از  پس  نيز،  نشست  اين  پايان  در 
شركت  و  اى  منطقه  برق  چون  دستگاه هايى  گرديد  مقرر  جانمايى، 
توزيع برق، همكارى الزم را بمنظور جابجايى دكل هاى برق موجود 

در مسير پروژه انجام دهند.

درسال 1389 شش ميليون و 849 هزار 
تن كاال در بندرانزلي تخليه و بارگيري شد

مديركل بنادر و دريانوردي استان گيالن گفت : سال گذشته 
و  تخليه  بندرانزلي  در  كاال  تن  هزار   849 و  ميليون  شش 

بارگيري شد.
فوق  مطالب  بيان  ضمن  فرهادكوهساري  عمومي،  روابط  گزارش  به 
افزود: اين ميزان تخليه و بارگيري كاال نسبت به شش ميليون و 656 

هزار تن سال 1388، رشد 2/9 درصدي را نشان  مي دهد.
وي خاطر نشان كرد : در سال 1389 در مجموع 2205 فروند كشتي 
به بندرانزلي وارد شده كه اين تعداد نيز در مقايسه با 2041 فروند 

كشتي ورودي در سال 1388 نشان از رشد 8 درصدي دارد.
كوهساري يادآورشد؛ در سال گذشته 304 هزارو 98 دستگاه كاميون 
به  را  شده  بارگيري  كاالهاي  و  شدند  بارگيري  بندرانزلي  در  تانكر 
استان  دريانوردي  و  بنادر  مديركل  نمودند.  حمل  مختلف  مبادي 
گيالن خاطر نشان كرد : اداره كل بنادر و دريانوردي استان گيالن 
در ايام تعطيالت نوروز به استثناي اّول فروردين به صورت سه نوبته 
خدمات پهلودهي و تخليه و بارگيري كشتي ها را انجام داده است. به 
گفته وي در ايام تعطالت روزانه به طور متوسط 400 كاميون و تريلي 

در بندرانزلي بارگيري شدند.

سرمايه گذاري يكصد ميليون دالري روس ها در 
منطقه ويژه اقتصادي بندر اميرآباد

در  حضور  ضمن  روسي  سرمايه گذار  يك 
اميرآباد  بندر  اقتصادي  ويژه ي  منطقه ي 
تصميم دارد 100 ميليون دالر در طرح هاي 

عمراني اين منطقه سرمايه گذاري كند.
به گزارش روابط عمومي، مدير منطقه ي ويژه ي 
اقتصادي بندر اميرآباد با اعالم اين خبر افزود: «اين 
سرمايه گذاري در حوزه ي انرژي صورت مي گيرد و 
طرفين در حال بررسي چگونگي اجراي اين طرح 
اقتصادي هستند كه اميدواريم عمليات اجرايي آن 

در آينده ي نزديك آغاز شود.» 
«سيد علي نعيمي» اين منطقه را كانون  توجه 
سرمايه گذاران داخلي و خارجي دانست و اظهار 
بزرگ ترين  عنوان  به  اميرآباد  «بندر  داشت: 
بندر حاشيه ي درياي مازندران با بهره گيري از 
ظرفيت ها و توانمندي هاي باال در زمينه ي تخليه و 
بارگيري كاال و استقرار صنايع، زمينه هاي مناسبي 

را براي سرمايه گذاري فراهم آورده است.»
اين گونه  از  «بهره برداري  داشت:  اظهار  وي 
طرح هاي عمراني زمينه ي رشد و توسعه ي بيشتر 
اقتصادي منطقه را به همراه دارد كه اميدواريم اين 

روند با شتاب بيش تري ادامه يابد.»
اميرآباد  بندر  اقتصادي  ويژه ي  منطقه ي  مدير 
با اشاره به مقدار سرمايه گذاري خارجي در اين 
منطقه بيان داشت: دو طرح عمراني طي سال 
در  خارجي  سرمايه گذاران  حضور  با  گذشته 
منطقه ي ويژه ي اقتصادي اميرآباد به بهره برداري 
رسيده است. وي اين طرح هاي عمراني را شامل 
غالت  سيلوي  ساخت  و  گچ  كارخانه ي  احداث 
اعالم كرد و گفت: «سرمايه گذاران خارجي حدود 
13 ميليون دالر براي احداث و بهره برداري اين دو 

طرح هزينه كرده اند.»
نعيمي افزود: «احداث سيلوي غالت با ظرفيت 
سرمايه گذار  مشاركت  با  تن  50هزار  از  بيش 
قزاقستاني سال گذشته به بهره برداري رسيد و اين 
طرح عمراني ترانزيت غالت از اين بندر را افزايش 
مناسب  استقبال  به  اشاره  با  وي  است.»  داده 
گردشگران در بازديد از منطقه ي ويژه ي اقتصادي 
بندر اميرآباد، افزود: «بندر اميرآباد به عنوان يكي 
از جاذبه هاي گردشگري  استان مازندران، ميزبان 

گردشگران و مسافران نوروزي بود.»
اميرآباد  بندر  اقتصادي  ويژه ي  منطقه ي  مدير 
از  يكي  به  اميرآباد  بندر  «نزديكي  داد:  ادامه 
همجواري  بين المللي،  تاالب هاي  بزرگ ترين 
با شبه جزيره ي ميانكاله و فاصله ي كوتاه آن با 
جاذبه هاي گردشگري تاريخي همچون عباس آباد 
بهشهر مي تواند محيط جذابي براي گردشگران 
و بازديدكنندگان فراهم آورد تا ضمن آشنايي با 
طبيعت بكر و آثار فرهنگي، با فضاي بندري و 
صنايع آن آشنا شوند. وي خاطرنشان كرد: بيش 
از 12 هزار مسافر و گردشگر در ايام تعطيالت 

نوروزي امسال از اين منطقه بازديد كردند.

خطوط ارتباطى بندر خرمشهر از كابل مسى 
به فيبر نورى تغيير يافت

و  بندر  كل  اداره  مهندسى  و  فنى  معاون 
ارتباط  : پروژه  گفت  خرمشهر  دريانوردى 
كوى كاركنان و اداره ثبت شناوران اين بندر 

از كابل مسى به فيبر نورى  اجرا شد. 
به گزارش روابط عمومى، كوثري زاده اظهار داشت: 
به علت اشكاالت عديده ارتباطى بندر خرمشهر با 
كوى كاركنان و اداره ثبت شناوران، معاونت فنى 
مهندسى اداره كل با بررسى اشكاالت احتمالى 
خط  به جايگزينى  تصميم  كارشناسى،   كار  و 

ارتباطى فيبر نورى به جاى كابل مسى گرفت.
كوثرى زاده  در باره هزينه اين طرح بيان داشت : 
اين پروژه با صرف هزينه اى بالغ بر 500 ميليون 

ريال اجرايى شد.
وى درباره مزاياى اين پروژه در بندرخرمشهرگفت: 
اجراى اين پروژه 5 مزيت براى مصرف كننده به 

دنبال خواهد داشت كه عبارتند از : 
ظرفيت  شهرى2- افزايش  خطوط  انتقال   -1

به  بندر  داخلى  خط  3- انتقال  تلفن  خطوط 
انتقال  شناوران4-  ثبت  اداره  و  كاركنان  كوى 
شبكه داخلى بندر به كوى كاركنان و اداره ثبت 
و  كاركنان  كوى  به  اينترنت  انتقال  شناوران5- 
اداره ثبت شناوران، كه انشاءا... استفاده كنندگان 

بهره كافى را از اين مزيت ها خواهند برد.
خرمشهر درباره  بندر  مهندسى  و  فنى  معاون 
گسترش   : كرد  خاطرنشان  فيبرنورى  اهميت 
از  اطالعات  انتقال  راحتى  و  دور  راه  ارتباطات 
طريق سيستم هاى انتقال و مخابرات فيبر نورى 
جهان  بحث  قابل  موارد  اهميت ترين  از با  يكى 
امروز است. سرعت، دقت و تسهيل از مهم ترين 
ويژگى هاى مخابراتى فيبر نورى مى باشد و يكى 
در  انتقال  آسانى  نورى،  فيبر  استفاده  موارد  از 
فرستادن سيگنال هاى حامل اطالعات ديجيتالى 
است كه قابليت تقسيم بندى در حوزه زمانى را 

دارا مى باشد.
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ابالغ الحاق بندر شهيد بهشتى 
و شهيد كالنترى چابهار به منطقه آزاد

مديركل بنادر و دريانوردى استان سيستان و بلوچستان از ابالغ الحاق دو بندر 
قوانين  تسرى  افزود:  و  داد  خبر  آزاد  منطقه  به  كالنترى  شهيد  و  بهشتى  شهيد 
و  مالكيت  حاكميت،  حفظ  با  كالنترى  و  بهشتى  شهيد  بندر  دو  بر  آزاد  منطقه 

مديريت بنادر ابالغ شد.
به گزارش روابط عمومي، سياوش رضوانى گفت : اين موضوع از سوى ستاد تدبير ويژه كه 
در آن موضوعاتى همچون ابالغ قوانين منطقه آزاد و معافيت 20 درصدى سود بازرگانى 

مطرح بود، ابالغ شده است.
مديركل بنادر و دريانوردى سيستان و بلوچستان اظهار داشت : سازمان بنادر به منظور 
تسهيل و تسريع در جذب سرمايه گذارى هاي خارجى و داخلى براى مشاركت در طرح 
جذب  در  چابهار  بندر  جغرافيايى  موقعيت  از  حداكثرى  استفاده  چابهار،  بندر  توسعه 
خطوط كشتيرانى و ارتقاء نقش و توان رقابتى بندر در درياى عمان و خليج فارس، ايجاد 
تسهيالت به منظور جذب كاالهاى ترانزيتى كشورهاى آسياى ميانه و افغانستان و فعال 
سازى كريدور محور شرق، برخوردارى از مزاياى قانونى مشابه ساير بنادر جنوبى كشور، 
اشتغالزايى و محروميت زدايى و افزايش سطح معيشت مردم منطقه با توجه به اثرات قابل 
توجه اقتصادى – اجتماعى توسعه بندر، طرح الحاق بنادر شهيد بهشتى و شهيد كالنترى 

به منطقه آزاد چابهار را پيشنهاد و در قالب اليحه پيگيرى نمود.
فصل  در  مندرج  وظايف  و  اختيارات  حسب  پيشنهاد  اين  در   : داشت  اظهار  ادامه  در  وى 
دوم آئين نامه اجرايى قانون تشكيل سازمان بنادر و دريانوردى مصوب مجلسين 1348، 
و  حمل  خدمات  ارائه  حوزه  در  سازمان  اين  تخصصى  و  اى  حرفه  مديريت  به  توجه  با  و 
نقل دريايى و همچنين اثرات مثبت و قابل توجه اقتصادى و اجتماعى، مديريت واحد و 

يكپارچه، تحت نظر مستقيم اين سازمان اعمال خواهد شد.
رضوانى تصريح كرد: از آنجائيكه 90 درصد حمل و نقل و صادرات و واردات كاال از مسير 
كشور  اقتصادي  توسعه  در  جهانى  تجارت  اصلى  شبكه  بنادر  و  گيرد  مى  صورت  دريايى 
هستند و ميزان تجارت دريايى به عنوان يكى از شاخصه هاى اصلى توسعه اقتصادى كشور 
قلمداد مى شود، دولت با اجراى طرح توسعه بندر شهيد بهشتى، فراهم آوردن بسترهاى 

الزم براى پاسخگويى به تحوالت جهانى را در رأس مأموريت هاى خود قرار داده است.
رضوانى گفت : در همين راستا سازمان بنادر و دريانوردى براساس برآوردهاى انجام شده 
و مطالعه طرح توسعه و اجرايى نمودن آن با رويكردي نوين و به منظور ارتقاء شاخص هاى 
اقتصاد كالن از قبيل: ايجاد اشتغال، افزايش درآمد، ارتقاء امنيت و تحقق سياست محورى 
نظام جمهورى اسالمى مبنى بر محروميت زدايى و ارتقاء سطح زندگى و معيشت مردم و از 

همه مهم تر « فعال سازى محور شرق » را تصويب و بر اجراى آن تأكيد دارد.
وى با بيان اينكه بندر چابهار به لحاظ موقعيت مكانى مناسب و قرار گرفتن در كريدور اصلى 
ترانزيت كاال و تقويت پيوندهاى اقتصادى با كشورهاى همجوار به كانون استراتژيك دولت در 
جنوب شرق كشور تبديل شده، اتخاذ هرگونه سياست تشويقى كه منجر به تحريك تقاضا 
براى استفاده از خدمات بندرى و دريايى و گسترش تجارت محلى و منطقه اى شود را ضروري 
دانست. بر اين اساس با عنايت به تسهيالت و مزاياى قانونى موجود در مناطق آزاد تجارى – 
صنعتى و تسرى و اعمال آنها در بنادر شهيد بهشتى و كالنترى كه باعث جذب سرمايه هاى 
خارجى و داخلى و رشد فعاليت هاى تجارى در منطقه به داليل اقتصادى، اجتماعى و سياسى 
است. از مزايايي نظير ايجاد بسترهاي قانونى مناسب جهت افزايش توان رقابتى بندر، كمك 
به توسعه سريع محور ترانزيتى شرق، تسهيل در جلب سرمايه گذارى هاي داخلى و خارجى 
و تأمين سرمايه جهت توسعه مجتمع عظيم بندرى، بهره گيرى منطقه چابهار از اثرات مثبت 
اقتصادى، ايفاى نقش ملى و بين المللى بندر چابهار در منطقه خليج فارس و درياى عمان، 
تسهيل تجار و صنعتگران و متقاضيان جهت فعاليت در منطقه آزاد و حذف فرآيند گمركى، 
كمك به بين المللى شدن منطقه آزاد چابهار از طريق دسترسى به مسيرهاى تجارت دريايى، 
ايجاد شرايط يكسان و رفع تبعيضات قانونى از بنادر جنوبى كشور، كمك به رشد و توسعه 
فعاليت ها و صنايع وابسته به امور بندرى و در بخش اجتماعى  كاهش جرائم و تخلفات و 
ايجاد اشتغال مولد، ارتقاء بهداشت عمومى از طريق توسعه محدود منطقه آزاد، اصالح و بهبود 
فرهنگى از طريق افزايش تعامالت ساكنان منطقه با متخصصين و بازرگانان و افراد خارجى و 

معافيت مالياتى اشخاص حقيقي و حقوقي از مزاياى اين مى باشد.

عمليات اجرايى اليروبى بنادر ديلم و ريگ 
آغاز شد

در مراسمى با حضور معاون امورعمرانى استاندارى بوشهر، مديركل 
بنادر و دريانوردى و جمعى از مسئولين استانى و محلى، عمليات اجرايى 

اليروبى بنادر ديلم و ريگ آغاز شد.
شناورهاى  مالكان  از  جمعى  كه  مراسم  اين  در  عمومي،  روابط  گزارش  به 
سنتى،دريانوردان، تجار و بازرگانان و اقشار مختلف اين دو بندر نيز حضور داشتند، 
مديركل بنادر و دريانوردى استان بوشهر آغاز عمليات اجرايى اين پروژه ها را نقطه 
عطفى در تاريخ دريانوردى و تجارت بنادر ديلم و ريگ خواند و گفت: با اليروبى 
حوضچه هاى شمالى و جنوبى و كانال دسترسى بندر ديلم به ميزان 860هزار متر 
مكعب كه توسط يك فروند اليروب كاترساكشن انجام مى شود، عمق حوضچه 
اين بندر به 4,5 متر خواهد رسيد و اين در حالى است كه هم اكنون حداكثر 

عمق موجود در حوضچه 2,5 متر است.
مترى   1500 دسترسى  راه  احداث  به  اشاره  با  همچنين  راستاد  محمد 
نشان  خاطر  ديلم  بندر  در  هكتار   85 مساحت  به  حفاظتى  دايك   4 و 
مدت  در  و  ريال  ميليارد   110 اوليه  اعتبار  با  پروژه ها  اين  كليه  كرد: 
شد. خواهد  انجام  (ع)  االنبيا  خاتم  سازندگى  قرارگاه  توسط  ماه   24
معاون فنى اداره كل بنادر و دريانوردى استان بوشهر نيز در مراسم آغاز عمليات 
اجرايى اليروبى بندر ريگ گفت: شركت نگين سبز خاورميانه با اعتبارى در حدود 

21 ميليارد ريال در مدت 11 ماه انجام اين پروژه را بر عهده خواهد داشت.
 حميد خليلى افزود: يك فروند شناور اليروب كاتر ساكشن 180هزار متر مكعب 
گل و الى را از حوضچه و كانال دسترسى بندر ريگ خارج و عمق كانال را به 

2متر و عمق حوضچه را به 3 متر خواهد رساند.
وى اضافه كرد: يك دايك حفاظتى به طول 1200 متر و مساحت 15 هكتار نيز 

احداث خواهد شد كه مواد حاصل از اليروبى به اين محل منتقل خواهد شد.

 حجم مبادالت تجاري و نفتي در اداره كل بنادر و دريانوردي استان 
مازندران در دوازده ماهه سال 89 به رقم يك ميليون و دويست و سي 

و چهار هزار و هشتاد و هفت ( 1234087) تن رسيد. 
به گزارش روابط عمومي، اين ميزان مبادالت تجاري توسط 456 فروند كشتي 
تجاري و نفتي انجام شده است. شايان ذكر است ترانزيت مواد نفتي در بندر 
نوشهر در سال 89 نسبت به سال گذشته آن، 100درصد و ترانزيت كاالي 
عمده كاالهاي وارداتي به بندر  تجاري 224درصد رشد داشته است. ضمناً 
نوشهر شامل چوب و تخته، آهن آالت، كاغذ و مقوا، غالت، مواد شيميايي 
و نفتي بوده و كاالهاي صادراتي نيز شامل خشكبار و كاالهاي سوپرماركتي و 

محصوالت دامي وگياهي مي باشد.

رشد دويست و بيست و چهار درصدي 
ترانزيت كاالي تجاري در بندر نوشهر
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ورود كشتى گردشگرى خارجى 
به بندر شهيد باهنر

بندر شهيد باهنر بندرعباس، 
پذيراى كشتى مسافرى خارجى 

" كروز" شد.
به گزارش روابط عمومى، فرهمند 
پسران معاون دريايى و بندرى اداره 
بنادر و دريانوردى شهيد باهنر در 
كشتى  اين   : گفت  خصوص  اين 
توريستى تفريحى با 374 گردشگر 

در بندر شهيد باهنر پهلو گرفت.
وى گفت : اين كشتى حامل گردشگرانى از كشور آلمان مى باشد كه در 

مدت يك روز از جاذبه هاى ديدنى شهر بندرعباس ديدن مى كردند.
پسران افزود : تعدادى از مسافران اين كشتى نيز در سفرى به جزيره هرمز، 

جاذبه هاى زيباى اين جزيره را به تماشا مى نشستند.
وى با اشاره به اينكه مقصد قبلى اين كشتى كشور امارات بوده است، افزود 
: اين كشتى در پايان روز، بندرشهيد باهنر را به مقصد بندر سالله در كشور 

عمان ترك خواهد كرد. 
معاون دريايى و بندرى اداره بنادر و دريانوردى شهيد باهنر افزود : بندر 
شهيد باهنر به دليل برخوردارى از امكانات مورد نياز پهلوگيرى كشتى هاى 
مسافرى و توريستى از جمله آبخور مطلوب و سالن مسافرى مجهز، ساالنه 

پذيراى مسافران زيادى مى باشد.

اداره كل بنادر و دريانوردي خوزستان 
دستگاه برتر در جذب سرمايه گذاري در 

سال 89 معرفي شد
ي  زمينه  در  خوزستان  استان  دريانوردي  و  بنادر  كل  اداره 
دستگاههاي  ميان  در   89 سال  در  گذاري  سرمايه  جذب 

دولتي استان خوزستان به عنوان دستگاه برتر معرفي شد. 
استان  گذاري  سرمايه  ستاد  جلسه  در  عمومي،  روابط  گزارش  به 
خوزستان كه با حضور استاندار و ساير مديران اجرايي دستگاه هاي 
استان برگزار گرديد از زحمات و تالش هاي مجدانه مدير كل بنادر و 
دريانوردي استان خوزستان در راستاي اعتالي جايگاه بنادر استان 

در رشد و توسعه اقتصادي كشور و منطقه تقدير به عمل آمد. 
طى  خوزستان  حجازي  استاندار  دكتر  گزارش،  اين  اساس  بر 
و  پايدار  توسعه  در  بنادر  بديل  بي  نقش  ضمن  برشمردن  سخنانى 
خوزستان  استان  فرد  اقتصادي و ويژگي هاي منحصربه  ايجاد رونق 
استان ها،   ساير  به  نسبت  كشور  اقتصاد  در  گذاري  تأثير  لحاظ  به 
سال  چند  در  استان  دريانوردي  و  بنادر  كل  اداره  مهم  اقدامات  به 
ويژه  به  خصوصي،  بخش  گذاري  سرمايه  جذب  راستاي  در  اخير 
غالت  پايانه  بزرگترين  احداث  دالري  ميليون   300 قرارداد  انعقاد 
برترين  را  كل  اداره  و  اين  اشاره  خميني  امام  بندر  در  خاورميانه 
دستگاه اجرايي در جذب سرمايه گذاري  در  سال همت مضاعف و 

كار مضاعف معرفي نمود. 
كل  مدير  مجدانه  تالش هاي  از  تقدير  ضمن  خوزستان  استاندار 
اهتمام  و  همكاران وي  خوزستان  و   استان  دريانوردى  و  بنادر 
فعاليت  حوزه  گسترش  و  ظرفيت ها  توسعه  به  كل  اداره  اين  ويژه 
بنادر استان  ، از ساير دستگاه ها نيز خواست كه همچون اداره كل 
بنادر و دريانوردي در جهت جذب سرمايه گذاري بخش خصوصي 
تالش  الزم،  روساخته هاي  و  زيرساخت ها  توسعه  در  مشاركت   و 

نمايند.  جهادگونه 
دريانوردي  و  بنادر  كل  مدير  به  تقدير  لوح  اهداي  با  مراسم  دراين 
استان خوزستان و همكاران وي در كميته راهبردي سرمايه گذاري 

بنادر استان، از آنان تشكر و قدرداني بعمل آمد.

اجراى فاز نخست عمليات احداث بزرگترين پايانه غالت 
خاورميانه در مجتمع بندرى امام خمينى 

بزرگترين  احداث  اجرايى  نخست  فاز 
بخش  مشاركت  با  كشور  غالت  ى  پايانه 
ى  طليعه  در  داخلي  و  خارجى  خصوصى 
بندرى  مجتمع  در  اقتصادى  جهاد  سال 

امام خمينى آغاز شد. 
ايدني  ابراهيم  عمومى،  روابط  گزارش  به 
مديركل بنادر و دريانوردى استان خوزستان 
در  كل  اداره  اين  كامل  آمادگى  اعالم  ضمن 
راستاى عملى كردن شعار سال جارى با نام 
نخست  فاز  اجراى  ازآغاز   « اقتصادى  «جهاد 
احداث پايانه بزرگ غالت خاورميانه خبر داد 
و از ساخت سيلوي 100 هزار تني نگهداري و 
ترانزيتي انواع غالت به عنوان مهمترين بخش 

فاز نخست اين پروژه ياد كرد. 

پروژه  اين  نخست  فاز  اتمام  از  ادامه  در  وي 
در مدت 2 سال خبر داد و گفت  : با آغاز فاز 
نخست ساخت اين پايانه، بندر امام خمينى، 
نخستين بندر  ميان بنادر سراسر كشور مى 
به  شروع  خارجى  اپراتور  آن  در  كه  باشد 

فعاليت كرده است. 
مديركل بنادر و دريانوردى استان خوزستان 
ترانزيتى  محور  كردن  فعال  از  همچنين 
شمال – جنوب، ترانزيت غالت از كشورهاى 
آفريقايى  كشورهاى  به  روسيه  و  قفقاز  حوزه 
و  تجهيزات  آورى  فن  انتقال  و  آسيايى  و 
غالت  ترانزيت  و  نگهدارى  مدرن  تأسيسات 
گذارى  سرمايه  مزاياى  مهمترين  عنوان  به 
مشترك بخش خصوصى داخلى و خارجى در 

اجراي اين پروژه  ياد كرد. 
وى در ادامه خاطر نشان كرد : با بهره بردارى 
كامل از تمام ظرفيت هاى اين پايانه، ظرفيت 
عملياتي بندر امام خميني در زمينه ي واردات 
و ترانزيت انواع غالت تا سقف 18 ميليون تن 

افزايش مي يابد. 
بزرگترين  احداث  زنى  كلنگ  ؛  است  گفتنى 
هزار   3 اعتبار  با  خاورميانه  غالت  پايانه 
ميليارد ريال سرمايه گذاري داخلي و خارجي 
در چهاردهم اسفندماه سال گذشته با حضور 
معاون اول رئيس جمهور و نخست وزير كنيا 

در مجتمع بندرى امام خمينى انجام شد. 

اولين پايش زيست محيطي از سكوي نفتي اميركبير 
با موفقيت صورت پذيرفت

پايش  اولين  نوروز  تعطيالت  از  قبل 
زيست محيطي ازسكوي نفتي اميركبير 
كه در 100 مايلي بندرانزلي واقع شده با 

استفاده از بالگرد صورت پذيرفت.
 به گزارش روابط عمومي، مديركل بنادر و 
دريانوردي استان گيالن ضمن بيان مطلب 
بررسي  پايش  اين  از  هدف  افزود:  فوق 
نفتي  آلودگي  ايجاد  بابت  از  سّكو  وضعيت 
هيچگونه  خوشبختانه  كه  بوده  منطقه  در 
حاشيه  و  سّكو  دراطراف  نفتي  آلودگي 

چندمايلي آن مشاهده نگرديد.
بر  عالوه  عمليات  اين  در  داد:  ادامه  وي 
محدوده  سكو،  به  برگشت  و  رفت  محدوه 
لنگرگاه، محدوده كانال كشتيراني و حاشيه 
زيست  پايش  مورد  نيز  بندرانزلي  سواحل 

محيطي قرار گرفت. 
ناجي  شناور  فروند  يك   : افزود  كوهساري 
مايلي   6 محدودة  تا  نيز  كل  اداره  اين   14
عملياتي  پشتيباني  مورد  را  بالگرد  سّكو، 

قرارداد.
گيالن  استان  دريانوردي  و  بنادر  مديركل 

خاطر نشان كرد : پايش زيست محيطي با 
اقداماتي  بهترين  از  يكي  بالگرد  از  استفاده 
در  دريانوردي  و  بنادر  سازمان  كه  بود 
مقابله  آمادگي،  كنوانسيون  اجراي  راستاي 
و همكاري در برابر آلودگي نفتي انجام داد 
كه نقطه عطفي در حفاظت از محيط زيست 

درياي خزر محسوب مي شود.
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دبيركل سازمان اكو از بندر بوشهر بازديد كرد
بوشهر  بندر  تاريخى،  پيشينه  به  باتوجه 
در  جديد  فصلى  بخش  الهام  تواند  مى 
همكارى هاي منطقه اى براى دستيابى به 

اهداف و همگرايى در منطقه اكو باشد.
سازمان  دبيركل  عمومي،  روابط  گزارش  به 
همكارى هاى اقتصادى (اكو) در بازديد از بندر 
بوشهرضمن اظهار مطلب فوق گفت: موقعيت 
ممتاز بندر بوشهر در طول تاريخ پيوسته جايگاه 
بااليى در تبادالت بازرگانى بين مردم منطقه و 

دور ترين نقاط جهان داشته است. 
محمد يحيى معروفى يادآورشد: نزديكى بندر 
خليج  حوزه  در  متعدد  كشورهاى  به  بوشهر 
فارس و اتصال به راههاى دريايى نقش مهمى 
دراستفاده متقابل از توانمندى هاى اقتصادى و 

تجارى ايفا خواهد كرد.
وى اضافه كرد: آنطور كه در تاريخ بوشهر آمده، 
حتى پيش از ورود آريايى ها، اين شهر سكونتگاه 
نژادها و گروه هاى مختلف بوده و پيوسته اقوام 
مختلف به اينجا آمده و با داد ستد خود به انتقال 

فرهنگى و غناى تمدنى منطقه افزوده اند. 
معروفي اظهارداشت: جلسات ماهيانه شوراى 
نمايندگان دائمى كشورهاى عضو اكو به طور 
معمول در تهران تشكيل مى شود و پيرامون 
و  بررسى  و  بحث  سازمان  جارى  برنامه هاى 

تصميم گيرى مى كند. 
اين  از  پيش  ما  داد:  ادامه  مسوول  مقام  اين 
آزاد  مناطق  و  شهرها  از  بعضى  در  جلساتى 
تجارى ايران داشته ايم و بسيار خوشحاليم كه 
اين بار در بندر بوشهر هستيم و اميدواريم اين 
حركت موجب تعامل هرچه بيشتر بين اعضاى 

اكو شود. 
سازمان  عضو  كشورهاى  اكثر  گفت:  وى 
اكو دور از دسترسى به آبهاى آزاد هستند و 
ايجاد  اقتصادى،  همكارى هاى  توسعه  براى 
است.  اساسى  اصل  يك  ارتباطى  راههاى 
دبيركل سازمان همكارى هاى اقتصادى (اكو) 
منطقه  در  ابريشم  جاده  باشكوه  تاريخ  افزود: 
ما به هزاران سال پيش بر مى گردد و نشان 
مى دهد كه چگونه پدران و اجداد ما به رغم 
دشوارى هاى آن زمان از طريق اين راه از شرق 
تا غرب را مى پيمودند و تجارت را گسترش 

مى دادند.
 معروفى يادآورشد: امروزه ما در سازمان اكو 
تسهيل  براى  را  جديدى  راههاى  بازسازى 
تجارت و توسعه همكارى اقتصادى وجه همت 
خود قرار داده ايم و با اولويت دادن به بخش 
حمل و نقل و راه سازى در تالش هستيم تا 
سرمايه را درخانواده بزرگ اكو  انتقال كاال و 

فراگير و تسهيل نماييم. 
وى افزود: امروز استان بوشهر براى گسترش 
همكارى در منطقه فرصت جديدى را بوجود 
آوده و اميدواريم كه آقايان سفرا با انتقال مناسب 

شرايط موجود در بندر بوشهر آمادگى الزم براى 
توسعه روابط چند جانبه را پيگيرى كنند. 

معروفى اظهارداشت: دبيرخانه سازمان همكارى 
اقتصادى اكو نيز به نوبه خود اين مهم را جزو 
اولويت هاى كارى قرار خواهد داد و اميد است 
با استمرار جلسات، راه هاى عملى حصول به 

اهداف يادشده را فراهم نماييم.
 در ابتداى اين ديدار مديركل بنادر و دريانوردى 
استان بوشهر ضمن خوش آمدگويى به دبيركل 
و اعضاى اكو، به تشريح فعاليت هاى اداره كل 

بنادر و دريانوردى استان بوشهر پرداخت.
برشمردن  با  همچنين  راستاد  محمد 
بندر  در  گذارى  سرمايه  متعدد  فرصت هاى 
بوشهر و ساير بنادر استان، از آمادگى اين اداره 
كل براى همكارى با بخش هاى خصوصى فعال 

كشورهاى عضو اكو خبر داد.
اى  منطقه  اقتصادى  همكارى هاى  سازمان 
(اكو) داراى ده عضو شامل ايران، آذربايجان، 
تركمنستان، پاكستان، قرقيزستان، قزاقستان، 
تاجيكستان، ازبكستان، تركيه، افغانستان است. 
امضاى پروتكل تعرفه هاى ترجيحى در سال 
بانك  چون؛  موسساتى  گيرى  شكل   ،1375
اكو،  بيمه  شركت  تاسيس  توسعه،  و  تجارت 
امضاى موافقتنامه تجارت ترانزيت منطقه اى، 
احياى موسسه فرهنگى اكو در تهران به منظور 
روابط  گسترش  و  ديرينه  پيوندهاى  حفظ 
موجود از طريق اجراى برنامه ها و فعاليتهاى 
مشترك فرهنگى در ابعاد گوناگون، تاسيس 
بنياد علمى اكو به منظور تربيت كادر متخصص 
علمى در اسالم آباد و تاسيس موسسه آموزشى 
اكو در آنكارا از اقدام هاى مهمى است كه در 

سالهاى اخير انجام داده است.
سازمان  نام  با  سال 1343  در  سازمان  اين   
عمران منطقه اى (RCD)  با عضويت كشورهاى 
پاكستان، ايران و تركيه تشكيل شد و درسال 
1992 سازمان همكارى  هاى اقتصادى با پذيرش 
جمهورى  كشورافغانستان،  هفت  عضويت 
آذربايجان، قزاقستان، قرقيزستان، تاجيكستان، 
در  و  يافت  توسعه  ازبكستان  و  تركمنستان 
همين ارتباط روز 28 نوامبر به مناسبت اوج 
فعاليت هاى اين سازمان روز اكو نامگذارى شده 
است.  دبيرخانه سازمان همكارى هاى اقتصادى 

(اكو) در ايران مستقر است.

همايش معارف جنگ با حضور امير دريادار دكتر حبيب اله سياري 
فرماندهي نيروي دريايي ارتش جمهوري اسالمي ايران در مجتمع 

بندري امام خميني برگزار شد. 
به گزارش روابط عمومي؛ همايش معارف جنگ با حضور 2400 تن از دانشجويان 
دانشكده هاي افسري ارتش جمهوري اسالمي ايران با هدف ارزيابي عملكرد، ترسيم 
چشم انداز و تحوالت، تبيين راهبردها و سياست هاي جديد دفاعي و امنيتي در حوزه 
دريايي و بررسي تحوالت منطقه اي و جهاني و تاثير آن بر امنيت ملي كشور، با حضور 
فرمانده و مسئولين ارشد نيروي دريايي ارتش جمهوري اسالمي ايران و جمعي از 

اساتيد در حوزه هاي مختلف دفاعي، امنيتي، عقيدتي و سياسي برگزار شد. 
امير دريادار دكتر حبيب اله سياري فرماندهي نيروي دريايي ارتش جمهوري 
اسالمي ايران در اين همايش به ارائه راهبردها و ماموريت هاي جديد منطقه اي 

و فرامنطقه اي در چشم انداز استراتژيك دفاعي ايران اسالمي پرداخت. 
وي در ادامه بر موقعيت استراتژيك بندر امام خميني در شمال خليج فارس 
اشاره كرد و به بيان عملكرد نيروي دريايي ارتش جمهوري اسالمي ايران در 
پشتيباني ناوگان هاي تجاري در طول 8 سال دفاع مقدس پرداخت.  گفتني 
است در پايان اين همايش كليه دانشجويان با شناورهاي نيروي دريايي ارتش 

به گشت دريايي در آبراه خورموسي پرداختند.

برگزاري همايش معارف جنگ دانشكده هاي 
افسري در مجتمع بندري امام خميني

بار  نخستين  براى  گفت:  خرمشهر  بندر  مهندسى  و  فنى  معاون 
در كشور و در حوزه ى خليج فارس، درياى عمان و درياى خزر، 
سازه هاى  آبى  زير  سنجى  تخريب  و  شناسايى  بازرسى،  عمليات 

دريايى در بندر خرمشهر انجام شد.
به گزارش روابط عمومى، صالح كوثرى زاده افزود : اين پروژه با بهره گيرى 
از فن آورى سونار اسكن، عمليات شناسايى و سنجش ميزان خسارت وارد 

آمده به اسكله هاى 8 و 9 بندر خرمشهر صورت گرفته است.
وى تصريح نمود : اين نوع بازرسى هر دو تا سه سال يكبار در كشورهاى 
اروپايى، به منظور كاهش هزينه تعمير و نگهدارى پيشگيرانه، بدون توجه 

به وضعيت ديد در زير آب و رسوبات انجام مى شود.
معاون فنى و مهندسى بندر خرمشهر با اشاره به باال بودن ضريب دقت 
اين كار نسبت به بازرسى چشمى، انجام اين كار را بسيار مقرون به صرفه 
دانست و تصريح كرد: كاهش هزينه ها و صرفه جويى اقتصادى باال در 
شناسايى خرابى ها و نحوه ى ترميم آن در بنادر از ديگر مزاياى اجراى 

اين پروژه به شمار مى رود.
به گفته ى معاون فنى و مهندسى بندر خرمشهر عمليات ياد شده كه 
 frog توسط شركت ايران پويندگان اعماق دريا تحت ليسانس شركت
سوئد در حال انجام است، در قالب سمينارى در محل اداره كل بندر و 

دريانوردى خرمشهر ارائه خواهد گرديد.

آغاز عمليات شناسايى و تخريب سنجى 
زيرآبى سازه هاى دريايى در بندر خرمشهر
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تهيه شناسنامه كليه تجهيزات مستقر
 در شناورهاي بنادر مازندران

در راستاي ارتقاء و بهبود مستمر فرايند ها، متناسب با الزمات تعيين 
شده در سيستم IMS و لزوم توجه خاص به ساماندهي و تكميل 
و ارتقاء هرچه بيشتر آرشيو فني، اداره نگهداري تجهيزات اداره 
كل بنادر و دريانوردي استان مازندران اقدام به تهيه شناسنامه 

تجهيزات اين اداره كل نمود. 
و  بنادر  كل  اداره  نگهداري  و  فني  معاونت  عمومي،  روابط  گزارش  به 
اطالعات  اين  افزود:  خبر  اين  اعالم  ضمن  مازندران  استان  دريانوردي 
ارزشمند با همت يك ساله  همكاران اداره  نگهداري تجهيزات اين اداره 

كل بدست آمده است.  
احمد مهرزاد اشاره كرد: در اين راستا جمع آوري و ترجمه مدارك و 
مستندات شناورهاي قديمي و جديد و ساير تجهيزات مستقر در آنها  
پذيرفته  صورت  مركزي  سازمان  و  بنادر  ساير  كل،  اداره  مجموعه  از 
كه با تائيد نهايي سازمان بنادر در دست بهره برداري مي باشد. شايان 
اي  صفحه   300 حدوداً  است  اي  كتابچه  شناسنامه  اين  است  ذكر 
خزر  ارس،   (اليروب هاي  شناورها  كليه  اي  شناسنامه  اطالعات  كه 
كوه،  علم  ولشت،  كش هاي  يدك  رشيدى،  شهيد  كاترساكشن  و 
فريدونكنار، بهشهر  عابد و راهنمابرهاي بوستان و ميثم) و تجهيزات 

مستقر در آن ها را در بردارد.

افزايش 45 درصدى صادرات كاال از 
بندرلنگه در سال 1389

ميزان صادرات كاال از اسكله بندر لنگه در سال  1389با رشد 45 
درصدى همراه بود. 

به گزارش روابط عمومي، مدير اداره  بنادر و دريانوردى بندرلنگه با بيان 
اين مطلب گفت : طى سال 1389 ميزان يك ميليون ويكصدو پنج  هزار و 
چهارصد و نود و چهارتن كاال  در بندرلنگه تخليه و بارگيرى شده است كه در 
اين ميان سهم صادرات سيصد و نه هزار يكصد و هشتاد و دو تن بود كه نسبت 

به مدت مشابه سال گذشته، رشد چشمگير 45 درصدى  را در برداشت.
مكى زاده افزود : اهم كاالهاى صادراتى كه به بازار تجارت آزاد كشورهاى 
حوزه خليج فارس ارسال مى گردد شامل؛  مركبات، ميوه و تره بار،  خشكبار،  

مواد معدنى و مصالح ساختمانى مى باشد.
مدير اداره بنادر لنگه با اشاره به كاهش 22 درصدى واردات به اين بندرو 
بنادر تابعه،  ميزان آن را چهار صدو هشتاد و شش هزار و نهصد و بيست 
و چهار تن اعالم كرد. اسماعيل مكى زاده در ادامه با اشاره به افزايش 34 
درصدى ترانزيت كاال از اين بندر، اين كاال ها را عمدتاً الستيك، پالستيك، 
لوازم خانگى و خودرو بيان نمود  و افزود :طى 12 ماه سال 1389 شـاهد 
افزايش ترانزيت مواد غير خوراكى و خوراكى از كشور هاى آمريكاى شمالى، 

آفريقايى و آسيايى به11 كشور همجوار ايران بوده ايم. 
مدير اداره بنادر و دريانوردى بندرلنگه با اشاره به افزايش تردد مسافر در 
روزهاى پايانى سال، همزمان با شروع طرح سفرهاى دريايى غرب استان 
هرمزگان از 25 اسفندماه ، گفت : تردد مسافرى با جابجائى هفتاد و هفت 
هزار و چهارصد و هفتاد  نفر، از باالترين ميزان افزايش خود در سال برابر با 

رشد 47 درصدي  جابجايى مسافر برخورداربوده است.

دو استاندارد ملى دريايى در بندر بوشهر تدوين شد
و  بنادر  كل  اداره  كارشناسان  همكارى  با 
دريانوردى استان بوشهر، دو استاندارد ملى 
با  مقابله  (تجهيزات  اسكيمرها  به  مربوط 
آلودگى) و يك استاندارد مربوط به سيستم 
تهويه مطبوع كشتى ها در كميسيون ملى 
تصويب  به  كشور  استانداردهاى  تدوين 

رسيد.
به گزارش روابط عمومي، كارشناس مسئول كنترل 
و بازرسى كشتى ها كه به نمايندگى از اداره كل بنادر 
و دريانوردى استان بوشهر رياست اين كميسيون را 
بر عهده داشت، گفت: با توجه به رويكرد توسعه 
دريا محور و اهميت روز افزون استفاده از دريا، و 
نيز جايگاه سازمان بنادر و دريانوردى به عنوان 
مرجع دريائى كشور،  لزوم مشاركت اين سازمان 
در تدوين استاندارد هاى ملى براى تجهيزات دريائى 

بيش از پيش احساس مى شود. 
با  اساس  همين  بر  كرد:  اضافه  فكرى  محرم 
همكارى كارشناسان اداره كل بنادر و دريانوردى 
استان بوشهر و اداره كل استانداردها و تحقيقات 
صنعتى استان دو استاندارد ملى مربوط به آزمون 
نيز  و  راكد  آب  شرايط  در  اسكيمرها  كارآيى 
درشرايط مواد نفتى با لزجت باال در كميسيون 

ملى تدوين استانداردها به تصويب رسيد. 
كل  مدير  كميسيون  اين  در  داشت:  اظهار  وى 
استاندارد و تحقيقات صنعتى استان به نمايندگى 

و  روسا  كشور،  استاندارد  سازمان  رييس  از 
و  ادارات  نمايندگان  كل،  اداره  اين  نمايندگان 
شركت هاى مرتبط استان و نيز كارشناس مسئول 
مقابله با آلودگى اداره كل بنادر و دريانوردى استان 

بوشهر حضور داشتند. 
فكرى يادآور شد: پيش نويس استانداردهاى فوق 
در  جلسات كميسيون فنى با حضور كارشناسان 
و مسئولين مرتبط اداره كل بنادر و دريانوردى و 
همكارى اداره كل استاندارد و تحقيقات صنعتى 

استان آماده و به كميسيون ملى ارايه شده بود. 
وى تصريح كرد: در انتهاى جلسه كميته ملى، 
مدير كل استاندارد و تحقيقات صنعتى استان، 
نشان  و  قوى  بسيار  را  شده  ارائه  نويس  پيش 
دهنده قابليت ها و توانمندى هاى باالى پرسنل 
اداره كل بنادر و دريانوردى استان بوشهر دانسته 
و خواستار مشاركت بيشتر اين اداره كل در تدوين 

استانداردهاى دريايى شد.

تخليه انواع غالت در طول سـال 89  در 
بنـدر امام خميني از مـرز 6 ميليون تن 

گذشت. 
ــته  ــه گزارش روابط عمومي، عليرضا خجس ب
ــدري اداره كل بنادر و  ــي و بن ــاون درياي مع
ــتان گفت : از اين  ــتان خوزس دريانوردي اس
ميزان تخليه غالت، ذرت با 3 ميليون و 871 
ــترين سهم را به خود اختصاص  هزار تن بيش
ــويا با 2 ميليون و 746 هزار  داد، همچنين س
تن، جو با 115 هزار تن و گندم با 64 هزار تن 

به ترتيب در رده هاي بعدي قرار دارند. 
ــي از بخش هاي فعال  ــته در ادامه يك خجس

تخليه و بارگيري را با توجه به همجواري بندر 
امام خميني با مجتمع هاي بزرگ پتروشيمي، 
ــيميايي اعالم كرد و اظهار  مربوط به مواد ش
ــت : 4 ميليون و 755 هزار تن انواع مواد  داش
شيميايي در اين بندر بارگيري و 728 هزار تن 

نيز تخليه شده است. 
ــش تخليه و بارگيري  ــت : بخ وي اظهار داش
فلزات و مواد معدني نيز در سال 89 حدود 2 
ميليون و 733 هزار تن آهن آالت را تخليه و 
و همچنين 98 هزار تن  آهن آالت را بارگيري 

كرده است. 
ــده كاالهاي غير نفتي  ــته در بيان عم خجس
تخليه و بارگيري شده در بندر امام خميني به 
غالت، آهن آالت، مواد شيميايي، خاك معدني، 

گوگرد و كاالهاي كانتينري اشاره كرد. 
ــدري اداره كل بنادر و  ــي و بن ــاون درياي مع
دريانوردي استان خوزستان در پايان به ورود 
ــتي تجاري به بندر  و خروج 1427 فروند كش
ــاره كرد و گفت :  بيش از 24  امام خميني اش
ميليون و 640 هزار تن كاالي تجاري در طول 
سال 89 تخليه و بارگيري شد كه 14 ميليون 
و 872 هزار تن آن مربوط به تخليه و 9 ميليون 
و 768 هزار تن آن مربوط به بارگيري اين نوع 

كاالها مي باشد.

سهم 90 درصدى بندر امام خمينى از حمل و نقل 
دريايى غالت كشور
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مانور ايمني  و اطفاء حريق  خشكي در بندرانزلي اجرا شد
تانكرهاي   ) خشكي  حريق   اطفاء  و  ايمني  مانور 
سوختي شعله ور) در محدوده  سايت  سوخت  اداره 

كل  بنادر و دريانوردي استان گيالن  برگزار شد.
به گزارش روابط عمومي، معاون  دريايي  وبندري اداره كل  
بنادر و دريانوردي استان گيالن  ضمن بيان  مطلب فوق 
افزود؛ بندرانزلي به عنوان  يكي از  بنادر مهم  و فعال  در 
شمال  كشور سهم  به سزايي در ترانزيت  كاال دارد  و اين  
بندر عالوه  بر كاالهاي عمومي در زمينه  ترانزيت  مواد 
سوختي نيز فعال  بوده  و با ايجاد پايانه نفتي  همچنين  
سايت  سوخت  اقدام  به پهلودهي  ساالنه  حدود 100 
فروند كشتي هاي نفتي با محموله  بنزين، گازوئيل  و در 
مواقعي سوخت  هواپيما مي نمايد و پيرو آن  حدود20000 
كاميون  در بندر  اقدام  به  بارگيري مواد نفتي  مي نمايند 
و با توجه  به  ريسك  باالي  اينگونه  عمليات  در بندر 
ضرورت  دارد كه آتش نشاني  بندر آمادگي كامل جهت 
مقابله با چنين حوادثي را داشته  باشد، لذا با برگزاري 
چنين مانورهايي آمادگي پرسنل آتش نشاني جهت مقابله 

با اينگونه  حوادث افزايش مي يابد. 
علي خدمتگزار، اهداف برگزاري اينگونه مانورها را ارتقاء 
توان عملياتي، به روز رساني  دانش علمي  پرسنل  آتش 
نشاني، بازبيني و بازآموزي  دستورالعمل ها، ارتقاء همكاري 
و هماهنگي درون سازماني و ارزيابي تجهيزات فني عنوان 
كرد و افزود:  عالوه  بر مانورهاي آموزشي در هر ماه،  هر سه  
ماه  يك بار  مانورهايي با حجم  و گستردگي بيشتر در بندر 
برگزار  مي گردد و اين  مانور هم  با  موضوع  مديريت  در 
شرايط اضطراري مقابله با  تانكرهاي سوخت  شعله ور و غير 
شعله ور در بندر و با  همكاري  و حضور بيش از150 نفر 
برگزار  گرديد.  در اين  مانور 13 دستگاه  خودرو  سنگين  
و سبك  آتش نشاني و تجهيزات  مختلف  بندري شركت  

داشتند. 
كارشناس مسؤول  آتش نشاني اين اداره كل نيز هدف از 
برگزاري اين  مانور را  ارزيابي توان عملياتي  و برطرف  
كردن  نقايص احتمالي  براي پيشگيري از بروز اينگونه  
حوادث عنوان كرد. سيد جالل گل پيرا، با اشاره به اهميت 

بندرانزلي افزود : مواد سوختي از جمله  كاالهايي است  كه 
به دليل اشتعال مي تواند براي بندر خطرساز بوده و در 
صورت  نداشتن آمادگي الزم در هنگام  حوادث، خسارات 

اقتصادي و جاني زيادي را در بر داشته  باشد.  
وي در پايان خاطر نشان كرد: از ابتداي سال جاري 293 
هزار تن  فرآورده هاي نفتي با 13 هزار و 68 تانكر نفتي در 

بندرانزلي  بارگيري شده است.

بكارگيري تجهيزات جديد مقابله با آلودگي
رئيس اداره ايمني و حفاظت دريائي اداره كل 
بنادر و دريانوردي استان مازندران از تست و 
بكارگيري  سري دوم تجهيزات جديد مقابله 

با آلودگي  خبر داد. 
به گزارش روابط عمومي، نوروز بهاء همچنين 
اظهار داشت؛  هدف از اجراي  اين مهم با توجه به 
تحت گارانتي بودن تجهيزات، استفاده از خدمات 
گارانتي و همچنين  بكارگيري آن ها و آشنايي 
تيم مقابله با آلودگي بندر نوشهر با تجهيزات 
جديد مي باشد كه در اين آزمايش، از جمع كننده 
مواد نفتي در سطح آب و مخزن شناور جمع 
آوري لكه نفتي آزمايش بعمل آمد. بهاء تصريح 
كرد؛ با توجه به تجربه چند ساله  تيم مقابله با 
آلودگي  بندر نوشهر، با ورود تجهيزات جديد توان 

عملياتي اين تيم چند برابر شده است. 
شايان ذكر است كه بندر نوشهر از معدود بنادري 
است كه داراي تيم مقابله با آلودگي با نفرات ثابت 

مي باشد.

برگزارى اولين دوره آموزشى درآمد در بندر خرمشهر
دوره آموزشى درآمد براى كارشناسان سازمان بنادر و دريانوردى و بنادر تابعه برگزار شد.

به گزارش روابط عمومى، معاون ادارى مالى اداره كل بندر و دريانوردى خرمشهر  با اعالم اين مطلب 
گفت : در اين همايش  كه كليه كارشناسان بخش درآمد سازمان و بنادر كشور حضور داشتند، شريفى 
قائم مقام مدير كل امورمالى سازمان بنادر و دريانوردى، موضوعات روز درآمدى را براى پرسنل شركت 

كننده در اين دوره آموزشى تشريح كرد.
اقبال زائر سليماني درباره هدف از برگزارى اين دوره آموزشى اظهار داشت : دوره آموزشى درآمد كه 
براى اولين بار در سطح بنادر كشور برگزار شد با هدف  ارتقاء سطح علمى پرسنل كل بنادركشور صورت 
پذيرفت. وى مدت برگزارى دوره را چهار روز ذكر كرد و تصريح كرد :  بعد از اتمام دوره مذكور به شركت 

كنندگان گواهينامه پايان دوره آموزشى داده شد. 
قابل ذكر است : كارشناسان اداره كل بنادر و دريانوردى استان خوزستان، اداره كل بنادر و دريانوردى 
استان هرمزگان، اداره كل بنادر و دريانوردى استان بوشهر، اداره كل بنادر و دريانوردى استان سيستان 
و بلوچستان، اداره كل بنادر و دريانوردى استان گيالن، اداره كل بنادر و دريانوردى استان مازندران، اداره 
بندر و دريانوردى امير آباد،اداره بندر و دريانوردى شهيد باهنر، اداره بندر و دريانوردى خارك، اداره بندر 
و دريانوردى آبادان، اداره بندر و دريانوردى عسلويه، اداره بندر و دريانوردى لنگه، اداره كل امورمالى، 
مركز اداره رسيدگى به اسناد و اداره كل بندر و دريانوردى خرمشهر در اين دوره آموزشى شركت و از 

سطح علمى آن بهره بردند.

فرانسه ترانشيپ كانتينر از بندر شهيد 
رجايى را آغاز كرد

شركت كشتيرانى CMA CGM فرانسه با وجود تحريم ها، عمليات 
ترانشيپ كانتينر از بندر شهيد رجايى را آغاز كرد.

به گزارش روابط عمومى، خط كشتيرانى CMA CGM فرانسه به عنوان اولين 
 TEU 2200 خط كشتيرانى خارجى با تخصيص يك فروند كشتى با ظرفيت
كانتينر، ترانشيپ كاال از بندر شهيد رجايى به بندر بوشهر را آغاز كرد. بنابر اين 
گزارش برآورد مى شود ساالنه بين 15 تا 20 هزار TEU از كانتينرهاى اين 

شركت در مسير ياد شده ترانشيپ شوند.
اين گزارش حاكيست، تا پيش از اين ترانشيپ كانتينر توسط اين شركت از بندر 

خورفكان امارات انجام مى شد.

رشد 100 درصدى تخليه كانتينر 
در بندر چابهار

تشريح  ضمن  خبرنگاران  با  گفتگو  در  دريانوردى  و  بنادر  مديركل 
بخش هاى  در  آميز  موفقيت  دستاوردهاى  و  گرفته  صورت  اقدامات 
جذب سرمايه گذاري، عمراني و تخليه و بارگيرى، از رشد 100 درصدى 
ميزان   : افزود  و  داد  خبر  چابهار  بندر  در  كانتينر  بارگيرى  و  تخليه 
عمليات انجام شده طى سال گذشته يك ميليون 553 هزار و 86 تن 

كاالى نفتى و غيرنفتى بوده است.
سياوش رضوانى گفت : با ورود 122 فروند كشتى، حجم تخليه و بارگيري در 
اين مدت 307 هزار و 291 تن كاالى غيرنفتى، و يك ميليون و 213 هزار و 
259 تن مواد نفتى بوده كه به ترتيب در كاالى غيرنفتى 3/2 درصد رشد و در 

مواد نفتى منفى 5/2 درصد كاهش تخليه و بارگيرى را نشان مى دهد.
مديركل بنادر و دريانوردى سيستان و بلوچستان در ادامه افزود : صادرات 
از اين بندربيشتر  به كشورهاى حوزه خليج فارس خصوصاً عمان، عراق و 
چين به ميزان 45 هزار و 557 تن كاال بوده كه عمدتاً سيمان و گوگرد و 

آرد بوده است.
وى تصريح كرد : عمليات تخليه و بارگيرى كانتينر در سال 89 در بندر 
چابهار 18 هزار و TEU 356 بوده كه اين ميزان در مقايسه با سال 88 رشد 

صددرصدى را نشان مى دهد.
وى افزود: عمده واردات غيرنفتى در اين بندر شامل لوازم برقى، خودرو و كود 

شيميايى مى باشد.
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افتتاح اسلكه شناور تجسس و نجات 
در بندر لنگه

و  هرمزگان  استان  دريانوردى  و  بنادر  كل  مدير  حضور  با 
و  بنادر  اداره  در  اسكله  پست  يك  مسافران،  حال  رفاه  جهت 

دريانوردى بندر لنگه به بهره بردارى رسيد.
به گزارش روابط عمومي، همزمان با اولين روزهاى بهار سالى كه از 
نامگذارى  اقتصادى  جهاد  سال  عنوان  به  رهبرى  معظم  مقام  سوى 
شده است، با حضور مدير كل بنادر استان هرمزگان و مسئوالن اداره 

بنادر لنگه، يك پست اسكله افتتاح گرديد.
مدير اداره بنادر و دريانوردى بندر لنگه در اين مراسم به خبرنگاران 
گفت: اسكله شناور «تجسس و نجات (SAR)» با هدف تأمين بيشتر 
نجات  و  تجسس  شناور هاى  گيرى  پهلو  و  دريايى  سفرهاى  ايمنى 
دريايى به صورت استاندارد بين المللى در بندر لنگه، در سال 1389 

نياز سنجى شد و هم اكنون به بهره بردارى رسيد.
اسماعيل مكى زاده افزود: اين اسكله با هزينه يك ميليارد و پانصد و 
شصت ميليون ريالي در ابعادى به طول بيست متر و عرض سه متر 

ساخته شده و  در ضلع غربى حوضچه اصلى بندر قرار گرفته است.
نوروزى  سفر هاى  طرح  در  دريايي  سوانح  آمار  به  اشاره  با  وى 
گفت:بحمدا... از ابتداي سال 1390 تا كنون هيچگونه حادثه اى كه 
نياز به دخالت نيرو هاى تجسس و نجات را داشته باشد نداشته ايم 
ولى با اين وجود واحد تجسس و نجات بندر لنگه به صورت بيست و 

چهار ساعته آماده خدمت رسانى مى باشد.

تجهيز ايستگاه راديويي ساحلي بندرتركمن
تجهيز  طرح  اجراي  در    
سازي  استاندارد  و 
در  راديويي  ايستگاه هاي 
سواحل كشور و با هماهنگي 
اداره كل امور دريايي و اداره 
سازمان  دريايي  ارتباطات 
بنادر و دريانوردي، ايستگاه 
راديويي ساحلي بندرتركمن 
به دستگاه گيرنده ناوتكس 

مجهز شد.
     به گزارش روابط عمومى، 
مدير  بازياري  العابدين  زين 
استان  دريانوردي  و  بنادر 

گلستان ضمن بيان مطلب فوق  افزود؛ نصب دستگاه هاي هواشناسي 
و سنجش پارامترهايي چون « سرعت باد، جهت باد، ميزان الحراره، 
رطوبت سنج و باران سنج » نيز از جمله ديگر دستگاه هاي نصب شده 
در ايستگاه موصوف مي باشد كه با حمايت ويژه معاونت هاي دريايي و 
فني و مهندسي سازمان بنادرودريانوردي به نتيجه رسيده و در حال 

بهره برداري مي باشد.

صرفه جويي 7 ميليارد ريالي در اراضي پشتيباني 
بندر امام خميني

پروژه ي احداث دايك B6 و خيابانهاي پيراموني در اراضي پشتيباني مجتمع بندري 
امام خميني با صرفه جويي هفت ميليارد ريالي در حال اجراست. 

به گزارش روابط عمومي، معاون مهندسي و عمران اداره كل بنادر و دريانوردي استان خوزستان 
با اعالم اين خبر گفت : اين پروژه با هدف استحصال و احياي 150 هكتار از اراضي پشتيباني 
زون نفتي در محدوده شمالي بندر و در مجاورت خور موسي به منظور فراهم نمودن بستري 
جهت  مربوطه  ساخت هاي  زير  سازي  آماده  و  نفتي  لوله هاي  و  اسكله  احداث  جهت  مناسب 
واگذاري قطعات به سرمايه گذاران بخش خصوصي، اواخر سال 1389 در دستور كار اين اداره 

كل قرار گرفت. 
مسعود قاسميان با اشاره به اينكه يكي از مراحل اجراي اين پروژه اجراي معبري موقت براي 
دسترسي به اراضي مذكور مي باشد، خاطر نشان كرد : با توجه به حجم باالي عمليات خاكي در 
اين پروژه و وجود خاكهاي باطله فراوان در اطراف محل اجراي پروژه كه به صورت عادي قابل 
بهره برداري نمي باشد، تحقيقات جامع با اعمال مهندسي ارزش براي بهره برداري از خاك 

موجود صورت گرفت. 
قاسميان ادامه داد : با توجه به مطالعات انجام شده و مهندسي ارزش صورت گرفته كه منجر به 
تركيب خاك مذكور با مصالح منتخب شد، بخش عظيمي از اين خاكها قابل استفاده شده و در 10 

درصد از هزينه هاي اين پروژه كه رقمي معادل 7 ميليارد ريال مي باشد، صرفه جويي گرديد. 
وي در ادامه خاطر نشان كرد : پروژه احداث محور معبر B6 و خيابانهاي پيراموني در اراضي 
پشتيباني مجتمع بندري امام خميني با برآورد هزينه ي 71 ميليارد ريالي در بهمن ماه سال 89 
شروع گرديده و پيش بيني مي شود در مدت 18 ماه آماده بهره برداري شود. با شروع بكار پروژه 

مذكور، بندر امام با درخواست فزاينده اي جهت سرمايه گذاري در زون نفتي مواجه گرديد. 
اجراي دايك موقت با خاك محل، اجراي عمليات لجن برداري و تثبيت بستر، اجراي زيرسازي، 
روسازي آسفالتي، تكميل شبكه جمع آوري آبهاي سطحي، اجراي پياده روها با رويه بتني، اجراي 

روشنايي معابر و ساحل سازي از جمله كارهايي است كه در اين پروژه انجام خواهد شد.

249 هزار و TEU 215 كانتينر در سال 
سال  به  نسبت  رشد  درصد   25 با   89
استان  كانتينري  بنادر  در  آن  ماقبل 

خوزستان تخليه و بارگيري شد. 
به گزارش روابط عمومي، مدير كل بنادر و 
امام  بنادر  از  خوزستان  استان  دريانوردي 
خميني و خرمشهر به عنوان بنادر كانتينري 
حجم   : گفت  و  كرد  ياد  خوزستان  استان 
بااليي از تخليه و بارگيري كانتينري كشور 

در اين بنادر صورت مي گيرد.  
 ابراهيم ايدني گفت : با توجه به اهميت جابه 
جايي كاالها به صورت كانتينري در جهان، 
توسعه ظرفيت تخليه و بارگيري كانتينري 
و  بنادر  كل  اداره  كار  دستور  در  همواره 
دريانوردي استان خوزستان قرار دارد كه اين 
امر افزايش 25 درصدي جابه جايي اين نوع 

كاال را در سال89  در پي داشت. 
وي در ادامه با بيان اينكه بندر امام خميني با 
برخورداري از پايانه مناسب كانتينري ظرفيت 
جابه جايي ساالنه 700 هزار TEU كانتينر 
را دارد، گفت : تخليه و بارگيري كانتينري در 
 TEU 170 بندر امام خميني از 123 هزار و
كانتينر در سال گذشته با رشد 26 درصدي 

به 155 هزار و TEU 296 كانتينر رسيد. 
مدير كل بنادر و دريانوردي استان خوزستان 

در ادامه خاطر نشان كرد ؛  تخليه و بارگيري 
 24 رشد  با  خرمشهر  بندر  در  كانتينري 
درصدي به 93 هزار و TEU 919 كانتينر 

رسيد. 
ابراهيم ايدني با اشاره به اينكه حمل و نقل 
حمل  تسهيل  و  سرعت  موجب  كانتينري 
افزايش  از  مي گردد،  المللي  بين  نقل  و 
ضريب ايمني كاال از نظر سرقت و صدمه به 
محموالت، افزايش سرعت تخليه و بارگيري، 
صرفه جويي در زمان حمل، كاهش هزينه 
تخليه و بارگيري، باز نشدن درب كانتينر از 
مبدا تا مقصد، استقرار تناژ قابل توجهي از كاال 
در يك كانتينر، سهولت در چيدمان و استفاده 
بهينه از فضا در محل تخليه و بارگيري به 
عنوان مهمترين مزاياي اين نوع از حمل و 

نقل ياد كرد.

رشد 25 درصدي تخليه و بارگيري كانتينري 
در بنادر خوزستان
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با ورود يك فروند كشتي فله بر با طول 290 
متر و عرض 46 متـر، ركورد ورود اين نوع 

كشتي به بندر امام خميني شكسته شد. 
ــته  به گزارش روابط عمومي، عليرضا خجس
ــدري اداره كل بنادر  ــي و بن ــاون درياي مع
ــت:  گف ــتان  خوزس ــتان  اس ــوردي  دريان و 
ــتي فله بر با نام  با پهلوگيري بزرگترين كش
ــاژ 113 هزار تن  ــداس واريور» با تن «لئوين
ــدر امام خميني  ــور برزيل به بن ذرت از كش
ركورد ورود كشتي فله به اين بندر شكسته 

شد. 
ــام خميني  ــه بندر ام ــه اينك ــاره ب وي با اش
ــه و بارگيري  ــور در تخلي بزرگترين بندر كش
ــوص  ــد در خص ــالت مي باش ــه و غ كاالي فل
ــه و بارگيري  ــات و تجهيزات ويژه تخلي امكان
ــده 600- ــتگاه مكن ــه، به  11 دس كاالي فل
ــاحلي25- ــتگاه جرثقيل س 220 تن، 15 دس

140تن ، 1 دستگاه جرثقيل ساحلي 500 تن 
و 2 دستگاه بوژي اشاره كرد. 

عليرضا خجسته با اشاره به اينكه در 34 پست 
ــكله ي فعال در بندر امام خميني عمليات  اس

ــه و بارگيري كاال انجام مي گيرد، گفت ؛  تخلي
ــكله  قابليت تخليه و  ــكله ها 22 اس از اين اس

بارگيري كاالي فله  و غالت  را دارند. 
ــرد : ترمينالهاي  ــان ك وي در ادامه خاطر نش
غالت بندر امام خميني با 23 هكتار مساحت 
ــاالنه ي 18ميليون تن كاال  داراي ظرفيت س

مي باشند.

تخليه بزرگترين محموله غالت در بندر امام خمينى روحيه ى جهادى تنها راه موفقيت در تحقق 
اهداف سازمانى است

كشتيرانى كاسكو از بندر جبل على به بندرعباس آمد

خط كشتيرانى كاسكوى چين فعاليت ترانشيپى كانتينرهاى خود را از بندر جبل على به  بندر 
شهيد رجايى منتقل كرد.

به گزارش روابط عمومى، كشتيرانى كاسكو با استفاده از شبكه فيدرى تدارك ديده شده، ترانشيپ 
كانتينر از طريق بندر عباس به بنادر جنوبى ايران را آغاز كرد.

بنابر اين گزارش برآورد مى شود خط كشتيرانى مزبور ساالنه حدود 15 هزار TEUكانتينر خود را از 
طريق بندر شهيد رجايى به بنادر بوشهر، خرمشهر، امام خمينى و عسلويه ترانشيپ كند.

شركت كاسكو پيش از اين از بندر جبل على در امارات براى انجام فعاليت هاى ترانشيپى خود استفاده 
مى كرد.

با  خرمشهر  بندر  كل  مدير 
 1390 نامگذارى سال  به  اشاره 
اقتصادى  جهاد  سال  عنوان  به 
رهبرى،  معظم  سوى مقام  از 
را تنها  جهادى  باالى  ى  روحيه 
اهداف  تحقق  در  موفقيت  راه 

سازمانى دانست.
به گزارش روابط عمومى، وى اصالح 
معابر و نصب عالئم ترافيكى جاده هاى 
برق،  پست  احداث  خرمشهر،  بندر 
احداث ساختمان مخابرات، بهسازى 
و توسعه ى ساختمان كنترل درب 
خروج گمرك، افتتاح فاز اول كانال 
زهكش هدايت آبهاى سطحى، دفن 
كردن كابل هاى دوربين مدار بسته 
روشنايى  اجراى  برق،  تاسيسات  و 
اسكله هاى 2 تا 7، بهسازى فاز اول 
محوطه هاى پس كرانه اسكله 2 تا 
7، بازسازى ساختمان مركز آموزش 
و افزايش ظرفيت  برق بندر از 1/5 
به 5 مگاوات را از جمله اقدامات اين 

اداره كل در سال 89  برشمرد.
شناور  به  ادامه  در  دريس   عادل 
مقابله  تخصصى  گشت هاى  سازى، 
با آلودگى دريائى توسط يدك كش 
ناصر 3، راه اندازى سيستم دريافت 
و  شناور ها  از  فاضالب  تصفيه  و 
اسكله  اليروبى  بندرى،  تاسيسات 
خانيان اشاره و عملياتى شدن اين 
اقدامات را بسيار تاثير گذار بر آينده 

اين بندر دانست.

 : افزود  خرمشهر  بندر  كل  مدير 
دستگاه   3 بردارى  بهره  و  خريد 
جرثقيل 120 و 25 تنى با سرمايه 
و  خريد  خصوصى،  بخش  گذارى 
بهره بردارى يك دستگاه كمرشكن، 
خريد تجهيزات جهت صادرات قير، 
بندر  اين  از  سوختى  مواد  ترانزيت 
فارس  خليج  حوزه  كشورهاى  به 
عملياتى  توان  افزايش  همچنين  و 
ترمينال كانتينر از مهمترين اقدامات 
 89 سال  در  كل  اداره  اين  بندرى 

بوده است.
دريس با اشاره به رشد 24 درصدى 
سال  در  كانتينر  بارگيرى  و  تخليه 
سال  در  نمود   اميدوارى  ابراز   ،89
همچنان  را  رشد  اين  بتوانيم   90

ادامه دهيم.
وى تصريح كرد؛ اهداف و برنامه هاى 
سال 90 تدوين و با حول و قوه الهى 
و همت باالى پرسنل اين اداره كل 
با قدرت و سرعت هر چه بيشتر به 

مرحله اجرا در خواهد آمد.

35 ميليون و 889 هزار و 536 تن انواع كاالى تجارى و نفتى در سال89  در بندر 
امام خمينى تخليه و بارگيرى شد. 

 به گزارش روابط عمومي، معاون دريايي و بندري اداره كل بنادر و دريانوردي استان 
خوزستان با اعالم اين خبر گفت: درسال 89 با ورود 1427 فروند كشتى تجارى و نفتكش 
به بندر امام خمينى ميزان 35 ميليون و889 هزار تن انواع كاالهاى نفتى و تجارى با 10 

درصد رشد نسبت به مدت مشابه سال قبل آن در اين بندر تخليه و بارگيرى شده است. 
عليرضا خجسته در ادامه گفت: از اين ميزان كاال، 24 ميليون و 641هزار تن كاالى تجارى 
بوده كه نسبت به مدت مشابه در سال ماقبل آن 5 درصد رشد نشان مى دهد، كه 14 
ميليون و 872 هزارتن آن مربوط به تخليه و 9 ميليون و 768 هزار تن نيز مربوط به بارگيري 

كاال بوده است. 
 وى با اشاره به افزايش تخليه و بارگيري نفتى در بندر امام خاطرنشان كرد : تخليه و 
بارگيرى نفتى با 23 درصد رشد نسبت به سال 88 به 11 ميليون و 248 هزار تن رسيد 
كه 10 ميليون و 628 هزار تن آن به بارگيري نفتي و 620 هزار و 252 تن آن به تخليه 

نفتي اختصاص دارد. 
معاون دريايي و بندري اداره كل بنادر و دريانوردي استان خوزستان در توضيحى،عمده 
كاال هاى غير نفتي تخليه شده در بندر امام را غالت (گندم،ذرت،سويا، جو)، آهن آالت، 
شكر،مواد شيميايي و خاك معدني بيان كرد و گفت : كاالهاى  تجارى  كه در  اين بندر 
بارگيري شده است شامل مواد شيميايى،آهن آالت، خاك معدني، سنگ آهن، گوگرد و 

كاالهاى كانتينرى  مى باشد. 
وى در ادامه اظهار داشت : در سال 89 مقدار 10 ميليون و 280 هزار  تن كاال توسط 
498هزار و 982 دستگاه كاميون و 799 هزار و569  تن كاال توسط 14هزار و 361  دستگاه 

واگن به اقصى نقاط كشور حمل شده است. 
گفتني است ؛ بندر امام خمينى ضمن دارا بودن باالترين ركورد تخليه و بارگيرى در بين 

بنادر كشور ساالنه بيش از 40 درصد صادرات و واردات كاال را بر عهده دارد.

تخليه و بارگيري 35 ميليون تن كاال در بندر امام خمينى
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ساخت و ساز بندر اختصاصي خواجه نفس 
در استان گلستان از سر گرفته شد

 

به دنبال صدور مجوز ساخت از سوي سازمان بنادر و دريانوردي، 
عمليات ساخت و ساز بندر اختصاصي خواجه نفس توسط بخش 
خصوصي واقع در 8 كيلومتري شمال غرب بندرتركمن فعلي از 

سرگرفته شد.
    به گزارش روابط عمومى، زين العابدين بازياري مدير بنادر و دريانوردي 
استان گلستان ضمن بيان اين خبر افزود؛ صدور مجدد مجوز ساخت بندر 
مذكور جاني دوباره به اين پروژه بخشيد و شركت طرح و توسعه بندر خواجه 
نفس  تحت نظارت اين اداره، ضمن سرعت بخشيدن به عمليات اجرائي 
احداث موج شكن ها، تكميل اسكله فاز 1 پروژه و در نهايت انجام اليروبي 
داخل حوضچه و كانال دسترسي را در دستور كار خود قرار داده است كه 
پيش بيني مي شود تا پايان سال جاري اقدامات موثري صورت گرفته و 
پروژه از حدود 20درصد پيشرفت فيزيكي در وضعيت موجود به مقدار قابل 

توجهي از ساخت و ساز افزايش يابد.

بازديد هيئت استاندارد ايران از 
آزمايشگاه هاى بندر خرمشهر

با   : گفت  خرمشهر  بندر  گذارى   سرمايه  و  بازاريابى  مسئول 
توجه به اهميت كنترل كيفيت و تعيين ماهيت كاالهاى ورودى 
به كشور، اداره كل بندر و دريانوردى خرمشهر نسبت به احداث 
مجتمع آزمايشگاه هاى همكار استاندارد اقدام، و با همكارى بسيار 
خوب اداره استاندارد و تحقيقات صنعتى شهرستان خرمشهر 
اين آزمايشگاه ها در محدوده بندر خرمشهر مستقر و شروع به 

فعاليت نمودند.
مسئوالن  بازديد  جريان  در  ميدرى  مهران  عمومى،  روابط  گزارش  به 
آزمايشگاه هاى  از استقرار  ايران  تحقيقات صنعتى  سازمان استاندارد و 
استاندارد در بندر خرمشهر عنوان نمود : استاندارد جايگاه مهمى را در 
فرآيند ترخيص كاال از انبار به خود اختصاص داده و هرگونه تحليل در اين 
خصوص ضمن ايجاد مزيت در يك بندر، قدرت رقابت پذيرى را افزايش 

داده و نهايتاً ظرفيت هاى بندرى را ارتقاء مى دهد.
وى افزود : اداره كل بندر و دريانوردى خرمشهر با رويكرد تسهيل در فرآيند هاى 
ادارى خروج كاال، اقدام به دعوت و استقرار آزمايشگاه هاى همكار استاندارد در 
محدوده ى بندر نمود و با تأمين مكان مناسب براى شركت هاى مربوطه، 

زمينه الزم را براى كسب رضايت صاحبان كاال  را فراهم كرده است.
ميدرى اظهار داشت : به منظوربازديد از روند اجرايى مجتمع آزمايشگاه هاى 
دراين  احداث  حال  در  كه  آزمايشگاه هايى  و  استاندارد  فعال «همكار» 
مجتمع مى باشند آقايان : مهندس وحيد مرندى مقدم معاون نظارت 
براجراى استاندارد، مرتضى  امامى آرندى معاون برنامه ريزى و تدوين 
استاندارد و مهندس مسلم بيات مدير كل سازمان استاندارد و تحقيقات 
صنعتى كشور و مهندس رضا دهدشتى زاده مدير كل استاندارد خوزستان 
و هيئت همراه از اين بندر بازديد بعمل آوردند و با توجه به پيشرفت بسيار 
خوب اين پروژه اظهار اميدوارى نمودند كه در آينده ساير آزمايشگاه هاى 

مورد نياز هم در اين بندر مستقر گردند.

مركز  كشور،  بنادر  در  بار  نخستين  براى 
در  بخشى  مشاركت  با  فنى  خدمات 
مجتمع بندرى امام خمينى به منظور ارائه 
سرويس هاى تعميرات فنى به  كشنده ها 

و خودروهاى سنگين راه اندازى گرديد. 
باقرخانى؛  مسعود  عمومى،  روابط  گزارش  به 
و  بنادر  كل  اداره  نگهدارى  و  فنى  معاون 
لزوم  به  اشاره  با  خوزستان  استان  دريانوردى 
تأمين نيازهاى فنى شركت هاى كارگزارخدمات 
تخليه و بارگيرى در مجتمع بندرى امام خمينى 

به منظور استمرار فعاليت هاى بندرى و دريايى 
در طول شبانه روز و رفاه حال بيشتر آنها اظهار 
نگهدارى  و  فنى  واحد  همكارى  با   : داشت 
اداره كل بنادر و دريانوردى استان خوزستان  
و  فنى  كارگاه  خصوصى،  بخش  مشاركت  و 
سال  ابتداى  مكانيكى  از  امور  رسانى  خدمات 

جارى راه اندازى گرديد. 
تأمين قطعات كاميون هاى كشنده، خودروهاى 
سازى  سوپاپ  زمينه  در  يدكش ها  و  سنگين 
خدمات  ارائه  همچنين  و  شيلنگ  پرس  و 
گيرى   پنچر  برقكارى،  مكانيكى،  تعميرات، 
از جمله خدماتى است كه با سرمايه گذارى 
شركت جميل حكمت خوزستان در مجتمع 
بندرى امام خمينى و با بهره گيرى از نيروهاى 

فنى و متخصص ارائه مى گردد. 
معاون فنى و نگهدارى اداره كل بنادر و دريانوردى 
استان خوزستان، جلوگيرى از خلل و ايجاد وقفه 
جهت تعمير و تأمين قطعات خودروهاى سنگين 
و يدكش ها را از اهم مزاياى راه اندازى اين مركز 
عنوان كرده و اظهار داشت : تا كنون  چند مركز 
ارائه خدمات از جمله خدمات الكترونيكى و لوازم 
نجات غريق با همكارى واحد فنى و نگهدارى و 
مشاركت بخش خصوصى راه اندازى شده است.

ارائه خدمات فنى و مشاركت بخش خصوصى 
در مجتمع بندرى امام خمينى

راه هاى توسعه بهره ورى در راستاى طرح هدفمندى 
يارانه ها بررسى شد

در راستاى توسعه بهره ورى در جهت اجراى طرح هدفمند كردن يارانه ها، نشستى 
با حضور مشاور معاونت اقتصادى و حمل و نقل وزارت راه و ترابرى و نيز دبير كميته 

پيشبرد بهره ورى وزارت راه و ترابرى در مجتمع بندرى شهيد رجايى برگزار شد.
به گزارش روابط عمومى، در اين نشست كه جمعى از صاحب نظران، كارشناسان و مديران 
در بخش بهره ورى حضور داشتند اقدامات انجام شده در حوزه هاى مختلف در راستاى 

هدفمند كردن يارانه ها تشريح شد.
همچنين رويكرد دولت در راستاى هدفمند كردن يارانه ها و افزايش سهم بهره ورى از 

كاركرد دستگاههاى اجرايى مطرح شد.
معاون طرح و توسعه اداره كل بنادر و دريانوردى هرمزگان نيز در اين نشست با اشاره به 
اهميت بهره ورى، به تشريح مهم ترين اقدامات و طرح هاى اجرا شده در اداره كل بنادر 

و دريانوردى پرداخت.
محمد على سعيدى پور با اشاره به نگاه جامع اين اداره كل به بهره ورى گفت : اجراي پروژه 
شش سيگما با 3 پروژه و 8 زير پروژه، اجراى طرح سيستم تك پنجره،  ارزيابي اثر بخشي 
آموزش هاي دريانوردي متقاضيان گواهينامه هاي دريانوردي شناورهاي با ظرفيت ناخالص 
كمتر از 500 و  با قدرت موتور KW<750  و KW<3000  سفرهاي نزديك به ساحل، 
پروژه سنجش ميزان رضايت مشتريان و كاركنان و طرح نياز سنجي و تدوين برنامه آموزشى 
بر اساس استاندارد مهارت ISO 10015 از جمله مهم ترين طرح هاى انجام شده در اين 

بخش مى باشد كه با اجراى آنها سهم بهره ورى افزايش چشمگيرى يافت.
وى با اشاره به استقرار نظام پيشنهادات در اين اداره كل در راستاى ارتقاى سطح بهره 
ورى گفت : با استقرار نظام پيشنهادات، هزاران پيشنهاد دريافت شد كه از اين تعداد 333 

پيشنهاد اجرايى شد كه منجر به صرفه جويى 6 ميليارد ريالى گرديد.
گفتنى است در پايان اين نشست، پرسش و پاسخ در خصوص هدفمند كردن يارانه ها 
صورت پذيرفت. همچنين  بازديد از بخشهاى مختلف بندر شهيد رجايى از ديگر برنامه هاى 

اين نشست بود.
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تعاوني افق، خصوصي سازي و تصدي گري
ــازمان بنادر و دريانوردي؛  ــال ها قبل،  س «س
ــي در  ــن ارگان تخصص ــوان مهم تري ــه عن ب
ــدد  ــور، درص ــي كش ــدري و درياي ــور بن ام
ــازي كارهاي اجرايي و واگذاري  خصوصي س
ــردم و بخش  ــود به م ــور تصدي گري خ ام
خصوصي كشور برآمد؛ به طوري كه اين امر، 
ــار تقويت بخش خصوصي، اصلي ترين  در كن

دغدغه ي سازمان محسوب مي شد.»
«حبيب اهللا اكبري منفرد»، مديرعامل شركت 
تعاوني خدمات بندري و دريايي افق در گفت 
و گو با خبرنگار بندر و دريا، با بيان اين مطلب، 
ــي و تعاوني براي  ــت بخش خصوص بر تقوي
ورود به امور تصدي گري تأكيد كرد و گفت: 
ــه تخصصي و منحصربه فرد بودن  «با توجه ب
ــون: اپراتوري،  ــي، چ ــدري و درياي ــور بن ام
و  ــده  پيچي ادوات  ــداري  نگه و  ــرات  تعمي
ــد گنتري كرين ها كه  تجهيزات بندري، مانن
داراي فن آوري خاصي هستند، فراهم آوردن 
ــذاري برخي  ــراي واگ ــاي كافي ب ظرفيت ه
مأموريت ها و امور اجرايي كه نيازمند نيروي 
ــن وظايف  ــزو اصلي تري ــت، ج متخصص اس

سازمان بنادر و دريانوردي است.»
وي با بيان تاريخچه اي از جزييات فعال سازي 
ــط سازمان  ــركت تايدواتر خاورميانه توس ش
ــازمان بنادر  ــادر و دريانوردي؛ افزود: «س بن
ــركت تايدواتر خاورميانه را  و دريانوردي، ش
ــود، با اخذ مجوزهاي  كه فاقد كارايي الزم ب
ــا تقويت عملكردهاي  ــي، فّعال كرد و ب قانون
ــه عنوان  ــركت مزبور؛ ب ــي آن، از ش تخصص
بازوي اجرايي خود بهره برد،  به طوري كه در 
ــاني متخصص آن، با  حال حاضر، نيروي انس
ــوزش و طي دوره هاي تخصصي، كارهايي  آم
ــهيد  از قبيل: عمليات كانتينري را در بندرش

رجايي انجام مي دهند.»
ــركت  ــب ش ــري»، به واگذاري نامناس «اكب
ــته و در نتيجه  ــر خاورميانه در گذش تايدوات
ــور بندري و  ــي آن در ام ــديد بازده افت ش
ــت:  ــاره كرد و اظهار داش ــور اش دريايي كش

ــركت تايدواتر خاورميانه  «گرچه واگذاري ش
ــام،  نظ ــي  كل ــت هاي  سياس ــوب  چارچ در 
ــاس اصل 44 قانون اساسي انجام شد،  براس
ولي با توجه به شكل گيري و تكامل آن پس 
از يك دهه زحمت و پي گيري سازمان بنادر 
ــذاري صحيح  ــد با واگ ــوردي، مي ش و دريان
سهام آن به كاركنان و بازنشستگان سازمان 
ــت آن، صندوق بازنشستگي  و راهبري درس
سازمان را صاحب شركت تخصصي سودآوري 

كرد.»
ــركت تعاوني خدمات بندري و  مديرعامل ش
ــفه ي اصلي ايجاد  ــق، با بيان فلس دريايي اف
اين شركت، قابليت و ظرفيت خدمات رساني 
ــوازات عملكرد  ــق را به م ــركت تعاوني اف ش
و  ــت  ندانس ــه  خاورميان ــر  تايدوات ــركت  ش
دو  ــركت،  ش ــن  ــاخت: «اي س ــان  خاطرنش
ــال مي كند: جلوگيري از  هدف عمده را دنب
ــاي متخصص كه پس  ــدن نيروه پراكنده ش
ــه و امور  ــب تجرب ــال هاي طوالني كس از س
هماهنگي، توأم با برخورداري از آگاهي الزم 
ــد و ديگر،  ــور خدمت كنن مي توانند به كش
ــتگان در امور  ــت مالي الزم از بازنشس حماي
ــتي آنان كه به غير  درماني، بيمه اي و معيش
ــازمان، تا حد  از عنايت ويژه ي مديرعامل س
ــركت افق  ــق درآمدزايي ش ــادي از طري زي

امكان پذير است.»
ــركت تعاوني  ــته ي اوليه ي ش «اكبري»، هس
خدمات بندري و دريايي افق را شامل 7 نفر 
دانست كه از دي ماه 1387، با گردهم  آمدن 
ــازمان، درصدد حل  ــتگي به س و بدون وابس
مشكالت و كمك به سازمان بنادر برآمده اند. 
ــركت،  ــزود: «اين ش ــن خصوص اف او در اي
و  ــود  مي ش اداره  ــي  خصوص ــورت  ص ــه  ب
زيرمجموعه ي هيچ ارگاني نيست و تاكنون، 
هيچ كمك مادي را از هيچ سازماني دريافت 
ــه ي آن در قالب 7  ــرمايه ي اولي ــرده و س نك
ــط 7 بنيان گذار  ــهم 300 هزار ريالي توس س
ــده است و در حال حاضر نيز،   اوليه تأمين ش
ــزار و 800 نفر  ــهام داران آن به 2ه تعداد س

مديرعامل شركت تعاوني خدمات بندري 
و دريايي افق در گفت و گو با بندر و دريا

به  دولتي  اقتصادي  از  ايران،  گذر  حال  در  اقتصادي  ي  سامانه 
بر  و  رهبري  معظم  مقام  منويات  با  مطابق  خصوصي  اقتصادي 
اساس كارمايه هاي اصل 44 قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران، 
گريزي از اين واقعيت نداشته و ندارد كه سازمان هاي توانمند و 
ثروت آفرين همچون، سازمان بنادر و دريانوردي، به منظور ايجاد 
پايداري در وظايف و ماموريت هاي ستادي و حاكميتي خويش 
مي بايست از شركت هاي متعهد و متخصص با توان باالي اجرايي 
در بخش تعاوني كه بستر مناسبي براي گذر اقتصادي فراهم كرده 

است، بهره مند شوند.
در اين ميان، فكر پويا و متعهدانه ي تشكيل " شركت تعاوني 
خدمات بندري و دريايي افق" به منظور ايجاد چنين بستري، 
توام با پيش گيري از پراكنده گي نيروهاي متخصص و كارآزموده 
بازنشسته، توام با پوشش مناسب و منطقي هزينه هاي معيشتي 
براي  را  فراواني  اميدواري هاي  سازماني،  كاركنان  از  دسته  اين 
است.  كرده  ايجاد  آنان  خانواده هاي  و  بازنشستگان  شاغالن، 
آنچه در ادامه مي خوانيد، ماحصل گفت و گوي " حبيب اله اكبري 
منفرد"، عضو هيات مديره و مديرعامل " شركت تعاوني خدمات 
بندري و دريايي افق" با خبرنگار ماهنامه بندر و دريا است كه در 
آستانه برگزاري مجمع ساليانه آن و در خصوص چگونگي تشكيل 

اين تعاوني و اهداف و برنامه هاي آن صورت گرفته است:

مسعود عباس زاده
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بالغ مي شوند.»
ــعه  ــركت را توس وي عمده ي اهداف اين ش
ــت و افزود:  ــات دريائي و بندري دانس خدم
«ساختار سازماني اين شركت نيز، بر همين 
ــامل مديريت هايي  ــاس تعريف شده و ش اس
ــدري، خدمات  ــون: ارتباطات، خدمات بن چ
ــي و مشاوره،  دريايي، خدمات فني، مهندس
امور تجهيزاتي و امور بيمه گري است و عالوه 
بر اين، در صورت تعريف مأموريت يا وظيفه ي 
ــاختار شركت، قابل انعطاف بوده و  جديد، س
از توانايي انطباق پذيري و تحول ساختار نيز، 

برخوردار است.»
ــركت تعاوني خدمات بندري و  مديرعامل ش
ــاره به بيانات گران قدر  دريايي افق، ضمن اش
ــون واگذاري  ــري، پيرام ــم رهب ــام معظ مق
25درصد از امور به بخش تعاوني، از تعاوني ها 
ــاختار اقتصادي  ــى س به عنوان ارگان  اساس
ــت: «اخيراً،  ــار داش ــرد و اظه ــور ياد ك كش
ــري، بر واگذاري  ــت وزارت راه و تراب سرپرس
كارها به بخش تعاوني تأكيد و اعالم آمادگي 
ــورد نياز را  ــا هر گونه مجوز م ــت ت كرده اس
ــد و عالوه بر  ــت دريافت نماي ــأت دول از هي
ــيد عطاءاله صدر، مديرعامل  آن، مهندس س
ــازمان هم، همواره نگاه ويژه اي بر توسعه  س
ــوق اصلي ما در  ــته و مش بخش تعاوني داش
ــزو دغدغه هاي  ــن امر بوده اند و ج اجراي اي

اصلي وى محسوب مي شود.»
ــركت تعاوني  ــري»، با اعالم آمادگي ش «اكب
خدمات بندري و دريايي افق به منظور پذيرش 
ــط سازمان  مأموريت ها و وظايف محوله توس

ــاد هماهنگي هاي  ــادر و دريانوردي و ايج بن
ــان كرد: «به همين منظور و  الزم، خاطرنش
ــراي افزايش قابليت هاي تخصصي و ارتقاي  ب
سطح كيفيت خدمات مان، كل بازنشستگان 
سازمان بنادر و دريانوردي را از صدر تا ذيل 
ــم تا از تمام قابليت ها  مورد رصد قرار داده اي

بهره مند شويم.»
ــيس  ــس از تأس ــفانه، پ ــت: «متأس وي، گف
شركت تعاوني افق و طي 2 سال اخير، هنوز 
نتوانسته ايم هيچ كار جدي و مؤثري را انجام 
دهيم و به رغم مشخص نبودن داليل اين امر، 
ــد، هنوز شناخت مناسب و در  به نظر مي رس
شأن شركت تعاوني افق، در اذهان مسئوالن 
به وجود نيامده و لذا بر خود واجب مي دانيم، 
با تمام توان تالش كنيم تا باورپذيري نسبت 
ــركت، به وجود  ــذاري امور به اين ش به واگ

آيد.»
ــي خدمات بندري  ــركت تعاون مديرعامل ش
ــاي قانوني  ــه محدوديت  ه ــي افق، ب و درياي
ــركت در اثر  ــه اين ش ــور ب ــذاري ام در واگ
كيفيت سنجي دستگاه هاي نظارتي هم چون: 
ــازمان بازرسي كشور،  ديوان محاسبات و س
ــاره  ــه ديگر موانع قانوني در واگذاري ها اش ب
ــا توجه به تأكيد مقام  ــرد و افزود: «البته ب ك
معظم رهبري در واگذاري 25درصدي كارها 
به بخش تعاوني و تأييد سرپرست وزارت راه 
ــازمان بنادر،  و ترابري و تمايل مديرعامل س
ــئوالن سازمان در  ــخ گو نبودن مس هنوز پاس
ــام قرار دارد،  ــوص در هاله اي از ابه اين خص
ــتيم تا با  ــم اين موانع، درصدد آن هس به رغ

گفت و گو و رفع خألهاي موجود فعاليتهاي 
شركت را عملياتي كنيم، تا چنانچه سازمان 
ــركت واگذار  بخواهد، مأموريتي را به اين ش
ــود و دغدغه ي خاّصي  كند، دچار نگراني نش

براي آينده آن نداشته باشد.»

شركت تعاوني فراگير با حوزه هاي 
متفاوت كاري

ــدري و دريايي  ــركت تعاوني خدمات بن «ش
ــي فراگير  ــركت تعاون ــق، در رديف 10 ش اف
ــوري قرار دارد و فرااستاني عمل كرده و  كش

در تمام كشور داراي عضو است.»
ــه تمركز  ــان اين مطلب، ب ــري»، با بي «اكب
ــي افق در بنادر و  ــركت تعاون فعاليت هاي ش
ــطح مديريت شعبه  ايجاد نمايندگي ها تا س
ــي از دغدغه هاي  ــت: «يك ــاره كرد و گف اش
ــادر، عالوه بر  ــازمان بن ــي مديرعامل س اصل
ــركت تعاوني به  ــاي ش ــعه ي فعاليت ه توس

از رهنمودهاي مهندس صدر، تصدي گري كارهايي 
چون: الي روبي و يدك كشي بود كه شركت افق نيز، 
ضمن بهره مندي از اين رهنمودها، طي مذاكراتي كه 
با متخصصان اين امور بعمل آورد، آمادگي خود را 
براي آغاز مطالعات فني و اقتصادي، با در نظر گرفتن 
نظرات سازماني و دستورالعمل هاي اعمال شده ، اعالم 

نمود.
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عنوان بازوي اجرايي، تأمين آتيه ي فرزندان 
ــتگان و واگذاري كارهاي  كاركنان و بازنشس

ديگر در چارچوب قانون به آن است.»
وي با بيان اين كه ديدگاه مديرعامل سازمان 
ــا، نه به  ــذاري برخي كاره ــوص واگ در خص
عنوان پيمان كار، بلكه به عنوان متولي، مورد 
ــوان مثال، يكي  ــت، افزود: «به عن تأكيد اس
ــذاري مديريت راهبردي  ــنهادها، واگ از پيش
ــود تا با  ــركت  ب ــامانه ي VTS به اين ش س
دريافت هزينه خدمات مربوطه از كشتي هاي 
عبوري، نه به عنوان پيمان كار بلكه به عنوان 

متولي، انجام وظيفه بكنيم.»
ــركت تعاوني خدمات بندري و  مديرعامل ش
ــاني هاي بنادر  دريايي افق، واگذاري آتش نش
ــروي متخصص  ــار تربيت و تأمين ني در كن
ــه متخصصان  ــژه ب ــود وي ــت س آن و پرداخ
ــركت تعاوني  ــط ش ــتي توس ــاي كش راهنم
ــركت را،  ــهم آنان در اين ش ــق، جدا از س اف
ــر رويكردهاي واگذاري و تصدي گري  از ديگ
ــاال، به منظور  ــزه ي ب ــاد انگي ــا ايج ــوأم ب ت

بهره مندي از توانايي هاي ويژه ي متخصصان 
ــمرد و اظهار داشت:  «از ديگر  ــازمان برش س
ــدر، تصدي گري  ــدس ص ــاي مهن رهنموده
ــي بود  ــي چون: الي روبي و يدك كش كارهاي
ــركت افق نيز، ضمن بهره مندي از اين  كه ش
ــي مذاكراتي كه با متخصصان  رهنمودها، ط
ــل آورد، آمادگي خود را براي  ــن امور بعم اي
ــادي، با در نظر  ــات فني و اقتص آغاز مطالع
ــازماني و دستورالعمل هاي  گرفتن نظرات س

ــده ، اعالم نمود.» اعمال ش
ــركت تعاوني خدمات  «اكبري»، از آمادگي ش
ــبت به اجراي طرح  ــدري و دريايي افق، نس بن
ــي در بندر شهيد رجايي، با  پايلوت يدك كش
ــادي موجود، در قالب  وجود تحريم هاي اقتص
ــركت  ــادي با يك ش ــي و اقتص ــاركت فن مش
اسپانيايي،  به منظور خريد يدك كش و ارايه ي 
ــداري آن خبر داد و  ــات، تعميرات و نگه خدم
خاطرنشان كرد: «آمادگي داريم، نيازهاي كشور 
را در اين زمينه تأمين و با استفاده از تخصص 
ــته ي متخصصان  ــاال، منحصربه فرد و برجس ب
ــه ي  ــه تجرب ــتگان آن  ك ــازماني و بازنشس س
گران قيمت دوران دفاع مقدس و هدايت بنادر 
تجاري را در آن مقطع به عهده داشته اند، بهتر 

از هر شركت ديگر، برآورده سازيم.»
ــي و اقتصادي مربوط به  وي، از مطالعات فن
ــيلوي 50هزار تني غالت در بندر  احداث س
ــش خصوصي خبر  ــاركت بخ اميرآباد با مش
ــده،  ــيلوي يادش ــت: «20درصد س داد و گف
ــده و گام اول اجراي اين پروژه،  خريداري ش
ــتعداد 25هزار تن، همراه با اجراي كل  با اس
ــيون آن، در  عمليات عمراني و اتمام فوندانس
كنار خريد بدنه ي فلزي سيلو از كشور آلمان 
ــورت پذيرفته  ــل بخش هايي از آن ص و حم
ــده، با ورود تيم  ــت كه ظرف 20 ماه آين اس
ــيلو، نصب و راه اندازي  ــازنده ي س آلماني س

آن، آغاز خواهد شد.»
ــركت تعاوني خدمات بندري و  مديرعامل ش
دريايي افق، از خريد 21درصد سهام شركت 
ــا تصويب صندوق  ــبز خاورميانه، ب نگين س
بازنشستگي خبر داد و در اين خصوص افزود: 
«شركت نگين سبز خاورميانه كه متخصص 
ــت، مي تواند با  ــي و هيدروگرافي اس الي روب
ــركت تعاوني خدمات بندري و  مساعدت ش
دريايي افق كه بخشي از وجوه خريد سهام را 
ــز پرداخت كرده، به جايگاه اصلي خود در  ني

انجام مأموريت هاي محوله دست يابد.»
ــات  اقدام ــاير  س ــوص  خص در  ــري»،  «اكب
ــركت تعاوني افق، گفت: «تأسيس شركت  ش
ــين، به منظور توان مندسازي پايانه داري  پرش
ــور، خريد بخشي از سهام شركت  معتبر كش
در  ــركت  ش و  ــوب  جن ــط  خ ــتي راني  كش
ــهيد  ــه ي كانتينري بندر ش ــه ي پايان مناقص
رجايي كه شانس برنده شدن شركت تعاوني 

ــت، از ديگر  ــيار باال اس افق در فرايند آن بس
اقدامات اين شركت محسوب مي شود.»

پروژه هاي در دست مطالعه
ــازي كريدور شمال -  ــتاي فعال س «در راس
ــركت حمل ونقل  ــيس ش جنوب، طرح تأس
ــركت  ــاركت 6 ش ــمند جاده اي با مش هوش
پيش كسوت، در قالب توافق نامه اي به منظور 
ارايه ي خدمات حمل ونقلي مناسب در سطح 
ــورد نياز را در  ــور و صدور بارنامه هاي م كش

دست مطالعه داريم.» 
ــه خبرنگار  ــا بيان اين مطلب ب ــري»، ب «اكب
ــاخت  ــه براي س ــا»، از مطالع ــدر و دري «بن
ــور  ــوختي در مناطق غربي كش ــه ي س پايان
به منظور ارايه ي فرآورده هاي سوختي و نفتي 
ــور عراق و هر كشور متقاضي ديگري  به كش
ــركت تعاوني  خبر داد و اهداف ديگر اين ش
ــت: «قصد نداريم، مانند  را چنين عنوان داش
سازمان هاي دولتي عمل كنيم و مي خواهيم 
با حداقل نيروي انساني، بيش ترين بازدهي را 
در انجام مأموريت هاي محوله داشته باشيم. 
ــكاران كارآمد و  ــذا از خدمات بالقوه ي هم ل
ــازمان بنادر بهره مند  ــته ي س پوياي بازنشس
ــروژه اي را به صورت بالفعل  ــده ايم تا هر پ ش

تعريف و عملياتي كنيم.»
ــركت تعاوني  ــزي ش ــر مرك وي، اداره ي دفت
خدمات بندري و دريايي افق را با كم تر از 10 
ــر  نفر نيرو، به منظور كاهش بار مالي آن ميس
دانست و گفت: «در حال حاضر، نمايندگي هاي 
ما در استان هاي خوزستان، هرمزگان، بوشهر، 
گيالن، مازندران و بندر اميرآباد، با حضور يك 

نفر راه اندازي شده است.» 
ــات بندري و  ــركت تعاوني خدم مديرعامل ش
ــب  ــاني مناس ــتار اطالع رس دريايي افق، خواس
ــنايي مخاطبان از خدمات و نّيت  به منظور آش
خير اين شركت شد و افزود: «ما داراي امكانات 
الزم اطالع رساني به تمامي اعضاي خود نيستيم، 
ــا» مي توانند  ــون «بندر و دري ــرياتي چ لذا نش
ــالت مهم را به عهده گرفته و به منظور  اين رس
ــب براي جذب سهام داران  ــاني مناس اطالع رس
جديد يا واگذاري سهام بين اعضا، به طور كارآمد 

و مؤثر، ياري دهنده ي ما باشند.»
ــو، به واگذاري  ــري»، در پايان گفت وگ «اكب
ــي و 166  ــهم 30هزار تومان ــل 33 س حداق
ــد تا مجمع  ــاي فعلي يا جدي ــهم به اعض س
ــاره كرد و نحوه ي پرداخت  بعدي شركت اش
ــد نقد و باقي مانده  ــه صورت 30درص آن را ب
در 12 قسط با هماهنگي امور مالي سازمان 

بنادر و دريانوردي، ميسر دانست.
شايان ذكر است كه «حبيب اهللا اكبري منفرد»، 
ــهريورماه 1389، جايگزين «جواد  از 13 ش
اصغري» در سمت مديرعاملي شركت تعاوني 
خدمات بندري و درياي افق شده است. ■

قصد نداريم، مانند سازمان هاي دولتي عمل كنيم و 
مي خواهيم با حداقل نيروي انساني، بيش ترين بازدهي 
را در انجام مأموريت هاي محوله داشته باشيم. لذا از 
خدمات بالقوه ي همكاران كارآمد و پوياي بازنشسته ي 
سازمان بنادر بهره مند شده ايم تا هر پروژه اي را به 

صورت بالفعل تعريف و عملياتي كنيم.
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ارتباطات  كارشناسان  و  مسئولين  تخصصي  گردهمايي  دومين   
خرمشهر  بندر  در  حالى  در  دريانوردي  و  بنادر  سازمان  دريايى 
برگزار شد كه بر اساس گزارش ارائه شده در ابتداى جلسه توسط 
رئيس اداره ارتباطات دريايى بالغ بر 93درصد از مصوبات نشست 

قبلى با همكارى كليه بنادر كامًال اجرايى شده بود. 
اين نشست دو روزه با سخنرانى "شاهين تركپور" معاون دريايى 
و بندرى اداره كل بندرخرمشهر آغاز شد. وي ابراز اميدوارى كرد 
كه مصوبات اين نشست موجبات ارتقاء هر چه بيشتر ارتباطات 

دريايى كشور را در سال آينده فراهم آورد. 
رئيس اداره ارتباطات دريايى سازمان بنادر و دريانوردي دراين نشست 
تخصصي به پويايى ارتباطات و تحوالت بى وقفه آن اشاره كرد و اهميت 
تدوين اهداف بر اساس گام هاى استاندارد (SMART) و برنامه ريزى 
دقيق جهت اجراى هر يك از بندهاى تدوين شده را راهكارى به منظور 
را  گذارى  هدف  وى  دانست.  ارتباطات  بخش  پويايى  با  شدن  همسو 
مهمترين عامل حركت و خلق آينده ي مفيد در بخش ارتباطات دريايى 
خواند و آن را به مثابه ترسيم جاده اى براى نيل به اهداف آتى دانست. 
”سعيد خورسندي“ همچنين، ضرورت برنامه ريزى و ايجاد هماهنگى به 
منظور اجراى صحيح وظايف را مهمترين عامل در دستيابي به موفقيت 

خواند. 
در ادامه نشست، دستور كار آن، به شرح ذيل مطرح شد و هر يك از 
مسئوالن بنادر، به تشريح اقدامات انجام شده در حوزه خود پرداختند. 
همچنين، شركت كنندگان در اين نشست، با بررسى و ارزيابى اقدامات، 

به ارايه ي پيشنهاد، جهت هر چه بهتر شدن نتايج پرداختند. 
IMO تشريح اقدامات انجام شده جهت آمادگى مميزى -

- راه اندازى سيستم LRIT و تفكيك وظايف سازمان و بنادر
- تشريح سيستم مديريت يكپارچه بحران و امكانات و ويژگى هاى آن 

- تشريح اقدامات انجام شده در زمينه مصوبات گردهم آيى بندر امير 
آباد

- بررسى وضعيت مراكز راديويى غير وابسته 
GMDSS data base راه اندازى -

- دستورالعمل ارسال پيامهاى هواشناسى از طريق پيام كوتاه
- بررسى وضعيت كميته هاى راهبردى هواشناسى 

- شناسنامه تجهيزات راديوئى بنادر
- تشريح طرح فركانسى بنادر

- تشريح اهداف سال آتى
در پايان اين نشست، رئيس اداره ارتباطات دريايى سازمان بنادر، ضمن 
جمع بندى مصوبات ابراز اميدوارى كرد: «با همت و تالش مضاعف و 
كه  نيز  را  آينده  سال  بخش  اين  در  ذيربط  كارشناسان  كليه  همكارى 
به لحاظ حجم اقدامات يكى از سالهاى پرترافيك كارى خواهد بود، با 

همكارى و تعامل مناسب و در راستاى اهداف تعيين شده و همچنين 
در راستاى ارتقاء جايگاه جمهوري اسالمي ايران در مجامع بين المللى، 

به پايان برسانيم».
- انجام اقدامات الزم به منظور اجرايى نمودن مقرره 1-19 فصل پنجم 

.SOLAS

- اجراى دوره GMDSS كليه بنادر جهت كليه پرسنل باقى مانده .
- بررسى نحوه عملياتى نمودن data base سيستم VTS و الحاق آن به 

.LRIT سيستم Data Base

- تهيه و تدوين روش اجرايى نحوه مميزى از مراكز راديويى غير وابسته و 
بازنگرى فرم مميزى از مراكز مذكور.

.AIS بررسى نحوه شبكه سازى تجهيزات -
 GMDSS تكميل، تصديق و يا درج اطالعات شناورهاى تحت پرچم در -

DATA BASE با همكارى ادارات ثبت.

- ارتقاء كمى و كيفى جلسات كميته راهبردى مخابرات و تعيين تكليف 
نهايى مراكز راديويى غير وابسته به سازمان.

- آمادگى جهت پيش مميزى بنادر بر اساس الزامات و برنامه زمانبندى اعالم 
شده از سوى مركز .

- اجراى طرح ملى فركانس دريايى در كليه استانهاى ساحلى و ارائه نظرات 
و تغييرات احتمالى به مركز.

- اعالم نظر هر يك از بنادر در خصوص تفاهم نامه با سازمان تنظيم مقررات 
و ارتباطات راديويى.

- ترغيب شركت هاى فعال در زمينه ايجاد تعميرگاه ساحلى (SBM) و 
نظارت بر شركت هاى موجود در هر استان.

غير  شناورهاى  ايمنى  نامه  آيين  بازنگرى  خصوص  در  نظرات  ارائه   -
كنوانسيونى.

- انجام اقدامات الزم به منظور تاسيس ايستگاه Unmanned در مناطق 
پسا بندر و گوگسر.

- جابجايى ايستگاه Unmanned كياشهر به منطقه رامسر.
- هماهنگى جهت دريافت اطالعات هواشناسى دريايى از سكوهاى نفتى و 
شناورها به منظور مقايسه با پيش بينى هاى دريافتى از هواشناسى استان در 

راستاى ارتقاء كيفيت اينگونه پيامها.
- اشاعه فرهنگ دريانوردى از طريق برگزارى كارگاه هاى آموزشى- سمينار.

شايان ذكر است اداره ارتباطات دريايى در همين راستا، در هر سال 2 نشست 
با حضور مسئوالن و كارشناسان ارتباطات دريايى كليه بنادركشور برگزار مى 
نمايد كه اولين آن در ابتداى هر سال، به منظور برنامه ريزى و هماهنگى و 
ارايه خط مشى و دريافت بازخورد از كارايى و اثر بخشى اقدامات انجام شده، 
برگزار مي شود و ديگرى، در پايان هر سال، جهت ارزيابى عملكرد بنادر و 
پايش اثر بخشى هر يك از فعاليتهاى واگذارشده، بررسى موانع و مشكالت، 

ارائه راهكارها و تدوين اهداف سال آتى صورت مي پذيرد. ■

 دردومين گردهمايي تخصصي ارتباطات دريايى
بنادركشوردرخواست شد
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و  الزامات  خصوص  در  ابتدا،  در   ●
در  پروژه اى  چنين  اجراى  ضرورت هاى 

بندر امام خمينى، توضيحاتى بفرماييد؟ 
به  خمينى  امام  بندر  اقتصادي  ويژه  منطقه 
در  فله  كاالى  حمل  پايانه ي  مهم ترين  عنوان 
70درصد  از  بيش  به  نزديكى  علت  به  ايران، 
هم جوارى  و  كشور  جمعيتى  و  صنعتى  مراكز 
ويژه ي  منطقه ي  و  اروند  آزاد  منطقه ي  با 
اقتصادى پتروشيمى بندر امام، از شرايط ويژه 
و منحصربه فردى براى صادرات مجدد كاالهاى 
وارداتى و محصوالت نفتى و كاهش هزينه هاى 
حمل و بهاى تمام شده ي كاال برخوردار است؛ 
به طورى كه ساليانه حدود 38درصد از حجم 
كل مبادالت تجارى كشور، از طريق اين بندر 

انجام مى گيرد. 
بندر  دومين  مديران  تا  شده  سبب  امر  اين 
بزرگ تجارى كشور، به فكر سامان دهى تردد 
كاميون ها در محوطه ي بندرى از طريق ايجاد 

سيستم مانيتورينگ، شوند.
در حال حاضر، بنادر بزرگ جهان از اين فن آوري 
براي رديابي كانتينر استفاده مي كنند و بندر 
پايلوت،  صورت  به  نيز،  خميني  امام  تجاري 
همچنين،  است.  شده  آن  اجراي  در  پيشگام 
بين  توافق نامه اي  سال 1388،  ارديبهشت  در 
سازمان بنادر و گمرك جمهوري اسالمي ايران 

منعقد، و به موجب آن مقرر شد،  بنادر ايران 
از  بندر،  به  ورودي  كاميون هاي  رديابي  براي 
اين  كنند.  استفاده  رديابي  جديد  تكنيك هاي 
ويژه  منطقه  كارشناسان  كه  است  حالي  در 
اقتصادي بندر امام خميني، پيش از اين، طرح 

مزبور را مورد مطالعه قرار داده بودند. 

چه  از  و  چيست؟   RFID فن آورى   ●
ويژگى هايى برخوردار است؟ 

 RADIO FREQUENCY فن آورى 
به اختصار  IDENTIFICATIONكه 

راديويي  تكنيك  شود،  مى  گفته   RFID

سيستم  يك  در  است.  اشياء  شناسايي  جهت 
كوچكى  برچسب هاى  توسط  اشياء   ،RFID

اتيكت گذارى مى شوند كه قابليت نگهدارى و 
ثبت اطالعات را دارند. اين برچسب ها اطالعات 
داده شده را توسط امواج راديويى به گيرنده هاى 
مجاور ارسال كرده و گيرنده ها نيز، به نوبه ي 
اطالعات  پردازش  و  دريافت  به  نسبت  خود، 

اقدام مى كنند.
برچسب ها  ميان  اطالعات  (انتقال  قابليت  اين 
در  بالقوه  استفاده ي  امكان  گيرنده ها)،  و 
تشخيص  دقيق،  شناسايى  به  نيازمند  صنايع 
فراهم   RFIDبراى را  اشياء  ورديابى  هويت 
قسمت  پنج  از   RFID سيستم  يك  مى كند. 

آنتن   –  Reader  –  TAG شامل:  اصلى، 
 Host Application–  Middleware-

تشكيل شده است. 
كاربردهاى  داراى   RFID كلى،  طور  به 
متفاوتى مانند: ره گيرى كاال، ره گيرى خودرو، 
كنترل دسترسى و مانيتورينگ اجناس است. 
شامل:  بنادر،  در  آن  عمده ي  كاربردهاى  ولى 
كارگو  جنرال  كاالي  مانند   ) كاال  ره گيرى 
و  دسترسى  كنترل  كانتينري)،  كاالي  و 
ره گيرى كاميون است كه در اين طرح، مورد 
پروژه ي  شدن  اجرايي  زيربناي  عنوان  به  آخر 
هوشمندسازى بنادر، مد نظر قرار گرفته است.

● فن آورى RFID در منطقه ويژه اقتصادي  
بندر امام خمينى چه كاربردهايى خواهد 
خواهد  عمل  صورتى  چه  به  و  داشت؟ 

كرد؟ 
طرح،  شدن  عملياتى  از  پيش  پروژه،  اين  در 
بايد به هر كاميون يك تگ داراى كد شناسه ي 
مشخص كه شماره ي پالك خودرو نيز در آن 
درج شده، داده شود. از سوى ديگر، فرض بر 
و  كاميون ها  ورودى  گيت  ميان  كه  است  آن 
پايانه ي حمل و نقل، ارتباط On-line برقرار 
بوده و به محض صدور حواله ي بارگيرى براى 
كاميون در پايانه ي حمل ونقل، مشخصات آن، 

در نشست بامعاون طرح وتوسعه ي 
اداره كل بنادر ودريانوردي خوزستان بررسي شد

سميه گوران

امروزه بنادر به عنوان يكي از حلقه هاي مهم زنجيره ي تأمين كاال در 
تجارت بين الملل به شمار مي آيند و كشور ما نيز، با وجود مرز گسترده ي 
آبي و دسترسي به آب هاي آزاد، از موقعيت مناسبي در اتصال به شبكه ي 

حمل ونقل دريايي برخوردار است.
يك  عنوان  به  كاميون  وسيله ي  به  كاال،  نقل  و  حمل  كه  آن جايي  از 
روش حمل و نقل مقبول و فراگير در كليه ي فرآيندهاي جابه جايي كاال 
استفاده مي شود؛ افزايش مبادالت كاال و ضرورت استفاده از تكنيك ها و 
روش هاي كنترل تردد كاميون ها در جاده هاي كشور، امري اجتناب ناپذير 

به نظر مي آيد.
در سال هاي اخير، جوامع پيشرفته با بهره گيري از امكاناتي كه به عنوان 
ره آوردهاي فن آوري اطالعات شناخته مي شوند و با ايجاد سيستم هاي 
به منظور  مناسبي،  زيرساخت هاي   ،(  ITS) نقلي  و  حمل  هوشمند 
در  كارا  و  مطلوب  فن آوري هاي  به  ترافيك  متخصصين  دست يابي 
برنامه ريزي، هدايت و كنترل ترافيك فراهم آورده اند. در اين خصوص، 
گفت وگويي با «جهانگير نجاتى»، معاون طرح و توسعه ي اداره ي كل بنادر 

و دريانوردى استان خوزستان انجام شده است كه در ادامه مي خوانيد:
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شامل: پالك خودرو، زمان، تاريخ و نام كشتى 
گيت  در  مستقر  سيستم  اپراتور  دسترس  در 
ورودى بندر خواهد بود. سپس مراحل رديابي 

به شكل زير انجام مي شود:
مرحله ي اول: ورود به گيت كه پس ازنزديك 
 Reader ورودى،  گيت  به  خودرو  شدن 
را  تگ خودرو  شناسه ي  كد  گيت،  در  موجود 
شناسايى مي كند و پس از تطبيق با مشخصات 
كاميون هاى موجود در بانك اطالعاتى ارسالى 
از پايانه و ثبت زمان ورود در تگ و همچنين 
اجازه ي  شبكه،  در  موجود  اطالعاتى  بانك 
ورود به كاميون داده مى شود. در اين مرحله، 
تكميلى  اطالعات  ساير  درج  امكان  همچنين 
در تگ خودرو، شامل: محدود كردن دسترسى 
محوطه ي  در  مشخص  مسيرهاى  به  خودرو 

بندرى نيز وجود دارد.
از  پس  خودروكه  مسير  تعيين  دوم:  مرحله ي 
ورود خودرو به محوطه ي بندر، كاميون به محل 
يكى از باسكول هاى موجود در بندر راهنمايي 
مى شود. اين مهم از طريق يك نمايش گر بزرگ 

در بدو ورود، به راننده اطالع داده مى شود. 
مرحله ي سوم: توزين خودرو خالى كه به محض 
شناسه ي  كد  هم  باز  باسكول،  به  خودرو  ورود 
باسكول  در  موجود   Reader توسط  خودرو 
تشخيص داده شده و آنگاه پس از بررسى مجاز 
خواندن  طريق  از  توزين،  جهت  كاميون  بودن 
اطالعات موجود در تگ، اجازه ي توزين خودرو با 
تغيير رنگ چراغ ترافيكى موجود از قرمز به زرد 
و باز شدن گيت ورودى باسكول داده مى شود و 
پس از انجام توزين و ثبت وزن خالى خودرو، 
خروجى  در  موجود   Reader توسط اطالعات 
باسكول خوانده شده و رنگ چراغ ترافيكى از 
زرد به سبز تغيير و گيت خروجى باسكول نيز باز 

شده و اجازه ي خروج به خودرو داده مى شود. 
مرحله ي چهارم: ورود و خروج از اسكله را شامل 
مي شود و از آن جا كه در طرفين هر اسكله يك 
نصب  مربوطه  آنتن هاى  و   Reader مجموعه
از  كاميون  خروج  و  ورود  هنگام  است،  شده 
درج  اطالعاتي  بانك  در  مربوطه  زمان  اسكله، 

مى شود. 
شده  بارگيرى  خودرو  توزين  پنجم:   مرحله ي 
است كه پس از بارگيرى، خودرو مجدداً جهت 
تعيين وزن محموله به باسكول (كه مى تواند 
همان باسكول يا يكى از سايرين باشد) مراجعه 
مى كند و عملياتى مشابه سيكل توزين خودرو 
تفاوت  اين  با  مى شود؛  پياده  آن  روى  خالى 
حد  از  محموله  بودن  بيش تر  صورت  در  كه 
مجاز، چــراغ ترافيكى به هنگام باز شدن گيت 
خروجى به جاى تغيير وضعيت  از زرد به سبز، 
از زرد به قرمز تغيير رنگ مي دهد و يك پيغام 
صوتى كه گوياى ميزان اضافه بار است، راننده 
و  عودت  اسكله  محل  به  تا  مى كند  آگاه  را 
نسبت به كاهش محموله اقدام و آنگاه جهت 
آن كه  به لحاظ  كند.  مراجعه  مجدد،  توزين 
خودرو  به  مربوط  ركورد  در  مراحل  كليه ي 

ثبت مى شود، امكان برخورد تنبيهى مناسب با 
رانندگان متخلفى كه گاه چند بار با داشتن بار 
بيش از حد به باسكول مراجعه مى كنند، فراهم 
آمده است و در ضمن، به كاهش سرعت تخليه 
مى شود،  نيز  اسكله  سطح  آلودگى  باعث  كه 

كمك شده است.
مرحله ي ششم: خروج از بندر است كه در پايان، 
كليه ي خودروهاى حامل بار غير فله و آن دسته 
محموله ي  كه  فله اى  بار  حامل  خودروهاى  از 
به  شده،  داده  تشخيص  مجاز  ميزان  در  آن ها 
آن جا  در  و  مي كنند  مراجعه  خروجى  گيت 
صورت  خودرو  ورود  عمليات  مشابه  عملياتى 
تشخيص  از  پس  كه  تفاوت  اين  با  مى پذيرد؛ 
آرشيو  با  آن  مطابقت  و  خودرو  شناسه ي  كد 
غير  محموله هاى  (جهت  ورودى  كاميون هاى 
فله) و يا مطابقت با آرشيو پالك كاميون هاى 
مجاز به خروج (جهت محموله هاى فله) براى 
كاميون هاى حامل فله، پس از دريافت كليه ي 
بانك  در  ثبت  و  تگ  در  موجود  اطالعات 
اطالعاتى ساير اطالعات آن، به جز كد شناسه، 
از تگ كاميون حذف مى شوند تا سيكل مشابه 
آنگاه  و  شود  مهيا  بندر  به  بعدى  ورود  جهت 

كاميون اجازه ي خروج خواهد يافت.
 

● اهداف كالن اجراى اين طرح در بنادر 
چيست؟ 

مكانيزه اي  سيستم  هيچ گونه  حاضر،   حال  در 
ره گيري  فرآيند  مانيتورينگ  و  مديريت  براي 
امر،  اين  كه  ندارد  وجود  بنادر  در  كاميون ها 
باعث ايجاد مشكالت متعددي همچون ايجاد 
صف هاي طوالني، نبود  نظم كافي در محدوده ي 
بندري و به تبع آن، موجب اتالف هزينه، زمان 
و انرژي شده است. در همين راستا و به منظور 

شناسايي مشكالت مربوطه، اداره ي كل بنادر 
و دريانوردى استان خوزستان اقدام به تعريف 
پروژه ي  «مطالعه ي ره گيري كاميون در منطقه 
ويژه اقتصادي بندر امام خميني» با هدف رفع 
مشكالت مربوطه و ارايه ي راه حل هايي در اين 

رابطه كرده است.

●  اجراى طرحRFID، چه مزاياى ديگرى 
را براى بنادر به همراه خواهد داشت ؟ 

زمان  مى زند،  را  اول  حرف  آن چه  تجارت،  در 
است. از اين رو، برنامه ريزى دقيق و كارآمد در 
مديريت حمل ونقل و ترافيك داخل بندر، عالوه 
صرفه ي  بندرى،  كار  به  بخشيدن  سرعت  بر 
اقتصادى نيز خواهد داشت. به طور مثال، خواب 
بيش از حد كاميون در محوطه ي بندرى، سبب 
افزايش نرخ كرايه ي حمل بار مى شود. از اين رو، 
عالوه بر به تأخير افتادن زمان انتقال مواد اوليه به 
كارخانه ها، سبب افزايش قيمت كاالهاى توليدى 
و سرانجام گرانى خواهد شد. اين امر، جداى از 
استهالك آسفالت و تجهيزات بندرى است. زيرا 
آسفالتى كه يك كاميون پنج ساعت روى آن 
صورت  به  كاميونى  كه  آسفالتى  با  كند  توقف 
گذرا از روى آن عبور كند، بسيار مستهلك تر 
كاميون ها  حد  از  بيش  توقف  طرفى،  از  است، 

در ارديبهشت سال 1388، توافق نامه اي بين سازمان 
و  منعقد،  ايران  اسالمي  جمهوري  گمرك  و  بنادر 
رديابي  براي  ايران  بنادر  شد،   مقرر  آن  موجب  به 
جديد  تكنيك هاي  از  بندر،  به  ورودي  كاميون هاي 

رديابي استفاده كنند.
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در محوطه ي بندرى، به مرور زمان، سبب ايجاد 
خودرويى  ضايعات  و  زيست محيطى  مشكالت 
مى شود. همه اين اتفاقات باعث مى شود عمر 
تجهيزات بندرى اگر 30 سال برآورد شده، به 15 
تا 20 سال كاهش يابد كه در نتيجه، مستلزم 
صرف سرمايه گذارى و اعتبار جديد براى نوسازى 
آن ها خواهد شد. اين در حالى است كه از اعتبار 
بندر  كردن  مجهزتر  براى  مى توان  هدررفته 
استفاده كرد. اجراى طرح RFID، به چرخه ي 

اقتصادى كشور كمك شايانى خواهد كرد.
كنترل دقيق تردد خودروها در مجتمع بندرى 
توقف  زمان  مانيتورينگ  امكان  خمينى،  امام 
خودروها و برخورد با توقف بى جا در محوطه ي 
بندرى، استخراج آمار و نرم تخليه ي كشتى ها، 
كاهش زمان و تسريع در عمليات، كاهش خطا 
و اشتباه در عمليات توزين، به حداقل رساندن 
باعث  كه  رجوع  ارباب  با  انسانى  نيروى  تماس 
تسريع جريان عمليات خواهد شد و استخراج 
Service Time و Idle Time كاميون ها، از 

مزاياى مهم اين طرح است.

كردن  مكانيزه  باعث  ضرورت هايى  چه   ●
فرآيند ورود و خروج كاميون ها در مجتمع 

بندرى امام خمينى شده است؟ 
و  تخليه  زمينه ي  در  بندر  عملكرد  افزايش 
در  بندر  توان  افزايش  سويى،  از  كاال  بارگيري 
به  بندر  از  كاال  خروج  و  كشتي  و  كاال  جذب 
ترافيك  افزايش  همچنين  كاميون ها،  وسيله ي 
و  عملكرد  افزايش  از  ناشي  كاميون ها  تراكم  و 
و  جاني  خسارت هاي  و  تردد  خطرات  افزايش 
بندري  تأسيسات  و  اماكن  محوطه،  به  مالي 
ناشي از افزايش عملكرد بندر در افزايش تردد 
زنجيره ي  يكپارچه ي  حركت  نيز  و  كاميون ها 

و   EDI سيستم  سمت  به  كشور  حمل ونقلي 
كمك به پايش شاخص هاي بندري، ما را برآن 
داشت كه به سمت مكانيزه نمودن ثبت داده ها 

پيش برويم.
به طور مثال، كنترل و برنامه ريزي ورود و خروج 
كاميون ها از گيت ورودي بندر و حركت آن ها 
به سمت باسكول و توزين خالي كاميون، خروج 
كاميون از باسكول و حركت به سمت حوزه هاي 
صدور  كاميون ها،  بارگيري  جهت  تعيين شده 
مجوز بارگيري كاميون ها، حركت كاميون ها به 
انجام  بارگيري،  براي  بندري  اماكن  و  محوطه 
سمت  به  كاميون  حركت  و  بارگيري  عمليات 
و  بيجك  دريافت  به منظور  مربوطه  پايانه ي 
حركت كاميون به سمت باسكول جهت توزين 
پر و حركت كاميون بعد از توزين پر به سمت 
مبادي خروج،  از جمله اقدامات مكانيزه ي ورود 
شمار  به  مجتمع  اين  در  كاميون ها  خروج  و 

مي آيند.
در وضعيت فعلي، هيچ گونه اطالعات و داده هاي 
مربوط به شماره ي كاميون، تاريخ و ساعت ورود 

و خروج ثبت نمي شود.
سازمان  در  مانيتورينگ  حاضر،  حال  در 
حمل ونقل و پايانه هاي كشور، به عنوان يك اصل 
 EDI  مهم و اساسي در جهت اجراي سيستم
كليه ي  در  كاميون ها  تردد  كنترل  منظور  به 
سطوح جاده هاي كشور، در دستور كار قرار دارد. 
امام  بندرى  مجتمع  تا  است  ضروري  بنابراين، 
خميني نيز به منظور ايجاد بستر الزم در راستاي 
فراهم آوري منابع و امكانات جهت كنترل زمان  
كليه ي  در  بندر،  به  كاميون ها  خروج  و  ورود 
ايستگاه هاي فوق الذكر و انجام مانيتورينگ براي 
مديريت و بهينه سازي جريان ترافيك داخلي به 
عنوان يكي از شاخص هاي عملكردي، اقدام الزم 

جهت تامين فن آوري را به عمل آورد.

● در هنگام اجراى اين طرح، ساير ذينفعان 
چگونه از مزاياى آن بهره مند مى شوند؟ 

و «كاهش  مقصد»  به  كاال  انتقال  در  «تسريع 
عمده ى  مزاياى  ازجمله ي  باربرى»،  هزينه هاى 
اجراى اين طرح به شمار مى رود كه براى گمرك، 
تسريع در كنترل ورود و خروج كاميون ها و كاهش 
احتمال خطا در فرآيند كنترل را دربردارد و براى 
 Service و Idle Time امور بندرى، استخراج
مانيتورينگ  بندر،  در  كاميون ها  تردد   Time

عملكرد گلوگاه هاى عملياتى، مانند: گيت هاى 
امكان  اسكله ها،  و  باسكول ها  خروج،  و  ورود 
اتخاذ تصميمات بهينه و متناسب با شرايط و 
رادر  كشتى ها  تقريبى  تخليه ي  نرم  استخراج 
حراست،  و  گارد  افراد  براى  داشت.  خواهد  پى 
امكان موقعيت يابى هر كاميون خاص به صورت 
منطقه اى، امكان جلوگيري از ورود كاميون هاي 
كاميون هاي  تردد  سير  بررسى  امكان  متخلف، 
خاص در بندر هنگام لزوم و نهايتاً براى پايانه، 
امكان تعيين تعداد كاميون هاى موجود در بندر 
در هر لحظه و هماهنگى با پايانه، جهت عدم 

ارسال كاميون بيش تر در مواقع لزوم را در بر 
دارد.

ويژه  منطقه  در  توانمندي هايي  چه   ●
اجراي  جهت  خمينى  امام  بندر  اقتصادي 
وجود  داخلي  نقل  و  حمل  مانيتورينگ 

دارد؟
وجود اداره ي تخصصي تبادل اطالعات الكترونيكي 
در سطح اداره ي كل بنادر و دريانوردى استان 
وجود  انفورماتيك)،  و  آمار  (اداره ي  خوزستان 
متخصصين كارآزموده و آموزش ديده در سطح 
اداره ي كل (به صورت كمي و كيفي )، وجود 
شركت ها و متخصصين بخش خصوصي توانمند 
در سطح استان و شهرستان در جهت پياده سازي 
بندري  عمليات  مديريت  مانيتورينگ  سيستم 
فرآيند حمل و نقل داخلي بندر، توجه ويژه ي 
مديران ارشد اداره ي كل به توسعه ي فن آوري 
IT و ايجاد بستر مانيتورينگ عمليات بندري. 
انجام برخي اقدامات و ايجاد بستر مناسب جهت 
راستاي  در   (  EDI) هلد هند  سيستم  اجراي 
مجتمع  بودن  مجهز  پايش،  سامانه ي  اجراي 
بندري به فيبر نوري و رشد مناسب نرم افزاري 
سيستم هاي عمليات بندري در سطح جهان و 
 RFID كشور سبب مى شود تا در اجراى طرح

با مشكل خاصى مواجه نشويم.

عملياتى  فاز  چند  طرح،  اجراى  جهت   ●
براى آن تعريف شده و شامل چه مواردى 

است؟ 
با وجود اين كه هدف كالن پروژه، مانيتورينگ 
تردد كاميون در كل محوطه ي بندري است و به 
دليل گستردگي سطح پوشش، تصميم برآن شد 
كه اجراي آن در چند فاز، از قبيل اجراي پرو  ژه 
در گلوگاه هاي نمونه، شامل: گيت هاي ورودي و 
خروجي، باسكول ها، دو اسكله ي نمونه، يك انبار 
مسقف و يك انبار خاكي باشد. پس از آن، تعميم 
مسقف،  انبارهاي  و  اسكله ها  كليه  به  پوشش 
انبارهاي خاكي، پايانه ي كانتينر و محوطه سيلو 

انجام خواهد گرفت.
محوطه ي  در  پرو     ژه  اجراي  از  پس  همچنين، 
تردد  آمار  بيش ترين  داراي  كه  بندر  اصلي 
محدوده ى  توسعه ي  امكان  است،  كاميون ها 
اجرا به ساير مناطق مانند؛ اراضي پشتيباني و 
نيز ساير موضوعات مانند؛ رديابي ماشين آالت 
بندرى نيز، به عنوان فاز توسعه ا ي پيش بيني 

شده است.

چه  در   RFIDطرح حاضر،  درحال   ●
مرحله اى قرار دارد؟ و هزينه ى اجراى آن 

چه ميزان برآورد شده است؟ 
و  كاميون  خروج  و  ورود  گيت  اكنون،  هم 
و   26  ،20 دسترسي  باسكول هاي  همچنين 
30 به اين سيستم مجهز شده اند. كل هزينه ي 
بر 3000  بالغ  طرح،  اجراي  جهت  انجام شده 

ميليون ريال بوده است.■

در يك سيستم RFID، اشياء توسط برچسب هاى 
كوچكى اتيكت گذارى مى شوند كه قابليت نگهدارى 
اطالعات  برچسب ها  اين  دارند.  را  اطالعات  ثبت  و 
گيرنده هاى  به  راديويى  امواج  توسط  را  داده شده 
مجاور ارسال كرده و گيرنده ها نيز، به نوبه ي خود 

نسبت به دريافت و پردازش اطالعات اقدام مى كنند.
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اين  آغاز  در  دريا»،  و  «بندر  خبرنگار  گزارش  به 
رئيس  نسب»،  صدرى   مسعود  «دكتر  نشست، 
رئيس  و  خرمشهر  دريايى  فنون  و  علوم  دانشگاه 
ادوارى اتحاديه، ضمن خوش آمدگويى به حاضران، 
به نحوه ي ايجاد اتحاديه و همچنين، پاسدارى از 
نام خليج هميشه فارس اشاره كرد و نقش اتحاديه 
را در ايجاد هماهنگى و گسترش تعامل آموزشى و 
پژوهشى ميان دانشگاه ها و مراكز پژوهشى دريايى 
كشور، ارتقاى سطح علوم و فنون دريايى در جهت 
پيشبرد اهداف راهبردى جمهورى اسالمى ايران و 
افزايش سطح همكاري هاى اتحاديه با انجمن ها، سازمان-

ها و ارگان هاى دريايى دولتى و غير دولتى مثبت 
خواند و بر همكارى منسجم اعضا تأكيد كرد.

پژوهشى  مشاور  شرقى»،  عبدالعـلى  «دكتر 
مؤسسه ي ملّى اقيانوس  شناسى و دبير ادوارى 
اتحاديه در اين نشست، ضمن اشاره به فعاليت ها 
اتحاديه، مهم ترين اهداف  و برنامه  هاى آينده ي 
كار  و  مشاركت  فرهنگ  تقويت  را  اتحاديه  اين 
جمعى بين اعضا به  منظور فراهم آوردن امكانات، 
و  بحث  آموزش عالى،  كيفى  و  كّمى  توسعه ي 
بررسى و ارائه ي نظر در مورد اهداف و سياست هاى 
كالن و راهبردهاى آينده ي دريايى كشور به مراكز 
تصميم ساز، تهيه ي طرح  ها، برنامه  ريزى و اجراى 
دوره هاى مشترك آموزشى و پژوهشى دريايى و 
نيز، مشاركت در انجام پروژه هاى تحقيقات دريايى 
كشور، شناسايى توانمندى  ها و رسيدن به حد 
مطلوب بهره  بردارى از امكانات موجود و بالقوه ي 
سازمان  ها  انجمن ها،  با  همكارى  گسترش  اعضا، 
و ارگان هاى دريايى و ارتقاى فرهنگ دريايى در 
كشور برشمرد و گفت: «در حال حاضر، اتحاديه 
داراى 13 عضو فعال مى  باشد و قرار است 3 عضو 
جديد ديگر، شامل؛ دانشگاه  هاى علوم كشاورزى 
و منابع طبيعى سارى، صنعتى نوشيروانى بابل 

اتحاديه  عضويت  به  نيز،  اهواز  چمران  شهيد  و 
درآيند.»

نهمين  جلسه ي  دستور  نشست،  برگزارى  طى 
پژوهشى  مراكز  و  دانشگاه ها  اتحاديه  نشست 
از  گزارشى  ارائه ي  بر  مبنى  دريايى  و  ساحلى 
اقدامات انجام شده توسط دبير اتحاديه، بررسى 
كارگروه- تشكيل  بررسى  جديد،  عضويت هاى 
هاى تخصصى (دانشجويى و فرهنگى، آموزشى، 
پژوهشى و فنّ آورى، مالى و پشتيبانى و روابط 
عمومى و امور بين  الملل)، بررسى نحوه ي افزايش 
همكارى بين اعضاى اتحاديه و بررسى اوليه براى 
تدوين برنامه هاى ميان مدت و بلندمدت اتحاديه، 

مورد بررسى و ارزيابى قرار گرفت.
در اين نشست، «دكتر وحيد چگينى»، رئيس 
مؤسسه ي ملّى اقيانوس  شناسى، از بنيان گذاران 
اتحاديه، خواستار توجه بيش تر مسؤالن كشور به 
حوزه ي دريا و اقيانوس شد و از رؤساى دانشگاه-

نقش آفرينى  اتحاديه،  در  آن ها  نمايندگان  و  ها 
پروژه- و  طرح ها  از  حمايت  براى  بيش ترى 
هاى دريايى و اقيانوسى را درخواست كرد. وى 
همچنين پيشنهاد كرد كه دانشگاه ها براى تدوين 
و  دريا  حوزه ي  در  كشور  علمى  جامع  نقشه ي 
اقيانوس و تدوين برنامه  هاى علوم و فنون دريايى 
و اقيانوسى در حوزه ي آموزش عالى، پژوهشى و 

فنّ آورى، پيش قدم شوند. 
از مهم ترين دست آوردها و تصميمات اتخاذ شده 
در اين نشست، مى توان به ضرورت ايجاد وب گاه 
مستقل اتحاديه، عضويت دانشگاه علوم كشاورزى 
و منابع طبيعى سارى، دانشگاه صنعتى نوشيروانى 
بابل و دانشگاه شهيد چمران اهواز، در اتحاديه 
اشاره و بر همكارى منسجم و مستمر بين اعضا 
براى تدوين نقشه ي جامع علمى كشور در حوزه ي 
دريا و اقيانوس، همكارى جهت تدوين برنامه هاى 

علوم و فنون دريايى و اقيانوسى در حوزه ي آموزش 
عالى، پژوهشى و فنّ آورى،  تأكيد كرد و نياز به 
تشكيل كارگروه هاى تخصصى با دبيرى مسئوالن 
مديريتى دانشگاه علوم و فنون دريايى خرمشهر 
و همكارى با كميته ي ملّى اقيانوس شناسى در 
برنامه ي دوساالنه آن كميته (كه با توجه به سند 
چشم انداز برنامه ي 5 ساله توسعه ي كشور، نقشه 
جامع علمى كشور، فعاليت هاى كميسيون بين 
دولتى اقيانوسى و نيز سياست گذارى هاى كميتة 
ملّى و برنامة دوساالنه ي يونسكو تهيه شده است) 

را، يادآور شد.
اتحاديه ي دانشگاه ها و مراكز پژوهشى ساحلى 
و دريايى بر اساس اهداف و محورهاى همكارى 
داراى 5 كميته ي تخصصى، شامل: دانشجويى 
و فرهنگى، آموزشى، پژوهشى و فنّ آورى، مالى 
بين الملل  امور  و  عمومى  روابط  و  پشتيبانى  و 
است. اعضاى اين كميته هاى تخصصى، معاونين 
يا مديران مربوطه دانشگاه ها و مراكز پژوهشى 
هستند. رئـيـس هر كـمـيته توسط اعـضـاى آن 
و براى مدت دو ســال با رأى نصف به عالوه ي 
يك عضو انتخاب و براى صدور حكم به رئيس 
تخصصى،  كميته هاى  مى شود.  معرفى  اتحاديه 
حداقل سه بار در سال تشكيل جلسه داده و نتايج 
جلسه را در قالب گزارشى مدّون به دبير شوراى 
عالى اتحاديه ارائه مى دهند. هم اكنون دبيرخانه 
ملّى  مؤسسه ي  محل  در  اتحاديه،  اين  دايمى 

اقيانوس شناسى مستقر است. 
در پايان اين نشست، مقرر شد: نشست بعدى 
شوراي عالى اتحاديه در روز چهارشنبه 18 خرداد 
ماه سال جاري، مصادف با «روز جهانى اقيانوس» 
و  هم زمان با انجام دومين گشت دريايى در درياى 
خزر، در پژوهشكده ي حوضه ي آبى درياى خزر 

دانشگاه گيالن برگزار شود.■

در نهمين نشست شوراى  عالى اتحاديه ي دانشگاه ها 
و مراكز پژوهشى ساحلى و دريايى بررسي شد

در سال روز ملّى خليج فارس، نهمين نشست اتحاديه  دانشگاه ها و مراكز پژوهشى ساحلى و دريايى، با حضور رؤسا و نمايندگان دانشگاه 
علوم و فنون دريايى خرمشهر، دانشگاه دريانوردى و علوم دريايى چابهار، دانشگاه گيالن، دانشگاه علوم كشاورزى و منابع طبيعى 
سارى، دانشگاه شهيد چمران اهواز و مؤسسه ي ملّى اقيانوس  شناسى، دهم ارديبهشت ماه سال جاري در محل دانشگاه علوم و فنون 

دريايى خرمشهر، برگزار شد.
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معرفي يك شاعر دريايى -14
(پل والرى)

پل والري (Paul Valéry)، نويسنده، شاعر و اديب بزرگ فرانسوى، در 30 
اكتبر 1871 ميالدي، در «سته» (Sète)، شهري در جنوب فرانسه و در 
خانواده اى متوسط به دنيا آمد. پدرش، كارمند گمرك بود ولى خود والرى، 
به دريا و مظاهر آن عالقه داشت، و از آن جا كه بيش تر آثارش با دريا 
مرتبط است، به او لقب «شاعر دريايى» داده اند. او تحصيالت ابتدايي اش را 
 (Montpellier) «در شهر خود و دوران دبيرستان را در شهر «مونپوليه
گذراند. با تمام عالقه اي كه به رياضيات، ادبيات و موسيقي داشت، در سال 
1889، تحصيل در رشته ي حقوق را آغاز كرد. در همين سال بود كه با 
آندره ژيد، ماالرمه و پي ير لويس (شاعر و نويسنده ي فرانسوي) آشنا شد. او، 
پي يرلويس را «راهنماي معنوي» خويش مي ناميد. اولين اشعار او نيز، همين 
زمان در «مجله ي دريايي مارسي» به چاپ رسيد. با انتشار روز افزون آثار 
او، بسيارى از روشنفكران آن زمان فرانسه، او را شاعرى جّدى تلقى كردند؛ 
هرچند، برخى از انديشه هاى وى، رنگ ياس هاى فلسفى فيلسوفان آن دوران 
زماني، بيش تر  اين دوره ي  در  والري،  شعر  بود.  گرفته  خود  به  را  فرانسه 
حسي  سال 1892،  شب هاي اكتبر  يكي از  دارد. در  رويكردي سمبوليك 
به او دست داد كه از آن، به عنوان «بحران جّدي وجودي» نام مي برد. به 
شهادت يادداشت هايش، از آن پس، او خود را مجبور كرد، هر روز صبح، 
همه ي انديشه هايش را بنويسد تا پس از آن، احساس كند باقي روز را مانند 
احمقي گذرانده است.» در سال 1894 و قبل از پايان تحصيالت در رشته ي 
حقوق، به پاريس رفت و به عنوان منشي وزارت جنگ، به فعاليت پرداخت. 
همين زمان است كه با «پل لتود» (نويسنده ي فرانسوي) آشنا شد. اشتغال 
به كار دولتي و همكاري با مدير وقت آژانس خبري هاوا، به نوعي، آغاز سكوت 
شاعرانه وي را به دنبال داشت؛ هر چند به نوشتن يادداشت هاي روزانه اش 
ادامه مي داد؛ نوشته هايي كه بعد از مرگ او منتشر شدند. اين نوشته ها، از 

ماندگارترين و با ارزش ترين آثار بر جاي مانده از او، محسوب مي شوند. 
در سال 1917، تحت تاثير آندره ژيد، با سرودن «پارك جوان»، به دنياي 
شاعري برگشت؛ شعري كه موفقيت زيادي براي او به دنبال داشت. چند سال 
بعد نيز، «گورستان دريايي» (1920) و مجموعه ي «جذابيت ها» (1922) را 
سرود. بعد از جنگ جهاني اول، پل والري، به «شاعر دولتي» شهرت يافت. او 
در سال 1924، رياست انجمن قلم فرانسه، زير مجموعه ي انجمن بين المللي 
قلم (Pen Club)، را بر عهده گرفت و سال بعد نيز، به عنوان يكي از اعضاي 
آكادمي فرانسه انتخاب شد. در سال 1932، به موزه ي ملي وارد شد و سال 
بعد از آن، رياست «مركز دانشگاهي نيس» را بر عهده گرفت، سال 1936، 
به رياست كميسيون تحليل همكاري فرهنگي براي برگزاري يك نمايشگاه 

جهاني رسيد، سال 1937، كرسي شعر «كالج فرانسه» به افتخار او بنا نهاده 
شد و سرانجام در سال 1939، سمت رياست افتخاري انجمن نويسنده ها، 
آهنگ سازان و ناشران موسيقي را دريافت كرد. پل والري، در زمان اشغال 
فرانسه، همكاري با آلمان ها را نپذيرفت و باعث شد، پست خود را در مركز 
دانشگاهي نيس از دست بدهد. والري، چند ماه پس از پايان جنگ دوم 
جهاني، در 20 ژوييه سال 1945 از دنيا رفت. بعد از مراسم تشييع جنازه ي 
ملي، به درخواست «شارل دو گل»، رئيس جمهور وقت فرانسه، در زادگاهش 

سته، در قبرستاني كنار دريا، به خاك سپرده شد. 
ناديده و نشناخته ماندم همه ي عمر

داني كه چه ام؟ عطر دالويزم من.
گه مردم و گه زنده شدم در نفس صبح

بر بال نسيم سحري در سفرم من.

تحقيقات والري، بيان گر نگراني  او به بقاي تمدن، آينده ي «قوانين روح»، 
نقش ادبيات در شكل گيري و پيشرفت انسان است. وجه فلسفي والري، به 
خاطر انتشار ديرهنگام يادداشت هايش، كم تر شناخته شده است. با اين 
حال، وي در عصر حاضر، به عنوان يكي از متفكران برجسته ي ساختارگرا 
شناخته مي شود؛ هر چند ارتباط وي با فلسفه، بسيار خاص است. به عبارتي، 

با وجودي كه تحت تاثير مستقيم دكارت بود، از او به شدت انتقاد مي كرد.
از ديگر آثار پل والري، مي توان به كتاب هاي زير اشاره كرد:  مقدمه 
و  روح   ،(1919) روح  بحران  داوينچي (1895)،  لئوناردو  روش  بر  اي 
قدرت  به  راجع  گو  و  گفت  سايه( 1923)،  با  گو  و  گفت  رقص(1923)، 
فهم(1925)، آمفيون(1931)، نگاهي به دنياي فعلي( 1931)، قطعاتي راجع 
به هنر( 1931)، دو مرد در دريا(1932). چندين كتاب نيز، پس از مرگ وي 
به چاپ رسيده است كه از معروفترين آن ها مي توان به فاوست من( 1946) 

و داستان هاي قطعه قطعه (1950) اشاره كرد.
شعر والري، در آمد و شدي مداوم بين جهان لرزان و مريي و تجريد عقاليي 
امكانات  و  دانستگي  مطلق  قوانين  يعني  حوزه،  دو  اين  بررسي  و  است 
محدود زندگاني و تضادهايي كه جدا كردنشان از يكديگر ناممكن است، 
ما را با موضوع واقعي شعر او روبه رو مي كند. اين تضاد عجيب، كه به هر 
دور از عواطف شعر رمانتيك است، او را به نوشتن  حال، موضوعي كامالً 
برخي از اصيل ترين اشعاري بر مي انگيخت، كه تا كنون سروده شده است. 
نمونه اي از اين درون مايه كه ظرفيت كامل عام ترين و شايد رضايت بخش 
ترين شعر والري را نشان مي دهد، شعر «گورستان دريايي» است. در اين 

احمد رضا زريو

140

17
ه 8
مار
 ش

ا /
دري

ر  و 
ند
ب

معرفى



شعر پل والري، دريا نمادي از بي كرانگي روح انسان است و شاعر، روح را 
دچار زوال مي بيند. 

اين سقف آرام كه در آن، كبوتران گام مي زنند
در ميان كاج ها و گورها مي تپد

نيم روز، در آن جا دريا را با آتش ها در هم مي آميزد
دريايي كه پيوسته از نو آغاز مي شود

اي جبران پس از انديشه هايي كه،
همچون نگاهي مديد بر آرامش خدايان است...

اين شعر كه آغاز بازگشت وي به شاعري، پس از دوره ي طوالني خاموشي 
است، با استعاره هاي شگفت آوري از قايق روي آب كه از ساحل دور مي شود 
آغاز مي شود و نمايي است از شاعر كه نيم روز، در كنار ”گورستان دريايي“ 
ايستاده است. خورشيد، گويي بر فراز سر او ساكن مانده، آب دريا همچون 
سطح صاف بامي ديده مي شود كه روي آن، قايق ها همانند كبوتران گام 
مي زنند. ظاهراً جهان برون در اين لحظه، مطلقي كه والري هميشه به سوي 
آن باز مي گردد و هميشه مجذوب آن بوده است، را مجسم مي سازد. با اين 

همه، او فرياد بر مي آورد:
 «اي نيم روز، نيم روز بي جنبش
من در تو همان دگرگوني پنهانم،

خراشي هستم بر الماس عظيم تو.» 
 

حقيقت اين است كه در اشعاري نظير «گورستان دريايي»، ايده هاي واقعي 
و تفكرات عام ملموس وجود ندارند و معناي ساده ثانوي موجود نيست. در 
آن، بازسازي دقيق رابطه ي مدام و متغير آگاهي بشري نسبت به اشيا است. 
نيم روز طبيعت غير زنده است، اما همچنين، مطلقي در دانستگي شاعر و 
بيست سال غير فعال بودن او است؛ و نيز، تنها خود نيم روز است كه در 
لحظه اي ديگر، موجود نخواهد بود و ديگر نه آرامشي خواهد بود و نه ظهري 
و دريا كه در طول آن لحظه هاي سكون، بخشي از الماس بزرگ طبيعت را 
مي سازد، تصويري از سكوت شاعر است كه در لحظه اي، همچنان كه نسيم 
فرا مي رسد تا دريا را به جنبش در آورد، براي بروز اظهار ناگهاني، راه باز 

خواهد كرد و اين اظهار، خود شعر است.
ترجمه ي اشعار والري ( و پرداختن به اشعار شاعران سمبوليست) بسيار 
دشوار و در مواردي، ناممكن است؛ و اين، به خاطر تصاوير تجريدي و وصفي 
همراه با ابهام در اشعار او است. خود او تصريح مي كند كه: « گاه از من 
مي پرسند كه خواهان بيان چه موضوعي بوده ام ؟ جواب اين است كه من 

نمي خواهم مطلبي را بيان كنم، بلكه مي خواهم كاري انجام دهم و آن چه مردم 
مي خوانند، شوق من به عمل به آن كارها است».

با اين همه، اشعار او، از زيبايي ويژه و خاص خود بي بهره نيست:
اي چشمه الجوردين،

من كه در ميان اين ني ها دور افتاده ام
از صميم دل، از زيبايي غم انگيز خود ملولم.

اي آب پر چين، 
اي چشمي كه در زير حجابي از شعله،

آن همه خواب در خود پنهان داري، 
اي سكوت من... ■

141

بندر  و دريا / شماره 178

معرفى



 

 

https://sid.ir/1791
https://sid.ir/1792
https://sid.ir/1793
https://sid.ir/1795
https://sid.ir/1794
https://sid.ir/1796
https://sid.ir/1702
https://sid.ir/1700
https://sid.ir/1699
https://sid.ir/1698
https://sid.ir/1787

