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بسم اهلل الرحمن الرحیم
سياست های کلی اشتغال

1-  ترويج و تقويت فرهنگ کار، توليد، کارآفرينی و استفاده از توليدات 
داخلی به عنوان ارزش اسالمی و ملی، با بهره گيری از نظام آموزشی و 

تبليغی کشور. 

2-   آموزش نيروی انسانی متخصص، ماهر و کارآمد متناسب با نيازهای 
نظام  مسؤوليت  با  کارآفرينی  توان  ارتقاي  و  آتی(  و  کار)فعلی  بازار 
آموزش  و  ای  حرفه  و  فنی  آموزش  پرورش،  و  کشور)آموزش  آموزشی 
عالی( و توأم کردن آموزش و مهارت و جلب همكاری بنگاه های اقتصادی 

جهت استفاده از ظرفيت آنها.

توسعه ي  از  استفاده  بر  تأکيد  با  پايدار  شغلی  فرصت های  ايجاد     -3
فناوری و اقتصاد دانش بنيان و آينده نگری نسبت به تحوالت آنها در 

سطح ملی و جهانی.

4-   ايجاد نظام جامع اطالعات بازار کار.

5-   بهبود محيط کسب و کار و ارتقاي شاخص های آن )محيط سياسی، 
زير  و  ماليات ها  کار،  بازار  کالن،  اقتصاد  محيط  و  قضايی  و  فرهنگی 
راه  از  رقابت  و  تعاونی  و  خصوصی  بخش های  از  حمايت  و  ساخت ها( 
اساسی  قانون  چارچوب  در  ذيربط  رويه های  و  مقررات  قوانين،  اصالح 

جمهوری اسالمی ايران.

6-   جذب فناوری، سرمايه و منابع مالی، مبادله نيروی کار و دسترسی 

با  و سازنده  مؤثر  تعامل  از طريق  و خدمات  کاال  بازارهای خارجی  به 
کشورها، سازمان ها و ترتيبات منطقه ای و جهانی.

7-   هماهنگ سازی و پايداری سياست های پولی، مالی، ارزی و تجاری 
 و تنظيم بازارهای اقتصادی در جهت کاهش نرخ بيكاری توأم با ارتقاي

 بهره وری عوامل توليد و افزايش توليد.

8-   توجه بيشتر در پرداخت يارانه ها به حمايت از سرمايه گذاری، توليد 
و اشتغال مولد در بخش های خصوصی و تعاونی.

مزيت،  دارای  اقتصادی  ظرفيت های  از  بهينه  استفاده  و  گسترش    -9
مانند: گردشگری و حق گذر)ترانزيت(.

10-   حمايت از تأسيس و توسعه صندوق های شراکت در سرمايه برای 
تجاری سازی ايده ها و پشتيبانی از شرکت های نوپا، کوچك و نوآور.

11-   برقراری حمايت های مؤثر از بيكاران برای افزايش توانمندی آنان 
در جهت دسترسی آنها به اشتغال پايدار.

12-   توجه ويژه به کاهش نرخ بيكاری استان های باالتر از متوسط کشور.

13-   رعايت تناسب بين افزايش دستمزدها و بهره وری نيروی کار.

سیدعلی خامنه ای
بیست وهشتم تیرماه  1390

حضرت آيت اهلل خامنه ای رهبر معظم انقالب اسالمی، سياست های کلی اشتغال 
را پس از مشورت با مجمع تشخيص مصلحت نظام تعيين کردند.

متن سياست های کلی اشتغال که به رؤسای قوای سه گانه، رئيس مجمع تشخيص 
مصلحت نظام و دبير شورای نگهبان ابالغ شده، به اين شرح است:

از سوی مقام معظم رهبري
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معظم  رهبر  ای  خامنه  اهلل  آيت  حضرت 
مورخ  شنبه)  روز  صبح  اسالمی  انقالب 
و  بندر عباس شدند  ( وارد شهر   89/5/1
از منطقه يكم و کارخانجات نيروی دريايی 
بازديد  ايران  اسالمی  جمهوری  ارتش 

کردند.
فرمانده ي كل قوا در ابتدای ورود به قرارگاه مقدم 
نیروی دريايی ارتش - ناوگان جنوب، در محل 
يادمان شهدا حاضر شدند و با قرائت فاتحه، ياد 
و خاطره رشادت شهدای دفاع مقدس را گرامی 

داشتند. رهبر معظم انقالب سپس از يگان های 
مختلف نیروهای مسلِح حاضر در میدان سان 

ديدند.
در  سخنانی  در  ای  خامنه  اهلل  آيت  حضرت 
جمع فرماندهان و نیروهای قرارگاه مقدم نیروی 
دريايی ارتش و يگان های نمونه نیروهای مسلح 
در منطقه، دريا را فرصتی بزرگ و راهبردی برای 
كشورها و ملت ها دانستند و تأكید كردند: منافع 
و امکانات اين درياها متعلق به ملت ها است و 
نیروهای دريايی ارتش و سپاه مظهر اقتدار ملت 

فرمانده ي معظم کل قوا در بازديد ازقرارگاه مقدم نیروی دريايی 
ارتش جمهوري اسالمي ايران در بندرعباس

است و  به ملت ها  متعلق  درياها  اين  امکانات  و  منافع 
نیروهای دريايی ارتش و سپاه مظهر اقتدار ملت ايران در 

دفاع از منافع کشور در خلیج فارس و دريای عمان هستند .
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ايران در دفاع از منافع كشور در خلیج فارس و 
دريای عمان هستند.

در  طاغوتی  حکومت های  افزودند:  ايشان 
سال های متمادی سیطره بر ايران، مانع پیشرفت 
پهنه ي  در  ايران  دريايی  حضور  و  دريانوردی 
آب های منطقه ای و بین المللی بودند اما امروز 
شما بايد با تالش مضاعف عقب افتادگی طوالنی 

مدت گذشته را جبران كنید.
به سابقه  اشاره  با  ای  اهلل خامنه  آيت  حضرت 
بسیار  منطقه ي  در  زورگو  قدرت های  حضور 
حساس خلیج فارس و دريای عمان خاطرنشان 
متفاوت  بسیار  با گذشته  امروز شرايط  كردند: 
است و ساحل ممتد و طوالنی اين منطقه در 
اختیار دولتی مستقل و ملتی سرافراز و بیدار 
است كه قدرت و اراده ملی خود را می شناسد 
و با اتکاي به خداوند، اراده خود را بر هر قدرت 
سیاسی و نظامی تحمیل و او را مجبور به عقب 

نشینی خواهد كرد.
افزودند:  زمینه  همین  در  قوا  كل  فرمانده ي 
بركت  به  عمان  دريای  و  فارس  خلیج  امروز 
حضور مقتدرانه ايران اسالمی، يک منطقه آزاد 

و مستقل است.
رهبر انقالب اسالمی حضور ناوهای آمريکايی و 
كشورهای اروپايی در منطقه را مّضر و نامطلوب 
قدرت های  كه  دورانی  كردند:  تأكید  و  ارزيابی 
تعیین  ملت ها  برای  نظامی  با حضور  مستکبر 
سرنوشت می كردند، گذشته است و اگر حتی 
به  تمايل  همچنان  منطقه  دولت های  برخی 
تبعیت از دستورات قدرت های مستکبر داشته 

باشند ولی، ملت های منطقه هوشیار و بیدار شده 
اند و حضور نظامی بیگانگان، در منطقه را موجب 

ناامنی می دانند.
حضرت آيت اهلل خامنه ای اقتدار يک ملت را 
از بركات و منافع دريا  زمینه ساز بهره مندی 
را  اقتدار  اين  كردند:  نشان  خاطر  و  دانستند 
نیروهای مسلح حاضر در منطقه می توانند با 

جهاد و از خود گذشتگی تأمین كنند.
هیچ  ما  كردند:  تأكید  قوا  كل  فرمانده ي 
كشوری را به رويارويی و جنگ تشويق نکرده 
ايم و نخواهیم كرد و تا جايی كه بتوانیم از هر 
رويارويی تصادفی و يا حساب شده نیز پرهیز 
خواهیم كرد اما كسانی كه پیشرفت خود را با 
تحکم و زورگويی تأمین می كنند بايد در مقابل 
كنند. احساس  را  مقتدر  ملت  يک   خودشان 
ايشان نیروهای دريايی را مظهر اقتدار ملت ايران 
مسلح  نیروهای  به  و خطاب  دانستند  دريا  در 
حاضر در منطقه جنوب توصیه كردند: صادقانه 
و مخلصانه، و با تمام توان، به  مجاهدت خود 

ادامه دهید.
جمهوری  نظام  و  كشور  كردند:  تأكید  ايشان 
اقتدار  كه  است  جوانانی  مديون  ايران  اسالمی 

ملت را تجسم می بخشند.
حضرت آيت اهلل خامنه ای دستگاه های دولتی و 
مسئوالن را موظف كردند با نیروهای مسلح حاضر 
 در منطقه برای انجام كارهای بزرگ همکاری كنند.
در  از حضور خود  اسالمی هدف  انقالب  رهبر 
بندرعباس و منطقه يکم دريايی ارتش را ابراز 
به  قوت«  و خدا  نباشید  صمیمانه ی »خسته 
افزودند:  و  بیان كردند  نیروهای مسلح منطقه 
مجاهدت خاموش و مخلصانه و صادقانه جوانان 
ملت ايران در اين منطقه، يک حسنه و در نزد 

خداوند محفوظ است.
در ابتدای اين ديدار امیر دريادار حبیب اله سیاری 

فرمانده نیروی دريايی ارتش جمهوري اسالمي 
ايران در گزارشی با اشاره به نقش دريا در رشد 
و توسعه كشورها، گفت: سیادت و اقتدار دريايی 
ايران با حضور قدرتمندانه در دريا و آب های آزاد 
تأمین می شود كه با نگرش راهبردی فرمانده 
كل قوا به نیروی دريايی، گام های استواری در 

اين زمینه برداشته ايم.
مدت،  اين  در  افزود:  سیاری  دريادار  امیر 
در  جهادی  حركت  زيرساخت ها،  به  توجه 
تحقق  ناوگان،  نوسازی  و  دريايی  صنايع 
مؤمن  نیروهای  از  مندی  بهره  آموزش ها، 
و  دانشگاه ها  مشاركت  جلب  و  متخصص  و 
ايم. داده  قرار  كار  دستور  در  را  علمی   مراكز 
منطقه  در  حضور  ادامه  در  قوا  كل  فرمانده ي 
از  ايران،  ارتش جمهوری اسالمی  يکم دريايی 
كارخانه های  زيرسطحی،  و  سطحی  يگان های 
نیروی  آموزشی  مراكز  و  تعمیراتی  صنعتی، 

دريايی ارتش نیز بازديد كردند.
از  بازديد  اين  در  ای  خامنه  اهلل  آيت  حضرت 
نزديک با توانايی متخصصان و مهندسان نیروی 
دريايی ارتش در ارتقاي تجهیزاتی و بهینه سازی 
برخی ناوها، ناوچه ها، يگانهای نیرو بَر و هواناوها 

آشنا شدند.
مركز آموزش هاي زيرسطحی، مركز شبیه سازی 
هدايت زيرسطحی و شناور زيرسطحی يونس نیز 
مورد بازديد رهبر معظم انقالب اسالمی قرار گرفتند. 
شناور زيرسطحی يونس اخیرا از سفر 68 روزه 
 در دريای سرخ، به میهن اسالمی بازگشته است.

تعمیر  مركز  از  همچنین  قوا  كل  فرمانده ي 
ويژه  به  زيرسطحی  شناورهای  نگهداری  و 

زيردريايی های كالس غدير بازديد كردند.
در اين مركز توانايی متخصصان نیروی دريايی 
ارتش در تعمیر زيرسطحی ها و ساخت قطعات و 

تجهیزات پیچیده آن مورد بازديد قرار گرفت. 

برکت حضور  به  عمان  دريای  و  فارس  خلیج  امروز 
مقتدرانه ايران اسالمی، يک منطقه آزاد و مستقل است.
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بازدید از قرارگاه مقدم نیروی دریایی 
ارتش – ناوگان جنوب 

معظم  رهبر  خامنه ای،  اهلل  آيت  حضرت 
صبح  قوا،  كل  ي  فرمانده  و  اسالمی  انقالب 
روز يکشنبه )مورخ 1390/5/2( با حضور در 
ناوگان   – قرارگاه مقدم نیروی دريايی ارتش 
و  فعالیت ها  جريان  در  نزديک  از  جنوب، 
خلیج  در  ارتش  دريايی  يگان های  اقدامات 
قرار  آزاد  آب های  و  عمان  دريای  و  فارس 

گرفتند.
اسالمی  انقالب  به هنگام حضور رهبر معظم 
جنوب،  ناوگان  فرماندهی  كنترل  مركز  در 
و منطقه سوم  فرماندهان منطقه دوم واليت 
ُكنارک در ارتباط مستقیم تصويری، وضعیت 

مناطق عملیاتی خود را تشريح كردند.
فرمانده ي كل قوا نیز از زحمات و تالش های 
و  تشکر  مناطق،  اين  نیروهای  و  فرماندهان 

قدردانی كردند.
در ادامه بازديد حضرت آيت اهلل خامنه ای از 
ناوگان   – قرارگاه مقدم نیروی دريايی ارتش 
دريايی  يگان های  استقرار  چگونگی  جنوب، 
ارتش در خلیج فارس و دريای عمان و حوزه 
عملیاتی آن ها و نحوه آرايش يگان های دريايی 

فرامنطقه ای بیان شد.
ارتش  نیروی دريايی  عملیات يگان های ويژه 
كشتی های  از  حفاظت  و  آزاد  آب های  در 
تجاری و نفتکش ها در مقابله با دزدان دريايی، 
بخش ديگری از توضیحات فرماندهان در مركز 

كنترل فرماندهی ناوگان جنوب بود.
فرمانده ي كل قوا همچنین، با حضور در مركز 
ارتباطات قرارگاه مقدم، در پیامی راديويی به 
ناو جماران، از زحمات فرماندهان و كاركنان 
نیروی دريايی ارتش در طراحی و ساخت ناو 

جماران تشکر كردند.

جمع  در  سپس  ای  خامنه  اهلل  آيت  حضرت 
در  مستقر  مسلِح  نیروهای  ارشد  فرماندهان 
عرصه های  و  ظرفیت ها  به  اشاره  با  منطقه 
فراوان موجود برای پیشرفت بیشتر نیروهای 
دريايی تأكید كردند: گسترش حوزه تحرک و 
حضور نیروی دريايی در آبهای آزاد و تأمین 
زيرساخت های اين حضور، زمینه ساز تبديل 
شدن نیروی دريايی به يک نیروی راهبردی 

حقیقی است.
ايشان با اشاره به تأثیرات جهانی و پیام های 
نیروی  حضور  بخش  اقتدار  و  آفرين  عزت 
دريای  عدن،  خلیج  الَمنَدب،  باب  در  دريايی 
حضورها  اين  افزودند:  سوئز  كانال  و  سرخ 
هراسناک  و  دستپاچه  شدت  به  را  دشمن 
دريايی  يگان های  مقتدرانه  حضور  زيرا  كرد، 
جمهوری اسالمی ايران در آب های آزاد برای 

ملت ها الهام بخش و امیدآفرين است.
كردند:  تأكید  اسالمی  انقالب  معظم  رهبر 
جمهوری اسالمی ايران اهل تجاوز نیست ولی 
اهل حضور در آب های آزاد است، زيرا آب های 
آزاد دنیا متعلق به همه و بستری برای انتقال 

فرهنگ است.
دريايی  نیروی  افزودند:  قوا  كل  ي  فرمانده 
سیاست،  برای  راهبردی،  مختصات  چنین  با 
آفرين  نقش  كشور  استقالل  و  ملی  عزت 

خواهد بود. 
دريايی  نیروهای  ای  خامنه  اهلل  آيت  حضرت 
و  خواندند  يکديگر  مکمل  را  سپاه  و  ارتش 
دارای  دريايی  نیروی  دو  كردند:  خاطرنشان 
كه  هستند  خوبی  نوآوری های  و  ابتکارات 
می توانند تجربیات خود را به يکديگر منتقل 

كنند.
لزوم  بر  بار ديگر  حضرت آيت اهلل خامنه ای 
با  اجرايی  سازمان های  و  دستگاه ها  همکاری 

نیازهای  كردن  برطرف  برای  مسلح  نیروهای 
تأكید  آنان  خانواده های  و  نیروها  پشتیبانی 

كردند.
عطاءاله  امیرسرلشگر  ديدار  اين  ابتدای  در 
صالحی فرمانده ي كل ارتش ضمن خیرمقدم، 
حضور نیروی دريايی ارتش در آب های آزاد و 
دستاوردی  را  خود  مأموريت  حوزه  گسترش 

بزرگ دانست.
فرمانده  جعفری  محمدعلي  سرلشگر  سردار 
انتقال  به  اشاره  با  در سخنانی  نیز  سپاه  كل 
در  بندرعباس  به  سپاه  دريايی  نیروی  ستاد 
مدت زمان كوتاه، گفت: نیروی دريايی سپاه 
و  موشکی  دريايی،  توانمندی های  افزايش  با 
در  را  خود  نظارت  و  كنترل  امکان  هوايی، 

خلیج فارس گسترش و تعمیق داده است.
سیاری  اله  حبیب  دريادار  امیر  همچنین 
گزارشی  در  ارتش  دريايی  نیروی  فرمانده 
و گسترش  تغییر  گفت:  نیرو  اين  اقدامات  از 
توسعه  درجه،   10 مدار  تا  مأموريت ها 
و  افزايش  ُكنارک،  دريايی  سوم  منطقه 
ناوگروه ها  اعزام  دريايی،  پايگاه های  ارتقاء 
ارتقاي  تجهیزات،  نوسازی  آزاد،  آب های  به 
توانمندی های  ارتقاي  و  موشکی  سامانه های 
ارتباطی، جنگ الکترونیک و سايبری از جمله 

تالش های انجام گرفته است.
نیروی  فرمانده  فدوی  علي  سرتیپ  سردار 
فعالیت های  از  گزارشی  در  نیز  سپاه  دريايی 
مختلف  دوره های  برگزاری  گفت:  نیرو  اين 
آنان،  خانواده های  و  كاركنان  برای  بصیرت 
يگان های  استقرار  عملیاتی،  آمادگی  افزايش 
ويژه در برخی جزاير و مناطق حساس، افزايش 
و  موشکی  توان  ارتقاي  راداری،  سامانه های 
از جمله  هوايی  و  دريايی  افزايش گشت های 

اقدامات نیروی دريايی سپاه است. ■

17

بندر  و دریا / شماره 180

گزارش سفر



شاخص هاي راهبردي بودن نیروي دریایي 
ــازی و مديرعامل  ــهر س ــاون وزير راه و ش مع
ــا بیان اين كه  ــادر و دريانوردي، ب ــازمان بن س
ــالمي، به  ــروي دريايي ارتش جمهوري اس نی
ــدر و پرقدرت در  ــازوان مقت ــوان يکي از ب عن
حکومت عدل الهي، از جايگاه بسیار برجسته اي 
ــته )قبل از انقالب( برخوردار  ــبت به گذش نس
ــاخص هاي راهبردي« در  است، به تبیین »ش

نیروي دريايي پرداخت.
ــه در آغاز  ــید عطاءاله صدر« ك ــدس س »مهن
مراسم اولین همايش نیروي دريايي راهبردي 
در دانشکده ي فرماندهي و ستاد ارتش سخن 
ــردي بودن  ــريح تلقي راهب ــت، در تش مي گف
ــت: »نیروي دريايي،  نیروي دريايي اظهار داش
ــت از مرزهاي  ــظ امنیت و صیان عالوه بر حف
ــي از مأموريت هاي ذاتي  ــور، به عنوان يک كش
خود، قابلیت پشتیباني و لجستیک دو نیروي 
زمیني و هوايي را نیز عهده داراست. به عبارت 
بهتر، نیروهاي ديگر نظامي، به راحتي مي توانند 
ــام مأموريت هاي  ــاوگان دريايي براي انج از ن

خود استفاده كنند.«
ــه ي  ــازي، در ادام ــر راه و شهرس ــاون وزي مع
سخنان خود، با اشاره به بررسي تحوالت اخیر 
ــاي نابرابر طي 30  ــه و بروز جنگ ه در منطق
ــته در خلیج فارس و جنگ افروزي  سال گذش
ــه، مزيت و قابلیت  ــتکبار جهاني در منطق اس
ــان و راحت در دريا را در اعزام  جابه جايي آس

به گزارش خبرنگار »بندر و دريا«، اواسط تيرماه گذشته، مقامات عالي رتبه ي کشوري و 
لشكري و جمعي از فرماندهان و کارکنان نيروهاي سه گانه ي ارتش در دانشگاه فرماندهي 
و ستاد ارتش )دافوس( گرد هم آمدند تا ضمن بررسي مؤلفه هاي نيروي دريايي راهبردي، 
راهكارهای دست يابي به تدابير فرماندهي معظم کل قوا، مبني بر ضرورت تشكيل نيروي 

دريايي راهبردي را مطرح کنند.
بر پايه ي اين گزارش و به گفته ي دبير علمي اولين همايش نيروي دريايي راهبردي، اين 
همايش با هدف تبيين ويژگي ها،  وظايف و کارکردهاي نيروهاي دريايي راهبردي، ويژگي ها 
وجايگاه آن در اقتدار دفاعي جمهوري اسالمي ايران در آب هاي مرزي ، منطقه ای و بين المللي 

برگزار شد.
در اين نشست دوروزه که دبير شوراي عالي امنيت ملي، جانشين رييس ستاد کل نيروهاي 
مسلح و فرمانده ي نيروي دريايي ارتش، سخنرانان آغاز به کار آن بودند، مديرعامل سازمان 
بنادر و دريانوردي نيز، با اعالم اين مطلب که وجود 5800 کيلومتر طول سواحل و 30درصد مرز 
آبي در کشور، ايران را در زمره ي کشورهاي دريايي قرار داده است، ويژگي هاي نيروي دريايي 

راهبردي به لحاظ کارکرد اقتصادي و صنعتي و از نظر قابليت پشتيباني را تشريح کرد.
به گزارش بندر و دريا، »سعيد جليلي«، دبير شوراي عالي امنيت ملي کشور، الزمه ي نگاه 
راهبردي به دريا را برخورداري از نگاه فرصت محور به اين مهم دانست و تأکيد کرد که دريا 

بايد به منزله ي نقطه ي آغاز فعاليت ها باشد نه پايان آن ها.
»سردار سرلشكر غالمعلي رشيد«، جانشين رييس ستاد کل نيروهاي مسلح نيز، رويكرد 
توسعه  دريا محور را مستلزم برخورداري از يك نيروي دريايي قدرتمند تلقي کرد و اين دو را 

الزم و ملزوم يكديگر دانست.
»امير دريادار حبيب اله سياري« نيز، به عنوان يكي ديگر از سخنرانان روز نخست، با اشاره به 
تأکيد مقام معظم رهبري مبني بر برخورداري از يك حكومت و دولت درياگرا، بر استفاده ي 
حداکثري از دريا براي پيشرفت کشور و نزديك شدن به دورنماي انديشگي ايشان تأکيد 

کرد.

اولین گام به سوي ايجاد نیروي دريايي راهبردي و حضور قدرتمندانه ي آن 
در آب هاي آزاد برداشته شد.

ابراهیم زارع
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نیرو و كشورگشايي ابرقدرت ها مؤثر دانست.
فعالیت اقتصادي در كنار مأموریت نظامي

ــوردي، با  ــادر و دريان ــازمان بن مديرعامل س
ــروي دريايي در  ــالم نقش و فعالیت هاي نی اع
ــان كرد:  ــور، خاطرنش ــعه ي دريايي كش توس
ــورها در دوران  »نیروي دريايي در همه ي كش
ــته اي در  ــرد،  نقش برجس ــگ س ــح و جن صل
ــعه ي اقتصادي و صنعتي ايفا مي كند كه  توس
اين ويژگي در كنار مأموريت هاي نظامي براي 
توسعه و رونق اقتصادي سواحل كشور، بسیار 

قابل توجه است.«
وي در بخش ديگري از سخنان خود، با اعالم 
اين كه بیش از 90درصد حمل ونقل بین المللي 
ــت  از راه دريا انجام مي پذيرد، به پديده ي زش
ــال هاي اخیر اشاره كرد  دزدي دريايي طي س
ــروي دريايي ارتش  ــتیباني نی ــک و پش و كم
ــران در تأمین امنیت و  ــالمي اي جمهوري اس
ــان و امن شناورهاي تجاري كشور از  تردد آس
خلیج عدن، سواحل سومالي و باب المندب را 
ــته ي تقدير دانست و شجاعت و حضور  شايس
ــش را به  ــي ارت ــروي درياي ــه ي نی قدرتمندان
عنوان حامي ترّدد شناورهاي تجاري و نیروي 

بازدارنده در برابر دزدان دريايي ستود.

مزیت  احداث موج شكن هاي چندمنظوره
ــوردي، در  ــازمان بنادر و دريان ــل س مديرعام
ــود 5800 كیلومتر  ــان اين كه وج ــه با بی ادام
ــواحل و برخورداري از 30درصد مرز  طول س
ــور، جمهوري اسالمي ايران را در  آبي در كش
ــرار داده، با نقد  ــورهاي دريايي ق زمره ي كش
ــت هاي خشکي محور )بّري( در گذشته،  سیاس
استفاده ي حداكثري از ظرفیت هاي دريايي در 
كشور را ضروري دانست و با اعالم برنامه هاي 
ــواحل جنوب،  ــازمان در س ــعه اي اين س توس
ــازمان بنادر و دريانوردي،  ــت: »س اظهار داش
ــعه ي كشور، توسعه ي  در برنامه ي پنجم توس

ــواحل جنوب را نیز در برنامه ي كاري خود  س
قرار داده و نسبت به شناسايي 300 نقطه براي 
احداث موج شکن و بنادر كوچک چندمنظوره 
اقدام كرده كه تاكنون، 40 نقطه ي آن اجرايي 
شده است و در 40 نقطه ي ديگر نیز، به زودي 

عملیاتي اجرايي آغاز خواهد شد.«
به گفته ي »مهندس صدر«، توسعه ي سواحل 
جنوب كشور، عالوه بر محرومیت زدايي، باعث 
ــت و ايجاد  ــتقرار جمعی ــق اقتصادي، اس رون

اشتغال در اين مناطق خواهد شد.
معاون وزير راه و شهرسازي، در بخش ديگري 
ــعه ي بندر  ــود،  به طرح توس ــاي خ از گفته ه
ــوان تنها بندر  ــتي چابهار به عن ــهید بهش ش
ــاره كرد و افزود: »بندر  ــور اش ــي كش اقیانوس
ــدان دور با  ــر فاصله ي نه چن ــار به خاط چابه
ــوان يک بندر  ــد، مي تواند به عن اقیانوس هن
فعال در امر ترانزيت و ترانشیپمنت در منطقه 
ــد و دروازه ي توسعه ي محور  نقش آفرين باش

شرق به شمار آيد.«
ــر اين كه مبناي  ــا تأكید ب ــدس صدر« ب »مهن
ــواحل و تغییر رويکرد  چشم انداز، توسعه ي س
ــکي محور به سیاست هاي  از سیاست هاي خش
ــادر  بن ــازمان  ــداف س اه ــت،  اس ــور  دريامح
ــور تا پايان  ودريانوردي و جامعه ي دريايي كش
برنامه ي پنجم توسعه را افزايش ظرفیت تخلیه 
و بارگیري به 200 میلیون تن، افزايش ظرفیت 
حمل ونقل مسافري به 10 میلیون نفر، افزايش 
ظرفیت كانتینري به 7 میلیون TEU، افزايش 
ــه 18 میلیون تن و  ــت ناوگان نفتکش ب ظرفی
افزايش ظرفیت ناوگان تجاري به 7میلیون تن 
را،  به منزله ي بخشي از اقدام هاي توسعه اي در 

جهت نیل به چشم انداز 20ساله برشمرد.

نگاه راهبردي با تأكید بر استفاده ي 
حداكثري از دریا

ــعید جلیلي«، نماينده ي مقام معظم  »دكترس

ــوراي عالي امنیت ملي نیز، طي  رهبري در ش
سخناني در اين همايش گفت: »بايد عرصه ي 
ــران ، نه تنها  ــت مقتدرانه ي اي ــور و حرك حض
خلیج فارس و درياي عمان بلکه تمام آب هاي 

آزاد جهان باشد.«
وي افزود: »در منطقه ي ما، به ويژه در پهنه ي 
ــا، هیچ قدرتي نه مي تواند و نه بايد اهداف  دري

ايران را ناديده بگیرد.«
ــده گرفتن اهداف و  وي گفت: »هر گونه نادي
منافع ايران در منطقه، براي متجاوزان و ايادي 
ــارت باري در  آنان هزينه ي كالن و نتايج خس

برخواهد داشت.«
ــه ايران تاكنون  ــیري ك »جلیلي« گفت: »مس
ــت  ــان دهنده ي آن اس ــت، نش طي كرده اس
ــا مي دانند تقابل  ــمنان م ــیاري از دش كه بس
ــان فايده اي ندارد.  ــا ايران براي آن راهبردي ب
ــوي ديگر، براي اين كه دامنه ي موفقیت  از س
ــت براي هر  ــش يابد،  الزم اس ــور ما افزاي كش
گونه تقابل و تعامل راهبردي در جهان،  به طور 

بهینه و همه جانبه از دريا استفاده كنیم.« 
ــي، تأكید كرد:  ــوراي عالي امنیت مل دبیر ش
ــران، نه تنها  ــه ي حضور و حركت در اي »عرص
ــارس و درياي عمان، بلکه بايد  حوزه ي خلیج ف

تمام آب هاي آزاد جهان را دربرگیرد.«
ــامل حضور  وي گفت: »راهبرد ما در دريا، ش
ــور بازدارنده و  ــد و نیز، حض ــر و قدرتمن مؤث

سازنده خواهد بود.«
ــش كه چه تفاوتي  »جلیلي« با طرح اين پرس
ــن قواي ارتش و ارگان هاي نظامي ايراني با  بی
ــورهاي دنیا وجود دارد و  ارتش هاي ساير كش
كار ويژه ي راهبردي ارتش جمهوري اسالمي 
ايران چیست؟ گفت: »حتي بین كشورهايي كه 
به لحاظ نظامي، متحدان استراتژيک محسوب 
ــت خارجي و  ــه ي سیاس ــوند، در عرص مي ش
ــود. بر اثر  ــي، انطباق كامل ديده نمي ش دفاع
بروز تفاوت ها در رويکردهاي سیاست خارجي 

مهندس صدر:
نیروي دريايي، عالوه بر حفظ امنیت و صیانت از 
مرزهاي کشور، به عنوان يکي از مأموريت هاي ذاتي 
خود، قابلیت پشتیباني و لجستیک دو نیروي زمیني و 
هوايي را نیز عهده داراست. به عبارت بهتر، نیروهاي 
دريايي  ناوگان   از  به راحتي مي توانند  ديگر نظامي، 

براي انجام مأموريت هاي خود استفاده کنند.
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ــت كه افتراق حاصل مي شود و از  و دفاعي اس
نقاط مشترک،  فرصت ها.«

وي ادامه داد:  »اگر اهداف، اصول و مباني يک 
نظام و حاكمیت را در نظر بگیريم، ساختاري 
پارادايمي شکل مي گیرد كه تفاوت پارادايمي، 
ــد مي آورد. اما  ــتراک و افتراق را پدي نقاط اش
ــر جمهوري  ــام فکري حاكم ب ــم و نظ پاراداي
ــالمي ايران، با آن چه فضاي مسلط بر ساير  اس
ــکیل مي دهد، تفاوت اساسي و  كشورها را تش
ــه تعريف دقیق و  ــوي دارد. اگر بتوانیم ب ماه
ــتي از اين تفاوت برسیم، شايد بهتر  فهم درس
ــراي برنامه ها و  ــت تدوين و اج خواهیم توانس
رويکردهاي مبتني بر توسعه ي كشور را تحقق 

بخشیم.«
ــوراي عالي امنیت ملي، اين تفاوت را  دبیر ش
ــت: »همواره  ــت و گف مقوله اي تاريخي دانس
تفاوت بین جريان حق و باطل در طول تاريخ 
ــت. جمهوري اسالمي ايران،  وجود داشته اس
ــاالري كه در  ــت مبتني بر مردم س نظامي اس
ــي را تحقق  ــردم حاكمیت ربوبّیت اله آن، م
ــیده اند. ماهیت اختالف هاي اساسي كه  بخش
ــت، ريشه در  ــته اس در طول تاريخ وجود داش
درجه ي فهم و ادراک مفهوم ربوبیت دارد. رب 

آن است كه بايد انسان را مديريت كند.«
ــي و  ــه ي سیاس ــا بیان اين كه در انديش وي ب
ــه اي  ــوم رّب از نوعي آگاهي ريش ديني، مفه
ــرد: »در نظام  ــح ك ــت، تصري ــوردار اس برخ
ــالمي ايران، مردم ربوبّیت الهي  جمهوري اس
را انتخاب كرده اند و مردم ساالري ديني يعني 
همین. گزينش اين نوع مردم ساالري، در برابر 
نظام هايي كه ادعاي حاكمّیت مردمي دارند و 

ــاختاري ديکتاتوري برخوردار  يا در اصل از س
ــاوري يک ضرورت  ــل دارد. چنین ب اند، تقاب
ــت را از  ــت؛ رويکردي كه هدايت و سیاس اس
ــاس  ــام »رب العالمین« مي داند و بر اس آن مق
باورهاي اعتقادي و آموزه هاي قرآني، پذيرش 

اين سلوک، آثار خاص خود را دارد.«
ــت ملّي گفت: »وقتي  ــوراي عالي امنی دبیر ش
ايمان به ربوبّیت خداوند متعال، در مناسبات و 
ارتباط هاي انساني جاري و ساري شود، ياري 
ــد. اين باور،  ــدرت الهي متجلّي خواهد ش و ق
ــاوت پارادايمي بین  ــده ي همان تف تبیین كنن
ابعاد نظامي است كه ساختار الهي و اعتقادي 

دارد با نظام هاي ديگر.«
ــان كرد:  »باور به نصرت و قدرت  وي خاطرنش
ــر،  ــدن آن به قدرت بش ــه ش ــي و ضمیم اله
ــي را پديد  ــل توصیف ــاي غیرقاب توانمندي ه
ــران برگرفته از  ــرمايه ي ارتش اي مي آورد. س
ــرت و قدرت الهي  ــت كه تجلّي نص ايماني اس

را میّسر مي كند.«
نماينده ي مقام معظم رهبري در شوراي عالي 
ــز ماندگاري  ــان اين كه رم ــت ملي، با بی امنی
ــالمي بعد از 32 سال،  برخورداري  انقالب اس
ــدرت و نصرت الهي بوده  ــان و باور به ق از ايم
ــت.  ــت، گفت: »اين باور صرفاً نظري نیس اس
ــاري و جاري  ــه در همه چیز و همه جا س بلک

شده است.«
وي با اشاره به ديدار خود با نخست وزير پیشین 
ــته، گفت: »او مي گفت  ــال گذش ايتالیا در س
ــال هاي  ــارهايي كه از س كه ايران با وجود فش
ــت،  ــده اس ــه ي 70 متحمل ش ــي ده ابتداي
ــن دوام مي آورد؛  ــتي اين چنی قاعدتاً نمي بايس
ــر َهجمه هاي اقتصادي و  ــران نه تنها در براب اي
سیاسي شکست نخورده است، بلکه در راستاي 
ــت يابي به اهداف خود، پیشرفت هم كرده  دس
است؛ و اين نشان دهنده ي وجود ظرفیت ها و 

امکانات بي شمار در ايران است.«
ــراه با عمل  ــرورت وجود ايمان هم وي، بر ض
ــي تأكید كرد و  ــاس تعابیر قرآن ــح بر اس صال
گفت: »عمل صالح در هر عرصه اي، مقتضّیات 
خاص خود را دارد، ازجمله در عرصه ي كارهاي 

نظامي و به ويژه فعالیت در گستره ي دريا. 
»جلیلي« افزود: »در آيات قرآن هر جا سخن از 
دريا رفته است، بر موازين و قواعد بهره برداري 

حداكثري از آن نیز تأكید شده است.«
ــا را  ــه دري ــردي ب ــگاه راهب ــه ي ن وي، الزم
ــگاه فرصت محور به اين مهم  ــورداري از ن برخ
دانست و گفت: »رسیدن به توسعه ي دريايي، 
ــاز فعالیت هاي  ــه ي آغ ــه ي نقط ــد به منزل باي

دريايي باشد، نه پايان آن ها.«
ــوراي عالي امنیت ملي كشور، تصريح  دبیر ش
ــران، غیر قابل  ــرد: »اگر قدرت منطقه اي اي ك
ــه در اهداف انقالب اسالمي  ــت، ريش انکار اس
ــد قدرت  ــه نمي توانن ــورهاي منطق دارد. كش
ــد. يکي از  ــران را ناديده بگیرن ــه اي اي منطق
شاخص هاي مهم توانمندي هاي ما، برگرفته از 

قدرت دريايي ايران است. اقتدار دريايي، يک 
ضرورت راهبردي است كه وظیفه دارد از شأن 

جمهوري اسالمي ايران حفاظت كند.«
ــتفاده ي حداكثري  وي گفت: »هرچه توان اس
ــیم،  به همان نسبت نیز،   افزونتري داشته باش
چالش ها كاسته خواهد شد. در ايجاد پديده ي 
ــاي وجودي و  ــي بر ضرورت ه ــان مبتن گفتم
توسعه ي عملکردهاي دريايي، نیروي دريايي 

ارتش بیش ترين نقش را داشته است.«
ــان كرد: »در عین حال، عالوه بر  وي خاطرنش
ضرورت برخورداري از نگاه فرصت محور،  بايد 

نگاهي جّدي و كارآمد نیز،  داشته باشیم.«
ــي، تأكید كرد:   ــوراي عالي امنیت مل دبیر ش
ــوق ملت،  ــت يابي به حق ــر دس ــداري ب »پاي
ــبت به همسايگان خود  خیرخواهي ايران نس
ــت امروز ايران در  ــاير مردم دنیا و موقعی و س
منطقه، اذعان بر آن دارد كه ايران،  پايدارترين 
و باثبات ترين كشور منطقه است و نشان داده 
كه پارادايم مردم ساالري ديني ايران،  در تقابل 
اساسي با پارادايم دشمنان ايران به ويژه آمريکا 

است.«

مسئله ي مهم، برخورداري از یك دولت 
مقتدر دریاگراست

ــادار حبیب اله  ــر دري ــش، »امی ــن هماي در اي
ــروي دريايي ارتش  ــده ي نی ــیاري«، فرمان س
ــاره به اهمیت  ــالمي ايران، با اش جمهوري اس
ــاني، گفت:  دريا و آب هاي آزاد در زندگي انس
ــروي دريايي  ــترده ي حضور نی ــاب گس »بازت
ــش در آب هاي آزاد و به ويژه عبور از كانال  ارت
سوئز، نشان داد كه براي نمايش اقتدار كشور 
ــا، نیازمند نیروي  ــوان دري ــدي از ت و بهره من

دريايي مقتدر و راهبردي هستیم.«
وي گفت: »امروز انگشت اشاره ي مقام معظم 
رهبري گستره ي دريا را نشان مي دهد. ايشان 
هشدار داده اند كه براي پیشرفت اساسي كشور 
ــتیم كه از  در همه ي زمینه ها نیازمند آن هس

ظرفیت هاي دريا به خوبي استفاده كنیم.«
ــال 1386  ــد: »در 29 مرداد س وي يادآور ش
ــئولیت فرماندهي نیروي دريايي را به  كه مس
ــور فرماندهي كل قوا  ــم ، در حض عهده گرفت
ــان فرمودند كه انشاءاهلل يک  حاضر شدم. ايش
ــد ايجاد كنید.  ــروي دريايي مقتدر و كارآم نی
ــه نگاه ويژه ي مقام معظم  من در آن جا متوج
رهبري به مقوله ي پیشرفت اين نیروي نظامي 
ــاس، به مدت 5 ماه روي  ــدم. بر همین اس ش
ــازي  و امکانات نیروي  زمینه هاي توانمندي س
ــم تا به  ــه بايد بپیمايی ــي و راه هايي ك درياي
ــیم، كار كرديم و  ــان برس نقطه ي مطلوب ايش
ــل و الزم االجرايي را تحقق  ــزي مفّص برنامه ري

بخشیديم.« 
ــش، افزود:  ــي ارت ــروي درياي ــده ي نی فرمان
ــاي الزم، طرح واليت  ــس از برنامه ريزي ه »پ
ــامل: احداث  ــرا كرديم، ش ــاخه اج را در 3 ش
ــراي ايجاد نیروي  ــاخت هاي موردنیاز ب زيرس

دکتر  جلیلي:
افزايش  ما  کشور  موفقیت  دامنه ي  اين که  براي 
تعامل  و  تقابل  گونه  هر  براي  است  الزم  يابد،  
راهبردي در جهان،  به طور بهینه و همه جانبه از 

دريا استفاده کنیم.
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ــده ي كل قوا، عمردهي  دريايي مطلوب فرمان
ــروي دريايي وتهیه و  ــزات موجود در نی تجهی
نوسازي تجهیزات ضروري براي نیروي دريايي 
ــرح در قالب يک برنامه ي  مورد انتظار. اين ط
ــال 1387 به  ــده و در س ــاله گنجانده ش 5س
ــید و مورد  ــتحضار مقام معظم رهبري رس اس

تأيید ايشان قرار گرفت.«
ــه تأكید مقام  ــاره ب ــیاري« در ادامه با اش »س
ــري مبني بر اين كه نیروي دريايي  معظم رهب
ــان  ــد، خاطرنش بايد يک نیروي راهبردي باش
كرد: »در چهاردهم مهرماه 1388، فرمانده ي 
كل قوا، مطلب جديد و قابل توجهي فرمودند 
ــي، يک نیروي  ــر اين كه نیروي درياي مبني ب
راهبردي است و به اين ترتیب، ما متوجه نگاه 
ــبت به دريا و عملکردهاي  ــان نس عمیق ايش
دريايي شديم. بر اين اساس، چهار ماه جوانب 
ــت عنوان  ــي و طرحي تح ــر را بررس موردنظ

نیروي دريايي راهبردي را فراهم كرديم .« 
وي اضافه كرد: »اين طرح، گام اول براي ايجاد 
يک نیروي دريايي راهبردي است و امیدواريم 
ــده، بتوانیم  برابر زمان بندي هاي پیش بیني ش
ــش ببريم.  ــق برنامه به پی ــود را مطاب كار خ
ــرعت  ــرح واليت نیز با س ــال حاضر، ط درح
ــت و امید است در  قابل قبولي در حال اجرا اس
ــت  ــال هاي آينده، بتوانیم به تجهیزاتي دس س
ــي در آب هاي  ــور نیروي درياي يابیم كه حض
ــتمرار  ــش از امروز تثبیت كند و اس آزاد را بی

ببخشد.« 
ــش، با تأكید بر  ــده ي نیروي دريايي ارت فرمان

ــئله ي اصلي، نوع نگاه به دريا  اين مهم كه مس
است، تصريح كرد: »اهمیت دريا و فعالیت هاي 
ــام معظم  ــورد توجه مق ــواره م ــي، هم درياي
ــواحل مناسب،  ــت. داشتن س رهبري بوده اس
ــعه ي يک  ــرفت و توس يکي از مؤلفه هاي پیش
ــود. ما با برخورداري از  كشور محسوب مي ش
ــرز دريايي كه هزار كیلومتر  3 هزار كیلومتر م
ــت، از اين نعمت الهي  ــرف به دريا اس آن مش
ــور كه مقام  ــتیم؛ ولي همان ط برخوردار هس
معظم رهبري فرمودند، در سال هاي گذشته، 
به ويژه قبل از انقالب به اين مسئله كم توجهي 
ــئله ي مهم،  ــان، مس ــد و به فرموده ي ايش  ش
داشتن يک حکومت و دولت مقتدر و درياگرا 
ــت بدهد.  ــه ي دريا اهمی ــه مقول ــت كه ب اس
ــرفت گرايانه ي  پیش نگاه  ــروز  ام خوش بختانه 
ــور، مبتني بر دريا  مقام معظم رهبري به كش

است.«
ــش، در پايان  ــروي دريايي ارت ــده ي نی فرمان
ــخنان خود بر اهمیت درياها و آب هاي آزاد  س
تأكید كرد و گفت: »اگر دقت كنیم، مي بینیم 
كه مهم ترين شهرهاي دنیا در كنار درياها بنا 
شده اند. امروزه بیش از 90 درصد تجارت كاال 
ــود. بنابراين  ــا از راه درياها انجام مي ش در دنی
ــئله اهمیت  ــن مس ــه به اي ــت ك ضروري اس
ــه فرمايش  ــه بنا ب ــم؛ چراك ــري بدهی بیش ت
ــام معظم رهبري، ما از درياي عمان غفلت  مق
ــتوانه ي اصلي خلیج  كرده ايم؛ درحالي كه پش

فارس، درياي عمان است.«
پرهیز از »سرزمین محوري« و جبران 

غفلت از دریا
همچنین، جانشین ريیس ستاد كل نیروهاي 
ــق رويکرد  ــش، بر تعمی ــلح در اين هماي مس
ــعه اي نسبت به دريا و برخورداري از يک  توس

امیر دريادار سیاري :
امروز انگشت اشاره ي مقام معظم رهبري گستره ي 
دريا را نشان مي دهد. ايشان هشدار داده اند که براي 
پیشرفت اساسي کشور در همه ي زمینه ها نیازمند آن 

هستیم که از ظرفیت هاي دريا به خوبي استفاده کنیم.
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نیروي دريايي راهبردي و قدرتمند تأكید كرد 
و گفت: »هیچ كشوري را در دنیا سراغ نداريم 
ــعه محور برخوردار  ــه از رويکرد دريايي توس ك
بوده ولي يک نیروي دريايي ضعیف و ناكارآمد 

داشته باشد.«
در  ــید«  رش ــي  غالمعل ــکر  سرلش ــردار  »س
ــي راهبردي در  ــش نیروي درياي اولین هماي
ــتاد ارتش اظهار  ــکده ي فرماندهي و س دانش
ــل برآيند نگرش  ــرد: »قدرت دريايي، حاص ك
ــت و متقاباًل  ــبت به درياس ــعه محور نس توس
ــعه محور نسبت به  ــت يابي به رويکرد توس دس
ــورداري از يک نیروي  ــتلزم برخ دريا نیز، مس
ــت؛ چراكه اين دو الزم و  دريايي قدرتمند اس

ملزوم يکديگرند.«
ــالمي ايران  ــان اين كه جمهوري اس وي با بی
ــم به لحاظ راهبردي  هم به لحاظ تاريخي و ه
ــارس، درياي  ــت ممتازي در خلیج ف از وضعی
ــت، افزود:  عمان، و اقیانوس هند برخوردار اس
»سرزمین ايران بیش از 30 عامل ژئوپولتیکي 
ــا عنايت به  ــا و ب ــه به آن ه ــا توج ــه ب دارد ك
ــور كه  مرزهاي طوالني دريايي در جنوب كش
ــت و نیز، وجود تنگه ي  حدود 1150 مايل اس
استراتژيک هرمز، اين پرسش مطرح مي شود 
ــعه ي راهبردي ايران در  كه ضرورت هاي توس
ــارس و اقیانوس هند  ــان، خلیج ف ــاي عم دري

چیست؟«
جانشین ريیس ستاد كل نیروهاي مسلح ادامه 
داد: »رويکرد توسعه اي ايران در ابعاد مختلف 

در درياي جنوب، با دو مسأله ي اساسي ارتباط 
محکم و عمیقي دارد كه يکي، موقعیت دريايي 
جمهوري اسالمي ايران و ديگري، لزوم تبديل 
ــت. درنتیجه  ايران به يک قدرت منطقه اي اس
ــه،  ــاختي و همه جانب ــعه ي زيرس ــدون توس ب
ــه و  ــران را در منطق ــت اي ــم موقعی نمي توانی
ــک نیروي  ــیم و از ي ــم ببخش ــان تحکی جه
دريايي باقدرت سخن بگويیم. همچنین بدون 
ــود يک نیروي دريايي مقتدر و قدرت مند،  وج
ــت زيرساخت هاي موردنیاز در  نخواهیم توانس

اين زمینه را در اختیار داشته باشیم.«
ــاره به اين كه قدرت هايي نظیر:  »رشید« با اش
ــه و آمريکا، همزمان با   ــیه، چین، فرانس روس
ــه ي جديدي از  ــا، وارد مرحل ــش به دري گراي
ــعه شده اند، يادآور شد: »اياالت متحده ي  توس
ــعه ي  ــکا در دو قرن اخیر، 4 دوره ي توس آمري
ــت كه دو دوره ي آن  ــته اس ژئوپولتیکي داش
ــت. اين دوره ها،  مهم تر از دو دوره ي ديگر اس
ــاره اي و دوره ي  ــعه ي ق ــامل دوره ي توس ش
ــتند. دوره ي دوم، از  ــي هس ــعه ي درياي توس
ــروع شد و طي آن،  آغاز جنگ جهاني دوم ش
ــته شد.  ــرزمین محوري كنار گذاش رويکرد س
ــد  ــس از آن، آمريکايي ها در اين زمینه رش پ
ــاس، اين رويکرد تا  زيادي كردند و بر اين اس

امروز نیز ادامه دارد.«
ــبت  ــزوم اتخاذ يک رويکرد ملي نس ــر ل وي ب
ــور در زمینه ي فعالیت هاي  ــعه ي كش به توس
ــه و  دريايي تأكید كرد و گفت: »ما بايد انديش
ــود را با يک عزم ملي آمیخته  عمل جمعي خ
ــبت به  ــعه اي نس ــم كه متأثر از نگاه توس كنی
ــد و براي اين منظور، بايد يک نیروي  دريا باش
ــته  ــي قدرتمند و مقتدر در اختیار داش درياي

باشیم.«
ــتاد كل نیروهاي مسلح،   ــین ريیس س جانش
ــته،  ــه ي گذش ــرد: »در 3 ده ــان ك خاطرنش
ــرد  رويک ــک  ي از  ــي  ضعیف و  ــگ  كم رن رّد 
ــورداري  ــا و برخ ــه دري ــبت ب توسعه محورنس
ــي ايران  ــي در نظام حکومت ــدرت درياي از ق
ــچ روي كفايت  ــود، كه به هی ــاهده ب قابل مش
ــي را نمي كرد  ــترده ي درياي فعالیت هاي گس
ــرمايه گذاري  ــران نبود. س ــأن ملت اي و در ش
ــي  درياي ــروي  نی از  ــت  حماي ــلويه،  عس در 
ــزات مورد نیاز و  ــش، خريد يا تولید تجهی ارت
ــپاه،  افزايش قدرت نیروي دريايي ارتش و س
ــت كه انجام شده است؛  از جمله كارهايي اس
ــادي و تجاري  ــش فاصله هاي اقتص ولي كاه
ــه اي و بین المللي،  ــران و رقباي منطق بین اي
ــزم و اراده ي ملي  ــد به كارگیري يک ع نیازمن
است. پرسش اين جاست كه آيا ما در زمینه ي 
اهمیت به دريا، هم پاي كشورهايي نظیر هند 

حركت  كرده ايم يا خیر؟«
ــا تهديدات  ــان اين كه مقابله ب ــید« با بی »رش
نظامي و امنیتي، نیاز راهبردي كشور محسوب 
مي شود كه از قدمتي تاريخي برخوردار است، 
ــغال  ــرد: »تجاوزهاي دريايي و اش ــح ك تصري

ايران طي قرون گذشته،  موجوديت سرزمیني 
ــي بر اثر  ــت؛ ول ــورها را از بین نبرده اس كش
جداسازي بخش هايي از سرزمین ايران، اعتبار 
اين كشور آسیب ديده و مخدوش شده است. 
ــر از ضعف  ــد، يا متأث ــغال و تهدي دوره ي اش
ــترش  ــديد ايران بوده يا از قدرت رو به گس ش
اين كشور تأثیر گرفته است. البته يک دوره ي 
كوتاه نیز داشته ايم كه ما در تبیین رويدادهاي 
ــن دوره ي كوتاه مدت،  ــل نبوده ايم. اي آن دخی
ــور ما را  ــترش كش ــدرت رو به گس ــراً ق ظاه
ــان مي دهد، ولي در باطن، نشان دهنده ي  نش
ــور به ديگر كشورها به ويژه  وابستگي اين كش
ملّل غربي است. به طوري كه در دوران پیش 
ــش ايران در چارچوب  ــالمي، ارت از انقالب اس
ــکا و غرب  ــتورالعمل هاي آمري ــن و دس موازي

عمل مي كرد.« 
ــه كرد: »در طول اين دوره ها و حتي  وي اضاف
ــع از يک رويکرد  ــته نیز، به واق در قرون گذش
ــم و عمدتاً  ــوردار نبوده اي ــر برخ ــي مؤث درياي
ــرزمین محور و  ــاره اي، س ــا ق ــاي م رويکرده
ــت و متأسفانه هیچ گاه  خشکي محور بوده اس
ــتفاده از نعمت هاي دريايي  چگونگي و نوع اس
را به خوبي درک نکرده ايم. در حال حاضر نیز، 
ــي نداريم.  ــب و مطلوب ــرد دريايي مناس رويک
ــتحضريد، 24 استان كشور  به طوري كه مس
ــواحل و  ــي ندارند و عمده س به دريا دسترس
ظرفیت هاي دريا به استان هاي ضعیف سپرده 
شده است و حتي يک بندر هم به استاني مثل 

فارس واگذار نشده است.«
ــتاد كل نیروهاي مسلح،  ــین ريیس س جانش
ــت به كاري بزنیم  ــا تأكید بر اين كه بايد دس ب
ــتان هاي صاحب ظرفیت، در  ــي از اس تا بخش
مديريت سواحل هم نقش داشته باشند،  افزود: 
»اين مسئله شبیه كاري است كه وزارت نفت 
با بهره گیري از ظرفیت هاي ملي، صورت داده 
ــت. آيا ايرادي دارد اگر مديريت جاسک به  اس
ــتان هايي نظیر  ــود و يا به اس كرمان واگذار ش
يزد و فارس اختیار آن را بدهیم تا بخش هايي 
ــواحل كشور را مديريت كنند؟ تصمیمي  از س
ــده ي كل  ــام و فرمان ــط مديران نظ ــه توس ك
ــروي دريايي ارتش  ــتقرار نی ــوا به منظور اس ق
ــت، بسیار  ــده اس ــواحل عمان گرفته ش در س
ــت  ــر از تصمیمي اس ــر و همه جانبه ت بزرگ ت
ــراي مديريت فعالیت هاي  ــته ب كه رژيم گذش

دريايي در خلیج فارس گرفته بود.«
ــاره به اين كه شکل و  ــید« در ادامه با اش »رش
ــبت به ايران از  ماهیت تهديدهاي مختلف نس
ــت، يادآور شد: »تا  دهه ي 80 تغییر كرده اس
آن زمان، تهديد مستقیم ايران، از سوي عراق 
ــور در ضلع  ــود و عمده نیروهاي نظامي كش ب
ــتند.  ــوب غربي ايران حضور داش ــرب و جن غ
ــي در جنگ با ايران،  رژيم عراق پس از ناكام
ــرد و عماًل به منزله ي عامل  به كويت حمله ك
تهديدي براي كويت، عربستان و آمريکاتبديل 
ــال 1370 تا  ــد. بايد اعتراف كنیم كه از س ش

سردار سرلشکر رشید:
نگرش توسعه محور  برآيند  دريايي، حاصل  قدرت   
نسبت به درياست و متقابالً دست يابي به رويکرد 
توسعه محور نسبت به دريا نیز، مستلزم برخورداري 
از يک نیروي دريايي قدرتمند است؛ چراکه اين دو الزم 

و ملزوم يکديگرند.
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ــي  ــا را به فراموش ــیاري از تهديده 1380 بس
ــپرديم، غفلت كرديم و در سال 1380 نیز،  س
ــکوک حمله ي 11 سپتامبر پیش  ماجراي مش
ــتان،  ــه اين بهانه وارد افغانس ــد و آمريکا ب آم
ــتان و سپس عراق شد و راهبردي براي  پاكس
ايجاد خاورمیانه ي جديد در پیش گرفت،  ولي 
ــورد؛ به طوري كه  ــت خ در اين راهبرد شکس
دولت امروز عراق،  مورد نظر و حمايت آمريکا 
نیست. به اين ترتیب، پیروزي هاي آن سال ها 

از آن ايران شد.«
وي ادامه داد: »آمريکايي ها در سال هاي اخیر، 
ــاخت هايي  ــای ايران زيرس ــوب آب ه در جن
ــب، تهديدات  ــه اين ترتی ــاد كرده اند و ب ايج
ــبت به ايران ساختارمند شده است  آمريکا نس
ــدن  ــا اين مهم، در صورتي كه به توانمند ش ب
ــروي دريايي توجه نکنیم،  خود، به ويژه در نی
 موجب نگراني خواهد بود؛  چراكه بدون نگرش 
راهبردي و درازمدت، زيرساخت هاي مناسب 

براي مقابله با دشمن فراهم نخواهند شد.«
ــتاد كل نیروهاي مسلح، با  جانشین ريیس س
ــم رهبري مبني بر  ــاره به تأكید مقام معظ اش
ــي، اظهار كرد:  ــودن نیروي درياي راهبردي ب
ــري درباره ي  ــم رهب ــام معظ ــوده ي مق »فرم
ــروي دريايي،  ــتره ي دريا و نی فعالیت در گس
در واقع به منزله ي هشداري به ما افراد نظامي 
ــت كه نگرش و رويکرد خودنسبت به دريا  اس
ــم. يک نیروي دريايي راهبردي،  را تغییر دهی
ــه ي جنگ به  ــري در انتقال صحن ــل مؤث عام
زمین دشمن و همچنین، عامل نفوذ و قدرت 
ــر تعیین كننده اي  ــت و اث منطقه اي ايران اس
ــوي ديگر،  ــگ دارد و از س ــت جن در سرنوش
بازدارنده  ــمن،  مزيت هاي دش خنثي كننده ي 
در برابر تهديدات و داراي نقش مؤثر در مقابله 

با تهديد محسوب مي شود.« 
ــید«  در ادامه به 4 عامل تعیین كننده ي  »رش
ــرد و گفت:  ــاره ك ــا در دنیا اش ــت دري اهمی
ــیده از آب  ــره ي زمین، پوش ــد از ك »70درص
است؛ 90درصد تجارت جهاني از راه آب انجام 
ــهرهاي بزرگ و پرجمعیت  ــود، اكثر ش مي ش
ــده اند و حقوق  ــواحل بنا ش جهان نزديک س
ــمیت  ــه رس ــا را ب ــي، آزادي درياه بین الملل
شناخته است. عامل چهارم، نشان مي دهد كه 
ــوري مي تواند براي توسعه ي اهداف و  هر كش
ــدون ايجاد ممانعت براي  حفظ منافع خود، ب
كشورهاي ديگر، از دريا استفاده كند. اين امر، 
ــروي دريايي ايران  ــت كه نی به معناي آن اس
ــواحل آمريکا پیش  اجازه دارد تا 12 مايلي س

برود.« 
ــواحل گسترده  وي، به برخورداري ايران از س
ــرد و افزود: »روس ها  ــاره ك و آب هاي آزاد اش
ــواحل  ــه 50 كیلومتر از س ــد ك آرزو مي كنن
ــته باشند؛ چراكه با وجود اين كه  ايران را داش
ــیه به 3 اقیانوس راه دارد، ولي 98درصد  روس
ــواحل اش پوشیده از يخ است و درنتیجه  از س
ــتفاده نیست. به همین دلیل است كه  قابل اس

ــت يابي به آب هاي  ــا همواره براي دس روس ه
گرم جنوب تالش كرده اند و هنوز هم دست از 

اقدام برنداشته اند.« 
ــتاد كل نیروهاي مسلح،  ــین ريیس س جانش
ــار كرد: »تاكنون دو مالحظه ي  همچنین اظه
ــردي ما در دريا  ــعه ي راهب اصلي مانع از توس
ــه ي زياد  ــه ي اول، تکی ــت. مالحظ ــده اس ش
ــاره اي و مالحظه ي دوم،  ــر رويکرد ق از حّد ب
ــاي رويکرد  ــرد تهديدمحور به ج اتخاذ رويک
ــرد، تاكنون  ــت. اين دو رويک فرصت محور اس
ــعه ي  ــر راه توس ــکالت عديده اي را بر س مش
ــد  ــا پدي ــتره ي دري ــران در گس ــردي اي راهب
ــن اين دو رويکرد بايد به طور  آورده اند. بنابراي

اساسي وزير بنايي تغییر كنند.«
ــرد: »برخورداري  ــید« در پايان تکیه ك »رش
ــعه محور نسبت به درياها  از يک رويکرد توس
ــأله اي است كه بايد از حّد وظايف، توان و  مس
ــپاه، ستاد كل نیروهاي  ظرفیت هاي ارتش، س
ــوراي  ــلح و وزارت دفاع فراتر برود و به ش مس
ــد. دولت بايد  ــي راه پیدا كن ــي امنیت مل عال
ــد. ما در همین  ــن زمینه حمايت گر باش در اي
ــتا پیشنهاد داده ايم كه هر سال، جلسه اي  راس
ــأله برگزار  ــل اين مس ــراي حّل وفص خاص ب
ــرفت هاي خود در اين زمینه را  ــود، تا پیش ش
ابراز و بررسي كنیم و دولت نیز، براي حمايت 
وزارت خانه ها و سازمان ها از اين رويکرد ملي، 

دست به اقدامات مقتضي بزند.«

وارد حوزه ي تغییر شده ایم
ــروي دريايي  ــخنان فرمانده ي نی ــش از س پی
ــین ولیوند«  ــرتیپ دوم حس ارتش، »امیر س
ــکده ي فرماندهي و ستاد ارتش،  ريیس دانش
ــت آوردهاي كشور در زمینه ي  با اشاره به دس
ــار كرد:  ــدات صنعتي، اظه ــات و تولی تحقیق
ــه، در زمینه ي تولیدات صنعتي،  »خوش بختان
ــه داري انجام  ــر و دامن ــیار مؤث ــاي بس كاره

داده ايم.« 
ــاره به اين كه تحقیقات نظري، اغلب  وي با اش
ــم مي آيند، ولي ما در اين زمینه  كم تر به چش
نیز كارهاي بزرگي را انجام داده ايم، افزود: »در 
حوزه ي تألیف كتاب، نشر و تحقیقات نظري، 
كارهاي بسیار مطلوبي انجام شده است. پیش 
از اين، از ترجمه هاي متون كالسیک استفاده 
ــاس شد كه بايد  مي كرديم، ولي به مرور احس
آن متون را تغییر بدهیم. اين احساس ضرورت 
ــبت به تغییرات، از ملزوماتي برخوردار بود  نس

كه سرانجام به آن ها دست يافتیم.«
ريیس دانشکده ي فرماندهي ستاد ارتش، در 
پايان خاطرنشان كرد: »تاكنون در گروه هاي 
ــکده ي فرماندهي  ــوس )دانش ــي داف تخصص
ــش از 90درصد متون را  ــتاد ارتش(، بی و س
ــر مبناي مطالعات  ــر داده ايم. امروز ديگ تغیی
ــه  ــتند بلک ــي نیس ــون غرب ــگاهي، مت دانش
ــب از دوران دفاع مقدس  ــاي ما، اغل تجربه ه

سرچشمه گرفته اند.«■
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زمان  از  سال  يک  تقريباً  گذشت  از  پس 
دبیركلي سازمان  نامزدان مسند  اسامي  اعالم 
بین المللي دريانوردي )IMO(،  سرانجام در روز 
سه شنبه، هفتم تیرماه سال جاري، شوراي آيمو 
در نشست يکصدوششم خود، اقدام به برگزاري 
انتخابات كرد، كه در نتیجه ي آن، آقاي »كوجي 
كشور  از   )Koji Sekimizu( سکیمیزو« 
اين مقام برگزيده شد. براي عهده داري   ژاپن، 

رأي  چهل  میان  از  و  انتخابات  اول  دور  در 
مأخوذه از چهل عضو شورا، نتايج زير به دست 

آمد: 
اساس  بر  و  حاصل شده  نتیجه ي  به  توجه  با 
به  جنوبي،  كره ي  نامزد  مربوطه،  مقررات 
گذاشته  كنار  رقابت  دور  از  آخر،  نفر  عنوان 
دوردوم  برگزاري  به  اقدام  سپس  شورا  شد. 
انتخابات كرد كه نتیجه ي حاصل شده به شرح 

زير است:
طبق مقررات حاكم بر نحوه ي انتخاب دبیركل 
كه   نامزدها  از  يک  هر  شورا،  توسط   IMO
بیست ويک  يعني  آرا،  مطلق  اكثريت  بتواند 
رأي از مجموع چهل رأي اعضاي شورا را به 
شد.  خواهد  برنده  انتخابات  در  آورد،  دست 
 22 ماده ي  استناد  به  آيمو،  شوراي  سپس 
براي  را  انتخابي خود  آيمو، مورد  كنوانسیون 
كرد.  خواهد  معرفي  مجمع  به  نهايي،  تأيید 
برابر  نوامبر،  ماه  نشست  در  نیز،  آيمو  مجمع 
تأيید  را  مراتب  جاري،  سال  آذرماه  اوايل  با 
به عمل آمده،  برنامه ريزي  طبق  كرد.  خواهد 
ژانويه ي  ماه  اول  از  سکیمیزو،  كوجي  آقاي 
سال  دي ماه  )اواسط  میالدي   2012 سال 
مرجع  عالي ترين  هدايت  سکان  جاري(، 

به  چهارسال  مدت  براي  را  جهان  دريايي 
آقاي  فعلي،  دبیركل  و  گرفت  خواهد  دست 
هشت  از  پس  نیز،  میتروپولوس  افتیمیوس 

سال رياست بر آيمو، بازنشسته خواهد شد.

کوجي سكيميزو کيست؟
 1952 سال  متولد  سکیمیزو  كوجي  آقاي 
است.  فرزند  دو  داراي  و  متأهل  میالدي، 
و  دريا  مهندسي  لیسانس  مدرک  داراي  او 
مهندسي  فوق لیسانس  و  دريايي  آرشتیکت 
است.  كشتي  لرزش  تئوري هاي  زمینه ي  در 
به  میالدي،   1977 سال  در  سکیمیزو  آقاي 
و  درآمد  ژاپن  حمل ونقل  وزارت  استخدام 
يکي  به سرعت،  را  ترقي  و  موفقیت  پله هاي 
پس از ديگري پیمود، تا اين كه در سال 1989 
استخدام  به  ژاپن،  دولت  با حمايت  میالدي، 
دريانوردي  بین المللي  سازمان  دبیرخانه ي 
درآمد. منصب اولیه ي او، كارشناس فني بود 
تکنولوژي  قسمت  ريیس  عنوان  به  سپس  و 

بخش ايمني دريانوردي منصوب شد. 
ايمني  بخش  از  میالدي  در سال 1977  وي 
زيست  محیط  حفظ  قسمت  به  دريانوردي 
مدير  معاون  عنوان  به  و  شد  منتقل  دريايي 
اين بخش آغاز به كار كرد و در سال 2000 
میالدي، با ارتقاي رتبه  به عنوان مدير بخش 
محیط زيست دريايي آيمو منصوب شد. آقاي 
سکیمیزو در سال 2004 میالدي و به دنبال 
دبیركل  عنوان  به  میتروپولوس  آقاي  انتخاب 
ايمني  بخش   مدير  زمان  آن  در  )كه  آيمو 
دريانوردي آيمو بود(، مجدداً به بخش ايمني 
دريانوردي بازگشت و مديريت اين بخش را بر 

عهده گرفت.
او در حال حاضر، عهده دار اين مسئولیت است 
میالدي،   2012 سال  ژانويه ي  ماه  اول  در  و 
اتاق كار خود را به مقصد دفتر دبیركل آيمو 
كه در طبقه ي هفتم مقّر سازمان بین المللي 
دريانوردي قرار دارد، ترک كرده و مسئولیت 
فعلي خود را به شخص ديگري واگذار خواهد 

كرد. 
پیشینه ي  فاقد  اگرچه  سکیمیزو،  آقاي 
به  اما  است،  كشتي  روي  كار  و  دريانوردي 
عنوان عضوي از يک خانواده ي بزرگ دريايي، 
به خوبي توانسته است از عهده ي مسئولیت هاي 
خود در طول بیست ودو سال خدمت در آيمو 
نظر  و صادقانه ،  با خدمات چشمگیر  و  برآيد 
خود  به  را  آيمو  شوراي  قاطع  البته  و  موافق 
جلب كند و با كسب نوزده رأي در دور اول 
انتخابات، فاصله ي خود با نفر دوم را به سیزده 
با  نیز،  انتخابات  دوم  دور  در  و  برساند  رأي 
كسب چهار رأي بیش تر و در مجموع 23 رأي 
و با فاصله ي زياد 18 رأي با نفر دوم، به عنوان 

دبیركل آينده ي آيمو انتخاب شود.
سال  در  بار  يک  سکیمیزو،  كوجي  آقاي     
2004 میالدي، به ايران سفر كرد و در جريان 
در  ايران  اسالمي  جمهوري  پیشرفت هاي 

عرصه هاي دريايي قرار گرفت. 
وسازنده ي  مساعد  نقش  بر  همواره  وي 
داشته  تأكید  آيمو  نشست هاي  در  كشورمان 
آيمو  دبیركلي  عنوان  به  او  انتخاب  با  است. 
و  ايران  نمايندگي هاي  بین  كافي  شناخت  و 
در  جديدي  فصل  مي شود  پیش بیني  ژاپن، 

روابط فیمابین گشوده شود.■

 آقاي کوجي سکیمیزو، نامزد دولت ژاپن،
 با کسب رأي قاطع اعضاي شوراي سازمان جهاني 

دريانوردي،  به عنوان دبیرکل آيمو  برگزيده شد.
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5800 كیلومتر ساحل در 3 دریا
ــا دارا بودن قريب به  ــالمي ايران ب »جمهوري اس
ــاحل در خلیج فارس،  ــزار و 800 كیلومتر س 5ه
ــور  درياي عمان و درياي خزر، در اصل يک كش
دريايي محسوب مي شود كه متأسفانه در گذشته، 
برخورداري از اين موهبت خدادادي، مورد غفلت 

قرار گرفته است.«
مهندس سید عطاءاله صدر با بیان اين مطلب در 
برنامه ي تلويزيوني صبح به خیر ايران، به استعداد 
بالقوه ي190هزار كیلومتر مربع مساحت آب هاي 
ــاره كرد و گفت: »وجود  ــور اش ــرزمیني كش س
قابلیت هاي سرشار ذاتي، جغرافیايي و طبیعي، در 
مردم كشور و سرزمین ايران توان مندي  قابل توجهي 
ــه با وسعت  ــت. گرچه در مقايس ايجاد كرده اس
ــون و 648هزار كیلومترمربعي،   بیش از يک میلی
مساحت خشکي، آب هاي سرزمیني قابل توجه 
به نظر نمي رسد، اما صیانت و بهره برداري از آن ، 
كه اصلي ترين وظیفه ي حاكمیتي سازمان بنادر 
و دريانوردي محسوب مي شود، از اهمیت فراوان 

راهبردي برخوردار است.« 
وي از 4 نوع شیوه ي حمل ونقل شامل: جاده اي، 
ــیوه هاي رايج  ريلي، هوايي و دريايي به عنوان ش
ــي حمل و نقل  ــرد و در معرف ــل ياد ك حمل ونق
دريايي، افزود: »سازمان بنادر و دريانوردي، متولي 
بخش حمل ونقل دريايي كشور است و در احداث 

بنادر و تأسیسات زيربنايي دريايي و بهره برداري 
ــور و همچنین، اعمال  و اداره ي بنادر تجاري كش
ــرزمیني به عنوان مرجع  حاكمیت بر آب هاي س

دريايي، نقش اصلي را ايفا مي كند.«
مديرعامل سازمان بنادر و دريانوردي، به موقعیت 
ــران در  ــالمي اي ــاص راهبردي جمهوري اس خ
ــرد و گفت: »ايران  ــاره ك منطقه ي خاورمیانه اش
در مسیر اصلي كريدور شمالـ  جنوب و كريدور 
شرقـ  غرب و بر سر راه ارتباطي آسیا به اروپا قرار 
دارد. كريدور بین المللي شمالـ  جنوب در ايران، 
بنادر اصلي كشور در درياي خزر شامل: امیرآباد 
ــهید رجايي، امام خمیني،  ــي را به بنادر ش و انزل
بوشهر و ساير بنادر جنوب كشور در چهار استان 
ساحلي جنوبي وصل مي كند كه در مجموع 11 

بندر تجاري را شامل مي شود.«
ــدر كوچک و  ــه وجود 100 بن مهندس صدر، ب
ــور  محلي كه در كنار 11 بندر تجاري بزرگ كش
فعالیت مي كنند، اشاره كرد و با بیان اين مطلب 
ــدري و دريايي ايجاد  ــاالي بن ــه قابلیت هاي ب ك
شده، جمعیت فراواني را تحت پوشش خود قرار 
ــان كرد: »به دلیل اين همه  داده است، خاطرنش
قابلیت ها  و ظرفیت هاي متنوع در جامعه دريايي 
كشور، پیش بیني شده است كه، در افق چشم انداز 
20 ساله ي كشور از لحاظ بندري و دريايي، بتوانیم 

رتبه ي اول منطقه را به خود اختصاص دهیم.«

مهندس سید عطاءاله صدر، در برنامه ي 
تلويزيوني صبح به خیر ايران

عدم توجه به توان مندي ها و ظرفيت هاي خارق العاده ي بندري و 
دريايي و غفلت از استعدادهاي گسترده در خطوط ساحلي کرانه هاي 
شمالي و جنوبي ايران و بهره مندي از جزاير متعدد راهبردي و سوق 
الجيشي در مناطق دريايي، موجب شده است تا عمده ي سياست 
گزاري هاي کالن کشور، به امور مربوط به خشكي و درون سرزميني 

معطوف گردد. 
اين غفلت تاريخي به همراه عدم شناخت جامعه از وظايف حاکميتي 
و ماموريت هاي کامالً تخصصي سازمان بنادر و دريانوردي، موجب 
ناآشنايي افكار عمومي با ظرفيت ها وتوانمندي هاي بالقوه وبالفعل 

دريايي وبندري کشورمان شده است. 
رويكرد ويژه ي سال هاي اخير سازمان بنادرودريانوردي در توسعه و 

تجهيز زيربناهاي مرتبط با حمل ونقل دريايي بار و مسافر که با اقبال 
فراوان مواجه شده و در کنار آن، توسعه ي متوازن و پايدار اموربندري 
و دريايي، که باعث پيشي گرفتن عملكرد سازمان از اهداف برنامه ي 
چهارم توسعه شده است، انگيزه ي دعوت از مهندس سيدعطاءاله 
و  بنادر  سازمان  مديرعامل  و  شهرسازي  و  راه  وزير  معاون  صدر، 
دريانوردي براي حضور در برنامه ي تلويزيوني "صبح به خير ايران" 

شبكه ي يك سيما شد.
 برنامه اي که هر چند، از محدوديت زماني برخوردار بود، اما به وسعت 
سرزمين ايران، بينندگان خود را با گوشه اي از صنعت دريانوردي آشنا 
کرد. آنچه که در ادامه مي خوانيد ماحصل اين گفت و گوي تلويزيوني 

و صميمانه است:
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بهره گیري گسترده از فن آوري هاي نوین
»در حال حال حاضر، سازمان بنادر و دريانوردي، 
ــامانه هاي  در زمینه  هاي مختلف تجهیزاتي و س
ــرفته   ــي و راداري، از فن آوري هاي پیش مخابرات
ــته است از فن آوري  نوين  برخوردار بوده و توانس

و به روز دنیا بهره گیري كند.«
ــان اين مطلب، تخصص هاي  مهندس صدر با بی
ــادر و دريانوردي را متنوع  ــازمان بن موجود در س
ــت: »در زمینه ي  ــه توصیف كرد و گف و چندگان
ساخت بنادر پیشرفته، ايجاد زيربناها و زيرساخت 
ــي دريايي  ــدري، تجهیزات اساس ــا در امور بن ه
ــوردي، ايمني و امنیت  ــوط به هدايت، دريان مرب
دريانوردي، تخصص هاي بااليي در سازمان بنادر 
ــازد تا  و دريانوردي وجود دارد كه ما را قادر مي س
بر اساس استانداردهاي جهاني، فعالیت هاي خود 

را به انجام برسانیم.«
ــتقرار تجهیزات و  ــات و اس ــاد تأسیس وي از ايج
ــواحل توسط  ــامانه هاي ويژه ي مهندسي س س
ــازمان بنادر و دريانوردي مطابق با  متخصصان س
استانداردهاي پیشرفته ي جهاني خبر داد و افزود: 
»مهندسي سواحل با مونیتورينگ و پايش رفتار 
ــاخص هاي مرتبط با آن، از قبیل: موج ،  دريا و ش
جريان  هاي دريايي، درجه حرارت، رسوب  و ديگر 
اطالعات موردنیاز براي فعالیت هاي مهندسي و 
توسعه سواحل و بنادر و اقدامات فراساحلي را ثبت 
و در اختیار مراكز مطالعاتي و مهندسین مشاور و 

بهره برداران قرار مي دهد.«

ــازمان بنادر و دريانوردي، برگزاري  مديرعامل س
ــرفصل هاي آموزشي  كلیه ي دوره ها و تعريف س
ــاني در  ــروي متخصص انس ــا تربیت نی ــوأم ب ت
ــوردي در  ــوع دريان ــاي متن ــه ي مهارت ه زمین
چارچوب وظايف و مأموريت هاي سازمان بنادر و 
دريانوردي را ضروري دانست و با اشاره به انطباق 
ــازمان  ــتانداردهاي جهاني و مورد تأيید س با اس
بین المللي دريانوردي خاطرنشان كرد: »به منظور 
برگزاري همه ي اين دوره ها مطابق با سرفصل هاي 
روز دنیا، گواهینامه هاي معتبر جهاني صادر شده 

است.«
ــت  ــاد از رويکرد سیاس ــدر، با انتق ــدس ص مهن
ــکي،  ــور به بخش خش ــاي كالن كش گذاري ه
خواستار توجه بیش تر به بخش دريايي كشور شد 
ــت: »به رغم اين كه ما سواحل زيبا و  و اظهار داش
بااستعدادي را براي توسعه و كسب ثروت، درآمد 
ــتغال زايي داريم، اما سیاست هاي اجرايي ما  و اش
اغلب متوجه خشکي است. با وجود 5هزار و 800 
ــوري  ــاحل كه ايران را تبديل به كش كیلومتر س
ــت و حدود يک سوم مرزهاي ما  دريايي كرده اس
ــورهاي دريايي كه  را دربرمي گیرد، برخالف كش
زيباترين و پیشرفته ترين شهرهاي شان در حريم 
دريا قرار دارد، نتوانسته ايم به اهداف واقعي در اين 

زمینه دست يابیم.«
ــتقرار صنايع در حريم سواحل  وي، خواستار اس
ــور براي توسعه ي بنادر و ايجاد اشتغال مولد  كش
ــورهاي  ــد و در اين مورد گفت: »عمده ي كش ش
جهان براي كاهش هزينه هاي حمل ونقل كاال و 
به منظور، تأمین ارزان و سريع مواد اولیه، صنايع 
خود را در نزديکي دريا احداث مي كنند تا قیمت 
تمام شده ي كاالي تولیدي و كاهش سود حاصل 
ــور و  ــش يابد. تمركز ما در مركز كش از آن افزاي
ــکي، باعث گرايش جمعیت و  در بخش هاي خش
نیروي انساني به سمت داخل كشور شده است و 
اين امر، تسهیالت، مزايا وامکانات اصلي جامعه را 
متوجه شهرهاي مستقر در مناطق مركزي كرده 

است.«
ــوردي، از توجه  ــازمان بنادر و دريان مديرعامل س
ــاد ارزش افزوده و  ــازمان براي ايج خاص اين س
ــتغال پايدار نزد جمعیت فعال و مولّد كشور و  اش
افزايش انگیزه ي حضور مردم در بنادر خبر داد و 
افزود: »ايران امروز در مقايسه با ايران اول انقالب، 
ــي و  ــاظ گرايش به دريا، تفاوت هاي اساس از لح
ــرده و رونق بنادر امروز ما غیرقابل  معني داري ك
ــاهد آن  ــت، از اين رو ش ــال ها اس قیاس با آن س
هستیم كه مثالً مجتمع بندري شهید رجايي، به 
عنوان فعال ترين بندر كشور، با تمركز مفید خود 
روي حمل ونقل كانتینري، در میان 2هزار و 500 
ــي وپنجمین بندر بزرگ  ــدر دنیا، تبديل به س بن
ــت. بنابراين، با اجراي حركت  كانتینري شده اس
معکوس و انتقال جمعیت مولّد و فعال كشور به 
سمت سواحل و بنادر، مي توان شاهد رونق بیش تر 

اقتصاد در سواحل و بنادر بود.«
ــتعداد فعلي سواحل كشور را  مهندس صدر، اس
ــش از 160میلیون تن كاال  تخلیه و بارگیري بی

ــه در حال  ــان اين مطلب ك ــوان كرد و با بی عن
ــراي ايجاد بنادر  ــاحلي ب حاضر، 300 نقطه ي س
فعال كوچک و موج شکن هاي چندمنظوره در نظر 
گرفته شده است،  خاطرنشان كرد: »از اين 300 
نقطه، 40 نقطه ي ساحلي عملیاتي و اجرايي شده 
ــت كه در صورت احداث و بهره برداري از اين  اس
ــازه هاي دريايي، شاهد گرايش جمعیت فّعال  س
كشور به سوي سواحل بندري و ايجاد اشتغال و 

ثروت آفريني پايدار خواهیم بود.« 
ــازمان بنادر و دريانوردي، به عنوان  مديرعامل س
ــگاه بین المللي علوم  ــاي دانش ــأت امن عضو هی
ــازمان  ــه زير نظر س ــوردي )WMV( ك دريان
ــت مي كند، اظهار  ــي دريانوردي فعالی بین الملل
ــان تحصیل كرده ي  ــت: تخصص كارشناس داش
ــه مدارج عالي  ــادر و دريانوردي را ك ــازمان بن س
ــگاه هاي معتبر ايران و جهان اخذ  خود را از دانش
ــت  كرده اند، قابل رقابت با همتايان خارجي دانس
ــت: »در زمینه ي مهندسي سواحل،  و اظهار داش
ــال يک بار  ــاي بین المللي را هر دو س همايش ه
ــتادان  برگزار مي كنیم كه به اعتراف 12 تن از اس
ــته ي بین المللي كه در زمینه ي مهندسي  برجس
ــطح علمي اين  ــواحل صاحب نظرهستند، س س
همايش ها در حدّ و اندازه ي بهترين همايش هاي 
ــت و حتي از  ــواحل در جهان اس ــي س مهندس
همايش مشابهي كه در فرانسه برگزار شده، باالتر 

بوده است.«
ــطح ايمني و  ــدر در زمینه ارتقاء س مهندس ص
دريانوردي در آب هاي تحت حاكمیت جمهوري 
اسالمي ايران اظهار داشت: »در حال حاضر، كل 
ــور، تحت پوشش راديويي و  سواحل جنوبي كش
ــازمان بنادر و دريانوردي قرار دارد ودر  راداري س
ــرفته ترين و  خلیج فارس و درياي عمان، از پیش

به روزترين فن آوري  جهان بهره گیري مي كنیم.«

پیش بیني طوفان گونو
ــرفته  »با بهره گیري از فن آوري هاي نوين و پیش
ــواحل جنوبي كشور، درصدد پايش علمي  در س
ــاعت  و تخصصي دريا برآمده ايم؛ از اين رو 48 س
قبل از وقوع طوفان گونو كه سواحل جنوبي ايران 
ــارات  را درنورديد، آن را پیش بیني كرديم و خس
ــاني به موقع و  و عوارض مخرب آن را با اطالع رس

مديريت بحران، به حداقل رسانديم.«
مهندس صدر با بیان اين مطلب، از تولید نرم افزار 
ــرفته ي مدلینگ مطالعه ي امواج ورسوبات  پیش
ــازمان بنادر و دريانوردي خبر داد و در اين  در س
ــت: »در حال حاضر، دو نوع نرم افزار  خصوص گف
معروف براي سنجش مدلینگ امواج ورسوب در 
دنیا وجود دارد كه با تولید چنین نرم افزاري و ثبت 
آن به نام سازمان، موفق شديم براي اولین بار يکي 
از پیشرفته ترين نرم افزارهاي تخصصي مهندسي 

دريا را طراحي وتولید كنیم.«
ــتي هاي آلومینیومي مسافري  وي از تولید كش
ــب قابلیت هاي الزم براي ساخت و تجهیز  و كس
ــور خبر داد  ــا در كش ــتي هاي اقیانوس پیم كش
ــافرت هاي  ــعه ي مس و افزود: »در زمینه ي توس
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دريايي، ظرفیت ها و امکانات مطلوبي ايجاد شده 
ــال بالغ  ــوري كه به 6/5 میلیون نفر در س به ط
ــت. از اين رو در سال گذشته، حدود  گرديده اس
ــافر در سواحل كشور جابه جا  6 میلیون نفر مس
شدند. اين مسافران عالوه بر بنادر و جزاير ايران، 

در مسیرهاي بین المللي نیز، تردد مي كنند.«
ــادر و دريانوردي، فصل  ــازمان بن مديرعامل س
ــعه ي  ــي براي توس ــه ي خوب ــتان را بهان تابس
ــت و اظهار داشت:  ــافرت هاي دريايي دانس مس
ــافري در  ــداث پايانه هاي مس ــا توجه به اح »ب
ــهید باهنر كه  ــهر و ش ــر خرمش ــادري نظی بن
ــافري پیشرفته  هستند و  داراي پايانه هاي مس
نمونه هاي ديگر در بنادري چون انزلي، به زودي 
ــرار خواهد گرفت، درصدد  مورد بهره برداري ق
ــافرت هاي دريايي برآمده ايم؛ تا  ــعه ي مس توس
ــاير كشورهاي دنیا كه جمعیت زيادي  مانند س
از سفرهاي ساحلي و دريايي استفاده مي كنند، 
ــورمان را با بهره گیري از كشتي هاي  مردم كش
ــافرت هاي دريايي ترغیب كنیم.  مدرن، به مس
ــاالن بخش  ــرمايه گذاران و فع ــن، از س بنابراي
حمل ونقل دريايي دعوت مي كنیم كه در اين 

زمینه، سرمايه گذاري كنند.«
ــعه  ــاخت و توس ــدس صدر با حمايت از س مهن
تاسیسات دريايي تفريحي و مسافري در خصوص 
گسترش صنعت گردشگري دريايي خاطرنشان 
كرد: »با برگزاري تورهاي ساحلي در جنوب كشور 
ــتي هايي كه همه ي امکانات  و بهره گیري از كش
ــافران دريايي  رفاهي و پذيرايي را در اختیار مس
قرار مي دهند،  مي توانیم مردم را به ديدار از جزاير 
ــواحل ديدني جنوب كشور دعوت كنیم و با  و س
ــترش آن، امکانات خوبي براي بهره گیري از  گس

جاذبه هاي گردشگري فراهم سازيم.«

تحریم هاي ناكارآمد
ــتکبار جهاني، تالش فراواني مي كند تا با  »اس
ــال تحريم هاي اقتصادي، فعالیت هاي ما را  اعم
تحت الشعاع قرار دهد. طبیعي است كه برخي 
كارها را دچار اختالل كرده و برخي بازارها را با 
اعمال فشار غیرمنطقي و غیراصولي، تحت تأثیر 
فعالیت نامطلوب خود قرار داده است، اما عماًل 
اين تحريم ها ناكارآمد شده اند و ما همچنان به 

فعالیت خودادامه مي دهیم.«
ــب، رويکرد  ــا بیان اين مطل ــدس صدر« ب »مهن
تحريم هاي اقتصادي را در قالب جنگ نرم، نوعي 
جنگ رواني با نظام جمهوري اسالمي ايران دانست 
و گفت: »آمريکا عنوان مي كند كه درصدد به زانو 
درآوردن ايران است؛ اما با توجه به اين كه همه ي 
ــورهاي جهان تابع آمريکا نیستند، ما موفق  كش
شده ايم با بسیاري از كشورها مبادالت اقتصادي 

و تجاري پايداري برقرار كنیم.«
ــب كه آمريکا درواقع بازار  وي با بیان اين مطل
ــازار ايران را از  ــود را تحريم كرده و عماًل،  ب خ
دست داده است، افزود: »در سال گذشته، 142 
ــدود 93درصد كاالي  ــن كاال كه ح میلیون ت
ــور را نیز شامل مي شود، از طريق  وارداتي كش

بنادر وارد كشور شده است و امسال نیز، طي 3 
ماه اخیر،  عالوه بر افزايش صادرات و واردات از 
بنادر، در زمینه ي ترانزيت و تران شیپ كاال، كه 
تحرک باالي بنادر ما را نشان مي دهد، افزايش 
ــیار چشمگیري نسبت به مدت مشابه سال  بس

قبل داشته ايم.«
ــازمان بنادر و دريانوردي، تحريم  مديرعامل س
ــي ايذايي براي  ــادي را به منزله ي حركت اقتص
ــور  ــردن فعالیت هاي اقتصادي كش ــخت ك س
دانست و اظهار داشت:  »تحريم اقتصادي هرگز 
ــت و همواره شاهد  ما را دچار انفعال نکرده اس
ــان آمريکايي ها در  ــه هم پیمان ــتیم ك آن هس
ــرباز زدن از تحريم اقتصادي،  بنادر ايران، با س
ــرمايه گذاري در ايران را از  ــترده ي س بازار گس
ــاهد  ــارج مي كنند. بنابراين ش ــگ آنان خ چن
سرمايه گذاري هاي فراوان تا مبلغ 300 میلیون 
دالر در بنادر كشور هستیم و اين نوع فعالیت ها، 

عماًل تحريم ها را با شکست مواجه كرده اند.« 

توسعه ي كّمي و كیفي بنادر و سواحل
ــیار  ــاي بندري و دريايي، زمینه ي بس »طرح ه
مناسبي براي سرمايه گذاري در كشور به وجود 
ــت؛ به طوري كه در حال حاضر، بالغ  آورده اس
بر 20هزار میلیارد ريال از محل منابع سازمان 
ــادر و دريانوردي و 20 هزار میلیارد ريال نیز  بن
از منابع بخش خصوصي، پروژه توسعه اي )كّمي 
ــور، در دست  ــواحل كش و كیفي( در بنادر و س

اجراست.«
ــب، از جذب  ــا بیان اين مطل ــدس صدر ب مهن
ــرمايه گذاري بخش خصوصي در بخش هاي  س
بندري و دريايي به میزان 5هزار  700 میلیارد 
ــته خبر داد و گفت: »اين،  ريال در سال گذش
ــت كه بخش غیر دولتي  نشان دهنده ي آن اس
به سرمايه گذاري  در توسعه ي زيربنايي بندري 

و دريايي عالقه مند است.«
ــدري و  ــرمايه گذاري بن ــي س ــوارد اصل وي، م
ــدازي  ــداث و راه ان ــه ي اح ــي را در زمین درياي
ــالت و مخازن صادراتي  ــیلوهاي نگه داري غ س
ــمرد و افزود:  و ترانزيتي فرآورده هاي نفتي برش
ــک كارخانه ي  ــا احداث ي ــال حاضر، ب »در ح
ــژه اقتصادي بندر امیرآباد،  فوالد در منطقه وي
سرمايه گذار مربوطه با واردكردن شمش فوالد،  
پس از تولید آرماتور و بیلت هاي فوالدي، اقدام 
به صادرات مجدد آن ها به بازارهاي هدف كرده 
است و بدين ترتیب، ارزش افزوده ي مضاعفي از 

طريق بنادر كسب مي شود.«
ــوردي، در  ــادر و دريان ــازمان بن مديرعامل س
ــه ي تلويزيوني  ــان گفت وگو با مجري برنام پاي
ــیماي  ــبکه ي يک س ــر ايران« ش »صبح به خی
ــالمي ايران، از احداث و راه اندازي  جمهوري اس
»پروژه ي كنارگذر رامسر« در درياي خزر خبر 
داد كه اجراي آن از سوي دولت به اين سازمان 
واگذار شده است. وي گفت: »تاكنون به صورت 
ــاخته  نمونه، 10 كیلومتر از اين راه دريايي س

شده و مورد بهره برداري قرار گرفته است.« ■
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● به نظر شما،  اصوالً چرا ارزيابي صورت 
يك  براي  عملكرد  ارزيابي  و  مي گيرد 
و  مديريتي  به لحاظ  حاکميتي،   سازمان 

اجرايي، چه ضرورتي دارد؟
در صورتي كه هدف، موفقیت سازماني باشد، 
به اطالعات صحیح و دقیق درباره ي عملکرد 
اين  هرچه  و  است  نیاز  سازماني  مجموعه ي 
اطالعات دقیق تر و مؤثرتر باشند، تأثیر آن ها 
نیز،  كارآمدي سازمان  و  اثربخشي  میزان  در 
بیش تر خواهد بود. از اين رو، سازمان ها نیاز 
دارند كه به طور مستمر، ضمن ارزيابي عملکرد 
مجموعه ي خود، با اشراف كامل به نقاط قوت 
عوامل  حذف  درمسیر  بهبود،  قابل  نقاط  و 
درموفقیت  مؤثر  عوامل  تقويت  و  نامناسب 
گام بردارند؛ به ويژه در سازمان هايي كه داراي 
تعامل و ارتباط بیشتري با مجامع بین المللي 
جهاني شدن  فرايند  گسترش  با  زيرا  هستند. 
كشورها  بین   مختلف  پیوندهاي  ايجاد  و 
بین المللي،  عرصه ي  در  تعامل  ضرورت  و 
سازمان ها نمي توانند از اين مهم به دور باشند 
در  كنند.  برنامه ريزي  آن  به  توجه  بدون  و 
سازمان بنادر و دريانوردي نیز، به عنوان يک 
سازمان حاكمیتي و داراي ارتباط با نهادهاي 
ارزيابي  بايد سنجه هايي به منظور  بین المللي، 
بر  عالوه  تا  شود  گرفته  نظر  در  عملکرد 
اهداف  به  رسیدن  در  موفقیت  از  اطمینان 
انجام  براي  برنامه ريزي  ملي،  برنامه هاي  و 
استانداردهاي  با  متناسب  اصالحي  اقدامات 

بین المللي نیز، مورد توجه قرار گیرد.

بر  روند خودارزيابي عملكرد سازمان   ●
کارايي،  اثربخشي،   مقياس  هفت  پايه ي 
بهره وري،  و  بهره   سودآوري،  و  سود 

کيفّيت زندگي شغلي، خالقيت و نوآوري 
و کيفيت، چگونه صورت پذيرفت؟

ارزياي عملکرد سازمان در بخش شاخص هاي 
دولت  )استقرار  محور   10 قالب  در  عمومي، 
نظام  و  استخدامي  عدالت  الکترونیک، 
انساني،  نیروي  سامان دهي  پرداخت، 
مديريت  جامع  نظام  استقرار  تمركززدايي، 
ساختارها  اصالح  اداري،  سالمت  عملکرد، 
فرهنگي  آموزش  و  توانمندسازي  وفرآيندها، 
و  مديريت  تقويت  انساني،  منابع  تخصصي  و 
و  مردم  به  خدمات رساني  كارشناسي،  توان 
تکريم ارباب رجوع( و در بخش شاخص هاي 
رسالت  و  مأموريت ها  قالب  در  اختصاصي،  
با  است.  گرفته  انجام  سازمان  وجودي 
توسط   1389 سال  در  انجام شده  تالش هاي 
و  ستاد  كاركنان  از  اعم  سازماني،   آحاد 
كسب  به  موفق  خودارزيابي،  در  تابعه،   بنادر 
و  عمومي  شاخص هاي  امتیازات  93درصد 
امتیازات شاخص هاي اختصاصي و  98درصد 

95/5درصد مجموع امتیازات شده ايم.

● با توجه به ساختار حاکميتي و اقتصادي 
آن،   مأموريت هاي  و  اهداف  و  سازمان 
کدام  اساس  بر  عملكرد،  ارزيابي  حذف 
الگو و مدل متعارف صورت گرفته است؟
مبتني  دولتي،  دستگاه هاي  ارزيابي  اساس 
اساس  بر  كه  است  بومي شده اي  برمدل 
مديريت  نظام هاي  روي  انجام شده  مطالعات 
جهان  مختلف  كشورهاي  عملکرد  ارزيابي  و 
استخراج  فرهنگي كشور  و  و مالحظات ملي 
و  آيین نامه  قانوني،  ماده ي  به صورت  و  شده 
كشور  اجرايي  دستگاه هاي  به  دستورالعمل 

ابالغ شده است.

اندازه سنجي عملکرد، در گفت وگو 
با معاون برنامه ريزي، اداري ومالي سازمان بنادر:

و  بنادر  سازمان  عملكرد  ارزيابي  با 
شاخص هاي  برمبناي  دريانوردي، 
ميان  در  اختصاصي  و  عمومي 
دستگاه هاي  و  سازمان ها  همه ي 
زيرمجموعه ي وزارت راه و شهرسازي 
کسب  با  سازمان  اين   ،1389 درسال 
برتر  و  اول  رتبه ي  امتياز،   95/5

ارزيابي عملكرد را به دست آورد. 
در  موفقيت،  اين  به  دست يابي 
اهميت  صورتی محقق شده است که 
اندازه گيري و فرايند ارزيابي عملكرد 
و  بهره وري  بر  آن  اثربخشي  ميزان  و 
دستگاه  به ويژه  سازمان  يك  کارآيي 
حاکميتي، مورد توجه کمتر رسانه اي 
رو، خبرنگار  اين  از  است.  شده  واقع 
ماهنامه ي »بندر و دريا« در مصاحبه 
مالي  و  اداري  برنامه ريزي،   معاون  با 
بر  سعي  دريانوردي،  و  بنادر  سازمان 
آن دارد با طرح ديدگاه هاي مبتني بر 
اهميت  و  ضرورت  عملكرد،  ارزيابي 
آن را از منظر بهبود مستمر و اقدامات 

اصالحي تبيين کند.
گفت وگو،   اين  در  امامي«  »محمدرضا 
با استناد بر علم مديريت،  موجوديت 
ارزيابي  سيستم  بدون  سازمان 
عملكرد را غيرقابل تصور دانست و بر 
ضرورت انجام ارزيابي عملكرد تأکيد 
کرد: »هرچه را که نتوانيم اندازه گيري 
درآوريم  کنترل  به  نمي توانيم  کنيم،  
کنيم،   کنترل  نتوانيم  که  را  هرچه  و 
امكان پذير  ما  براي  آن  مديريت 

نخواهد بود.«
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● در ارزيابي وزارت راه، ارزش گذاري و 
قضاوت درباره ي عملكرد سازمان بنادر، 
وضع  مقياس  از  تعريفي  چه  مبناي  بر 
موجود مبني بر شرايط ايده آل و مطلوب 

مورد اندازه گيري قرار گرفته است؟ 
بر  انجام شده  اقدامات  روي  ارزش گذاري 
نیاز  صورت  در  و  مستندات  ارزيابي  مبناي 
آن ها  مبناي  كه  است  موردي  ممیزي هاي 
برنامه هاي توسعه ي دولت، قوانین و مقررات 
برنامه هاي  و  كّمي  اهداف  نیز،  و  كشوري 

دستگاه هاي اجرايي است.

مسير  »شاخص ها  اين که  به  علم  با   ●
حرکت سازمان ها براي رسيدن به اهداف 
را مشخص مي کنند«،  در تدوين شاخص ها 
با توجه به چشم انداز، مأموريت و اهداف 
کوتاه مدت  و  بلندمدت  راهبردي  کالن 
چه  عملياتي،   برنامه ريزي  همچنين،   و 

اقداماتي صورت گرفته است؟
با توجه به اين كه ارزيابي عملکرد دولت،  ناظر 
بر چشم انداز و استراتژي هاي كالن ملي است، 
با  هم سو  ابالغ شده،  شاخص هاي  رو،  اين  از 
آن ها هستند و پركردن فاصله ي میان شرايط 
را  دولتي  خدمات  موجود  شرايط  و  مطلوب 
اين  نیز،  بنادر  سازمان  در  است.  رفته  نشانه 
حوزه ي  با  مرتبط  معیارهاي  با  شاخص ها 
وظايف سازمان منبطق شده اند و در نتیجه، 
توسعه اي  اهداف  به  سازمان  رسیدن  میزان 

كشور و سازماني مطلوب را نشان مي دهند.

● بر اساس ديدگاه نوين کنترل و ارزيابي، 
ارزيابي شونده،  توسعه ي ظرفيت  و  رشد 
سازمان ها،   عملكرد  بهسازي  و  بهبود 
براي  مسئوليت پذيري  و  نگرش  ايجاد 
در  است.  هدف  مورد  فعاليت ها  بهبود 
برنامه هايي  بنادرچه  اين زمينه، سازمان 

را در دست طرح يا اجرا دارد؟
شاخص هاي  از  برخي  كه  همان طور 
انساني  نیروي  توانمندسازي  نظیر  عمومي، 
ارتقاي  مانند  اختصاصي  شاخص هاي  و 
بنادر  سازمان  مي دهند،  نشان  دريانوردي 
بر  تکیه  با  و  استراتژي محور  رويکرد  يک  در 
نگرش فرآيندي، خود را موظف به توسعه ي 
همه جانبه دانسته و در كلیه ي امور زيربنايي، 
محور  »انسان«  نرم افزاري،  و  سخت افزاري 
ارزش آفريني فرض شده و نگرشي جديد را بر 

منابع انساني خود غالب كرده است.

● با اعالم رتبه ي برتر سازمان بنادر در 
ارزيابي اخير در وزارت راه، اين سازمان 
چه  در  عملكردي،  شاخص هاي  نظر  از 
گرفته  قرار  استانداردها  از  سطحي 

است؟
سازمان بنادر و دريانوردي، با كسب مجموع 

95/5درصد امتیازات در شاخص هاي عمومي 
به  نسبت  مشهودي  اختالف  با  اختصاصي  و 
راه،  وزارت  زيرمجموعه ي  دستگاه هاي  ساير 
را  قبلي  ارزيابي  رتبه ي دوم خود در دوره ي 
ارتقا  راه در سال 1389  وزارت  اول  مقام  به 

داده است.

براي  سازمان  اصالحی  اقدامات   ●
نتيجه گيري در ارزيابي آينده،  بيش تر در 

چه بخش هايي خواهد بود؟
عمده ي اقدامات بهبود سازمان، متوجه ساختار 
به  خدمت رساني  و  اداري  سالمت  سازماني، 
مردم خواهد بود؛  تا عالوه بر رفع كاستي هاي 
مورد  تعالي  به  سازمان  رساندن  در  موجود، 
برداشته  مؤثر  گامي  مطلوب،  ساختار  و  نظر 

شود.

● در پايان ارزيابي عملكرد در عرصه ي 
پيشرفت هايي  چه  راه،  وزارت  فعاليت 
امكانات  و  منابع  مديريتي،  به لحاظ 
درمجموع سازمان بنادر صورت گرفت و 
زمينه شناسايي  اين  در  چه چالش هايي 

شد که به بهبود جدي نياز دارد؟
با  ارزيابي، در كلیه ي محورها عمدتاً  اين  در 
رشد مواجه بوده ايم. به عنوان مثال، اقدامات 
انجام گرفته در سازمان در حوزه هاي فنّ آوري 
استخدامي،  عدالت  تمركززدايي،  اطالعات،  
توانمندسازي نیروي انساني وتقويت مديريت 

و كارشناسي، قابل ذكر و توجه است.

است  فرآيندي  مستمر«،  »بهبود   ●
ايجاد  و  فرهنگ سازي  ارتقاي  با  که 
مسئوليت پذيري امكان پذير مي شود. در 

اين خصوص، چه برنامه هايي داريد؟
چالش  تغییر،  همین طور  و  بهبود  امر  در 
فرهنگ  به  معطوف  دستگاه ها،  عمده ي 
سازمان  راستا،  اين  در  كه  است  سازماني 
زيادي  هدفمند  اقدامات  دريانوردي  و  بنادر 
زندگي  فرهنگ  كار،  فرهنگ  حوزه ي  در  را 
برگزاري  قالب  در  سازماني،  فرهنگ  و 
انجام  به  و...  جشن ها،  سمینارها،  آموزش ها، 
نیز  را  گسترده اي  برنامه هاي  و  است  رسانده 
نوين  نظام هاي  استقرار  دارد.  اجرا  دست  در 
مديريت  نظام  استقرار  ازجمله  مديريتي، 
كیفّیت،  مديريتي ايمني و بهداشت شغلي و 
مديريت زيست محیطي در سازمان، از جمله 
بر  شگرفي  تأثیر  مي تواند  كه  است  اقداماتي 

بهبود   فرهنگ كار  ايجاد كند. 

● و سخن آخر:
و  بنادر  سازمان  مجموعه ي  نگاه  راستاي 
دريانوردي به افق متعالي چشم انداز 1404 و 
تحقق آينده ي روشن و روبه رشدي است كه 
براي اين سازمان ترسیم شده است و يقیناً با 

حضور همکاران هوشمند و تالشگر و باتجربه 
عنايت  با  مي رود  انتظار  عرصه ها،  همه ي  در 
از  برنامه ريزي مناسب و ضمن بهره گیري  به 
كلیه ي توانمندي هاي بالقوه و بالفعل موجود 
توسعه ي  به  رسیدن  براي  دريا،  حوزه ي  در 
سطح  در  سرآمد  سازماني  نه تنها  دريامحور، 
برجستگي  و  سرآمدي  بلکه  باشیم؛  ملي 

درسطح بین المللي را نیز تجربه كنیم. ■

به  باشد،  سازماني  موفقیت  هدف،  که  صورتي  در 
اطالعات صحیح و دقیق درباره ي عملکرد مجموعه ي 
سازمان نیاز است و هرچه اين اطالعات دقیق تر و 
و  اثربخشي  میزان  در  آن ها  تأثیر  باشند،  مؤثرتر 

کارآمدي سازمان نیز، بیش تر خواهد بود.
* * *

باتجربه  و  تالشگر  و  همکاران هوشمند  با حضور 
به  عنايت  با  مي رود  انتظار  عرصه ها،  همه ي  در 
کلیه ي  از  بهره گیري  ضمن  و  مناسب  برنامه ريزي 
بالفعل موجود در حوزه ي  و  بالقوه  توانمندي هاي 
دريا، براي رسیدن به توسعه ي دريامحور، نه تنها 
بلکه  باشیم؛  ملي  سطح  در  سرآمد  سازماني 
نیز  را  بین المللي  درسطح  برجستگي  و  سرآمدي 

تجربه کنیم.
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شرایط مطلوب ایران در آیمو
معاون امور دريايي سازمان بنادر، با اعالم اين كه اجراي 
كم نقص ممیزي در استحکام جايگاه كشور در مجامع 
بین الملي تأثیرگذار است، شرايط ايران در مجامع 

بین المللي را بسیار مساعد و مطلوب توصیف كرد.
ممیزي  »هماهنگي  درنشست  ايزديان«   »سعید 
آيمو«، با اعالم اين مطلب اضافه كرد: »سازمان بنادر، 
به لحاظ ارائه ي سند به سازمان بین المللي دريانوردي، 
داراي رتبه ي ششم در دنیا است كه نشان دهنده ي 
پیشرو بودن ايران در عرصه ي بین المللي و زمینه هاي 

فني در آيمو است.«
با  دريانوردي  و  بنادر  سازمان  عامل  هیأت  عضو 
تأكید بر اين كه بخش ممیزي، به صورت روزآمد در 
سازمان رصد مي شود، از انجام موفقیت آمیز اقدامات 
پیش ممیزي در سه بندر شهید رجايي، امام خمیني 

و نوشهر خبر داد.
»ايزديان، اجراي كم نقص ممیزي در بنادر ايران را 
در استحکام جايگاه كشور در مجامع بین المللي حايز 
اهمیت دانست و از مديران بنادر و ديگر بخش هاي 
دريايي در استان ها خواست تا نسبت به اين موضوع، 

با جديّت برنامه ريزي كنند.
با  دريانوردي،  و  بنادر  سازمان  دريايي  امور  معاون 
تأكید بر تسهیل فرايندهاي كاري در انجام ممیزي، 
اظهار داشت: »الزم است مروري در تمام فرايندهاي 
كاري صورت گیرد و نقايص و ايرادها تا قبل از انجام 

ممیزي اصلي آيمو رفع شوند.«
وي، »اصالح ساختار تشکیالت« و »ارائه ي تفاهم نامه ها« 
را از موضوعات چالشي و ضرورت هاي تعیین كننده ي 

بنادر در روند ممیزي آينده ي آيمو برشمرد.

آخرین اقدامات انجام شده مربوط به ممیزي 
بنادر

ممیزي داوطلبانه از دولت جمهوري اسالمي ايران،  
در آذرماه امسال توسط كارشناسان سازمان جهاني 

دريانوردي )IMO( انجام خواهد شد.
مديركل سازمان هاي تخصصي و بین المللي با اشاره 
اين  انجام  از  آيمو،  داوطلبانه ي  ممیزي  طرح  به 
ممیزي در بنادر كشور، بر اساس مصوبه ي هیأت 
عامل سازمان بنادر و هماهنگي صورت گرفته با آيمو 
در ماه نوامبر يا دسامبر 2011 میالدي، مطابق با 

آذرماه سال جاري خبر داد.
اقدامات  تشريح  با  ادامه  در  استیري«  علي  »سید 
مواد  به  رو  پیِش  ممیزي  خصوص  در  انجام شده 
مهمي مانند: »تشکیل ستاد اجرايي ممیزي آيمو 
»بازنگري  مرتبط«.  آموزشي  دوره هاي  برگزاري  و 

دوره هاي آموزشي«، »بازنگري سیستم هاي كیفیت 
و پیاده سازي سیستم كیفیت يکپارچه« و »انجام 
پیش ممیزي از بنادر تابعه بامشاركت همه ي ادارات 

كل به صورت كامالً تخصصي« اشاره كرد.
به گفته ي مديركل سازمان هاي تخصصي و بین المللي 
در نشست هماهنگي ممیزي آيمو: »تأمین نیازهاي 
انطباق  عدم  موارد  رفع  نرم افزاري،  و  سخت افزاري 
گزارش شده از ممیزي داخلي، تنظیم موافقت نامه هاي 
با سازمان هاي مرتبط در كشورو سامان دهي  الزم 
شرح وظايف و پست هاي حاكمیتي در سازمان، از 
ديگر اقدامات انجام شده براي آمادگي اجراي ممیزي 

قلمداد مي شوند.«
مازندران  استان هاي  در  اين كه  بیان  با  »استیري« 
و  خمیني(  امام  )بندر  خوزستان  نوشهر(،  )بندر 
هرمزگان )بنادر شهید رجايي و باهنر(، پیش ممیزي 
با موفقیت صورت گرفته، از انجام پیش ممیزي هاي 
و  چابهار  انزلي،  بوشهر،  بنادر  در  اقدام  دست  در 

امیرآباد طي ماه هاي تیر و مرداد خبر داد.

یافته هاي پیش ممیزي از بنادر
مديركل سازمان هاي تخصصي و بین المللي سازمان 
بنادر و دريانوردی، در بخش ديگري از سخنان خود، 
به نتايج حاصل از انجام پیش ممیزي در بنادر نوشهر، 

شهید رجايي و بندر امام پرداخت.
»سید علي استیري« گفت: »عدم قابلیت هاي الزم در 
سیستم مديريت يکپارچه ي )IMS( مستقر در بنادر 
براي اجراي كامل و كیفي مقررات الزم االجراي ملي و 
بین المللي، كمبود شديد نیروي انساني متخصص در 
پست هاي حاكمیتي، نبود سیستم آموزشي مناسب 
با تخصص هاي حرفه اي و نبود تعامالت مناسب و 
سیستماتیک با ساير ارگان هاي مرتبط در اجراي 
الزامات ملّي و بین المللي دريايي، به ويژه در استان ها، 

ازجمله يافته هاي پیش ممیزي به شمار مي آيند.«
وي در ادامه به فهرست ديگري از نتايج پیش ممیزي 
اشاره كرد و افزود: »عدم نظارت مطلوب بر سواحل 
اقدامات  كفايت  عدم  حاكمیت،  تحت  آبراه هاي  و 
دريا و  در  ايمني  فرهنگ  اشاعه ي  در  صورت گرفته 
مشخص نبودن استقالل و ساختار فعلي كمیته ي 
عنوان  به  تابعه،  بنادر  و  در سازمان  بررسي سوانح 
يافته هاي ديگري از طرح پیش ممیزي مطرح است.«

مديركل سازمان هاي تخصصي و بین المللي سازمان 
بنادر و دريانوردي، همچنین با اشاره به زمان محدود 
تا انجام ممیزي آيمو، بر اقدامات عاجل براي رفع 
مورد  بنادر  در  مشاهده شده  ايرادهاي  و  نواقص 

ممیزي، تأكید كرد. ■

کارشناسي  تيم  توسط  ايران،   بنادر  از  داوطلبانه  مميزي 
سال  آخر  ماه  سه  طي   )IMO( دريانوردي  جهاني  سازمان 

2011 ميالدي، مقارن با آذرماه امسال انجام خواهد شد.
به گزارش خبرنگار بندر و دريا، اجراي اين مميزي که با استقبال 
س�ازمان بنادر و دريان�وردي و با داوطلبي اين س�ازمان در ميان 
اعض�اي آيمو صورت مي گيرد، عالوه بر استانداردس�ازي ش�رح 
وظايف پس�ت هاي حاکميتي، تدوين اه�داف راهبردي مديريت 
دريايي کشور و سامان دهي سيستم آموزشي و به روزرساني ساير 
بخش هاي حاکميتي، در صورت بروز کم ترين نقص و خطا، باعث 

تقويت جايگاه ايران در آيمو و مجامع بين المللي خواهد شد.
در همين راستا، مديران دريايي سازمان بنادر و دريانوردي، در 
نشست يك روزه ي »هماهنگي مميزي آيمو« گرد هم آمدند تا 
ضمن تأکيد بر لزوم اقدامات هماهنگ و فوري و تبيين ضرورت هاي 
مميزي آيمو، آخرين اقدامات انجام شده در بنادر ايران، براي اجراي 

مميزي را تشريح کنند.
در اين نشست که معاون امور دريايي، مديرکل سازمان هاي 
بنادر حضور  دريايي  بخش  مديران  و  بين المللي  و  تخصصي 
داشتند، گزارشي از نتايج به دست آمده از پيش مميزي در سه 
بندر نوشهر، امام خميني و شهيد رجايي ارائه شد و آخرين 
بنادر  ادارات و تشكيالت در بخش دريايي سازمان  وضعيت 

تشريح گرديد.
بر پايه ي اين گزارش، تاکنون در زمينه ي پياده سازي سيستم 
کيفّيت جامع در سازمان،  به منظور آماده سازي مميزي آيمو 

نيز، اقداماتي صورت گرفته است.

در نشست هماهنگي ممیزي آيمو 
با هدف رفع نواقص اعالم شد
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توسعه با احداث موج شكن در سواحل 
جنوبي كشور

ــاي عظیمي از  ــا توجه به بکر بودن بخش ه »ب
سواحل جنوبي كشور در خلیج فارس و درياي 
ــکن هاي مردمي،  ــداث موج ش ــان و نیز اح عم
ــي اين اقدام  ــه اهداف اصل ــه بتوانیم ب چنان چ
ــت يابیم، مي توان از آن به عنوان  زيربنايي دس
ــعه دريامحور استفاده  فرصتي براي تحقق توس

كرد.
ــاور مديرعامل سازمان  »محمد متولیان«، مش
ــرح احداث  ــري ط ــوردي و مج ــادر و دريان بن
موج شکن هاي بنادر كوچک در سواحل جنوبي 
كشور با بیان اين مطلب، به زمینه هاي اجرايي 
ــفرهاي  ــرد و گفت: »در س ــاره ك اين طرح اش
استاني رياست محترم جمهور و هیأت دولت به 
استان هاي ساحلي در جنوب كشور، تقاضاهاي 
ــکن  از طرف  ــر احداث موج ش ــي مبني ب فراوان
ــد كه عمدتاً به كار  ــین داده  ش مردم ساحل نش

ــغول هستند. با توجه به  صیادي و تجارت مش
هزينه ي سنگین احداث اين موج شکن ها و نبود 
توانايي كافي در آن زمان، كه نیازمند بودجه ي 
ــراوان و اخذ مجوزهاي الزم بود، براي احداث  ف
ــکن هاي مردمي«،  نیازسنجي به عمل  »موج ش
ــکن ها عالوه بر رونق  آمد. با احداث اين موج ش
ــتقرار  ــرايط اس اقتصادي و رفع محرومیت، ش
ــینان و جلوگیري از مهاجرت  پايدار ساحل نش
ــاغل دريايي چون:   مردم اين خطه و رونق مش

صیادي و تجارت فراهم مي شود.«
ــاور مديرعامل سازمان بنادر و دريانوردي     مش
ــکن هاي مردمي  و مجري طرح احداث موج ش
در سواحل جنوبي كشور، با اشاره به اين مطلب 
ــال 1388، مبلغ 80 میلیارد تومان از  كه در س
ــازمان بنادر و دريانوردي و از محل  بودجه ي س
ــداث بنادر كوچک  ــازمان،  به اح درآمدهاي س
ــت،  ــاص ياف ــي اختص ــکن هاي مردم و موج ش
ــان كرد: »اجراي اين پروژه ي ملي به  خاطرنش

سازمان بنادر و دريانوردي محول گرديد؛ چون 
اين سازمان، متولي احداث بنادر و موج شکن ها 
ــت. از آنجايي كه تخصیص بودجه به اواخر  اس
ــه ي آن در  ــد و ابالغی ــال 1388 موكول ش س
اواخر سال به سازمان بنادر و دريانوردي رسید، 
ــد طي صورت جلسه اي كه توسط هیأت  قرار ش
سه نفره  شامل، وزراي مربوطه تنظیم شد، با ترک 
تشريفات مناقصه، پیمان احداث موج شکن هاي 
ــازندگي خاتم االنبیا)ص(  مربوطه، به قرارگاه س
كه از تجارب قابل توجهي برخوردار بود، واگذار 

شود.«
ــازمان از  ــان« با بیان اين مطلب كه س »متولی
ــرد تا طرح  ــتفاده ك ــت آمده، اس فرصت به دس
ــواحل  ــکن هاي مردمي را در س احداث موج ش
ــت:  ــترش دهد، اظهار داش ــور گس جنوبي كش
»سازمان بنادر و دريانوردي، با اجراي اين طرح، 
سعي دارد از اين راه نیازهاي مردم ساحل نشین 
ــادي و رفع  ــعه و رونق اقتص ــا رويکرد توس را ب

   مجري طرح احداث موج شکن هاي بنادر کوچک در سواحل جنوب کشور 
در گفتگو با بندرو دريا

طي سال هاي اخير کم تر فرصتي پيش آمده 
است که مسئوالن امور تا اين حّد، به اهالي 
ساحل نشين خليج فارس و درياي عمان توجه 
کنند؛ همتي دوجانبه که با عزم مسئوالن و 
تقاضاي انبوه مردم ساحل نشين، به منصه ي 

ظهور رسيد. 
در سال جاري که به عنوان جهاد اقتصادي نيز 
مزين شده، شاهد پديدار شدن دستاوردهاي 
اجراي طرحي در سواحل جنوب کشور خواهيم 
بود که آوازه ي آن تا آن سوي آب هاي نيلگون 
خليج فارس و درياي عمان هم رفته است و 
برخي از ساحل نشينان، که براي تامين معيشت 
به حاشيه ي جنوبي اين آب ها رفته بودند را، 
مجدداً به سواحل کشورمان باز خواهد گرداند. 
آن چه در ادامه مي خوانيد، ماحصل گفت وگوي 
خبرنگار ماهنامه ي بندر و دريا  با محمد متوليان،  
مشاور مديرعامل سازمان بنادر و دريانوردي و 
مجري طرح احداث موج شكن هاي مردمي در 

سواحل جنوبي کشور  است.

31

بندر  و دریا / شماره 180

گفت و گو



ــفرهاي  ــازد. مصوبات س ــت مرتفع س محرومی
ــت جمهوري و هیأت دولت، در  ــتاني رياس اس
اين زمینه، منشأ خیري شد تا ضمن توسعه ي 
ــدار مردم در  ــتقرار پاي ــب وكار و اس فضاي كس
ــاحلي، و جلوگیري از  ــق س ــتاها و مناط روس
مهاجرت و افزايش بیکاري آنان، ساير مهاجراني 
هم كه به حاشیه ي جنوبي خلیج فارس و درياي 
ــود بازگردانده  ــان رفته بودند، به مناطق خ عم
ــت اين  ــي براي بازگش ــزه ي كاف ــوند و انگی ش
ــواحل  عزيزان زحمت كش و ثروت آفرين به س

زرخیز جنوب فراهم آيد.«
ــوص داليل و نحوه ي انتخاب 300  وي در خص
ــاحلي براي احداث موج شکن هاي  نقطه ي س
ــت مردم  مردمي، گفت: »اولین دلیل درخواس
ــاس خصوصیات  منطقه بود و پس از آن،  بر اس
ــا توجه به  ــاط تعیین و ب ــاحل نق راهبردي س
ــي و فرهنگي و  ــي،  اجتماع خصوصیات اقلیم
توجیهات اقتصادي و فني در برنامه اجرايي قرار 

گرفت.«
مشاور مديرعامل و مجري طرح احداث موج شکن 
هاي مردمي در سواحل جنوبي، درباره ي ساير 
ــداث اين  ــدف براي اح ــاي نقاط ه ــي ه ويژگ
پروژه ي ملّي،  افزود: »مشخصات ساحلي، توسط 
ــازمان و با همکاري ادارات كل  ــان س كارشناس
بنادر و دريانوردي استان هاي خوزستان، بوشهر، 
ــتان در شعب  ــتان و بلوچس هرمزگان و سیس

ــي قرار گرفت و با  ــتاني مورد بررس محلي و اس
ــازماني، عالوه بر  ــه به محدوديت منابع س توج
احداث موج شکن ها به عنوان پروژه اي زيربنايي، 
ــوب زدايي  ــازي و رس در زمینه ي تعمیر، بازس
ــز، تصمیماتي اتخاذ  ــکن هاي موجود نی موج ش

شد.«
»متولیان« در مورد پي گیري ها و اقدامات تکمیلي 
ــان كرد:  ــوط به اين پروژه ي ملّي، خاطرنش مرب
»سازمان بنادر و دريانوردي، با همه ي امکانات 
ــینان  ــکالت ساحل نش ــود، درصدد رفع مش خ
ــدر محمدآباد كه در  ــتا، بن ــد. در اين راس برآم
حوزه  ي اختیارات سازمان شیالت ايران فعالیت 
مي كند، با حمايت مؤثر اهالي بندر و كمیسیون 
ــازي هیأت دولت، در شرف واگذاري  مستندس
به سازمان بنادر و دريانوردي است تا نسبت به 

بازسازي و توسعه ي آن اقدام شود.« 
ــزود: »در حال حاضر 110 نقطه از 300  وي اف
ــکن هاي  نقطه ي مورد نظر براي احداث موج ش
مردمي در سواحل جنوبي كشور مورد تايید قرار 

گرفته است.«
ــرح احداث  ــري ط ــل و مج ــاور مديرعام مش
موج شکن هاي مردمي، به كاربري چندمنظوره ي 
ــاره كرد و  ــات بندري و دريايي اش اين تأسیس
ــال حاضر، عملیات احداث حدود  افزود: »در ح
21 موج شکن  با پیشرفت هاي  فیزيکي متفاوت 
ــه امیدواريم در آينده ي  ــت ك در حال انجام اس
ــاهد راه اندازي هاي پي در پي آن ها  نزديک، ش

باشیم.«
»متولیان«، زمان طوالني مطالعه ي طرح را )تا 6 
ماه(، از علل اصلي طوالني شدن زمان راه اندازي و 
اجراي اين طرح زيربنايي دانست و در اين مورد 
ــیر باد، مسیر جريان هاي  افزود: »شناخت مس
آبي، شناخت طول موج ها در دوره هاي 10 تا 30 
ساله، وضعیت رسوب گیري، وضعیت پراكندگي 

جمعیت، تعداد و نوع شناورها، عمق حوضچه ي 
ــه مهم تر، تهیه ي مصالح  آرامش ودريا و از هم
مربوطه مثل: سنگ هاي معدني و فراهم سازي 
ــکن تحت  ــاي جديد احداث موج ش فن آوري ه
عنوانJ-TUBE، بهره گیري از بلوک هاي بتوني 
ــرد آن ها بايد موردمطالعه ي  مخصوص كه كارب
ــقف هزينه ي  ــرد و باالخره، س ــرار گی دقیق ق
ــات كه بايد توجیه فني و  ــاخت اين تأسیس س
ــد تا هزينه ي تمام شده ي  اقتصادي داشته باش
موج شکن در سقف بودجه پیش بیني شده قرار 
ــقف بین 10 تا 50 میلیارد ريال  گیرد )اين س
در نوسان بوده است(، ازجمله مالحظاتي است 
ــکن هاي مردمي در سواحل  كه احداث موج ش

جنوبي را زمان بر كرده است.«
ــازمان ها و ارگان هايي  ــوز از س ــذ مج وي، اخ
ــازمان  حفاظت محیط زيست را باعث  مانند  س
ــدازي  ــداث و راه ان ــان اح ــدن زم طوالني تر ش
ــت و فرآيند اداري متعارف  ــکن ها دانس موج ش
ــان  ــت، وي خاطرنش را نیز، دور از انتظار ندانس
كرد: »اخذ مجوز از سازمان هاي مربوطه ربطي 
ــروژه ي احداث  ــدي بهره برداري از پ به زمان بن
موج شکن ها ندارد. شايد بزرگ ترين مشکل ما، 
پراكندگي نقاط احداث اين تأسیسات است كه 
جابه جايي و لجستیک نیروي انساني، تجهیزات 

و مصالح را زمان بر و غیرمتمركز كرده است.«
ــرح احداث  ــري ط ــل و مج ــاور مديرعام مش
موج شکن هاي مردمي در سواحل جنوبي كشور، 
وضعیت آب وهوايي دريا، طبیعت كار در دريا و 
ويژگي هاي فصول مختلف در سواحل جنوبي را 
از ديگر عوامل كند كننده احداث و بهره برداري 
ــت و در اين مورد  ــي دانس ــن پروژه ي مل از اي
گفت: »روزهاي كاري مفید، پیشرفت كار طبق 
برنامه ي زمان بندي شده و ديگر محدوديت هاي 
ــوب كار در دريا تعريف مي  ــي كه در چارچ فن

طرح،  اين  اجراي  با  دريانوردي،  و  بنادر  سازمان 
سعي دارد از اين راه نیازهاي مردم ساحل نشین را با 
رويکرد توسعه و رونق اقتصادي و رفع محرومیت 

مرتفع سازد.
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ــروژه  همراه  كرده  ــوند، مالحظاتي را با اين پ ش
كه تا حد مضاعفي، موجب طوالني شدن آن مي 

شوند.«
ــه ي ايمني  ــازي آيین نام ــان«، پیاده س »متولی
ــوط به تبديل  ــن پروژه را من ــوردي در اي دريان
ــکن ها به بنادر كوچک دانست و ضمن  موج ش
ناگزير دانستن اين امر، گفت:  »مالحظات ايمني 
دريانوردي در نظر گرفته  شده است و تأسیسات 
تکمیلي كه در گام دوم بهره برداري از اين پروژه، 
مد نظر است، با اين آيین نامه ها تطابق كامل مي 
ــنتي دچار مشکل خاصي  يابد تا شناورهاي س
نشوند. البته رفع نیازهاي فوري ساحل نشینان، 
ــت. وي با  ــروژه ي ملي اس ــن پ ــت اول اي اولوي
ــرارگاه  ــکاري بهینه ي ق ــت از هم ــراز رضاي اب
ــزرگ را نیز  ــاء)ع(، اين پیمانکار ب خاتم االوصی
داراي امکانات غني سخت افزاري، نیروي انساني 
كاردان و متخصص، تجهیزات متعدد و باسابقه ي 
ــاي بندري و دريايي  طوالني در اجراي طرح ه
ــرارگاه خاتم االوصیاء)ع(،  ــزود: »ق ــت و اف دانس
ــاني و امکانات مناسب  ــتعداد نیروي انس از اس
ــکن هاي مردمي در  ــز در احداث موج ش و مجه

سواحل درياي عمان برخوردار است.«
ــرح احداث  ــري ط ــل و مج ــاور مديرعام مش
ــواحل جنوبي  ــي در س ــکن هاي مردم موج ش
ــه  ــتان را ب ــتان خوزس ــواحل اس ــور، س كش
ــاي طبیعي كه  ــورداري از خوره ــل برخ دلی
حوضچه هاي آرامش را به خودي خود به وجود 
ــکن  ــر نیازمند احداث موج ش ــد، كم ت آورده ان
ــکل عمده  ــان كرد: »مش ــت و خاطرنش دانس
ــهر، هرمزگان و  ــتان هاي بوش ــواحل اس در س
سیستان و بلوچستان است كه نیازمند احداث 
موج شکن هستند. در سفري كه اخیراً به اتفاق 
ــازمان به استان بوشهر داشتیم،  مديرعامل س

ــروژه  و  ــراوان اين پ ــرات مثبت و ف ــاهد اث ش
درخواست انبوه ساحل نشینان بوشهري براي 
ــکن در هر 2 تا 3 كیلومتر بوده  احداث موج ش

ايم.
ــکن ها را به منزله ي  »متولیان«، احداث موج ش
زيربناي توسعه ي سواحل و بنادر جنوب كشور 
ــت  ــت و در اين مورد گفت: »فعاًل سیاس دانس
سازمان بنادر و دريانوردي،  احداث موج شکن 
ــر از يکديگر در  ــدود 10 كیلومت به فاصله ح
طول ساحل است. اما همزمان با آن، توجه به 
بازسازي، نوسازي و رسوب گیري موج شکن ها 
نبايد فراموش شود.« وي بزرگي و گستردگي 
پروژه ي ملي احداث موج شکن هاي مردمي در 
ــور را با طرح مسکن مهر  ــواحل جنوب كش س
مقايسه كرد و گفت: »اين پروژه  مثل پروژه ي 
مسکن مهر، پشتیباني عظیمي را مي طلبد كه 
تأمین نیروي انساني در بخش هاي پیمانکاري، 
مشاوره، نظارت، تأمین، تجهیزات  و لجستیک 
ــود.  ــامل مي ش مصالح در نقاط پراكنده را ش
ــکیالت در كرانه اي  سازمان دهي اين همه تش
ــواحل جنوبي  ــه طول 4 هزار كیلومتر در س ب

كشور، كار كم نظیري است.«
ــرح احداث  ــري ط ــل و مج ــاور مديرعام مش
موج شکن هاي مردمي در سواحل جنوب كشور، 
ــده، كمبود منابع و  ــزود: »محدوديت ذكر ش اف
صرف هزينه ها از بیت المال، ما را بر آن نداشته 
ــتابي غیر منطقي  ــه به اين پروژه ي ملي، ش ك
ــارات  ــداي نکرده در آينده، خس ــم، تا خ بدهی
منفي اجتماعي و اقتصادي به سرزمین و مردم 
ــود. تجربه  نشان مي دهد،  ساحل نشین وارد ش
موج شکن هايي كه بدون مطالعه احداث شده اند، 
ــوب گیري و از دست دادن  خیلي زود دچار رس
بازده شده و غیر قابل استفاده مي شوند. بنابراين، 

همه ي تالش ما اين است كه موانع موجود را به 
حداقل برسانیم و با توجه به صرف 800 میلیارد 
ــکن،  ــال براي احداث موج ش ريال هزينه در س

دچار مشکالت غیرقابل پیش بیني نشويم.«
»متولیان « در پايان اين گفت وگو، در خصوص 
ــمالي با  ــواحل ش اجراي چنین پروژه اي در س
ــگري  توجه به كاربري عمدتاً تفريحي و گردش
ــواحل، خاطرنشان كرد: »درحال حاضر،  اين س
ــتان هاي  ــوردي اس ــادر و دريان ادارات كل بن
ــور، در صورت صالح ديد و  ساحلي شمالي كش
از محل بودجه هاي خود، نسبت به توسعه بنادر 

تحت نظر خود اقدام مي كنند.« ■
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رویكرد مردم محور
و  ــک  كوچ ــادر  بن ــاخت  س ــي  مکان ياب »در 
ــور، بیش  ــواحل جنوب كش ــکن های س موج ش
ــا اولويت رفع  ــات دريايي ب از 90درصد تأسیس
ــاخته  ــواحل، طراحي و س نیازهاي مردم اين س
ــت كه رويکرد  ــوند. بنابراين، مي توان گف مي ش
ــي، مردم محورانه  ــات درياي ــن تأسیس اصلي اي

است.«
ــاداتي پور، مديرعامل  ــید محمدتقي س دكترس
شركت مديريت توسعه ي بنادر آتي پارس،  با بیان 
اين مطلب، در خصوص وظايف و مأموريت هاي 
اين شركت گفت: »اين شركت، به طور تخصصي، 
ــه عهده دارد و  ــت پروژه هاي دريايي را ب مديري
عمده ي فعالیت آن در زمینه ي اجراي طرح هاي 
ــکن ها  ــعه ي بنادر كوچک و احداث موج ش توس
ــور، واقع در  ــواحل جنوبي كش در حاشیه ي س

خلیج فارس و درياي عمان است.«
ــه در حال حاضر، 91  ــا بیان اين مطلب ك وي ب
نقطه ي مکان يابي شده توسط كمیسیون صدور 
ــوردي، مورد تأيید  ــازمان بنادر و دريان مجوز س
ــال 1388 در 21 نقطه از  ــه و از س ــرار گرفت ق
ــراي بنادر كوچک و  ــاط مربوطه، عملیات اج نق
موج شکن ها شروع شده است، افزود: »به احتمال 
زياد، تا 22 بهمن ماه سال جاري، شاهد احداث، 

ــدر كوچک و  ــل 22 فقره بن ــدازي و تحوي راه ان
موج شکن در 22 نقطه ي موردنظر خواهیم بود. 
البته تعدادي از اين نقاط، در سفر اخیر رياست 

جمهوري به صورت مقدماتي افتتاح شده اند.«
ــركت آتي پارس، با اشاره به اين كه  مديرعامل ش
ــواحل جنوبي كشور،  در بیش از 40 نقطه از س
كارهاي عمراني ساخت و راه اندازي بنادر كوچک 
ــه از اين  ــده و 20 نقط ــاز ش ــکن ها آغ و موج ش
سواحل نیز، مورد مطالعات تفصیلي قرار گرفته 
است، خاطرنشان كرد: »امیدواريم ظرف 2 تا 3 
ــون در درياي  ماه آينده، بعد از پايان فصل مونس
ــرداد تا 15  ــه طور معمول از 15 خ عمان كه ب
شهريورماه هر سال باعث بروز مشکالتي از قبیل:  
ــد،  ــهمگین و ناآرام دريا خواهد ش موج هاي س
بتوانیم آماده سازي فعالیت هاي عمراني پروژه را 

آغاز كنیم.«
ــاختار شركت آتي پارس، گفت:   وي در مورد س
ــركت، هنوز جوان است،  ــاختار اين ش »البته س
ــاي با تخصص باال در  ــا با اين وجود، از نیروه ام
زمینه ي فعالیت هاي بندري و دريايي برخوردار 
است كه كمترين سابقه ي كاري مرتبط با آنان، 
ــال برآورد مي شود. همچنین، بسیاري از  25 س
ــركت، از اعضاي  ــاي هیأت مديره ي اين ش اعض
ــکده ها و دانشگاه هاي دريايي  هیأت علمي دانش

كشور به شمار مي آيند.«
ــاداتي پور، مأموريت اصلي شركت آتي پارس  س
ــتگاه اجرايي  ــت طرح و نمايندگي دس را مديري
ــادر و دريانوردي  ــازمان بن ــي س ــا يعن كارفرم
ــركت طرح نوانديشان، به  ــت و گفت: »ش دانس
ــداث بنادر  ــاور و ناظر طرح ملي اح ــوان مش عن
كوچک و موج شکن ها در سواحل جنوب كشور 
ــواحل سازندگي  فعالیت مي كند و دو قرارگاه س
ــا)ع(، به عنوان  ــا)ص( و خاتم االوصی خاتم االنبی
پیمانکاران طرح در سواحل خلیج فارس و درياي 
ــز به عنوان  ــركت ما نی عمان حضور دارند و ش
ــازمان بنادر و دريانوردي، وظیفه  بازوي امین س
دارد بودجه ي موردنیاز طرح را در جاي مناسب 
و با كیفّیت مطلوب هزينه كند و به طور مستمر 
به ارگان هاي نظارتي، چون: سازمان بازرسي كل 
كشور و حساب رسان قانوني كشور، به طور قانوني 

و حقوقي پاسخ گو باشد.«

مكان یابي و طرح مطالعه ي تفصیلي
ــي و اجراي طرح مطالعه ي  »بايد براي مکان ياب
تفصیلي بنادر كوچک و موج شکن ها به مباحث 

توسعه، توجه و عنايت ويژه اي داشته باشیم.«
ــاداتي پور، با بیان اين مطلب، توسعه را داراي  س
4 محور شهري، روستايي، كشاورزي-صنعتي و 

مدير طرح و توسعه  موج شکن های بنادر کوچک 
در گفت وگو با بندرودريا 

پروژه احداث بنادر کوچك چند منظوره  ، اگر چه از عمر کوتاهي 
برخوردار اس�ت، اما با محقق شدن آن، دستاوردهاي بلند مدتي 

حاصل مي شود. 
رون�ق اقتص�ادي- اجتماع�ي مناطق س�احلي جنوب کش�ور در 
پهنه ي آب هاي خليج فارس و درياي عمان، که با ايجاد اش�تغال 
و محروميت زدائي و بازگش�ت ساحل نش�ينان به اين کرانه هاي 
 پ�ر برکت همراه مي ش�ود از جمله ي اين دس�تاوردها محس�وب 

مي شود که اجرا و کارآمدسازي آن به سازمان بنادر و دريانوردي 
به عنوان کارفرماي اصلي محول شده است. 

ب�ه همي�ن منظ�ور و ب�راي کس�ب اطالعات بيش�تر، ب�ا " دکتر 
س�يدمحمدتقي س�اداتي پ�ور"، مديرعام�ل ش�رکت "مديريت 
توس�عه ي بنادر آتي پارس" و مديريت طرح و توسعه موج شكن 
هاي سواحل جنوب کشور، به گفت و گو پرداختيم که ماحصل آن 

از نظر گرامي تان مي گذرد:
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عمراني دانست و به مؤلفه هاي سنجیده شده ي 
مکان يابي بنادر كوچک و موج شکن ها اشاره كرد 
ــن مؤلفه هايي كه در  ــزود: »با در نظر گرفت و اف
ــه خواهیم گفت، مکان يابي بنادر كوچک و  ادام
ــده است و بارگذاري روي  موج شکن ها انجام ش
ــر گرفته  ــن منظور در نظ ــه به همی زمیني ك
شده، صورت مي گیرد. اما اين بارگذاري باتوجه 
ــد داراي مالحظات  ــن، باي ــده بودن زمی به زن
ــت محیطي و با در نظر گرفتن معیارهايي  زيس
ــوژي( زمین،  ــي )مورفول از قبیل: ريخت شناس
ــاي اقلیمي،  ــط، ويژگي ه ــي محی كالبدشناس
ــتر دريا، پس كرانه و پیش كرانه ي تأسیسات  بس
ــاحل، ارتفاع موج، الگوي  دريايي، هندسه ي س
ــیاري ديگر از معیارهاي  جريانات دريايي و بس
فني و مهندسي همراه باشد. البته اين معیارها 
فصل مشترک همه ي مکان يابي هاي مربوط به 
ــوب  ــکن ها محس احداث بنادر كوچک و موج ش

نمي شوند.«
ــارس، اطالعات ديگر  ــركت آتي پ مديرعامل ش
مربوط به مکان يابي بنادر كوچک و موج شکن ها 
ــي  ــي، امنیت ــاخص هاي اجتماع ــامل: ش را ش
ــه در نظر  ــاره ب ــت كه با اش ــادي دانس و اقتص
ــدود 40 معیار در اين زمینه همراه با  گرفتن ح
ــان كرد: »در  اندازه گیري دقیق آن ها، خاطرنش
حال حاضر، اليه هاي اطالعاتي مکان يابي بنادر 
كوچک و موج شکن ها به خوبي شناسايي شده اند 
و درصدد هستیم با روي هم گذاري و تحلیل اين 
اطالعات، به نتیجه ي دلخواه و انتخاب مکان هاي 

مناسب برسیم.«

پیمایش میداني از دو نقطه ي صفرمرزي
»پیمايش میداني براي مکان يابي بنادر كوچک 
ــرزي در اروند  ــکن ها از نقطه ي صفر م و موج ش
ــا نقطه ي صفر مرزي در  ــور ت واقع در غرب كش
شرق كشور، يعني خلیج گواتر در درياي عمان 
ــه و مطالعات جامع آن در  صورت گرفته و نقش
ــن اطالعات در  ــت. اي ــده اس 21مجلّد آماده ش
نهايت، به مکان يابي بنادر كوچک و موج شکن ها 

در سواحل جنوب كشور كمک خواهد كرد.«
ساداتي پور با بیان اين مطلب، درباره ي تعامل هاي 
ــازمان هاي ذي ربط در امر  صورت گرفته بین س
ــکن ها گفت: »در  احداث بنادر كوچک و موج ش
ــازمان ها  اين موضوع خاّص، ارتباط با بعضی س
ــازمان حفاظت از محیط  ضروري بود؛ مانند س
ــت كه مالحظات آن، به صورت حاكمیتي  زيس
در مسايل زيست محیطي مد نظر است. سازمان 
ــي از  ــز، يک ــي نی ــق آزاد تجاري-صنعت مناط
ــازمان هاي مورد تعامل ما بود، چون برخي از  س
نقاط مکان يابي شده براي احداث بنادر كوچک و 

موج شکن ها، در اين مناطق قرار داشت.«
ــادن را يکي ديگر  ــازمان صنايع و مع وي، س
ــراي احداث  ــل ب ــورد تعام ــازمان هاي م از س
ــکن ها دانست و افزود:  بنادر كوچک و موج ش
ــي ديگر از  ــادن، يک ــع و مع ــازمان صناي »س
ــت كه به منظور تأمین برخي  سازمان هايي اس

از مصالح مورد نیاز براي احداث بنادر كوچک 
ــتخراج  ــکن ها از راه بهره برداري و اس و موج ش
ــل قرار  ــد مورد تعام ــنگ هاي معدني، باي س
ــا اخذ  ــاي الزم از آن ج ــت و مجوزه مي گرف
ــد. البته با توجه به سابقه ي پیمانکاران  مي ش
ــتن معادن  ــود در اختیار داش ــا وج طرح و ب
ــنگ در  ــي، به منظورتأمین مصالح و س قديم
حوزه هاي دريايي كشور، نیازمند بهره برداري 
و استخراج از معادن جديدي بوديم كه در اين 
زمینه، هماهنگي ها و گفت وگوهاي اثرگذاري 
ــاحلي با  ــتان هاي س ــران اس ــطح مدي در س
كارشناسان شركت آتي پارس صورت گرفت.«

ــركت آتي پارس، براي اولین بار در  مديرعامل ش
ــور و به سفارش سازمان بنادر و دريانوردي،  كش
ــکان  احداث  ــکن هاي تصويري م از تهیه ي اس
ــکن ها با در نظر گرفتن  ــادر كوچک و موج ش بن
مالحظات زيست بومي )اكوسیستمي( كه منشأ 
ــیت در زمینه هاي زيست محیطي  ايجاد حساس
ــان  ــوند، خبر داد و خاطرنش ــوب مي ش محس
كرد:» اين فرآيند با تهیه ي جداول و نمودارهاي 

ــورت عملکردي بي نظیر صورت  تفصیلي، به ص
گرفته و در قالب »شناسنامه ي زيست محیطي« 
و براساس حساسیت هاي فراوان سازمان بنادر و 
دريانوردي و نه پیشنهاد و الزام سازمان حفاظت 

از محیط زيست انجام شده است.«
ــنودي از تنظیم  ــاداتي پور، ضمن ابراز خش س
ــور، از  تفاهم نامه با فرماندهي كل مرزباني كش
ــر از ارگان هاي  ــاد، به عنوان يکي ديگ اين نه
ــداث بنادر كوچک و  ــل با طرح ملي اح متعام
ــکن ها ياد كرد و گفت:» مثال در شرق  موج ش
ــک، هیچ اجتماعي از مردم ساحل نشین  جاس
ــي اين منطقه  ــور وجود ندارد؛ ول جنوب كش
ــد امنیتي برخوردار و براي انجام فعالیت  از بع
ــناورهاي مرزباني و گارد  میداني و عملیاتي ش
ــت و  ــاحلي، نیازمند ايجاد پناه گاه امن اس س
ــن نقطه كه با  ــگاه ما در اي ــا توجه به نوع ن ب
درنظرگرفتن اولويت پدافندي همراه بود، بايد 
مشکالت را با توجه به نیازهاي فرماندهي كل 
ــم و اجراي  ــور، مرتفع مي كردي ــي كش مرزبان

طرح را پیش مي برديم.
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مرزبانان تاریخي كشور
»مردم زحمت كش ساحل نشین جنوب كشور، 
ــوم اين مملکت و  ــان واقعي تاريخ و زادب مرزبان
ــور هستند كه همواره  نگهبانان بی مواجب كش
ــاک دفاع كرده و با حضور خود،  از اين آب و خ

امنّیت پايدار را به منطقه ارزاني داشته اند.«
ــاداتي پور با بیان اين مطلب، نگاه مردم محور  س
ــکن ها را تشريح  احداث بنادر كوچک و موج ش
كرد و گفت: »اين نگاه، امنّیت، اشتغال، توسعه ي 
ــیع  ــي، اقتصادي، صنعتي، حضور وس اجتماع
صنايع، افزايش حضور مردم در سواحل جنوب 
و باالخره توسعه ي پس كرانه و پیش كرانه اي را 
ــت. بنابراين، موج شکن هاي  در پي خواهد داش
ــوره ، اهداف  ــه صورت چندمنظ ــده، ب ايجاد ش
ــادي، تجاري،  ــاي صی ــت يابي به جنبه ه دس
نظامي و مسافرتي مردم و حاكمیت را به دنبال 

خواهند داشت.«
وي به زمینه هاي تاريخي، سیاسي و اجتماعي 
احداث بنادر كوچک و موج شکن ها در سواحل 
جنوب كشور اشاره كرد و افزود: »در برهه اي از 
زمان، به دلیل رشد و توسعه ي سازه هاي دريايي 
در حاشیه ي جنوبي خلیج فارس و درياي عمان 
ــعه نیافتگي سواحل  و به علت محرومّیت و توس
ــیاري از اهالي ثروت آفرين و شريف  كشور، بس
ساحل نشین ايران، به آن سوي آب رفتند تا از 

خود و سرمايه ي خود در آن جا پاسداري كنند. 
ــور نظر آنان همواره  ــه، عقبه، خاک و منظ البت
ــت. بنابراين، با ايجاد و توسعه ي  ايران بوده اس
ــاهد حضور  اين حوضچه هاي آرامش، كم كم ش
مطمئن و پايدار اين عزيزان در كشور خواهیم 

بود.«
مديرعامل شركت آتي پارس، چشم انداز احداث 
ــکن ها در سواحل جنوب  بنادر كوچک و موج ش
ــکالت  ــازي براي رفع مش ــور را،  زمینه س كش
ساكنان آن جا دانست و در اين مورد خاطرنشان 
ــتغال، جلوگیري از  ــي، اش ــرد: »ثروت آفرين ك
ــان از اين  ــوص جوان ــردم، به خص ــرت م مهاج
ــواحل، از ديگر جنبه هاي برجسته ي احداث  س
بنادر كوچک و موج شکن ها است. از اين رو، اين 
طرح، در فهرست تحريم اقتصادي دشمنان علیه 
ــت و ما  ــالمي قرار گرفته اس نظام جمهوري اس
شاهد آن هستیم كه ثبت سفارش براي تأمین 
ــزات و ادوات مورد نیاز طرح، به هر نحو و  تجهی
تحت عنوان بنادر كوچک و موج شکن، به شدت 

توسط خارجي ها بايکوت و تحريم مي شود.«
ساداتي پور، از وحدت، اُنس و الفت ايجاد شده 
در بین اقلیت هاي مذهبي سواحل جنوب كشور 
ــکن ها  ــداث بنادر كوچک و موج ش در پي اح
ــت: »مي دانیم  ــورد گف ــر داد و در اين م خب
ــینان جنوب كشور، از  كه بخشي از ساحل نش
ــتند كه همواره از  ــّنن هس هم وطنان اهل تس
اجراي چنین طرح هايي استقبال كرده و آن را 
زمینه ي وحدت آفريني بین ايرانیان مسلمان 
ــد. مثاًل در يکي از  ــمنان خوانده ان در برابر دش
ــجدي  ــادر كوچک، وقتي پیمانکار مس اين بن
احداث كرد و از مولوي محل خواست نامي به 
دلخواه خود بر آن بگذارد، شیخ مولوي محل، 
ــّنت از  ــا توجه به اين كه اغلب اهالي اهل س ب
ــجد را به اسم  ــتفاده مي كردند، نام مس آن اس
ــین)ع( مزين كرد.  ــارک حضرت امام حس مب
ــاهد آن هستیم كه احداث چنین  بنابراين، ش
سازه هاي دريايي ـ مردمي، مي تواند تبلیغات 
ــمنان علیه ي نظام جمهوري اسالمي  سوء دش

را از بین ببرد.«
تفكیك هزینه ها با توجه به مكان یابي

ــا توجه به  ــکن ها ب ــک و موج ش ــادر كوچ »بن
ــازه اي، اقلیمي و ساير معیارها از  ويژگي هاي س
لحاظ هزينه بر بودن، به سه گروه تقسیم مي شوند 

كه هزينه هاي آن ها نیز، قابل تفکیک است.«
ــب، بنادر كوچک  ــاداتي پور با بیان اين مطل س
ــواحل  ــداث س ــال اح ــکن هاي در ح و موج ش
ــز كرده و  ــر متماي ــور را از يکديگ ــوب كش جن
ــتان  گفت: »عمده ي بنادر كوچک و مناطق اس
خوزستان و غرب استان بوشهر، با توجه به خور 
ــواحل و تعّدد نهرها، نیاز به موج شکن  بودن س
ــي و  ــک الي روبي، اصالح هندس ــد و با ي ندارن
احداث جاده ي دسترسي، به پناهگاه امني بهتر 
از هر موج شکن با قابلیت طبیعي مبدل خواهند 
ــد. در اين مناطق دريايي، با هزينه كردن 10  ش
تا 15 میلیارد ريال، مي توان حوضچه ي آرامش 

ضروري را احداث و راه اندازي كرد.«
ــکن ها را  ــوع دوم بنادر كوچک و موج ش وي، ن
ــهر و برخي مناطق  ــرق استان بوش واقع در ش
استان خوزستان دانست كه با هزينه اي معادل 
ــدن  37 تا 39 میلیارد ريال، از قابلیت تبديل ش
ــازه ي دريايي مورد نظر برخوردار خواهند  به س
ــزود: »اين بنادر كوچک  ــد و در اين زمینه اف ش
ــکن ها با حوضچه ي آرامشي به وسعت  و موج ش
ــوزه ي آبخور به عمق 3 تا  ــا 5 هکتار و ح 3/5 ت

3/5 متر، قابل احداث هستند.«
ــركت آتي پارس، بنادركوچک و  مديرعامل ش
ــکن هاي درنظرگرفته شده در حوزه ي  موج ش
ــازه هاي  ــن س ــان را پرهزينه تري ــاي عم دري
ــود عنوان كرد و گفت: »با  دريايي در نوع خ
توجه به ارتفاع باالي موج و اندازه گیري موج 
ــوع طوفان ها  ــر به دلیل وق ــتي، بیش ت برگش
ــاحل در بنادر كوچک  ــه ي خاص س و هندس
ــع در حوزه ي  ــي واق ــکن هاي احداث و موج ش
ــازه هاي  ــاخت س ــان، نیازمند س ــاي عم دري
ــتیم  دريايي از اين نوع با عمق بیش تري هس
ــش از 50 تا  ــاي احداث را به بی كه هزينه ه
ــش مي دهد. بنابراين،  60 میلیارد ريال افزاي
ــاي الزم براي احداث بنادر كوچک و  هزينه ه
ــکن ها، به طور میانگین بین 30 تا 35  موج ش

ــود.« ــد ب ــال خواه ــارد ري میلی
ــاداتي پور در مورد بهره گیري از فن آوري هاي  س
ــکن ها  ــاخت بنادر كوچک و موج ش نوين در س
ــاي مقام  ــور، توصیه ه ــواحل جنوب كش در س
ــازمان بنادر و دريانوردي را يادآور شد و  عالي س
ــید عطاء اله صدر  مأموريت  گفت: »مهندس س
راهبردي به كارگیري فن آوري هاي نوين ساخت 
ــه ما محول  ــکن ها را ب ــادر كوچک و موج ش بن
كرده اند كه با تربیت نیروي ماهر و كارآزموده ي 
ــازه هاي دريايي  ــي  و حرفه اي در حوزه ي س فن
ــي،  و تبديل اين مکان ها به كارگاه هاي آموزش
ــاني الزم در اين بخش را نیز  كمبود نیروي انس
جبران كرده ايم تا با توجه به استقرار و توسعه ي 
ــازه هاي دريايي در بخش پس كرانه  و  چنین س

موج شکن هاي ايجاد شده، به صورت چندمنظوره ، 
تجاري،  صیادي،  جنبه هاي  به  دست يابي  اهداف 
دنبال  به  را  حاکمیت  و  مردم  مسافرتي  و  نظامي 

خواهند داشت.
***

ثروت آفريني، اشتغال، جلوگیري از مهاجرت مردم، 
به خصوص جوانان از اين سواحل، از ديگر جنبه هاي 

برجسته ي احداث بنادر کوچک و موج شکن ها است.
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با توجه به محرومیت شديد مناطق ساحلي جنوب 
کشور، اين پروژه ي عظیم، بايد ظرف 2 تا 3 سال 
آينده سامان دهي شود و به بهره برداري برسد؛ چرا 
که در مقايسه با کشورهاي منطقه در اين زمینه عقب 
هستیم و در صورت غفلت، عقب افتادگي ما بیش از 

اين خواهد شد.

پیش كرانه، دچار اختالل در پیش برد پروژه هاي 
تکمیلي نشويم.«

ــس« و  ــن آوري جیوتک ــري »ف وي از به كارگی
ــم با استفاده از  ــازي آن در پايلوت قش بومي  س
ــان جوان كشور خبر داد و  توان باالي كارشناس
در اين مورد گفت:» در حال حاضر، با بهره گیري 
از اين فن آوري، توانسته ايم مواد اولیه ي مربوطه 
ــد زيادي در داخل و در كارگاه آمل  را نیز، تا ح
فراهم آوريم. امیدواريم تا پايان شهريور ماه سال 
ــم،  ــکن ريگوري قش جاري، با راه اندازي موج ش
شاهد بهره برداري عملي از به كارگیري فن آوري 

يادشده در كشور باشیم.«
مدير عامل شركت آتي پارس، از سه ويژگي اصلي 
ــامل: سرعت، كیفیت و  »فن آوري جیوتکس« ش
كم هزينه بودن، به عنوان مزاياي اصلي به كارگیري 
آن ياد كرد و افزود:  »مثالً در مورد كم هزينه بودن 
ــرح، با توجه به اين كه بخش اعظمي از مصالح  ط
موج شکن مربوطه از محل بازيافت مصالح اليروبي 
ــود، مي توان در مکان هايي كه  شده تأمین مي ش
ــکان تأمین و حمل مواد معدني وجود ندارد يا  ام
ــاي حمل كه با توجه به حذف  در مورد هزينه ه
يارانه ي سوخت، بسیار باال و غیراقتصادي است، از 

اين فن آوري  بهره برد.«
ساداتي پور شاكله ي اصلي تأمین مصالح سازه هاي 
ــوخت عنوان كرد و هزينه ي حمل  دريايي را س
مصالح از معدن را دچار نوسان دانست و در ادامه 
خاطرنشان كرد: »با اين كه كشور ما داراي معادن 
بزرگ و غني سنگ است، ولي با حذف يارانه ي 
سوخت، عماًل گازوئیل نقش مهمي را در افزايش 
ــکن ها  هزينه هاي احداث بنادر كوچک و موج ش
ايفا مي كند. بنابراين، به صورت موردي، در كار 
احداث اين سازه هاي دريايي در مکان هايي مثل 
ــن مصالح از  ــي، درصدد تأمی جزيره ي ابوموس

بقاياي عملیات الي روبي برآمده ايم.«
وي، فرآيند تأمین مصالح سازه هاي دريايي را 
ــتخراج سنگ و مصالح  ــامل 3 مرحله ي اس ش
ــواد معدني به محل احداث  از معدن، حمل م
ــتقرار و بارگذاري مواد  سازه هاي دريايي و اس
ــت و گفت: » با توجه به  معدني در دريا دانس
هزينه هاي سربار ياد شده در مکان هايي مثل 
استان خوزستان، به خاطر فاصله ي بسیار زياد 
ــازه هاي در حال احداث، درصدد  معادن از س
ــري از فن آوري نو برآمده ايم و با توجه  بهره گی
ــواحل اين استان كه از  به ساختار ماسه اي س
ــوراک اصلي فن آوري  ــت و خ نوع ريزدانه اس
جیوتکس محسوب مي شود، با در نظر گرفتن 
جنبه ي آشتي با محیط زيست، ضمن رعايت 
ــت محیطي، به نظر مي آيد كه  مالحظات زيس
ــن آوري، عملیات احداث  ــتفاده از اين ف با اس
ــري برخوردار خواهد  از كیّفیت و دوام بیش ت

شد.«

 تعمیرات و نگهداري
ــداري بنادر كوچک  ــورد تعمیرات و نگه »درم
ــکن ها، عالوه بر تصمیمات حاكمیتي  و موج ش

ــوردي، با توجه به وجود  ــازمان بنادر و دريا ن س
ــکل هاي مردم نهاد موجود، به نظر مي رسد  تش
ــازه هاي  بهترين متولي براي نگه داري از اين س
ــتفاده كننده  دريايي، همانا مردم بهره بردار و اس

از آن ها هستند.«
ــاداتي پور با بیان اين مطلب، از پروژه ي ملّي  س
ــکن ها به عنوان  ــداث بنادر كوچک و موج ش اح
ــط  ــات« به جاي مانده توس ــات و الصالح »باقی
ــرد و گفت:  ــاد ك ــان آن ي ــئوالن و مجري مس
»هم زمان با واگذاري نگهداري از اين سازه ها به 
ــکل هاي مردمي، مي توان آموزش هاي ويژه  تش
ــترش  براي اين منظور را بین آنان ترويج و گس
داد و با تعیین متولي مسئولیت پذير، امور فني 
چون عملیات اليروبي و تعمیرات را به خوبي و 

با بازده انجام داد.«
ــن پروژه ي  ــان در اجراي اي ــه كمبود زم وي ب
ــاره كرد و افزود: »با توجه به محرومیت  ملّي اش
شديد مناطق ساحلي جنوب كشور، اين پروژه ي 
عظیم، بايد ظرف 2 تا 3 سال آينده سامان دهي 
شود و به بهره برداري برسد؛ چرا كه در مقايسه 
با كشورهاي منطقه در اين زمینه عقب هستیم 
و در صورت غفلت، عقب افتادگي ما بیش از اين 

خواهد شد.«
ــركت آتي پارس، به ثروتمند بودن  مديرعامل ش
مردم مناطق ساحلي كشورهايي چون پاكستان 
ــاحلي و  ــعه ي س ــتان، به خاطر توس و هندوس
ــان كرد: »بندر  ــاره و خاطرنش دريايي آنان اش
ــادري چون:  ــتان و بن كراچي و گواتر در پاكس
ــتان،  بمبئي، كوچین و تري واندروم در هندوس
جزو ثروتمندترين مناطق اين كشورها محسوب 
مي شوند كه بايد به عنوان الگوي توسعه ي بنادر 

ايران مورد توجه قرار بگیرند.«
ساداتي پور وجود پیشینه هاي استعماري را دلیل 
عدم توسعه يافتگي سواحل كشور در درياي عمان 
ــت و اظهار داشت: »متأسفانه بندر چابهار  دانس
ــوخته است و به طوري كه  داراي يک اقتصاد س
ما شاهد هستیم، خواسته و ناخواسته، جلوي هر 
نوع توسعه ي اقتصادي در مناطق ساحلي استان 

سیستان و بلوچستان گرفته مي شود. 
ــرمايه گذاران براي حضور  ــدم رغبت س وي از ع
ــاحلي، به  ــعه اي بندري و س در طرح هاي توس
ــخت گیري در زمینه ي رعايت مسايل  دلیل س
ــن مورد  ــرد و در اي ــاد ك ــت محیطي انتق زيس
ــه ي ما در كنار دريا  گفت: »چرا بايد فقر جامع
ــد؟ با توجه به اجرايي شدن  ــته باش نمود داش
ــعه ي  ــن پروژه ي ملي و را ه اندازي نهضت توس اي
سواحل و سازه هاي دريايي كه از سواحل جنوبي 
ــور شروع شده است. به حق و با انصاف بايد  كش
ــه عنوان پدر  ــید عطاءاله صدر، ب از مهندس س
سازه هاي دريايي ايران تقدير و ياد كرد كه اگر او 
با همه توان و قواي خود، پشت در پشت چنین 
ــتاد، ما امکان دست يابي  اقدام سترگي نمي ايس
ــه فرصت ديگري براي اجراي اين طرح ملي و  ب

تاريخي را نمي داشتیم.«
ــوص  از خل ــارس،  ــركت آتي پ ــل ش مديرعام

ــین جنوب كشور  قلبي و عملي مردم ساحل نش
ــزود: »درجه ي خلوص  ــرد و اف ــه نیکي ياد ك ب
ــي و همکاري با  ــین در همراه مردم ساحل نش
ــت. وقتي ما  مجريان اين طرح ملي بي نظیر اس
ــم مردم جنوب در اوج كم بضاعتي، برق  مي بینی
ــه ي خود را قطع می كنند و آن را به كارگاه  خان
موج شکن سازي مي دهند، زبان از توصیف اين 

همه از خودگذشتگي قاصر مي ماند.«
ساداتي پور به نهادينه شدن نهضت احداث بنادر 
كوچک و موج شکن در اذهان مردم ساحل نشین 
ــت: »جنوبي ها  ــاره كرد و اظهار داش جنوب اش
ضرب المثلي دارند كه مي گويد: موج شکن  براي 
ــراي غواص الزم  ــیژن ب مردم جنوب، مثل اكس
ــانه ها نیز بايد در توسعه ي  ــت. از اين رو، رس اس

اين طرح ملي مشاركت كنند.
 شركت ما آمادگي دارد تا گزارشات ماهانه ي خود 
را كه در يک سامانه ي نرم افزاري تدوين شده و 
ــت، بنا به صالح ديد  ــم در حال روزآوري اس دائ
ــازمان بنادر و دريانوردي و با ارايه ي گذرواژه    س
ــان  متقاضی ــار  اختی در   )PASS WORD(
ــرار دهد. البته  ــي از اين طرح ملي ق ــالع ياب اط
ــه ي اطالعات مربوط به پروژه كه با ظرفیت  كلی
60هزار اليه تهیه شده است، در اختیار رسانه ها، 

دانشگاهیان و فن ساالران قرار دارد.«
ــن گفت وگو، اعالم آمادگي كرد  وي در پايان اي
ــرح ملي  ــرفت »ط ــزارش ماهانه ي پیش كه گ
ــکن ها« با ارائه ي  احداث بنادر كوچک و موج ش
شرح تفصیلي، نمودار، عکس و حتي فايل صوتي 
اظهار نظرها همراه با ذكر دقیق مکان و زمان و 
فرد اظهارنظركننده، در اختیار ماهنامه »بندر و 
دريا« قرار گیرد تا بازتاب نوشتاري اين پروژه ي 
ملي، در دسترس همه ي مديران، دست اندركاران 

و مردم عالقه مند قرار داده شود. ■
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بر پايه ي اين گزارش، »دكترمحمدباقر نبوي«، 
حفاظت  سازمان  دريايي  زيست  محیط  معاون 
محیط زيست، در نشست خبري كه در يازدهمین 
نمايشگاه بین المللي محیط زيست برگزار شد، 
استان هاي  سواحل  برخي  میکروبي  آلودگي  از 
شمالي كشور خبر داد و افزود: »در استان هاي 
مازندران، گیالن و گلستان، به ترتیب 124، 22، 

6 شناگاه وجود دارد.«
وي ادامه داد: »با توجه به پايش هاي انجام گرفته، 
بااليي  آلودگي  بار  از  شناگاه ها  اين  از  برخي 
برخوردارند كه به همین سبب، امسال به دستور 

محیط زيست تعطیل شده اند.« 
به گفته ي معاون محیط زيست دريايي سازمان 
حفاظت محیط زيست، بار آلودگي در سواحل 
استان ها گزارش  از ساير  بیش  مازندران  استان 
شده  كه همین امر، موجبات آن را فراهم آورده 
است تا بیش ترين شناگاه هاي تعطیل شده، متعلق 

به اين استان باشند.
او تصريح كرد: »كار پايش سواحل شمالي كشور 
از چهار سال پیش آغاز شده كه نتیجه ي آن، 
مشخص شدن بار باالي میکروبي در شناگاه هاي 

شمالي كشور است.«
»نبوي« با اشاره به اين كه مهم ترين مشکل موجود 
فاضالب هاي  ورود  كشور،  شمالي  سواحل  در 
اين  به  كشاورزي  آب  زه  و  روستايي  شهري،  
نواحي است  گفت: »بنا به مصوبه ي هیئت وزيران 
براي  مکلف شد  نیرو  وزارت  در خرداد 1388، 
شهرهاي 30هزار خانوار در مدت 2 سال وباالتر 
تصفیه ي  در مدت 5 سال، سیستم هاي  آن  از 

فاضالب را راه اندازي كند.«
وي با بیان اين مطلب كه روند پیشرفت سیستم 
تا   60 نقاط،  از  برخي  در  فاضالب  تصفیه ي 
روند  سرعت  »هرچند  گفت:   است،  70درصد 
امیدواريم  اما  نیست،  ما  عملیات،  دلخواه  اين 
شبکه هاي  تکمیل  كار   ،1390 سال  پايان  تا 

فاضالب در شهرهاي ساحلي به پايان برسد.«
در  كه  است  آن  بر  ما  »سعي  كرد:  تأكید  او 
سال جاري، با ايجاد مركز پايش در استان هاي 
ساحلي كشور، مهم ترين نقاط ساحلي را از نظر 

آلودگي، علي الدوام پايش كنیم.«
محیط  سازمان  دريايي  زيست  محیط  معاون 
سیستم  راه اندازي  »عملیات  گفت:  زيست 
تصفیه ي فاضالب برخي از شهرها، حدود 10 
با توجه به میزان جمعّیت  تا 15 سال پیش، 
آن ها در آن زمان آغاز شده است؛ اما با توجه 
برابر  چند  و  ساخت  زمان  شدن  طوالني  به 
شدن جمعیت آن شهرها، سیستم هاي كنوني 

جواب گوي نیاز جمعیت آن ها نیست.«
وی بیش ترين آلودگي هاي واردشده به حوزه ي 
درياي مازندران را از جمله ي آلودگي هاي نفتي 
ادامه داد: »درياي  و  فلزات سنگین دانست  و 
و  مي شود  محسوب  درياچه  يک  مازندران، 
محیط اطراف آن بسته است. به اين معنا كه 
آب تنها مي تواند به آن وارد شود و خروجي آن، 

تنها بخار حاصل از تبخیر آب است.« 
»نبوي« تأكید كرد: »خارج نشدن آب از درياي 

به  آلوده  از رودخانه هاي  و ورود آب  مازندران 
اكوسیستم،  اين  وضعیت  تا  شده  موجب  آن، 

نامساعد و خطرآفرين به نظر برسد.«
جانوري  حیات  وضعیت  مورد  در  »نبوي« 
آلودگي  »موضوع  گفت:  نیز،  مازندران  درياي 
زيستگاه هاي درياي مازندران نیز، حايز اهمیت 
است؛ چون بسیاري از گونه هاي شیالتي مهم اين 
درياچه مانند ماهیان خاوياري، در رودخانه هاي 

حاشیه ي آن تولیدمثل مي كنند.« 
درياي  خاوياري  ماهیان  زيستي  وضعیت  او 
مازندران را نگران كننده توصیف كرد و افزود: 
»آمار دقیق كاهش ذخاير ماهیان خاوياري، در 
شیالت  سازمان  دريايي  گونه هاي  ثبت  مركز 
گوياي  نکته  همین  بیان  اما  است؛  موجود 
كمیاب  ماهیان  از  اين گونه  زيستگاه  ناگواري 
است كه: سال گذشته میزان استحصال خاويار 
در كشور، 300 تن بوده، درحالي كه اين رقم در 
سال هاي نه چندان دور، دست كم به يک هزار 

تن مي رسیده است.«
او ادامه داد: »متأسفانه به نسبت كاهش میزان 
ماهیان خاوياري، صید قانوني و غیرقانوني آن ها 
سال هاي  در  گرچه  است.  يافته  افزايش  نیز 
زمینه ي  در  چشمگیري  فعالیت هاي  اخیر، 
احیاي ذخاير و رهاسازي الرو ماهیان خاوياري 
همه ي  توسط  چون  اما  است،  گرفته  صورت 
صید  مازندران،  درياي  حاشیه ي  كشورهاي 

داد:  هشدار  زيست،  محيط  حفاظت  سازمان  دريايي  زيست  محيط  معاون 
و  خطرناك  مرحله ي  به  و  گذشته  قرمز  خط  از  مازندران  درياي  »آلودگي هاي 
نگران کننده اي رسيده است! در همين حال، ورود فاضالب هاي شهري و زه آب هاي 

کشاورزي به اين دريا همچنان ادامه دارد.« 
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اقدامات  اين  مي شود،  انجام  خاوياري  ماهیان 
آن طور كه بايد و شايد، مثمرثمر نبوده است.«

در  منظور،  همین  »به  كرد:  تأكید  »نبوي«  
امضاي  به  گذشته  سال  كه  توافق نامه اي 
رسید،  مازندران  درياي  حاشیه ي  كشورهاي 
قرار شد به مدت 5 سال، صید ماهیان خاوياري 
در درياي مازندران ممنوع شود، تا ذخاير اين 
نوع ماهي، دوباره احیا و كمبودهاي نژادي آن 
بازسازي شود؛ اما متأسفانه اين توافق نامه هنوز 

شکل اجرايي به خود نگرفته است.«
به گفته معاون محیط زيست دريايی سازمان 
حفاظت محیط زيست وجود اين آلودگي هاي 
كه  است  خطري  زنگ  به منزله ي  میکروبي، 
اقدام  عدم  صورت  در  مي دهد؛  هشدار  ما  به 
مناسب در اين زمینه، اوضاع درياي مازندران 

خطرناک تر خواهد شد.
مرگ  وقوع  موجب  كه  عواملي  ادامه،  در  او 
دسته جمعي ماهیان در خلیج فارس مي شود را 
تشريح كرد و افزود: »دو عامل كاهش اكسیژن 
و  از حد سواحل  بیش  گرم شدن  اثر  در  آب 
بار  افزايش  همچنین،  و  آلي  مواد  افزايش 
ماهیان  دسته جمعي  مرگ  موجب  آلودگي، 

مي شوند.«
آيین نامه ي  خدمات  شرح  تدوين  از  »نبوي« 
پاک سازي درياها خبر داد و گفت: »براساس دو 
بند 187 و 193 از قانون برنامه پنجم توسعه، 

مقرر شد دستورالعمل هاي پاک سازي درياها در 
قالب آيین نامه اي تدوين شود كه بر اساس آن،  
ظرفیت مجاز آاليندگي دريا از سوي صنايع معین 
شده است.« او ابراز امیدواري كرد كه تا پايان 
سال 1390، بخش عمده اي از دستورالعمل ها و 

استانداردهاي مورد نظر آماده و تدوين شود.
معاون محیط زيست دريايي سازمان حفاظت 
محیط زيست، با ابراز نگراني از افزايش میزان 
ساخت جزاير مصنوعي در آب هاي خلیج فارس 
گفت: »خلیج فارس يک درياي نیمه بسته است 

كه هر 3 تا 5 سال، آب آن تعويض مي شود.«
او ادامه داد: »گرچه هر كشوري مجاز است كه 
ساخت وساز  خود،  حمايت  تحت  سواحل  در 
انجام دهد؛ اما بايد دانست كه به علت حجیم 
بودن و گستردگي اين سازه ها، ساير مناطق در 
خلیج فارس نیز، تحت تأثیر قرار خواهند گرفت.«

»نبوي« در مورد اثرات منفي ناشي از ساخت 
و  بارز  اثرات  »از  داد:  توضیح  جزاير  اين 
شناخته شده ي اين گونه ساخت وسازها مي توان 
رفتن  باال  آب،  طبیعي  گردش  در  اختالل  به 
نواحي  شدن  باتالقي  و  رسوب گذاري  روند 
خشک  و  آب  كدورت  افزايش  جزاير،  اطراف 

شدن سواحل اشاره كرد.« 
برخي  مخالفت  به  توجه  »با  وي:  گفته ي  به 
از كشورها در سازمان ملل نسبت به ساخت  
به منظور  ماده  دو  تا  يک  مصنوعي،  جزاير 

قوانین  به  ساخت وسازها،  اين  كردن  محدود 
موجود اضافه شده است.«

»نبوي« در مورد وضعیت آبسنگ هاي مرجاني 
نشان  اولیه  »برآوردهاي  گفت:  خلیج فارس 
مي دهند كه وسعت مزارع آبسنگ هاي مرجاني 

در خلیج فارس، 300هزار هکتار است.«
در  مرجاني  جزاير  »پوشش  داد:  ادامه  او 
خلیج فارس، در جزاير فارور،  بني فارور، هنگام، 
هندورابي، خاركو، نايبند، هرمز، تنب بزرگ و 

كوچک و ابوموسي ديده مي شود.«
مطالعه ي  روند  »در  كرد:  تصريح  »نبوي« 
آغاز   1384 سال  از  كه  مرجان ها  وضعیت 
شده، 12 نقطه ي مهم از نظر تراكم مرجان ها 
 GIS و سفیدشدگي اين اكوسیستم ها به كمک
مورد ارزيابي قرار گرفته است كه نتايج آن، در 

آينده ي نزديک منتشر خواهد شد.«
تغییرات  و  ساخت وساز  همچون  عواملي  وي، 
اقلیمي را مسبب اصلي مرگ مرجان ها دانست 
انجام شده در  به پايش هاي  افزود: »با توجه  و 
دو سال گذشته، دماي آب خلیج فارس افزايش 
يافته و گاهي تا حّد 36 درجه نیز گزارش شده 
است؛ درحالي كه میزان تحمل مرجان ها نسبت 

به گرما بین 27 و 28 درجه است.«
به گفته ي »نبوي«، بیش ترين میزان مرگ ومیر 
مرجان ها در دو سال گذشته، در عمق 6 متري 

سواحل نايبند و كیش اتفاق افتاده است. ■
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گزارشي از يک نشست آموزشي در دفتر کمیسیون ملي يونسکو

دبیركل  سعیدآبادي«،  محّمدرضا  »دكتر 
كمیسیون ملّي يونسکو در ايران، در آغاز نشست 
آموزشي كنوانسیون حفاظت از میراِث فرهنگي 
زيِر آب،  ضمن قدرداني از شركت كنندگان، گفت: 
»نشست حاضر، چهارمین نشست آموزشي است 
كه در زمینه ي حفاظت از میراِث فرهنگي زيِر 
آب تشکیل مي شود و يونسکو با هدف برقراري 
صلح و آرامش بیش تر در جهان از راه گسترش 
و  انساني  علوم  فرهنگی،  آموزشی  عرصه هاي 

ارتباطات، اين موضوع را دنبال مي كند.«
تحّقق  راه  در  »يونسکو  افزود:  »سعیدآبادي« 
اهداف خود در برقراري صلح و امنیت بیش تر 
بین كشورها، برنامه هاي ويژه اي ازجمله: تعامل 
با  ظرفیت سازي  بشري،  جوامع  نفع  به  ايده ها 
اهداي  به كارگیري مکانیزم هاي مختلف، مانند 
جوايز بین المللي به كشورهاي عضو را تدارک 

ديده است. اين سازمان، به وسیله ي بیانیه هاي 
و  موضوعات  بررسي  و  طرح  ضمن  مختلف، 
هنجارسازي هاي  به  دست  جهاني  نگراني هاي 
عمومي مي زند و با تدوين كنوانسیون ها و تبادل 
اطالعات و تجربیات بین كشورهاي مختلف، به 
حّل  و  مي پردازد  جهان  فرهنگي  مهم  مسايل 
دشواري هاي موجود در اين زمینه را در دستور 

كار خود قرار مي دهد.«
تصويب  از  كه  است  سال   10« افزود:  وي 
كنوانسیون حفاظت از میراِث فرهنگي زيِر آب 
بیش تر در  توجه  با  مي گذرد و كشورهايي كه 
روند اجراي مفاد اين كنوانسیون حضور دارند، 

مي توانند به خوبي نقش خود را ايفا كنند.«
استفاده  دلیل  به  امروزه  كرد:  خاطرنشان  وي 
افراد  دسترسي  و  پیشرفته  تکنولوژي هاي  از 
از  آگاهي  همچنین،  و  مختلف  سازمان هاي  و 

میراِث فرهنگي، بخش عظیمي از سرمايه و ذخیره هاي ملّي و بین المللي 
است و منشأ هويّت ملت ها را تشکیل مي دهد. آثار تاريخي و فرهنگي در 
سراسر جهان، حاكي از درخشش تمدن هايي است كه جلوه هايي از تاريخ، 
ادبیات، دانش، آداب و رسوم و آيین و فرهنگ ها را به نمايش مي گذارند. ايران 
نیز، با برخورداري از تمّدني كهن، داراي گنجینه اي غني از آثار فرهنگي و 
تاريخي، هم در خشکي و هم در دريا است و براي حفظ و نگه داري اين آثار، 
آسیب هاي جاني و مالي فراواني متحمل شده است. در گذشته، حفاظت و 
نگه داري از موهبت هاي فرهنگي و مقابله با سوداگران اين آثار، همیشه محدود 
به جغرافیاي خشکي بوده و با عنايت به اين كه درياها و اقیانوس ها 70درصد 
وسعت كره ي زمین را شامل مي شوند، توجه، حفاظت و نگه داري از میراِث 

فرهنگي وتاريخي زيِر آب، همواره مغفول مانده است. 
به زير آب رفتن آثار فرهنگي، در اثر گرم شدن اتمسفر كره ي زمین و تغییرات 
جوي،  بروز حوادث دريايي در طي جا به جايي اين آثار فرهنگي، وقوع حوادث 
غیرمترقبه ي طبیعي از قبیل:  طوفان، سیل،  سونامي، زلزله و جدال هاي انساني 
صورت گرفته است. آسیب رساني به آثار فرهنگي و تاريخي از راه حمل ونقل، 
گردشگري، ساخت وسازهاي دريايي، فعالیت هاي صنعتي و نیز، گسترش 
از  تکنولوژي پیشرفته،  به  با توجه  روزافزون تجارت و سرقت هاي دريايي 
مهم ترين چالش هاي مربوط به آثار فرهنگي زيِر آب در جهان به شمار مي آيد. 
در اين میان، جمهوري اسالمي ايران با دارا بودن سه درياي خلیج فارس،  عمان 
و خزر و نیز تاريخي پرگهر و برخوردار از گنجینه هاي علمي، ادبي، تاريخي و 
فرهنگي در خشکي و دريا، نسبت به پاسداري و حفظ اين میراِث كهن، اهتمام 
خاص داشته و در مقابل تهديد عوامل فرهنگ ستیز، قاطعانه ايستاده است؛ 

هرچند در اين راه، خسارت ها و زيان هاي فراواني متحمل شده است.
به مناسبت دهمین سال تصويب كنوانسیون حفظ میراِث فرهنگي زيِر آب 

 

)در سال 2001 میالدي(، نشست آموزشي با حضور: دكتر محمدرضا سعیدآبادي،  
ـ اتین كلمنت،  معاون دفتر منطقه اي يونسکو در  دبیركل كمیسیون ملّي يونسکوـ 
ـ دكتر محّمد میرشکرايي، محقق و پژوهشگر در حوزه ي میراِث  بانکوِک تايلندـ 
ـ  دكتر ناصر نوروز زاده چگیني، پژوهشگر و محقق در حوزه ي میراِث  فرهنگيـ 
ـ  دكتر حمید علیزاده، ريیس پژوهشکده ي علوم دريايي مؤسسه ي  فرهنگيـ 
ملّي اقیانوس شناسي ــ دكتر راضیه لک، سرپرست مديريت زمین شناسي 
دريايي سازمان زمین شناسي كشور ــ جمعي از كارشناسان مؤسسه ي ملّي 
اقیانوس شناسي، سازمان صنايع دستي، گردشگري و میراِث فرهنگي، سازمان 
زمین شناسي، مؤسسه ي فرهنگي ايکوموس ايران، مؤسسه ي ديده بان يادگارهاي 
فرهنگي و طبیعي، كمیته ي ملّْي اقیانوس شناسي، فرهنگستان هنر و دانشجويان 
اين رشته، در روز دوشنبه 30 خرداد ماه سال جاري در دفتر كمیسیون ملّي 
يونسکو در تهران برگزار شد. حاضران در اين گردهم آيي، چالش ها و آسیب هاي 
مربوط به میراِث فرهنگي زيِر آب را مورد بررسي و تحلیل قرار دادند و در 
كنوانسیون  مفاد  كارايي  و  تأثیرگذاري  تقويت  و  ارزيابي  زمینه ي چگونگي 

حفاظت از میراِث فرهنگي زيِر آب، به بحث و تبادل نظر پرداختند.

منوچهر محمدی
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منابع و آثار فرهنگي زير آب، فعالیت ها در اين 
زمینه در حال گسترش هستند و با شناختي 
و حوادث  بالياي طبیعي  تايخ جنگ ها،  از  كه 
غیرمترقبه موجود است و نیز، اتفاقاتي كه در 
طول تاريخ باعث پديد آمدن آثار فرهنگي شده؛ 
امکان بهره برداري بیش تر از اين آثار فراهم شده 

است.«
سوداگري  پديده ي  به  اشاره  با  سعیدآبادي 
شکارچیان، منفعت طلبي قاچاق چیان از تجارت 
و  »شکارچیان  افزود:   آب،  زيِر  فرهنگي  آثار 
قاچاق چیان، به دنبال كشف اين آثار و استفاده ي 
مالي از آثار فرهنگي زيِر دريا هستند؛  تا به نفع 
خود، از اين آثار بهره ببرند. در اين كنوانسیون، 
فعالیت هاي  اساس  دولت ها،  همکاري  رويکرد 
عملیاتي و تحقیقاتي در مورد اين نوع میراِث 
فرهنگي و نیز، اصول اولیه ي حمايت گري هاي 
مشخص و همچنین، راهکارهاي مبتني بر تعهد 
براي كشورهاي عضو تدوين شده است. هدف از 
كنوانسیون،  حفاظت از میراِث فرهنگي زير آب 
است و سعي بر آن دارد كه از خارج كردن آثار 
زيِر آب، مگر به منظور اهداف پژوهشي، جلوگیري 

كند.«
»سعیدآبادي« ادامه داد:  »به اعتقاد دانشمندان، 
يکي از داليل سالم ماندن آثار فرهنگي زيرِ آب، 
نبودن اكسیژن در اعماق آب است، كنوانسیون 
بر اين اساس، اصول عملیاتي براي حفاظت از 
میراِث فرهنگي زيِر آب را مشخص كرده است 
و بر روند عملیات اكتشاف و بازرگاني اين آثار، 

تمركز دارد.«
در ادامه ي اين نشست، »اتین كلمنت«، معاون 
دفتر منطقه اي يونسکو در بانکوِک تايلند، در آغاز 
سخنان خود، حفاظت از اموال فرهنگي زير آب 

به نفع جوامع بشري را،  به منزله ي هدف اصلي 
»كنوانسیون  گفت:  و  دانست  يونسکو  سازمان 
میراِث فرهنگي زيِر آب، بايد در میان كشورهاي 

عضو سازمان جهاني يونسکو رواج داده شود.«
»كلمنت« كه يکي از طراحان كنوانسیون حفاظت 
از میراِث فرهنگي زيِر آب است، خاطرنشان كرد:  
قرن  اوايل دهه ي 90  و  اواخر دهه ي 80  »در 
از  به دنبال درخواست برخي  گذشته،  يونسکو 
كشورها براي حفاظت از میراِث فرهنگي زيِر آب، 
با توجه به اين كه قاچاق چیان میراِث فرهنگي، 
در بعضي از كشورها اموال فرهنگي را از زير آب 
ضرورت  مي برند،   غارت  به  و  مي كردند  خارج 
تهیه ي كنوانسیوني به منظور حفاظت از میراِث 
فرهنگي زير آب را بررسي كرد و تدوين آن را در 

دستور كار قرار داد. 
تعداد  در  كنوانسیون،  اين  قوانین  آغاز،  در 
محدودي از كشورها به اجرا درآمد. با اين وجود، 
در بعضي از كشورهاي ديگر، برخي افراد،  آثار 
از كشتي هاي غرق  را  میراِث فرهنگي زيِر آب 
شده خارج مي كردند و به غارت مي بردند و براي 
حفاظت قانوني از آن آثار، هیچ اقدامي صورت 
مود  كنونسیون  اين  مفاد  آن كه  تا  نمي گرفت؛ 
توجه عمومي قرار گرفت و در آن كشورها نیز، 

به اجرا درآمد. 
هم زمان، كشورهاي محدودي نیز،  از تدوين اين 
كنوانسیون ناراضي بودند؛ درحالي كه بسیاري از 
كشورها معتقد بودند كه بايد قوانین و مقرراتي 
وجود داشته باشد كه به موجب آن، مشخص 
شود چه كشوري و چه كساني حق استخراج 
اين كه  از زير آب ها دارند و  را  میراِث فرهنگي 
چگونه بايد آن آثار را استخراج كنند و در چه 

كشورهايي آن را به نمايش بگذارند. 

در بعضي كشورها مثل موريتاني كه مشمول اين 
قوانین نبود، اموال فرهنگي غارت مي شد؛ تا آن كه 
اين كشور از يونسکو درخواست كرد كه قوانیني 
را براي حفاظت از اين اموال به تصويب برساند. از 
اين رو حدود 15 سال به طول انجامید تا آن كه 
سرانجام،  اين كنوانسیون با هدف صلح جويانه به 

تصويب رسید.
وي همچنین، با اشاره به وجود كنوانسیون هاي 

تدوين شده در سازمان جهاني يونسکو افزود:
تاكنون،  بیستم  قرن   90 دهه ي  »از 
كنوانسیون هاي زيادي درباره ي میراِث فرهنگي 
كنوانسیون   آن ها،  معروف ترين  كه  تدوين شده 
میراِث جهاني است. برخي از اين كنوانسیون ها ، 
مانند كنوانسیون 1954 الهه، به موضوع حفاظت 
مسلحانه  جنگ هاي  در  فرهنگي  میراِث  از 
از  ممانعت  به   1970 كنوانسیون  و  مي پردازد 
انتقال غیرقانوني اموال مربوط مي شودكه يکي 
از كنوانسیون هاي بسیار مهم در سازمان جهاني 

يونسکو است.«
آثار  از  حفاظت  كنوانسیون  اين كه  بیان  با  او 
فرهنگي زيِر آب، هنوز كامل نیست، ولي به نسبت 
قوانیني كه پیش از اين، از آن استفاده مي شده، 
بسیار مطلوب تر و كاراتر است، گفت:  »هم اكنون 
38 كشور،  مفاد اين كنوانسیون را پذيرفته اند. 
 2009 سال  از  نیز،  ايران  اسالمي  جمهوري 
میالدي به آن ملحق شده است. اين كنوانسیون 
كه از سال 2009 به بعد، الزم االجرا شده، شامل 
دو بخش قوانین عمومي و سازوكارهاي ارتباطي 

بین دولت ها است.«
داشت:  اظهار  يونسکو،  منطقه اي  دفتر   معاون 
به منظور  اين،  از  پیش  كه  كنوانسیوني  »در 
حفاظت از میراِث فرهنگي زيِر آب تدوين شد، 
به همه ي پرسش ها پاسخ داده نشده است. يکي 
يک  اگر  كه:   است  اين  پرسش ها  مهم ترين  از 
كشتي غرق شده در دريا كشف شود، مالک آن 

تصويب  از  که  است  سال   10  : آبادي  سعید  دکتر 
کنوانسیون حفاظت از میراِث فرهنگي زيرِ آب مي گذرد 
و کشورهايي که با توجه بیش تر در روند اجراي مفاد 
اين کنوانسیون حضور دارند، مي توانند به خوبي نقش 

خود را ايفا کنند.
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آن كنوانسیون،  اصلي در  البته هدف  كیست؟ 
تعیین مالکیت اشیا نبود، بلکه حفاظت از اين 
اصلي  هدف  به منزله ي  بشريت،  سود  به  اموال 

محسوب مي شد.«
»كلمنت« افزود: »دولت ها بايد كساني را كه در 
قلمرو كشورشان به استخراج اموال فرهنگي زير 
دهند  قرار  مورد شناسايي  مي كنند،  اقدام  آب 
و  خود  كارشناسان  به  را  تدوين شده  قوانین  و 
فرهنگي  آثار  استخراج كنندگان  به  همچنین، 
زير دريا ابالغ كنند. اِعمال قانون صدور مجوز، 
كنترل،  اجراي عملیات حفاري و تهیه ي گزارش، 

به دولت ها مربوط مي شود.«
كرد:  تصريح  يونسکو،   منطقه اي  دفتر  معاون 
همکاري هاي  سطح  ارتقاي  هدف  با  »يونسکو 
اين كه  به منظور  و  كشورها  بین  بین المللي 
براي  خود  تجربیات  بتوانند  عضو  كشورهاي 
دست يابي به اهداف پژوهشي را در اختیار يکديگر 
قرار دهند، سازوكارهايي را پیش بیني كرده است. 
باستان شناسان بايد به اين نکته توجه كنند كه 
از  استفاده  حق  فرهنگي،  میراِث  شکارچیان 
اشیاي زيِر آّب را ندارند و فقط مي توانند از آن ها 

استفاده ي پژوهشي كنند.« 
وي با تأكید بر اين مطلب كه، هدف كنوانسیون 
از میراث به  میراِث فرهنگي زيِر آب، حفاظت 
نفع جامعه ي بشري است، گفت:  اصل بعدي در 
اين كنوانسیون، آن است كه اگر افرادي اقدام 
به حفاري در زيِر آب كنند،  بايد باقي مانده هاي 
حفاري را به جا بگذارند و فقط شيء  مورد نظر را 
از آب استخراج كنند. البته استثناهايي هم وجود 
دارد؛  معطوف به اين كه نبايد از میراث فرهنگي، 

در راستاي اهداف تجاري استفاده شود.«
»اتین كلمنت«، با بیان اين كه كنوانسیون مزبور، 
به  نیاز  و  مي شود  محسوب  نوپا  كنوانسیوني 
توجه دولت ها و همکاري هاي بین المللي دارد، 
غّواصان  براي  زير آب  اشیاي  از  افزود: »بازديد 

است.  مهم  بسیار  پژوهشگران  و  توريست ها  و 
بنابراين، بايد قوانیني تدوين شود كه اين افراد 
به راحتي بتوانند از اشیاي زير آب بازديد كنند. از 
اين رو، صنعت توريسم مي تواند براي كشورهاي 

مالک، درآمدزايي قابل توجهي داشته باشد.«
وي ادامه داد: »مقرراتي نیز، مبني بر استفاده هاي 
اين  كشورهاي صاحب  گردشگري  و  پژوهشي 
اين  در  آب  زيِر  فرهنگي  میراث هاي  و  اشیا 
به  مقررات،  اين  است.  شده  وضع  كنوانسیون 
استفاده ي  به منظور  كشورها  درخواست  دنبال 
مالي در راستاي ارايه ي خدمات عمومي به مردم، 

صورت عملي به خود گرفته است.
معاون دفتر منطقه اي يونسکو،  در پايان سخنان 
زمینه هاي  در  بیش تر  تالش  خواستار  خود،  
توسط  غواصي  تخصص هاي  كسب  پژوهشي، 
كمبود  و  ناآگاهي  رفع  و  باستان شناسان 
اطالع رساني در ارتباط با حفاظت از آثار فرهنگي 
و تاريخي زير آب شد و افزود: »اگر به رسانه ها 
مراجعه كنید،  درمي يابید كه قاچاق چیان زيادي 
وجود دارند كه اين آثار را از زيِر آب استخراج 
مي كنند و در عوض، راهکارهاي قابل توجهي نیز، 

براي جلوگیري از اين اقدامات وجود ندارد.«
میراِث فرهنگي زير آب، بخش هاي باارزشي از 
تاريخ و هويّت ملت ها است و فقدان آن ها ضعف 
مردم  جهاني  شايد  و  منطقه اي  ملّي،  هويت 
را به همراه دارد. در راستاي تالش براي بهبود 
و  آب  زيِر  فرهنگي  میراِث  مخاطره آمیز  وضع 
حصول اطمینان از شناسايي،  نگه داري،  حفاظت 
و معرفي اين آثار ارزنده ي فرهنگي،  كنوانسیون 
حفاظت از میراِث فرهنگي و معنوي، برنامه اي 
فرهنگي  میراِث  فهرست  تهیه ي  عنوان  تحتِ  
فرهنگي- آثار  ثبت  به منظور  بشري،  معنوي 

معنوي واجد ارزش هاي جهاني را تدارک ديده 
است كه بر مبناي ضوابط حاكم بر آن،  كشورهاي 
كنوانسیون مي توانند هر 2 سال يک بار،  عضو 
اقدام به تهیه ي پرونده ي ثبتي )بر اساس فرمت 
پیشنهاد  ارايه ي  و  كنوانسیون(  و دستورالعمل 
آثار فرهنگي و معنوي در خور ويژگي هاي مد 
نظر كنوانسیون حفاظت از میراِث فرهنگي زير 

آب كنند.
پس از تصويب كنوانسیون میراِث فرهنگي زيِر آب 
در سال 2001 میالدي و تأكید بر تضمین و تقويت 
حفاظت از اين آثار، به عنوان اصلي ترين هدف 
كنوانسیون،  كشورهاي عضو به منظور حفاظت از 
میراِث فرهنگي و در نتیجه حفظ منافع بشري 
به صورت مستقل و يا به طور اشتراكي، موظف 
شده اند بر اساس توانايي هاي خود و منطبق با مفاد 
اين كنوانسیون و حقوق بین الملل، از مؤثرترين 
ابزارهاي موجود در زمینه ي حفظ میراِث فرهنگي 

زيِر آب استفاده كنند.
مديريت  و  حفاظت  نحوه ي  تقويت  و  تضمین 
آثار و محوطه ها در زيِر آب و مناطق ساحلي، 
به عنوان ذخیره هاي فرهنگي در جهت حفظ 
منابع بشري، با بهره گیري از كلیه ي توانايي ها 
صورت  به  كشورها  عملي  و  علمي  امکانات  و 

مستقل يا با همکاري هاي بین المللي منطبق با 
حقوق بین الملل و با اولويت حفظ اثر در وضعیت 
و  از هر گونه دسترسي  پرهیز  و  طبیعي خود 
مداخله ي مخرب، از مهم ترين اهداف كنوانسیون 

حفاظت از میراِث فرهنگي زيِر آب است. 
و  عمومي  صورت  به  آموزش  راستا،  اين  در 
تخصصي، يکي از راه هاي دست يابي به اهداف 
همین  به  مي شود.  محسوب  كنوانسیون  اين 
آموزش  به منظور  يونسکو  سازمان  منظور، 
چگونگي حفاظت از میراِث فرهنگي، برنامه هاي 
چندجانبه و متنوعي را طراحي و تدوين كرده 

است.
در ادامه ي اين نشست، »محمد میرشکرايي«، 
محقق و مردم شناس، مهم ترين نتیجه ي تصويب 
كنوانسیون حفاظت از میراِث فرهنگي زيِر آب را 
توجه به ارزش ها دانست و در اين مورد گفت:  
»همیشه ابعاد مختلفي از میراِث فرهنگي مورد 
توجه بوده؛  ولي بیش تر از آن،  منافع مادي آن ها 
مورد توجه دست اندركاران قرار گرفته است. با 
اين حال، در میان كنوانسیون هاي متفاوتي كه 
تصويب شده اند، يکي از مهم ترين و ضروري ترين 
میراث  از  حفاظت  كنوانسیون  همین  آن ها، 
فرهنگي زيِر آب است. البته، بنابرآن چه در تاريخ 
رخ داده است، میراِث فرهنگي و آثار مربوط به 
آن ها را، نه تنها روي زمین و زير آب، بلکه به گمانم 

در آينده، در آسمان ها نیز خواهیم يافت.« 
او درباره ي ضرورت تصويب اين كنوانسیون، گفت: 
»مهم ترين نتیجه ي تصويب اين كنوانسیون، توجه 
به ارزش هاست. در اين كنوانسیون، ارزش هاي 
اگر  شده اند.  واقع  موردتوجه  فراموشي،  به  رو 
انگیزه اي وجود نداشته باشد كه هر بار به اين 
ارزش ها بپردازيم،  ديري نخواهد پايید كه آن ها 
را نیز نخواهیم داشت.« وي، تبیین اين كه در 
چه مکان هايي از دريا، چشمه ي آب گرم وجود 
دارد يا چه مکان هايي محل جمع شدن صدف ها 
حاصل  را،  مي شوند  محسوب  مرواريد  تولید  و 

سال ها تجربه اندوزي غواصان دانست.
او با بیان اين كه اگر به اين نوع اطالعات و راه 
باقي  همیشه  براي  نکنیم  توجه  آن ها  كسب 
نخواهند ماند، گفت: »اكنون بسیاري از گونه هاي 
صدف، به خاطر آلودگي هاي دريايي، در حال از 
بین رفتن هستند. بنابراين بايد چنین دانش و 
تجاربي را حفظ كنیم، تا بتوانیم صورت علمي 
به آن ها بدهیم و از موجودات دريايي حفاظت 

كنیم.«
چگیني«،  نوروززاده  ناصر  »دكتر  ادامه،  در 
میراِث  حوزه ي  در  باستان شناس  و  پژوهشگر 
زيِر  فرهنگي  میراِث  اين كه  بیان  با  فرهنگي، 
آيندگان  براي  بشري  ذخیره ي  به منزله ي  آب، 
است، گفت: »آگاهي هاي عمومي در دهه هاي 
گذشته، منجر به تدوين قواعد و قوانین مربوط 
به میراِث فرهنگي شده است و ما موظفیم اين 
آثار را سالمت به آيندگان بسپاريم. اين دلواپسي، 
به  تجاري  نگاه  هنوز  كه  است  مطرح  درحالي 

میراِث فرهنگي زيِر آب، وجود دارد.« 

قلمرو  در  که  را  کساني  بايد  دولت ها   : کلمنت  اتین 
کشورشان به استخراج اموال فرهنگي زير آب اقدام 
مي کنند، مورد شناسايي قرار دهند و قوانین تدوين شده 
را به کارشناسان خود و همچنین، به استخراج کنندگان 

آثار فرهنگي زير دريا ابالغ کنند.
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وي افزود: »در چند دهه ي اخیر، در اثر راه اندازي 
تأسیسات صنعتي، نظامي و فعالیت هاي غیرمجاز 
و ساخت و سازهاي شهري و صنعتي و ايجاد 
اسکله هاي دريايي و بندري، میراِث فرهنگي زير 
آب، در مخاطره اي جدي قرار گرفته است. از اين 
رو، دولت ها،  مؤسسات علمي و پژوهشي و همه 
مردم موظفند با استفاده از امکانات علمي، فني 
و همچنین،  توان ملّي و همکاري هاي منطقه اي 
و بین المللي موجود، نسبت به حفاظت از اين 

میراث اقدام كنند.«
»سال  میالدي،   جاري  سال  اين كه  بیان  با  او 
نام گذاي شده است،  میراِث فرهنگي زير آب« 
گفت: »در كنار كنوانسیون هاي مختلف مدّون 
میراِث  حوزه ي  در  ذي نفع  كشورهاي  شده، 
فرهنگي زيِر آب، قوانین و ضوابط خود را به كار 
مي برند. كشورهايي مانند: تونس، پرتغال، چین، 
اين  به كارگیري  با  انگلیس،  و  استرالیا   آمريکا، 
ضوابط، تالش مي كنند از هر گونه آسیب رساني 
آب جلوگیري  زيِر  فرهنگي  میراِث  به حوزه ي 
نسبت  تجاري  نگاه  هم  هنوز  هرچه  كنند؛  
اين  به  به میراِث فرهنگي زيِر آب وجود دارد. 
گذشته،   دهه هاي  در  عمومي  آگاهي  ترتیب، 
منجر به تدوين قوانین نحوه ي برخورد با میراثِ  

فرهنگي زيِر آب شده است.«
كنوانسیون  اصلي  اهداف  »از  داد:  ادامه  وي 
بر  عالوه  آب،   زيِر  فرهنگي  میراِث  از  حفاظت 
حفاظت از میراِث فرهنگي آب هاي داخلي شامل: 
درياها،  درياچه ها، بركه ها و كرانه ي رودخانه ها، 
مي توان به حفاظت از بقاياي میراِث فرهنگي در 
مجمع الجزايرها و آب هاي آزاد نیز، اشاره كرد. 
همچنین، كشورها موظف هستند تا به صورت 
مشترک يا مستقل، از امکانات خود در اين زمینه 

استفاده كنند.
»چگیني«  با بیان اين كه در ايران، حجم زيادي 
از میراِث فرهنگي زيِر آب وجود دارد، خاطرنشان 
كردكه: »هم اكنون كشتي ها و محموله هايي در 
نکاء، محمودآباد و در  انزلي،  بندر  زير آب هاي 
خلیج فارس و همچنین در آب هاي داخلي، مثل 
بركه ي تخت سلیمان و درياچه ي ارومیه كشف 
شده است. از اين رو،  با توجه به شرايط ملي و 
بین المللي، بايد قوانین مناسبي براي حفاظت از 

میراِث فرهنگي زيرِ آب، به تصويب رساند.« 
»تصويب  شد:  يادآور  همچنین  »چگیني«، 
اليحه ي مجازات تخريب كنندگان آثار فرهنگي 
زيِر آب، تدوين دستورالعمل ساخت و راه اندازي 
تأسیسات صنعتي و نظامي با حفظ رعايت فاصله 
آثار فرهنگي  ثبت  زيِر آب،  از میراِث فرهنگي 
ازجمله  آثار،  اين  فهرست  تهیه ي  و  آب  زيِر 
اقدامات مؤثري است كه باعث حفاظت از اين 

آثار مي شود.«
او با تأكید بر اين مهم، كه به هیچ وجه نبايد از 
تجاري  بهره برداري  آب  زيِر  فرهنگي  میراِث 
از هر گونه مداخله و خارج  شود، گفت:  »بايد 
از محیط خود پرهیز كرد.  اثر فرهنگي  كردن 
توسعه ي مستمر توانمندي هاي علمي با ارتقاي 

به آخرين  دانشگاهي و دست يابي  علوم  سطح 
دست آوردها و همچنین تربیت نیروي انساني، از 
موارد ديگري است كه در كنوانسیون به آن ها 

اشاره شده است.«
»چگیني« در مورد تعريف میراِث فرهنگي زيِر 
افزود:  »تمام نشانه هاي زندگي بشري كه  آب، 
مشخصه هاي تاريخي،  فرهنگي و باستان شناسي 
قرن  از يک  زمان هاي گذشته، دست كم  در  را 
تعريف  اين  در  دارند،   همراه  به  خود  با  پیش 
قرار مي گیرند و شامل:  مکان ها، سازه ها، بقاياي 
انساني، محیط طبیعي، كشتي ها و هواپیماهاي 
مختلف مي شوند. همچنین، از آن جا كه بخش 
بزرگي از میراِث فرهنگي زيِر آب، با كشتي ها 
وجود  زمینه  اين  در  تعريفي  اند؛  بوده  همراه 
اموال  از  شیئي  كشتي،  آن كه:  از  حاكي  دارد، 
قابل  انسان  با  جهت  چند  از  كه  است  منقول 
و  مشخص  هويّت  اين كه  مانند  است،  مقايسه 
تاريخ ساخت دارد، تابعیت، شناسنامه و نام نیز 
دارد.« اين باستان شناس همچنین يادآوري كرد: 
»كشتي هاي غرق شده در مسافرت ها يا در زمان 
جنگ ها جزو میراثِ  فرهنگي زيِر آب محسوب 

مي شوند.«
     او درباره ي میراثِ  فرهنگي زيِر آب ايران 
اين  به  دير  خیلي  ما  كشور  اين كه  اعالم  و 
قابل  حجم  گفت:  است،  پیوسته   كنوانسیون 
توجه اي از اين آثار فرهنگي در زير آب هاي ايران 
قرار دارد،  لذا اهمیت دارد كه توجه ويژه اي به اين 
مناطق داشته باشیم. در اين زمینه مي توان به 
مناطق مختلفي ازجمله: سواحل خلیج فارس و 
آثاري كه در آن كشف شده است، انزلي با بقاياي 
كشتي هاي غرق شده در آن و نیز، بركه ي تخت 
سلیمان، درياچه ي ارومیه و درياچه ي نمک اشاره 

كرد كه از اهمیت زيادي برخوردار هستند.«
كرد:   اظهار  پايان سخنان خود،  در  »چگیني« 
»با توجه به شرايط موجود ايران، تهیه چارچوب 
از  حفاظت  و  مديريت  بررسي،  براي  مناسبي 
تعزيرات،  قانون  در  آب  زيِر  فرهنگي  میراِث 
شوراي  در  فرهنگي  میراِث  سازمان  عضويت 
و  نظامي  بخش هاي  آموزش  اقیانوس شناسي، 
انتظامي در مورد چگونگي حفاظت از حوزه ي 
آيین نامه ي  تدوين  آب،  زيِر  فرهنگي  میراِث 
و  ظرفیت ها  ارزيابي  كنوانسیون،  اجرايي 
قابلیت هاي فني و تجهیزاتي كشور در حوزه ي 
میراِث فرهنگي زيِر آب، راه اندازي پايگاه مستقل 
ايجاد  درياي خزر،  يا  در خلیج فارس  پژوهشي 
و  آب  زيِر  فرهنگي  میراِث  تخصصي  موزه ي 
بررسي راهکارهاي آموزش نیروي كارشناسي در 
اين حوزه، از جمله مواردي هستند كه توجه و 

رسیدگي به آن ها اهمیت دارد.«
پژوهشکده ي  رئیس  علیزاده«،   حمید  »دكتر 
علوم دريايي نیز، در آغاز سخنان خود، با اشاره 
به علم ژئوآركئولوژي )زمین شناسي(،  به عنوان 
گفت:  باستان شناسي،  دانش  جديد   شاخه ي 
نوپا،  رشته ي  اين  اخیر،  دهه ي  چند  »در 
زيرشاخه هاي  از  است.  داشته  شتاباني  رشد 

ژئوآركئولوژي، ژئوآركئولوژي دريايي است، كه 
به بررسي پديده هاي باستاني ساحلي و دريايي 

مي پردازد.«
وي همچنین، افزود: »تصويري كه امروزه از توزيع 
درياها، خشکي و رودخانه ها در دست داريم، در 
گذشته بسیار متغیر بوده است. حدود بیست هزار 
سال پیش، سطح آب درياها و اقیانوس ها، يکصد 
و بیست متر پايین تر از وضعیت فعلي قرار داشته 
است. بنابراين، انسان ها در مسیرهايي كه اكنون 
مهاجرت  مي توانسته اند  است،  آب  از  پوشیده 

دکتر شکرايي : مهم ترين نتیجه ي تصويب اين کنوانسیون، 
توجه به ارزش هاست. در اين کنوانسیون، ارزش هاي 
رو به فراموشي، موردتوجه واقع شده اند. اگر انگیزه اي 
وجود نداشته باشد که هر بار به اين ارزش ها بپردازيم،  

ديري نخواهد پايید که آن ها را نیز نخواهیم داشت.
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به خلیج  آن، مي توان  بارز  نمونه هاي  از  كنند. 
فارس، درياي برينگ )بین آالسکا و روسیه( و 
درياهاي بین شرق آسیا و استرالیا اشاره كرد. 
بسیاري  درياها  آب  آمدن  باال  اثر  در  بنابراين، 
از آثار باستاني،  اكنون در بستر درياها مدفون 

شده اند.«
»علیزاده« درباره ي نوسان سطح آب درياچه هاي 
نیز،  داخلي  »درياچه هاي  گفت:  ايران،  داخلي 
با  اغلب  كه  هستند  آب  سطح  نوسان  داراي 
سرعت بیش تري روي مي دهد. مانند:  تراز آب 
درياي خزر كه در صد سال گذشته،  تنها حدود 

سه متر نوسان داشته است.«

وي افزود: »در حدود هشت هزار سال پیش، تراز 
از تراز امروزي  آب خزر، حدود بیست وپنج متر 
پايین تر بوده كه احتماال  تقارن با شکل گیري 
داشته  دريا  اين  اطراف  در  اولیه  تمدن هاي 
رودخانه هاي  خزر،  درياي  پیرامون  در  است. 
زيادي وجود دارند كه در زمان هاي گذشته، در 
جلگه ي خزر بارها تغییر مسیر داده اند. بنابراين، 
بزرگ،  رودخانه ها در سیالب هاي  تغییر مسیر 
مي توانسته است آثار متعددي را در خود مدفون 

كرده باشد.«
براي  گذشته،  »در  داد:  ادامه  همچنین  وي، 
ترابري كاال و كشورگشايي، از مسیرهاي دريايي 
استفاده مي شده است. هنگام عبور از درياها و در 
حوادث مختلف، كشتي هايي غرق شده اند و به 
بستر درياها رفته اند. در بستر درياها نیز به دلیل 
كمبود اكسیژن و همچنین،  پوشیده شدن آن با 

رسوب، امکان از بین رفتن آثار كم تر است.« 
»علیزاده« با بیان اين كه آثار باستاني گذشته، 
تغییر  درياها،   آب  تراز  تغییر  دلیل  به  عمدتاً 
زيِر  به  دريايي،  حمل ونقل  و  رودخانه ها  مسیر 
آب فرورفته اند،  گفت: »اكنون در بستر درياها 
مدفون  زيادي  فرهنگي  میراِث  آثار  و سواحل، 
علوم  از  بايد  آن ها،  براي مطالعه ي  شده اند كه 
بین رشته اي كمک گرفت. استفاده از روش هاي 
مختلف زمین شناسي براي اكتشاف و مطالعه ي 
روش هاي  از  است.  ضروري  باستاني  آثار 
تعیین  نقشه برداري،  براي  ژئوفیزيکي مختلفي 
شکل و تبیین ابعاد آثار باستاني در بستر درياها 
و ساحل استفاده مي شود. روش هاي ژئوشیمیايي 
نیز، براي تعیین سن و بازسازي محیط گذشته، 

مورد استفاده قرار مي گیرند.«
»علیزاده« خاطرنشان كرد: »محیط هاي دريايي 
پیرامون ايران،  به ويژه خلیج فارس و درياي خزر، 
غني از آثار باستاني هستند. دانش ژئوآركئولوژي 
آموزشي  دوره هاي  برگزاري  راه  از  دريايي، 
به  مي تواند  مقطعي،  دوره هاي  و  كوتاه مدت 
شناخت و حفظ میراِث فرهنگي دريايي كشور 

كمک كند.«
لک«،  راضیه  »دكتر  نشست،  اين  پايان  در 
 رسوب شناس و سرپرست مديريت زمین شناسي 
دريايي سازمان زمین شناسي كشور، در خصوص 
میراِث  شناسايي  نوين  روش هاي  به كارگیري 
فرهنگي زيِر آب،  گفت: »براي شناسايي میراِث 
فرهنگي زيِر آب، از ابزارها و روش هاي مختلفي،  
دريا،  بستر  از  سونار  تصويربرداري  ازجمله: 
لرزه نگاري با قدرت تفکیک باال در محیط هاي آبي 
و GPR در محیط هاي ساحلي، مغناطیس سنج 
دريايي و بررسي رسوبات بستر دريا و مغزه هاي 
روش  درباره ي  وي  مي شود.«  استفاده  رسوبي 
از بستر دريا گفت: »در اين  تصويربردار سونار 
روش، با استفاده از دستگاه هايي از قبیل سايد 
اسکن سونار يا مولتي بیم، تصاوير سونار از بستر 
دريا، وضعیت ريخت شناسي، توپوگرافي، اشیا و 
را مي توان مشاهده كرد.   كشتي هاي غرق شده 
كاروان هاي  عبور  مسیر  مي توانند  تصاوير،  اين 

قديمي، محل آتش كده ها، ديوارها و شهرهاي 
مدفون شده را تشخیص كنند.«

مربوط  تجهیزات  از  استفاده  درباره ي  »لک«، 
در  باال  تفکیک  قدرت  با  لرزه نگاري  روش  به 
محیط هاي آبي و GPR در محیط هاي ساحلي، 
از  لرزه اي  پروفیل هاي  تجهیزات،  »اين  گفت: 
وضعیت زمین شناسي و رسوبات زير بستر دريا 
را با قدرت تفکیک باال و نفوذ حداكثر 50 متر 
اين  تحلیل  و  تجزيه  از  مي گذارند.  اختیار  در 
پروفیل ها، كانال رودخانه هاي قديمي، سواحل 
قديمي، وضعیت تغییرات سطح آب دريا و اشیا 
مدفون شده در زير رسوبات را مي توان شناسايي 

كرد.«
روش  از  استفاده  خصوص  در  همچنین،  وي 
»دستگاه  گفت:  دريايي،  مغناطیس سنج 
مگنتومتر دريايي، با حركت در نزديکي بستر، 
تغییرات شدت مغناطیسي را به صورت آنالين 
ارائه مي دهد. وقتي در يک منطقه ي مشخص، 
انومالي هاي  نقشه ي  شوند،  انجام  برداشت ها 
مغناطیسي قابل مشاهده است و آن گاه از روي 
اين نقشه مي توان اشیا يا كشتي هاي غرق شده را 

به درستي شناسايي كرد.«
سرپرست مديريت زمین شناسي دريايي سازمان 
بررسي  روش  درباره ي  كشور،  زمین شناسي 
گفت:   رسوبي،  مغزه هاي  و  دريا  بستر  رسوبات 
»در مطالعات پالئوژئوگرافي )جغرافیاي ديرينه( 
با استفاده از مغزه هاي رسوبي در نواحي دريايي 
شرايط  گذشته  در  كه  مکان هايي  ساحلي،  و 
شناسايي  داشته اند،  زندگي  براي  مساعدي 
مي شوند و با استفاده از روش هاي سنّ سنجي، 
به ويژه روش ايزوتوپ كربن 14، زمان هايي كه 
تمدن هاي بزرگ در يک منطقه شکل گرفته اند، 
مشخص مي شوند. با تلفیق نتايج به دست آمده، 
مکان و عمق مناسب براي جست وجوهاي بعدي 

شناسايي خواهد شد.«
وي خاطرنشان كرد: »روش هاي 1 تا 3، همگي 
در زمره ي روش هاي غیرمستقیم و دورسنجي 
محسوب مي شوند. از اين رو، هیچ گونه آسیبي به 
میراِث فرهنگي مغروق نخواهند رساند. از آن جا 
كه روش هاي بیان شده، بسیار هزينه بَر هستند و 
ضرورت برخورداري از دانش فني بااليي را ايجاب 
مي كنند؛ بايد در اين پژوهش ها اهداف مختلفي 

در نظر گرفته و دنبال شوند.«
پژوهش هاي  »در  كرد:  پیشنهاد  »لک« 
دريا،  ژئوفیزيک  به ويژه  دريايي،  زمین شناسي 
دريايي  زمین  باستان شناسي  مطالعات  بايد 
)مارين ژئوآركئولوژي( نیز در نظر گرفته شود 
و متخصصین مختلف، ازجمله زمین شناسان و 
با  بايد همکاري هاي مشتركي  باستان شناسان، 
يکديگر داشته باشند. در حال حاضر، مديريت 
زمین شناسي دريايي، كه به عنوان ارگان پیشتاز 
در به كارگیري روش هاي نوين بیان شده است، 
آمادگي خود را به منظور همکاري هاي مشترک 
در زمینه ي بررسي هاي میراث فرهنگي زير آب 

اعالم مي كند. ■

دکتر علیزاده :
از  کشورگشايي،  و  کاال  ترابري  براي  گذشته،  در   
مسیرهاي دريايي استفاده مي شده است. هنگام عبور 
غرق  کشتي هايي  مختلف،  حوادث  در  و  درياها  از 
شده اند و به بستر درياها رفته اند. در بستر درياها نیز 
به دلیل کمبود اکسیژن و همچنین،  پوشیده شدن آن 

بستر با رسوب، امکان از بین رفتن آثار کم تر است.

دکتر چگیني : 
تأسیسات  راه اندازي  اثر  در  اخیر،  دهه ي  چند  در 
صنعتي، نظامي و فعالیت هاي غیرمجاز و ساخت و 
سازهاي شهري و صنعتي و ايجاد اسکله هاي دريايي 
و بندري، میراِث فرهنگي زير آب، در مخاطره اي جدي 

قرار گرفته است.
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سرنوشت دریاچه ي آرال 
درانتظاردریاچه ارومیه

به گفته ي مدير پروژه و طرح ملي حفاظت 
از تاالب ه�اي ايران، درياچ�ه ي آرال در 
روس�يه ک�ه 15 براب�ر درياچ�ه ي اروميه 
وسعت داشت، خشك شده است و اکنون 
نيز،  درياچه ي اروميه در وضعيتي مشابه 

درياچه ي آرال قرار دارد.
ــري  ــت خب ــت«، در نشس ــي نظري دوس »عل
ــي آخرين وضعیت درياچه ي ارومیه«  »بررس
ــیه، از دهه ي  ــت: »درياچه ي آرال در روس گف

1370 شروع به خشک شدن كرد.« 
مسئوالن و دست اندركاران حفاظت از محیط 

زيست، مطالعاتي براي جلوگیري از اين بحران 
آغاز كردند؛ اما به دلیل آن كه آب اين درياچه 
وابسته به جريان آب بین حوزه اي بود، از لحاظ 
اقتصادي، فني و اجتماعي، مشکالت بسیاري 
به همراه داشت. از اين رو، نتوانستند از خشک 

شدن آن جلوگیري كنند.«
ــي 76درصد  ــزان تقريب ــاره به می ــا اش وي، ب
ــت روزافزون  ــران و اهمی ــالي در اي خشک س
توجه به تاالب هاي كشور، گفت: »با پديداري 
ــاالب،  ــت آب و ت ــالي، اهمی دوره ي خشک س

بیش از پیش نمايان مي شود.« 
ــر پروژه و طرح ملي حفاظت از تالب هاي  مدي
ــزان حقابه ي  ــدن می ــخص ش ــران، از مش اي
ــه ي ارومیه  ــتان ها براي تأمین آب درياچ اس
ــن مصوبه،  ــاس اي ــزود: »براس ــر داد و اف خب
استان هاي آذربايجان غربي، آذربايجان شرقي 
و كردستان، با به ترتیب: 1870، 270 و 959 
ــد حّقابه ي 3/1  ــب آب، باي ــون مترمکع میلی
ــه ي ارومیه را  ــارد مترمکعبي آب درياچ میلی

تأمین كنند.«
ــل  ــرد: »از مح ــح ك ــت« تصري »نظري دوس
ــز،   نی ــاورزي  ــاي كش ــي در آب ه صرفه جوي
ــال  ــدود 1/5 میلیارد متر مکعب آب در س ح
ــط  ــود كه اين طرح توس ــي مي ش صرفه جوي

و  ــت  زيس ــط  محی ــازمان  س ــرو،  نی وزارت 
استانداري آذربايجان براي يک دوره ي 5 ساله 
با اعتباري بالغ بر 13هزار و 200میلیارد دالر 

اجرا خواهد شد.«
ــل و انتقال آب  ــرد: »موضوع نق وي تأكید ك
ــه ي 24 طرحي كه  ــوزه،  ازجمل ــه ح حوزه ب
ــه در نظر گرفته  ــراي نجات درياچه ي ارومی ب
ــوب نمي شود؛ ولي مي تواند  شده است، محس
ــبي براي تأمین میزان آبي باشد  راه حل مناس
ــاورزي در حوزه ي  ــت مصارف كش كه قرار اس
ــز داري درياچه ي ارومیه را تأمین كند.«  آبخی
مدير پروژه و طرح ملي حفاظت از تاالب هاي 
ايران گفت: »كارشناسان معتقدند، بهترين راه 
نجات درياچه ي ارومیه،  استفاده از آب جاري 
ــون انتقال آب  ــت؛ چ در حوزه ي آبريز آن اس
حوزه به حوزه، مشکالت زيست محیطي خاص 

خود را به همراه دارد.«
وي يادآور شد: »براي بهبود وضعیت درياچه ي 
ــي در طرح مديريت  ارومیه، 24 طرح فرابخش
ــت كه ــده اس ــه آماده ش ــن درياچ ــع اي  جام
ــت، وزارت  ــازمان محیط زيس وزارت  نیرو، س
ــتانداري هاي واقع در  ــاورزي و اس ــاد كش جه
ــزار و 200  ــا بودجه اي معادل 13 ه حوزه، ب

میلیارد ريال، بايستي آن ها را اجرا كنند.«

آيا درياچه ي ارومیه، به سرنوشت غمگنانه ي درياچه ي آرال دچار خواهد شد؟

سال   15 در  آسماني  نزوالت  کاهش 
استفاده ي  يك سوم،  حد  تا  گذشته 
به  منتهي  رودخانه هاي  از آب  بي رويه 
درياچه ي اروميه و افزايش دماي منطقه 
به ميزان دو درجه ي سانتي گراد، موجب 
وضعيت  به  اروميه  درياچه ي  شده 

نامطلوبي دچار شود.
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ــي از 24  ــد كرد: »يک ــت« تأكی »نظري دوس
ــت  ــازمان محیط زيس ــط س طرحي كه توس
ــان غربي  ــتان آذربايج ــي اس ــع طبیع و مناب
ــتگاه هاي پايش در  ــود،  ايجاد ايس اجرا مي ش
مدخل هاي ورودي آب درياچه ي ارومیه است 
ــه درياچه از  ــرل آب ورودي ب ــه باعث كنت ك

طرف استان هاي مختلف خواهد شد.« 
ــتگاه  ــزود: »همچنین، احداث يک ايس وي اف
ــي و ارايه ي نتايج به  ثابت اندازه گیري تراز آب
ستاد مديريت جامع درياچه ي ارومیه، از ديگر 
ــازمان محیط  ــت كه توسط س طرح هايي اس

زيست اجرا مي شود.«
ــاي درياچه ي ارومیه، با بیان اين كه  مدير احی

ــزرگ بودن درياچه ي ارومیه،  نبايد به دلیل ب
ــک  ــن درياچه هرگز خش ــه اي ــور كرد ك تص
نمي شود، گفت: »با آن كه درياچه ي آرال، 15 
برابر درياچه ي ارومیه وسعت داشت، هم اكنون 

بیش از 90درصد آن خشک شده است.«
وي تأكید كرد: »اگر همه ي طرح هاي مربوط 
ــا، حفاظت و  ــال آب از ديگر حوزه ه ــه انتق ب
مديريت آب درياچه ي  ارومیه، به درستي اجرا 
ــوند و همچنین، از سال هاي آبي نرمالي در  ش
ــیم، ساالنه مي توان 6/8  منطقه برخوردار باش
ــارد مترمکعب آب درياچه را تأمین كرد؛  میلی
كه با اين شرايط، دو سال طول خواهد كشید 
تا آب درياچه ي ارومیه به تراز اكولوژيکي خود 

برسد.«
ــن نکته ضروري  ــح كرد: »توجه به اي او تصري
است كه در حال حاضر، آب درياچه ي ارومیه 
ــطح تراز  ــر پايین تر از س ــزان 2/6 مت ــه می ب
ــطح اكولوژيکي آن  ــت و س اكولوژيکي آن اس
ــه ي ارومیه  ــر از حداقل آب درياچ نیز، 2 مت

پايین تر است.«
ــه امکان عدم  ــا بیان اين ك ــت« ب »نظري دوس
ــي دو  ــه ط ــه ي ارومی ــت آب از درياچ برداش
سال منتفي است، افزود: »بنابراين، سال هاي 
ــد انجامید تا آب به  ــري به طول خواه بیش ت
ــات درياچه ي  ــطح تراز مورد نیاز براي نج س

ارومیه برسد.« 
مدير پروژه ي بین المللي حفاظت از تاالب ها، با 
ــدادي از اين 24  ــه تع ــب ك ــن مطل ــان اي بی
ــوب  ــه طرح هاي اولويت دار محس طرح، ازجمل
ــي رودخانه هاي  ــزود: »الي روب ــوند، اف مي ش
ــور كاهش تبخیر،  ــه درياچه، به منظ منتهي ب
ــاورزي  ــدن مصرف بهینه ي آب كش اجرايي ش
ــاي  ــه ي طرح ه ــا، ازجمل ــازي ابره و بارورس
ــراي روش هاي  ــرو، اج ــت دار وزارت نی اولوي
ــند ملي الگوي مصرف  نوين آبیاري، اجراي س
بهینه ي آب كشاورزي، از طرح هاي اولويت دار 
ــتگاه هاي پايش  ــاورزي و ايجاد ايس جهاد كش
ــانات  براي ثبت آب ورودي، اندازه گیري نوس
درياچه ي ارومیه و تأمین شرايط زيستي مورد 
نیاز زيست  مندان، ازجمله طرح هاي اولويت دار 

سازمان محیط زيست به شمار مي آيند.«

بارش 10 میلیارد تن نمك، كشور را 
فرامي گیرد

با خشك ش�دن درياچه ي اروميه، زندگي 
ش�ش ميليون نف�ر در آن منطقه به خطر 
مي افت�د و ريزگردهاي�ي ک�ه اکن�ون از 
کش�ورهاي همسايه به سوي شمال ايران 
مي آيند و کش�ور ما را دچار بحران کرده 
اس�ت، اين ب�ار ب�ه ص�ورت ريزگردهاي 
نم�ك، زندگ�ي در اي�ن نواح�ي را نابود 

خواهند کرد.
معاون محیط طبیعي سازمان حفاظت محیط 
زيست، درباره ي خطرات ناشي از خشک شدن 
ــدار داد: »با كاغذبازي و  درياچه ي ارومیه هش
ــیم و با ادامه ي روند  مصوبه به جايي نمي رس
ــک خواهد  ــرانجام خش فعلي، اين درياچه س

شد.«
ــاون محیط طبیعي  ــر صدوق«، مع »محمدباق
ــت، در نشست  ــازمان حفاظت محیط زيس س
ــت درياچه ي ارومیه«،  خبري »آخرين وضعی
در پاسخ به سؤال خبرنگاران كه تا چه حد به 
نجات درياچه ي ارومیه امیدوار هستید، گفت: 
»واقعیت اين است كه طبیعت با كسي شوخي 
ــدارد، در صورتي كه اقدام جدي براي نجات  ن
ــورت نگیرد، اين درياچه  درياچه ي ارومیه ص

خشک خواهد شد.«
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او ادامه داد: »با خشک شدن درياچه ي ارومیه، 
زندگي شش میلیون نفر در اين منطقه به خطر 
مي افتد و ريزگردهايي كه اكنون از كشورهاي 
همسايه به سوي شمال ايران مي آيند و كشور 
ــران كرده اند، اين بار به صورت  ما را دچار بح
ــور را  ــمت اعظمي از كش ــرد نمک، قس ريزگ
ــد و زندگي در  ــت تأثیر خود قرار مي دهن تح

اين نواحي را نابود مي كنند.«
ــازمان حفاظت  ــي س ــط طبیع ــاون محی مع
ــت، تصريح كرد: »با خشک شدن  محیط زيس
درياچه ي ارومیه، بیش از 10 میلیارد تن نمک 
به صورت گردوغبار و طوفان بر سر مردم اين 
ــه اين بحران، نه تنها  ــه خواهد باريد. البت ناحی
ــرد، بلکه  ــردم آذربايجان را مي گی ــان م گريب
ــور را تحت تأثیر خود قرار  همه ي مناطق كش

خواهد داد.«
ــاي  »پديده ه ــرد:  ك ــد  تأكی ــّدوق«  »ص
تدريجي محسوب  پديده هاي  زيست محیطي،  
ــه روند  ــت ك ــال اس ــوند. حدود 10 س مي ش
خشک شدن درياچه ي ارومیه آغاز شده است 
و امروز كم آبي آن نیز، بیش از پیش مشاهده 

مي شود.«
ــتگاه هاي اجرايي  ــاد از عملکرد دس ــا انتق او ب
ــه تصريح كرد: »با  ــات درياچه ي ارومی در نج
ــیم. با  ــه به جايي نمي رس ــازي و مصوب كاغذب
ــرايط فعلي، اگر عزمي جدي صورت نگیرد  ش
و مصوبات ما اجرايي نشوند؛ شرايط  روزبه روز،  
ــد.« صّدوق  بحراني تر و فاجعه بارتر خواهد ش
تأكید كرد: »كاري نکنیم كه درياچه ي ارومیه 
ــود  و آينده گان ما را به خاطر اين  خشک ش

كم كاري نفرين كنند.«

پس روي 10كیلومتري دریاچه ي ارومیه
مديرکل حفاظت محيط زيس�ت اس�تان 
آذربايج�ان غربي، با عن�وان اين که تنها 
راه�كار نج�ات درياچه ي ارومي�ه از اين 
وضعي�ت تأمي�ن 1/3 ميلياردمترمكع�ب 
حّقابه ي درياچه اس�ت، گفت: »درياچه ي 
 10 ت�ا  در قس�ت هاي جنوب�ي،   ارومي�ه 

کيلومتر پسروي کرده است.«
ــت خبري  ــاس عباس نژاد« در نشس »غالمعب
ــه ي ارومیه« كه در  ــن وضعیت درياچ »آخري
ــد، گفت:  ــت برگزار ش ــازمان محیط زيس س
»درياچه ي ارومیه، بیستمین درياچه ي جهان 
ــور جهان است كه طي  و دومین درياچه ي ش
ــته با كاهش نزوالت جوي در  ــال گذش 15 س
اين منطقه روبه رو بوده و هم بر اثر استفاده ي 
بي رويه از آب هاي سطحي و زيرزمیني اطراف 

به خشک شدگي تدريجي دچار شده است. 
ــزان نمک  ــر، می ــال حاض ــزود: »در ح وي اف
ــزان 380 تا 400  ــه می ــه ي ارومیه، ب درياچ
ــا كه اين نمک،  ــت و از آن ج گرم در لیتر اس
ــیار  ــت بس ــت، وضعی ــده اس ــتالیزه ش كريس

خطرناكي را در منطقه رقم زده است.« 

»عباس نژاد«  با بیان اين كه تنها راهکار نجات 
ــه از اين وضعیت، تأمین 1/3  درياچه ي ارومی
ــه عنوان حّقابه براي  میلیارد مترمکعب آب ب
ــون، 2هزار و  ــت، گفت: »اكن اين درياچه اس
ــع از مجموع 5هزار و 700  700 كیلومتر مرب
ــه ي ارومیه، به  ــاحت درياچ كیلومترمربع مس
ــوي ديگر، ظاهر  ــوره زار تبديل شده و از س ش
ــن درياچه،  ــي در اي ــاي نمک ــدن گنبده ش
مديريت آن را با معضالت جدي روبه رو كرده 

است.«
ــت آذربايجان  ــركل حفاظت محیط زيس مدي
ــه ي ارومیه،  ــمال درياچ غربي، افزود: »در ش
ــروي كم تري نسبت به جنوب اين درياچه  پس
وجود دارد؛ ولي قسمت هاي جنوبي در برخي 
ــروي كرده  جاهاي درياچه، تا 10 كیلومتر پس

است.«
ــال حاضر، درجه ي  ــان اين كه در ح وي با بی
ــه افزايش پیدا  ــرارت منطقه حدود 2 درج ح
كرده است، تصريح كرد: »به اين ترتیب، میزان 
ــدت بیش تري  ــر درياچه ي ارومیه، با ش تبخی
ــود. از اين رو، بايد به منظور حفظ  انجام مي ش
ــاي حوزه ي درياچه، اقدامات جّدي تري  آب ه

انجام شود.« 
ــال آب  ــه انتق ــان اين ك ــا بی ــژاد« ب »عباس ن
ــوان يکي از  ــه عن ــوان ب ــوزه اي را مي ت بین ح
ــه ي ارومیه  ــت آب درياچ ــاي مديري گزينه ه
ــا نبايد اين موضوع  ــر گرفت، گفت: »ام در نظ
باعث ايجاد وابستگي درياچه ي ارومیه به آب 
ــود؛ بلکه بايد با مديريت  حوزه هاي اطراف ش
ــق و جامع، آب موجود در حوزه ي ارومیه  دقی

را حفظ كنیم.«
وي در مورد پرندگان مهاجر درياچه ي ارومیه 
ــزان نمک در  ــا توجه به افزايش می گفت: »ب
درياچه ي ارومیه، بسیاري از پرندگان، ازجمله 
ــه مهاجرت  ــن درياچ ــه به اي ــا ك فالمینگوه
مي كنند، بر اثر نشستن نمک بر پر و بال شان، 
ــوند و امکان پرواز از آن ها  دچار مشکل مي ش

گرفته خواهد شد.«
ــت  ــه ي مديركل حفاظت محیط زيس به گفت
ــا احیا و  ــتان ب ــن اس ــي: »اي ــان غرب آذربايج
ــي كه اغلب  ــه مراكز و تاالب هاي ــاني ب آب رس
ــا مراجعه مي كنند،  ــدگان مهاجر به آن ج پرن
ــت گاه ها  ــود وضعیت اين زيس ــعي در بهب س
دارد. همچنین،  بسیاري از دوستداران محیط 
ــدگان نمک آلود، ضمن  ــت،  با ديدن پرن زيس
شست وشوي پروبال آن ها، زمینه ي رهاسازي 

اين پرندگان را نیز، فراهم مي كنند.« 
ــک و كبودان  وي افزود: »البته جزيره هاي اش
ــرار دارند و  ــل درياچه ي ارومیه ق كه در داخ
ــت گاه هاي مهم حیات وحش  به منزله ي زيس
ــاهد مرگ ومیر  ــده اند، تاكنون ش شناخته ش
ــش  ــات وح ــاي حی ــر اعض ــدگان و ديگ پرن

نبوده اند.«
ــت  وي افزود: » اداره كل حفاظت محیط زيس

آذربايجان غربي، اخیراً موفق شده است، اجراي 
پروژه اي به منظور انتقال آب شیرين به جزاير 
ــي را  ــتفاده از لوله كش درياچه ي ارومیه، با اس
در كمیسیون زيربنايي دولت تصويب كند، كه 
به زودي، با 18 كیلومتر لوله كشي به جزيره ي 
ــاي مهم نگهداري  ــک، كه يکي از پايگاه ه اش
ــا تأمین  ــیرين آن ج ــت، آب ش گوزن زرد اس

خواهد شد.«
ــراي اين  ــژاد«، براي اج ــه گفته ي »عباس ن ب
ــال جاري آغاز مي شود، 500  پروژه كه در س
میلیون تومان اعتبار از محل اعتبارات استاني، 

در نظر گرفته شده است.
ــت آذربايجان  ــركل حفاظت محیط زيس مدي
ــتفاده از هلي كوپتر  غربي، تصريح كرد: »با اس
ــاي پاوركرافت، وضعیت درياچه ي  و هواپیماه

ارومیه به طور مستمر بررسي مي شود.« ■
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رئيس اتحادي�ه صادرکنندگان 
اندازی  راه  فرآورده هاينفتی،از 
تخصص�ی  پايان�ه  نخس�تين 
نفتی  فرآورده ه�ای  ص�ادرات 
ب�ا  ف�ارس  خلي�ج  در  اي�ران 
خبر  بخش خصوصی  مشارکت 
داد و اف�زود: هدف از س�اخت 
اين پايانه تخصصی تمرکز برای 
صادرات فرآورده نفتی توس�ط 

بخش خصوصی است. 
بر اساس اين گزارش، "سیدحمید 
ــینی "در گفتگو با خبرنگاران  حس
ــاره به آغاز شمارش معکوس  با اش
ــتین پايانه  ــرای راه اندازی نخس ب
ــای  فرآورده ه ــدور  ص ــی  خصوص
نفتی ايران در خلیج فارس، گفت: 
ــن صندوق  ــراردادی بی ــتر ق پیش
توسعه صادرات فرآورده های نفتی 
ــازمان بنادر و دريانوردی برای  و س
ــاخت يک پايانه نفتی امضا شده  س

بود. 
ــدگان  ــه صادركنن ــس اتحادي رئی
فرآورده های نفتی ايران با تاكید بر 
اينکه اين پايانه نفتی در بندرشهید 
ــاخته شده است، تصريح  رجايی س
ــاخت و راه اندازی  كرد: هدف از س
ــی، تمركز برای  اين پايانه تخصص
نفتی  فرآورده های  ــواع  ان صادرات 

توسط بخش خصوصی است. 
ــاخت  ــالم اينکه برای س وی با اع

ــدود 180  ــی ح ــه نفت ــن پايان اي
میلیارد ريال سرمايه گذاری انجام 
ــت، اظهار داشت: در اين  ــده اس ش
ــب و راه اندازی  پايانه عالوه بر نص
ــین آالت بندری،  تجهیزات و ماش
واحدهای سوخت رسانی، باسکول، 
ــنايی، امداد و اطفاء  ــامانه روش س

حريق پیش بینی شده است. 
اين مقام مسئول با تاكید بر اينکه 
پیش بینی می شود با ساخت اين 
ــردش پول و ارز  ــرعت گ پايانه ؛ س
ــدگان محصوالت  ــرای صادركنن ب
ــد، بیان كرد: هم  نفتی افزايش ياب
ــی از واردات و  ــم باالي اكنون حج
ــور از بندر  صادرات كانتینری كش
ــود و  ــی انجام می ش ــهید رجاي ش
ــی كه در اين  ــا توجه به تجهیزات ب
بندر وجود دارد، يکی از بنادر ويژه 
ــرای واردات و صادرات كانتینری  ب
ــای نفتی  ــوالت و فرآورده ه محص

است.

روند كاهشي مصرف  ادامه  به  اشاره  با  نفتي  فرآورده هاي  مدير عامل شركت ملي پخش 
بنزين  وگازويیل درسال جاري از افزايش سهم ايران دربازار سوخت رساني به كشتي ها  
ايران 25درصد  اكنون  اين كه هم  با اعالم  )بانکرينگ ( دربازار خلیج فارس خبر داد  و 
از  افزايش بیش  تاكید كرد:  را به خود اختصاص داده است،  بانکرينگ خلیج فارس  بازار 
سهم 25 درصدي در بازار بانکرينگ  خلیج فارس مشروط به شرايط بازار منطقه وتردد 

كشتي هاست .
بر اساس اين گزارش، جلیل ساالري در جمع خبرنگاران درباره وضعیت سوآپ فرآورده هاي 
و  خام  نفت  سوآپ  عملیات  انجام  داد:  توضیح  خزر  درياي  حاشیه  كشورهاي  از  نفتي 

فرآورده هاي  نفتي در گرو شرايط بازار واقتصاد ملي است. 

عملي�ات لوله گ�ذاری از منطقه خارگ به 
سمت س�كوی فروزان در راستای پروژه 
NGL خ�ارگ با پيش�رفت مناس�بی در 
حال انجام است و تاکنون 46 کيلومتر از 

اين خط لوله به پايان رسيده است.
بر اساس اين گزارش، به نقل از روابط عمومي 
ــركت نفت فالت قاره ايران منطقه خارگ،  ش
ــركت نفت  ــئولین عملیاتي ش طي بازديد مس
فالت قاره از اين پروژه، كشتي لوله گذار ابوذر 
1200 تاكنون توانسته 46 كیلومتر لوله گذاري 
ــد و در حال حاضر در  ــن پروژه را انجام ده اي
ــکوي نفتي فروزان  فاصله 54 كیلومتري از س
ــت و با توجه به پیشرفت  مشغول عملیات اس
ــي رود اين عملیات تا 2 ماه آينده  كار امید م

به پايان برسد .  
اين كشتي غول پیکر كه در آن عملیات بسیار 
پیچیده و دقیق اتصال خطوط لوله براي انتقال 

ــود روزانه به طور  ــه زير آب دريا انجام مي ش ب
متوسط يک كیلومتر لوله گذاري مي كند. 

گفتنی است، كشتي ابوذر 1200 در تاريخ 22 
ارديبهشت ماه سال جاری رسماً كار خود را از 
جزيره خارگ به سمت سکوي فروزان، كه در 
ــه يکصد كیلومتري از جزيره خارگ قرار  فاصل

دارد، آغاز نمود. 

در راس�تاي اجراي ط�رح جامع بندر تجاري منطقه آزاد کي�ش، فاز اول 
توسعه اسكله هاي آن آغاز شد. 

ــات  ــاخت تأسیس ــاس طرح جامع بندر تجاري كیش، س بنابر اين  گزارش بر اس
زيربنايي بندر، نظیر؛ اسکله ها، باراندازها، ترمینال مسافري و ساختمان هاي بندري 

در فازهاي مختلف توسعه طراحي و احداث مي شود. 
 فاز اول توسعه اسکله هاي بندر تجاري كیش شامل: احداث اسکله ها به طول 150 
متر با عمق آبخور 4/5 متر جهت پهلودهي به يدک كش ها و شناورهاي عملیاتي 
ــور 10 متر جهت پهلودهي به  ــول 450 متر و عمق آبخ ــکله هايي به ط و نیز اس

شناورهاي كانتینري و پذيرش كاالهاي عمومي با ظرفیت 12000 تن است. 
فاز اول توسعه اسکله هاي بندر تجاري كیش با اعتباري معادل 410 میلیارد ريال 
در دست احداث است و پیش بیني مي شود عملیات اجرايي آن تا پايان شهريورماه 
سالجاري به اتمام رسیده و به دنبال آن طرحهاي باالدستي و مورد نیاز نظیر اليروبي 

و تأمین تجهیزات بارگیري و باراندازي آغاز شود.
 يادآور مي شود طرح توسعه بندر تجاري كیش به عنوان يکي از اصلي ترين مبادي 
تخلیه و بارگیري كاالهاي صنعتي و تجاري، مصالح ساختماني و مسافر مطرح است 
ــعه و آباداني جزيره كیش  ــه با تحقق طرح جامع آن گام مؤثري در جهت توس ك

برداشته خواهد شد.

راه اندازی اولین پایانه نفتی خصوصی ایران 
در بندرشهید رجایي

افزایش سهم ایران دربازار بانكرینگ خلیج فارس

 لوله گذاری 46 كیلومتری پروژه خط لوله خارگ
 به سكوی فروزان

آغاز فاز اول توسعه اسكله هاي 
بندر تجاري كیش
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کنوانس�يون شش�م  و  س�وم  ضميمه ه�ای   اصالحي�ه 
بي�ن المللی جلوگي�ری از آلودگی دريا ناش�ی از کش�تی ها 
)کنوانس�يون مارپُل( در جلس�ه کميته فرعی امور زيربنايی، 
صنع�ت و محيط زيس�ت دولت مورد بررس�ی و تصويب قرار 

گرفت. 
ــعید ايزديان" معاون امور دريايی سازمان  بر اساس اين گزارش، "س
ــاس اصالحات  ــادر و دريانوردي ضمن اعالم اين خبر گفت: بر اس بن
ضمیمه های سوم و ششم مارپُل، مقررات مربوط به مقابله با آلودگی 
ــی از حمل مواد مضر از طريق دريا به صورت بسته بندی كه در  ناش
ــوم كنوانسیون مارپل به آن پرداخته شده، مورد بازنگری  ضمیمه س

قرار گرفت. 
وي گفت: اين اصالحات از كشورهای عضو كنوانسیون خواسته است 
ــب  ــته بندی، عالمت گذاری، برچس تا الزامات دقیق درخصوص بس
ــرای جلوگیری يا  ــت و چینش و محدوديت های كّمی ب ــذاری، ثب گ
ــی از مواد مضر را اعمال  ــت دريايی ناش كاهش آلودگی محیط زيس

كنند. 
ــوم  ــازمان بنادر افزود: اصالحیه جديد ضمیمه س ــاون دريايي س مع
ــايی مواد  ــتی به منظور ارائه معیارهای شناس همچنین، حاوی پیوس

مضر به صورت بسته بندی است. 
ــل در ارتباط با  ــیون مارپ ــم كنوانس ايزديان ادامه داد: ضمیمه شش
ــورد بازنگری و  ــتی ها نیز م ــی از كش ــری از آلودگی هوا ناش جلوگی
ــکل و محتوای گواهینامه  ــاس، ش تصويب قرار گرفت كه بر اين اس
ــگیری از آلودگی هوا ناشی از كشتی ها در ارتباط با  بین المللی پیش
مقدار درصد گوگرد موجود در سوخت كشتی ها، مورد بازنگری قرار 

گرفته است. 
ــاس ضمیمه ششم كنوانسیون مارپل مقدار مجاز  به گفته وي بر اس
گوگرد در سوخت كشتی ها تا سال 2012 میالدي برابر 4.5درصد و 
ــه 2012 تا اول ژانويه 2020 میالدي به مقدار3.5درصد  از اول ژانوي

و پس از آن بايد به 0.5 درصد كاهش يابد.

رييس HSE شرکت  نفت فالت قاره ايران گفت: اين شرکت 
درصدد برگزاري مناقصه اي است تا بااجاره 2 فروند شناور به 
مقابله باآلودگي هاي نفتي درحوزه فعاليت دريايي خود اقدام 

کند.
فروند  دو  است  قرار  مناقصه  اين  طي  داشت:  اظهار  فرضي  فرزاد   
شناور همراه با تجهیزات كامل  براي مدت يک سال به اجاره شركت 
نفت فالت قاره درآيد تا درصورت بروز لکه هاي نفتي درحوزه هاي 

زيرپوشش اين شركت، نسبت به جمع آوري آن ها اقدام شود. 
ريیس ايمني، بهداشت و محیط زيست  شركت نفت فالت قاره از 
HSE دراين  فاز دوم نظام مديريت  براي اجراي  برگذاري مناقصه 
شركت نیز خبر داد و با اشاره به توانمندي هاي باالي اين شركت در 
پیاده سازي نظام مديريت HSE خاطر نشان كرد: اين موضوع سبب 
شده است شركت نفت فالت قاره به عنوان الگوي پیاده سازي  نظام 
مديريت HSE درسطح شركت ملي نفت ايران انتخاب شود و اين 

الگو به تدريج به ساير شركت هاي تابعه نیز تعمیم داده شود. 

اين  پمپ هاي   بارگيري  از  ايزوايكو  تني درشرکت   15000 بارج   پروژه ساخت  مدير 
شناور  پس از تاخير چند ماهه به سمت ايران خبر داد و ابراز اميدواري کرد باورود 

اين تجهيزات تا شهريور، شناور مزبور تحويل کارفرما شود.
  بر اساس اين گزارش، مجتبي كمال پور درباره وضعیت بارج 15000  تني كه به سفارش  
شركت تايد واتر  خاور میانه در شركت بحر گسترش  )زير مجموعه  شركت ايزايکو ( دردست 
ساخت است، گفت: بر اساس برآوردها و زمانبندي قبلي انتظار مي رفت اين شناور ارديبهشت  

امسال تحويل كار فرما شود، اما مسايل ناشي از تحريم  اين روند را دچار تاخیر كرد.
 او افزود: مشکل عمده در بخش تامین پمپ هاي شناور از كشور اسپانیا بود كه دولت اين كشور 

به دلیل تحريم هاي موجود علیه ايران اجازه بارگیري كاال به سمت ايران را نداده بود . 

بارگيری  و  تخليه  عمليات  حجم 
شهيد  بندر  از  ترانشيپی  کانتينرهای 
 38.7 تايدواتر  شرکت  توسط  رجايی 
سال  ابتدايی  ماهه  سه  طی  درصد، 

افزايش يافت.
بر اساس اين گزارش، به نقل از روابط عمومی 
شركت تايدواتر خاورمیانه، اين شركت طی سه 
ماهه ابتدايی سال 90 با تخلیه و بارگیری 714 
هزار و TEU 203 كانتینر نسبت به مدت مشابه 
سال 89 شاهد رشد 17.5 درصدی فعالیت ها در 

اين بخش بود.
بنابراين گزارش با اجرای برنامه های مختلف، طی 
سه ماهه ابتدايی سال جاری بهره وری هر متر 
اسکله كانتینری ترمینال شماره 1 بندر شهید 
رجايی به TEU 381 كانتینر و در اسکله 2 به 
TEU 412 كانتینر رسید كه در مجموع نسبت 
به دوره مشابه سال 89 از 17.6 درصد افزايش 

برخوردار بود.
گزارش فوق می افزايد؛ تا پايان خرداد ماه عملیات 
كانتینرهای وارداتی به منطقه ويژه با 2.9 درصد، 

 31.3 با  داخلی  ترانزيت  كانتینرهای  عملیات 
درصد و عملیات كانتینرهای ترانزيت خارجی با 

8.5 درصد افزايش مواجه شده است.
در اين مدت متوسط تعداد كانتینرهای تخلیه 
كانتینری  كشتی  هر  ازای  به  شده  بارگیری  و 
 TEU 1591.21 از  بندر شهید رجايی  در 
كانتینر به TEU 2005.6 كانتینر رسید كه 
از افزايش 26 درصدی حکايت داشته و از سوی 
ديگر متوسط اين شاخص در كشتی های الينر 
با 25.9 درصد و در كشتی های فیدری با 58.7 

درصد رشد روبرو بوده است.

اليحه عضويت ايران در سازمان دريای پاك 
به منظور بهره گيری از آخرين دستاوردهای 
حضور  گسترش  و  تكنولوژيكی  و  علمی 
ايران در سازمان ها و مجامع بين المللی، از 

سوی رئيس جمهور تقديم مجلس شد.
بر اساس اين گزارش به نقل از پايگاه اطالع رسانی 
دريای  ايران در سازمان  دولت، اليحه عضويت 
پاک كه بنا به پیشنهاد معاونت حقوقی رياست 
جمهوری به تصويب هیأت وزيران رسیده است، 
برای طی تشريفات قانونی از سوی رئیس جمهور 

تقديم مجلس شد.
در مقدمه توجیهی اين اليحه آمده است: به منظور 
گسترش حضور فعال جمهوری اسالمی ايران در 
از  بهره گیری  و  بین المللی  و مجامع  سازمان ها 
آن در جهت تأمین منافع ملی و تحقق هر چه 
بیشتر همگرايی منطقه ای و بین المللی در راستای 
خارجی  سیاست  استراتژيک  اهداف  و  اصول 
كشور و بهره گیری از آخرين دستاوردهای علمی 

و تکنولوژيکی، اليحه عضويت ايران در سازمان 
تقديم  قانونی  تشريفات  برای طی  پاک  دريای 

مجلس می شود.
بر اساس ماده واحده اين اليحه، به دولت اجازه 
دريای  منطقه ای  »سازمان  در  است  شده  داده 
پرداخت حق  به  نسبت  و  يابد  عضويت  پاک« 

عضويت مربوطه اقدام كند.
بر اساس اين اليحه، تعیین و تغییر دستگاه اجرايی 

طرف عضويت بر عهده دولت است.

ایران عضو سازمان دریای پاك می شود

تحویل بزرگترین بارج خاور میانه تا شهریور

تصویب اصالحیه های ضمائم افزایش عملیات كانتینری در بندر شهید رجایی
كنوانسیون مارُپل در دولت

اجاره 2  شناور براي مقابله 
با آلودگي هاي نفتي
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برداشت صفر ایران از »میادین مشترك« در خزر
اسالمي  جمهوري  هنوز  متأسفانه 
ايران از ميادين مشترك نفتي و گازي 
استخراجي  خزر  درياي  در  موجود 
ندارد، چرا که ما همچنان در مرحله 

حفاري و اکتشاف قرار داريم.
سخنگوي كمیسیون انرژي مجلس شوراي 
اسالمي به تشريح آخرين وضعیت ذخاير 
خزر  درياي  در  كشورمان  گاز  و  نفت 

پرداخت و گفت: متأسفانه هنوز  ايران از میادين مشترک نفتي و گازي موجود در 
درياي خزر استخراجي نکرده است.

سید عماد حسیني نماينده مردم قروه و سخنگوي كمیسیون انرژي مجلس شوراي 
اسالمي با اشاره به منابع غني نفتي و گازي درياي خزر، گفت: متأسفانه هنوز 
جمهوري اسالمي ايران از میادين مشترک نفتي و گازي موجود در درياي خزر 

استخراجي ندارد چرا كه ما همچنان در مرحله حفاري و اكتشاف قرار داريم.
وي در اين باره افزود:  دستیابي به مخازن و منابع نفتي و گازي موجود در جنوب، ما 
را از شمال كشور دور كرده بود به نحوي كه تازه در چند سال اخیر مسئوالن به فکر 
منابع شمال افتادند، حتي شركت حفاري شمال نیز فقط چند سال است شروع به 

كار كرده و مشغول بررسي منابع و ذخاير درياي خزر است.
سخنگوي كمیسیون انرژي مجلس تصريح كرد: میزان منابع و ذخاير متعلق به 
جمهوري اسالمي ايران در درياي خزر هنوز نامشخص است چرا كه كشورمان 

همچنان در مرحله اكتشاف و حفاري قرار دارد.
حسیني  روند شکل گیري برداشت از ذخاير نفت و گاز موجود در درياي خزر توسط 
كشورمان را بسیار كند دانست و در بیان علل اين مسئله گفت: تکنولوژي الزم براي 
برداشت در مناطق ديگر كشورمان وجود دارد اما متأسفانه ما در مورد منابع درياي 

خزر به دنبال حل مشکل نبوده و نیستیم.
وي خاطرنشان كرد: البته تالش هاي فراواني براي برداشت از منابع نفت و گاز درياي 
خزر صورت گرفته و شركت هاي زيادي هم در اين رابطه در وزارت نفت تشکیل 
شده اند، اما ما هنوز به راهبرد قابل قبولي كه براساس آن بتوانیم از ذخاير درياي 

خزر برداشت كنیم، نرسیده ايم.
سخنگوي كمیسیون انرژي مجلس در پايان تأكید كرد: كشورمان در برداشت از 
میادين نفتي و گازي موجود در درياي خزر در برخي موارد با كشورهاي ديگر حاشیه 

درياي خزر مشترک است، اما ايران میادين اختصاصي هم در اين دريا دارد.

 محققين موسس�ه تحقيقات شيالت ايران 
در پژوهش�كده آبزي پروري جنوب کشور 
براي نخستين بار موفق به تكثير ماهي کپور 

هندي با نام کاتال شدند. 
ــل از روابط عمومي  ــاس اين گزارش، به نق بر اس
ــور، به  ــروري جنوب كش ــزي پ ــکده آب پژوهش
ــز 2 گونه كپور هندی   دنبال تکثیر موفقیت آمی
ــومین گونه از  ــال 89 ، س ــوو مريگال در س روه
مجموع سه گونه وارداتی كه بچه ماهی های نورس 
ــال 87 با وزن كمتر از 1 گرم وارد و بعد  آن در س
ــط  3700 گرم  ــال پرورش به وزن متوس از 2 س
ــط محققین اين پژوهشکده مورد  رسیدند، توس
تکثیر مصنوعی قرار گرفتند. از مجموع 12 ماهی 
مولد اين گونه 100درصد ماهیان به هورمون تراپی 
پاسخ مثبت داده و بیش از 6 كیلوگرم تخم از آنان 

استحصال گرديد. در حال حاضر حدود 5 میلیون 
ــکده  ــالن تکثیر اين پژوهش الرو اين گونه در س
موجود می باشد. گونه های فوق الذكر از ويژگی های 
ــیار خوبی از لحاظ رشد، بازماندگی و مقاومت  بس
به بیماری برخوردار بوده و برای پرورش در مزارع 
ماهیان گرمابی مناسب می باشند. الزم به يادآوری 
است كه يکی از راهکارهای مناسب جهت افزايش 
ــزارع پرورش  ــطح در م بازدهی تولیددر واحد س
ماهی، افزايش تنوع گونه ای است و وارد كردن اين 

گونه هادر اين راستا صورت گرفته  است. 

 بر اساس اين گزارش، به نقل از پايگاه اطالع رسانی 
شيالت استان گلستان، دکتر امين اله تقوی رييس 
سازمان شيالت ايران در بازديد از سايت پرورش 
ميگوی گميش�ان گفت: امس�ال توانستيم مجوز 
فعالي�ت در 400 هكت�ار از اين س�ايت را گرفته و 
70 هكتار از آن را زير کشت ميگو ببريم، اين يك 
موفقيت بزرگ است چرا که توانسته اند ميگويی 
که در جنوب پرورش می يابد را در ش�مال کشور 
هم پرورش دهند که اين خود باعث ايجاد اشتغال 

وتوليد زياد خواهد شد.

ــازمان شیالت ايران  وی در خصوص برنامه های ملی س
ــرد : در حال  ــرورش میگو تصريح ك ــعه و پ برای توس
حاضر در جنوب كشور در حدود 15000 هکتار زمین 
ــت میگو قرار گرفته و حدود 150000 هکتار  زير كش
زمین نیز برای توسعه اين بخش شناسايی شده است.

ــال گذشته 6200 تن میگو در  تقوی عنوان كرد، در س
ــد كه پیش بینی می شود امسال رشد  ــور تولید ش كش

20 درصدی داشته باشد. 
وی در اين خصوص گفت: سال گذشته توانستیم میگو 
ــم و مي توان گفت  ــای داخلی عرضه كنی ــه بازاره را ب
مصرف میگودر سبد خريد خانوار در حال افزايش است 
ــرايط مناسب تري را برای توسعه كشت  كه اين امر ش

میگو فراهم می كند.
ــور در   تقوی اظهار كرد: يکی از ظرفیت های بالقوه كش
ــو و همچنین صادرات آن  ــان، پرورش میگ بخش آبزي
است كه شیالت در سال گذشته حدودا  160 میلیون 
ــته كه بخش عمده ای از آن  ــادرات آبزيان داش دالر ص
متعلق به صادرات میگو و بخش ديگر مربوط به ماهیان 

پرورشی بوده است.
ــته از  ــال گذش ــد: صادرات آبزيان در س وی يادآور ش
ــد و از نظر وزنی نیز حدود  ــر ريالی حدودا 33 درص نظ
ــت. وی خاطر نشان كرد  ــته اس 45 درصد افزايش داش
ــورهای چین، ژاپن و بخشی نیز به  اين صادرات به كش

اتحاديه اروپا صورت مي گیرد.
تقوی گفت: تعداد مراكز پرورش میگوي كشور در حال 
حاضر 30 سايت است كه نزديک به 3000 نفر در اين 

سايت ها مشغول به كار هستند. 
ــازمان شیالت ايران ادامه داد: در حال حاضر  ريیس س
ــت  ــت و پرورش میگو اس زمین های زيادی آماده كش
ــوند،  ــرمايه گذاران وارد اين عرصه ش ــاز داريم س و نی
ــذاران يکی از  ــرمايه گ ــرد، حمايت از س ــد ك وي تاكی

سیاست های سازمان شیالت است.
تقوی در پايان سخنان خود اظهار كرد: ما ظرفیت های 
ــرورش آبزيان داريم كه از آن جمله  زيادی در بخش پ
پرورش دو بار در سال است كه در استان های هرمزگان 
ــت كه در  ــتان در حال انجام اس ــتان و بلوچس و سیس

مع�اون عمليات ني�روی دريايی ارتش 
از  دادگ�ر  ايران�ی  نفتك�ش  نج�ات  از 
داد. خب�ر  درياي�ی  دزدان   چن�گ 

ــاس اين گزارش، درياداردوم موسوی،  بر اس
ــاره به  ــاون عملیات نیروی دريايی با اش مع
ــکورت  موفقیت های پی در پی گروه های اس
ــوم دزدی  ــرو در مقابله با پديده ش ــن نی اي
دريايی، اظهارداشت: دريادالن نیروی دريايی 
ــرد موفقیت آمیز  ارتش در چهاردهمین نب
ــال، توانستند  خود با دزدان دريايی در امس

نفتکش ايرانی دادگر را نجات دهند.
وی افزود: تعدادی قايق مسلح دزدان دريايی 
به قصد تعرض به نفتکش دادگر به آن نزديک 
و پس از مواجهه با آتش به موقع و مؤثر گروه 

اسکورت نیروی دريايی متواری شدند.
از  درياداردوم موسوی خاطر نشان كرد: پس 
اين درگیری و با ادامه اسکورت، نفتکش دادگر 
حركت خود را به سمت دريای سرخ ادامه داد. 

گلستان به یكی از قطب های پرورش میگوی كشورتبدیل مي شود

تكثیر موفق ماهی كپور هندی كاتال برای اولین بار در كشور

نجات نفتكش ایرانی از چنگ دزدان دریایی
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دبير س�يزدهمين همايش صنايع درياي�ی پيش بينی کرد که 
استقبال مسؤوالن و جامعه دريايی از اين همايش و نمايشگاه 

دريايی کيش گسترده تر از ادوار قبل خواهد بود.
ــگاه خبري مارين نیوز، دكتر محمد  ــاس اين گزارش، به نقل از پاي بر اس
سعید سیف در جلسه ستاد اجرايی سیزدهمین همايش صنايع دريايی به 
برگزاری دوره يازدهم اين همايش در كیش اشاره كرد و گفت: استقبال از 
آن همايش تقريبا منحصربه فرد بود؛ بطوری كه سه وزير، تعداد زيادی از 
معاونان وزرا و رؤسای سازمان ها و بیش از 700 نفر از كارشناسان و فعاالن 

دريايی كشور در همايش يازدهم، حضور يافتند.
وی يادآور شد: نمايشگاه بین المللی صنايع دريايی و دريانوردی از 8 سال 
ــازمان منطقه آزاد كیش پايه ريزی شده كه در اين دوره،  پیش توسط س

مسؤولیت اجرايی آن با انجمن مهندسی دريايی ايران خواهد بود.
ــاس شواهد موجود، استقبال از  وی درعین حال پیش بینی كرد كه بر اس
ــگاه دريايی در آبان ماه سال جاری از  همايش سیزدهم و پنجمین نمايش

دوره قبل هم بیشتر خواهد بود.
ــیف همچنین با اشاره به راه اندازی سايت  سیزدهمین همايش صنايع  س
دريايی، ثبت و داوری مقاالت از طريق اين سايت را يادآور شد و از شركت ها 
و ارگان های دريايی خواست تا تازه ترين دستاوردهای علمی خود را هرچه 

سريع تر در قالب مقاالت به همايش ارائه دهند. 
ــیزدهمین همايش صنايع دريايی همچنین با اشاره به برگزاری  دبیر س
پنجمین نمايشگاه بین المللی صنايع دريايی و دريانوردی همزمان با اين 

همايش گفت: از هیچ نمايشگاه موازی ديگری حمايت نمی كنیم.
ــتاد اجرايی بر بررسی روند اجرای قطعنامه  وی در مورد تأكید اعضای س
همايش قبل گفت: ارزيابی نتايج قطعنامه همايش قبل و پیشنهاد بندهای 
قطعنامه سیزدهم برعهده كمیته های تخصصی انجمن مهندسی دريايی 

است كه ارگان ها و شركت های مختلف دريايی نیز در آن، عضويت دارند.

تاالب ه�اي  بخ�ش  مس�وول  کارش�ناس 
س�ازمان حفاظت محيط زيست گفت: کل 
اکوسيس�تم هاي زيس�ت محيطي در دنيا 
 س�االنه 33 تريلي�ون دالر ارزش خدماتي 
مي دهند که از اين ميزان 9/4 تريليون دالر 

آن از طريق تاالب ها تامين مي شود.
بر اساس اين گزارش ،آرزو اشرفي زاده در كارگاه 
رويکرد زيست بومي و مديريت پايدار تاالب ها در 
سازمان حفاظت محیط زيست افزود: اين میزان 
ــان دهنده اهمیت و ارزش تاالب ها در  سهم نش

اكوسیستم طبیعي است.
ــع آب  ــن مناب ــا مهمتري ــه داد: تاالب ه وي ادام
ــتند و با وجود اينکه دو  ــیرين كره زمین هس ش
ــیده شده فقط 2/5درصد  سوم زمین از آب پوش
ــیرين اختصاص دارد كه  از اين مقدار به آبهاي ش
ــطحي و  چهار دهم درصد آن متعلق به آبهاي س
 باالترين میزان از اين آبهاي سطحي به تاالب ها و

 درياچه ها اختصاص دارد.
ــازمان محیط  ــوول تاالب هاي س كارشناس مس
ــت گاه  ــت به نقش تاالب ها به عنوان زيس زيس
ــرد و ادامه داد:  ــاره ك ــدگان مهاجر اش براي پرن
تغذيه سفره هاي زير زمیني، تثبیت آالينده هاي 
ــذب آالينده ها، مکان  ــیمیايي، ج  فیزيکي و ش
زاد آوري پرندگان مهاجر ، كنترل سیالب ها برخي 

از كاركردهاي تاالبهاست.
ــرفي زاده توضیح داد: تامین نیاز براي شکار و  اش
ــد، جذب مواد زايد، تولید مواد دارويي، تولید  صی
صنايع دستي، تثبیت ازت و كربن، ذخیره سازي 
آب، حفاظت در مقابل طوفان ، حفظ تنوع زيستي 
و ذخاير ژنتیکي اكوتوريسم، حفظ میراث فرهنگي، 
ــوب و بهبود  ــت چوب، افزايش رس بهبود وضعی

میکرواقلیم از ديگر كاركرد و فوايد تاالب است. 
به گفته وي، تاالب ها داراي خاصیت خود پااليي 
ــي آلودگي در آن ها  ــتند به گونه اي كه وقت هس
ــاي مخصوصي كه در محیط  ــاال مي رود، ني ه ب
ــعي مي كنند با رشد بیشتر،  تاالب وجود دارد س
ــه عبارتي تاالب براي  آلودگي ها را جذب كند، ب

حفظ خود تالش مي كند. 
ــروزه مطالبات  ــرفي زاده با يادآوري اينکه ام اش

ــذاري اقتصادي تاالب ها  ــیاري براي ارزش گ بس
ــده است گفت: ارزش ريالي هر  در نظر گرفته ش
هکتار از تاالب هامون در سیستان و بلوچستان 11 
میلیون تومان است اين در حالي است كه ارزش 
بهترين زمین هاي كشاورزي در اين منطقه يک 

میلیون تومان است.
ــوول بخش تاالب هاي  ــناس مس به گفته كارش
سازمان حفاظت محیط زيست؛ هرهکتار از تاالب 
خورخوران در هرمزگان شش میلیون و 700 هزار 

تومان ارزش دارد.
 وي يادآورشد: اگر زيان هاي ناشي از خشک شدن 
تاالب ها را مبني برايجاد مسايلي همچون تولید 
گرد و غبار، افزايش بیماري هاي تنفسی و چشمی 
و خشکسالي در نظر بگیريم بدون شک ارزش هر 
هکتار تاالب بسیار بیشتر از اين مقدار خواهد بود. 
ــوول بخش تاالب هاي سازمان  ــناس مس كارش
ــت ادامه داد: در حال حاضر  حفاظت محیط زيس
تاالب ها با تهديدات بسیار زيادي از جمله كاهش 
ــت و عدم تامین حق  آب ورودي از منابع باالدس
ــعه اي و زيربنايي  آبه آنها، افزايش طرح هاي توس
در باال دست تاالب ها، ورود آالينده هاي فیزيکي 
ــیمیايي ، شکار غیر مجاز، تغییرات كاربري،  و ش
ــالي رو به رو هستند كه  نواقص قانوني و خشکس
ــا آنها اين موارد در نظر  بايد در برنامه ريزي احی

گرفته شود.
وي به اقلیم تنوع ايران اشاره كرد و گفت: در ايران 
بیش از هزار تاالب وجود دارد كه 84 تاالب داراي 
اهمیت بین المللي هستند و 35 تاالب در قالب 
25عنوان و در مساحتي بالغ بر يک و نیم هکتار در 

كنوانسیون رامسر ثبت شده اند.
اشرفي زاده ادامه داد: كنوانسیون رامسر نخستین 
معاهده بین دولتها با رويکرد محیط زيست است 
ــده ، اين كنواسیون در سال  كه در دنیا منعقد ش
ــد و در حال  ــر منعقد ش ــهر رامس 1971 در ش
ــور جهان عضو اين كنوانسیون  حاضر 160 كش
هستند. بیش از هزار و 900 تاالب در دنیا در اين 

كنوانسیون ثبت شده است.
به گفته وي كنوانسیون رامسر از سال 1975 براي 

كشورهاي عضو الزم االجرا است.

پيش�نهادی  س�ند  چه�ار 
در  تايدوات�ر  کارشناس�ان 
کميت�ه  اج�الس  ش�انزدهمين 
کاالی خطرن�اك، فله، خش�ك 
ب�ه  )موس�وم  کانتين�ری  و 
DSC16( که توس�ط سازمان 
جهان�ی دريان�وردی برگزار می 

شود، پذيرفته شد.
ــركت تايدواتر  ــل از روابط عمومی ش ــزارش، به نق ــاس اين گ بر اس
ــوارد مرتبط به  ــت اصالحیه م ــه، ناحیه هرمزگان، درخواس خاورمیان
آلومینیوم فسفايد در كتاب IMDG Code، بررسی گروه های بسته 
ــیژنه و خطرات آن در حمل و نقل و اصالح گروه های  بندی آب اكس
ــته  ــی علت آتش گیری كنجاله پالم  )پودر هس ــته بندی، بررس بس
ــی از نواقص كانتینرهای  ــا( در بنادر جنوبی ايران و ارائه گزارش خرم
ــده در اجالس  ــند ثبت ش خطرناک در حمل و نقل دريايی ، چهار س

آتی DSC كه همه ساله در لندن برگزار می شود، هستند.
ــركت تايدواتر عضو در اين  ــان ش ــنهاد كارشناس ــناد به پیش اين اس
ــوول ترمینال كاالی خطرناک و سید امیر  اجالس، بهزاد فرجی: مس
ــانی ناحیه، توسط سازمان بنادر و  ــوول ايمنی و آتش نش فتحی: مس
ــناد جمهوری اسالمی ايران به آيمو ارسال و  دريانوردی به عنوان اس

به ثبت رسیده است.

سیزدهمین همایش صنایع دریایی گسترده تر ارزش خدمات ساالنه تاالب ها در جهان بیش از 9 تریلیون دالر است
از ادوار قبل خواهد بود

ثبت چهار سند پیشنهادی كارشناسان 
شركت تایدواتر  در اجالس شانزدهم آیمو

57

بندر  و دریا / شماره 180

رویدادهاي دریایی ایران 



براس�اس قوانين کپی راي�ت، بايد توضيح�ی درخصوص منبع 
فهرست مندرج دراين تحقيق ارائه شود: 

آلف�ا الين�ر)ALPHALINER( ، به منزله ی بان�ك اطالعات  
آخرين آمار و  وضعيت  کش�تيرانی  جهان است که  تحليل های 
کارشناس�ی از عل�ل رش�د و ي�ا ن�زول اقتصادی ش�رکت های 
کش�تيرانی، قراردادها و توافق نامه های کشتيرانی ها با  بنادر ، 
نرخ های کرايه ی حمل کانتينر ، سفارش های ساخت کشتی های 
جديد ، تحليل  وضعيت  بازار حمل ونقل دريايی  و غيره را ارايه 
می کند  و مورد توجه و مورد استفاده ی شرکت های کشتيرانی، 
بنادر ، پورت اپراتورها ، کشتی سازها ، شرکت های لجستيكی، 
بانك ها، ش�رکت های بيمه ، موسسات تحقيقاتی، دانشگاه ها و 

... است.
آدرس اين وب س�ايت مفيد www.alphaliner.com  است و 

مطالعه ی روزانه آن توصيه مي شود.
نكت�ه ی جال�ب اي�ن که آخري�ن وضعي�ت تعداد کش�تی های 
کانتينری ش�رکت های کش�تيرانی،  به روز  و ب�ه طور آن الين 
در اين وب س�ايت قابل مش�اهده اس�ت . بر اين اساس، آمار و 
ارقام�ی که دراين تحقيق مورد اس�تفاده قرار گرفته، مربوط به 

اول خرداد ماه 1390 ) 22 می 2011 ميالدي( است.

ــتی كانتینری  ــداد 5/985 فروند كش ــاری، تع ــال ج در اول خردادس
 DWT 201/312/864 ــا ــر با ظرفیت TEU 15/391/748 و ب الين
ــتی  ــان فعال بوده اند كه از آن میان ، تعداد 4/896 فروند كش در جه
ــلوالر  ــتی های كانتینری تمام س  با ظرفیت TEU 14/868/797 كش
ــه ذكر  ــت . الزم ب ــوده اس ) Full Cellular container ship  ( ب
ــلوالر، به داليلی نظیر: افزايش  ــتی های تمام س ــت، استفاده از كش اس
سرعت تخلیه وبارگیری كانتینر در بنادر، عدم نیاز به عملیات الشینگ 
ــزات مربوط به آن و نیز، ايمنی بیش تر و جلوگیری از حوادث  و تجهی
برخورد كانتینر با كارگران متصدی الشینگ و درنتیجه ايمنی فزون تر ، 

در جهان رو به افزايش است.
ــتیراني كانتینري  ــود، صرفاً 20 خط كش همان طور كه مالحظه مي ش
ــت 12/806/776  ــتي و با ظرفی ــده ی 3359 فروند كش ــان، دارن جه
ــودن 60 درصد از كل ناوگان  ــتند كه بیانگر دارا ب TEU كانتینر هس

كشتیراني كانتینري جهان است.
الزم به ذكر است، شركت كشتیرانی جمهوری اسالمی ايران، با داشتن 
ــتی كانتینری با ظرفیت TEU 88/744 ، دارای  تعداد 24 فروند كش

ــطح خاورمیانه نیز، از برترين رتبه برخوردار  رتبه ی 23 جهانی و در س
است . 

اهداف و عملكرد
ــیع به  ــور ارائه ی خدمات وس ــش تر به منظ ــری از IT  بی ــره گی 1 . به

مشتريان : 
ــه ی اول وب  ــتیرانی كانتینری، در صفح ــی خطوط كش ــا همگ تقريب
ــتريان  ــتفاده از فن آوری IT به مش ــايت های خود خدماتی را با اس س
ــه ديگر نیازی به حضور فیزيکی آنان  ــان كاال ارائه می كنند ك و صاحب
ــت. از اين رو ، آنان می توانند  ــتیرانی نیس ــركت های كش در دفاتر ش
ــتعالم  ــتی ، اس در دفاتر كار خود، اموری نظیر: رزرو كانتینر روی كش
ــتعالم زمان دقیق  ــرخ كرايه ی حمل كانتینر در مقاصد مختلف ، اس ن
ــای الزم ، پیگیری آخرين  ــام برنامه ريزی ه ــتی و بالتبع انج حركت كش
ــماره یprefix   كانتینر   وضعیت كانتینرها به صورت آن الين با درج ش
ــماره ی بارنامه و .... را انجام دهند  ) Trace & Tracking (  و نیز ش
ــای صاحبان كاال و در  ــل مالحظه ای در كاهش هزينه ه ــه نقش قاب ك

نتیجه مشتری گرايی مستمر را به همراه دارد. 
2 . اخذ پايانه های اختصاصی ) dedicated terminal ( در بنادر :

ــدت با بنادر ،  ــاد قراردادهای بلند م ــتیرانی با انعق برخی خطوط كش
ــردن آن به انواع  ــی ايجاد  می كنند و با مجهز ك ــای اختصاص پايانه ه
ــتی خود در لنگرگاه و نیز  تجهیزات  مورد نیاز،  باعث عدم معطلی كش
ــريع تخلیه و بارگیری كشتی در اسکله در  اسرع وقت می  عملیات  س
شوند كه اين امور ، باعث افزايش  بهره وری، كاهش هزينه ها و متعاقبا 

جذب رضايت مشتری می شود  . 
ــرويس حمل ونقل  3. ارائه ی خدمات Door to Door با ارائه ی س

چند وجهی :
ــتری و ارائه ی خدمات  ــب رضايت مش ــتیرانی ها برای جل امروزه كش
ــود را تنها حمل دريايی كاال قلمداد  ــه، وظیفه و  حیطه  كاری خ بهین
ــی كنند، بلکه با ورود به عرصه ی خدمات ريلی – زمینی و هوايی،  نم
ــرويس ــرويس port to port  ، به ارائه ی س ــه ی س ــه عوض ارائ  ب
 Door to Door ) ورودی كارخانه ی تولید كننده تا ورودی كارخانه 
  transit time و يا محل مصرف كننده ( می پردازند كه باعث كاهش
ــوولیت پذيری بیش تر  ــش هزينه ها ، مس ــان حمل ونقل (، كاه ) زم
ــان در قبال معضالت  ــخ گويی بیش تر آن ــتیرانی ها و بالتبع، پاس كش

صاحبان كاال، نظیر تاخیر ، خسارت و مفقودی كاال و ... می شود.
دراين خصوص ،كنوانسیون حمل ونقل چند وجهی نیز، الزامات قانونی 

خطوط برتر کشتیراني کانتینري جهان 
بیانیه ماموريت

خود را چگونه اجرايي مي کنند؟

اله مراد عفيفي پور ، معاون دريايي و بندري 
 بهزاد الصفي ، کارشناس مسئول امور پايانه های کانتينري
اداره کل بنادر و دريانوردي استان هرمزگان
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و پیش نیازهای آن را فراهم آورده است .
4 . تمركز بر مسائل زيست محیطی و كاهش آلودگی هوا :

ــه فعالیت آن ها كم  ــان ادعا می كنند ك ــتیرانی جه اغلب خطوط كش
ــتی دارد و به اصطالح، فعالیت  ــايل محیط زيس ترين تاثیر منفی برمس
ــتفاده از  ــت. اين هدف با اس آن ها environmental friendly اس
موتورهايی كه كم تر آلوده كننده ی محیط زيست هستند، بهره گیری 
ــیون های زيست محیطی  از فن آوری های جديد ، اجرای دقیق كنوانس

IMO و غیره انجام می پذيرد  . 
ــل با عرضه كنندگان ، صاحبان كاال و به طور كلي با همه ذی  5 . تعام

:) Stakeholder ( نفعان
ــی دقیق خواست آن ها با تعامل همه جانبه و نزديک امکان پذير  بررس
است ، به طوری كه بتوان مشکالت را بررسی كرد و بالتبع، پاسخ گوی  

درخواست آنان در راستای مبحث  مشتري گرايي بود.      
6 . تمركز بر فعالیت های لجستیکی و ايجاد بنادر خشک :

) ICD ( Inland Container Depot
ــتیرانی كانتینری جهان با سرمايه گذاری در بنادر  برخی از خطوط كش
خشک ) Dry port ( و همکاری با ساير سازمان های مرتبط و فعال در 
 آن، نظیر: گمرک ،راه آهن و ... در زنجیره ی عرضه كاال نقش موثرتری

 را ايفا می كنند.
 time ــاس ــتیرانی براس ــازمانی خطوط كش 7 . برنامه ريزی دقیق س

: table
ــتیرانی، جدول زمانی حركت كشتی های خود را به صورت  هر خط كش
ــن می كند كه 2  ــاس دوره های زمانی 6 ماهه تعیی ــالیانه و يا براس س

كاربرد دارد :
ــدگان، واردكنندگان و  ــامل صادر كنن ــتريان كه ش الف – اعالم به مش
صاحبان عمده كاال می شود. آنان براين اساس، اقدام به برنامه ريزی و 

عقد قرارداد با كشتیرانی ها می كنند.
ــاس ، پهلودهی  ب – اعالم به ادارات بنادر، كه آن ادارات نیز بر اين اس

ــتی هاي الينر كانتینري را به اسکله ها و اختصاص تجهیزات تخلیه  كش
ــهور  ــری را برنامه ريزی می كنند)اين اقدام به window مش وبارگی
است (. بر اين اساس كشتی های كانتینري هر خط كشتیرانی، براساس 
ــادر مقصد وارد  ــه لنگرگاه بن ــده و ب ــخص ش window ، از قبل مش
ــکله ای كه  ــچ گونه تاخیری در اس ــوند و بالفاصله و بدون هی ــی ش م
ــود.  ــو می گیرند و عملیات آغاز می ش ــده پهل ــل برنامه ريزی ش  از قب
ولی چنانچه خطوط كشتیرانی نتوانند براساس برنامه ريزی قبلی و مورد 
ــتی در فهرست انتظار باقی  ــوند، بايس توافق با بنادر به لنگرگاه وارد ش
 بمانند و همین امر باعث تاخیر در عملیات می شود كه اثر آن بر صاحبان 

نام خط کشتيراني رديف
کانتينري

سال 
کشورتاسيس

تعداد کشتي 
کانتينري
) فروند (

ظرفيت 
کانتينري
) TEU (

سهم 
بازار 

)درصد(
بيانيه ی
 ماموريت

معني

1APM-Maersk19126102/299/05114.9دانمارکNo Limited by limitعدم وجود محدوديت در ارايه خدمات

2
MSC

 Mediterranean(
 shipping
)compamy

Land cover 1/3 of the 4681/980/62012.9سوئیس1970
word.we cover the rest پوشش فراگیر در همه آب ها

3CMA CGM19773861/275/3438.3فرانسهTake you even further ارايه خدمات به مشتريان ، حتي فراتر از
انتظاراتشان

4Evergreen Line1968616615/3234تايوانGuarding our green earthحفظ محیط زيست كره ی زمین

5
 Cosco)China

 ocean shipping
)company

Consolidating our status in 143599/8243.9چین1961
logistic

تمركز بر
 فعالیت هاي لجستیکي

6Hapag - Lloyd1970146592/5873.8آلمان
 Customer orientation.

 efficiency. safety &
environmental protection

مشتري گرايي، كارايي، ايمني و حفاظت 
محیط زيست

7APL1850146587/9833.8سنگاپور Partners with you to move
your business forward

همکاري وتعامل با مشتريان براي رشد و 
توسعه فعالیت هاي بازرگاني آن ها

8CSAV Group1872142552/5533.6شیلي
 Commited to provide

 reliable & efficient ocean
cargo transport service

متعهد به ارائه خدمات كارا و قابل اعتماد 
خدمات حمل ونقل دريايي
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ــد. بنابراين  كاال ،موجب تاخیر و اخالل در برنامه ريزی آن ها خواهد ش
ــعی می كنند دراين خصوص ،عملکرد خود را به  خطوط كشتیرانی س
ــتريان به انجام رسانند تا باعث از  صورت افزايش حس اعتماد میان مش

دست دادن مشتريان خود نشوند.
برخي از خطوط كشتیراني كانتینري جهان، برای افزايش قدرت رقابتي 
ــکیل گروه ها  و عضويت در آن ها مي كنند تا بتوانند  خود، اقدام به تش
ــظ منافع خود اخذ  ــه اي براي حف ــترک و همه جانب ــات مش تصمیم
كنند )مانند پاي بندي و رعايت نرخ كرايه حمل كانتینر و عدم كاهش 
ــب داده اند( .  ــتیراني لق آن كه اصطالحا به آن كنفرانس هاي خطوط كش
ــاي دو جانبه مي كنند كه به ــي ديگر، اقدام به وضع توافق نامه ه برخ
ــن اقدامات خطوط  ــته تري ــت. از برجس Slot Sharing  معروف اس
ــي توان به اقدام خط  ــتیراني برای افزايش قدرت رقابتي خود، م كش
ــال 2005 میالدي مبنی بر خريد كل ــتیراني مرسک الين در س  كش

  P & O Neddloyd ــتیراني ــط كش ــهام خ ) Acquisition ( س
ــاره  ــتیراني كانتینري جهان بود( اش )كه در آن زمان دومین خط كش
ــتیراني  ــن راه، جايگاه خود را به عنوان قدرت اول كش ــود كه از اي نم

ــرد. ــت  ك ــان تثبی ــري جه كانتین

چالش ها و مشكالت
1 . كاهش كرايه ی حمل كانتینر در برخي از مسیرها .

ــتي ها: كه در برخي از مسیرها  2 . افزايش ظرفیت حمل كانتینري كش
ــود  و  باعث عدم تعادل در میزان عرضه و تقاضاي حمل كانتینر می ش

بالتبع  بر كرايه ی حمل اثر منفي مي گذارد. 
ــش آن: ) به عنوان  ــت محیطي و راهکارهاي كاه 3 . چالش هاي زيس
ــه در حدود 200 تن  ــل هفتم، روزان ــتي هاي كانتینري نس نمونه، كش
ــوخت مصرف مي كنند كه باعث  آلودگي زيست محیطي می شود.  س
ــت  ــي از عمده ترين منابع آلوده كننده محیط زيس ــتي ها يک دود كش
جهاني است؛ به طوری كه سالیانه  در حدود 1 میلیارد تن گاز كربنیک 
وارد جو  می كنند . به عبارت ديگر، سهم كشتي ها در آلودگي محیط 
ــت جهان برابر با 2درصد گاز كربنیک، 10درصد اكسید سولفور و  زيس
30درصد اكسید نیتروژن است. برای مقابله با اين چالش، كشتي ها در 
ــرفته ، بايستي به محض پهلوگیري به اسکله ، كلیه  برخي از بنادر پیش
ــیته كه  ــا را خاموش كرده و از نیروي الکتريس ــا و ژنراتوره ی موتوره
ــتفاده كنند . اين فن آوري، به  ــدر در اختیار آن ها قرار مي دهد، اس  بن

)AMP ) Alternative Maritime Power  لقب گرفته است.

9 Hanjin Shipping
line1977 كره ی

Serving the world around 110525/6343.4جنوبي
the clockخدمات رساني 24 ساعته

10
 CSCL  )China

 Shipping
)Container line

140496/2133.2چین1997
 Supply the door – to –

 door service to the global
customer

ارايه خدمات از در كارخانه ی تولیدكننده تا 
محل مصرف  مشتريان جهاني خود

11
MOL

 Mitsui O.S.K(
)Line

97414/4912.7ژاپن1884
 As a multi –Modal transport
 group.we will actively seize

 opportunities that contribute
to global economic

به عنوان شركت ارائه كننده سیستم حمل 
ونقل چند وجهي، به دنبال بهره گیري از 
فرصت هايي هستیم كه به رشد اقتصادي 

جهان كمک مي كند

12
 OOCL

 orient overseas(
) container line

هنگ 1947
88409/3522.7كنگ

 We take it personally as
 Innovative & Logistic service

provider

به عنوان شركت ارايه كننده ی خدمات 
لجستیکي ، مسوولیت حفظ و مراقبت از 
كاال را به صورت دقیق برعهده مي گیريم

13
        NYK Line

 )Nippon Yusen
)kaisha

102406/1182.6ژاپن1882
 Taking the leading

 postion in sea. land. Air
transportation

داشتن موقعیت ممتاز و برتر در ارايه ی 
خدمات حمل ونقل دريايي – زمیني و 

هوايي

14 Hamburg sud
group1871114374/8442.4آلمان What do you expect from a

good carrier? we offer All
ارايه كلیه خدماتي كه از يک شركت حمل 

ونقلي خوب انتظار مي رود

15
 Yang Ming

 Marine
Transport

85344/0952.2تايوان1972
Professional logistic 
partner. Teamwork. 
innovation.Honestly

ارايه كننده ی خدمات لجستیکي، كار 
گروهي، ابداع و نوآوري و رفتار صادقانه 

صداقت با مشتري

16
K line191980340/3372.2ژاپن

Providing high quality 
service for upgrade of 
customer satisfaction

ارايه كننده ی خدمات برتر براي مشتري 
گرايي بیش تر

17
 Hyundai
 Maritime
Merchant

كره 1988
مشتري گرايي62309/0552Customer plusجنوبي

18
 PIL )Pasific

 International
)line

We delivering in our 138258/0051.7سنگاپور1967
promiseتحويل كاال بر اساس موارد متعهد شده

19
 UASC )united
 arab shipping

)company
اتحاديه 1976

58236/6611.5عرب
 Linking the Middle East to
 the word based on Trust &

cooperation
ارتباط دهنده ی خاورمیانه به دنیا براساس 

همکاري و اعتماد

20Wan Hai Line196589190/8851.2تايوانWe carry. We care

 
حمل و نقل كاال  بر اساس مراقبت و ايمني 

از آن

3359776/806/12جمع 20 خط کشتيراني کانتينري
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  )  Congestion( 4 . ترافیک  كشتي ها در لنگرگاه هاي بنادر
ــتي و يا كمبود ظرفیت پايانه ها،   برخي بنادر، به علت ترافیک زياد كش
اسکله ها  و تجهیزات تخلیه و بارگیري، توانايي پهلودهي سريع و به موقع 
 كشتي  را ندارند  و آن ها را براي ساعت ها و يا روزها در لنگرگاه  معطل باقي 
ــتي می شود و آن ها نیز  مي گذارند. اين امر ، باعث افزايش هزينه كش
متقابال  برای پوشش هزينه ی ياد شده ، اقدام به وضع هزينه ی مازاد 
ــل كانتینر ) Surcharges(  مي كنند  كه در نتیجه  ــر كرايه ی حم ب

بر قیمت كاال در كشور اثر منفي مي گذارد.
5 . كمبود نیروي انساني متخصص واجد شرايط  به میزان 30/000 نفر 

به منظور راهبري كشتي ها.
ــگام  برخورد بوم گنتري  ــائل ايمني در بنادر، ) در هن ــت مس 6 . رعاي
كرين با كشتي ،سقوط كانتینر از اسپريدر گنتري كرين روي كشتي و 

آسیب به Balast water tank -   Cell Guide و غیره .
ــتي در  7 . پايین بودن نرخ بهره وري در عملیات تخلیه وبارگیري كش
برخي از بنادر كه باعث افزايش مدت زمان توقف كشتي در كنار اسکله 
ــت هزينه  ــود. الزم به ذكر اس ) ship turn around time ( مي ش
ــکله براي كشتي هاي كانتینري غول پیکر در  ی توقف كشتي كنار اس

حدود 5000 الي 10/000 دالر در هرساعت است.
8 . چالش دزدي دريايي ) piracy ( كه از سالیان قبل در برخي از آب هاي 
 جهان، نظیر تنگه ی ماالكا در اندونزي و شرق آسیا وجود داشته است . 
ــم ترين  ــه يکي از مه ــج عدن ب ــن چالش در خلی ــر اي ــال حاض درح
ــده است ؛ به نحوي كه سازمان  دغدغه هاي جامعه ی جهاني تبديل ش
 Piracy : orchestrating the ــعار جهاني دريانوردي ) IMO ( ش
ــال  ــي جهت واكنش ها ( درس ــي ، هماهنگ response ) دزدي درياي
ــوع  معرفي كرد. در  ــب توجه جهانیان به اين موض ــراي جل 2011 را ب
ــومالي بر گلوگاه تردد مسیر كشتیراني آسیا  حقیقت، دزدان دريايي س
ــت گذاشته اند و چنانچه اين وضعیت ادامه يابد، كشتي ها  به اروپا دس
ــرخ  و كانال سوئز ، از مسیر  ــیردرياي س مجبورند به جای تردد از مس
دماغه ی نیک  ) دور زدن قاره آفريقا( بگذرند. كه هزينه و مدت زمان 

ــد . درحال حاضر  ــه اي افزايش مي ياب ــه میزان قابل مالحظ ــل، ب  حم
ــه تعداد  815 نفر  ــتي و ب ــرداد 1389 (، در حدود 48 فروند كش ) خ
ــر می برند و سارقان  ــومالي به س ــارت دزدان دريايي س دريانورد دراس
ــدود 2 میلیون دالر باج  ــتي،  مبالغي  در ح ــازي  هر كش براي آزادس

طلب كرده اند. 
ــام آور شركت هاي كشتیراني كانتینري : براساس  9 . هزينه هاي سرس
  Ocean Shipping Consultant  تحقیق شركت مشاوره اي بین المللي
ــتي كانتینري با ظرفیت TEU 5500 به ازاي هر روز  ، هزينه هاي كش

8000  دالر است ) طبق جدول شماره 1 (:
 :) PSC-FSC ( 10 . مسائل مربوط به بازرسي هاي فني بنادر از كشتي ها
  Load Line. MARPOL:نظیر  IMO ــیون هاي براساس كنوانس
ــتي ها در بنادر توسط افسران ايمني  مورد بازرسي هاي  SOLAS ،كش
فني قرار می گیرند و در صورت عدم شرايط  و نداشتن گواهینامه هاي 
ــات رده بندي معتبر صادر مي شود ( توقیف  الزم ) كه از طرف موسس

خواهند شد. 
ــدري در پايانه های   ــاي بن ــوارض و هزينه ه ــاد ع ــاي زي 11 . تعرفه ه
ــبت به تعرفه هاي پايانه های  فله و جنرال  كانتینري بنادر جهان كه نس

كارگو و ... زيادتر است .
ــه هزينه هايي را برای رعايت  ــراي الزامات  ISPS CODE ك 12 . اج

مسائل امنیتي و حراستي به  كشتیراني ها اعمال كرده است. 
13 . مدت زياد ماندگاري كانتینر كشتیراني ها در برخي از بنادر:

TEU 5500 جدول شماره 1، هزينه ی روزانه ی کشتي کانتينري با ظرفيت
3230 دالر هزينه ی نيروي انساني 

2235 دالر هزينه ی بيمه 
920 دالر هزينه ی تعمير ونگهداري 

950 دالر هزينه ی قطعات يدكي مصرفي 

650 دالر هزينه هاي اداري 
8000 دالر جمع
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ماندگاري زياد كانتینر در بنادر، از ديگر چالش هاي اين صنعت محسوب 
 Container Turn Around و يا  Dwell Timeمی شود كه به
Time  معروف است. عدم ترخیص به موقع كانتینر و رسوب آن ها به 
ــنادي و ... باعث شده كشتیراني ها با كمبود  داليل گمركي ، بانکي ، اس
ــتريان و صادر كنندگان مواجه شوند.  ــاير مش كانتینر برای اجاره به س
ــرفته بین 3  ــت، مدت ماندگاري كانتینر در بنادر پیش الزم به ذكر اس
ــن مدت در برخي از بنادر به 60 روز  ــت؛  در حالي كه اي الي 7 روز اس

نیز بالغ مي شود.
ــکله پس از پايان  ــتي از اس ــازي كش 14 . طوالني بودن فرايند جدا س

عملیات:
ــتي،  ــت راهنما  و ورود وي به كش طوالني بودن فرايند مورد درخواس
ــات امنیتي بنادر به  ــوي مقام ــتي از س ــي كش زمان زياد فرايند بازرس
ــوارد عملیاتي  نظیر:  ــاير م ــکله و نیز، س منظور صدور مجوز ترک اس
ــتي  و  ــود يدک كش، عملکرد ناكاراي كاركنان طناب گیري كش كمب
ــتیراني ها محسوب می شود كه در رسیدن  ... ، از ديگر چالش هاي كش

كشتي به بندر بعدي اخالل ايجاد می كند.
: )Stowaway ( 15 . مسافر قاچاق در كشتي هاي كانتینري

ــورها عامل  ــنگي و ....، در برخي از كش ــر و گرس ــکالتي نظیر: فق مش
ــتي به عنوان  ــت. اين افراد، گاه از كش ــر قانوني افراد اس ــرت غی مهاج
وسیله ی سفر استفاده می كنند و به صورت غیر قانوني و مخفیانه وارد 
ــوند كه براي بارگیري  آماده شده اند  ــتي و يا كانتینرهايي می ش كش
ــتي به وجود می آورند و حتي  ــکالت زيادي را براي كاركنان كش و مش
ــتي ها  ــئولین كش ــي آن را به خطر مي اندازند. در اين رابطه، مس ايمن
ــته  ــتي راه هاي ورود و خروج  را به دقت كنترل و تحت نظر داش بايس
ــی  ــند و كاالها و كانتینرهاي بارگیري را از اين نظر نیز مورد بررس باش
 TEU  8000 قرار دهند. ولي با اين وجود، براي كشتي كانتینري كه
كانتینر بارگیري مي كند، كنترل اين مهم به صورت دقیق امکان پذير 
ــت. بر اساس قوانین بین المللي و نیز كنوانسیون FAL  ،كاركنان  نیس
كشتي موظفند در صورت مشاهده ی مسافر قاچاق ، حقوق انساني وي 
را محترم شمارند، به او غذا و اسکان داده و در بندر مقصد، او را تحويل 
ــور خود  ــد تا از طريق مجاري ديپلماتیک به كش ــات بندري دهن مقام
ــــود. در ايــن راستا آيین نــامه یISPS Code  نیز،  بازگردانیده ش
دستورالعمل هاي امنیتي الزم را به مسئولین بنادر و خطوط كشتیراني 

اعالم كرده است.
ــتي ها: به نحوي كه درحال حاضر  ــوخت كش 16 . افزايش هزينه ی س
ــوخت ؛ در حدود 700 دالر است. الزم به ذكر است  هزينه ی هرتن س
،40درصد هزينه ی كشتي هزينه ی تامین سوخت را شامل می شود.

ظهور کشتي هاي کانتينري TEU 18000 در آينده نزديك :
 ، MAERSK LINE ــتیراني ــركت كش ــال 2011 ، ش در فوريه س
ــتي كانتینري غول پیکر تحت عنوان  ــاخت 10 فروند كش ــفارش س س
ــتي ها 190  ــالم كرد. قیمت هريک از اين  كش Triple E class را اع
ــازي DAEWOO كره ی  ــتي س ــركت كش ــون دالر بود كه ش میلی
ــتي 400 متر ،  ــا را انجام خواهد داد ) طول كش ــاخت آن ه جنوبي س
 DWT  ــت 14/5 متر با ــي 73 متر ،دراف ــرض 59 متر،  ارتفاع كل ع
ــده است كه اين كشتي ها بین سال هاي 2013  165000 تن (. مقررش
ــوند. اين كشتي ها از آن جهت به 3E ملقب  الي 2015 تحويل داده ش

شده اند كه شامل :
Economy of scale ) اقتصاد مقیاس ( -

 Environmentally improved ) سازگار با محیط زيست ( -
Energy Efficient ) افزايش كارايي ( -

ــه ارزش 30 میلیون دالر به  ــناور، دارای  تجهیزاتي ب ــر ش ــتند. ه هس
ــت ؛  به طوری كه تولید گاز كربنیک  ــت اس منظور حفظ محیط زيس
آن ها به میزان 50درصد كم تر از كشتي هاي كانتینري فعلي است كه 

درمسیر اروپا به آسیا تردد می كنند.

داليل سفارش اين کشتی های  غول پيكر : 
الف ( بهره گیري از اقتصاد مقیاس و  در نتیجه كاهش هزينه ی حمل 

كانتینر براي خط كشتیراني و بالتبع افزايش قدرت رقابتي .
ــیر چین به اروپا باتوجه  ب ( وجود كاال و كانتینر به میزان زياد درمس
ــیا و اروپا ) رشد سالیانه  ــب و حجم تجارت بین آس به وجود بازار مناس

معادل 5 الي 8 درصد(. 

نتیجه گیري
ــگفت انگیز ، جذاب و پر رمز و راز است و هر روز  ــتیراني ش دنیاي كش
ــناخت و تحلیل آن ها براي  در آن اتفاقات متعددي رخ مي دهد كه ش
ــئولین و كارشناسان دريايي و بندري، به منظور تصمیم گیري هاي  مس
ــت. در اين تحقیق سعي شده است  الزم از اهمیت خاصي برخوردار اس

از زواياي مختلفي به كشتیراني ها نگريسته شود. ■

منابع:
.Alphaliner 1- وب سايت رسمي

2- وب سايت رسمي سازمان جهاني دريانوردي.
3- جزوات آموزشي تدريس شده در دانشگاه دريايي آنتورپ بلژيک.
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بندر  شدن  تبديل  دريانوردي،  و  بنادر  سازمان 
اصطالحاً هاب  يا  كانوني  بندر  به  رجايي  شهید 
)HUB( در منطقه را اولويت كشور در بخش 
حمل ونقل دريايي دانسته و تدابیر زير را براي 

رسیدن به اين مهم اتخاذ كرده است.
1 . تخفیف سود بازرگاني از 20 تا 25درصد براي 

كانتینرهاي ترانشیپي.
2 . شبانه روزي شدن فعالیت گمرگ بندر شهید 

رجايي 
رجايي،  شهید  بندر  پس كرانه ي  افزايش   .3
به طوري كه در نتیجه ي آن، مساحت بندر به 2 

برابر افزايش مي يابد.
عنوان  به  رجايي  شهید  بندر  ظرفیت  افزايش 
6میلیون  به  كشور  كانتینري  بندر  بزرگ ترين 
TEU، هدفي است كه سازمان بنادر و دريانوردي 
به منظور تحقق آن، گام هاي مؤثري را برداشته و 
سرمايه گذاري  بخش های دولتي و خصوصي در 

پسکرانه هاي بندر نیز، مؤيد اين مطلب است.
حجم  از  درصد  حدود 40  اين كه،  به  توجه  با 
از طريق گمرک شهید  تجارت خارجي كشور 

گمرک  سبک سازي  مي گیرد،  صورت  رجايي 
شهید رجايي و ايجاد تسهیالت و امکانات مناسب 
در گمركات استان هاي مجاور، طبق اعالم رئیس 
كل گمرک، از برنامه هاي در دست اجراي كمرگ 

ايران به شمار مي آيد. 
آينده ي  فعلي،  نوسانات  از  فارغ  شک،  بدون 
تغییر  و  است  درخشان  كانتینري  حمل ونقل 
الگوي مصرفي و در حال توسعه ي ايران به الگوي 
مصرفي كشورهاي صنعتي و همچنین صادرات 
به چین، تا زماني كه اختالف قابل مالحظه اي در 
قیمت تمام شده وجود داشته باشد، ادامه خواهد 
داشت و اين روند، منجر به رشد تجارت كانتینري 

خواهد شد.
به نقل از مؤسسه ي CI Online،  عملکرد بندر 
با 2/5  میالدي،  سال 2010  در  رجايي  شهید 
میلیون TEU و رشد 17/5 درصدي، مؤيد اين 

مطلب است. اما گره كور كجاست؟
به غیر از كانتینرهاي ترانشیپي، بقیه ي كانتینرهاي 
تخلیه شده از كشتي در بندر شهید رجايي، بايد از 
جاده هاي منتهي به پايانه  كانتینري شماره ي يک 

)SRCT1( وشماره ي دو )SRCT2( جابه جا 
شوند. بديهي است جاده هاي ياددشده ظرفیت و 
كشش عبور اين تعداد كامیون كه به منظور تخلیه 
را  مي كنند  مراجعه  پايانه ها  اين  به  بارگیري  و 
نخواهند داشت. به غیر از اين كامیون ها، هر روز 
تعداد بسیار زيادي خودرو سواري نیز، به منظور 
انجام امور اسنادي مربوط به كاال و كانتینر، در 
بندر شهید رجايي تردد مي كنند كه بدون ترديد، 
موجبات افزايش بیش تر ترافیک در اين مسیرها 
را فراهم مي آورد. كامیون هاي فرسوده اي كه در 
بندر، كار حمل ونقل كانتینري را انجام مي دهند و 
خرابي اين ماشین ها در جاده هاي مواصالتي، حجم 
ترافیک را به شدت باال برده و در عمل، بازدهي 
كامیون ها در امر جابه جايي كانتینر را كاهش  و 
به  را در سرويس دهي  بندر  راندمان  نهايت،  در 
كشتي ها در بندر شهید رجايي پايین آورده است.

ترافیک موجود در جاده هاي بندر شهید رجايي، 
يکي از موانع تبديل شدن بندر شهید رجايي به 
بندر كانوني خواهد بود كه الزم است اقدامات و 
استراتژي مشخص و معیني براي رفع آن مطرح 
و اجرا شود. در غیر اين صورت، بندر را براي يک 
دوره ي ديگر، از ساير رقباي خود در جهان عقب 
خواهد انداخت و اين به معناي از بین رفتن حجم 
عظیم سرمايه گذاري ها در اين بندر استراتژيک 

است.
فارغ از هر گونه تمايالت و گرايشات غیركارشناسانه، 
بايد به دنبال دست يابي به تجارب موفق بنادر 
پیشرو و كانتینري در اين زمینه باشیم. آن چه 
مهم است، اين كه براي امروز و نه فردا،  تصمیمي 
متناسب با شرايط و استانداردهاي جهان اتخاذ 

كنیم. ■

اولويت صنعت حمل و نقل دريايي 

محمد حكيميان 
 مدير عمليات پايانه ي کانتينري بندرعباس آريا ) بندر شهيد رجايي(
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نگاهي کوتاه به کامیابي ها و ناکامي هاي آسیا
 در مواجهه با پديده ی شوم دزدی دريايی

با  ميالدي،   2008 سال  از  امروزی،  شيوه  به  دريايی  دزدی 
طی مسير صعودی، ابعاد تازه ای به خود گرفته و چالش های 
جدی و جديدی را فراروی صنعت کشتيرانی قرار داده است. 
اولين بار ايده ی طرح منطقه ای برای مبارزه با دزدان دريايی 
و سرقت مسلحانه عليه ی کشتی ها در آسيا و توسط کشور 
1999ودر  سال  در   )ASEAN( آ.سه.آن  نشست  در  ژاپن 
تعداد  که  شد  مطرح  زمانی  ايده  اين  شد.  عنوان  مانيل 
شرق  جنوب  کشورهای  در  دريايی  دزدی های  از  زيادی 
همكاری  نامه ی  توافق  می افتاد.  اتفاق  ماالکا  تنگه ی  آسياو 
مسلحانه  سرقت  و  دريايی  دزدی  با  مبارزه  برای  ای  منطقه 
عليه ی کشتی ها در آسيا ReCAAP در 11 نوامبر 2004، با 
همكاری 16 کشور نهايی شد.اين توافق نامه بر اساس تبادل 
اطالعات،ايجاد ظرفيت های الزم و باال بردن سطح توانايی در 
بين کشورهای عضو تهيه شده است.مرکز اشتراك اطالعات 
تبادل  اساس  بر  و  ياد شده  نامه ی  توافق  ISC، درچارچوب 
اطالعات از طريق سيستم شبكه ی اطالعات IFN در کشور 
سنگاپورايجاد شده است.در حال حاضر، کنوانسيون سازمان 

ملل متحد درباره ی حقوق درياها )UNCLOS(،کنوانسيون 
دريانوردی  ايمنی  عليه ی  قانونی  غير  اعمال  با  مقابله 
ملل متحد،آيين  امنيت سازمان  SUA،قطعنامه های شورای 
 ISPS( نامه ی بين المللی امنيت کشتی و تسهيالت بندری
CODE( و قوانين ملی کشورهااز اهم مستندات قانونی قابل 
استناد برای مقابله با دزدان دريايی است.هر چند با يك نگاه 
دقيق، می توان دريافت که کنوانسيون SUA، مبنای مناسبی 
UNCLOS در  که  شكلی  در  دريايی  دزدی  با  مقابله  برای 

تعريف شده، محسوب نمی شود.
دزدی  تعريف  و  مفهوم  بر  گذرا  نظری  ضمن  مقاله،  اين  در 
دريايی در حقوق بين الملل عرفی و حقوق بين الملل قراردادی 
)کنوانسيون های 1958 ژنو و 1982 حقوق درياها( ابتدا به علل و 
ريشه های تاريخی ايجاد توافق منطقه ای 2004 توکيو پرداخته 
می شود؛سپس مفاد پيمان منطقه ای مزبور مورد بررسی قرار 
تاکنون  معاهده  تصويب  زمان  از  که  عملی  می گيرد.اقدامات 
توسط کشورهای منطقه صورت گرفته، موضوع ديگری است که 

بررسی می شود.

مريم رسولی- احسان اسماعيلی
)اداره ی کل ايمنی و حفاظت دريايی- سازمان بنادر و دريانوردی(
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مقدمه
متحد  ملل  سازمان  كنوانسیون سال 1982  با  )مطابق  دريايی  دزدی 
درباره ی حقوق درياها UNCLOS، به هر گونه اقدام مجرمانه اعم از 
خشونت، توقیف، يا غارت اموال توسط خدمه يا مسافران يک كشتی يا 
شناور خصوصی اطالق می شود كه در دريا راه را بر كشتی يا شناوری 
ديگر می بندند و با هجوم به عرشه و تصرف كشتی، به غارت و دزدی 
همچنین  دريايی،  دزدی  می كنند.  اقدام  كشتی  آن  مسافران  اموال 
ممکن است علیه ی يک كشتی، شناور، افراد يا اموال در مکانی خارج از 

محدوده ی يک كشور صورت گیرد. 
و   PIRATA التین  واژه ی  از  انگلیسی،  زبان  در   PIRATE واژه ی 
از واژه ی يونانی PEIRA به مفهوم تالش و تجربه و به طور تلويحی 
مشتق شده به مفهوم برخورداری از بخت و اقبال در كشتی است. اين 
واژه همچنین با كلمه ی PERIL به مفهوم ترس و مخاطره هم ريشه 
است. در منابع و متون ادبیات قرون 17 و 18میالدی اين كلمه اغلب 
PYRATE نگاشته شده است. در عین حال، اين واژه منحصرا با دزدی 
تعاريفی  از  مشابه  واژه های  ساير  و همچون  يابد  نمی  ارتباط  دريا  در 

گسترده تر برخوردار است. 
در  دريايی  سفر  يک  میالد، طی  از  پیش  "جولیوس سزار"، 75 سال 
دريای اژه، توسط دزدان دريايی ساكن سواحل جنوبی شبه جزيره ی 
قصه ي  وی،  آزادی  مورد  در  تاريخ  در  شد.  گرفته  اسارت  به  آناتولی 
عجیب و جالب توجه ای نقل شده است: وقتی دزدان دريايی تصمیم 
گرفتند در قبال آزادی وی 20 كیسه ی طال درخواست كنند، وی گفت 
دست كم 50 كیسه طال می ارزد و به اين ترتیب، فديه ی آزادی يا خون 
بهای خود را تا 50 كیسه طال افزايش داد. او پس از آزادی در قبال 
پرداخت فديه، بالفاصله ناوگانی تشکیل داد و به تعقیب دزدان دريايی 
پرداخت، آنان را دستگیر و به مرگ محکوم كرد. سنای روم باستان، 
سرانجام در 67 سال پیش از میالد مسیح، قدرت كافی را در اختیار 
پمپی )pompy( از رهبران سرشناس نظامی و سیاسی روم قرار داد تا 
با مقابله با دزدان دريايی، موفق شود كار آنان را يکسره كند و آرامش را 

به تجارت دريايی بازگرداند.  

قرون وسطی تا قرن نوزدهم
امتداد سواحل  ايمن دريايی در  پناهگاه های  نهم میالدی،  قرن  اواخر 
شرقی فرانسه و سواحل شمالی ايتالیا به چشم می خورد. در سال 846 
میالدی، اين دزدان به رم حمله كردند و به واتیکان آسیب رساندند. 
در سال 1911، اسقف ناربون )Narbonne( نتوانست از فرانسه به رم 
بازگردد؛ زيرا تمامی گذرگاه های موجود در آلپ، در كنترل دزدان دريايی 
منتسب به اعراب قرار داشت. در قرن ده میالدی، حوزه ی فعالیت اين 
دزدان دريايی به خارج از جزاير دريای بالتیک گسترش يافت. از سال 
 ،)crete(824 تا 961، دزدان دريايی منتسب به اعراب مستقر در كرت
به كل حوزه ی مديترانه حمله می كردند. در قرن 14 میالدی،  فعالیت 
اين دزدان دريايی، حاكم كرت را وادار كرد از مقام های ونیز بخواهد از 

ناوگان اين كشور به طور دائم محافظت كنند. 

دزدی دریایی در سواحل اقیانوس هند
در خالل قرون 16 و 17 میالدی، شناورهای هندی متعلق به امپراتوری 
گوركانی )به ويژه حامل حجاج به مقصد مکه( به دفعات مورد تهاجم 
دزدان دريايی اروپايی قرار گرفتند، اين وضعیت پس از حمله ی دزدان 
دريايی پرتقالی به شناور رحیمی )rahimi(متعلق به ملکه كورگانی 
نظامیان  توسط  )daman(پرتقال  دامان  شهر  تصرف  نتیجه  در  و 

امپراتوری گورگانی خاتمه يافت. 
در قرن هجدهم میالدی، "كان هوجی آنگری"، از دزدان دريايی مشهور 
را  گوا  و  بمبئی  مسیر  در  دريايی  هندوستان، خطوط  در  ماراتا  ايالت 

در كنترل داشت. وی به كشتی های خطوط كشتیرانی انگلیسی حمله 
می كرد و اصرار داشت كشتی های متعلق به هند شرقی در صورت عبور 

از آب های هند مالیات بپردازند. 
"كاپیتان میسون" و دزدان دريايی تحت فرمان وی، يکی از مشهورترين 
نمونه های دزدان دريايی در تاريخ محسوب می شوند. وی در اواخر قرن 
هفده، مستعمره ای آزاد تحت عنوان libertatiaرا در شمال ماداگاسکار 
ايجاد كرد. در سال 1694، مستعمره ی كاپیتان میسون، در حمله ای 

غافلگیرانه توسط بومیان جزيره برچیده شد. 
علت  به  و  دريايی  دزدان  دلیل حضور  به  فارس  ساحل جنوبی خلیج 
حمله های مستمر آنان به كشتی های خارجی، به ساحل دزدان دريايی 
مشهور شد. در سال 1819، دولت بريتانیا در تالش برای حفاظت از 
شبکه ی دريايی تجارت اقیانوس هند وبه منظور مقابله با حمله ی دزدان 

دريايی در راس الخیمه، ناوگان نظامی به منطقه اعزام كرد. 

دزدی دریایی در آسیای شرقی
دزدی دريايی در آسیای جنوب شرقی، با عقب نشینی ناوگان امپراتوری 
از  آغاز شد، پس  آنان،  ای  از خیانت متحدان جاوه  بزرگ مغول پس 
عقب نشینی ناوگان امپراتوری، متحدان، استفاده از قايق ته پهن چینی 

)نوعی شناور برخوردار از بادبان قوی تر( را ترجیح دادند. 
در عرشه ی شناورهای آنان افسران نیروی دريايی ديده می شدند كه 
اين  بودند.  چین  و هاكین  كانترن  استان  اهل  بومی  افراد  از  تر  بیش 
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دزدان، گروه های كوچک دزدان دريايی در نزديک مدخل رودخانه ها 
تقويت  برای  آنان  دادند.  تشکیل  را  خود(  از  حفاظت  برای  )اساسا 
پیاده  به عنوان سربازان  را  بومیان  از  برخی  نظامی خود،  استحکامات 
استخدام كردند و با توجه به در اختیار داشتن نیروهای خشن آموزش 
امتداد  در  عمدتا  دريانوردی،  و  دريايی  مهارت های  همچنین،  و  ديده 
سواحل جاوه و سوماترا در مصب رودخانه ها، مدت ها به فعالیت خود 
ادامه دادند. قدرت و توانايی اين دزدان دريايی با رشد تجارت دريايی 

ابريشم و ادويه جات مقارن شد. 
با اين وجود، بیش ترين ناوگان قدرتمند، به دزدان دريايی چینی در 
خالل حکومت خاندان پادشاهی تعلق داشت. اثرات طوالنی مدت دزدی 
دريايی بر اقتصاد چین، بسیار قابل مالحظه بود. با توجه به استفاده از 
قايق های ته پهن چینی توسط دزدان دريايی، صنعت تولید اين گونه 
قايق ها در استان های فوجیان و گانگ دونگ شکوفا شد و نقشی بسیار 

حیاتی و شريان گونه ای برای بازرگانی چین ايفا كرد. 
گروه های دزدان دريايی، بر روستاهای واقع در سواحل دريا و كرانه های 
رودخانه ای تسلط داشتند و درآمدهای كالنی با اخاذی از روستايیان 

به دست می آوردند. 

 دزدی دریایی در شمال آفریقا 
دزدان دريايی در بنادر شمال آفريقا )سواحل بربرها(، يعنی بنادر تونس، 
طرابلس، الجزيره، سله )sale(و بنادر كشور مغرب فعالیت داشتند و به 
كشتی های متردد در شرق دريای مديترانه حمله می كردند و حمالت 

آنان از زمان جنگ های صلیبی تا اوايل قرن نوزدهم میالدی، به ديگر 
و  روستا ها  يافت.  آفريقا گسترش  پیرامون  و  آسیا  مسیر  در  كشتی ها 
مورد  بارها  و  بارها  مديترانه  جزاير  و  اسپانیا  ايتالیا،  ساحلی  شهرهای 
تهاجم آنان قرار گرفت و بخش عمده ای از سواحل كشورهای ايتالیا 
و اسپانیا تقريبا خالی از سکنه شد. پس از سال 1600 میالدی، دزدان 
دريايی بربر به تدريج وارد دريای آتالنتیک شدند و حوزه ی فعايت خود 
را تا سواحل شمالی ايسلند گسترش دادند. طی قرون 16 و 19 میالدی، 
حدود 1 میلیون نفر اروپايی توسط دزدان دريايی بربر به اسارت گرفته و 

به عنوان برده در شمال آفريقا و امپراتوری عثمانی فروخته شدند. 

دزدی دریایی در كاراییب
بسیاری از دزدان دريايی پس از پايان جنگ اسپانیا به كارائیب آمدند و 
در حوزه ی كارائیب اقامت كردند و پس از مدتی كوتاه به عضويت گروه 
دزدان دريايی درآمدند. برخی ديگرتا اواسط قرن نوزده میالدی وارد اين 
منطقه شدند و به مجرد ورودشان تالش كردند از طريق كشاورزی و 
ماهی گیری در جزيره ی اسپانیوال و جزاير اطراف آن روزگار بگذرانند. 
اما احتماال به دلیل حمالت اسپانیايی ها و ناكامی در تامین هزينه های 
زندگی، به شغل پر سودتر دزدی دريايی )بدون هر گونه انگیزه ی انتقام 
جويی( روی آوردند. سطح دزدی دريايی منطقه ی كارائیب، بر اثر جنگ 
و درگیری تجاری و استعماری بین قدرت های اروپايی آن زمان، يعنی 
انگلیس، اسپانیا، هلند، پرتغال و فرانسه افزايش يافت. بسیاری از دزدان 
جايی  آن  از  بودند.  فرانسوی  و  هلندی  انگلیسی،  ناحیه،  اين  دريايی 
و  شهرها  تر  بیش  داشت،  كنترل  در  را  كارائیب  ناحیه ی  اسپانیا  كه 
كشتی های مورد حمله قرار گرفته، به امپراتوری اسپانیا تعلق داشت و 
بیش تر هجوم ها در كرانه ی شرقی آمريکا و ساحل غربی آفريقا صورت 
می گرفت. دزدان دريايی هلندی، بین سال های 1623 و 1638 حدود 
500 فروند كشتی اسپانیايی و پرتغالی را تصرف كردند. "ادوارد تیچ 
ياريش سیاه" و" هنری مورگان"، مشهورترين دزدان دريايی كارائیبی 

به شمار می رفتند. 

دزدی دریایی در عصر حاضر
در دوره جديد، دزدان دريايی با استفاده از قايق های كوچک و خدمه ی 
كم تر به شناورهای باری حمله می كنند. آنان همچنین از شناورهای 
بزرگ برای پشتیبانی از شناورهای كوچک تر مخصوص حمله و ورود به 

عرشه كشتی هايی كه مورد حمله قرار می دهند، استفاده می كنند. 
دزدی دريايی مدرن، می تواند برای دزدان در دست يابی به اهداف شان 
موفقیت آمیز باشد؛ زيرا بخش عمده ای از بازرگانی بین المللی، از طريق 
دريا و حمل و نقل دريايی صورت می گیرد. كشتی های باری، در جريان 
عبور از مسیرهای اصلی كشتیرانی با عرض كم )مانند: خلیج عدن و 
تنگه ی ماالكا(، در برابر حمله ی قايق های موتوری كوچک بسیار آسیب 
پذير می شوند. مناطق ديگر، مانند: دريای چین جنوبی و دلتای نیجر 
افزايش حجم حمل و  با  نیز، دزدی دريايی مدرن را تجربه می كنند. 
نقل دريايی و تعداد شناورها، بسیاری از كشتی ها مجبورند برای رعايت 
در  نتیجه  در  و  بکاهند  خود  سرعت  از  ناوبری،  ايمنی  استانداردهای 
معرض خطر دزدی دريايی قرار می گیرند. كشتی های كوچک، همچنین 
قادرند برای فرار از دست نیروهای امنیتی /نظامی و انتظامی يا فريب 
جا  باری  شناورهای  يا  گیری  ماهی  شناورهای  جای  به  را  خود  آنان 

بزنند. 
دزدی دريايی مدرن، همچنین ممکن است در نقاط بی ثبات به لحاظ 
اياالت متحده از  سیاسی رخ دهد. برای مثال، به دنبال عقب نشینی 
ويتنام، دزدان دريايی تايلندی و ويتنامی با استفاده از قايق های تندرو 
به اين كار مبادرت می ورزيدند. به عالوه، به دنبال از هم پاشیدگی و 
تجزيه ی دولت سومالی، فرماندهان ارتش در منطقه به كشتی های حامل 
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كمک های انسان دوستانه ی سازمان ملل متحد نیز حمله كردند. 

)UNCLOS( كنوانسیون حقوق دریاها
دزدی  مصاديق  از  يکی  دريا ها،  كنوانسیون حقوق  ماده ی 101  طبق 

دريايی عبارت است از:
هر نوع اعمال غیر قانونی خشونت آمیز يا توقیف يا هر عمل غارت گرانه 
هواپیمای  يا  كشتی  يک  مسافران  يا  خدمه  توسط  زير،  موارد  در  كه 

خصوصی برای مقاصد شخصی و خصوصی صورت پذيرد:
علیه ی كشتی يا هواپیمای ديگر در دريای آزاد، يا علیه ی اشخاص يا 

اموالی كه در آن ها قرار دارند، 
علیه ی كشتی، هواپیما، اشخاص يا اموالی كه در مکانی خارج از قلمرو 

صالحیت هر دولت قرار داشته باشد... 
با  آن  مقايسه ی  و  مزبور در مورد دزدی دريايی  تعريف  با مالحظه ی 
اعمالی كه طبق "ماده ی 3 كنوانسیون مقابله با اعمال غیر قانونی علیه ی 

ايمنی دريانوردی" آمده است، به شرح زير جرم محسوب می شوند:
ماده 3 

در صورتی كه هر شخصی به طور غیر قانونی و به عمد، اقدامات زير را 
انجام دهد، مرتکب جرم شده است:

الف( تصرف يا اعمال كنترل بر كشتی با توسل به زور، يا تهديد آن با 
هر گونه اقدام رعب انگیز؛ يا

اعمال خشونت آمیز علیه ی شخصی در كشتی در صورتی  انجام  ب( 
مخاطره  به  را  كشتی  آن  دريانوردی  ايمنی  احتماال  مذكور،  عمل  كه 

اندازد؛يا
ج( انهدام كشتی يا ايراد خسارت به كشتی يا محموله ی آن كه احتماال 
اندازد؛يا به نظر می رسد، قید  ايمنی دريانوردی كشتی را به مخاطره 
))... برای مقاصد خصوصی(( )private end( مندرج در ماده ی 101 
كنوانسیون حقوق درياها، تفاوت اصلی ))دزدی دريايی(( با جرايم موضوع 

بندهای الف و ب ماده 3 كنوانسیون ياد شده را  تبیین می كند. 
ضمن توجه به تفکیک مفهوم ))دزدی دريايی((، به ترتیب در ماده ی 
لزوما در  با هر نوع دزدی دريايی كه  101 كنوانسیون، حقوق درياها 
همه ی موارد بر يکديگر منطبق نیستند، بايد اشاره شود كه در قانون 
مجازات اسالمی )بخش تعزيرات- مصوب سال 1375( مواردی وجود 
دارد كه مفاد آن ها، حسب مورد ممکن است بر برخی از مصاديق دزدی 
به  راجع   653 ماده ی  مانند:  شود؛  تلقی  منطبق  بحث  مورد  دريايی 

راهزنی در راه ها و شوارع )با مواد 185 و 683 قانون مزبور(. 
همه ی  درياها،  حقوق  كنوانسیون   100 ماده ی  براساس  همچنین، 
دولت ها بايد تا حد امکان، در سركوب دزدی دريايی در درياهای آزاد يا 

در هر مکان ديگر در خارج از حاكمیت ساير كشورها همکاری كنند. 
در گزارش سازمان ملل متحد، برای امور اقیانوس ها و حقوق درياها، در 
پنجاه و ششمین نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد آمده است:

جدی  تهديدی  كشتی ها  علیه ی  مسلحانه  سرقت  و  دريايی  ))دزدی 
امنیت  و  دريايی  زيست  ناوبری، محیط  ايمنی  دريانوردان،  برای جان 
كشورهای ساحلی است. همچنین، بر صنعت حمل و نقل دريايی تاثیر 
تجارت  تعلیق  و  بیمه  حق  نرخ  افزايش  موجب  حتی  و  داشته  منفی 

می شود.((

)Operation Atalanta(طرح آتاالنتا
در اواخر سال 2008 میالدی، كشورهای اروپايی بر اساس طرحی به 
نام آتاالنتا به ايجاد منطقه ی گشت بین المللی و تعیین كريدور امنیتی 
به مدت يک سال در خلیج عدن اقدام كردند و اين مدت مجددا برای 
يک سال ديگر تمديد شد. از آن جا كه بخش مهمی از تجارت جهاني 
از طريق خلیج عدن انجام می شود، دزدی های دريايی، نگرانی زيادی 
برای اين كشورها ايجاد كرده است. به اين ترتیب، هند، روسیه، چین، 

ژاپن و كره جنوبی نیز به صورت مستقل و خارج از چارچوب گشت 
طرح آتالنتا، ناوهای دريايی خود را به اين منطقه اعزام كرده اند و به 
مبارزه بین المللی با دزدان دريايی پیوسته اند. به همین منظور تاكنون 
چندين ناو گروه نیروی دريايی ارتش جمهوری اسالمی ايران نیز، به 

خلیج عدن اعزام شده اند. 
است  المللی  بین  برای كشتیرانی  تهديدی  در سومالی  دريايی  دزدی 
باز  به جنگ داخلی سومالی در دهه ی 1990 میالدی  و ريشه ی آن 
می گردد. اين تهديدها از سال 2005 میالدی افزايش يافت و سبب باال 
رفتن هزينه های حمل و نقل دريايی و ممانعت از رسیدن كمک های 

غذايی به آن منطقه شده است. 
همچنین، اين دزدی ها موجب افزايش حق بیمه برای كشتی های عبوری 
از منطقه شده است. در ابتدا نیز، برخی از شركت های كشتیرانی، مسیر 
بر  دادند، كه عالوه  تغییر  آفريقا  به سمت جنوب  را  كشتی های خود 
افزايش هزينه ها، تاخیر در تحويل كاال و كندتر شدن تجارت را نیز به 
همراه داشت. از طرف ديگر، تقريبا سراسر اقیانوس هند نیز، به منطقه 

ای برای تاخت و تاز سارقان دريايی تبديل شده است. 

دفتر بین المللی دریایی 
دفتر بین المللی دريايیIMB، سازمانی است غیر انتفاعی كه در سال 
1981 به عنوان بخش تخصصی مبارزه با انواع جرم و جنايت دريايی در 

اتاق بازرگانی بین الملل تاسیس شده است. 
 بنا بر گزارش اين دفتر كه متعاقب سرقت های محدودتر در منطقه ی 
تنگه ماالكا تشکیل شده، حمالت دزدهای دريايی در سراسر جهان، در 
سال 2009 میالدی، برای سومین سال متوالی روند افزايشی داشت و 
از 239 سانحه در سال 2006، به 406 مورد در سال 2009 میالدی 
رسید. تعداد سوانحی كه در آن ها از سالح گرم استفاده شده، به میزان 
دو برابر سوانح سال 2008 میالدی افزايش يافته است كه مستقیما به 
دزدان دريايی سومالیايی مرتبط است. در عین حال، میزان خشونت 
نسبت به دريانوردان و احتمال مصدومیت آنان نیز، افزايش يافته است. 
فروند شناور  میالدی، 47  در سال 2009  منبع،  گزارش همین  بنابر 
توسط دزدان دريايی سومالیايی ربوده شد و 867 نفر به گروگان گرفته 
شلیک  كشتی  فروند   120 به  مدت،  اين  در  آنان  همچنین،  و  شدند 

كردند. 

كنوانسیون مقابله با اعمال 
غیر قانونی علیه ایمنی دریانوردی SUA 1988وپروتكل 

SUA2005
در حال حاضر، كنوانسیون سازمان ملل متحد درباره ی حقوق درياها، 
 ،SUA كنوانسیون مقابله با اعمال غیر قانونی علیه ی ايمنی دريانوردی
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قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل متحد )1950، 1976، 1814، 
1816، 1838، 1844، 1846، 1851، 1897، 1918( و قوانین ملی 
و مجازات  برای دستگیری  استناد  قابل  قانونی  منابع  اهم  از  كشورها، 

دزدان دريايی است. 
زمان،  آن  و  است  شده  تدوين  پیش  دهه  دو  از  بیش   ،UNCLOS"
مهم ترين فعالیت های غیر قانونی در دريا را شامل دزدی دريايی، سرقت 
مسلحانه، قاچاق مواد مخدر و تخلیه ی غیر قانونی مواد آالينده  نام برد. 
از سال 1982 و خصوصا پس از وقايع يازده سپتامبر، ساير جرايم در 
دريا مانند: تروريسم و حمل تسلیحات كشتار جمعی، افزايش شديدی 
يافتند. برای برخورد قضايی مناسب با اين جرايم جديد، به مقررات بین 
المللی خاصی احتیاج بود تا فرايند پی گیری قانونی و مجازات متخلفین 
امکان پذير شود؛ زيرا قوانین سنتی درخصوص دزدی دريايی، كارايی 

چندانی نداشتند. 
اولین سند بین المللی حقوقی، حاوی يک رژيم قضايی برای برخورد با 
تروريسم در دريا )بدون اشاره خاص به تروريسم( در اواخر دهه ی80 
اين  تدوين  از  هدف  آمد.  وجود  به   SUA1988 تصويب  با  میالدی 
عمدی،  و  قانونی  غیر  صورت  به  كه  بود  افرادی  مجازات  كنوانسیون، 
كنترل يک كشتی را به دست می گیرند يا تهديد به انجام چنین كاری 
می كنند؛ اعمال خشونت آمیز علیه ی افراد در كشتی مرتکب می شوند 
كه حركت ايمن كشتی را به خطر می اندازند و يا آسیب های جدی به 
يا  اهداف مشخص  با  تخلف  گونه  وارد می آورند. هر  آن  بار  يا  كشتی 
سیاسی، در خور اين كنوانسیون قرار می گرفت. طبق اين كنوانسیون، 
مجرمین يا در كشور محل دستگیری خود مجازات می شدند و يا به 
اجرای  به  مجاز  كنوانسیون  اين  تحت  كه  می يافتند  انتقال  كشوری 
مجازات باشد. به اين ترتیب، كشور متعاهد، مسئول رسیدگی قانونی 

به موارد جرم و خیانت در دريا قلمداد می شود. 

RMSI وPSI قوانین ممنوعیت
اتفاقات مرتبط با كشتی متعلق به كره ی شمالی در نوامبر 2002، باعث 
شد رئیس جمهور آمريکا در 31 می 2003 اعالم كند كه قانونی جديد 
برای رسیدگی به حمل تسلیحات موشکی و كشتار جمعی به صورت 
ترانزيت از دريا، هوا و خشکی به تصويب رسانده است. اين قانون كه 
اليحه ی امنیت علیه ی تولید تسلیحات نام گرفت، در حقیقت تالشی 
برای بهبود همکاری میان كشورها در چارچوب فعالیت های مبارزه با 
اصول  طبق  می شود.  محسوب  جهان  كشتار جمعی  تسلیحات  تکثیر 
تصويب شده در اين قانون، استرالیا، فرانسه، آلمان، ايتالیا، ژاپن، هلند، 
لهستان، پرتغال، اسپانیا، انگلستان و آمريکا، موارد زير را مورد توجه و 

رسیدگی قرار دادند: 
1- تالش برای ساخت سالح اتمی، بیولوژيکی يا شیمیايی و سیستم های 

مربوط به آن ها 
با  مرتبط  مواد  يا  تسلیحات  اين  حمل(  يا  فروش  )خريد،  انتقال   -2

آن ها. 

ISPS كد
آسیا بنادر بسیار زيادی را در خود جای داده است كه بسیاری از آن ها 
از اهمیت ويژه ای برای تجارت جهانی برخوردار هستند. به عنوان نمونه، 
در جنوب شرقی آسیا، در كشورهای اندونزی، فیلیپین، مالـزی، تايلند 
امنیت  بندر وجود دارد.  ترتیب 14، 20، 25، 60، 140  به  ويتنام،  و 
به خصوص  و  آيمو  مقررات مصوب  به كمک  بنادر سراسر جهان،   در 
آيین نامه ی امنیت كشتی و تسهیالت بندری )ISPS( تامین می شود. 
حداقل  سوالس،  كنوانسیون  به  ای  ضمیمه  عنوان  به  نامه  آيین  اين 
الزامات امنیتی بنادر، كشتی ها و سازمان های دولتی را معرفی می كند. 
 ،A بخش  می شود:  تشکیل  اصلی  بخش  دو  از   ،ISPS نامه ی  آيین 
و  مالک،  شركت های  )توسط  كشتی ها  برای  اجباری  الزامات  حداقل 
 ،B بنادر )توسط كشورهای متعاهد به كنوانسیون( را در بردارد و بخش
به ارائه ی دستورالعمل ها و راهنمايی های دقیق تر برای اجرای ارزيابی ها 

و طــرح های امنیتی می پردازد. 
فصول دو بخش Aو Bمشابه يکديگر هستند و در زمینه ی امنیت بندر، 

سه جنبه ی اصلی زير را در بر می گیرند:
1- تغییر سطوح امنیتی )L2، L1 و L3 مشابه سیستم سطوح امنیتی 

 .)MARSEC دريايی
برای   DA مسئول  مقام  تعیین  شامل:  دولت ها،  مسئولیت های   -2  
رسیدگی امور امنیتی موجود و همچنین، تشکیل ساختاری سازمانی 

برای اجرای اين وظايف مانند: حمايت های قانونی محل و غیره(. 
 ،PFSA 3- امنیت تسهیالت بندری، شامل: فرايندهای اجرای ارزيابی

PFSO و تعیین افسر امنیتی بندر PRSP تدوين طرح های امنیتی

ReCAAP مركز اشتراك اطالعات
مركز اشتراک اطالعات در كشور سنگاپور، در چارچوب توافق نامه ی 
همکاری منطقه ای برای مبارزه با دزدی دريايی و سرقت مسلحانه علیه  
با همکاری و توافق كشورهای جنوب   ReCAAP كشتی ها در آسیا
شرقی آسیا به منظور افزايش امنیت آب های آن منطقه تشکیل شده 

كه موفقیت هايی را نیز تا به حال كسب كرده است. 
لوگوی ReCAAP، نشان دهنده ی روحیه ی تعهد، همکاری و التزام بین 
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كشورهای متعاهد برای مقابله با دزدی دريايی در كشورهای آسیايی 
لوگو، مجسم كننده ی رنگ دريا و داللت  آبی موجود در  است. رنگ 
بر قابلیت اعتماد و تعهد دارد و رنگ نارنجی، نشان دهنده ی انرژی و 
خاصیت حیاتی است. ReCAAP، بر سه اصل تبادل اطالعات، ظرفیت 
سازی و تشريک مساعی در بین كشورهای عضو در منطقه ايجاد شده 
برونئی،  بنگالدش،  كشور:  نامه، 17  توافق  اين  عضو  است. كشورهای 
كامبوج، چین، دانمارک، هند، ژاپن، كره، الئوس، میانمار، هلند، نروژ، 

فیلیپین، سنگاپور، سری النکا، تايلند و ويتنام را شامل می شود. 
سازمان  به  می توان  نامه  توافق  اين  عضو  دولتی  سازمانهای   از 
غیر  سازمان های  و   )IMO(، )MSTF-IFC(دريانوردی المللی  بین 
كشتیرانی  انجمن   ،)ASF(آسیا كشتی  صاحبان  مجمع  شامل:  دولتی، 
 ،)BIMCO(بالتیک دريانوردی  المللی  بین  شورای   ،)SSA( سنگاپور 
اتاق بین المللی كشتیرانی )ICS(، و فدراسیون صاحبان كشتی انجمن 

آسه آن )FASU( اشاره كرد. 
با هماهنگی سازمان بین المللی دريانوردی، كنفرانسی در دی ماه سال 
1387 با حضور كشورهای ذی نفع در جیبوتی تشکیل شد، تا مشابه 
توافق نامه ی همکاری منطقه ای برای مبارزه با دزدی دريايی و سرقت 
مسلحانه علیه ی كشتی ها در آسیا، برای اين منطقه نیز طراحی شود. 

ReCAAP
و سرقت  دريايی  دزدی  سوانح  در خصوص  نگرانی های گسترده  پیرو 
ماالكا،  تنگه ی  و  آسیا  شرقی  جنوب  در  كشتی ها  علیه ی  مسلحانه 
توافق نامه ی همکاری منطقه ای برای مبارزه با دزدی دريايی و سرقت 
مسلحانه از كشتی ها در آسیا ReCAAP در تاريخ 11 نوامبر 2004 در 
توكیو و با شركت 16 كشور منعقد شد. اين توافق نامه، با شرط الحاق 
10 كشور به آن، در تاريخ 4 سپتامبر 2006 الزم االجرا شد و تاكنون 
14 كشور به آن ملحق شده اند. متعاقبا مركز تبادل اطالعات ISC اين 

توافق نامه، در 29 نوامبر 2006 در سنگاپور آغاز به كار كرد. 

نقاط قوت
دزدی  با  مقابله  برای  ای  منطقه  الدولی  بین  سازمان  اولین  عنوان  به 
برخوردار  زير  قوت  نقاط  از   ReCAAP مسلحانه،  سرقت  و  دريايی 

است:
الف( الزام اين توافق نامه به متعاهدين خود برای شناسايی و تعیین يک 
نماينده در كشور خود به عنوان نقطه ی تماس آن كشور با ISC، باعث 
فرايندهای هماهنگی میان  از  به صورت عادی  می شودكشورهايی كه 
سازمان های خود بهره نمی برند، برای نیل به اهداف توافق نامه اقدام به 

ايجاد و به كارگیری اين فرايندها كنند. سازمان نماينده ی هر كشور 
موظف است:

 سوانح دريايی و سرقت مسلحانه در آب های سرزمینی خود را مديريت 
كند. 

به تبادل اطالعات با ISC بپردازد. 
بررسی قضايی مرتبط در كشور خود را تسهیل كند. 

و  دريايی  دزدی  با  ارتباط  در  را  خود  اجرايی  و  نظارتی  فرايندهای 
ترتیب،  اين  به  كند.  هماهنگ  مجاور  كشورهای  با  مسلحانه،  سرقت 
ReCAAP، كشورهای عضو خود را به سوی فرايندهای بین سازمانی 

خود سوق داده است. 
ب( تحت برنامه ی ظرفیت سازی خود، ReCAAP به كشورها كمک 
سازمان ها،  ساير  با  تعامل  بدون  و  مستقل  فعالیت  عوض  در  می كند 
اقدامات خود را در سطح گسترده و بین المللی و در بستری از تعامالت 
تا  دهند،  انجام  غیره  و  كارگاه ها  مانورها،  تمرين ها،  مانند:   مناسب، 

اثر بخشی فعالیت ها به حداكثر برسد. 
از آن جا كه دزدی دريايی و سرقت مسلحانه بخش های مختلف  ج( 
با آغوش   ReCAAP قرار می دهد،  تاثیر  را تحت  صنعت دريانوردی 
دريايی  بخش  در  فعال  عوامل  و  سازمان ها  ساير  همکاری  از  باز 
استقبال می كند. به همیـن دلیل، اين توافق نامه همکاری نزديکی با 
سازمان های مانند: IMO و BIMCO و ASF و intertanko ايجاد 
كرده است. به عالوه، كشورهای جديد نیز، می توانند به عضويت اين 
توافق نامه در بیايند؛ مانند، هلند كه آمادگی رسمی خود را برای الحاق 

به ReCAAP اعالم كرده است. 
توافق نامه یReCAAP، به عنوان اولین توافق نامه ی بین المللی از 
اين دست و با استفاده از اصول اولیه ی خود برای احترام به حاكمیت 
و شفافیت  بخشی  اثر  افزايش  از طريق  ارزش  ايجاد  كشورهای عضو، 
بسیار  سازمانی  بنای  سنگ  صورت  به  می تواند  فعالیت ها  در   كافی 
بزرگ تر و جامع تر و همچنین، الگويی برای سازمان های مشابه در ساير 

مناطق جهان قلمداد شود. 

محدودیت ها 
اغلب مسیرهای دريايی اصلی منطقه ای، به صورت كامل يا تا حدودی 
در آب های سرزمینی و تحت حاكمیت كشورهای اندونزی و مالزی قرار 
دارند و اين در حالی است كه اين دو كشور هنوز به عضويت اين توافق 
نامه در نیامده اند و كمبود اطالعات ارسال شده از سوی اين دو كشور در 
مورد سوانح دريايی، دزدی دريايی و سرقت مسلحانه، به شدت احساس 
می شود. ReCAAPدر تالش برای ترغیب اين دو كشور برای ملحق 
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شدن به اين توافق نامه است و امید می رود در آينده ی نزديک، اين 
مهم به وقع بپیوندد. 

در حال حاضر، مركز تبادل اطالعات ReCAAP فاقد نقش عملیاتی 
عضو  كشورهای  در  شده  تعیین  مركز  از  را  خود  اطالعات  زيرا  است؛ 
به منظور  است.  تاخیر  اندكی  معنای  به  امر،  اين  دريافت می كند كه 
تسريع در دريافت اطالعات و اقدامات الزم، می توان از كشتی ها خواست 
پیام های خود را به صورت مستقیم به ISC ارسال كنند تا اين مركز 

بتواند اقدامات موثرتری در اين خصوص به انجام برساند. 
مركز تبادل اطالعات اين توافق نامه، همچنین می تواند يکی از اولین 
امنیتی  اخطار  سیستم های  توسط  شده  ارسال  پیام های  گیرنده های 
كشتی ها SSASباشدكه مطابق با كنوانسیون سوالس، روی كشتی ها 
يا  پرچم  به كشور صاحب  پیام ها  اين  در حال حاضر،  نصب می شود. 
مالک كشتی ارسال می شود كه اغلب از صحنه ی سانحه دور هستند و 

متعاقبا با تاخیر نسبتا زيادی توسط ISC دريافت می شود. 
ارسال مستقیم اين پیام به ISC در كنار گیرنده های كنونی، می تواند 

انجام اقدامات مناسب را تا حد زيادی تسريع كند. 
علیه ی  مسلحانه  سرقت  و  دريايی  دزدی  امور  به  رسیدگی  كنار  در 
كشتی ها، اين توافق نامه می تواند نقش مشابه ای را در مبارزه با اقدامات 
تروريستی علیه ی بنادر بر عهده داشته باشد. اين امر منوط به همکاری 
حقیقی،  سوانح  شامل:  مناسب،  اطالعات  ارسال  و  مركز  اين  با  بنادر 
اقدام ناموفق و يا تهديد به اقدامات تروريستی علیه ی بنادر و تسهیالت 

موجود در آن است. 

مطالعه ی موردی حمله ی دریایی به كشتی MT Chios در فوریه ی 
)ReCCAP( 2011

سانحه ی   14 حدود  در   ،2011 2010وفوريه  اكتبر  ماه های  بین 
به دزدی دريايی(.  اقدام  مورد  و 9  دريايی )شامل: 5 مورد حقیقی 
يا  و  وارد كشتی می شوند  دريايی  در يک سانحه ی حقیقی، دزدان 
به كسی شلیک می كنند و خسارات يا جای گلوله ها قابل مشاهده 
است. در غیر اين صورت، به اين سانحه اقدام به دزدی دريايی گفته 
می شود( گزارش شده است. از اين 14 سانحه، يک كشتی با موفقیت 
توسط دزدان دريايی ربوده شدكه احتماال دزدان دريايی، متعلق به 
شرق آفريقا بوده اند كه به شناورها در ساحل سومالی و خلیج عدن 
حمله می كرده اند. از میان 5 مورد حقیقی، يک سانحه به گروه 1 
)John Moni كه در 5 دسامبر 2010 توسط دزدان دريايی ربوده 
 )Starlight Venture(تعلق داشتند به گروه 2  شد( و 4 سانحه 
از ساحل سومالی به سمت دريای  20 اكتبر 2010، دزدان دريايی 
عرب حركت كردند كه در حوزه ی مسئولیت هند قرار می گیرد. محل 
نقشه مشخص  روی  دريا،  اين  در  گزارش شده  سانحه ی  دقیق 14 

شده است. 
در واكنش به موج حمالت دزدان دريايی در اين منطقه، نیروهای دريايی 
هند )IN( و گارد ساحلی هند )ICG( كه مــركز ReCCAP نیز 
محسوب می شود، گشت های خـود را در غـرب منطقـه ی انحصــاری 
اقتصادی هند افزايش داده اند و يک نیروی ضد دزدي دريايی متشکل 
از چند كشتی در منطقه )پیش از 500 مايل دريايی از بمبئی( را به 
منظور ارتقا ی حساسیت منطقه و اتخاذ تدابیر مناسب اعزام كرده اند. 
طی اين اقـدامات، دو گروه از دزدان دريايی در حاشیه ی EEZ هنـد 
به   Prantalay 14. Prantalay دستگیر و دو كشتی مـاهیگیری 
كار رفته برای دزدی دريايی نیز، در تاريخ هاي 28 ژانويه و 6 فوريه 
دزدان  توسط  آوريل 2010،  در  دو كشتی  اين  توقیف شدند.   2011
دريايی شرق آفريقا ربوده شده بودند. حاصل اين عملیات، دستگیری 
43 دزد دريايی و آزادی 44 نفر از خدمه اين دو كشتی ربوده شده 

بود. 

شرح سانحه
در تاريخ 5 فوريه 2011، در ساعت 15:24)زمان محلی(، يک نفتکش 
يونانی به نام MT Chios در حال حركت در فاصله ی غرب گوچی 
شد.  نزديک  آن  به  دريايی  دزد   5 با  كوچک  قايق  يک  كه  بود  هند 
كردند.  نفتکش  سوی  به  شلیک  به  اقدام  خودكار،  سالح های  با  آنان 
فرمانده نفتکش، فورا آژير عمومی را به صدا درآورد و اقداماتی را مطابق 
افزايش سرعت، مانور كشتی  انجام داد، مانند:  راهنمايی شركت خود 
برای فرار، پاشیدن آب با شلنگ آتش نشانی بر روی مهاجمان و استفاده 
از منور سرخ. پس از چندين تالش ناموفق برای نزديک شدن به كشتی، 

دزدان دريايی ناامید شدند و به سوی كشتی خود باز گشتند. 
خوش بختانه نفتکش و خدمه ی آن، متحمل هیچ گونه آسیب يا خسارتی 

نشدند و فرمانده كشتی، سانحه را به MSCHOA گزارش كرد. 

سیستم تبادل اطالعات 
 ،ReCCAP اطالعات  مركز   ،2011 فوريه   5 روز   18:19 ساعت  در 
 MSCHOA را از مركز عملیات MT Chios گزارش حمله كشتی
دريافت كرد و به تمامی مراكز وابسته به خود اطالع داد. پس از واكنش 
تا  با كشتی تماس گرفت  ReCCAP در هند  اين گزارش، مركز  به 
اطالعات دقیق تری دريافت كند. طبق گزارش، كشتی سالم بود و به 

راه خود ادامه داد. 
 MV در ساعت 18:45، گارد ساحلی هند، از كشتی گشت خود، به نام
Samar خواست كه با حركت به سوی صحنه، منطقه را برای يافتن 
كشتی ها يا قايق های مشکوک مشابه جستجو كند. فرمانده ی نفتکش 
نیز، توصیف خود را از قايق و كشتی مهاجم و عکس های تهیه شده را 

برای مر كز گارد ساحلی ارسال كرد. 
با چراغ  با يک كشتی   ،Samar در ساعت 5:10روز 6 فوريه، كشتی
خاموش برخورد كرد كه به كشتی مهاجم شباهت داشت. كشتی گشت، 
برای مطمئن شدن به آن نزديک شد. كشتی مظنون، يک قايق تندرو به 
سوی كشتی گشت فرستاد كه پس از شلیک چند تیر هشدار، به سوی 
كشتی خود باز گشت. اندكی بعد، كشتی جنگی Tir نیز به اين عملیات 
پیوست و يک هواپیمای شناسايی نیز، از هوا اين عملیات را پشتیبانی 
كرد. با طلوع آفتاب، كشتی Samar به كشتی مهاجم نزديک شد و آن 
را به عنوان Prantalay II شناسايی كرد، آن كشتی، صیادی تايلندی 

بود كه در آوريل 2010، توسط دزدان دريايی ربوده شده بود. 
كشتی مهاجم به تماس های راديويی كشتی گشت توجه ای نکرد و در 
عوض با افزايش سرعت، سعی كرد از صحنه بگريزد. كشتی های گارد 
ساحلی هند، با شلیک تیرهای هشدار، اين شناور را متوقف كردند؛ كه 
افراشتن پرچم سفید، تسلیم شدند. خدمه در  با  نتیجه مهاجمان  در 
به دستور كشتی  قسمت دماغه ی كشتی مهاجم جمع شدند. سپس 
تا توسط كشتی های گارد ساحلی نجات  گشت، به داخل آب پريدند 
يابند. در نهايت، مركز ReCAAP، گزارش كامل عملیات را به تمامی 

مراكز مرتبط با خود ارسال كرد. 

نتایج تحقیقات اولیه 
 Prantalay طی اين عملیات، 28 دزد دريايی دستگیر و 24 نفر خدمه
آزاد شدند. دزدان، بخش اعظم تسلیحات خود را به آب انداخته بودند، اما 
مقامات توانستند برخی از آن ها را بیابند. دزدان دريايی برای تحقیقات و 
محاكمه به بمبئی منتقل شدند. با اين حال، تحقیقات هنوز ادامه دارد 
و خدمه ی كشتی صیادی Prantalay II، پس از اتمام تحقیقات به 

موطن خود بازگردانده خواهند شد. 

عوامل موثر در موفقیت عملیات
موفقیت اين عملیات در دستگیری دزدان دريايی و كشتی مهاجم و 
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آزاد سازی خدمه ی آن، حاكی از اهمیت شبکه ی تبادل اطالعات میان 
ReCAAP و كشتی ها و همکاری نزديک میان گارد ساحلی  مراكز 

هند، نیروی دريايی هند و پلیس بمبئی است. 

شبكه ی تبادل اطالعات 
در اين سانحه، گزارش دهی به موقع اطالعات مناسب توسط فرمانده ی 
و  متوقف  كشتی  شد  باعث  ربط،  ذی  عوامل  به  آن  انتقال  و  كشتی 
مهاجمان دستگیر شوند. به همین دلیل، مركز اطالعات ReCAAP از 
فرماندهان كشتی های فعال در منطقه ی آسیا می خواهد هر گونه مشکل 
و سانحه )مانند: مشاهده ی قايق و كشتی های مشکوک( را با استفاده 
اطالعات تماس مندرج در بخش نامه های 1333، 1334كمیته ی ايمنی 

دريانوردی آيمو، به مراكز كمک رسانی ReCAAP اطالع دهند. 

نتیجه گیری
اين مقاله به بررسی برخی از اسناد بین المللی برای مبارزه با تهديدات 
دزدی دريايی و تروريسم، به منظور ايمنی كشتیرانی و فعالیت بنادر 
از  حکايت  زمینه  اين  در  متفاوت  و  متعدد  اسناد  تصويب  می پردازد. 
نگرانی فزاينده ی بین المللی از كاهش ايمنی و امنیت دريايی و تالش 
برای رسیدگی به آن دارد. ضروری است نقاط قوت و ضعف هريک از 
اين اسناد شناسايی شوند تا بتوان از آن ها به بهترين شکل ممکن در 

مبارزه با اقدامات تروريستی و دزدی دريايی استفاده كرد. 
مقاله، هنوز شکاف هايی در زمینه ی  اين  انجام شده در  بررسی  طبق 
اطالعات اين اسناد وجود دارد كه بايد بر طرف شوند. مشکالت موجود 

در زمینه ی UNCLOS، عبارتند از:
يک  تنها  شامل  موارد  كه  است  معنا  اين  به  كشتی  دو  حضور  لزوم 
كشتی )مانند شورش خدمه يا سرنشینان(، تحت پوشش الزامات اين 

كنوانسیون نیست. 
اين كنوانسیون آب های سرزمینی را در بر نمی گیرد؛ مناطقی بسیار 
حساس و مهم در اقیانوس ها كه اكنون صحنه ی فعالیت های شديد غیر 

قانونی در نقاط استراتژيک مانند جنوب شرقی آسیا است. 
  EEZ يا  آزاد  دريای  به  فقط  دريايی،  دزدی  بردن  بین  از  به  تعهد 
به  نمی گیرد.  بر  را در  نقاط دريايی  تمام  و  كشورها محدود می شود 
به درون آب های سرزمینی يک  ترتیب، دزدان دريايی می توانند  اين 

كشور پناه ببرند. 
موارد  در  خصوصا  متخلفین،  مجازات  و  محاكمه  برای  مکانیسمی    
سرقت مسلحانه در آب های ساحلی وجود ندارد. در حقیقت، كشورهای 
تحت اين كنوانسیون، ملزم به تدوين قوانینی برای محاكمه و مجازات 
مجرمین در اين خصوص نمی شوند. در نهايت و به صورت كلی می توان 
تروريسم و دزدی  با  اين كنوانسیون كارايی چندانی در مبارزه  گفت: 

دريايی ندارد. 
كنوانسیونSUA، اولین قدم از سوی جامعه ی بین الملل برای ساخت 
شبکه ای از مکانیسم های حقوقی به منظورجلوگیری و مبارزه با تروريسم 
دريايی توسط كشورها محسوب می شود. با اين حال، اين كنوانسیون، 
تمامی وضعیت های ممکن در تروريسم دريايی، مانند برخی از مهم ترين 
سناريوها را پوشش نمی دهد. اين الزامات بايد به شیوه ی مناسب اصالح 
و بازبینی شوند. به عالوه، الزم به ذكر است كه حتی در اين شرايط و 
با وجود مشاهده ی موارد تروريسم، هنوز اصالحات به عمل آمده مانند 
سنتی  شیوه های  از  آمريکا   2003 اليحه ی  و   SUA  2005  پروتکل 
بین المللی در اين زمینه پیروی می كنند كه تاكید می كند، سوار شدن 
به يک كشتی خارجی و بازرسی آن در دريای آزاد برای مقاصد امنیتی، 
بايد با توافق مستقیم كشور صاحب پرچم آن كشتی انجام شود. اين 
فرايند، در دست اصالح و بازبینی است؛ اما هنوز به صورت مناسب و 

نهايی در نیامده است. 

در خصوص آيین نامه ی ISPS، بزرگ ترين مشکل، به اتکای مداوم به 
مقامات مسئول تعیین شده برای اجرای الزامات امنیتی در بنادر خود 
بسیار  امنیتی  استانداردهای  می دهد  نشان  شواهد  و  می شود  مربوط 
متفاوتی در بنادر مختلف مورد اجرا قرار می گیرند. اين عدم يکپارچگی 
بگیرد.  قرار  رسیدگی  مورد  مناسب  شیوه ی  به  بايد  شده،  مشاهده 
سازمان های مختلف، بايد با يکديگر همکاری و هماهنگی داشته باشند 
و از آموزش ارائه شده توسط IMOدر اين زمینه نیز حداكثر استفاده 
را ببرند. به عالوه، می توان به فعالیت سازمان ها و توافق نامه های منطقه 
دزدی  با  مبارزه  برای   ReCAAP نامه ی  توافق  تصويب  مانند:  ای، 
دريايی و تروريسم در مناطق دچار اين مشکالت نیز، تا حدودی امیدوار 

بود. 
در كنار موارد فوق، می توان توصیه های زير را برای بهبود وضعیت در 

اين زمینه در نظر گرفت:
 1( ارتقا و افزايش تدوين قوانین و مقررات توافقی برای مبارزه با تخلفات 
دريايی در تمامی مناطق دريايی، در عین احترام به حقوق كشورهای 

مرتبط با اين مناطق. 
اتخاذ  به  كه  دريايی  دزدی  برای  موجود  تعاريف  كردن  تر  شفاف   )2
رويکردهای متفاوت و تفاسیر گوناگون توسط كشورها و مشمولین منجر 

شده است. 
3( ايجاد يک مکانیسم همکاری برای تضمین اجرای مناسب قوانین و 

الزامات موجود و پر كردن شکاف های موجود. 
4( بازبینی قوانین ملی كشورها به منظور ايجاد پوشش قانونی مناسب 

برای اقدامات غیر قانونی در اين زمینه. 
5( متقاعد ساختن تمامی كشورها در مناطق مختلف، برای الحاق آن ها 
با  الزامات آن در قوانین ملی خود،  SUA و گنجاندن  كنوانسیون  به 

هدف اجرای موثر و يکپارچه ی آن در سراسر جهان. 
در  كه  طور  همان  بنابراين،  است.  درمان  از  بهتر  پیشگیری  مسلما 
قطعنامه های شورای امنیت در خصوص دزدی دريايی در سومالی بارها 
تاكید شده، وجود دولتی مردمی و قدرتمند و تالش در جهت مبارزه 
با فقر و ايجاد رفاه و اشتغال و اصالح وضعیت اقتصادی، اجتماعی، از 
راه حل هايی ريشه ای و بنیادی جهت مبارزه با دزدی دريايی محسوب 
می شود؛ اما از آن جا كه نیل به اين اهداف، مستلزم صرف زمانی طوالنی 
و تمهید مقدمات متعدد و امکانات فراوان است، چاره ای نیست كه به 
دزدی  با  مقابله  جهت  الزم  اقدامات  فوق،  موارد  جهت  اقدام  موازات 

دريايی نیز، صورت پذيرد. ■
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منابع آالینده  آب ها
تصوير پرنده ي آغشته به مواد نفتي، يکي از دل خراش ترين صحنه هايي است 
كه مطبوعات و رسانه ها، براي تهییج افکار عمومي، پس از وقوع آلودگي ها 
در دريا به مخاطبین خود نشان مي دهند و آلودگي روزافزون محیط زيست 
دريايي سبب شده كه افکار عمومي، كشتي ها و به خصوص تانکرها را يکي 
از مهم ترين عوامل آلوده كننده ي آب دريا قلمداد كنند؛ ولي همان گونه كه 
ــد، اين آلودگي، تنها حدود 5درصد از كل آلودگي هاي دريايي را  گفته ش
ــکیل مي دهد. به عنوان مثال، بین سال هاي 1978 و 1991 میالدي،  تش
ــورد آلودگي بزرگ در منطقه ي خلیج فارس رخ  بر اثر وقوع جنگ، پنج م
داد كه هر كدام از اين آلودگي ها، به تنهايي بیش تر از مجموع آلودگي هايي 
ــال 1989 میالدي، توسط اكسون والدز در سواحل آمريکا  است كه در س
اتفاق افتاد. در مورد ساير مناطق دريايي نیز، وضعیت به همین صورت است 
ــته يا ناخواسته، در اثر حضور و عملکرد صنايع مختلف، همه ساله  و خواس
مقدار متنابهي آلودگي وارد آب درياها مي شود كه گمان مي رود به منزله ي 

هزينه ي خسارت و تاواني در نظر گرفته مي شود كه محیط زيست دريايي، 
بابت پیشرفت تکنولوژي و پويايي چرخه ي صنعت، بايد متحمل شود.

ــور كلي، آلودگي صفر دردريا، يعني توقف تمام فعالیت هاي اقتصادي،  به ط
ــت درياها، براي  ــت: از طرفي، قابلی ــن طرز تلقي عماًل ممکن نیس كه اي
ــارات  ــي دارد، يعني بدون وارد آمدن خس ــرش آلودگي نیز حد معین پذي
ــده اي برخي از  ــت محیطي به دريا، مي توان در حد معین و كنترل ش زيس
ــرايط خاص منطقه اي، وارد دريا  ــته به نوع آلودگي و ش آلودگي ها را،  بس
كرد. اين مسأله در كنوانسیون هاي دريايي، تحت عنوان ريزش مواد نفتي، 
با واحد PPM.hpn مشخص شده و قوانین موجود، امکان دفع زباله هايي 
كه قابلیت برگشت به طبیعت را دارند )آن هم در شرايط خاص( را، مجاز 
ــمرده است. با اين وجود،  حد اين آلودگي ها، بايد تابع مديريت جامع و  ش
كاملي براي مناطق مختلف باشد و در شرايط متفاوت، از تعاريف مختلفي 
ــت هر منطقه، بتواند اين وظیفه را  ــتفاده شود، تا مديريت محیط زيس اس

عهده دار باشد.

مصطفي زارع دوست، امين موسي پور

تا دهه ي 50 ميالدي، گستره ي دريا در باور مردم، بي نهايت بود و اغلب بر اين اعتقاد بودند که آلودگي به هر ميزان، 
سرانجام در دريا حل  مي شود و به چشم نمي آيد. بر اين اساس، درياها به عنوان مناطقي به منظور نابودي و دفن مواد 
زايد تلقي مي شدند. با رونق گرفتن تجارت جهاني از طريق درياها و افزايش حمل ونقل دريايي و همچنين، جابه جايي 
مواد آلي از راه دريا، پديده ي آلودگي دريا و اهميت حفظ محيط زيست دريايي، مد نظر جوامع بين المللي قرار گرفت و 

در نهايت، وقوع سانحه ي کشتي نفتي Torry Canion، منجر به تصويب برخي قوانين کاربردي در اين زمينه شد. 
قوانين حفاظت از محيط زيست دريايي، براي کاهش آلودگي دريا بر اثر عبور و مرور کشتي ها وضع شد؛ به طوري که شناورهاي 
حامل مشتقات نفتي نيز، بتوانند با به کارگيري تدابير خاص ايمني، نسبت به کاهش آلودگي محيط دريايي، اقدامات کنترلي 
مناسبي را به اجرا درآورند. با پيشرفت علم و فن آوري، الزامات کنترلي و تجيزات پيشرفته تري روي شناورها نصب شد، تا 
آن جا که به مرور زمان، از تردد شناورهاي تك جداره حامل نفت  جلوگيري به عمل آمد و قوانين خاص و الزم اجرايي در زمينه ي 
کاهش ريسك آلودگي هوا به وسيله ي کشتي ها و همچنين، قوانين مربوط به جابه جايي آب باالست شناورها، به تصويب 

رسيد.
طبق بررسي انجام شده، ساليانه،  تنها 4/7درصد از مجموع آلودگي  )يك و نيم ميليون مترمكعبي( که وارد دريا مي شود، مربوط 
به کشتي ها و وسايل نقليه ي دريايي است و بيش تر آلودگي محيط زيست دريايي، متأثر از فعاليت صنايع ديگر محسوب 

مي شود. بنابراين، حفاظت از محيط زيست دريايي، بايد از سوي مجامع ملي و بين المللي با جديت بيشتري دنبال شود.
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مدیریت محیط زیست دریایي
ــتقیم، به صورت مواد  ــتقیم يا غیرمس ــط انسان، به طورمس آلودگي توس
ــن امر، موجب بروز  ــود و اي ــت دريايي وارد مي ش يا انرژي، به محیط زيس
اثرات زيان بار به منافع زنده ي دريايي و به مخاطره افتادن سالمتي انسان 
و ممانعت از پیشرفت فعالیت هاي دريايي، نظیر ماهیگیري خواهد شد و در 
ضمن، كاهش كیفیت آب دريا و كاهش تعداد تفريح گاه ها را نیز به دنبال 
ــطح مطرح است. اقدامات مبتني  ــت، در دو س دارد. آلودگي محیط زيس
ــتدل صورت  ــاس پايه هاي عقالني و مس بر كنترل آلودگي، همواره بر اس
ــاز، بیش از درک میزان  نمي گیرد. گاهي اوقات، اين قبیل اقدامات چاره س
مخاطرات ماده ي آالينده و درجه ي مفید واقع شدن اقدام، انجام مي شود. 
ــت موجب انجام مصرانه ي هر  تحريک افکار ناآگاه عمومي، گاه ممکن اس
كاري به منظور چاره جويي شود و يا دولت ها و برخي مجامع صنعتي خاص 
ــام بعضي عملکردها كند، تنها براي  ــور به تحقق پاره اي امور و انج را مجب
آن كه نشان  دهند،  به ظاهر در اين زمینه فعال هستند. اين گونه فعالیت هاي 
ــت بي ضرر باشند، اما مطمئناً هزينه بردار بوده و  ظاهري اگرچه ممکن اس
باعث اتالف منابعي خواهند شد كه شايد بهتر است در جاي ديگري به كار 

گرفته شوند.
ــول در زمینه ي كنترل آلودگي، ممکن  از جنبه ي ديگر، اقدامات غیرمعق
است سبب بدتر شدن اوضاع شود. ايجاد وحدت رويه در كنترل آلودگي ها، 

در دو سطح كلي براي مديريت محیط زيست در نظر گرفته مي شود:

سطح اول
میزان آلودگي كم تر از ظرفیت درياست، مانند:  زماني كه نفت، منبع اصلي 
ــطح، مقابله با آلودگي  ــل آن اندک بود. در اين س ــرژي نبود و حمل ونق ان
حاصل از عملکرد كشتي ها، هزينه اي ايجاد نمي كرد و مواد زايد در اثر فعل 
و انفعاالت شیمیايي، در طبیعت جذب مي شد. در بسیاري از مناطق جهان، 
اين سطوح از آلودگي وجود دارد و مديريت محیط زيست، به منظوركنترل 

آن،  به شکل سنتي انجام مي پذيرد.

سطح دوم
میزان آلودگي، فراتر از ظرفیت پذيرش دريا و افکار عمومي است و هزينه هاي 
اضافي ايجاد مي كند. وظیفه ي مديريت آلودگي، اين است كه مطمئن شود 

آلوده كننده ي محیط، اين هزينه هاي اضافي را پرداخت مي كند.
در اين مرحله، هرچه فعالیت هاي اقتصادي بیش تري صورت گیرد،  به نوعي 
هزينه هاي زيست محیطي هم،  بايد جهت كنترل سطح آلودگي ها افزايش 

يابد. نمودار 1، اين موضوع را نمايش مي دهد.
ــود، آلودگي محیط  ــاهده مي ش ــماره ي 1 مش همان گونه كه در نمودار ش
زيستي، با فعالیت هاي اقتصادي رابطه اي مستقیم دارد؛ به نحوي كه هرچه 
فعالیت هاي اقتصادي بیش تر شود، آلودگي محیط زيست نیز افزايش پیدا 
مي كند. اين آلودگي ها، از نقطه اي PO آغاز مي شود.، در حقیقت نقطه ي 
ــت كه توانايي جذب مواد  ــت اس PO همان حد قابل پذيرش محیط زيس
آالينده را بدون تأثیر سوء دارد و پس از اين، نقطه ي آاليندگي در محیط 
مشهود مي شود و تأثیرات آن با رشد و فعالیت اقتصادي، رابطه ي مستقیم 
خواهد داشت و يا به عبارتي ديگر، قبل از PO، مديريت سطح 1 و بعد از 

PO،  مديريت سطح قرار دارند.

ــودكه آلودگي هاي  ــاهده مي ش ــماره ي 2، مش ــودار ش ــا مالحظه ي نم ب
محیط زيستي، با هزينه ي كاهش اثرات زيست محیطي، رابطه ي معکوس 
ــت محیطي بیش تر  دارد. به طوري كه هرچه در زمینه ي كاهش اثرات زيس
ــدا كرده و  ــت محیطي بیش تر كاهش پی ــم آلودگي هاي زيس هزينه كنی
ــالم تري خواهیم داشت؛ هرچند تحت هیچ شرايطي،  درنتیجه اقتصاد س
ــد و منحني بعد از نقطه ي O1، به صورت  اثرات آلودگي صفر نخواهد ش
ــي اين دو نمودار، به صورت  خط افقي ادامه پیدا خواهد كرد. حال با بررس

زير خواهیم داشت:

 lean up Cost مانند ،Corrective Cost ــران ــه ي جب PoXP هزين
ــم، ماهي گیري يا مردم  ــارت صنعت توريس براي Oil Spil يا جبران خس

است.

)نمودار 1( 

آلودگی دريايی

P0

فعالیت  اقتصادی
) سود(

سطح آلودگی دريايی
P

C آلودگی دريايی

PP1P0
هزينه های 
کاهش آلودگی

زيست  های  آلودگی 
محيطی

آلودگی دريايی

PP0

زيست  های  آلودگی 
محيطی

فعالیت  اقتصادی
) سود(

هزينه های کاهش آلودگیسطح آلودگی دريايی

)نمودار2(

)نمودار 3(
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هزينه ي پیشگیري = Preventive cost مثالً double botton شدن 
تانکرها، مي تواند جاي هزينه جبران را بگیرد.

ــود بحراني و هزينه ي بحراني است،  به عبارتي،  نقطه ي X محل تعادل س
ــي و آلودگي  ــک آلودگ ــاي انجام گرفته در زمینه ي كاهش ريس هزينه ه
ــه، نقطه ي اپیتیمم  ــي دارند. اين نقط ــت، در نقطه ي X تالق محیط زيس
آلودگي و هزينه هاي زيست محیطي است كه مي توان هزينه ي قابل قبولي 
را براي دست يابي به سود قابل قبول در نظر گرفت. از اين نقطه به بعد هرچه 
هزينه  را باالتر ببريم سودي بابت فعالیت اقتصادي نصیب ما نخواهد شد و 
ــارت وارد كرده ايم. به  اگر يک واحد ديگر را آلوده كنیم همان قدر هم خس
اين منظور، فعالیت هاي اقتصادي و محیط زيست دريايي، مي بايد همیشه 
به عنوان دو عامل مهم مد نظر قرار گرفته و تأثیر متقابل آن ها بر يکديگر 

را بررسي كرد.

هزینه هاي محیط زیست دریایي
رويکرد كنوني جهان نسبت به تخريب محیط زيست كه ترمیم آن نیازمند 
هزينه ي بسیار گزاف و زمان طوالني است، در برخي موارد نیز هرگز ترمیم 
نمي شود. ابتدا بر پیشگیري و كاهش اثرات سوء زيست محیطي و سپس 
بر اصل پرداخت هزينه ي ترمیم محیط زيست، توسط آلوده كننده استوار 
است. صنايع، مي بايد در اولین مرحله با انجام ارزيابي هاي زيست محیطي 
ــوء زيست محیطي پرداخته  و روش هاي علمي موجود، به كاهش اثرات س
ــپس در هنگام آلوده كردن محیط، در پرداخت هزينه ي بازسازي آن  و س

مشاركت كنند. هزينه هاي آلودگي به موارد زير بستگي دارد:
ـ خصوصیت مواد آالينده
ـ  میزان و وسعت آلودگي

ـ مکان و زمان آلودگي
ـ شرايط جوي

برآورد هزینه هاي ناشي از آلودگي دریایي 
ــارات ناشي از سوانح نفتي،  ــور ما، دستورالعملي جهت برآورد خس در كش
ــتاندارد و فراگیر، وجود ندارد. هم اكنون در  به عنوان يک دستورالعمل اس
ــتورالعمل هاي زيادي مورد استفاده قرار مي  ــورهاي مختلف دنیا، دس كش
گیرد كه از جمله ي آن ها، مي توان به دستورالعمل ادعاي خسارت صندوق 
ــارت صندوق  ــتورالعمل ادعاي خس ــت نفت )EPA(، دس بین المللي نش
ــارت آلودگي نفتي و دستورالعمل ادعاي خسارت  بین المللي جبران خس

مركز میمک، اشاره كرد.
هزينه هاي محیط زيست دريايي، شامل هزينه هاي پاكسازي، جبران خسارت 
جهت جابه جايي فعالیت ها در ساحل )Corrective Cost( و هزينه هاي 
ــده در بنادر، هزينه جهت ساخت و راه اندازي  ــهیالت دريافت ش ايجاد تس
ــگیرانه )وضع  ــاي دوجداره )Preventive Cost( و اقدامات پیش تانکره
 Optimal( ــود تا آلودگي از حد مطلوب خود ــبب ش قوانین( مي تواند س
Level( فراتر نرود. هزينه هاي پیشگیري، فقط در صورتي ارزش اقتصادي 
ــیله ي اقدامات  ــد كه به وس ــود مازادي باش دارند كه میزان آن كم تر از س
پیشگیرانه حاصل مي شود. هزينه هاي آلودگي، شامل، هزينه هاي مستقیم از 
بین رفتن كاال، سود اقتصادي ازدست رفته و خسارت به ذخاير منحصربه فرد 
ــدي پیچیده خواهد بود. با نگاهي به  ــاب كه اندازه گیري آن ها تا ح و كم ي
دستورالعمل ها، ديده مي شود كه مراحل تعیین خسارت ناشي از آلودگي 
ــت و تفاوت، تنها در روش ارزيابي و برآورد  نفتي در اكثر آن ها يکسان اس

اقتصادي آن است.

ظرفیت پذیرش دریا و افكار عمومي
ــدي نهايي كاالها  ــاي مبتني بر رضايت من ــي، مي توان ارزش ه به طوركل
ــده و در بازاري هم  ــنتي از طبیعت حاصل ش ــي را كه به طور س و خدمات
ــت )WTP( و تمايل به  ــود، با دو ابزار تمايل به پرداخ ــتد نمي ش دادوس
ــوان معیاري براي  ــرد و آن ها را به عن ــرش )WTA(، اندازه گیري ك پذي
ــرد. تاكنون،   ــده از رضايت مندي نهايي به كار ب ــنجش ارزش هاي برآم س
نهادهاي تصمیم گیرنده و سیاست گذار از اين ابزارها، براي كسب اطالعات 
ضروري درباره ي ارزش خدمات اكوسیستمي، استفاده هاي وسیعي كرده اند. 
ــت كه فرد براي  منظور از تمايل به پرداخت )WTP(، حداكثر مبلغي اس
ــت آوردن كااليي، حاضر به پرداخت آن است. در مقابل، در تمايل  به دس
ــرايطي وجود دارد كه افراد براي اجتناب از آن، يا  به پذيرش )WTA(، ش
ــت آنان نبوده، اما به آن ها تحمیل  جبران تحمل چیزي كه مورد درخواس
ــده است، از دولت يا سازمان هاي ديگر، مبالغي دريافت مي كنند كه به  ش
آن، تمايل به پذيرش يا دريافت هزينه ي جبراني مي گويند. عوامل اثرگذار 

بر ظرفیت پذيرش )WTA( شامل:
ــ  سطح درآمدي در يک منطقه كه به دلیل سطوح مختلف درآمدي براي 
هر گونه آلودگي به وجودآمده،  نتايج سود و زيان آن در كشورهاي مختلف، 

تفاوت خواهد داشت.
ــ  میزان ظرفیت پذيرش )WTA( انسان ها در زمان حوادث كه منجر به 

آلودگي هاي بزرگ مي شود.
ــ  رسانه هاي جمعي

ــ اختالف حدود مطلوب آلودگي در كشورهاي مختلف، بزرگ ترين مشکل 
در تدوين اجراي قوانین اثربخش محیط زيستي است.

جمع بندي
ــرايط خاص  ــي خلیج فارس، و درياي عمان،  به دلیل ش ــق درياي 1 . مناط
ــناورها، نیازمند حفاظت و مراقبت در برابر  ــت محیطي و تردد زياد ش زيس

74

18
ه 0

مار
 ش

ا /
دری

 و 
در 

بن

74

17
ه 8

مار
 ش

ا /
دری

 و 
در 

بن

پیشگیری و مقابله 



آلودگي هاي زيست محیطي هستند.
مطالعات انجام يافته،  نشان مي دهد كه حفاظت در برابر آلودگي هاي نفتي، 

در صدر اولويت هاي زيست محیطي اين مناطق قرار دارد.
ــیون بین الملي مارپل، كلیه ي بهره برداران از دريا، اعم  ــاس كنوانس بر اس
ــركت هاي كشتیراني، موظف  از تولیدكنندگان و حمل كنندگان نفت و ش
هستند،  ضمن انجام اقدامات پیشگیرانه  موردنیاز براي جلوگیري از ريزش 
نفت، آمادگي الزم براي مقابله با سوانح نفتي را بر اساس دستورالعمل اين 

كنوانسیون بین المللي، در خود ايجاد كنند.
در موردكنترل آلودگي ناشي از فعالیت ها در بستر خلیج فارس، بايد كشورها 
ــركت هاي نفتي، با استفاده از  به طور جدي تکالیف دقیق و معیني را به ش
ــد موارد زير را تحت  ــتمي مي توان قوانین ملي تحمیل كنند،  چنین سیس

پوشش قرار دهد:
ــ گزارش اطالعات كافي به دولت ها، توسط عامل فعالیت ها.

ــتمر عملیات و توصیه ي استانداردهاي تکنیکي و تأمیني و  ــ  نظارت مس
اجراي اين تکالیف، با ضمانت اجراي جدي.

ــ  در سطح ملي توجه زيادي به آلودگي هاي نفتي ناشي از كشتیراني در 
ــود و به اين منظور، كشورهايي كه در سطح  ــاهده مي ش خلیج فارس مش
منطقه، هنوز قانون جلوگیري از آلودگي دريا را وضع نکرده اند، بايد مبادرت 
به اين كار كنند و كشورهاي فاقد اين قوانین سعي كنند تا نواقص آن را با 

اتخاذ معیارهاي متحدالشکل برطرف نمايند.
ــ وضع و اعمال مقررات مؤثر داخلي و ملي هر يک از كشورهاي ساحلي 

و تقويت مقررات موجود.
ــ  نظر به اين كه تقريباً تمام سواحل شمالي خلیج فارس، متعلق به جمهوري 
ــالمي ايران است، وضع و اجراي قوانین ملي ايران، مي تواند در كاهش  اس

آلودگي خلیج فارس بسیار مؤثر باشد. بنابراين پیشنهاد مي شود:
ــ  ترغیب كشورهاي حاشیه ي خلیج فارس به عضويت در كنوانسیون هاي 
ــارت آلودگي نفتي و تأسیس صندوق بین المللي  مسؤولیت ناشي از خس
ــارت ناشي از آلودگي هاي نفتي و ايجاد سیستم بین المللي در  جبران خس

اين خصوص.
ــ وضع و اعمال قوانین مؤثر و كارآمدملي به موازات همکاري موجود براي 

اجراي كنوانسیون ها و كوشش براي تقويت هرچه بیش تر اين همکاري.
ــ  با توجه به بعد تخصصي تشخیص خسارات مستقیم و غیرمستقیم وارد 
بر اكوسیستم آبي از سوي آالينده ها و نیاز به اطالعات دقیق درباره ي قوانین 

بین المللي دريانوردي و حفظ محیط زيست سالم، بايد دادگاه رسیدگي به 
جرايم دريايي، با قضات متخصص در اين زمینه و با رفع نواقص قانوني، در 

اسرع وقت، از سوي مراجع صالحیت دار ايجاد شود.
در خصوص سازمان ها و ساختارهاي موجود براي مقابله با آلودگي نفتي در 

ايران، در زمینه ي بهبود مشکالت، راهکارهاي زير پیشنهاد مي شود:
ــ تفکیک وظايف و مشخص شدن وظايف هر يک از بخش هاي درگیر در 
ــوي سازمان بنادر و دريانوردي و مشخص  امر مقابله با آلودگي نفتي از س
ــازمان هاي همکاردر اين امر، كه در مواقع  ــؤولیت ها از سوي س شدن مس

اضطراري بتوان از آن ها استفاده كرد.
ــي براي كاركنان و افراد مسؤول، آموزش مردم  ــ  اجراي دوره هاي آموزش
ــه با آلودگي نقش مهمي ايفا  ــین كه مي توانند در مقابل بومي و ساحل نش

كنند.
ــان و مرور هماهنگي  ــي، جهت آمادگي كاركن ـــ برگزاري مانورهاي مل ـ
ارتباطات و مخابرات در زمان وقوع حادثه و آگاه سازي و به كارگیري مردم 

بومي در زمان بروز سوانح.
ــور از نظر مراكز دريافت مواد زايد  ــ  افزايش پايانه هاي نفتي جنوبي كش

نفتي و جلوگیري از تأخیر كشتي ها در فعال كردن اين امر.
ــ  آگاه سازي عمومي در سواحل جنوبي كشور، در زمینه ي ارزش اكوسیستم 
ــار دارند، تا در مواقع بروز آلودگي نفتي،  ــه و ثروت ملي كه در اختی منطق
ــبت به اين ارزش ها،  ــد از حق خود دفاع كنند؛ زيرا اغلب مردم، نس بتوانن

آگاهي ندارند.
ــي، تا در هنگام  ــازمان هاي غیردولتي )NGO( و خصوص ــکیل س ــ  تش
ــکل هاي  ــیاري از مواقع، تش ــروز حادثه،  به موقع اقدام كنند،  زيرا در بس ب
ــت محیطي بخش خصوصي مي توانندنقش مهمي را بر عهده داشته  زيس

باشند.
ــتماتیک در منطقه و انجام  ــي گشت هاي سیس ــ  بهبود كنترل و بازرس

مراقبت هاي زيست محیطي و پايش، به صورت منظم.
ــ  تامین تسهیالت مورد لزوم براي دريافت آب  توازن در ترمینال هاي 

نفتي.
ــي در  ــرات آلودگ ــزان و اث ــي می ــه ي بررس ــي در زمین ـــ  برنامه هاي ـ
ــت، بنادر و  ــت از محیط زيس ــازمان هاي حفاظ ــط س ــارس، توس خلیج ف
ــگاه ها ــاي وزارت نفت و همچنین، دانش ــز پژوهش ه ــوردي و مرك  دريان

به اجرا گذاشته شود. ■
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ــتراتژيک  ــعه ي صنعت حمل ونقل دريايي ايران و اهمیت اس طرح توس
ــي و بهبود اوضاع  ــعه ي آن ها به منظور افزايش كاراي ــادر و لزوم توس بن
كنوني اين صنعت، در جهت باال بردن سهم جمهوري اسالمي ايران در 
ــکل جدي مورد توجه مسؤولین اموردريايي  منطقه، از مدتی قبل به ش
و بندری كشورقرار گرفته است، كه از آن جمله، مي توان به عزم جدي 
ــل بنادر، از نسل هاي اول و دوم به بنادر نسل سوم  دولت در ارتقاي نس

اشاره كرد. 
ــعه ي بنادر، امري  ــل، تأكید بر همه جانبه بودن كار توس ــه همین دلی ب
ــد كه توجه به ويژگي هاي اقلیمي، بومي و زيستي  بديهي به نظرمي رس
ــه به هزينه هاي  ــمار مي رود. با توج ــادر، از جنبه هاي مهم آن به ش بن
ــطح عملکرد بنادر و بهبود قابلیت هاي  گزاف موردنیاز، جهت ارتقاي س
ــت و  ــعه ي يک بندر بر محیط زيس ــزوم توجه به پیامدهاي توس آن، ل
شرايط بومي ساكنان آن منطقه پس از شروع به كار، از جايگاه ويژه اي 

برخوردار خواهد بود. 
ــادر قرار  ــعه ي بن ــت محیطي كه تحت تأثیر توس ــي زيس عوامل اساس

مي گیرند، عبارتند از:
● تغییر در كیفیت آب

● تأثیرات منفي بر هیدرولوژي )آب شناسي( ساحلي
● آلودگي اعماق دريا

● تأثیر منفي بر اكولوژي دريا و ساحل
● تأثیرات نامطلوب بر زيبايي طبیعي دريا

● تأثیرات نامطلوب اجتماعي، فرهنگي
ــه، نحوه ي تأثیرپذيري هر يک از اين عوامل و راه كارهاي مقابله  در ادام

با آن، توضیح داده مي شود.

1 . تغییر در كیفیت آب
ــزات منحصربه فردي  ــکله ها داراي تجهی ــه مي دانیم، اس همان گونه ك
ــود. يکي از اين  ــاير صنايع، از آن ها استفاده نمي ش ــتند كه در س هس
ــاخت ها، موج شکن ها هستند كه باعث تغییر در جهت جريان آب  زيرس
مي شوند و حجم عظیمي از آب را در حالت سکون و در پشت خود جمع 
مي كنند. عالوه بر آن، ورود فاضالب هاي صنعتي و شهري نیز به داخل 
ــد فیتوپالنگتون ها)گیاهان  ــبي براي رش اين آب هاي راكد، مکان مناس
شناور بر روی آب( ايجاد كرده و  باعث كاهش میزان حاللیت اكسیژن 
در آب و تولید گاز سولفید هیدروژن )H2S( مي شود، و كیفیت آب را 
به شدت كاهش مي دهد. اين گاز، بیشتر در آب هاي راكد تولید مي شود 
و از بوي تندي كه دارد، قابل شناسايي است. از نظر زيست محیطي، گاز 
ــیار مخربي بر ارگانیسم هاي زنده ي گیاهي  سولفید هیدروژن تأثیر بس

و جانوري دارد.

راهكارها
ــعه ي بندر، بايد بر  ــب براي احداث و توس به هنگام انتخاب مکان مناس
ــیم كه آيا مکان موردنظر، توانايي مقابله با  ــته باش اين نکته توجه داش

اثرات منفي به وجودآمده در اثر راكدبودن آب را دارد يا نه؟
ــزان جمعیت آن  ــعه ي بندر، بر می ــر آن، مي دانیم كه با توس ــالوه ب ع
ــد. بنابراين، نیازمند  ــم گیري افزوده خواهد ش ــه، به صورت چش منطق
ــتم دقیق جهت جمع آوري و دفع فاضالب خانگي و  طراحي يک سیس

صنعتي هستیم، تا از ورود فاضالب به دريا، جلوگیري شود.
ــري از ريختن زباله هاي خانگي و  ــع قوانین جامع، به منطور جلوگی وض
ــراي جلوگیري از  ــوان يکي از عوامل كارآمد ب ــي در دريا، به عن صنعت

آلودگي دريا و منابع طبیعي، امري كاماًل ضروري محسوب مي شود.

علي رضا کاظمي آسيابر
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2 . تأثیرات منفي بر هیدرولوژي )آب شناسي( ساحلي
ــعه ي بنادر، از جنبه هاي اجتناب ناپذيري بر جريان آب در ساحل  توس
ــتي ها در  ــت. مي دانیم كه به منظور پهلو گرفتن كش تأثیر خواهد گذاش
ــاحل، نیاز به درافت )عمق( مناسب آب، غیرقابل انکار است. با ايجاد  س
ــاني در محیط دريا، جريان  ــن درافت و با توجه به روند تغییرات انس اي
ــد كه اين،  ــاع موج هاي پديدآمده، دچار دگرگوني خواهد ش آب و ارتف
خود مي تواند به فرسودگي و كاهش يا افزايش اليه هاي شن و ماسه در 

خط ساحلي منتهي شود.
همچنین هر گونه تغییر در جريان آب، موجب تغییر در ارتفاع موج هاي 
ــود، به طوري كه بازگشت اين امواج، مي تواند  ــاحل مي ش نزديک به س

پايداري كشتي هاي كوچک نزديک به ساحل را به خطر بیاندازد.

راهكارها
ــعه ي بنادر براي جلوگیري و  يکي از كارمدترين روش ها در هنگام توس
ــاحلي و جريان هاي آبي، در  كاهش تغییرات مخرب در هیدرولوژي س
ــتن مدل تجربي يا مدل سازي كامپیوتري قبل از توسعه ي  اختیار داش
بندر است. مدل كامپیوتري، به ما كمک مي كند قبل از اين كه تغییرات 
ــع اين گونه  ــبت به رف ــود، نس ــارت هاي جبران ناپذير ش منجر به خس

خسارات، پیش بیني هاي الزم را انجام دهیم.

3 . آلودگي اعماق دریا
ــري از تجمع مواد  ــاحل، جلوگی ــي از ويژگي هاي امواج در كنار س يک
ــاخته  ــت. بنابراين، زماني كه در يک منطقه،  بندري س زائد در دريا اس
ــدن آب  ــعه پیدا مي كند، به علت راكد ش ــود و يا يک بندر توس مي ش
ــواد زائد در آن  ــیني م ــوب و ته نش و نبود موج هاي طبیعي، میزان رس
ــه افزايش خواهد يافت و اين امر، باعث آلودگي كف دريا خواهد  منطق
شد. اين رسوبات و مواد زايد همراه آن، با پوشاندن كف دريا، چرخه ي 
ــي مي كنند را با خطرات و  ــي موجوداتي كه در اعماق دريا زندگ زندگ

نارسايي هاي جدي، روبه رو مي كند.
تأثیر منفي ديگر اسکله ها بر دريا، سايه ي تجهیزات و سازه ي اسکله بر 
ــت كه باعث جلوگیري از تابش آفتاب بر سطح دريا مي شود و  دريا اس
ــش فیتوپالنگتون ها را افزايش مي دهد كه اين خود منجر به تولید  روي
گاز سولفیدهیدروژن و مواد مضرديگر در سطح و عمق آب دريا خواهد 

شد.

راهكارها
اليروبي مکرر و جابه جايي مواد مضر و زائد از ته دريا، يک روش مناسب 
ــتگي مواد مضّر در ته دريا و آلودگي  و كارآمد براي جلوگیري از انباش
ــت كه اليروبي، خود  ــت. البته بايد توجه داش منابع زيرزمیني دريا اس
باعث تغییر در اكوسیستم دريا خواهد شد. از اين رو در هنگام اليروبي، 
ــارات وارده بر  ــدف اصلي بايد خارج كردن مواد زائد، با كم ترين خس ه

اكوسیستم طبیعي دريا باشد.

4. تأثیر منفي بر اكولوژي دریا و ساحل
ــت و اكوسیستم هر منطقه، منحصربه فرد است  از آن جا كه محیط زيس
ــتگي دارد. هر گونه  ــه ويژگي هاي محیطي و فیزيکي آن منطقه بس و ب
ــداث بنادر به  ــعه و اح ــتم كه در نتیجه ي توس ــر در اين اكوسیس تغیی
وجودمي آيد،  زندگي گونه هاي جانوري و گیاهي آن منطقه را تحت تأثیر 
ــت آب، هیدرولوژي  ــل اصلي آن، تغییر در كیفی ــرار مي دهد كه دلی ق
ــیاري از اين تغییرات  ــت. نتیجه ي بس ــاحلي و آلودگي كف دريا اس س
ــت كه خود، موجب كاهش  ــن رفتن گونه هاي مختلف گیاهي اس از بی
ــع غذايي ماهي ها و گونه هاي جانوري و باعث مرگ ومیر  انرژي در مناب
ــود. در بسیاري از موارد، گونه هاي مختلف موجودات بومي،  آن ها مي ش
با توجه به تغییر شرايط محیطي، مجبور به تغییر مي شوند و گونه هاي 
گیاهي و جانوري جديدي كه سازگار با محیط جديد هستند، به وجود 

مي آيند.
ــي نامطلوب كه ارزش  ــد بي رويه ي گونه هاي گیاه ــرف ديگر، رش از ط
ــاندن سطح آب هاي  غذايي براي گونه هاي جانوري ندارند، موجب پوش
ــد كه اين امر، خود منجر به كاهش  ــکله خواهد ش ــت اس راكد در پش
ــود. كاهش میزان  ــیژن در آب و هوادهي می ش ــزان حاللیت اكس می
حاللیت اكسیژن در آب، باعث افزايش آلودگي آب هاي راكد و دشواري 
ــوري كه در چنین مواقعي، اين  ــود؛ به ط در تنفس جانوري آبزي مي ش

آبزيان مجبور مي شوند براي تنفس، به سطح آب بیايند.
ــاحل،  ــي، درختان موجود در س ــتم هاي طبیع ــن در اكوسیس همچنی
ــتگاه انواع گونه هاي جانوري وابسته به اكوسیستم دريايی هستند  زيس
ــاره ي كیفیت آب دارند؛ درحالي كه  ــیار مهمي در بهبود دوب و نقش بس
ــد و ضربه هاي  ــن درختان قطع خواهند ش ــاز بنادر، اي ــاخت و س با س

جبران ناپذيري به اكوسیستم دريا وارد مي شود.

راهكارها
ــتم  ــن باال، عوامل اصلي ايجاد دگرگوني در اكوسیس ــا توجه به عناوي ب
ــر در كیفیت آب، تغییر  ــش هوادهي در آب، تغیی ــاحل، كاه دريا و س
ــتگاه فیزيکي  ــاق درياها و تغییر در زيس ــي اعم ــان آب، آلودگ در جري
ــده براي كاهش  ــت. بنابرين، عالوه بر راهکارهاي بیان ش موجودات اس
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ــمندانه در كنار مطالعه ي  ــذار، نظارت كامل و هوش ــن عوامل تأثیرگ اي
ــیار ضروري تلقي  ــت محیطي، امري بس دقیق بر روي فاكتورهاي زيس
ــاس و حیاتي منطقه، بايد  ــود؛  به طوري كه همه ي گونه هاي حس مي ش
شناخته شوند تا مجموعه ي عواملي كه باعث كاهش تولیدمثل گونه ها 

و مهاجرت آن ها مي شود، در حد مینیمم خود قرار گیرند.
ــعه ي فضاي سبز در اطراف بنادر، يکي ديگر از روش هاي مناسبي  توس

است كه موجب كاهش اثرات منفي تغییر در اكوسیستم خواهد شد.

5 . تأثیرات نامطلوب بر زیبایي طبیعي دریا
ــعه ي بندر، تحت تأثیر  ــت ديداري در يک پروژه ي احداث و توس كیفی
ــکله  تجهیزات، نورپردازي ها و مزاحمت هاي اپتیکي )نوري(  بندر و اس
ــود بخشي از  قرار مي گیرد. به اين معني كه وقتي تصمیم گرفته مي ش
ساحل دريا تحت عنوان بندر مورد استفاده قرار گیرد و در آن جا اسکله 
ــم انداز كاماًل مصنوعي، شامل وسايل صنعتي و  ــاخته شود، يک چش س
ــم انداز طبیعي، و زيباي دريا و ساحل  ــکله، جايگزين چش تجهیزات اس
مي شود كه به دنبال آن، انواع نورهاي اضافي مورد استفاده براي روشن 
ــاس كاماًل نامطلوبي در  ــب، ممکن است احس ــتن بندر در ش نگاه داش

روحیه و روش هاي زندگي ساكنین آن منطقه ايجاد كند.

راهكارها
ــه كار گیرند تا  ــت را ب ــد نهايت دق ــادر، باي ــي بن ــان در طراح طراح
ــکله و محیط طبیعي  ــط مصنوعي اس ــن محی ــاي الزم بی هماهنگي ه
ــود. دقت در انتخاب نوع رنگ تجهیزات اسکله،  ــاحل ايجاد ش دريا و س
ــاس خوب  نورپردازي ها و نحوه ي چیدمان اين تجهیزات، مي تواند احس

و مطلوبي در ساكنین آن منطقه به وجود بیاورد.
ــراف بندر، مي تواند تا حدود  ــبز و روح بخش در اط وجود يک فضاي س
ــبت به تجهیزات سرد و بي روح  ــاس منفي ايجادشده نس زيادي، احس

اسکله را از بین ببرد.

6 . تأثیرات نامطلوب فرهنگي و اجتماعي
ــي در فاكتورهاي  ــعه ي يک بندر، اغلب موجب تغییرات ــاخت يا توس س
ــد كه سبب به وجود آمدن برخي تناقض ها  اجتماعي منطقه خواهد ش
ــائل اخالقي، رويکردهاي فرهنگي، مذهبي و طايفه اي مردم آن  در مس
ــود. صنعتي و مدرنیزه شدن، ممکن است باعث تغییرات  منطقه مي ش

جدي در فرهنگ هاي سنتي مردم ساكن آن منطقه شود.

راهكارها
ــعه ي بندر در  در برخي موارد جابه جايي افراد از مناطقي كه براي توس
ــده است و اسکان مناسب آن ها در مناطق ديگر، مي تواند  نظر گرفته ش

تا حد زيادي از بروز اين گونه چالش ها، جلوگیري كند.
ــي، براي  ــي و گروه هاي باستان شناس ــراث فرهنگ ــازمان می نظارت س
جلوگیري از خسارت رساني به میراث فرهنگی يک ملت در هنگام توسعه 
ــعه و ساخت ــت .در مرحله ي ارزيابي پروژه ي توس  ی بنادر ضروری اس

 يک بندر، موارد زير بايد در نظر گرفته شود:
الف( توزيع جمعیت در منطقه

ــرايط سني افراد ساكن  ــاختار جمعیت، ش توجه به عواملي همچون س
ــاخت ها در هنگام  آن منطقه، محالت پرجمعیت و كم جمعیت و زيرس

توسعه ي بنادر، ضروري است.
ب( آرايش و ساختار نژادي منطقه

در نظر گرفتن فاكتورهايي مانند؛ گروه هاي اكثريت و اقلیت، تفاوت هاي 
ــي افراد، منابع اصلي درآمد و تضادهاي نژادي در انتخاب مکان  فرهنگ

مناسب براي ساخت و توسعه ي بنادر، بسیار مهم است.
ج( میراث فرهنگي

ــعه ي يک بندر، به ناچار منجر به تخريب بناهاي فرهنگي شود،  اگر توس
ــت آن و قوانین موجود براي برخورد با  ــد نوع میراث فرهنگي، اهمی باي

اين گونه میراث فرهنگي، مورد بررسي قرار گیرد.
د( امکان انتقال و جابه جايي مردم

ــعه ي بنادر،  ــاكن در يک منطقه براي توس در هنگام جابه جايي افراد س
ــت قابل توجهي برخوردار  ــاختار اجتماعي آن منطقه، از اهمی حفظ س

است.

نتیجه گیري
ــتن بنادر متعدد در شمال و جنوب كشور و قرارگرفتن  با توجه به داش
ــاري بین المللي،  ــدي در كريدورهاي تج ــاهراه كلی ــران به عنوان ش اي

توسعه ي بنادر كشور، امري ضروري و اجتناب ناپذير است.
ــت محیطي  ــران داراي گونه هاي زيس ــواحل دريايي اي ــار آن س در كن
ــوان مرجان هاي  ــراي نمونه، مي ت ــت كه ب ــرد و كم يابي اس منحصربه ف

دريايي بندر چابهار را نام برد.
ــعه ي بنادر،  ــي، همراه با توس ــن گونه هاي درياي ــظ و نگهداري اي حف
ــتا، به كارگیري  ــه در آن راس ــد ك ــه اي را مي طلب ــه ي همه جانب مطالع
هم زمان تخصص كارشناسان اقتصادي و مهارت هاي زيست محیطي در 

كنار هم، امري ضروري است.
ــت محیطي در هنگام  ــیب هاي زيس به اين ترتیب براي جلوگیري از آس

توسعه ي بنادر، موارد زير پیشنهاد مي شود:
● طراحي يک سیستم دقیق براي جمع آوري و دفع فاضالب خانگي و 

صنعتي، به منظور جلوگیري از ورود آن به دريا.
ــازي كامپیوتري، قبل  ــب يا مدل س ● برخورداري از مدل تجربي مناس

از توسعه ي بندر.
ــه، براي كاهش  ــاس و حیاتي منطق ــايي انواع گونه هاي حس ● شناس

عوامل تأثیرگذار در تولیدمثل گونه ها و مهاجرت آن ها.
ــي و جابه جايي مواد مضر و زائد از ته دريا، براي جلوگیري از  ● اليروب

انباشتگي مواد زائد در كف دريا.
ــن زباله هاي خانگي و  ــن جامع، براي جلوگیري از ريخت ● وضع قوانی

صنعتي دردريا.
ــبز در اطراف بنادر، به منظور كاهش اثرات منفي  ● توسعه ي فضاي س

تغییر در اكوسیستم.
ــکله، نورپردازي ها و تالش در  ــت در انتخاب نوع رنگ تجهیزات اس ● دق
جهت ايجاد هماهنگي، بین محیط مصنوعي اسکله و محیط طبیعي دريا.

ــاختار جمعیت، گروه هاي اكثريت و اقلیت،  ● توجه به عواملي مانند س
تفاوت هاي فرهنگي افراد و منابع اصلي درآمد افراد، در هنگام توسعه ي 

بنادر.■
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بنادر سرمایه هاي ملي
ــازي زيرساخت ها و تجهیز بنادر، عموماً با هزينه اي بسیار باال و  آماده س
براي استفاده به مدت طوالني صورت مي گیرد. نوع زيرسازي، روكش ها، 
ــه اي طراحي  ــکن ها و... به گون ــا، يال موج ش ــکله ها، عمق حوضچه ه اس
ــوند كه بتوانند براي سالیان دراز، مورد استفاده قرار بگیرند و براي  مي ش
نگهداي آن ها، بندر هزينه هاي كمتري متحمل شود. اصوالً براي ساخت 
هر متر از اسکله و محوطه ي بندري، تمهیدات و هزينه هاي بسیار بااليي 

در نظرگرفته شود.
تجهیزات و روساخت هاي بنادر نیز از گران ترين تجهیزات حمل ونقل دنیا 
ــوند. انواع جرثقیل ها با قیمت هاي میلیاردريالي، به طور  ــوب مي ش محس

شبانه روزي در حال عملیات هستند.
ــاخت ها و  ــادر، به طور طبیعي براي تعمیر و نگهداري زيرس مديريت بن
ــگیرانه  ــاخت ها و تجهیزات بندري، داراي برنامه هاي دوره اي و پیش روس
ــي خطرهاي  ــگیرانه، اغلب در قالب بررس ــتند. اين برنامه هاي پیش هس
ــوع با اثرات آن ها  ــیوه هاي كاهش وق ــتگاه ها و ش احتمالي براي اين دس

طراحي شده اند. مديريت خطر، درواقع مقدمه ي مديريت بحران است.

مدیریت خطر و مدیریت بحران
ــرايط بحراني، فرصت انديشیدن و واكنش را به مجموعه ها نمي دهد و  ش
بايد برنامه و كارگروهي ازپیش تعیین شده، براي مقابله با آن وجود داشته 
باشد. با مديريت خطر، مي توان روش هاي اجرايي مناسب براي مديريت 

و مقابله با بحران داشت.
بنادر،  به اين دلیل كه نقطه ي برخورد دريا و خشکي هستند، همواره در 
ــرار دارند. يکي از اين خطرات،  ــرض گزند خطرات زمیني و دريايي ق مع
ــال هاي اخیر ثابت كرده اند كه براي  ــت كه در س طوفان هاي دريايي اس
بنادر، كاركنان بندري، كشتي ها و تجهیزات بندري، يک دشمن بالقوه به 
شمار مي روند و در صورت بروز، بحراني جدي در كاركرد و عملیات بندر 

ايجاد خواهند كرد.
بندر شهید رجايي داراي موقعیت استراتژيک در منطقه و بالطبع در سطح 
ــت. دسترسي به آب هاي آزاد، قرار گرفتن در مسیر كشتیراني  جهان اس
ــرق به غرب و كريدور شمال ـ  جنوب و بازار بالقوه ي  و حمل كاالهاي ش
عالي... ازجمله مزاياي اين بندر محسوب مي شود. از ديگرسو، اين برتري 
با بعضي تنش ها و مشکالت نیز همراه است. اين بندر از لحاظ هواشناسي 
در نزديکي جريانات جوي استوايي، در عرض جغرافیايي مستعد طوفان ها 

دروازه هاي  عنوان  به  بنادر  نقش  گذشته،  سال  هاي  طي 
قرار  توجه  مورد  پيش،  از  بيش  جهان،  با  تجارت  اصلي 
خارجي  و  داخلي  سرمايه گذاري هاي  افزايش  با  و  گرفته 
دراين بخش، لزوم حراست از اين سرمايه گذاري ها، اهميت 

روزافزوني پيدا کرده است. 
تجهيزات گران بها همچون »گنتري کرين« و »ترانستينر«، 
مي شوند.  نگهداري  و  تعمير  شكل،  بهترين  به  همواره 
ميزان  طوفان،  مانند  پيش بيني  غيرقابل  حوادث  برخي 
آن ها،  خاص  سازه ي  دليل  به  را  تجهيزات  آسيب پذيري 
طوفان،  خطرات  با  مقابله  و  پيشگيري  براي  مي برند.  باال 
بندري،  روساخت هاي  و  زيرساخت ها  استحكام  به منظور 
چنين  برابر  در  واکنش  جامع  طرح  است  شايسته 

بحران هايي تهيه شود. 
طوفان  آسيب  از  نيز  کشورمان  تجاري  بندر  بزرگ ترين 
و ساختار  بازنگري در طرح  اين روي،  از  نيست.  امان  در 
توجه  مورد  بايد  رجايي،  شهيد  بندر  در  بحران  مديريت 
با  بندر قرار گيرد و شرايط اضطراري مواجه  اين  مديران 

طوفان نيز در اين طرح واکنش گنجانده شود.

واکنش اضطراري نسبت به خطرات 
طوفان گونو در بنادر ايران
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ــديد طوفان هاي  ــه طوري كه توانمندي تولید و تش ــت. ب قرار گرفته اس
دريايي را دارا است. با توجه به پديده ي گرم شدن كره ي زمین، بسیاري 
ــده اند و مناطقي كه قباًل به هیچ وجه  ــتخوش دگرگوني ش از اقلیم ها دس

دچار طوفان نبوده اند، در معرض چنین خطراتي قرار گرفته اند.
ــونامي«، هرچند به داليل زمین شناسي در اليه هاي زيرين  پديده ي »س
ــي تبديل شده است و  ــتر دريا پديد مي آيد، اما به معضلي هواشناس بس
ــورهايي چون اندونزي، بنگالدش و... را درمي نوردد.  تمامي سواحل كش
طوفان هاي موسمي همچون »كاترينا« تاكنون در مناطق جنوبي قاره ي 
ــیب هاي جدي به بنادر، پااليشگاه ها و صنايع ملي  آمريکاي شمالي، آس

آن قاره وارد كرده است.
زنگ خطر و هشداردهنده، هنگامي براي بندرشهید رجايي به صدا درآمد 
ــمه اي از قدرت مخربش را به  ــوم به گنو، چش ــتوايي موس كه طوفان اس

همگان نماياند.

طوفان گونو در خلیج فارس
طوفان عبارت است از آشفتگي شديد جوي و اختالل شديد فشار هوا. گاه 
ــرد و گرم، طوفاني به وقوع مي پیوندد  بر اثر برخورد دو جبهه ي هواي س

كه مي تواند موجب خسارات شديدي شود.
طوفان )چرخند( »گونو«،  قوي ترين چرخند استوايي ثبت شده در درياي 
ــمال اقیانوس هند است. اين چرخند، بر اثر جريانات همرفتي  عمان و ش
در اول ژوئن 2007 میالدي شکل گرفت. به علت مناسب بودن جريانات 
در سطوح بااليي جو و دماي باالي سطح دريا به سرعت شدت گرفت؛ تا 
ــوم ژوئن، در قسمت غربي درياي عمان سرعت اش را  جايي كه باد در س
كمتر كرد و سرعت باد به 150 كیلومتر در ساعت رسید. سپس به سمت 
ــمال درياي عمان حركت كرد و سرانجام، در هفتم ژوئن، در سواحل  ش

جنوبي ايران، از هم پاشیده شد.

منشأ طوفان گونو
ــي ماندگار در  ــي 2007 میالدي، يک جريان همرفت ــاه م در روز 27 م
قسمت جنوب شرقي خلیج فارس پديد آمد، همچنین در 31 ماه مي، يک 
آشفتگي منظم در حدود 645 كیلومتري جنوب بمبئي در اقیانوس هند 
گزارش شد، كه اين آشفتگي نیز يک چرخند همرفتي و داراي چرخشي 
مناسب بود. اين چرخند،  با اثر كم فشاري كه روي آن بود، به سمت غرب 

متمايل شد. مساعد بودن هواي سطح باال نیز به گسترش آن كمک كرد 
و سرانجام در اول ژوئن، اين سیستم، توسعه و وسعت پیدا كرد و در روز 
دوم ژوئن، در 685 كیلومتري جنوب غربي بمبئي به يک طوفان استوايي 
تبديل شد. در اين روز، به علت برخورد با هواي خشک در قسمت شمال 
غربي، از تشديد خیلي زياد طوفان جلوگیري شد. سپس به سمت شمال 
ــرق رفت و در سوم ژوئن، اين سیستم، توسعه و وسعت پیدا  و شمال ش
كرد. در اين زمان، چشم طوفان درمركز همرفت شکل گرفت و پس از آن 

با زياد شدن دماي محلي اقیانوس، گونو نیز به سرعت گسترش يافت.
ــان را يکي از  ــد اين طوف ــي هن ــازمان هواشناس ــوم ژوئن، س در روز س
ــرد و از آن به عنوان يکي از  ــديدترين چرخندهاي حاره اي گزارش ك ش

مهیب ترين طوفاني هاي اتفاق افتاده در خلیج فارس، ياد شد.
ــب بودن وضعیت جو  به خاطر تغییرات كم باد در جهت عمومي و مناس
در سطوح بااليي، »گونو« مداوم تقويت مي شد، تا جايي كه داراي بادي 
ــاعت و با ماندگاري يک دقیقه و بادهاي  ــرعت 285 كیلومتر در س با س
ــرعت 315 كیلومتر در ساعت شد. بر اساس  »گاستي« )لحظه اي( با س
ــي از بزرگ ترين  ــي هند، اين طوفان يک ــازمان هواشناس تخمین هاي س
ــازمان  ــت و س ــمال اقیانوس هند بوده اس طوفان هاي اتفاق افتاده در ش
ــوپر طوفان ها( طبقه بندي كرد.  ــور، آن را در رده ي اَبَرطوفان ها )س مذك
ــرعت آن كمي كاهش يافت. چشم طوفان در  ــپس در پنجم ژوئن، س س
اين روز، كاماًل ابري و ناصاف بود. طوفان ضمن حركت به سمت آب هاي 
ــرعت باد به 95 كیلومتر در ساعت  ــرد، ضعیف تر شد؛ به طوري كه س س
ــواحل جنوبي ايران، در هفتم ژوئن از  ــید. باالخره اين طوفان، در س رس

هم پاشیده شد.
ــديد، مثل »گونو« در منطقه ي خلیج فارس نادرند. بیشتر  طوفان هاي ش
ــد و زود از بین مي روند. با اين وجود،  ــا در اين ناحیه، كوچک ان طوفان ه
ــد و حتماً بايد تمهیدات الزم  ــوع اين طوفان ها براي ما، غیرمنتظره ان وق
ــود. اين طوفان در ايران، 215 میلیون  ــیده ش براي مقابله با آن ها انديش

دالر خسارت مالي و 23 نفركشته برجاي گذاشت.

نتیجه گیري
ــراري  اضط ــرايط  ش ــده ي  دربرگیرن ــوالً  معم ــي،  بحران ــرايط  ش
ــي  طوفان هاي ــوان  مي ت و  ــتي اند  بهداش و  ــي  ايمن ــت محیطي،  زيس
ــت محیطي قرار  ــرايط بحراني زيس ــته ي ش ــون »گنو« را در دس همچ
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ــت  ــا، ايمني و بهداش ــوم اين چرخنده ــا هج ــه ب ــاظ اين ك داد و به لح
ــتانداردهاي ــه اس ــود، مي تواند ب ــه مي ش ــد مواج ــا تهدي ــدر نیز ب  بن
ــود و بر اين  ــاع داده ش  OHSAS 18001 و ISO 14001 ارج
ــاس، روش هاي اجرايي، آموزش ها، دستورالعمل هاي ايمني، تهیه ي  اس
ــه ي نقاط امن، كم خطر و پرخطر و انواع مانورها طرح ريزي گردد و  نقش

در طرح واكنش اضطراري بندر گنجانده شود.
ــقوط تجهیزات بادگیر بندر نظیر: جرثقیل ها، برج كنترل،  قطع برق، س
ــدن آن ها در حوضچه،  ــتي و رها ش ــدن طناب مهار كش دكل ها، پاره ش
ــوب  ــي از طوفان محس ــرگاه و... عواقب محتمل ناش ــرج در لنگ هرج وم
ــروژه ي ملي »مونیتورينگ،  ــوند. با توجه به طرح هايي همچون پ مي ش
مطالعات و مدلینگ سواحل استان هاي سیستان و بلوچستان و بوشهر«، 
مي توان با فاصله ي زماني مناسب، از خطر طوفان آگاهي يافت. همچنین 
با سرمايه گذاري در خريد بويه هاي هواشناسي و اقیانوس شناسي و تفاهم 
ــبت به پیاده سازي سیستم هاي هشداردهنده  با ارگان هاي ذي ربط، نس

مي توان اقدام كرد.
با استفاده از اطالعات پیش بیني طوفان مي توان به موقع نسبت به متوقف 
كردن عملیات بندري و پهلوگیري كشتي ها اقدام هاي الزم را انجام داد، 
ــیاي سبک يا  قفل هاي مخصوص جرثقیل ها را نصب نمود و هر گونه اش
قابل تحرک را كه در محوطه ي بندر موجود است، محکم كرد تا با وقوع 
طوفان، به ساير تجهیزات و ابنیه ي باارزش آسیب نزنند، ارتفاع چیدمان 
كاالها به خصوص كانتینرهاي پر و خالي را كاهش داد تا به هنگام وزش 
ــقوط كانتینرهاي پر و خالي كاهش يابد و به  هنگام  ــديد س بادهاي ش
وزش بادهاي شديد سقوط نکنند؛ همچنین مي توان با بررسي داده هاي  
ــاله  ي بادهاي منطقه اي، نحوه و جهت چیدمان كانتینرها را براي  چندس

به حداقل رساندن بادگیري آن ها تغییر داد. 
نقش GIS را نمي توان در اين زمینه ناديده گرفت؛  با اين سامانه، مي توان 

برنامه ريزي دقیق تري براي نقاط حساس و حادثه خیز بندر انجام داد. 
در اين زمینه، مي توان از تجربه ي چندساله ي ساير كشورها بهره گرفت. 
ــترالیايي كه در مواجه ي مداوم با خطر  به عنوان مثال، برخي از بنادر اس
ــتند، تمهیداتي را به كار گرفته اند كه در زير به  طوفان هاي دريايي هس

تعدادي از آنها اشاره مي شود:

 DPA ــاي اجرايي، تحت عنوان ــدر دامپیر )Dampier( روش ه در بن
ــتي هاي  ــت و براي آگاهي كش Cyclone produres(( تهیه شده اس
ــتي ورودي، يک  ــف خود، هنگام طوفان به كاپیتان كش ورودي از وظاي
ــدار طوفان،  ــود. در اينصورت با دريافت هش ــخه از طرح ارائه مي ش نس
كشتي ها بدون آشفتگي و هرج ومرج اقدام به ترک سريع بندر مي كنند.

ــدار  ــاون« )Cook Town(، به محض دريافت هش ــدر »كوک ت در بن
ــاعت قبل از طوفان، بندر  ــريع، حداقل تا 65 س طوفان، طي روندي س
ــتي ها، اسکله را ترک مي كنند؛ فقط  ــود و تمامي كش كاماًل تخلیه مي ش
ــده براي كنترل اضاع،   تعداد كمي از كاركنان بندري در نقاط حفاظت ش
ــه درجه  واكنش  باقي مي مانند. در طرح واكنش اضطراري اين بندر، س
ــده است كه عبارتند  ــدت طوفان در نظرگرفته ش متفاوت،  با توجه به ش
ــدت طوفان  ــدار قرمز. با توجه به ش ــدار آبي و هش ــدار زرد، هش از: هش
ــده، واكنش ها نیز متفاوت است و در بدترين حالت )هشدار  پیش بیني ش

قرمز(،  بندر كاماًل تخلیه مي شود.
 Cyclone( ــان ــع طوف ــرح جام ــروم« )Broome(، ط ــدر »ب در بن
Contingency Plan( از ده سال قبل تهیه شده است و تمامي عوامل 
ــخص و تعريف شده اي هستند و مسؤولیت  بندر داراي وظايف كاماًل مش

اجرا و به روزآوري آن، با امور دريايي )Harbour Master( است.
حتي درمورد طوفان »گونو« كه درخاورمیانه كم سابقه بود. بعضي بنادر 
ــته اند با واكنش به موقع، خسارات را به حداقل برسانند؛ به عنوان  توانس
مثال در بندر »صحار« )Sohar(، در كشور عمان قبل از رسیدن طوفان 
ــکله جدا شده  بودند، كلیه ي  ــتي ها از اس »گنو« به آن منطقه، تمام كش
ــده بود،  ــات صنايع موجود در بندر، متوقف ش ــات بندري و عملی عملی
ــراي جلوگیري از بي نظمي در  ــدند و ب همه ي كاركنان از بندر خارج ش
خروج كاركنان 12000 نفري بندر، اتوبوس هايي ازپیش آماده شد و طي 

برنامه ي زمان بندي شده، همه ي افراد را جابه جا كردند.
هرچند سابقه ي زيادي از پیش روي طوفان گنو به سواحل كشور ايران و 
بندر شهید رجايي، در دست نیست و طوفان اخیر نیز در آخرين ساعات 
ــیر داد، اما با توجه به تغییرات اقلیمي گسترده، احتمال وقوع  تغییر مس
آن بیشتر به نظر مي رسد و منفعت داشتن از طرح مواجهه و مقابله با آن، 

بسیار بیشتر از آسیب میلیاردي اين طوفان خواهد بود. ■
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به  که  است   " بندر  موج   " معناي  به  و  ژاپني  اي  واژه  سونامي، 
وسيله ی ماهي گيران ژاپني که از صيد ماهي برگشته و تمامي 
بندر را ويران شده يافته اند، به کار رفته است. اين امواج عظيم، 
در واقع در فاصله ی کوتاهي از ساحل تشكيل می شوند و از فراز 
و  می کنند  برخورد  بندري  تاسيسات  به  بندر  شكن هاي  موج 

کشتي ها را در هم می کوبند.
از سونامي هايي كه در سال هاي بین 1945 و 1965 میالدي به وقوع 
پیوسته اند، سبب شهرت اين پديده ی طبیعي در سطح جهان شده و 
اساس پژوهش هاي علمي را بنیان نهاده اند. در نتیجه واژه ی ژاپني " 
اين پديده ی طبیعی  پذيرفته  المللی  سونامي"، به عنوان معرف بین 

شده است.
در حال حاضر، سونامي به امواج اقیانوسي اطالق مي شود كه به دلیل 
وقوع زمین لرزه ها و زمین لغزش هاي بزرگ كه در كف اقیانوس ها رخ 
تا صدها كیلومتر  امواج ممکن است  اين  مي دهند،  به وجود مي آيد. 
پهنا داشته باشند.امواج سونامي، كاماًل بي شباهت به امواج اقیانوسي 
هستند كه توسط باد و طوفان ايجاد مي شوند و هنگامي كه سونامي به 
ساحل نزديک مي شود، به دلیل كاهش عمق آب از سرعت اش كاسته 
شده وارتفاع آن چند برابر مي شود و مناطق ساحلي را كامأل به زير آب 
مي برد و باعث تخريب وسیع مناطق ساحلي مي شود و به بیان ديگر، 

مي توان آن را از مخرب ترين حوادث طبیعي به شمار آورد.   

يک سونامی، مجموعه ای از امواج آب است  كه از جابه جايی حجم 
وقوع  امکان  حال،  اين  با  مي شود.  ايجاد  اقیانوس ها  در  آب  از  زيادی 
مناطق  برخي  در  سونامی  دارد.  وجود  نیز  بزرگ  درياچه های  در  آن 
مانند  ژاپن، يک رخداد مکرر  بوده و تا  كنون در حدود 195 رويداد 
سونامی در اين كشور ثبت شده است. با توجه به حجم بسیار زياد آب و 
انرژی اين امواج، سونامی می تواند باعث تخريب و آسیب ديدگي مناطق 

ساحلي شود.
انفجارات  )از جمله  زير آب  انفجار هاي  و  آتشفشانی  فوران های  زلزله، 
هسته ای(، لغزش زمین، برخورد  شهاب سنگ ها  و يا حوادث مشابه، 
و برخي اختالالت ديگر در باال يا زير آب، پتانسیل الزم ايجاد سونامی 

را با خود به همراه دارند. 
امواج  كه  بود  كسي  اولین  يونانی،  مورخ   ،)Thucydides(تسیديس
از  با اين حال، درک صحیح  ارتباط داد.  تسونامي را به زلزله زير آب 
بسیاري  در  و  بود  مانده  باقی  مجهول  بیستم  قرن  تا  سونامی  ماهیت 
از متون  زمین شناسی، جغرافیايی، و اقیانوس شناسی، از سونامی به 

عنوان "امواج لرزه اي دريا" ياد مي شد.
برخی از عوامل جوي، مانند سیستم هاي كم فشار قوي باعث طوفان هاي 
ايجاد می كنند كه تسونامي  بركشند طوفان  استوايي می شوند و يک 
به  مي تواند  پديده  اين  مي شوند.  نامیده   )meteotsunami(جوي
باعث  سیستم،  مركز  در  فشاري  كم  از  ناشي  جرم  جايي  جابه  دلیل 

علي شوشتري زاده ناصري -کارشناس اداره کل مهندسي سواحل و بنادر 
)معاونت فني و مهندسي سازمان بنادر و دريانوردي(

تاريخچه، مکانیسم  و ويژگي هاي سونامي

حوادث دریایي
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به  بركشند طوفان  اين  كه  زماني  از حد شود.  بیش  آب  تراز  افزايش 
ساحل برسد، ممکن است شبیه تسونامي به نظر برسد )هرچند كه اين 
گونه نیست( و مناطق گسترده اي از زمین را به زير آب ببرد. چنین 
زير آب رفتن  بخش  به  باعث  موج طوفاني در سال 2008 میالدي، 

وسیعي از كشوربرمه شد.

مكانیسم ایجاد سونامي
قابل حجم  جايی  به  جا  سونامی،  علت(  يا  )و  ايجاد  اصلی   مکانیسم 

زمین  دلیل   به  مي تواند  آب  جايی  جابه  اين  است.  آب  از  ای  توجه 
و  سنگ  شهاب  توسط  يا  آتشفشانی،  فوران های  كوه،  ريزش  لرزه، 
آزمايش های هسته ای باشد. امواج شکل گرفته سپس توسط گرانش 

پايدار مي شوند.
سونامی می تواند از  تغییر شکل ناگهاني بستر دريا كه  جا به جايي 
عمودی آب را در پي دارد ايجاد شود. زمین لرزه هاي تکتونیکي، نوع 
خاصي از زمین لرزه هستند كه با تغییر شکل پوسته ی زمین همراه اند. 
زمانی كه اين زلزله در زير دريا رخ می دهد، آب در باالی منطقه تغییر 
شکل می دهد و از حالت تعادل خارج مي شود. به طور خاص، در حالتي 
كه حركت مرزهاي صفحات به طور ناگهاني باشد، با توجه به مولفه ی 
عمودی، منتج به جابه جايی آب و ايجاد سونامي مي شود. حركت  گسل 
عمودي نیز، جابه جايی بستر را به همراه دارد، اما به طورمعمول، بزرگ 

ترين اين رخداد، افزايش تراز آب بسیار كوچک تر را در پي دارد.

سونامي هاي ایجاد شده از لرزه
سونامی در منطقه ی دور از ساحل،  دامنه اي  كوچک )ارتفاع موج(  و 
طول موج بسیار طوالنی )غالباً چند صد كیلومتر( دارد، به همین دلیل 
است كه آن ها  معموالً بدون مشاهده شدن در دريا حركت می كنند 
و تنها يک موج دور كوچک با ارتفاع حدود 300 میلي متر در باالي 
سطح عادي دريا را شکل مي دهند. رشد ارتفاع موج، زماني كه به آب 
كم عمق مي رسد، در فرايند كم ژرفايي موج توضیح داده شده است. 
سونامی می تواند در هر حالت جزر و مدی رخ دهد و حتی درحالت جزر 

نیز، مي تواند مناطق ساحلی را به زير آب ببرد.
در تاريخ يکم آوريل 1946، يک زلزله با قدرت  7.8  درمقیاس ريشتر  
در نزديکی جزاير Aleutian آالسکا رخ داد. اين زلزله باعث ايجاد يک 
سونامي شد كه منطقه ی Hilo را در هاوايي  با 14 متر باالروي به زير 
آب برد. محلي كه زلزله ياد شده رخ داد، جايي بود كه بستر اقیانوس 

آرام به زير صفحه ی آالسکا مي رفت.
در دهه ی1950، كشف شد كه بزرگ ترين سونامي ها از لغزش هاي 

بزرگ زمین ناشي مي شوند.  اين پديده حجم زياد آب را به سرعت جابه 
جا مي كند; زيرا  انرژي حاصل از ريزش آوار يا انفجار،  با نرخي بیش از 
آن چه آب می تواند جذب كند،  منتقل مي شود. وجود اين پديده، در 
سال 1958، هنگامی كه يک لغزش بزرگ در خلیج Lituya آالسکا 
رخ داد، تايید شد. اين لغزش زمین باعث شد كه بزرگ ترين موج ثبت 
شده تا كنون، به ارتفاع 524 متر )بیش از 1700 فوت( ايجاد شود. اين 
موج، فاصله ی زيادي را طي نکرد و بالفاصله به خشکي رسید.  دو نفر 
ماهي گیر در خلیج كشته شدند و به طور شگفت آوری، قايق ديگر نیز، 
نام اين پديده را "امواج مگاسونامي"  روي موج سوار شد. دانشمندان 

گذاشتند.
ريزش  از  ناشي  بزرگ  بسیار  لغزش هاي  كه  كردند  دانشمندان كشف 
نیز،  و  كنند  ايجاد  مگاسونامي  می توانند  نیز،  آتشفشانی  جزيره ی 

می توانند فاصله ی عرض اقیانوس ها را بپیمايند.

ویژگي ها 
در حالی كه امواج ايجاد شده توسط باد، طول موجي )از تاج به تاج( در 
حدود 100 متر )330 فوت( و ارتفاعي حدود 2 متر )6.6 فوت(دارند، 
سونامی درعمق اقیانوس، طول موجي در حدود 200 كیلومتر )120 
مايل(  دارد و چنین موجي با سرعت  بیش از 800 كیلومتر در ساعت 
به علت طول موج بسیار  اما  )500 مايل در ساعت( حركت مي كند; 
زياد، نوسان موج در هر نقطه 20 يا 30 دقیقه برای تکمیل چرخه طول 
مي كشد و دامنه ی موج  در حدود 1 متر )3.3 فوت( است. اين موارد، 
تشخیص سونامی را در آب های عمیق مشکل می سازد، به طوری كه 

كشتی ها به ندرت متوجه عبور سونامي مي شوند. 
زماني كه موج سونامي به ساحل نزديک شده و آب كم عمق مي شود، 
پديده ی كم ژرفايي )shoaling( موج را فشرده كرده و سرعت موج 
به كم تر از80 كیلومتر در ساعت )50 مايل در ساعت( و طول موج به 
كم تر از 20 كیلومتر )12 مايل( كاهش می يابد و دامنه ی موج  به طور 
قابل مالحظه اي  رشد پیدا كرده و يک موج مجزاي قابل مشاهده را 

ايجاد مي كند. 
با توجه به اين كه اين امواج داراي طول موج بسیار بزرگي هستند، چند 
دقیقه طول مي كشد تا سونامي به ارتفاع نهايي خود برسد. امواجي كه 
به ساحل مي رسند نمي شکنند) مانند امواج surf(، وظاهري  مشابه 
به  مجاور سواحل  و  باز  دارند. خلیج هاي  و مدي سريع  بور جزر  يک 
آب های عمیق ممکن است باعث شکل دهي سونامي به  شکل موجي 

پله مانند با يک جبهه موج شیب دارشود. 
هنگامي كه قله ی موج سونامی به ساحل می رسد، سطح تراز آب به طور 

حوادث دریایي
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موقت باال می آيد كه خیزاب نامیده مي شود. خیزاب از مرجع سطح دريا 
به باال با واحد متر اندازه گیری می شود. در يک سونامی بزرگ ممکن 
است تعدادي  موج طي  چند ساعت به ساحل برسند كه بین رسیدن 
است  دارد.ممکن  وجود  اي  توجه  قابل  زماني  فاصله ی  موج،  قله هاي 

اولین موجي كه به ساحل برسد، بیش ترين خیزاب را ايجاد نکند.  
در حدود 80 درصد از سونامی ها در اقیانوس آرام رخ می دهند. با اين 
اقیانوس ها،  مانند:  ديگر  بزرگ  توده هاي  در   آن ها  وقوع  امکان  حال، 
درياها و درياچه ها به دلیل  زمین لرزه، ريزش كوه، انفجار آتشفشانی  و 

برخورد شهاب سنگ ها ايجاد می شود.

عقب نشیني
اگر به جای تاج موج، در ابتدا ناوه ی موج سونامي به ساحل برسد، آب 
در طول خط ساحلي به طور چشمگیر به سمت دريا می رود و مناطق 
وسیعي كه به طور معمول مستغرق بوده اند،  نمايان مي شوند، كه به 

كل اين پديده در اصطالح، "عقب نشیني" گفته مي شود.
عقب نشیني به اين دلیل رخ مي دهد كه آب به سمت لبه ی خارجي  
ناوه و جبهه ی موج انتشار می يابد. عقب نشیني قبل از اين كه موج 
به فاصله اي برابر با نیمی از پريود موج برسد،   شروع مي شود. عقب 
نشیني می تواند متجاوز از صدها متر باشد و گاه مردم  بدون آگاهي از 
خطر آن، از روی كنجکاوی و يا برای جمع آوری ماهی و صدف از روي 

بستر نزديک ساحل در آن جا اقامت يا تردد می كنند.

مقیاس شدت و بزرگي
همانند زلزله كه از مقیاسي براي بیان شدت برخوردار است، تالش هايي 

نیز براي معرفي مقیاسي براي تعیین شدت و بزرگي سونامي و به منظور 
مقايسه بین رخدادهاي مختلف انجام شده است. 

مقیاس شدت
از اولین مقیاس هايي كه برای اندازه گیری شدت سونامی معرفي شده اند 
مي توان به مقیاس Sieberg - Ambraseys  كه در دريای مديترانه 
و مقیاس Imamura – Iida كه در اقیانوس آرام استفاده می شود،  
با  اشاره كرد. مقیاس بعدي توسط Soloviev  كه شدت سونامی را 

فرمول  زير محاسبه مي كند، ارائه شده است:

ترين  نزديک  موج   در  میانگین  ارتفاع  باال،   رابطه ی  در   
مقیاس شدت سونامی  به  معروف  مقیاس،  اين  است.  به ساحل  طول 
Soloviev – Imamura، از فهرست های جهانی تهیه شده است و  
توسط  NGDC / NOAA و آزمايشگاه Novosibirsk سونامي به 

عنوان پارامتر اصلی برای بیان اندازه ی سونامی استفاده می شود.

مقیاس بزرگی
اولین مقیاسي كه در حقیقت بزرگي يک سونامي را به جاي شدت آن 
   Murty است كه توسط ML در يک محل خاص بیان مي كند مقیاس

و Loomis بر اساس محاسبه ی انرژي پتانسیل ارائه شده است. 
 مشکالت موجود در محاسبه ی انرژی پتانسیل سونامی، باعث آن شده 

است كه به ندرت از اين مقیاس استفاده شود.
محاسبه  زير  رابطه ی  از   ، شده ی  معرفي  بزرگي  مقیاس 

مي شود:

كه در رابطه ی باال،  h: حداكثر دامنه ی موج سونامی اندازه گیري شده 
توسط  دستگاه جزر و مد نگار  )به متر( در فاصله یR  از مركز زلزله 
است و a.b و d: ثابت هايي هستند كه براي نزديکی مقیاس  

به بزرگي مومنتوم تا حد ممکن، از آن ها استفاده مي شود. 

اعالم خطر و پیش بیني
افرادی كه عقب  ابتدايي باشد.  عقب نشیني آب می تواند يک هشدار 
نشیني آب دريا را مشاهده كنند )بسیاري از بازماندگان صداي مکش را 
در زمان وقوع گزارش داده اند(، تنها در صورتي می توانند زنده بمانند 
يا   ساختمان  فوقانی  طبقه  ی  مانند   مرتفع،  محلي  به  بالفاصله  كه 

ساختمان های  مجاور بروند. 
 سونامی را نمی توان دقیقا پیش بینی كرد، حتی اگر اطالعات كامل از 
قدرت و محل زلزله وجود داشته باشد. زمین شناسان، اقیانوس شناسان 
و زلزله شناسان، هر زلزله را تجزيه و تحلیل می كنند و بر اساس عوامل 
بسیاری ممکن است هشدار وقوع سونامی را اعالم كنند يا اعالم نکنند. 
با اين حال،  برخی از عالئم هشدار دهنده مبنی بر قريب الوقوع بودن 
سونامی وجود دارد كه سیستم های خودكار هشدار مي توانند بالفاصله 
پس از زلزله، با اعالم آن عالئم به نجات جان انسان ها كمک كنند. يکی 
از موفق ترين سیستم ها استفاده از سنسورهای فشار است كه به شناور 
و  پايش  را  به طور مداوم فشار ستون آب  اند. سنسور ها  متصل شده 

نظارت می كنند. از محاسبه زير نتیجه گیري مي شود:

كه در رابطه فوق
P: فشار اليه ی آب فوقاني با واحد نیوتن بر متر مربع
)kg/m3 103 x 1.1 چگالي آب دريا )در حدود :ρ

)m/s2 9.8شتاب گرانش)در حدود :g
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h: ارتفاع ستون آب به متر
هشدار  سیستم های  از  معمول  طور  به  باال،  سونامی  خطر  با   مناطق 
به  موج  رسیدن  از  قبل  رسانی  آگاهی  منظور  به  سونامی  دهنده ی 
خشکي استفاده مي كنند. در سواحل غرب اياالت متحده، كه مستعد 
وقوع سونامی هاي اقیانوس آرام است، عالئم هشدار دهنده مسیرهای 
تخلیه  را نشان می دهند.  در ژاپن، جامعه از آموزش مطلوب در مورد 
زمین لرزه و سونامی برخوردار است و در امتداد سواحل ژاپن، عالئم 
هشدار دهنده ی سونامی يادآور مخاطرات طبیعی، همراه با شبکه ای 
از آژير هشدار دهنده است كه  به طور معمول در باالی صخره ها و يا 

تپه هاي مجاور دريا ايجاد شده است. 
سیستم هشدار دهنده ی سونامی اقیانوس آرام، در هونولولو در هاوايی  
پايش  را  آرام  اقیانوس  ای  لرزه  فعالیت  اين سیستم،  واقع شده است. 
خطر  اعالم  باعث  اطالعات،  ساير  و  بزرگ  زلزله هاي  وقوع  مي كند. 
سونامی مي شود. در حالی كه مناطق فرورانش در اطراف اقیانوس آرام، 
مناطق فعال لرزه اي محسوب می شوند، اما تمام  زمین لرزه ها ايجاد 
سونامی نمي كنند. تجزيه و تحلیل به كمک رايانه، خطر  ايجاد سونامي 
مشخص  مجاور  زمین  توده ی  و  آرام  اقیانوس  در  لرزه  هر  از  پس  را 

مي كند. 
به عنوان يک نتیجه ی مستقیم از سونامی اقیانوس هند،  ارزيابی مجدد 
در خصوص بررسي تهديد سونامی برای تمام مناطق ساحلی، توسط 
ملل  سازمان  طبیعی  باليای  خطرات  كاهش  بخش  و  دولت ها  اغلب 
متحد انجام شده است. به همین منظور در آغاز اين راه، سیستم هشدار 

دهنده ی سونامی در اقیانوس هند نصب شده است.
مدل های كامپیوتری می توانند  وقوع سونامي را دقايقي قبل از رسیدن 
گیري  اندازه  كه سنسوري،  اين صورت  به  كنند.  بیني  پیش  سونامي 
فشار در عمق اقیانوس را بهنگام منتشر كرده،  بر اساس اين فشار و 
ساير اطالعات لرزه نگاری و شکل بستر دريا )ژرفاسنجي( و توپوگرافی 
برآورد  را  برخوردي  سونامي  از  ناشي  خیزاب  و  دامنه  مدل  ساحلی، 
آرام، در سیستم هشدار  اقیانوس  مي كند.همه ی كشورهای حاشیه ی 
دهنده ی سونامی همکاری دارند و همچنین، اغلب آن ها به طور منظم 
در مانورهاي تخلیه ی منطقه نیز، همکاري می كنند. در ژاپن، اين آماده 
اجباری  مردم  و  اورژانس  خدمات  محلی،  مقامات  دولت،  برای  سازی 

است.
از  بعضی  كه  می كنند  تاكید  فرضیه  اين  بر  جانورشناسان  از  برخی 
گونه های جانوری، توانايی حس امواج مادون صوت ريلی ناشي از زلزله 
يا سونامی را دارند. اگراين فرضیه درست باشد، پايش رفتار آن جانوران 
می تواند به منزله ی يک سیستم هشدار دهنده ی پیشرفته ی زلزله يا  
سونامی و... محسوب شود. با اين حال، شواهد موجود، همچنان بحث 

برانگیز بوده و هنوز به طور گسترده پذيرفته نشده است.
فرار  با  ارتباط  لیسبون در  لرزه ی  اساسي در مورد زمین  بی  ادعاهای 
برخی از حیوانات به زمین های باالتر وجود دارد; در حالی كه بسیاری 
از حیوانات ديگر در همان مناطق غرق شدند. اين پديده در رسانه های 
سری النکا در سال 2004،هنگام زلزله اقیانوس هند نیز مورد اشاره قرار 
گرفت. اين امکان وجود دارد كه برخي حیوانات خاص )به عنوان مثال، 
فیل ها( بتوانند صداي سونامي را زماني كه به ساحل مي رسد،  بشنوند. 
واكنش فیل ها در اين زلزله به دور از سر و صدا بود و بالعکس،  تعداد 
غرق  بودند،   رفته  ساحل  به سمت  كنجکاوانه  كه  انسان ها  از  زيادي 

شدند..
بعضی  در  حال،  اين  با  نیست.  ممکن  سونامی  وقوع  از  جلوگیری 
منظور  به  زلزله  مهندسی  اقدامات  برخی  سونامی،  مستعد  كشورهای 
كاهش خسارات وارده به ساحل انجام گرفته است. در ژاپن كه  شناخت 
آغاز شده،  فاجعه در سال 1896  از  واكنشي پس  اقدامات  و  سونامی 
عملکردهای واكنشي مفصل تري انجام شده است. در اين كشور، تعداد 

برای  از 4.5 متر )15 فوت(  ارتفاع بیش  با  زيادي ديواره ی  سونامی 
محافظت از جمعیت مناطق ساحلی ساخته شده و در برخي مناطق، 
كانال های هدايت آب و سیالب ناشي از سونامي ساخته شده است. با 
اين حال،همیشه اثر اين موانع در مواقعي كه ارتفاع سونامي از موانع 

ايجاد شده بلند تر باشد، مورد سئوال است.
به عنوان مثال، در سونامی جزيره ی هوكايدو كه پس از دو تا پنج دقیقه 
از وقوع زلزله در تاريخ 12 ژوئیه 1993 رخ داد،  امواجي به ارتفاع 30 متر 
)100 فوت( )به ارتفاع يک ساختمان 10 طبقه ی بسیاربلند( ايجاد شد. 
شهر بندري Aonae،به طور كامل توسط ديوارهاي سونامی محافظت 
شده بود; با اين وجود، امواج، باالي ديوار را شست و تمام سازه هاي با 
ساختار چوبي در منطقه را ويران كرد. ديوار سونامي ممکن است در 
كم كردن سرعت و تعديل ارتفاع سونامی موثر باشد، اما از ويراني هاي 

فراوان و از دست رفتن زندگی انسان ها جلوگیری نمی كند.
عوامل طبیعی، مانند: پوشش درختان در ساحل، می تواند اثرات سونامی 
را كاهش دهد.  بعضی مکان ها در مسیر سونامی اقیانوس هند در سال 
2004میالدي تقريبا صدمه نديدند،   چون درختان از جمله نخل هاي 
نارگیل و مانگرو، انرژی سونامی را جذب كردند. يکی از نمونه های قابل 
توجه، روستای Naluvedapathy در هند تامیل و در منطقه ی نادو 
است كه خسارت  و مرگ و میرانسان ها  به دلیل شکست موج در مقابل 
جنگلي شامل 80،244 درخت در امتداد خط ساحلی رخ داد. جنگل 
مزبور در سال2002،به دنبال تالش برای ورود به كتاب گینس كاشته 
شد. زيست شناسان،كاشت درخت در امتداد سواحل مستعد سونامی را 
پیشنهاد كرده اند. درختان پس از چند سال رشد،  به اندازه ی مناسب 
مي رسند، اما اين درخت كاري، بسیار ارزان تر و پايدار تر از ايجاد موانع 

مصنوعی، اثر سونامی را تعديل مي كند.

موانع طبیعی
  گزارش منتشر شده توسط برنامه ی محیط زيست سازمان ملل متحد 
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دسامبر2004،   26 سونامی  در  كه   می دهد  نشان  پی(  ای  ان  )يو 
برمناطقی كه موانع طبیعی، مانند: مانگرو، سواحل مرجانی و يا پوشش 
گیاهی ساحلی حضور داشتند، آسیب كم تری وارد شده است. در يک 
تحقیق در ژاپن روي سونامي پديد آمده و نیز در سری النکا، تصاوير 
ماهواره ای نشان می دهند كه پارامترهاي موثر بر مقاومت ساحل، به 

صورت تابعي از نوع درختان مشخص است.

به عنوان یك سالح
چند مطالعه انجام شده و حداقل يک تالش ناموفق برای ايجاد امواج 
سونامی، به عنوان يک سالح وجود دارد. در جنگ جهانی دوم، نیروهای 
نظامی نیوزيلند، پروژه اي برای ايجاد سونامی كوچک با مواد منفجره در 
منطقه اي كه امروزه پارک منطقه ای شکسپیر قرار دارد،  آغاز كردند 

كه موفقیتي به همراه نداشت.

سونامي سال 2011 ژاپن 
زمین لرزه و سونامی توهوكو 2011، زلزله ای است، كه 11 مارس 2011 
به قدرت 90 درجه، در ساعت 14 و 46 دقیقه به وقت محلی در نزديکی 
مركز  داد.  رخ  ژاپن  شرقی  در شمال  واقع   میاگی  استان  در  سندای 
سطحی زمین لرزه، در 130 كیلومتری شرق شبه جزيره ی اوشیکا در 
ناحیه ی توهوكو، با كانون ژرفی به عمق 24 كیلومتر گزارش شده است. 
اقیانوس  زمین لرزه سبب شد در تمامی مناطق ساحلی ژاپن در كنار 
اين  اعالم شود.  مناطق  اين  تخلیه  و درخواست  آرام، هشدار سونامی 
و  آمريکای جنوبی  هشدار، حداقل در 20 منطقه ی ساحلی ديگر در 
آمريکای شمالی نیز اعالم شد. اين زمین لرزه، امواج سونامی به ارتفاع 
15 متر در ژاپن و امواج كوچک تری در كشورهای ديگر ايجاد كرد. در 
تاريخ اول آوريل، دولت ژاپن، نام رسمی "زمین لرزه بزرگ شرق ژاپن" 

را بر اين فاجعه نهاد.
اين زمین لرزه خسارات بسیار زيادی، شامل: تخريب شديد جاده ها و 
راه آهن و ايجاد آتش سوزی در برخی مناطق را بر ژاپن وارد كرد و باعث 

شد در حدود 4.4 میلیون خانوار در شمال شرقی ژاپن بدون برق و 1.4 
میلیون نفر بدون آب بمانند. تعدادی از ژنراتورها الکتريکی از كار افتادند  
و حداقل سه راكتور هسته ای در پی انباشته شدن گاز هیدروژن منفجر 
شدند.در پي وقوع اين سونامي، نخست وزير ژاپن اعالم كرد:" پس از 
پايان جنگ جهانی دوم و در طی 65 سال گذشته، اين رويداد بدترين 

و سخت ترين بحران ژاپن را به وجود آورده است." 
پس از وقوع زمین لرزه،به سرعت اقدامات برای مقابله با سونامی در ژاپن 
از جمله  و جنوبی،  آرام شمالی  اقیانوس  و 20 كشور ديگر حاشیه ی 
باالترين درجه ی هشدار  آمريکای شمالی و شیلی آغاز شد. در ژاپن، 
خطر سونامی اعالم شد و توسط بلندگوها و راديو و تلويزيون از مردم 
خواسته شد كه به سرعت نواحی نزديک دريا را تخلیه كنند و به نواحی 
بلند پناه ببرند. ارتفاع سونامی، 10 متر پیش بینی شده بود.. در شهر 
ريکوزنتاكاتا، تا طبقه ی سوم ساختمان ها به زير آب فرو رفتند. طبق 
اين شهر  اين احتمال وجود دارد كه سونامی در  ارزيابی كارشناسان، 
بین 15 تا 20 متر ارتفاع داشته  است. شهر میاكو واقع در استان ايواته، 
قباًل وقوع سونامی را تجربه كرده است  و از اين روسد خاكي به ارتفاع 
10 متر برای مقابله با سونامی در اين شهر ساخته شده بود. خرابی شهر، 
نشان دهنده ی اين است كه ارتفاع سونامی در اين ناحیه از 10 متر نیز 

بیش تر بوده است.

وقوع سونامي در جنوب ایران
منطقه ی فرورانش مکران در شمال غربي اقیانوس هند، يکي از نواحي 
اقیانوس محسوب می شود كه در گذشته اي نه  سونامي خیز در اين 
چندان دور، حدود 64 سال پیش، يک سونامي بزرگ را تولید كرد كه 
حدود 4000 كشته در سواحل منطقه بر جاي گذاشت. اين گسل كه از 
سواحل پاكستان به موازات ساحل ايران كشیده شده است،احتمال وقوع 
سونامي را در سواحل سیستان و بلوچستان دوچندان مي كند واحتماال 
رخداد سونامي در اين منطقه،كشورهاي ا يران، عمان، پاكستان و هند 
را متاثر خواهد كر د. با توجه به نزديک بودن اين گسل به ساحل دريا، 
سونامي ايجاد شده بسیار خطرناک خواهد بود. آخرين سونامي بزرگ 
در منطقه ی مکران، در 28 نوامبرسال 1945 اتفاق افتا د.  اين سونامي 
در پي زلزله اي با قدرت 8/25  ريشتر به وقوع پیوست كه موجب كشته 

شدن 4000 نفر شد.

دقیقه   25 تا  بین18  افراد  گريز  فرصت  مکران،  گسل  محدوده ی  در 
است.اگر افراد حاشیه ی دريا زلزله اي را حس كردند، مي توانند مطمئن 
باشند كه احتمال وقوع سونامي بسیار باال خواهد بو د و به احتمال زياد، 
سونامي در يک بازه ی زماني محدود،  بعد از زلزله رخ خواهد داد. زلزله 
را نمي توان پیش بیني كرد، اما با تشخیص نشانه هاي سونامي، فرصت 

نجات براي مردم فراهم خواهد شد. ■
- منابع در دفتر نشريه موجود است.



طرح موضوع 
يک شهر بندري،  تركیبي منسجم و همبسته 
از »عملیات بندري« و »فعالیت هاي عمومي« 
عملیات  سواي  است.  شهري  حوزه ي  در 
بازمي  تخصصي  موضوع هاي  به  كه  بندري 
تعريف شده  مقوله اي  طبیعي،  به طور  و  گردد 
در فضاي درياست، فعالیت هاي عمومي جاري 
در هر شهر بندري، هماني است كه عماًل در 
ديگر شهرها جريان دارد. اما عمده ترين تفاوت 
بین آن چه كه در يک شهر بندري مي گذرد 
و آن چه كه در يک شهر غیربندري به وقوع 
مي پیوندد، وجود عاملي به نام »دريا«ست، كه 
عماًل »بافت ها و فضاهاي شهر بندري« را،  چه 
در حوزه ي فعالیت هاي تخصصي بندري و چه 
يک سان  به  عمومي،  فعالیت هاي  حوزه ي  در 

تحت تأثیر قرار مي دهد.
درآمیخته  بندري  شهر  تاروپود  با  دريا  عامل 
است و شهر بندري،  در تعاملي پیوسته با آن 
قرار دارد. جزر و مد دريا، خشم و غرش آن، 
طوفان و آرامش آن، نه فقط شهر بندري، كه 
»زندگي« را در يک شهر بندري،  تحت تأثیر 
قرار  پیش روي  موضوع  اين  حال  دارد.  خود 
مي گیرد كه براي گريز از آثار طبیعي همسايگي 
با دريا و پرهیز از آثار اجتناب ناپذير آن، به چه 

اقدام ها و »دارايي«هايي نیازمنديم. 
به  آغشته  چنان  دريا  منفعت  و  موهبت 
شهرهاي  باشندگان  كه  است  شیرين كامي 

تجربه  نیز  را  سونامي ها  اگر،   حتي  بندري، 
خواهند  دريا  عشق  گرو  در  دل  باز  كنند، 

داشت.
هر  فضاي  كه  متناقض نمايي  اين چنین  حال، 
شهر بندري را دربرمي گیرد، تنها به واسطه ي 
دارايي ها،  از  مختلفي  انواع  تهیه ي  و  تأمین 
حل وفصل خواهد شد. به مفهوم ديگر، گردش 
كار »عملیات بندري« و »جريان فعالیت هاي 
عمومي«،  نیازمند يک سري از دارايي ها با عمر 

سرويس دهي طوالني مدت است.
بخش  چندين  به  دارايي ها  مجموعه   اين 
عبارت  آن ها،  از  يکي  كه  مي شوند  تقسیم 
است از دارايي هاي زيرساختي پرهزينه با عمر 

طوالني. 
طوالني،  عمر  با  و  پرهزينه  دارايي هاي  اين 
مي توانند در برابر علل و عوامل اجتناب ناپذير 
اثر »دريا بر بندر«، از شهر بندري دفاع كنند 
و سطوح اثرگذار نامطلوب را به قدر مطلوبي 

كاهش دهند.
و  حوضچه ها  كانال ها،  موج شکن ها، 
از  پايداري  عناصر  ساحلي،  استحکامات 
به طوركلي  و  بندري  زيرساخت هاي  توسعه ي 

شهر بندري را تشکیل مي دهند.
لنگرگاه ها و پايانه ها نیز، جزيي از اين دارايي ها 
محسوب مي شوند؛ اما چون فقط در زيربخش 
آن  مي گیرند،  قرار  بندر  اختصاصي  عملیات 
دخالت  بندري  شهر  كالِن  مجموعه ي  در  را 

حميد ودادي

اگر  نيست  نياز  خاصي  استدالل  به 
گفته شود: استواري شهرهاي بندري 
ساحلي  کرانه ي  در  به ويژه  ايران، 
جنوب، به مباني مشاغل برخاسته از 
دريا همچون صيادي، پرورش آبزيان 
حمل ونقل  دريا،  راه  از  تجارت  و 
با  مرتبط   خدمات  ساير  و  دريايي 

آن ها وابسته است. 
اين ويژگي، به خصوص براي شهرهاي 
کوچك بندري ، همچون: ديلم، گناوه،  
دير،  عامري،  ريگ،  حسن،  امام 
مقام،   تقي،  نخل  طاهري،  کنگان، 
نخيلو، معلم، حميران، کنارك، کالت، 
امري  و...  طاحونه  و  مغويه  شيرينو، 
قطعي و براي شهرهاي بزرگ بندري، 

به منزله ي محوري بنيادين است.
به هر تقدير، کافي است تا »بندر« و يا 
»شهر بندري« را تعريف کنيم،  اولين 
کليد واژه ای که پس از آن در ذهن ما 
کلمه ي »دريا«ست.  تداعي مي شود، 
پس يك رابطه ي دوسويه ي کالمي به 

ما مي گويد: بندر و دريا.
نام  وقتي  اما،  اين سوتر،  گامي  در 
و  بزرگ  چه   �� بندري  شهر  يك 
مي آيد،  ميان  به   �� کوچك  چه 
ديگري  آشناي  کلمات  درنگ  بدون 
همان ها  مي شوند؛  تداعي  ذهن  در 
در  نوجواني،   ايام  نقاشي هاي  در  که 
و  خورشيد  غروب  از  آکنده  ُحزني 
افشان،  گيسواني  از  شعاعي  همراه 
هر  و  کشتي  قايق،  سربرمي آورد: 
بر دريا روان است. پس  شناوري که 
و  بندر  مي نويسيم:  تعامل  اين  در 
دريا  و  اقتصاد  از  که  نيز  گاه  کشتي. 
بندر،  نام  باز  مي آيد،  ميان  به  سخن 
خاص  واژگان  و  کيفّيت  آن  کنار  در 
و  مي شود  متبادر  ذهن  از  اقتصادي، 
باز در تعامل با آن مي نويسيم: بنادر 
تجاري، بنادر نفتي، بنادر آزاد، بنادر 
تفريحي و... در يك جمع بندي کلي، 
ارتباط  از  برآمده  را  بندري  هر شهر 
فيزيكي و جسماني بين مكان و دريا، 
بين سرزمين و دريا و بين موقعيتي 
دريا،  با  هم سطحي  در  خشكي  از 

تعريف مي کنيم.
هر بندر، هم قامت و هم پهلو و هم معنا 

با دريا محسوب مي شود.
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بر  نیز،  دارايي  اين  وجود  هرچند  نمي دهیم؛ 
ارزش هاي كیفي و عملیاتي يک شهر بندري 

مي افزايد.
شهر  يک  دارايي هاي  گروه بندي  به طوركلي، 
فعالیت هاي  حوزه ي  آن،  به تبع  و  بندري 
»بندر« در يک »شهر بندري«، به چهار بخش 
زيرساخت هاي   )1 مي شود:  تقسیم  عمده 
بنیاني بندر، 2( زيرساخت هاي عملیاتي بندر، 
3( روساخت بندر و 4( تجهیزات بندر. در اين 
بنیاني  »زيرساخت هاي  دارايي،  از  مجموعه 
بندر«، هر سه بخش ديگر كه در حوزه ي بندر 
و عملیات بندري تعريف مي شوند، و نیز، شهر 
بندري را محافظت و مراقبت مي كند. به مفهوم 
و  كريدور  بندر،  بنیاني  زيرساخت هاي  ديگر، 
داالن ارتباطي و مفهوم تعامل مطلوب »شهر 
بندري و بندر« را با »دريا« تعريف مي كند. اين 

زيرساخت ها عبارتند از:
و  موج شکن ها  شامل:  حفاظتي،  سازه هاي  ــ 

حفاظت هاي ساحلي.
ــ سدهاي ثابت و متحرک كه برخي از آن ها 

نیز داراي قابلیت حفاظتي هستند.
ــ كانال هاي دسترسي ارزيابي.

ــ درگاه هاي ورودي بندر.
ــ راه هاي دسترسي به بندر براي حمل ونقل 

درون خشکي ـ  جاده ها و تونل ها.
ــ را ه هاي آبي متصل به بندر و شهر بندري و 

اتصال نواحي با پس كرانه ها.
موضوع  موجوديت  و  مفهوم  میان،  اين  در 
و  موج شکن ها  شامل  حفاظتي  سازه هاي 
حفاظ هاي ساحلي، يکي از قابلیت هاي عمده 

و اساسي را تبیین مي كند.

موج شكن ها: موجد ارزش هاي افزوده 
براي بنادر و شهرهاي ساحلي

شهرهاي بندري از هر نقش خاص و عامي كه 

میزان »دارايي «ها،  به  بسته  باشند،  برخوردار 
نیز،  آن ها  افزوده ي  و  برتر  ارزش هاي  سطح 
احداث  ديگر،  مفهوم  به  خورد.  خواهد  رقم 
موج شکن ها، از جمله عوامل اصلي در تقويت 
افزايش  كه  مي شوند  محسوب  زيرساخت ها 
ارزش  پايه ي  بر  بندر،  هر  دارايي هاي  ارزش 

افزوده ي آن ها تعیین مي شود. 
عمر  تاريخ  با  موج شکن ها،  استقرار  تاريخ 
شهرهاي بندري گره خورده است. كريدورهاي 
دريايي قديم، در نقاطي كه به شهرهاي بندري 
و  شده  خارج  »مسطح«  حالت  از  مي رسند، 
موج شکن ها،  چنین  اين  يافته اند.  »ارتفاع«  
شهرهاي  تاريخ  قدمت  به  پیشینه اي  داراي 

بندري هستند.
در شرايط معاصر، مهندسي موج شکن ها و نوع 
آن ها كه ارتباط مستقیمي با كاربردهاي مورد 
انتظار دارند، طیف وسیعي را شامل مي شوند. 
از  يکي  ساحل،  فرسايش  نمونه،  عنوان  به 
از  بندري  شهرهاي  روبه روي  مهم  مسايل 
گذشته تا به حال بوده است. به همین منظور 
همواره شاهد افزايش راه حل ها براي مقابله با 
اين پديده هستیم. سازه هاي ساحلي، همچون 
ازجمله  فراساحل،  موج شکن  و  آب شکن 
مسأله  اين  حل  براي  ارايه شده  راه حل هاي 

محسوب مي شوند.
افزودگي  ارزش  و  اهمیت  ديگر  جنبه ي 
كه  دانست  نقشي  در  مي توان  را  موج شکن ها 
مناسب  و  آرام  شرايط  تأمین  در جهت  آن ها 
از  مي كنند.  ايفا  شناورها،  پهلوگیري  براي 
آن جا كه طول موج شکن ها، عمدتاً طوالني و 
گاه تا ده ها كیلومتر است، يکي از خاص ترين 
تأسسیسات زيربنايي بنادر و شهرهاي بندري 
زمینه  اين  در  مي آيند.  شمار  به  ساحلي  ـ 
و  آقايان مسعود حسیني  مقاله ي  به  مي توان 
و  فني  »بررسي  عنوان  تحت  اكبري،  حسن 

اطاله ي  طرح  در  مطرح  گزينه هاي  اقتصادي 
اشاره  چابهار«  بهشتي  شهید  بندر  موج شکن 
بین المللي  همايش  هشتمین  براي  كه  كرد 
دريايي  سازه هاي  و  بنادر  سواحل،  مهندسي 

)1387( ارسال شده است]1[. 
براي  كه  مي كنند  تأكید  مقاله  نويسندگان 
پهلوگیري  به منظور  مناسب  شرايط  تأمین 
شهید  بندر  جديد  اسکله هاي  در  شناورها 
موجود  موج شکن  اطاله ي  چابهار،   بهشتي 
آن به طول تقريبي 1650 متر ضروري است. 
قابل  به طول و عمق  توجه  با  پیشنهادي كه 
توجه موج شکن و طرح مناسب آن از نظر فني 
و اقتصادي ارائه مي شود، حايز اهمیت بااليي 

خواهد بود.
افزوده ي  ارزش هاي  حوزه ي  در  مطالعات 
به  نسبت  را  ما  همیشه  بندري،  شهرهاي 
گونا گون  و  متنوع  دارايي هاي  ايجاد  ضرورت 
توجه مي دهند؛ ارزش افزوده هايي كه به لحاظ 
به ويژه  بندري،  شهر  هر  بندري  موقعیت 
نقش  از  كه  بااهمیت،  دريايي  كرانه هاي  در 
بین المللي قابل اعتنايي برخوردارند، دوچندان 

مي نمايند.
سرزمین  براي  عمان،  درياي  و  فارس  خلیج 
ما و به طور كلي كشورهاي منطقه، برخوردار 
نظامي  و  سیاسي  اقتصادي،  موقعیت  از 
استراتژيک محسوب مي شوند. از سوي ديگر، 
بودن  دارا  نیز، ضمن  ايران  شمالي  كرانه هاي 
در  كه  ارتباطي،  عرصه ي  و  مکان  بیش ترين 
عمان  درياي  و  خلیج فارس  با  هم پهلويي، 
بنادر  براي  را  ويژه اي  اعتبار  برابري مي كنند، 
ملي و منطقه اي رقم مي زند. يکي از مزيت هاي 
اين اعتبارگذاري ويژه، آن است كه هر اقدام 
ارزش آفرين براي بنادر كرانه ي شمالي خلیج 
فارس و درياي عمان،  ماهیتاً الگويي براي بنادر 

كرانه ي جنوبي نیز خواهد بود.
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سطح  فعالیت،  سطح  بنادر،  تنوع  و  تعداد 
باالخره  و  پذيرش  نوع  شناور،  پذيرش 
كرانه ي شمالي،  در  آن ها  اقلیمي  خصوصیات 
نوع  هر  ايجاد  كه  است  گسترده  آن چنان 
ارزش افزوده در آن ها، عاملي براي افزودن به 
سطح توسعه هاي پايدار بندري در كل منطقه 

محسوب مي شود. 
از  بنادر  بهره مندي  سطح  اصل،   اين  روي 
دارايي هاي بندري و از آن جمله موج شکن ها و 
آب شکن ها، بدنه و مقطعي از توسعه ي پايدار 
شهري در شهرهاي بندري را بازتاب مي دهد. از 
منظري ديگر، ويژگي ارزش افزايي موج شکن ها 
براي شهرهاي بندري و حوزه ي فعالیت بنادر را 
بايد در »ماهیت زيرساختي« آن ها جست وجو 
كرد. اساساً، سرمايه ها و دارايي هاي زيرساختي، 
به صورت مستقیم، واجد تولید ثروت و ايجاد 
آن ها   زيرساختي  اثر  از  بلکه  نیستند،  درآمد 
اقتصادي  فعالیت هاي  كه  مي شوند  ناشي 
مردم، منتفع از سودمندي وجود آن ها خواهد 
زيرساختي،  دارايي هاي  دست  اين  از  شد. 
مي توان به جاده ها، خطوط ريلي،  فرودگاه ها و 
كريدورهاي هوايي، سدها و... اشاره كرد. وجود 
موج شکن ها و آب شکن ها، عاملي براي كاهش 
شتاب حركتي و موجي درياهاست كه به لحاظ 
پايداري دينامیکي خود، محیط ها و فضاهاي 
فعالیت هاي  به منظور  بهره برداري  مورد 
آب ها  جريان  و  موج ها  اصابت  از  را  اقتصادي 

در امان مي دارند.
فعالیت هاي بندري براي ساخت هر نوع شناور، 
خواه صنعتي بسیار پیشرفته و بزرگ و خواه 
سنتي و با ظرفیت زير 500، ازجمله اقداماتي 
متعادل شده،  فضاي  پشتوانه ي  به  كه  است 

امکان صورت پذيري به خود مي يابند.
انجام  فراساحلي،  منابع  از  بهره برداري 

زيربخش  در  تولیدي  ـ  اقتصادي  فعالیت هاي 
احداث  همچنین  شیالت،  و  آبزيان  پرورش 
و  دريايي  غذايي  مواد  تولید  كارخانجات 
صنعتي  گیاهان  پرورش  مرتبط،  تأسیسات 
دريايي و تولید مصالح ساختماني از رسوبات 
و...  برق   و  آب  تأسیسات  استقرار  دريايي، 
در  كه  مي آيند  شمار  به  سامانه هايي  ازجمله 
پناه امن موج شکن ها و آب شکن ها، مي توانند 
مبادرت به تولید ثروت و منفعت و سودمندي 

كنند.
اثر  در  موج شکن ها،  اساسي  خصلت 
مرتبط  عملیات  بر  كه  است  غیرمستقیمي 
ايجاد  بندري  محیط هاي  و  شهرها  و  دريا  با 
طرح  در  مي توان  را  آن  از  نمونه اي  مي كنند. 
موج شکن احداثي درسال 1375 مشاهده كرد 
كه براي حفاظت از میان گذر شهید كالنتري 
درياچه ي ارومیه در نظر گرفته شده است. اين 
سکويي  موج شکن هاي  نوع  از  كه  موج شکن 
بر  افزوده  ارزش  ايجاد  براي  را  زمینه  است، 
شهید  میان گذر  در  مستحدث  دارايي هاي 

كالنتري فراهم آورده است.
آب شکن ها،  و  موج شکن ها  توسعه ي  فرايند 
ارتقاي  و  تقويت  بنیادي  برنامه هاي  از  جزوي 
سطح شاخص هاي اقتصادي است. با توجه به 
اثر مستقیم سرمايه گذري هاي زيرساختي در 
شهرهاي بندري كرانه ي شمالي خلیج فارس 
و  اشتغال زايي  زمینه هاي  كه  عمان  درياي  و 
تولید ثروت، همچنین حمل ونقل كاال و رونق 
فعالیت هاي تجاري را فراهم مي سازند، به نقش 
سازه هاي  و  تجهیزات  از  نوع  اين  روزافزون 
دريايي ساحلي، بیش تر مي توان پي برد. طرح 
توسعه اي اين نوع از سازه هاي دريايي ساحلي، 
به ويژه با نگاهي آينده نگارانه مي تواند زمینه ي 
نقش آفرين  بنیان هاي  تقويت  براي  الزم 

و  خلیج فارس  ايراني  بنادر  رونق  به منظور 
درياي عمان را فراهم آورد.

موقعیت خلیج فارس و اهمیت آب شكن ها 
و موج شكن ها

خلیج فارس بین عرض 24 درجه و 32 درجه ي 
شمالي و طول 48 درجه تا 56 درجه ي شرقي 
قرار دارد. به طور طبیعي، در اين طول و عرض 
جغرافیايي، نبايستي تندي و سرسختي آب و 
هوا و گرماي تابستاني آن چندان زياد باشد؛ اما 
بادهاي گرم و سوزان كه از طرف شبه جزيره ي 
رطوبت  عمده ي  قسمت  مي وزند،  عربستان 
با  همراه  مي برند]2[.  بین  از  را  خلیج فارس 
اين ويژگي كه بادهاي تند و ناموزوني فصول 
در  بنادر  تقويت  ضرورت  مي شود،  موجب  را 
ساحلي  سازه هاي  از  برخورداري  زمینه ي 

ايمني بخش، امري قابل توجه است.
هرچند  كه  كرد  اشاره  بايد  اين ها،  بر  عالوه 
شتاب موج هاي متراكم اين دريا،  به فشردگي 
درياي مازندران نیست و كم تر از آن است، اما 
و  عمق ها  و  متنوع  كناره هاي  وجود  علت  به 
فشارهاي آب ايجادشده، با امواج قابل توجهي 
طوالني،  و  تند  طوفان هاي  مي شويم.  روبه رو 
دوام  و  مي افتند  اتفاق  خلیج فارس  در  كم تر 
آن ها نیز، چندان زياد نیست. اما با اين وجود، 
براي  تأكید  قابل  و  بالقوه  تهديدي  به منزله ي 
كاهش ايستايي مستحدثات بندري، اقتصادي 

و صنعتي محسوب مي شوند.

نتیجه آن كه:
در بنادر و شهرهاي بندري ـ ساحلي، آرايش 
خاصي  اهمیت  از  دريا  محیط  با  رابطه  و 
برخوردار است. قسمت هاي مختلف شهرهاي 
بندري ـ ساحلي، به نحوي فعال، با محیط و 
از سوي ديگر،  فضاي دريا در تعامل هستند. 
بندر و شهرهاي  اقتصادي  زندگي و چرخه ي 
بندري ـ ساحلي، با نقش دريا و در چارچوب 
فعالیت هاي دريايي ـ بندري، صید و صیادي، 
تجارت   و  دريايي   معادن  فراساحلي،  صنايع 
ايجاد  تعاملي،  اين چنین  در  دارند.  پیوند  و... 
و  بنادر  پايدار  توسعه ي  و  پايداري  زمینه هاي 
شهرهاي ساحلي، نیازمند احداث »ديواركشي« 
مناسب است. ديواركشي به همان مفهوم كه 
در گذشته هاي تاريخي، شهرها را از »تهاجم 
محیط هاي پیرامون«، در امان مي داشته است.
در مهندسي بنادر و شهرهاي بندريـ  ساحلي، 
به اين ديواركشي، آب شکن و موج شکن گفته 
ارزش آفرين  نقشي  كه  مستحدثاتي  مي شود؛ 

براي شهرهاي ساحلي و بنادر دارند.■

منابع و مآخذ:
1 . حسیني، مسعود و اكبري،  حسن؛ 1387، بررسي 
اطاله ي  طرح  در  مطرح  گزينه هاي  اقتصادي  و  فني 
مجموعه ي  چابهار،  بهشتي  شهید  بندر  موج شکن 
ICOPMAS، 1387، ص  هشتم،  همايش  مقاالت 

.225
ايران، به اهتمام شركت ملي  بنادر و جزاير نفتي   .2

نفتکش ايران، 1383، ص 17.
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COSPAS – SARSATماهواره ی
اين ماهواره، يک ماهواره ی بشر دوستانه و بین المللی است كه از آغاز راه اندازی 
ــال 1982 تا پايان ماه ژوئن 2005 ، به نجات جان بیش از 20000 نفر  آن در س
 SEARCH مخفف عبارت  SAR SAT .ــت ــر دنیا كمک كرده اس در سراس
ــه  ب  ،AND RESCUE SATELITE- AIDED TRACKING
ــت و جو ونجات بوده و COSPAS ،مخفف  معنای مسیريابی ماهواره ايی جس
 COSMICHESKAYA SISTYEMA POISKA ــی  روس ــارت  عب
AVARIYNICH SUDOV است كه معنای سیستم فضايی برای جست 
و جوی شناورهای مضطر از آن مستفاد می شود و خود، بیانگر میزان نیاز بخش  

دريايی به اين سیستم است.

صنعت دريانوردي و صنايع پيراموني آن، به لحاظ برخورداري از قابليت هاي ويژه و منحصر 
به فرد، به عنوان اصلي ترين راه مبادالت تجاري و صنعتي در سرتاسر گيتي به شمار مي 

رود. 
آنچه در صنعت حمل و نقل، به ويژه حمل و نقل دريايي اهميت دارد، افزايش ضريب 
به   ،  )IMO(دريانوردي المللی  بين  سازمان  است.  خطرات  و  سوانح  کاهش  و  ايمني 
منزله ی متولي صنعت دريانوردي، در راستاي ارتقاء ايمني دريانوردی، همواره به دنبال 
استفاده از فن آوري هاي نوين بوده است. تجهيزات مخابراتي و کمك ناوبري، ضامن 
ايمني شناورها در دورترين نقاط درياها محسوب می شوند. با پيشرفت تكنولوژي و 
صنعت ماهواره، سيگنال ها و فرکانس های بهتر و بيش تري در خدمت بشر قرار گرفته 
اند؛ به طوری که به عنوان فرشتگان نجات افراد مضطرب در درياها شناخته می شوند. بر 
اين اساس، امروزه کشتي ها قادرند در دورترين نقاط درياها و اقيانوس هادريانوردي کنند 
و به آساني از طريق امواج راديويی، با سواحل در ارتباط باشند. اهميت اين امر، براي 
اهل فن و آنان که از دست اندر کاران محيط های دريايی به شمار می روند، از جنبه های 

مختلف قابل لمس است.
همه ی  تجهيزات منصوب روی شناورها، وظيفه ی حفظ ايمنی جان  اشخاص و سالمت 
محموله های حمل شده را بر عهده دارند. ايستگاه هاي مخابراتي دريايي که در سواحل راه 
اندازي شده اند، در واقع دريافت کنندگان اصلي پيام هاي اضطرار شناورها به شمار می 
روند که پس از دريافت  اين پيام ها ،اقدامات الزم در جهت کمك رسانی به افراد مضطر را 

انجام می دهند.  

تهيه و تنظيم :
اداره ارتباطات دريايی بندرامام خمينی

اين سیستم، به طور شبانه روزی و در طول سال، همواره فعال بوده و فركانس های 
ــناورها و هواپیماها  ــیله ی بیکن های اضطراری كه روی ش ــال شده به وس ارس
ــت و يا توسط اشخاص حمل می شود را، دريافت می كند. استفاده از  نصب اس

COSPAS – SARSAT، برای كاربران اين بیکن ها مجانی است.
سیستم COSPAS – SARSAT، به وسیله ی كشورهای كانادا، فرانسه، روسیه 
و ...  پشتیبانی می شود. به محض دريافت اين نوع پیام ها،  زمان كوتاهی طول می 
كشد تا مقامات مسئول جست و جو و نجات منطقه از موضوع  آگاه شوند. رديابی 
و تعیین موقعیت  سريع و به موقع  هواپیمای سقوط كرده، يا كشتی های خسارت 

ديده و اشخاص مضطر، برای  گروه های نجات  اهمیت فوق العاده ايی دارد.
ــای  بیکن ه ــو  رادي ــامل  ش  ،COSPAS – SARSAT ــتم  سیس
اضطراری)EMERGENCY BEACONS( ، تجهیزات ماهواره ای در سطح 
پايین قطبین زمین، ايستگاه های دريافت كننده ی زمینی )LUT(  ، مراكز كنترل 

عملیات)MCC( و مراكز هماهنگی نجات )RCC( است.
بیکن های اضطرار، به سه دسته تقسیم می شوند: 

ــرای كاربردهای  ــرار، ب ــده ی موقعیت اضط ــان دهن ــو بیکن های نش 1 - رادي
.)EPIRB(دريايی

.)ELT( 2 - فرستنده های مکان ياب اضطراری، برای كاربردهای هوايی
  .)PLB( 3 - بیکن های مکان ياب شخصی كه مورد استفاده افراد مضطر قرار می گیرند
بیکن های اضطراری، روی فركانس 406 مگاهرتز، سیگنال ارسال می كنند. فركانس 
406 مگاهرتز، به عنوان استاندارد بین المللی ارسال سیگنال اضطرار شناخته شده 
است . از اين رو ، میزان ارسال  پیام های اشتباه )FALSE ALERT( در عملیات 

جست و جو و نجات، كاهش چشمگیری يافته است.
 PERSONAL( در اين فرصت، بر آن هستیم تا با بیکن های مکان ياب شخصی

LOCATOR BEACONS( يا همان PLB ها بیش تر آشنا شويد.
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PLB چیست؟
موقعیت ياب های شخصی )PLB( ،در واقع نسل مشابه ولی كوچک تری از راديو 
بیکن های موقعیت ياب اضطراری )EPIRB(  به شمار می آيند كه برای ارتقاء 
ــوند. كسانی كه قصد كوه نوردی و يا سفر به  ــناورها نصب می ش ايمنی، روی ش
مناطق دور از شهر و پر مخاطره را دارند برای تامین ايمنی خود، بايد يکی از اين 

دستگاه ها را همراه داشته باشند.
ثبت اين نوع راديو بیکن ها بايد در سازمان متولی كشور مربوطه انجام شود. اين 
سازمان، اطالعات ارتباطی - شخصی شما را در اختیار نهادهای مرتبط با امر جست 
و جو و نجات قرار می دهد و همان زمان روی PLB مورد استفاده شما نیز قرار 
خواهد گرفت. اين اطالعات، در تشخیص صحت هشدار های دريافتی توسط مراكز 
جست وجو و نجات  بسیار حايز اهمیت است،به طوری كه به اين مراكز كمک 
می كند تا بتوانند در مواقع لزوم، اطالعات مورد نیاز فرد مضطر را به سرعت به 

دست آورند.

 PLB نحوه ی عملكرد
ــتم ماهواره ای  ــتفاده ی سیس PLB ها روی فركانس MHZ 406  كه مورد اس
جست و جو و نجات ، معروف به COSPAS – SARSAT است، به كار گرفته 
ــتگاه ها روی فركانس MHZ 121/5 نیز، سیگنال  ــوند. بیش تر اين دس می ش
ارسال می كنند، تا گروه های امداد و نجات از طريق دريافت اين سیگنال، مکان 

فرد مضطر را سريع تر كشف كنند.
 COSPAS – ــه، ماهواره ی ــورهای اياالت متحده، روسیه، كانادا و فرانس كش
SARSAT و تجهیزات ايستگاه زمینی آن را به منظور دريافت سیگنال های ارسالی از 
،PLB نصب شده روی شناورها و يا دستگاه های )EPIRB( بیکن های موقعیت ياب 

 MHZ همراه افراد مضطر، تاسیس و راه اندازی كرده اند. دستگاه هايی كه از فركانس

 406 استفاده می كنند،  در مقايسه با نسل پیشین اين دستگاه ها كه از فركانس
 MHZ 121/5  و يا MHZ 243  استفاده می كردند كارايی بهتری دارند. يک 
ــوالً مجهز به يک باتري لیتیوم به منظور بهره برداری  طوالني مدت  PLB معم
ــت.  تا زماني كه براي فعال كردن سیستم )PLB(  ، كلید مربوطه چرخانده  اس

نشود، دستگاه غیر فعال خواهد بود.
PLBها طوری  طراحي شده اند كه مي توان آن ها را روي هر گونه شي متحرک  

نصب كرد و يا آن ها را به آسانی در جیب قرار داد. 

PLB 406 مگاهرتز
ــت.  بهترين و كارآمد ترين PLB موجود در بازار، از نوع PLB 406 مگاهرتز اس
شايان توجه است كه يک دستگاه GPS دستي استاندارد معمولي، به هیچ وجه از 

قابلیت هاي يک PLB برخوردار نیست.

عملكرد یك PLB 406 مگاهرتز
COSPAS- ــواره ی ــما با خود حمل مي كنید، به ماه ــتگاهي كه ش دس

ــت و جو و نجات  ــت كه به طور خاص، عملیات جس SARSAT متصل اس
در سراسر دنیا را بر عهده دارد. وقتي دستگاه شما فعال مي شود، مراكز ناظر 
ــرعت وارد عمل مي  يا رله كننده ی ماهواره COSPAS-SARSAT به س
شوند، موقعیت شما را رديابي نموده و مراكز جست و جو نجات در آن منطقه 

را آگاه می كنند.
دستگاه PLB، موقعیت شما را به وسیله ی فركانس 406 مگا هرتز، به فضا ارسال 
ــیگنال ها را دريافت كنند و به  ــت و جو ونجات، اين س مي كند تا گروه هاي جس
ــما بیايند. اين تکنولوژي، تاكنون بالغ بر 24500 نفر در سراسر دنیا را  كمک ش

نجات داده است.■ 
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طبق اطالعات اعالم ش�ده از س�وی دولت چين، گس�تره نشت نفت ماه 
گذشته در آب های اين کشور، بيش از 4000 کيلومترمربع بوده است. 

ــاس اين گزارش، به نقل از خبرگزاری فرانسه ، طبق اطالعات منتشر شده از  براس
سوی دولت چین، گستره آلودگی های ناشی از نشت نفت از يک سکوی فراساحلی 
مشترک بین شركت چینی سینوک و شركت آمريکايی كونوكوفیلیپس در دريای 

بوهای چین، 4250 كیلومترمربع است.
در برآوردهای پیشین، سطح آلودگی های ناشی از اين حادثه تنها 840 كیلومترمربع 
ذكر شده بود. به گفته يکی از مسؤوالن اداره ملی اقیانوسی چین، دولت اين كشور 
به دنبال اخذ غرامت از شاخه چینی شركت كونوكوفیلیپس برای اين حادثه است.

اين مقام مسؤول گفت: تصمیم گیری درباره اخذ اين غرامت و میزان و چگونگی آن، 
به وضعیت مهار حادثه نشت نفت بستگی دارد.

ــته حجم نشت نفت در سکوی پنگالی 3-19 خود را  كونوكوفیلیپس هفته گذش
هزار و 500 بشکه اعالم كرده بود.

ــت نفت يادشده را از افکار عمومی  ــت ، دولت چین، مدت ها حادثه نش گفتني اس
پنهان كرد و افشای اين حادثه در ماه گذشته، خشم مردم اين كشور را به همراه 

داشت.

يارد جديد کشتي سازي  ژاپن در ويتنام 
مي سازد. 

بر اساس اين گزارش، به نقل از سی تريد، شركت 
اوشیما قصد دارد يک يارد جديد كشتي سازي در 

شهر Cam Ranh ويتنام راه اندازي كند. 
ارزش اين پروژه 184.6 میلیون دالر برآورد شده 
است. اين يارد در زمیني با مساحت 304 هکتار 

ساخته خواهد شد. 
انتظار مي رود يارد مذكور در سال 2017 میالدي 
ساخت  قابلیت  يارد  اين  برسد،  بهره برداري  به 
دارا  را  تن  هزار  تا 56  وزن 37  با  كشتي هايي 

خواهد بود.

ميزان جابجايي کانتينر در بندر شانگهاي 
در ماه ژوئن افزايش يافت. 

بر اساس اين گزارش، به نقل از سی تريد، حجم 
جابجايي كانتینر در اين بندر در اين ماه با 7.4 
درصد افزايش از 2.44 میلیون TEU در سال 

گذشته به 2.62 میلیون TEU كانتینر رسید. 
 TEU اين رقم نسبت به ماه مي كه 2.76 میلیون

بوده است 5.1 درصد كاهش دارد. 
حجم جابجايي كانتینر در بندر شانگهای در شش 
ماه نخست سال جاری میالدی با 10.1 درصد 
افزايش از 13.9 میلیون TEU مدت مشابه سال 

قبل به 15.3 میلیون TEU بالغ شد. 
بندر شانگهاي به عنوان بزرگ ترين بندر كانتینري 
جهان در سال 2010 میالدي موفق به جابجايی 

29.1 میلیون TEU كانتینر شد.

يك شرکت مالزيايي مالك کشتي در معرض ورشكستگي قرار 
گرفت. 

ــتي  ــركت مالک كش ــی تريد، ش ــاس اين گزارش، به نقل از س بر اس
ــون دالري در معرض  ــه دلیل بدهي 2.8 میلی ــزي ب Swee Joo مال

ورشکستگي قرار گرفت. 
ــركت قادر به پرداخت بدهي خود نیست، عالوه  در حال حاضر اين ش
ــنهادی آن را برای  ــکاران نیز طرح هاي پیش ــن هیچ يک از طلب براي

دريافت بدهي های خود نمي پذيرند. 
ــركت  ــتی Swee Joo داراي چندين ش ــركت مالزيايي مالک كش ش

تابعه كشتیراني در آسیا است.

بزرگ ترين کشتي حمل سنگ معدن جهان به برزيل تحويل داده 
شد. 

بر اساس اين گزارش، شركت كشتي سازي Jiangsu Rongsheng، دومین 
شركت بزرگ كشتي سازي چین، بزرگ ترين كشتي حمل سنگ معدن در 

جهان را به شركت Vale برزيل تحويل داد. 
اين كشتي با ظرفیت 400 هزار DWT ، اولین فروند از سري 16 فروند كشتي 

سفارشی Vale به اين شركت است. 
اين كشتي 360 متر طول ، 65 متر عرض و 30 متر ارتفاع دارد. 

قرار است از اين شناور به منظور حمل  سنگ آهن از برزيل به چین استفاده 
شود. 

مصرف سوخت و میزان انتشار دي اكسید كربن اين كشتی 30 درصد كمتر از 
ساير شناورها خواهد بود .

 فرانس�ه با نص�ب 600توربي�ن ب�ادی در دريا 
می خواهد به اندازه دو نيروگاه هسته ای برق 

توليد کند. 
بر اساس اين گزارش؛ مناقصه ی اجرای اين طرح تا 
سال 2015 میالدي، به طور رسمی اعالم شده است. 
اين توربین ها در پنج نقطه مختلف آب های ساحلی 

فرانسه نصب خواهند شد. 
قرار است تا يک سال آينده مناقصه ديگری برای دو 
ــاندن شمار  برابر كردن اين توربین های بادی و رس

آن ها به هزار و 200 دستگاه اعالم شود. 
ــر از توربین های بادی  ــی بزرگت توربین های درياي
ــوند. ارتفاع  ــتند كه بر روی زمین نصب می ش هس
آن ها به 90 متر و طول پره توربین ها نیز به 60 متر 
می رسد. وزن هر توربین از اين نوع 815 تن است. 
ــتفاده از توربین هاي دريايي اين است كه  مزيت اس

ــدت باد در دريا بیشتر است و به اين ترتیب برق  ش
بیشتری می توان تولید كرد اما استقرار آن ها در دريا 

بسیار گرانتر تمام می شود. 
ــخی واقعی برای بازدهی اين توربین ها  تاكنون پاس

داده نشده است. 
ــا، 10میلیارد يورو  ــب600 توربین بادی در دري نص
ــه الزم دارد كه هزينه آن را مصرف كنندگان  هزين

پرداخت خواهند كرد. 
برق تولید شده از اين توربین ها برای مصرف2میلیون 

و 250هزار خانوار كافی خواهد بود. 
ــن 600 توربین با برق  ــط اي ــده توس برق تولید ش

تولیدی دو نیروگاه هسته ای برابر خواهد بود. 
فرانسه قصد دارد تا سال 2029 میالدي 23 درصد 
ــونده  برق مورد نیاز خود را از انرژی های تجديد ش

تامین كند.

ساخت یارد جدید گسترش 4000 كیلومتری نفت در آب های چین
كشتي سازي در ویتنام 

 رشد عملكرد كانتینري
 بندر شانگهاي در ماه ژوئن

 تحویل بزرگ ترین كشتي حمل سنگ معدن
 به برزیل

فرانسه 600توربین بادي در دریا نصب مي كند

شركت كشتیرانی مالزیایي
 ورشكست می شود
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چين در حال ساخت ناو هواپيمابر اس�ت. 
ــن بینگدی"  ــاس اين گزارش؛" ژنرال چ بر اس
ــن در ماه  ــلح ارتش چی ــای مس ــس نیروه رئی
ــته برای اولین بار اعالم كرد كه چین در  گذش

ــت.  ــاخت ناو هواپیمابر اس حال س
ــال از برنامه  ــه اينکه آمريکا كام ــاره ب وي با اش
ــط چین  ــاخت ناو هواپیمابر توس تحقیقات و س
ــته است، گفت: پیش از اين چین با  اطالع داش
خريد سه ناو هواپیمابر تحقیقات خود را درباره 
ــاخت و تولید ناو آغاز كرد و اكنون زمان آن  س
فرا رسیده است كه چین خود ناو هواپیمابرش 

ــازد.  را بس
دارای  ــن  ــه چی اگرچ ــزود:  اف ــن  وی همچنی
ــتی های جنگی كوچک فراوانی است اما با  كش

ــعت اين كشور وجود ناو هواپیمابر  توجه به وس
ــت.  در ناوگان دريايی چین ضروري اس

ــر به عنوان  ــتن11 ناو هواپیماب ــکا با داش آمري
ــمار می رود.  قدرت نظامی برتر جهان به ش

ــت كه قصد دارد چه  چین هنوز اعالم نکرده اس
ــازد. تعداد ناو هواپیمابر بس

رون�د س�اخت کش�تی های تانكر در 
ياردهاي کشتي س�ازي جه�ان رو به 

افزايش اس�ت. 
ــاس اين گزارش، انتظار مي رود در  بر اس
ــالدي حدود  ــال جاري می ــه دوم س نیم
100 فروند كشتی تانکر جديد وارد بازار 

ــود .  ش
ــامبر  ــت كه در ماه دس ــن در حالي اس اي
ــتي  ــدود 40 فروند كش ــاري ح ــال ج س
ــوئز ماكس  VLCC ، 25 فروند تانکر س
و 30 فروند تانکر افراماكس تحويل داده 

ــود.  مي ش
ــال  ــت س ــج ماه نخس ــوع در پن در مجم

ــتی تانکر  ــالدی 80 فروند كش جاری می
ــد.  تحويل داده ش

ــال جاری،  انتظار مي رود در نیمه دوم س
ــز افزايش  ــت نی ــا براي نف ــزان تقاض می
ــفارش ساخت  يابد كه اين موضوع در س

ــتی های تانکر موثر خواهد بود.  كش

دزدان دريايي طي 12 ماه گذشته موفق به ربودن کشتي هايي به 
ارزش 480 ميليون دالر شدند. 

بر اساس اين گزارش، اين رقم مربوط به 33 فروند كشتي مورد تهاجم دزدان 
دريايی از ابتداي ژوئن سال گذشته تا كنون است. 

بطور متوسط در اين مدت يک فروند از شش فروند از اين كشتي ها به اسارت 
دزدان دريايي درآمده است. 

اما در بین كشتی های ربوده شده، فله برهای هندي بیشتر از مابقی كشتی ها 
در مركز توجه دزدان دريايي بوده اند به گونه اي كه 12 فروند از كشتي هاي 

مورد تهاجم، يا يک سوم از مجموع اين كشتي ها از اين نوع بوده  است. 
كشتي هاي چند منظوره نیز از ديگر كشتی های مورد عالقه دزدان دريايی در 
اين مدت بوده است به طوری كه هشت فروند از اين نوع كشتي ها را به تصرف 

خود درآورده اند . 
كشتي های تانکر ربوده شده با هفت فروند، در رده بعدی قرار دارند. 

اين سه نوع كشتي 82 درصد از مجموع كشتي هاي ربوده شده توسط دزدان 
دريايي، طي 12 ماه اخیر را شامل می شود . 

موسسه كالركسون مجموعه ارزش بازاري اين 33 فروند كشتي را حدود 473 
میلیون دالر يا به طور متوسط 14 میلیون دالر به ازاء هر فروند كشتي تخمین 

زده است. 
به اعتقاد اين موسسه، میزان غرامت پرداختي براي آزادي كشتي ها تناسبی با 
ارزش كشتي ها ندارد، به عنوان مثال تنها در يک مورد، ارزش غرامت پرداختي 
10 درصد قیمت كشتي بوده اما در مورد ديگر اين رقم معادل 153 درصد 

قیمت كشتي است كه مرتبط با ارزش محموله كشتي پرداخت شده است. 
طبق اعالم موسسه كالركسون، هرچند هزينه هاي مالي نیز موضوعي قابل 
مالحظه است اما به اندازه از بین رفتن ارزش كشتي در يک بازار بد نیست، 
اين در حالی است كه هزينه از دست دادن خدمه در حمالت تروريستي، بسیار 

ناخوشايند است.

سازمان بين المللی دريانوردی )IMO( با هشدار نسبت به حمالت 
مسلحانه دزدان دريايی اعالم کرد: طی شش ماه نخست سال جاري 
ميالدي بيش از 266 مورد حمله دزدان دريايی به کشتی ها گزارش 

شده است.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، سازمان بین المللی دريانوردی افزود: افزايش 
بی سابقه حمالت دزدان دريايی موجب شده تا طی ماه های اخیر كشتی های 
بیشتری از سوی دزدان دريايی ربوده شده و ريسک و خطر حمل ونقل دريايی 

در آب های آزاد بین المللی به شدت افزايش يابد. 
اين گزارش مي افزايد، طی شش ماه نخست سال جاري بیش از 266 مورد 
حمله دزدان دريايی به كشتی های مختلف گزارش شده است. اين رقم در 

مدت مشابه سال قبل 196 مورد بود. 
بیش از 60 درصد اين حمالت از سوی دزدان دريايی سومالی صورت گرفته 
است. تا پايان ژوئن سال جاري دزدان دريايی سومالی 20 فروند كشتی با 
420 نفر خدمه را به اسارت گرفته اند و میلیون ها دالر باج برای آزادسازی 

آنها درخواست كرده اند. 
از ماه می تاكنون بیش از 14 فروند كشتی در دريای سرخ مورد حمله دزدان 

دريايی قرار گرفته است. 
دزدان دريايی سومالی طی شش ماه نخست امسال نسبت به سال گذشته 
فعالیت بیشتری داشته اند. آنها در شش ماه نخست امسال به 163 فروند كشتی 

حمله كرده اند كه اين رقم در مدت مشابه سال قبل 100 مورد بوده است. 
دبیركل سازمان بین المللی دريانوردی، به كلیه كشتی ها و فرماند هان آن ها 

هشدار داد در مواجهه با دزدان دريايی از روش هاي جديد استفاده كنند. 
وی افزود: تا 5 سال پیش دزدان دريايی بیشتر تنها مجهز به سالح سرد بودند؛ 
ولی امروزه كشتی های عبوری در آب های بین المللی مورد حمله دزدان دريايی 

با سالح های خودكار قرار می گیرند.

سفارش  چين  کاسكوي  کشتيرانی  شرکت 
ساختی به ارزش حدود يك و نيم ميليارد 
دالر به کشتی سازی های اين کشور، برای 4 
تا 5 سال آينده را در دستور کار خود قرار 

داده است.

برای  سرمايه گذاری  اين  گزارش،  اين  اساس  بر 
ساخت بیش از 40 فروند كشتی و جايگزينی آنها 

با شناورهای قديمی تر صورت خواهد گرفت.
مشابه  برنامه  با  كاسکو  ناوگان  نوسازی  برنامه 
مجموعه های فراساحلی چین در حوزه نفت و گاز 
انتظار می رود كشتی سازی های  و  همزمان شده 
چیني، با رونقی تازه در زمینه دريافت سفارش های 
ساخت از كارفرمايان داخلی طی چند سال آينده 

همراه باشند.
حمايت  با  چین  دولت  كه  است  حالی  در  اين 
دهه های  طی  خود  دريايی  صنايع  از  گسترده 
و  بلندمدت  تسهیالت  اعطای  با  جمله  از  اخیر، 
با سود اندک به سفارش دهندگان ساخت كشتی، 
عمال بازار بزرگی را برای سازندگان خود بوجود 
آورده است؛ بطوری كه كشتی سازان چینی طی 
اين  جهانی  بازار  در  بار  چندين  اخیر،  سال  دو 
صنعت رتبه اول دريافت سفارش را از كره ای ها 

ربوده اند.

سفارش تازه چینی ها به كشتی سازان داخلی

افزایش ساخت كشتی های تانكر در جهان

عالقه دزدان دریایی به ربودن كشتی هایچین ناو هواپیمابر مي سازد
 فله بر

دزدان دریایی سومالیایي پركارتر از همیشه
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الف( گرایش هاي اقتصاد بین المللي و تجارت در دورنماي قرن بیست ویكم
تصوير كلي اقتصاد و تجارت بین المللي، به رغم رشد فزآينده ي بالتکلیفي و ترديدها در اقتصاد فعلي 

جهان، هم چنان روشن و امیدواركننده به نظر مي رسد.
1 . هرچند رشد اقتصاد جهاني منفي است، دورنماي اقتصاد بین المللي،  از سالمت و پويايي قابل توجهي 
برخوردار است. با توجه به اين واقعیت كه بسیاري از مناطق مهم اقتصادي، هم چنان روند رو به رشد 

خود را حفظ كرده اند، سرعت يا شتاب حركت توسعه، معکوس نخواهد شد.
از سال  1990 میالدي، دوره ي ركود اقتصاد جهان، به دلیل آشفتگي و اغتشاش منطقه اي، در جنوب 
شرق آسیا به تدريج آغاز شد. اما اين پس رفت با وجود بحران اقتصاد جهاني، پديده اي چرخشي است. 
درواقع، شاخص هاي كلیدي تر اقتصاد كالن، از واقعیت هاي ديگري حکايت دارد كه در نقطه اي مقابل 
نمود مي يابند. نرخ تورم و نرخ بهره، به صورت نسبي در سطح جهان پايین است؛ كسري درآمد دولت ها، 
بسیار كاهش يافته است و فضاي تقاضاي داخلي و فروش خارجي، بسیار آرام و بدون تنش به نظر 
مي آيد. به لطف تحوالت اداري، تحوالت فني و بهینه سازي ساختار صنعتي، بسیاري از اقتصادها، با 
بهره گیري از فن آوري اطالع رساني )IT(، قوي تر شده اند. آن دسته از كشورهاي آسیايي )كه از بحران 
جهاني اقتصاد، آسیب ديده اند(، هم چنان از پتانسیل بااليي براي خروج از بحران و بازگرداندن شرايط به 
وضعیت عادي برخوردارند؛ زيرا مباني اقتصادي آن ها، تا میزان قابل توجهي سالم است و آسیب جدي به 
آن ها وارد نیامده است. اقتصاد ژاپن، سرانجام با حل مشکالت سازماني، به حالت عادي بازخواهد گشت 
و نوعي نیروي حیاتي به اقتصاد جهان تزريق خواهد كرد. بسیاري از كارشناسان بر اين باورند كه اقتصاد 
جهان، در آستانه ي دوره ي شکوفايي و شروع سومین عصر طاليي اقتصاد )پس از پشت سر گذاشتن 
دوره ي پیش نیاز اين عصر طاليي، بین سال هاي 1950ـ1973میالدي، با میانگین رشد 4 درصدي( 

قرار گرفته است.
2 . با از میان برداشتن موانع پیش روي آزادسازي خدمات تجاري، بازرگاني جهان رشد و توسعه ي 
فزآينده اي را با شاخص هاي آزادي فعالیت هاي تجاري، رقابت جوان مردانه و رشد يکنواخت و مستمر 

تجربه خواهد كرد.
آزادي فعاليت هاي تجاري: سه توافق نامه ي بسیار مهم در زمینه هاي مخابرات، فن آوري اطالع رساني 
)IT( و خدمات مالي در چارچوب سازمان تجارت جهاني )WTO( )كه مشخصه ي آن، پوشش فراگیر 
و همه جانبه و فراهم آمدن زمینه براي اجرايي شدن آن ها است(، از نفوذ و گسترش رويکرد آزادسازي 

تجارت جهاني، از تجارت بار به تجارت خدمات حکايت دارد.
رقابت سالم: در حوزه ي اقتصاد و بازرگاني شاخص هاي وابسته به آن، يعني فعالیت هاي تجاري، امکان 
استفاده ي بهینه از سرمايه ها و دسترسي به منابع مورد نیاز، رقابتي شديد وجود دارد. بحران مالي آسیاي 

مترجم :  نوروز محمدخاني

قرن  در  دريانوردي  صنعت  روزافزون  توسعه ي  بي ترديد، 
بيست ويكم از يك سو و نقش ويژه و بسيار مهم اين صنعت 
بحران  به  توجه  با  )به ويژه  ديگر  از سوي  جهاني  اقتصاد  در 
اقتصادي حاکم بر کشورهاي اروپايي و آمريكا و نتايج منفي 
آن بر همه ي فعاليت هاي تجاري و اقتصادي کشورهاي مختلف 
اين  متوليان  و  کارشناسان  از سوي  ديدگاه ها  جهان(،  طرح 
صنعت با هدف تبيين رويكردهاي کارآمد براي پرداختن به 
چالش هاي جديد را الزامي و از اهميت انكارناپذيري برخوردار 

مي کند.
از اين رو، نظرات زير، با هدف ارائه ي کوششي هرچند ناچيز، 
در راستاي تبيين رويكردهاي تأثيرگذار براي عبور از بحران 
و همزمان تعريف جايگاه انكارناپذير صنعت حمل ونقل دريايي 

بار در اين عرصه، تقديم مي شود:

نظرات »کاپيتان واي جيافو« )Wei Jiafu(، مدير 
 ،COSCO ارشد و رييس اجرايي گروه کشتيراني
در مورد جايگاه ويژه و حياتي صنعت حمل ونقل 
دريايي در قرن بيست ويكم، با توجه به بحران 

اقتصادي حاکم بر جهان.
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جنوب شرقي، ضمن ايجاد تغییرات سازماني در روابط تجاري جهان، رقابت 
بین كشورهاي در حال توسعه را جدي تر و شديدتر كرده است. حمله ي مالي 
و مستمر اياالت متحده به بازرگاني خارجي، اصطکاک اقتصاد اين كشور با 
اقتصاد كشورهاي اروپايي، ژاپن و اقتصادهاي جديد جهان را در پي داشته 
است. طرف داران فلسفه ي تجارت سنتي )هرچند هم چنان، در مقايسه با 
ساير فلسفه ها و رويکردهاي تجاري غیرسنتي، در اقلیت قرار دارند(، سرانجام، 
راه خود را بر اساس مفاد سازمان تجارت جهاني )WTO( خواهند يافت. 
استانداردهاي مدون فني و زيست محیطي، »مانعي سبز« را شکل داده اند. 
كشورهاي در حال توسعه، توان رقابتي خود را با توجه به ناكارآمد بودن 
حقوق پايین براي ايجاد سود و منفعت اندک مي يابند. مؤلفه هايي چون خط و 
مشي، قانون و سیستم قانون گذاري )كه پیش از اين، در انحصار طبقه ي 
حاكم يا سلطه ي داخلي قرارداشت( جايگاه ويژه اي را در تجارت بین المللي 

به خود اختصاص داده اند.

ب( افزایش فزآینده ي حجم مبادالت بین المللي تجاري
1 . حجم تجارت بین المللي، رشد فزآينده اي را تجربه خواهد كرد و هم چنان 
اين روند ادامه مي يابد؛ نرخ بار و كیفیت حمل ونقل مورد نیاز، به شکلي 

مستمر افزايش خواهد يافت.
با توجه به رشد و توسعه ي سريع فن آوري اقتصاد جهاني، دانش موجود در 
بازرگاني و فعالیت هاي تجاري و ارزش افزوده در آن، بیش از پیش در حال 
 ،)GDP( نمود يافتن است. بنابراين، حجم تن در هر واحد تولید ناخالص ملي
در حال كاهش است كه اين روند، رشد جابه جايي كاال توسط كشتي را در 
كوتاه مدت كاهش خواهد داد. اما در درازمدت، حجم تجارت بین المللي به 
دلیل رويکرد جهان سازي روند روبه رشدي را تجربه خواهد كرد و بر اثر آن، 
نرخ بار و همزمان كیفیت حمل ونقل نیز بهبود مي يابد. در اين میان، قیمت 
اجناس خام در بازرگاني بین المللي كاهش خواهد يافت. بنابراين، شركت هاي 
كشتیراني، بايد ضمن مراقبت از تغییرات ساختاري حمل ونقل دريايي در 
تجارت بین المللي، ساختار حمل ونقل را در مواقع ضروري و مناسب اصالح 
كنند، روش حمل ونقل را بهبود ببخشند و به نرخ باالتر بار دست يابند. براي 

مثال، ارزش افزوده ي باالي اجناس با هدف بهبود و تضمین كیفیت بار را 
مورد توجه قرار دهند.

2 . حمل ونقل بین المللي براي تکمیل فرآيند نوين سازي سیستم پشتیباني، به 
عصر حمل ونقل جامع وارد خواهد شد. 

با توجه به رشد و توسعه ي اقتصاد بین المللي، شركت هاي حمل ونقل، بیش 
از پیش نیاز شركت هاي كشتیراني را براي ارائه ي خدمات جهاني حمل  بار،  
احساس مي كنند. پس از تخصصي و كانتینري شدن حمل بار فله، كشتیراني 
بین المللي در حال ورود به عصر پشتیباني مدرن است. در قرن بیست ويکم، 
ابزارها و وسايل جديد حمل ونقل، بسیاري از روش هاي منفرد و جداافتاده را 
به درون يک سیستم كلي هدايت خواهد كرد. شركت هاي حمل ونقل، عالوه 
بر حمل ونقل بندر به بندر، به حمل ونقل دورتادور، از نقطه اي به نقطه ي ديگر 

مبادرت خواهند ورزيد.
درواقع، بسیاري از گروه هاي بزرگ كشتیراني تاكنون پشتیباني مدرن را 
به عنوان راهبردي مؤثر تحقق بخشیده اند. براي مثال، شركت كشتیراني 
مرسک )Maersk(، اخیراً اعالم كرد كه در آينده، بخش پشتیباني مديران 

كشتیراني  شركت  بود.  خواهد  برخوردار  ويژه اي  اهمیت  از  شركت،  اين 
OOCL در نظر دارد طي 5 سال آينده، به يک فراهم كننده ي تمام عیار 
خدمات پشتیباني تبديل شود. مسؤوالن شركت كشتیراني NOL، براي 
افزايش درآمد پشتیباني، از 8درصد در سال 1998میالدي،  به 30درصد 
در سال 2003 میالدي، سیاست هاي راهبردي شركت را تغییر دادند و اين 

را  فزآينده اي  روند  کشتیراني،  صنعت  در  رقابت 
تجربه مي کند. شرکت هاي کشتیراني در حال ارائه ي 
خدمات بر پايه ي نیاز مشتريان، معرفي کشتي هاي 
بزرگ تر و سريع تر و هم زمان، فراهم آوردن زمینه ي 
و  متوسط  کشتي هاي  فعالیت  حوزه ي  توسعه ي 

کوچک هستند.
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روند، هم چنان )براي سال هاي آتي( ادامه خواهد يافت. با رشد و توسعه ي 
زنجیره ي ارزش، آن دسته از شركت هاي كشتیراني كه خدمات پشتیباني را 
فراهم آوردند، سعي بر آن دارند تا سکوي رقابت را از رقابت كم بها، به رقابت 
داراي ارزش در حوزه ي ارائه ي خدمات ارائه دهند. شركت هاي كشتیراني، 
بیش از پیش، با فشار كاهش هزينه ها و بهبود كیفیت خدمات ارائه شده 

روبه رو هستند.
3 . بازار كشتیراني بین المللي در حال تبديل شدن به »بازار خريدار« است. 
رقابت در صنعت كشتیراني، روند فزآينده اي را تجربه مي كند. شركت هاي 
كشتیراني در حال ارائه ي خدمات بر پايه ي نیاز مشتريان، معرفي كشتي هاي 
توسعه ي حوزه ي  زمینه ي  آوردن  فراهم  و هم زمان،  و سريع تر  بزرگ تر 
فعالیت كشتي هاي متوسط و كوچک هستند. كشتیراني جهاني در شرايط 
كنوني، به »بازار خريدار« تبديل شده است. با رشد و توسعه ي صنعت 
كشتیراني، »بازار خريدار« رو به افزايش است و رقابت داغ تري را نويد 
مي دهد مالکان كشتي، از شركت هاي كشتیراني، خدمات تخصصي تري 
)مانند فراهم آوردن خدمات اكسپرس و توقف كم تر در بنادر( را درخواست 
مي كنند. از سوي ديگر، شركت هاي كشتیراني، خدمات بیش تر و بهتري 
را براي جلب رضايت مشتريان و پاسخ گويي به نیازهاي تخصصي تر آن ها، 

عرضه خواهند كرد. 
بعضي از شركت هاي كشتیراني آينده نگر، براي فراهم كردن خدمات تخصصي 
و نیز از دست ندادن بازار و حضور در عرصه ي رقابت، از آمادگي براي ارائه ي 
»خدمات ويژه بر پايه ي نیاز مشتريان، برخوردار هستند كه اين امر مي تواند با 

رضايت دو طرف همراه شود. براي ارائه ي اين نوع خدمات، اندازه ي كشتي ها 
در حال بزرگ شدن است و هم زمان، زمینه ي توسعه و افزايش فضاي فعالیت 
كشتي هاي متوسط و كوچک نیز فراهم مي آيد. هم زمان، سرعت كشتي ها نیز 
در حال افزايش است. هم اكنون، سرعت هاي طراحي شده براي كشتي هاي 
كانتینري پست پاناماكس، بین 25ـ27 گره ي دريايي است. بر پايه ي برخي 
گزارشات، بسیاري از شركت هاي كشتیراني و مراكز كشتي سازي، در حال 
طراحي و ساخت كشتي هاي جديد با ظرفیت 8 تا 12 هزار TEU )كانتینر 
20 فوتي( و سرعت تا بیش از 30 گره ي دريايي هستند. شركت كشتیراني 
فست شیپ )Fastship( نیز در نظر دارد يک كشتي كانتینري با سرعت 
39 گره ي دريايي، براي ارائه ي خدمات ترانس آتالنتیک عرضه كند. درواقع 
شركت هاي كشتیراني يادشده، درتالش اند هم با ساير شركت هاي كشتیراني 

و هم با بازار حمل ونقل هوايي بار، رقابت كنند.
4 . شركت هاي كشتیراني، در حال ساخت شبکه ي جهاني اطالع رساني 
هستند، به طوري كه شركت هاي مختلف، از اقصي نقاط جهان، براي عرضه و 

دريافت اطالعات آن سهیم باشند.
انستیتوي پژوهش دريانوردي ژاپن، اخیراً فراخوان عمومي براي ايجاد نوعي 
سیستم اطالع رساني اعالم كرده است. حدود 200 شركت كشتیراني به اين 
فراخوان عمومي پاسخ داده اند. نتیجه ي به دست آمده،  نشان مي دهد كه 23درصد 
از شركت ها، يک سیستم مركزي پردازش اطالعات، 31 درصد از شركت ها، يک 
سیستم اطالع رساني منطقه اي و 46 درصد باقي مانده، هر دو سیستم يادشده را 
ايجاد كرده اند. 85 درصد از شركت هاي كشتیراني پاسخ دهنده به فراخوان، نوعي 
سرويس ثبت سفارش و رزرواسیون را از طريق اينترنت فراهم آورده اند. بنابراين،  
فن آوري اطالع رساني به تمهیدي كلي براي همه ي شركت هاي كشتیراني، 
به منظور كاهش هزينه ي مديريت، بهبود كیفیت خدمات و دست يابي به 

جايگاهي قدرتمند در عرصه ي رقابت، تبديل شده است. 
5 . تمايل به همکاري، از خدمات محدود اجاره ي كشتي تا ايجاد نوعي اتحاد 

فراگیر و همه جانبه، گسترش خواهد يافت.
در سال هاي اخیر، ده ها ادغام قابل تأمل در صنعت كشتیراني بین المللي به 
وقوع پیوسته است كه از آن جمله مي توان به ادغام شركت هاي كشتیراني 
او )P&O( و ندلويد )NEDL-LOYD(،  شركت هاي كشتیراني  پي اند 
NYK و شووا )SHOWA( و شركت هاي كشتیراني MOL و ناويکس 
 APL اشاره كرد. به عالوه، خريداري امتیاز شركت كشتیراني )NAVIX(
توسط شركت NOL و خريداري امتیاز شركت سیلند )Sealand( توسط 
شركت كشتیراني مرسک، ازجمله رويدادهاي مهم سال هاي اخیر در اين حوزه 

به شمار مي رود.
6. صنعت كشتیراني، از آزادي عمل بیش تري برخوردار خواهد بود و بسیاري 

از كشورها به رويکرد احداث بنادر آزاد، نگاهي ويژه خواهند داشت.
با توجه به تحول و توسعه ي روند جهاني سازي، اقتصاد و آزادسازي تجارت، 
كشتیراني بین المللي، بیش از پیش از آزادي عمل برخوردار خواهد بود و 
هم زمان، اصالح سیاست هاي كشتیراني را تجربه خواهد كرد. شیوه هاي 
سنتي حفاظت، از رويکردهاي ديگري بهره گرفته اند. براي مثال، مي توان به 
رويکرد پشتیباني غیرمستقیم در برابر اعطاي سوبسید مستقیم اقتصادي و 

تمهیداتي فني و زيست محیطي در برابر حفاظت سازماني توجه كرد.

ج( جایگاه شركت هاي بزرگ كشتیراني در قرن بیست ویكم
1 . مديران شركت هاي كشتیراني اقیانوسي، تبیین اهداف مورد نظر براي 
حضور مؤثر در عرصه ي صنعت كشتیراني در قرن بیست ويکم را به عنوان 
اولويت نخست، در دستور كار خود قرار داده اند. اين شركت ها بر اساس 
طرح هاي راهبردي جديد، ضمن تمركز بر كشتیراني اقیانوسي به عنوان 
فعالیت اصلي، تقويت و تحکیم حضور رقابتي خود در عرصه ي صنعت 
افزايش  مدرن،  پشتیباني  توسعه ي  رويکرد  به  يازيدن  كشتیراني، دست 
ظرفیت هاي حرفه اي با هدف مقابله با رقبا از طريق توجیه منطقي شرايط، 
سازمان دهي مجدد و استفاده ي بهینه از منابع كشتیراني و منابع لجستیکي 

را مد نظر قرار خواهند داد. ■
Ports & Harbors منبع : نشريه

شبکه ي  ساخت  حال  در  کشتیراني،  شرکت هاي 
جهاني اطالع رساني هستند، به طوري که شرکت هاي 
مختلف، از اقصي نقاط جهان، براي عرضه و دريافت 

اطالعات آن سهیم باشند.
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دیدار با دبیركل آیمو
علي اکبر مرزبان، مع�اون نماينده ي دايم 
جمه�وري اس�المي اي�ران در س�ازمان 
بين الملل�ي دريان�وردي و رئي�س کلوپ 
نماين�دگان داي�م دولت ه�اي عض�و اين 
س�ازمان )MARC(، با آقاي افتيميوس 
ميتروپول�وس، دبي�رکل آيم�و دي�دار و 

گفت وگو کرد. 
ــت كلوپ  ــمت رياس ــدار كه با س ــن دي در اي
ــورت گرفت، علي اكبر مرزبان،  "MARC" ص
ــدت كوتاه  ــات كلوپ در م ــي از اقدام گزارش

رياست خود بر آن را ارايه كرد.
ــات، تصويب  ــن اين اقدام ــه ي مهم تري ازجمل
ــاس نامه ي جديد كلوپ و ارايه ي برنامه ي  اس
شش ماهه دوم سال 2011 میالدي است. در 
اين نشست، علي اكبر مرزبان با ارايه نسخه اي 
ــت:  ــاس نامه كلوپ به دبیركل ابراز داش از اس
ــصت وپنج  ــر، كلوپ حدود ش »در حال حاض
ــور عضو آيمو دارد  عضو از بیش از پنجاه كش
ــم در آيمو را  ــاي ثابت و داي ــه نمايندگي ه ك
ــورها مهم ترين و  ــن كش ــود. اي ــامل مي ش ش
ــن دولت هاي عضو آيمو از پنج قاره ي  فعال تري
جهان به شمار مي آيند و بیش ترين تأثیر را در 

تصمیم گیري ها دارند.« 
در ادامه، دبیركل سازمان جهاني دريانوردي نیز، 
ضمن قدرداني از زحمات ريیس كلوپ، ضرورت 
ــاي متنوع  ــوي با برنامه ه ــک كلوپ ق ايجاد ي
ــور برقراري ارتباط  ــتور كار آيمو، به منظ در دس
صمیمي و دوستانه میان نمايندگان دولت هاي 
عضو و نزديک سازي ديدگاه هاي آنان در خصوص 
موضوعات مهم را، بسیار مهم و ارزشمند دانست. 
وي همچنین عالقه مندي خود را براي حضور در 

برنامه هاي كلوپ اعالم كرد.

اعطاي لوح سپاس كلوپ به نماینده ي 
دایم ایتالیا

اولي�ن ل�وح س�پاس کل�وپ ب�ا امضاي 

علي اکبر مرزبان، به آقاي »ادميرال جان 
کارل�و اليمبو«، مع�اون نماين�ده ي دايم 

کشور ايتاليا در آيمو اهدا شد.
ــال )از سال  ــت س آقاي اولیمبو، به مدت هش
2003 تا 2011 میالدي(، به عنوان نماينده ي 
ــه كار بود. او  ــغول ب ــت ايتالیا در آيمو مش ثاب
همچنین، رياست كمیته ي همکاري هاي فني 
ــال 2011 میالدي بر عهده  آيمو را تا پايان س

خواهد داشت. 
ــپاس كلوپ، به پاس خدمات ارزنده ي  لوح س
ــنبه دوم تیرماه  ــو، در روز پنج ش ــاي الیمب آق
ــت شست ويکم  ــال جاري و در خالل نشس س
ــت آن  ــه ي همکاري هاي فني كه رياس كمیت
ــود، در حضور دبیركل آيمو،  بر عهده ي وي ب
ــان او،  نمايندگان دولت هاي عضو حاضر  معاون
در نشست كمیته و سازمان هاي بین المللي، به 

آقاي اولیمبو اعطا شد.
ــپاس به نمايندگان دولت هايي  اعطاي لوح س
ــند، يکي  ــان مأموريت خود مي رس كه به پاي
ــت كه در  ــان اس ــر مرزب ــکارات علي اكب از ابت
ــاس نامه ي كلوپ گنجانده شده است. اين  اس
ــور اعضاي  ــتقبال پرش اقدام، مورد توجه و اس

كلوپ و همچنین، دبیركل آيمو قرار گرفت. 
ــر اين، دو لوح تقدير ديگر نیز، تهیه و  عالوه ب
تحويل نمايندگان دايم كشورهاي آرژانتین و 
اندونزي شد. طبق اساس نامه ي كلوپ، همه ي 
ــاي رئیس كلوپ خواهند  تقديرنامه ها به امض

رسید.
ــت نمايندگي جمهوري  ــت، رياس گفتني اس
ــالمي ايران بر كلوپ نمايندگان دول عضو  اس
آيمو، در اسفندماه سال گذشته و قبل از نیابت 
ــت علي اكبر مرزبان بر اجالس مشورتي  رياس
دايمي دول عضو كنوانسیون لندن در مهرماه 
ــته، به همراه ساير فعالیت هاي فني  سال گذش
ــور، تأثیر زيادي  و تخصصي بخش دريايي كش
در تغییر نگرش ها نسبت به جمهوري اسالمي 
ــی آن در میان  ــاي جايگاه ارزش ــران و ارتق اي

ــه ي آيمو برجاي  ــو و دبیرخان دولت هاي عض
ــت كه اين امر، در نشست هاي مختلف  گذاش
ــز، در برخورد هیئت هاي نمايندگي  آيمو و نی
ــهود  ــان آيمو با نمايندگي ايران، مش و كاركن

است.
ــش از اين،   ــوپ "MARC"،  پی ــت كل رياس
به ترتیب بر عهده ي نمايندگان دايم كشورهاي 

قبرس، اسپانیا و نیجريه بود. ■

اولين لوح سپاس کلوپ نمايندگان دايم دولت هاي عضو آيمو به نماينده ي دايم 
ايتاليا و رئيس کميته ي همكاري هاي فني سازمان جهاني دريانوردي اعطا شد.

MARC ديدار وگفت وگوي رئیس کلوپ
با دبیرکل سازمان جهاني دريانوردي

دیدار

105

بندر  و دریا / شماره 180

دیدار



بنادر  همچنان  دريا  در  غيرقانوني  فعاليت هاي  و  تبهكاري 
گوناگون  رويدادهاي  و  جديد  خطرهاي  با  را  کشتي ها  و 
به  مي توان  جمله،  آن  از  مي کند.  تهديد  پيش بيني نشده 
قاچاق  کاالهاي  انواع  حمل ونقل  براي  کانتينر  از  استفاده 
پيامدهاي  بالقوه،  شكل  به  که  کرد  اشاره  انسان  قاچاق  يا  و 

خطرناکي براي صنعت کشتيراني به همراه دارند.

است  تبديل شده  برنامه ريزي شده  و  از عملیات مخاطره آمیز  بخشي  به  بار،  و  انسان  قاچاق  امروزه 
كه سیستم حمل ونقل و زنجیره ي تأمین را تهديد مي كند و در بسیاري موارد، ايجاد نوعي جنايت 
سازمان يافته فراملي، هم زمان با شکل گیري كانوني بسیار سودآور، همراه بوده است. عملیات دزدي 
دريايي، آدم ربايي، تروريسم و قاچاق مواد مخدر )مبتني بر تعاريف رايج بعد از واقعه ي 11 سپتامبر( 
در آب هاي مالزي، رويداد جديدي محسوب نمي شود. با اين وجود، نگراني هاي جديد امنیتي را ايجاد 
اين، مورد نظر قانون گذاران و مجموعه ي دريانوردان، نبوده است؛ نگراني هاي  از  كرده اند كه پیش 
مرتبط با فرصت هاي در اختیار ترورريست ها يا جنايت كاران براي حمله به اهداف در مناطق حساس، 

زيرساخت هاي بسیار مهم و نقاط آسیب پذير. 
اين گونه عملیات جنايت كارانه )صرف نظر از دزدي دريايي و تروريسم( حتي قبل از رويداد 11 سپتامبر، 

به زنجیره ي حمل ونقل دريايي بین المللي آسیب  رسانده است.
در سال 2001 میالدي، وزير دفاع وقت اياالت متحده آمريکا پیرامون تأمین امنیت آب هاي داخلي، 
تصريح كرد: »تأمین امنیت داخلي، در اولويت نخست ارتش اين كشور قرار دارد و ما براساس آن عمل 
خواهیم كرد«. در 26 اكتبر سال 2001میالدي،  كنگره ي آمريکا، قانون عمومي 56ـ107 را بدون هر 
گونه قیدوشرط، به اجرا درآورد. چندي بعد، شرايط از موفقیت آمیز بودن اجراي اين قانون حکايت 
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داشت.
فرانسه نیز از قوانین مشابهي در جهت فراهم آوردن زمینه ي هماهنگي 
ساحلي،  گارد  دريايي،  نیروي  چون  سازمان هايي  بین  بیش تر،  هرچه 
آلودگي  كنترل  مركز  مهاجرت،  اداره ي  گمرک،  اداره ي  دريايي،  پلیس 
هوا، مركز امداد و نجات در آب هاي مديترانه، آتالنتیک و سواحل خود 
بهره گرفت. اين گونه اقدامات و تمهیدات بازدارنده، به جامعه ي دريايي )و 
ديگر شهروندان فرانسوي( اجازه داد، از تأمین امنیت در كمربند ساحلي، 

اطمینان حاصل كنند.
مقررات  و  قوانین  اجراي  مسؤول  )آژانس   MMEA تأسیس  با  مالزي، 
دريايي مالزي(، به منزله ي موضوع اليحه ي سال 2004 میالدي اين كشور، 
اقداماتي را در حوزه ي دريايي خود به عمل آورد و اخیراً نیز، توافق نامه هاي 
دوجانبه اي را براي گشت زني و كنترل آب هاي ساحلي در تنگه ي ماالكا به 
امضاء  رسانده است. كاهش تعداد حمالت دزدان دريايي در آب هاي ساحلي 
مالزي، از تأثیرگذار بودن اين گونه اقدامات و تمهیدات توسط سازمان هاي 

مسؤول در راستاي تأمین امنیت دريايي، حکايت دارد.
انعقاد  به واسطه ي  بین المللي،  قوانین  نقص  و  تبه كاري ها  از  شماري 
از  بسیاري  بین دولت ها، سامان دهي مي شوند. در  توافق نامه هاي رسمي 
موارد، امکان پیگیري قضايي اين گونه اقدامات غیرقانوني، در دادگاه هاي 
بین المللي )مانند دادگاه بین المللي عدالت )ICI( و ديوان بین المللي قانون 

دريا )ITLOS( وجود دارد.
قضايي  سیستم  نوعي  از  خود،  حاكمیت  قلمرو  در  منطقه،   دولت هاي 
قانوني  پیگرد  مورد  را  متجاوز  مي دهد  امکان  آن ها  به  كه  برخوردارند 
قرار دهند و قانون را در مورد وي اعمال كنند. با اين وجود، اين فرايند، 
سیستم  از  دولت ها  كه  اين  فرض  با  است.  محدود  خاكي  مرزهاي  به 
قانون گذاري،  سیستم اجرايي و صالحیت قضايي كامل، درون مرزهاي شان 
برخوردارند، مي توان استدالل كرد كه دولت هاي عضو كنوانسیون  دريايي 
شکلي  به  را  كنوانسیون  اين   ،)UNCOLOS( متحد  ملل  سازمان 
تأثیرگذار اجرا مي كنند و قوانین داخلي آن ها، استانداردهاي مندرج در 

كنوانسیون را تأمین مي كند.
با اين وجود، اختالفات و مشاجرات متعددي در اقصي نقاط جهان )جديدترين 
آن، موضوع محاكمه ي دزدان دريايي دستگیرشده ي سومالیايي در كشور 
فرانسه( در مورد كاربرد و اجراي قوانین داخلي، براي جنايات دريايي )كه 
در عرشه ي كشتي ها صاحب پرچم و در آب هاي ساحلي كشور خاص به 

وقوع مي پیوندد( نمود يافته است.
به صورت  كه  اين كشور،  مهم  موقعیت  و  مالزي  بنادر  اهمیت  دلیل  به 
اروپا، خاورمیانه، آسیاي شرقي  تصادفي در چهارراه تجارت دريايي بین 
وآمريکاي شمالي قرار گرفته است، خطوط كشتیراني مالزي، بسیار فعال 

و اغلب در عبور و مروراند. تنگه ي ماالكا )دروازه ي دريايي غربي منطقه ي 
بین اقیانوس هند و اقیانوس آرام(، در میان شلوغ ترين و پررفت وآمدترين 
منطقه ي دريايي جهان قرار دارد. به رغم باريک بودن پهناي آن،  روزانه بیش 
از 200 شناور از تنگه ي ماالكا عبور مي كند و يک چهارم تجارت جهاني 
و نیمي از انتقال نفت جهان را به خود اختصاص مي دهد. ايمني خطوط 
بازرگاني  براي رونق    ،)SLOC( مواصالتي دريايي آسیاي جنوب شرقي 

شرق آسیا و در واقع تجارت دريايي در سطح جهان، الزامي است.
بايد   )IMO توسط  ارايه شده  دستورالعمل هاي  )مانند  رهنمودها  برخي 
مورد نظر قرار گیرند و برخي تمهیدات مانند بازرسي و مراقبت امنیتي 
شبانه روزي )با در اختیار داشتن تجهیزات دسترسي و كنترل هويت افراد(  

بايد به عنوان راه كارها و اقدامات امنیتي پايه اي،  لحاظ شوند.
استانداردهاي  مجموعه ي  عنوان  به   ،28000 ايزو  استاندارد  با  تطابق 
بین المللي در حوزه ي امنیت زنجیره ي تأمین، به الزامات مربوط به سیستم 
مديريت امنیت با هدف تضمین امنیت در زنجیره ي تأمین، اشاره دارد. 
اين مجموعه ي استانداردها، ممکن است توسط سازمان هاي گوناگون فعال 
)تمامي  توسط شركت هاي حمل ونقل  يا  و  در حوزه ي ساخت، خدمات  
شیوه هاي حمل ونقل در هر سطح از تولید يا فرايند تأمین(  مورد استفاده 

قرار گیرد.
براي  مناسب،  آموزشي  دوره هاي  برگزاري  با  بايد  وابسته،  سازمان هاي 
اطمینان از آشنا شدن با طرح ها و فرآيندهاي احتمالي، به منظور مقابله 
روشي  به  دست يابي  خالل  در  كنند.  برنامه ريزي  امنیتي،  مشکالت  با 
كارآمد براي ارايه ي گزارش پیرامون نگراني هاي امنیتي، بنادر بايد قادر به 
پاسخ گويي به تهديدات يا كشف اقالم مشکوک باشند. اين گونه تمهیدات 
را مي توان به وسیله ي ارزيابي ها از میزان خطر و ابزارهاي مديريتي براي 

شناسايي تهديد، آسیب پذيري و اندازه ي خطرپذيري، تکمیل كرد.
در ماه آوريل سال 2000 میالدي، يک سري آدم ربايي هاي خارجي در 
دورافتاده ي  كرانه ي  در  واقع   ،)Sipadan( سیپادان  جزيره ي  از  محلي 
جنوب شرقي سبا )Saba(، نزديک مرز مالزي، اندونزي و فیلیپین رخ داد. 
پانادانان  از جزيره ي  در اكتبر سال 2003 میالدي، آدم ربايي هاي بعدي 
)Lahad Datu(، در سباي شرقي  نزديک الهاد داتو   ،)Pandanan(
و در آوريل سال 2004 میالدي، در دريا و در ساحل شرقي سبا صورت 
نزديک  آدم ربايي،  ديگر  حادثه ي  میالدي،   2005 مارس  ماه  در  گرفت. 
جزيره ي ماتاكینگ )Mataking( به وقوع پیوست. حوادث اخیر دزدي 
تیومان  پوالئو  و   )Anambas Island( آنامباس  جزيره ي  در  دريايي 
در  دارد،  اين آب ها  در  اخطار  از وضعیت  )Pulau Tioman( حکايت 

شرايطي كه رخدادها در خلیج عدن، تعجب برانگیز است.■
Ports & Harbors منبع : نشريه
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آيا بندر مزبور، قادر به دريافت و جابه جايی مواد زايدی است که 
کشتی من آن را حمل می کند؟ آيا می تواند آن را در تاريخ يا مدت 
زمان مش�خصی دريافت کندو آي�ا در ازای آن، هزينه ای منطقی 
درخواست خواهد کرد؟موارد يادشده، از جمله پرسش هايی است 
که در ذهن ناخدايان کش�تی و شرکت های کشتيرانی شكل می 
گيرد. اما متاس�فانه، تجهي�زات وامكانات دريافت م�واد زايد، در 

بسياری از بنادر ناکافی و ناکارآمد هستند.
ــد. زيرا  ــف كرده ان ــیار بد توصی ــت را بس ــران، اين وضعی ــی راهب بعض
ــد و يا امکانات  ــنگینی را تحمیل می كنن ــی بنادر، يا هزينه های س برخ
ــوارد نیز،  ــتند. در برخی م ــادر، كافی و مطلوب نیس ــن بن ــود در اي موج
ــد و تجهیزات  ــوب كار نمی كنن ــد، خ ــت مواد زاي ــتم های درياف سیس
ــرای خالی  ــی اوقات راهبران ب ــد. گاه ــب قرارندارن ــل مناس الزم در مح
ــون كرايه كنند. ــود، كامی ــا هزينه ی خ ــه، بايد ب ــبد زبال ــردن چند س  ك

هم اكنون شركت های خصوصی، عملیات انتقال مواد زايد و زباله از يک شناور را 
 بااستفاده از خودروهای جاده ای انجام می دهند كه اين كارممکن است چند روز به

 طول انجامد.
اين راهکار برای كشتی هاي عبوری و بدون مقصد مشخص، مشکالتی را 
فراهم می آورد؛ زيرا اين كشتی ها ممکن است از بندر بعدی و يا از مدت 
ــايد تنها چند ساعت طول بکشد( خبر  زمان ورود به مقصد بعدی )كه ش

نداشته باشند.
ــترلینگ" )Jacob Sterling( ، مدير كل اداره ی راهبردی  "ژاكوب اس
ــتانداردهای مر بوط به  ــک، براين باور است كه بین اس ــتیرانی مرس كش
ــهیالت موجود در بنادر تفاوت بسیار چشمگیر وجود دارد.  امکانات و تس
ــت: »در برخی بنادر، انتقال مواد  وی در گفت و گو باP&H ، اظهار داش
زايد به مراكز دپوی مخصوص اينگونه مواد، به شیوه های مناسب صورت 

ــواد زباله در محلی  ــاير بنادر، همه ی م ــرد؛ در صورتی كه در س ــی گی م
ــتیرانی مرسک تالش می كند با  ــب تلنبار می شوند. شركت كش نامناس
ــروه بندی های جداگانه، با اين  ــک مواد زايد و قراردادن آن ها در گ تفکی

معضل مقابله كند.«
ــترلینگ"، درادامه گفت :" نیاز به بهبود شرايط در بسیاری از  "ژاكوب اس
ــعه احساس می  ــورهای در حال توس بنادر، به ويژه در بنادر واقع در كش
شود. تاكنون 60 بندر واقع در اقصی نقاط جهان، به لحاظ توانايی در جابه 
جايی مواد زايد ونخاله، موردارزيابی قرار گرفته اند.« وی در ادامه با اشاره 
به اين نکته كه امکانات و تجهیزات  دريافت و جابه جايی مواد زايد، بايد 
جزيی از خدمات اصلی و پايه ای هر بندر باشد افزود : "در واقع برخی از 
ــتی حمل شوند، ممکن است  مواد زايد – مانند لجن يا الی- اگر به درس

برای بنادر سود قابل توجه ايی را به همراه داشته باشند."
"استرلینگ"، همچنین براين باور است كه اگر امکانات و تجهیزات بهتری 
برای انتقال و دپوی مواد زايد در مکان مناسب در دسترس قرار می گرفت، 
ــرايط ايمن و بدون هرگونه  بی ترديد، امکان دپو و بازيافت اين مواد درش

اثرات منفی زيست محیطی در صنعت كشتیرانی فراهم می آمد.
 ، )Henri van der Weide( "ــد ــط "هنری وندر واي  اين نکته نیز، توس
ــت گذاری ايمنی، امنیت و محیط زيست بندر آمستردام و  مشاور سیاس
ــد. وی درگفت و گو با  ــت و ايمنیIAPH ارايه ش ــو كمیته ی امنی عض
P&H،  اظهار داشت: »به شرط فراهم بودن تجهیزات و امکانات مناسب 
برای دريافت مواد زايد، يک گام به سوی اطمینان از عدم تخلیه ی مواد 
ــط ناخدايان و خدمه ی كشتی ها در فضاهای نامناسب  زباله و نخاله توس
ــت )بويژه محیط  ــیب های جدی به محیط زيس و درنتیجه واردكردن آس
ــد.« وی براين باور است كه بايد نوعی  زيست دريايی( برداشته خواهدش
ــد و نخاله، بین  ــات در زمینه ی تخلیه ی مواد زاي ــادل جهانی اطالع تب

مقامات بندري و دريايی وجود داشته باشد.
ــات  ــوردی )IMO(، اطالع ــی دريان الملل ــن  ــازمان بی ــريه ی س نش
ــزات  تجهی از  ــوب  مطل ــتفاده ی  اس ــای  »راهنم ــوان  عن ــا  ب را  الزم 
ــران«  ــم آوردگان و كارب فراه ــط  ــادر توس بن ــت  ــهیالت درياف  و تس
ــتی ها  ــت خدمه ی كش ــی و هداي ــرای راهنماي )MEPC.1/Circ.671( ب
ــتای كمک به آنان به منظور هماهنگی با قوانین و مقررات مصوب  درراس
ــیون MARPOL و همچنین، برای استفاده ی مقامات  توسط كنوانس
بندر در زمینه ی ارايه ی تسهیالت و امکانات مناسب و به هنگام، فراهم 
ــنامه ها مانند: فرمی  ــی آورد.اين راهنما همچنین، مجموعه ای از بخش م
ــه ی گزارش مبنی بر ناكافی بودن تجهیزات و امکانات  كه بايد برای اراي
مورد نیاز در بندر مورد استفاده قرار گیرد، فرمتی كه بايد توسط ناخدايان 
ــتی مايل به ارايه ی اطالعات با همه ی جزيیات مربوط به مواد زايد  كش

استیو والنتاين 
مترجم: نوروز محمدخاني

تجهيزات و امكانات بازيافت مواد زايد در بنادر و هزينه های 
مرتبط با آن، ازبندری به بندر ديگر و از منطقه ای به منطقه 

ديگر، بسيار متفاوت است.

108

18
ه 0

مار
 ش

ا /
دری

 و 
در 

بن

پیشگیری و مقابله



درون كشتی مورد استفاده قرار گیرد و فرمت مربوط به رسید تحويل مواد 
زايد را شامل می شود.

ــا الزامات  ــود. ام ــه بنادر  می ش ــز، مربوط ب ــا نی ــن راهنم ــی از اي بخش
ــت كه بندر  ــص دولتی اس ــتم قضايی، مخت ــاق با سیس ــی و انطب قانون
ــواد زايد  ــت م ــوه ی درياف ــی، نح ــای اروپاي ــرار دارد. از دورنم در آن ق
ــتور العمل ــی، در دس ــورهای اروپاي ــدر در كش ــط بن ــتی توس  يک كش

 شماره یEC/ 200/56  تعريف شده است. 
ــرايط  ــا و ش ــه روش ه ــح داد ك ــتا توضی ــن راس ــد"، در همی "ون درواي
ــود  ــطح ملی تنظیم می ش ــی  در س ــت محیط ــط مقام های زيس توس
ــن قوانین  ــد. دراي ــا نمی كنن ــی ايف ــچ نقش ــدر درآن هی ــات بن و مقام
ــود.  ــز، لحاظ می ش ــی اروپايی نی ــتم قضاي ــف سیس ــررات، وظاي  و مق
ــیر بین  وی در گفت و گو با P&H، گفت: »هنوز هم تفاوت جاری تفس
ــت به وضعیت های  ــوددارد، كه ممکن اس ــون دولتی و خصوصی وج قان
ــت  ــاس قوانین زيس ــود.« او در ادامه افزود: »براس ــته منتهی ش ناخواس
ــهیالت دريافت كننده ی بندر، مسئول مواد زباله  محیطی، امکانات و تس
ــواد زباله ی دريافتی  ــتند و در واقع، مالک م ــت آن ها هس ــس از درياف پ
ــاس قوانین خصوصی ، تازمانی كه يک قرارداد  محسوب می شوند. براس
ــواد زايد  ــتی، مالک م ــود دارد، صاحب يا صاحبان كش ــده وج ــا ش امض
ــهیالت دريافت بندر نیز،  ــتند حتی اگر آن مواد به محل ارائه ی تس  هس

انتقال داده شده باشند.«
ــان كرد كه بنادر، معموالً قبل از شروع عملیات انتقال مواد  وی خاطر نش
ــتی، بسیار با دقت عمل می كنند و نمونه گیری ها و مدت  زايد يک كش
ــتی ها را با ــت كش ــار برای آنالیز انواع گوناگون مواد زايد، ممکن اس  انتظ

 تاخیر مواجه سازند.
براساس دستورالعمل MEPC.1/Circ.671، همه ی كاستی ها بايد به كشور 
صاحب پرچم گزارش شود كه اين اطالعات، سپس توسط كشور صاحب 
پرچم به IMO منعکس خواهد شد. در مرحله ی بعد، اين اطالعات بايد 
ــهیالت غیر  ــاس آن، نوع امکانات و تس راهنمايی را فراهم آورد كه براس

موجود و بخش های دارای كمبود اينگونه تسهیالت شناسايی شوند.
ــرخ مبنايی  ــتردام، ن ــات بندر آمس ــد"، مقام ــه ی"ون در واي ــه گفت ب
ــد در نظر  ــواد زاي ــت م ــهیالت درياف ــات و تس ــن امکان ــرای تامی  را ب
ــتقیم )بار-  می گیرند. اصل "آلوده كننده می پردازد"، هم به روش مس
ــتی( به وسیله  ــتقیم ) موادزايد كش پس مانده ها( هم با روش غیر مس
ــت محیطی تعیین و اعمال می شود. با اين وجود، به مواد  ی نرخ زيس
ــتیرانی نگريسته   زايد به عنوان يک ابزار تجاری برای جذب خطوط كش
ــره ی خدماتی  ــه ای از زنجی ــواد زايد درواقع حلق ــود، زيرا م ــی ش نم
محسوب می شود كه يک بندر ارايه می دهد يا مجبور است ارايه دهد. 
ــت كه اين گونه تسهیالت نبايد مجانی عرضه شوند؛  وی براين باور اس
اما بايد برای آن، هزينه ای منطقی مبنی بر رويکردی ساده اما عملی و 
 كارآمد در نظر گرفته شود؛ زيرا مواد زايد در زمره ی اقالم رقابتی قرار 
ــع مالی حاصل از پرداخت  ــت كه ايجاد مناب نمی گیرد. وی معتقد اس
ــش هزينه های  ــرای پوش ــتیرانی ب ــركت های كش ــاالنه ی ش مبلغ س
ــايد راه حلی را در خود نهفته داشته  ــهیالت دريافت مواد زباله، ش تس
ــد، اما رويکرد يادشده، تنها به منزله ی پیشنهادی است كه اجرای  باش
ــت. وی در عین حال مايل است  ــواری های فراوان همراه اس آن با دش
ــد كه عملیات دريافت وانتقال مواد زايد ازكشتی  ــاهد سیستمی باش ش
ــتفاده از روش عملیاتی عادی، به جای" فرآيندی ويژه"  به بندر را با اس

میسر می سازد.
درپی نوشت V سند MARPOL، انباشت مواد زايد پالستیکی در دريا 
ــت و همزمان، انباشت ساير زباله ها درون آب های ساحلی نیز  ممنوع اس
ممنوع اعالم شده است. كه قرار است اين قانون برای اعمال محدوديت ها 
ــت، اين امر به اعمال  ــرار گیرد. "ون در وايد" امیدواراس ــورد بازنگری ق م
ــون، در آب های عمیق،  ــم اكن ــررات بیانجامد. ه ــر قوانین ومق  جدی ت
ــت و خوشبختانه، اين كار با اعمال قوانین جديد  تخلیه ی زباله مجاز اس
پايان خواهديافت. برنامه های آگاه سازی نیز، بسیار حايز اهمیت هستند. 

بازنگری دستورالعمل اتحاديه ی اروپا در زمینه مواد زايد در سال 2011 
نیز، پیش بینی شده است.

مشکالت اصلی مربوط به تخلیه ی مواد زايد، با استقرار يا تبیین قوانین 
ــا حتی زباله( و نیز تعريف  ــوص بارهای  خاص )مواد زايد ونخاله ي مخص
 مشخصی از ماهیت يا نوع مواد زايد تولید شده توسط كشتی ارتباط می يابد.

ــند MARPOL 73/78 ، انواع گوناگون مواد زايد در شش پی نوشت  در س
ــده است و هريک از انواع مواد زايد، مستلزم رويکردی متفاوت  تعريف ش
در روند دريافت، انتقال و انباشت آن در مراكز دپوی اين گونه مواد است. 
ــرايط مبنی بر رعايت الزامات  هیچ يک از بنادر قادر به تامین همه ی ش
ــی بنادر، در زمینه ی جابه  ــتند و برخ مربوط به تخلیه ی مواد زايد نیس
جايی و انباشت نوع خاصی از موادزايد در مقايسه با انواع ديگر، بهتر عمل 

می كنند.
ــتیبانی و حمايت فراهم آمده  ــیاری از فعالیت ها در اين حوزه به پش بس
ــت محیطی   ــط مقام های محلی و رفتار دولت در اداره ی امور زيس توس
وابسته است. فشار حاصل از شركت های كشتیرانی و امکان وقوع تغییرات 
در قوانین ومقررات IMO، ممکن است تغییراتی را كه بسیاری خواهان 

آن هستند در پی داشته باشد. ■
Ports & Harbors منبع : نشريه  

به شرط فراهم بودن تجهیزات و امکانات مناسب 
برای دريافت مواد زايد، يک گام به سوی اطمینان از 
عدم تخلیه ی مواد زباله و نخاله توسط ناخدايان 
و  نامناسب  فضاهای  در  کشتی ها  ی  خدمه  و 
محیط  به  جدی  آسیب های  واردکردن  درنتیجه 
برداشته  دريايی(  زيست  محیط  )بويژه  زيست 

خواهدشد.
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گوناگون�ی و گس�تره ی فعاليت هايی  که 
يك بندر م�درن می تواند به مش�تريان 
خود اراي�ه دهد،مي�زان تاثيرب�ر محيط 
را  محل�ی  ی  جامع�ه  و  س�احلی  درون 

افزايش داده است. 
همه ی ش�هروندانی ک�ه در نزديكی يك 
بن�در زندگ�ی می کنن�د، الزام�ًا نبايد از 
آن  در  ج�اری  فعاليت ه�ای  و  راهب�رد 
س�ردرآورند. از اي�ن منظر، اي�ن که چرا 
س�اکنان محلی  ممكن است علت صرف 
هزينه ه�ای م�ورد ني�از برای توس�عه ی 
ي�ك بندر نزديك محل س�كونت خود را 
جوي�ا ش�وند، قابل درك اس�ت. اين نوع 
ناخش�نودی، زمين�ه س�از بطئی ش�دن 
روند توس�عه بنادر است ودربرخی موارد 
نيز، پروژه ی توس�عه را با تاخيرات جدی 

مواجه ساخته است.
ــهرهای بندری، پروژه هايی را  ــیاری از ش بس
 باهدف دستیابی مجدد به پشتیبانی و اعتماد

 AIVP.شهروندان شان به اجرا در آورده اند 
ــهرهای بندری(، به عنوان  ــبکه جهانی ش  )ش
ــبکه ای برای تبادل تجربیات در پروژه های  ش
ــتیاق و عالقه زايدالوصفی  ــهر بندری، با اش ش

چنین تالش هايی را دنبال می كند.
شهرو بندر، هر دو بايد محیط های اطراف شان 
ــه ی خدمات و كاربری های كاماًل  را برای اراي
ــعه دهند. بندر بايد در وضعیت  گوناگون توس
ــهر بايد   رقابتی خود باقی بماند؛ درحالیکه ش
ــی برای زندگی  ــه اش را به عنوان مکان جاذب
ــکان، بايدبرای يافتن راه  حفظ كند. اين دو م
ــعه ی مشترک  حلی رضايت بخش برای توس

باهم همکاری كنند.
ــايت های  ــاد س ــت با ايج ــن اس ــادر ممک بن
ــاهده، جايی  ــکوهای مش ــی )مانند: س ارتباط
ــدر را در  ــی توانند بن ــه بازديدكنندگان م ك
شرايط جاری بودن فعالیت ها مشاهده كنند( 
ــای بندری را در معرض ديد همگان  فعالیت ه
ــش در ژاپن  ــده چندی پی ــد. اين اي قراردهن

ــات برای ايجاد  ــد و هم اكنون عملی مطرح ش
گردشگاه ها و نقاط مشاهده ی بنادر، دراقصی 

نقاط اين كشوردرحال اجرا است.
ــده ی بندری، در سرتاسر جهان  مناطق رهاش
برای معماران و برنامه ريزان شهری، به منزله 
ــوب می شوند. از ديد  ی اماكن رويايی محس
مردم محلی، تبديل اين گونه مناطق به مراكز 
ــکونی ممکن  ــهری و فضاهای مس ــد ش خري
ــد و نمادی از هماهنگی  است غرورآفرين باش
ــماررود.  ــهر با چالش ها و عصر جديد به ش  ش
 Puerto( ــادرو"  "پوئرتوم
ــرس،  آي ــوس  بوئن در   )Madero
ــوب  ــتفاده محس ــکان بالاس ــک م ــی ي  زمان
ــد؛ اما پس از بازسازی، از ديد بسیاری  می ش
ــهر به  از افراد، امروز يکی از زيباترين نقاط ش

شمار می رود. 
ــهر،  ــکاری بین بندر و ش ــال، هم ــن ح درعی
ــی اوقات،  ــت. گاه ــکان پذير نیس همواره ام
ــوان تامین  ــی ت ــی را نم ــه ی محل نیازجامع

اولیوير لماير، مدير عامل AIVP براين باور است که يک مقام بندری، بايد 
نقش خود را به عنوان يک بازيگر محلی نیز ارتقاء دهد.
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ــرايط تغییر  ــن گونه ش ــرد، درنتیجه در اي ك
ــمار می رود. ــا راه حل به ش ــکان بندر تنه  م

ــت، فعالیت هايش  ــینکی، با موفقی  بندر هلس
 )Vuosaari( ــاری ــد ووس ــه محل جدي را ب
درفاصله 14 كیلومتری از بندر قديمی انتقال 
ــت. برعکس، مقام های بندر هامبورگ  داده اس
ــازی، فضاهای  تصمیم گرفتند ضمن بهینه س
ــوالت اقتصادی جديد  ــدر را با توجه به تح بن
ــاماندهی كنند. برای مثال، مقامات  مجدداً س
ــکان پايانه ی  ــدر، در مورد تغییر م محلی بن
مخصوص بارفله ی خشک برای فراهم آوردن 
ــای كانتینری  ــعه ی فعالیت ه زمینه ی توس
ــه گفتگو وتبادل نظر  ــای بندر اصلی، ب در فض

پرداخته اند.
ــده، با  ــرای بنادر يادش ــه تحوالت ب ــن گون اي
اثرات مطلوبی همراه بوده است؛ امادرحوزه ی 
جامعه ی شهری، كارهای زياد ديگری )فراتراز 
ــدن  ــی با هدف هماهنگ ش ــرات فیزيک تغیی
هرچه بیشتر بندر( بايد صورت گیرد. بسیاری 
ــهری برای تقويت كاربری  از بنادر و جوامع ش
ــطح درک  خود و به منظور بهبود و افزايش س
و آگاهی شهروندان  تالش های زيادی به عمل 
آورده اند؛ كه اگر موفقیت چنین عملکردهايی 
ــت آوردهای همگانی و قابل  آشکار شود، دس

اعتنايی به همراه خواهد داشت.
ــد ازگزينش فعالیت های  يک مقام بندری باي
اجتماعی برای به تصوير كشیدن تعهد و حس 
ــاس های  ــو و احس ــئولیت بندر از يک س مس

قدرشناسانه نسبت به رفاه و آسايش جامعه ی 
ــوی ديگر حمايت كند. از اين رو،  محلی از س
ــات بندری بايد بیش تر محلی فکر كنند  مقام
تا جهانی؛ مانند: فراهم آوردن پشتیبانی مالی 
ــی.  ــرای تحقق رويدادهای فرهنگی و ورزش ب
هدف مقامات بندری بايد درحفاظت ومراقبت 
ــود. برای مثال،  ــهروندان بندر خالصه ش از ش
ــگاه های  ــتردام از برگزاری نمايش ــدر آمس بن

گوناگون حمايت به عمل می آورد.
ــهروندان محلی، مفهوم، ماهیت  بسیاری از ش
ــند و موقعیت آن  و كاركرد بندر را می شناس
ــعه و پیشرفت بندر  را درک می كنند و با توس
ــدن  موافقند. بنادر عالقه مند به هماهنگ ش
ــد درارايه ی تصويری  ــا جامعه ی محلی، باي ب
ــود و فراهم آوردن  ــن از فعالیت های خ روش
ــی ازآن ها تالش  ــناخت و آگاه ــه ی ش زمین
ــتر  ــهروندان از واقعیت هابیش ــر ش ــد. اگ كنن
ــعه ی بندر نزد  ــی يابند، احتماالً از توس آگاه
ــاس غرور خواهند  ــکونت خود، احس محل س
كرد و برای پذيرفتن برخی نکات مهم آمادگی 

خواهندداشت.
ــدر، نبايدصرفاً  ــی از عملکرد بن اهمیت آگاه
ــود، بلکه كودكان نیز  ــدود به بزرگترها ش مح
ــادر بازديد  ــت آن را بیابند تا از بن ــد فرص باي
ــی از بنادر برای  ــد. روزهای بازديد عموم كنن
افراد مختلف در همه ی سنین در اقصی نقاط 

جهان رو به افزايش است.
ــه اين رويکرد  ــال، میزان گرايش ب درعین ح

درهمه جای دنیا يکسان نیست. با اين وجود، 
ــادر رتردام، آنتورپ و ژنو از اين تجربه برای  بن
ــهروندان محلی  ــی فرصت برای ش ايجاد نوع
ــگران درراستای آشنايی هرچه بیشتر  وگردش
آنان با فعالیت های بندري و نقش مهم آن در 
ــعه ی شهري و اقتصاد كشور استفاده می  توس
كنند.AIVP امیدوار است تعداد مراكز بازديد 

از بنادر در آينده افزايش يابند.
بدون توجه به نوع رويکردی كه يک بندر برای 
ــطح تعامل بین خود و شهروندان  ارتقاء ی س
محلی انتخاب می كند، اين نکته بايد مد نظر 
ــرار گیرد كه خود را هرگز  مقام های بندری ق
ــوان يک بازيگر در حوزه ی  نبايد صرفا به عن
جهانی سازی معرفی كنند، بلکه بايد از نقش 
ــعه دهنده  انکار ناپذيرخود به عنوان يک توس
ــالمتی و رفاه  ی جامعه ی محلی )كه برای س
ــتند(  ــهروندان محلی خود ارزش قايل هس ش

پرده بردارند.
سازمانAIVP به منزله يک شبکه ی جهانی 
ــناخته شده  ــهرهای بندری ش ــکل از ش متش
ــازمان در فرانسه قرار دارد  ــت. مقر اين س اس
ــت IAPH به شمار  ــازمان های دوس  و از س
ــزاری و  ــئولیت برگ ــن نهاد، مس ــی رود. اي م
سازماندهی دوازدهمین كنفرانس بین المللی 
ــای جديد ،  ــا موضوع »دنی ــهرها و بنادر ب ش
ــد« را در آرژانتین برعهده  ــای جدي چالش ه

داشته است. ■
Ports & Horbors منبع : نشريه ی
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معاون دريايی و بن�دری اداره کل 
بن�ادر و دريان�وردی هرم�زگان از 
تغيير ش�ماره س�امانه پيام کوتاه 

هواشناسی اين اداره کل خبرداد.
ــه مراد  ــط عمومی، ال ــزارش رواب ــه گ ب
عفیفی پور گفت: يکی از وظايف سازمان 
ــن ايمنی  ــوردی، تامی ــادر و دريان بن
دريانوردی است كه از مصاديق آن ارائه 
ــی به  اطالعات و توصیه های هواشناس

دريانوردان می باشد.
ــهیالت به  ــت ايجاد خدمات و ارائه تس ــن اداره كل در جه ــزود : اي وی اف
ــتای ايمن سازی تردد های  دريانوردان و تامین نیازمندی های آنها در راس
ــامانه پیام كوتاه هواشناسی را در سال 1389 با اختصاص يک  دريايی، س

شماره تلفن همراه راه اندازی نمود.
 عفیفی پور با اشاره به استقبال باالی دريانوردان و مردم از اين سامانه گفت: 
اين سامانه به طور  روزانه و در زمان مشخص اخبار و اطالعات هواشناسی را 
با فرمت مورد نیاز و قابل استفاده برای دريانوردان به شماره هايی كه از قبل 

درخواست كرده بودند، ارسال می نمود.
وی اضافه كرد: در جهت ارتقاء اين سامانه و در جهت تکريم ارباب رجوع و 
تسهیل دسترسی به اطالعات هواشناسی، شماره اين سامانه از شماره تلفن 
ــماره 300076373000 تغییر يافت كه امیدواريم استفاده از  همراه به ش

سامانه را تسهیل نمايد.
 عفیفی پور خاطرنشان كرد: كسانی كه به اطالعات هواشناسی نیازمندند 
ــال حروف به شماره مذكور از اطالعات هواشناسی غرب،  می توانند با ارس

مركز، شرق و شرايط اضطراری مطلع شوند.
ــريح  معاون دريايی و بندری اداره كل بنادر و دريانوردی هرمزگان در تش
چگونگی ارسال حروف افزود: برای اطالع از اخبار هواشناسی غرب استان 
شامل بندرلنگه ، جزاير تنب بزرگ و كوچک و ابوموسی، حرف W برای 
اطالع از اخبار هواشناسی شرق هرمزگان شامل میناب ، سیريک ، جاسک 
و تیاب ، حرف E و اخبار مركز استان شامل: بندرعباس، قشم، الرک و هرمز 

حرف C را ارسال نمايند.
ــار اضطراری  ــال حرف D اخب ــور اضافه كرد : همچنین با ارس عفیفی پ

هواشناسی برای دريانوردان ارسال می گردد.

با  هرمزگان  دريانوردی  و  بنادر  مديرکل 
اشاره به رونق سرمايه گذاری های بخش 
مهم  اين   ، گذشته  سال  طی  خصوصی 
تبديل  راستای  در  ارزشمند  گامی  را 
بندر شهيد رجايی به بندر نسل سوم و 

همچنين هاب منطقه عنوان کرد.
به گزارش روابط عمومی ، علی اكبر صفايی در 
جمع خبرنگاران اظهار داشت : در سال گذشته 
253 میلیارد  و 700 میلیون تومان قرار داد 
سرمايه گذاری در بندر شهید رجايی امضا شد 
كه اين رقم نسبت به مدت مشابه سال گذشته 
330 درصد رشد داشته است . وی رقم سرمايه 
گذاری در سال 88 را 76 میلیارد تومان عنوان 

كرد.
پروژه های  اتمام  با   : كرد  خاطرنشان  صفايی 
تعريف شده در قالب اين سرمايه گذاری ها و 
طی سالهای آتی اشتغال پايدار ايجاد خواهد شد 
كه تاثیر بسزايی بر رفع مشکل بیکاری خواهد 

گذاشت.
وی گفت : بخش مهم و عظیمی از اين پروژه 
در بخش ايجاد ارزش افزوده می باشد كه گام 
مهمی در حركت شتابان اين بندر به سمت 

بنادر نسل سوم و هاب منطقه خواهد بود.
ابراز  هرمزگان  دريانوردی  و  بنادر  مديركل 
امیدواری كرد : طی سال جاری بیش از 400 

میلیارد تومان سرمايه گذاری جذب شود.

صفايی در پاسخ به سئوالی در خصوص آخرين 
وضعیت حوضچه 3 بندر شهید رجايی گفت : 
ارسال  سازمان  برای  گذاری  از سرمايه  مدلی 
شده و منتظر پاسخ از سوی سازمان هستیم 
كه در صورت موافقت سازمان بنادر ، حوضچه 
3 بندر شهید رجايی از طريق سرمايه گذاری 

ايجاد شود .
وی در عین حال از جذب سرمايه گذار در جهت 
بهسازی كامل باشگاه ملوانان اين بندر خبرداد 
و افزود : باشگاه ملوانان مجموعه پرخاطره ای 
در استان است كه در طول سالیان دراز بدلیل 
به  توجه چندانی  مشکالتی كه وجود داشته 
با  نتیجه رسیديم  اين  به  آن نشده است كه 
مشاركت بخش خصوصی اين باشگاه به طور 

كامل بازسازی شود.
صفايی همچنین در خصوص آخرين وضعیت 
احداث آزاد راه بندر شهید رجايی كه قرار بود 
از طريق سرمايه گذاری بخش خصوصی احداث 
شود گفت : مطالعات اقتصادی ، امکان سنجی 
، جانمايی و مسیر آزاد راه شهید رجايی انجام 
شده و در استان به تصويب رسید و به وزارت 
راه و شهرسازي ارائه شده و منتظر اعالم نظر از 

سوی اين وزارت خانه هستیم. 
وی گفت : بر اساس مطالعات انجام شده چند 
عملیات  امیدواريم  كه  شده  مشخص  مسیر 

اجرايی آن به زودی آغازشود.

اسپريدرهای TWIN گنتری کرين های سوپر 

پست پاناماکس  ZPMC واقع در ترمينال 2 
کانتينری بندر شهيد رجايی بازسازی شد.

به گزارش روابط عمومی، اين اقدام باهدف بازسازی، 
اسپريدرهای  سازی  مقاوم  و  طراحی  نقص  رفع 
مذكور كه به دلیل شکستگی های مداوم منجر به 
بروز سوانح و خارج از سرويسی گنتری كرين ها می 

شد، صورت پذيرفت.
گفتنی است اين اقدام با حضور نماينده خارجی 
انجام شد كه  ماه  و ظرف مدت 2  بروما  شركت 
 بر اساس آن 7 دستگاه اسپريدر بازسازی و مورد

 بهره برداری مجدد قرار گرفت.

 براي نخستين بار توسط موسسه رده بندي روسيه، ترمينال هاي نفتي 
منطقه ي ويژه اقتصادي بندر امام خميني مميزي شد.

ــته معاون دريايي و بندري اداره كل  به گزارش روابط عمومي ، علیرضا خجس
بنادر و دريانوردي استان خوزستان گفت : اين ممیزي به منظورتحقق ترانزيت 
ــطح ايمنی بندر وكاهش آلودگی های زيست محیطی در  ايمن ، باال بردن س
هنگام تخلیه و بارگیری مواد نفتی در منطقه ي ويژه اقتصادي بندر امام خمیني 

انجام گرديد .
وي در ادامه با اشاره به رشد 37 درصدي ترانزيت مواد نفتي در سال 90 نسبت 
به سال ما قبل آن  خاطر نشان كرد :در همین راستا و با توجه به هماهنگی های 
انجام شده جهت اخذ گواهینامه های ايمنی ،  تجهیزات سايت های نفتی برای 
ــتین بار مورد ممیزي بین المللي با همکاري موسسه رده بندی آسیا و  نخس

موسسه رده بندی روسیه قرار گرفت .
وي در پايان از ممیزي ترمینال های نفتی شركت بنیاد بار انداز در اسکله 3 و 
شركت محور طاليی در اسکله های 33-34 منطقه ي ويژه اقتصادي بندر امام 

خمیني خبر داد .

افزایش سرمایه گذاری های بخش خصوصی 
در بندر شهید رجایی

تغییر شماره سامانه پیام كوتاه هواشناسی 
بنادر هرمزگان

ممیزي بین المللي تجهیزات ترمینال هاي نفتي 
منطقه ي ویژه اقتصادي بندر امام خمیني

بازسازی اسپریدر گنتری كرین های سوپر پست پاناماكس در 
بندر شهید رجایی
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آلودگی  با  مقابله  مسئول  کارشناس 
دريانوردی  و  بنادر  کل  اداره  نفتی 
و  آموزشی  دوره  برگزاری  از  هرمزگان 
مانور مقابله با آلودگی نفتی در دريا در 

مجتمع بندری شهيد رجايی خبرداد.
پاكروان  ، جمال  روابط عمومی  به گزارش 
در اين رابطه گفت : در اين دوره آموزشی 
 HSE ادارات  در  شاغل  مهندسان 
شركت های نفت سراسر كشور و همچنین 
رجايی  شهید  بندر   HSE كارشناسان 

حضور داشتند.
 ، روزه   4 دوره  اين  در   : كرد  اضافه  وی 
عالوه بر مباحث تئوری كه توسط مدرسان 
می  تدريس  دريانوردی  و  بنادر  سازمان 
شد ، آقای خاوير پرز از اسپانیا به آموزش 

مباحث مربوط به اين بخش پرداخت.
اين  عملی  بخش  در   : كرد  اضافه  پاكروان 
در  دوره،  اين  كنندگان  شركت  نیز،  دوره 
آلودگی  با  مركز نگهداری تجهیزات مقابله 
نفتی در دريا واقع در مجتمع بندری شهید 
كاركرد  نحوه  با  و  يافته  حضور  رجايی 

تجهیزات آن آشنا شدند.
نفتی  آلودگی  با  مقابله  مسئول  كارشناس 
هرمزگان  دريانوردی  و  بنادر  كل  اداره 
شركت  نیز  آخر  روز  در   : كرد  خاطرنشان 
كنندگان ، با هدايت تیم مقابله با آلودگی 
بندر شهید رجايی ، عملیات بوم اندازی و 
بوم  و  اسکیمر  توسط  نفتی  لکه  پاكسازی 
دوره  اين  در  است  گفتنی  دادند.  انجام  را 

آموزشی 34 نفر حضور داشتند.

معاون فنی و نگهداری اداره کل بنادر 
و دريان�وردی هرم�زگان از درياف�ت 
گواهينامه ايمنی ب�رای تجهزات فعال 

در  بندر شهيد رجايی خبرداد.
ــی ، محمد رضا  ــط عموم ــه گزارش رواب ب
ــت : باتوجه  ــی در اين رابطه گف ــور رجب پ
ــت و اهداف كالن سازمان بنادر و  به سیاس
دريانوردي ، هشت شركت رده بندي معتبر 
ــی و  ــوز فعالیت در زمینه بازرس داراي مج
ــي و صالحیت كار  ــدور گواهینامه ايمن ص
ــهیدرجايي  تجهیزات به مجتمع بندري ش
ــدور  ــي و ص ــه  بازرس ــي و در زمین معرف
ــي براي تجهیزات فعال در  گواهینامه ايمن

سطح بندر  فعالیت مي نمايند  .
وی خاطرنشان كرد : در اين راستا از سال 
ــات در زمینه اخذ  ــامانه ورود اطالع 88 س
ــراي تجهیزات ملکي و  گواهینامه ايمني ب
همچنین كلیه تجهیزات تحت بهره برداري 
بخش خصوصي فعال در بندر ايجاد شد كه 
با تعامل و همکاري شركت هاي خصوصي تا 

كنون بیش از 80 درصد تجهیزات شناسايی 
شده تحت بهره برداری شركتهای فعال در 
ــه ايمنی و  ــذ گواهینام ــدر موفق به اخ بن

صالحیت كار شده اند. 
وی تعداد تجهیزات شناسايي شده در بندر 
ــتگاه عنوان  را  بیش از 2 هزار و 900 دس
ــداد2 هزار و 426  ــرد و گفت : از اين تع ك
ــتگاه موفق به اخذ گواهینامه ايمني از  دس

شركت هاي رده بندي شده اند  .
پوررجبی عمده اين تجهیزات را تجهیزات 
منطقه ويژه و تجهیزات تحت بهره برداري 
ــنده ، لیفتراک  ــي مانند كش بخش خصوص
ــتاكر ، جرثقیل ،  ــچ اس ــايد لیفت ،ري ، س
ــتینر ، استرادل كرير ، گنتري كرين و  ترانس

... ذكركرد .
وی با اشاره به اهداف اجرای اين طرح افزود 
 IMS اين اقدام در راستاي تحقق اهداف :
ــي و كاهش  ــطح ايمن ــه منظور ارتقاء س ب
ــوانح و حوادث در مجتمع بندري شهید  س
ــري از توان  ــن بهره گی ــي و همچنی رجاي
ــره برداري  ــزات تحت به ــي تجهی عملیات
ــالیانه صورت  ــش خصوصي بصورت س بخ
ــت و اين روند همچنان در سال  گرفته اس
ــاخص مهم از جمله  ــاري بعنوان يک ش ج
ــال جاري اين اداره كل تداوم  پروژه هاي س

خواهد يافت.
وی درعین حال اضافه كرد: گواهینامه های 
ــت كارتجهیزاتی كه مدت  ايمنی و صالحی
ــت در حال  ــده اس اعتبار آن ها منقضی ش

بازرسی وصدور مجدد می باشند.

برگزاری دوره آموزشی مقابله با آلودگی نفتی در دریا 
در بندر شهید رجایی

ارایه گواهینامه ایمني به تجهیزات فعال در 
بندرشهید رجایی 

طي ارزيابي بعمل آمده توس�ط 
کارشناسان اداره کل امور بندری 
س�ازمان بنادر و دريان�وردی از 
نح�وه اج�راي مان�ور عملياتي 
مديريت ش�رايط اضط�راري در 
حوادث و آتش سوزي مشتقات 
نفتي ک�ه در بندر لنگ�ه برگزار 
گرديد، اين بندر پس از ارزيابي 
عملكرد از ميان 11 بندر شرکت 

کننده در مانور فوق، مقام سوم را کسب نمود.
ــدری اداره بنادر و  ــاون عملیات دريايی و بن ــزارش روابط عمومی ، مع به گ
ــتورالعمل  دريانوردی بندر لنگه با بیان اين مطلب افزود: اين مانور طبق دس
شماره 15 سازمان در راستاي آمادگي پرسنل جهت مقابله با حوادث احتمالي 

و شناخت و رفع موانع و مشکالت برگزار شد.
ايوب خادمی از جمله عوامل موفقیت تیم آتش نشانی بندر لنگه را برگزاري 
ــي تخصصي و پیشرفته جهت پرسنل واحد آتش نشاني و  دوره هاي آموزش
برنامه ريزي  اصولی به منظور ارتقاي سطح دانش و تخصص پرسنل اين واحد 
ــئوالن متخصص و جوان در واحد آتش  بیان كرد و گفت: با به كارگیري مس
نشاني و توجه به ورزش وآمادگي جسماني و تمرينات مداوم  پرسنل ايستگاه و 
همچنین پیگیري مداوم از سوی مسئول ناظر  بر رفع نواقص و تامین تجهیزات 

مورد نیاز ، اين ايستگاه توانست به اين مهم نايل شود.
 وی همچنین پشتیباني مدير بندر مبني بر رفع نیاز ها و امکانات تجهیزاتي 
آتش نشاني،تعیین اهداف جهت واحد آتش نشاني و برنامه ريزي در راستاي 
ــده ، برگزاري انواع مانورهاي عملیاتي بر اساس سناريو هاي  اهداف تعیین ش
ــده و نیز همکاري تنگاتنگ ساير بخش ها از جمله گارد و  از پیش تعیین ش
انتظامات  با اين واحد را از ديگر عوامل موفقیت ايستگاه آتش نشانی در كسب 

جايگاه سوم در برگزاری اين مانور دانست.

جایگاه برتر ایستگاه آتش نشانی بندر 
لنگه در میان بنادر كشور

مديراداره بن�در و دريانوردي لنگه 
درديدار با نمايندگان ش�رکت های 
حمل ونقل جاده ای گفت: بندرلنگه 
کانون تجارت غرب استان هرمزگان 
است و فعاليت قابل قبول اين بندر 
در س�الی که ازس�وی مق�ام معظم 
رهبری به نام جهاداقتصادی مزين 

ش�ده اس�ت و بالفعل نمودن پتانس�يل های فراوان منطقه می تواند 
مهمترين عامل برای ازدياد بازارهای تجاری در منطقه باشد.

به گزارش روابط عمومی ، اسماعیل مکی زاده درخصوص تسهیل كار اربابان 
ــود رونداجرايی فی مابین  ــتان افزود :احساس می ش رجوع در بنادرغرب اس

اهرم های حمل ونقل وصاحبان كاالباسختی و كندی انجام می شود .
مدير اداره بنادرودريانوردی بندرلنگه با اشاره به شکوائیه برخی ازكامیونداران 
متردد دراين بندرمبنی بر تأخیرطوالنی جهت خروج ازمحوطه اسکله گفت: 
ــركت های حمل ونقل رابطان قانونی كامیونداران با مسئولین  نمايندگان ش
 امور تخلیه و بارگیری در اداره بنادر واداره گمرک هستند كه حضور مستمر 
ايشان و تعامل تنگاتنگ با صاحبان كاال می تواند تسريع كننده خروج كامیون ها 

از بندر باشد.
وی همچنین پاركینگ شدن بندربرای كامیون ها را مخاطره آمیز تلقی كرد 
وافزود: ديدگاه صاحبان كاال نسبت به بندر و اسکله بعنوان پاركینگ ورسوب 
ــردن كامیون  ــوب كاال وپارک ك ــتی تغیركند زيرا رس ــان، بايس كاال های ش
غیرازاشغال فضای كاربردی بندر، احتمال وقوع حوادث بسیاری نظیرقفل شدن 

بندر، تصادفات آتش سوزی و آلودگی محیط زيست را ممکن می سازد.

بندرلنگه كانون تجارت غرب استان هرمزگان
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شناورها  به  رساني  خدمات  منظور  به 
وصيانت از اموال دولتی و خريد ملزومات 
اداري وحفظ ، نگهداري وتحويل به موقع 
کاری  اولويت های  از  استراتژيك  قطعات 
در اداره اموال و انبارهای اداره کل بنادر 
شمار  به  خوزستان  استان  دريانوردی  و 

مي رود.
به گزارش روابط عمومی، »مقصود خادمی بصیر« 
دريانوردی  و  بنادر  اداره كل  مالی  و  اداری  معاون 
استان خوزستان با تأكید بر اولويت های فوق اظهار 
داشت :  واگذاری بخش های غیرحاكمیتي اداره كل 
و تقويت بخش خصوصي ، كمک شايانی به كاهش 
موجودي كاال واستفاده بهینه از انبارهاي اين اداره 
كل نموده است كه اين مهم با برگزاری به هنگام 

تشريفات مناقصه طی دوره های زمانی يک ساله به 
نحو شايسته ای به همت كارشناسان اداره اموال و 

انبارهای اين اداره كل انجام گرفته است . 
دريانوردی  و  بنادر  اداره كل  مالی  و  اداری  معاون 
استان خوزستان با اشاره به رشد تکنولوژی تصريح 
كرد : امروزه  ماهیت عرضه وخريد در حال تغییر 
روزافزون  صورت  به  سازمان ها  آن  تبع  وبه  است 
به  فعالیت های  شديد،  رقابت های  تاثیر  تحت 
تجاری جديد،  افزايش كیفیت، طراحی محصول ، 
نوآوری و اطمینان از عرضه بلند مدت محصول روی 
آورده اند و اين امر در سرلوحه ی كاری كارشناسان 
همان  كه  نهايی خود  به هدف  تا  دارد  قرار  ناظر 
 به پايان رساندن و تحويل به موقع و كیفی اموال

 است ، نائل شوند .   

 ب�ه منظ�ور افزايش آماده ب�ه کاری تجهيزات تخلي�ه و بارگيری 
در منطق�ه ويژه اقتصادی بندرامام خمينی و پيش�گيری از وقوع 
حوادث در حين عمليات ، برنامه ی زمانبندی تعميرات و تجهيزات 

خشكی به همت کارشناسان واحد فنی و نگهداری تدوين شد . 
ــی و نگهداری  ــر خانی معاون فن ــعود باق ــه گزارش روابط عمومی، مس ب
ــن اعالم اين خبر، با  ــتان ضم ــتان خوزس اداره كل بنادر و دريانوردي اس
ــگیرانه  و معاينات  ادواری  ــاره به اجرای كامل سیستم تعمیرات پیش اش
تجهیزات)PM وCM(مطابق با آخرين فن آوری روز جهان در بخش های 
تعمیر و نگهداری تجهیزات خشکی اظهار داشت: در راستای اجرای دقیق 
ــرويس  ــتم  برنامه ی زمانبندی تعمیرات به منظور خارج از س اين سیس
ــان و  ــام معاينات الزم به همت كارشناس ــت تجهیزات و انج ــردن موق ك
ــن و ابالغ  ــکی تدوي ــداری تجهیزات خش ــر و نگه ــاوران اداره تعمی  مش

گرديد . 
ــتان خوزستان در  معاون فنی و نگهداری اداره كل بنادر و دريانوردی اس
ــن فرآيند با بهره گیری از ابزارها و روش هايی نظیر  ــه افزود :  طی اي ادام
ــنجی و ديگر ابزارهای كنترلی آخرين وضعیت  ــنجی ، دما س ارتعاش س
قطعات تجهیزات خشکی  تخلیه و بارگیری و كیفیت روغن آنها بر اساس 
استانداردهای فنی بررسی و معاينه می گرددتا ضمن كاهش هزينه خرابی 
آنها ، از بروز حوداث غیر مترقبه حین عملیات پیشگیری به عمل آيد . 

به منظور نظارت بر مراکز آموزش شيالت استان خوزستان و رفع 
مشكالت آنان نشست مشترکي مابين اداره کل بنادر ودريانوردي 
خوزس�تان و معاونت صيد و بنادر ماهيگيري اس�تان خوزس�تان 

برگزار شد.
به گزارش روابط عمومي، جهانگیر نجاتي معاون طرح وتوسعه اين اداره 
كل ضمن اعالم اين خبر هدف از برگزاري اين  نشست را افزايش نظارت 
بر مراكز آموزش شیالت ، ايجاد آمادگي الزم جهت اجراي كنوانسیون 
STCW_F ، ارتقاء تجهیزات و امکانات آموزش مراكز آموزش شیالت 

اعالم كرد.
وي در ادامه؛ بررسی مشکالت صدور و تمديد گواهینامه دريانوردي ، يکسان سازی 
فرم خدمات دريايی صیادان ، برگزاری آزمونهای كتبی در مراكز آموزش 
شیالت ، همچنین بررسي درخواست شیالت مبنی بر اخذ گواهینامه كمک 
ناخدايی زير 24متر توسط دريانوردان دارای گواهینامه شايستگی افسردوم  
 چوبي و ساير مشکالت صیادان را از ديگر اهداف اين نشست ياد كرد .

را  دريانوردان كشور  از  زيادي  بخش  اينکه  به  اشاره  با  ادامه  در  نجاتي 
ارتقاء كیفي  رو  اين  از  ؛  نشان كرد  ، خاطر  تشکیل مي دهند  صیادان 
آنها  مشکالت  رفع  و  آموزش  استانداردهاي  استقرار   ، صیادان  آموزش 

همواره از موضوعات مورد توجه اين اداره كل بوده است .

تدوین زمانبندی تعمیرات و تجهیزات خشكی 
در منطقه ویژه اقتصادي بندر امام خمیني

 بهبود نظارت ها در اداره اموال و انبارهاي
 منطقه ویژه اقتصادي بندر امام خمیني

با هدف پايش سازه های بتن آرمه و مقاومت 
خورنده  و  جوی  عوامل  مقابل  در  آن ها 
دريايی در مقياس واقعی، مرکز تحقيقات 
تكنولوژی و دوام بتن دانشگاه امير کبير در 
منطقه ي ويژه اقتصادي بندر امام خميني 

راه اندازي شد .
مسعود قاسمیان معاون مهندسي و عمران اداره 
كل بنادر و دريانوردي استان خوزستان در اين 
تکنولوژی و  : مركز تحقیقات  خصوص گفت 
دوام بتن دانشگاه امیركبیر در راستای اجرايی 
نمودن قراردادهای منعقده فی مابین سازمان 
بنادر و دريانوردی به منظور اجرای هرچه بهتر 
خلیج  مناطق  در  دوام  با  آرمه  بتن  سازه های 
فارس سايت بتن مركز تحقیقات تکنولوژی و 
دوام بتن دانشگاه امیر كبیر در منطقه ي ويژه 

اقتصادي بندر امام خمیني ايجاد گرديد .
وي خاطر نشان كرد ؛ مركز تحقیقات تکنولوژي 
و دوام بتن دانشگاه صنعتي امیركبیر در جهت 
ارتقاء كیفي بتن و ساخت  سازه هاي بتني بادوام 
به ويژه براي شرايط و مناطق سخت آب و هوايي 
كشور و توسعه ساخت و ساز و كاربرد بتن هاي 
جديد ايجاد گرديده است و در نظر دارد تا با 
استفاده از نیروي تحقیقاتي و فناوري خود و 
با به كارگیري دانش هاي نوين و بهره گیري 
از حضور انديشمندان مجرب دراين علم بتواند 
سطح وسیعي از كاستي ها و مشکالت مربوط به 
ساخت وساز و مصالح ساختماني را جبران نموده 
و در فراهم سازي زمینه هاي مناسب و كارآمد 
درجهت باالبردن سطح كیفیت توأم با مقاومت ، 
در افزايش دوام و طول عمر سازه هاي بتني در 

كشور گامي تازه بردارد.
وي با اشاره به شرايط جوي خاص اين منطقه، به 
ارزيابي نمونه هاي ساخته شده توسط اين مركز 
به جهت تهیه بتن هاي با دوام با مواد افزودنی 
مختلف و نحوه كار كرد آنها در منطقه بندر امام 

و بتن های تعمیراتی و پايش سازه های بتن آرمه 
و مقاومت آنها در مقابل عوامل جوی و خورنده 
دريايی در مقیاس واقعی، به عنوان اهداف اصلي 

راه اندازي اين مركز ياد كرد .
قاسمیان با اشاره به اينکه در آينده ي نزديک 
شهید   ، بوشهر  بنادر  در  نیز  ديگري  مراكز 
رجايی و چابهار و همچنین دو سايت ديگر 
 ، گردد  مي  ايجاد  كشور  شمالی  بنادر  در 
خاطر نشان كرد ؛ اين سايتها در آينده با هم 
مرتبط خواهند شد و اطالعات اين سايت ها 
به صورت شبکه ای داخلی در سراسر كشور 
سايت  آينده  در  و  شوند  می  مرتبط  هم  به 
دوام بتن از طريق اين شبکه به شبکه جهانی 

متصل می گردد.
و  بنادر  كل  اداره  عمران  و  مهندسي  معاون 
از  پايان  در  خوزستان  استان  دريانوردي 
همکاري معاونت مهندسي و عمران سازمان 
نظارت  و  طرح  اداره   ، دريانوردي  و  بنادر 
منطقه ي ويژه اقتصادي بندر امام خمیني ، 
مهندسین مشاور و مديريت مركز تحقیقات 
تکنولوژی و دوام بتن دانشگاه امیر كبیر در 
اقتصادي  ويژه  اين مركز در منطقه ي  ايجاد 

بندر امام خمیني خبر داد.

راه اندازي مركز تحقیقات تكنولوژی و دوام بتن در بندر امام خمیني

نشست مشترك بنادر ودریانوردي خوزستان با 
معاونت صید و بنادر ماهیگیري خوزستان
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کل  اداره  کارشناسان  و  اداره  رئيس  از  مرکب  هيأتی 
همكاری های اقتصادی وزارت امور خارجه به منظور آشنايی 
اقتصادی  ويژه  بازرگانی  منطقه  و  اقتصادی  توانمندی های  با 

بندر امام خمينی ، از اين مجتمع بندری بازديد کردند . 
به گزارش روابط عمومی ، سفر يک روزه اين هیأت 15 نفره به منطقه 
معاونین  با  مشترک  نشست  با   ، خمینی  امام  بندر  اقتصادی  ويژه 
اين نشست  . در  ، مهندسی و عمران آغاز گرديد  بندری  دريايی و 
میهمانان با موقعیت ، ظرفیت ها و توانمندی های اقتصادی و بازرگانی 

مجتمع بندری امام خمینی آشنا شدند . 
و  بنادر  كل  اداره  بندری  و  دريايی  معاون  ؛  خجسته«  »علیرضا 
دريانوردی استان خوزستان با اشاره به اجرايی شدن قوانین و مقررات 
امام  بندر  در  مردادماه سال جاری  ابتدای  از  اقتصادی  ويژه  منطقه 
امام  بندر  مقررات،  اين  شدن  اجرايی  با  داشت  :  اظهار   ، خمینی 
خمینی با مساحت 11 هزار هکتار بزرگترين منطقه ويژه اقتصادی 
انجام 22  با اشاره به  كشور به شمار خواهــد رفت . وی همچنین 
امام خمینی اظهار داشت  بندر  از  ترانزيت خروجی كشور  از  درصد 
، با ترانزيت اين حجم از فرآورده های نفتی عراق ، اين بندر عنوان 

بزرگترين مرز ترانزيتی كشور را به خود اختصاص داده است . 
استان  دريانوردی  و  بنادر  كل  اداره  بندری  و  دريايی  معاون 
خوزستان  در ادامه ، مزيت های بازرگانی و ترانزيتی اين بندر را با 
و شرايط  جنوب   – ترانزيتی شمال  در مسیر  آن  موقعیت  به  توجه 
مساعد آن جهت سرمايه گذاری بخش خصوصی داخلی و خارجی 

تبیین كرد . 
پس از ارائه گزارش توسط مدير پايانه غالت خلیج فارس در خصوص 
روند پیشرفت مراحل عملیاتی احداث بزرگترين پايانه غالت كشور 
كه با سرمايه گذاری مشترک بخش خصوصی داخلی و خارجی آغاز 
آفريقايی  اداره  رئیس  گر«؛  كوزه  »سعید   ، است  كرده  فعالیت  به 
خرسندی  اعالم  ضمن  خارجه  امور  وزارت  اقتصادی  همکاری های 
خود به جهت مالحظه ی ظرفیت های چشم گیر بازرگانی در بنادر 
خوزستان ، پیشرفت های انجام شده در اين زمینه را باعث غرور و 

افتخار هر ايرانی دانست  . 
وی با تأكید بر شناسايی فرصت های اقتصادی كشور و تالش جهت 
 ، خارجی  و  ايرانی  شركت های  و  بازرگانان  بین  ارتباطات  گسترش 
اظهار امیدواری كرد با بهره برداری از اين پروژه های بزرگ بازرگانی 
به زودی شاهد حل مشکل اشتغال كه دغدغه ی همه مسؤولین است 
و توسعه ی بیشتر  تجارت و عمران در اين  استان و كشور باشیم . 

با  پاسخ  و  اين هیأت طی پرسش  اين نشست كارشناسان  ادامه  در 
و مديران شركت های بخش  اداره كل  اين  بندری  و  دريايی  معاون 
سرمايه  جزيیات  و  چگونگی  خصوص  در  گذار  سرمايه  خصوصی 

گذاری به بحث و بررسی پرداختند .
ويژه  منطقه  مختلف  نقاط  از  خود  بازديد  ی  ادامه  در  هیأت  اين 
اقتصادی بندرامام خمینی ، از طرح احداث  پايانه غالت خلیج فارس 

كه مراحل نخستین احداث را می گذارند ، ديدن كردند.

 با بارگيری يك دستگاه جرثقيل گات والد 
ب�ه وزن  425تن در منطقه ويژه اقتصادي 
بندرام�ام خمين�ی و حمل آن ب�ه مقصد 
عس�لويه، توانمن�دی تجهيزاتی اين بندر 
در بارگيری و حمل ابزارآالت س�نگين در 
زمينه ی  حمل و نق�ل دريايی با موفقيت 

آزموده شد . 
به گزارش روابط عمومی، علیرضا خجسته معاون 
ــادر و دريانوردي  ــی و بندری اداره كل بن درياي
استان خوزستان با اشاره به آمادگی منطقه ويژه 
اقتصادي بندر امام خمینی  جهت ارائه خدمات 
ــکله های مجهز و  ــره گیری از اس ــدری با به بن
ــور ترغیب صاحبان  تجهیزات توانمند به منظ
ــتفاده  از ظرفیت حمل دريايی  ــت اس كاال جه
ــواری حمل اين جرثقیل  افزود : با توجه به دش

با  طول بدنه ی 13 و طول بوم 50 ، ارتفاع 9 و 
عرض 7 متر در مسیر خشکی كه مستلزم دمونتاژ 
و گاه كندی انتقال آن می شد ، ضمن بررسی تمام 
جوانب فنی و ايمنی آن  طی عملیات بارگیری  
يک ساعته بر روی بارج حمل و به بندر عسلويه 

ارسال شد . 
ــادر و  ــدری اداره كل بن ــی و بن ــاون درياي مع
ــتان ، بهره گیری از  ــتان خوزس دريانوردی اس
ــی را از به صرفه  ــیر های حمل و نقل درياي مس
ــوع  جابجايی كاال  ــادی ترين ن ــن و اقتص تري
ــت : به دنبال آمادگی  عنوان كرده و اظهار داش
ــركت  تجهیزاتی اين اداره كل و با همکاری ش
ــتیرانی جنوب خط ايران به عنوان صاحب  كش
ــرايطی ايمن و مطلوب  كاال، اين محموله در ش

حمل گرديد .

 هيأتی مرکب از نمايندگان گمرك کشور 
به همراه مدير کل امور مناطق ،بازاريابی و 
سرمايه گذاری سازمان بنادر و دريانوردی 
به منظور بررسی محدوده ی تحت پوشش 
قوانين و مقررات مناطق ويژه اقتصادی ، از 

مجتمع بندری امام خمينی بازديد کردند . 
و  بنادر  مديركل  عمومی،  روابط  گزارش  به 
دريانوردی استان خوزستان طی نشست مشتركی  
با اعضای اين هیأت ضمن اشاره به پیشینه و روند 
امام  بندر  اقتصادی  ويژه  ايجاد منطقه  تصويب 
ی  بالقوه  ظرفیت های  و  ،توانمندی ها  خمینی 
اقتصادی و بازرگانی مجتمع بندری امام خمینی 
تبیین  كاال  ترانزيت  و  بارگیری  و  تخلیه  در  را 
كرد و افزود: با اجرايی شدن قوانین و  مقررات 
بسیار  فرصت  اقتصادی،  ويژه  منطقه  گمركی 
ارزنده ای برای شکوفايی و بهره گیری از تمامی 
ظرفیت های بالقوه اين مجتمع بندری در راستای 
افزايش فرصت های شغلی و رونق كسب و كار و 

تجارت در منطقه فراهم خواهد شد . 
معیت  در  ايران  گمرک  نمايندگان  ادامه  در 
معاونین دريايی و بندری و مهندسی و عمران اين 
اداره كل ضمن بازديد از نقاط مختلف مجتمع 
بندری، محدوده های مورد نظر مشمول قوانین و 
مقررات منطقه ويژه اقتصادی شامل: بخش های 
ساحلی و خشکی  ، مبادی ورودی و خروجی كاال 
و اراضی پشتیبانی را بررسی و با نحوه كنترل و 
حراست از اين محدوده ها برابر با آيین نامه ها و 

مقررات منطقه ی ويژه اقتصادی آشنا شدند .  

بازدید نمایندگان گمرك از منطقه ویژه اقتصادی 
بندر امام خمینی

بهره گیری مؤثر از حمل و نقل دریایی در منطقه ویژه 
اقتصادي بندرامام خمینی

بازدید كارشناسان وزارت امور خارجه از 
منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی
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اتصال بندر امام خمیني به شبكه رایانه اي 
راه آهن كشور

 با اتصال شبكه رايانه اي بندر امام خميني به شبكه رايانه اي راه آهن 
جمهوري اسالمي ايران امكان تبادل اطالعات به صورت ايمن و پايدار 

فراهم مي گردد .
 به گزارش روابط عمومي، جهانگیر نجاتي معاون طرح و توسعه اين اداره كل 
با اعالم اين خبر هدف از اتصال شبکه رايانه اي اداره كل به شبکه رايانه اي 
راه آهن را ارتقاي پهناي باند VPN و برقراري ارتباط پرسرعت اداره كل با 

سازمان بنادر و دريانوردي از طريق فیبر نوري اعالم نمود.
وي در ادامه  اظهار داشت: از آنجايي كه فراهم شدن لینک هاي ارتباطي ايمن 
و پايدار به منظور ارسال و دريافت اطالعات بصورت امن، امري الزم و ضروري 
و از الزامات استاندارد امنیت اطالعات )ISO 27001( است لذا، با ايجاد 
اين امکان مشکالت تبادل اطالعات از طريق اينترنت رفع و اين امر از طريق 

لینک جديد با كارايي و امنیت بیشتري صورت مي پذيرد .
نجاتي درادامه خاطر نشان كرد : در حال حاضر عملیات كنده كاري و حفر 
كانال جهت ايجاد دسترسي با همکاري راه آهن بندرامام خمیني آغاز گرديده 

كه پس از اتمام آن نسبت به بهره برداري از لینک جديد اقدام خواهد شد.

 تخليه و بارگيری انواع کاالهای نفتی 
در منطق�ه ويژه اقتص�ادي بندر امام 
خمينی تا پايان خرداد ماه 37 درصد 

رشد داشت.
به گزارش روابط عمومي ،  علیرضا خجسته 
ــدري با اعالم اين خبر  معاون دريايي و بن
ــري كاالی نفتی در  ــت: تخلیه و بارگی گف
منطقه ويژه اقتصادي بندر امام خمینی  در 3 ماه نخست امسال با 37 درصد 

رشد  به 3 میلیون و 705 هزار و 44 تن رسید.  
وي با بیان اين كه ورود و خروج كشتی های نفتکش در اين مدت به 89 فروند 
 رسیده است ، گفت : از كل میزان تخلیه و بارگیری نفتی صورت گرفته ، میزان
ــد كه تا پايان  ــزار و 661 تن مربوط به بارگیري می باش ــون و 610 ه 3 میلی
خرداد ماه امسال، نسبت به مدت مشابه در سال گذشته 51 درصد رشد داشته 

است   .
ــته در ادامه به رشد 11 درصدي ترانزيت نفتي از منطقه ويژه اقتصادي  خجس
بندر امام خمیني اشاره كرد و گفت : از ابتداي سال تا كنون میزان 328 هزار و 
858 تن كاالي نفتي از منطقه ويژه اقتصادي بندر امام خمیني  به ساير نقاط 

جهان ترانزيت شد.
ــت منطقه ويژه اقتصادي بندر امام خمیني به عنوان دومین بندر  گفتني اس
ــور از نظر نقش موثر در اقتصاد ملي و تجارت خارجي با بهره گیري  مهم كش
از پتانسیل هاي مناسب پسکرانه اي جاده اي ، ريلي و هوايي امکانات مناسبي 
جهت توسعه ي ترانزيت براي كشورهاي همسايه در محور هاي غربي و شمال 

غربي فراهم آورده است . 

 بیش از3 میلیون و 700 هزار تن 
كاالي نفتی در بندر امام خمینی تخلیه و 

بارگیری شد

 جابه جايی انواع کاال در منطقه ويژه اقتصادي 
ماهه نخست سال  در سه  امام خمینی  بندر 
جاری توسط  خطوط ريلی افزايش چشمگیری 

داشت .
به گزارش روابط عمومی ؛ معاون دريايی و بندری 
اين اداره كل با اشاره به افزايش 44 درصدی ورود 
سال  نخست  ماهه  سه  در   : گفت  واگن  خروج  و 
و  تخلیه  جهت  واگن  دستگاه  تعداد7166  جاری 
بندر  اقتصادي  ويژه  منطقه  به  كاال  انواع  بارگیری 

امام خمینی وارد و يا از آن خارج شده است.
مدت  اين  در   : گفت  درادامه  خجسته  علیرضا 
رشد  درصد   31 با  كاال  تن  هزار   379 از  بیش 
توسط  گذشته  سال  در  مشابه  مدت  به  نسبت 
ويژه  منطقه  از  ريلی  نقل  و  حمل  ناوگان 

اقتصادي بندر امام خمینی به ساير نقاط كشور 
ارسال شده است .

وی با تاكید بر وجود 120 كیلومتر راه آهن داخلی 
در منطقه ويژه اقتصادي بندرامام خمینی از توسعه 
خطوط ريلی به عنوان يکی از رويکردهای اداره كل 

بنادر و دريانوردی ياد كرد .

افزایش چشمگیرحمل و نقل ریلی در 
منطقه ویژه اقتصادي بندر امام خمینی

مانور بزرگ اطفای حریق جامدات، مایعات و گازهای
 قابل اشتعال در بندر لنگه

و  بندری  واحد های  کليه  مشارکت  با 
دريايی و فرماندهی ايستگاه آتش نشانی 
اداره بنادر و دريانوردی بندر لنگه ، مانور 
جامدات،مايعات  حريق  اطفای  بزرگ 
لنگه  بندر  در  اشتعال  قابل  گازهای  و 

برگزارشد.
ايستگاه  فرمانده  عمومي،  روابط  گزارش  به 
بندر  دريانوردی  و  بنادر  اداره  نشانی  آتش 
مانور  اين  افزود:  مطلب  اين  بیان  با  لنگه 
طبق دستورالعمل داخلی بندر و در راستاي 
آمادگي پرسنل در شرايط اضطراری ،جهت 
مقابله با حوادث احتمالي و شناخت و رفع به 

موقع  مشکالت برگزار شد.
به مشاركت همه  اشاره  سعید اسدی ضمن 
مانور  اين  در  بندر  مختلف  واحد های  جانبه 
آتش  واحد  پرسنل  از  نفر   12 تعداد  افزود: 
نشانی و نیز تعداد 14 نفر از ديگر واحد های 
اداری و عملیاتی  از جمله گارد و انتظامات 
بندر، عملیات بندری و دريايی، واحد ايمنی 
و بهداشت، حراست، روابط عمومی و برخی 
شركت های پیمانکار بندر در اين مانور حضور 

داشتند.
لنگه  بندر  نشانی  آتش  ايستگاه  فرمانده 

و  كرد  تشريح  اينگونه  را  مانور  سناريوی 
گفت: ابتدا در قسمت انبار چوب ها و پالت ها 
گارد  نیرو های  كه  گیرد  می  صورت  حريق 
به واحد عملیات  از اطالع رسانی  بندر پس 
 بندری و آتش نشانی، اقدام به بستن مسیر و 
نیروهای  سپس  و  می كنند  گذاری  عالمت 
پردازند  می  آتش  با  مقابله  به  نشانی  آتش 
كپسول های  به  آتش  حین  همین  در  كه 
سوزی  آتش  محل  مجاورت  در  بوتان  گاز 
سرايت می كند و نهايتا تانکر چهار صد لیتری 

گازوئیل  منفجر می شود .
مانور  ششمین  را  مانور  اين  اسدی  سعید 
كرد  اعالم  كنون  تا   90 سال  آغاز  بندراز 
از  لنگه  بندر  ايستگاه آتش نشانی  و  گفت: 
آغاز سال جاري تاكنون، با برگزاري دوره هاي 
آموزشي تخصصي و پیشرفته جهت پرسنل 
واحد آتش نشاني و برنامه ريزي  اصولی به 
منظور ارتقاي سطح دانش و تخصص پرسنل  
و انجام مانور های گوناگون تالش نموده تا با 
آمادگی كامل نفرات و تجهیزات، حافظ جان 
و مال لنج داران و دريانوردان  بندر لنگه باشد 
و آمار صفر درصدی  وقوع حريق در موتور 
لنج ها و اسکله بندر لنگه مويد اين امر است.
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معاون دريايي سازمان بنادرودريانوردي 
از بندرانزلي بازديد کرد.

ــعید ايزديان   به گزارش روابط عمومي، س
ــتي  و هیات همراه طي اين بازديد در نشس
ــاون دريايي و بندري و  با حضور مدير، مع
ــنل دريايي اداره كل بنادرودريانوردي  پرس
استان گیالن به بررسي مسايل و مشکالت 
ــي اداره كل بنادر و دريانوردي  امور درياي

ــتان گیالن پرداخت.  اس
ــاري ضمن  ــت، فرهاد كوهس در اين نشس
ــن اداره كل اظهار  ــان توانمندي هاي اي بی
ــش میلیون و  ــت : در سال گذشته ش داش
ــت هزار تن كاال در  ــتصدو چهل و هش هش
ــد و 2205  بندرانزلي تخلیه و بارگیري ش
ــکله هاي بندرانزلي  ــتي در اس ــد كش فرون
پهلو گرفت كه يک كار بزرگ و بي نظیر در 

فعالیت هاي بندري اين اداره كل بود . 
وي همچنین به قابلیت هاي بندرانزلي اشاره 
ــبي در  ــت: بازار كار مناس نمود و اظهار داش
اين استان وجود دارد و ضرورت دارد تا طرح 
ــعه بندري با جديت پیگیري و به موقع  توس
ــد، چون توجه به بندر، اشتغال  به اتمام برس

پايداري را در منطقه ايجاد مي كند .  
ــاون دريايي و  ــت مع ــه اين نشس در ادام
ــتان  بندري اداره كل بنادرودريانوردي اس
ــکالت  ــائل و مش گیالن توانمندي ها، مس
بخش دريايي اين اداره كل را مطرح نمود 
ــبختانه با تالش و  ــت:  خوش و اظهار داش
ــال  ــنل دريايي در نوروز امس پیگیري پرس
ــزار  ــتیم. خدمتگ ــه اي نداش ــچ حادث هی
ــاص اعتباراتي  ــتار اختص ــن خواس همچنی
براي توسعه بخش دريايي ، تهیه تجهیزات 
ــه و تجهیزات مقابله با  ــي و تعمیر بوي ايمن
ــیون هاي  ــراي كنوانس ــي جهت اج آلودگ

ــد . دريايي در بندر انزلي ش
ــعه اداره كل  پورحاجي معاون طرح و توس
ــتان گیالن نیز در  ــادر و دريانوردي اس بن
ــت گزارشي در خصوص برگزاري  اين نشس
ــي را  ــاي تخصصي دريايي و آموزش دوره ه

ــرد .  ــه ك اراي
ــي  ــت درياي ــي و حفاظ ــر كل ايمن  مدي

سازمان بنادر و دريانوردي در اين نشست، 
ــر از فعالیت هاي صورت گرفته  ضمن تقدي
ــي در بندر انزلي گفت: در  در بخش درياي
ــزات ايمني پروازي موافقت  خصوص تجهی
ــركت اين كار انجام  ــد كه تحت يک ش ش

ــود .  ش
ــت : دوره  ــار داش ــن اظه ــادري همچنی ق
ــی تجهیزات كمک هاي اولیه ناجي  آموزش
ــد كه در صورت  ــهر برگزار ش يک، در بوش
ــد و  نیاز در بندرانزلي نیز برگزار خواهد ش
در مورد تخصیص بودجه براي ساخت بويه 
و تعمیر و نگهداري تجهیزات آلودگي بايد 
طرح توجیهي آن براي سازمان ارسال شود 

ــود .  ــي مصوب و اجرا ش تا پس از بررس
ــازمان بنادر نیز  ــاور معاون دريايي س مش
ــتم جامع  ــخناني در خصوص سیس طي س
دريايي از تیم مستقر در بندرانزلي و رباني 
نماينده اين اداره كل تقدير نمود و نسبت 
به رفع مشکالت موجود در اين سیستم تا 

ــر داد .  ــاري خب ــاه ج ــان تیرم پاي
ــازمان  ــان، معاون دريايي س ــعید ايزدي س
ــت طي  ــادر و دريانوردي در پايان نشس بن
ــخناني هدف از اين نشست ها را بررسي  س
ــنهادات عنوان  ــت پیش ــکالت و درياف مش
ــدف همه ، خدمت  ــت: ه كرد و اظهار داش
ــالمي ايران است و بايد از  به جمهوري اس
ــاني  همه ابزارها و نیروها جهت خدمت رس
ــتار آن شد كه در  ــتفاده نمود و خواس اس
و   MRCC ــي  آت ــاي  برنامه ه ــوص  خص
ــتم جامع دريايي  ــس و نجات ، سیس تجس
ــوردي هماهنگي هاي  و آموزش هاي دريان

ــرد .  ــورت گی الزم ص
ــتار آن شد در ساخت  وي همچنین خواس
ــکن هاي  ــل بنادر كوچک و موج ش و تحوي
ــت دريايي  ــل با معاون ــد، ضمن تعام جدي
ــود تا كارها با  ــر اين معاونت نیز اخذ ش نظ

ــتري پیش رود.  ــرعت بیش س
ــت معاون دريايي سازمان  ــايان ذكر اس ش
ــدي از محوطه هاي  ــراه بازدي و هیات هم
ــد و طرح  ــکن هاي جدي ــدري و موج ش بن

ــعه بندري نیز بعمل آوردند .  توس

بازدید معاون دریایي سازمان بنادر و دریانوردي 
بندرانزلي از 

فرمانده گارد س�ازمان بنادر و دريانوردي در سفر به استان گيالن از 
بنادر اين استان از جمله بنادر انزلي و آستارا بازديد نمود.

سربنادر دار رحمت قنبرزاده، فرمانده گارد سازمان پس از حضور در جمع پرسنل 
گارد بندرانزلي در نشستي صمیمي طي سخناني به نقش گارد در راستاي سیاست ها 
و اهداف سازمان بنادر و دريانوردي و اجراي برنامه ها و طرح هاي جديد حفاظت از 

بنادر طي سال جاري خبر داد. 
ــان كرد: نیروهاي گارد بنادر  ــع مأمورين گارد اين اداره كل خاطر نش وي در جم
ضمن همکاري با ساير نیروهاي نظامي و انتظامي با تالش مضاعف در مسیري كه 
مقام معظم رهبري تعیین نموده اند، حركت مي كنند و براي سربلندي جمهوري 
ــي دريغ  ــازمان بنادر و دريانوردي از هیچ كوشش ــالمي ايران و اهداف عالي س  اس
نمي ورزند ،  قنبرزاده همچنین افزود: براي ارتقاء وضعیت گارد بنادر كشور و چارت 
ــکیالتي آن برنامه ريزي و تمهیداتي خاص صورت گرفته كه نتايج آن كامال  تش

مشهود است .
ــت سربندر دار يکم صابر خزائي فرمانده گارد بنادر استان گیالن هم  در اين نشس
ضمن تقدير از حمايت هاي گارد سازمان، گزارشي از فعالیت ها ، برنامه ها و عملکرد 

گارد بندرانزلي ارائه داد .
شايان ذكر است سربنادردار رحمت قنبرزاده در اين بازديد نشستي نیز با مدير كل 
بنادر و دريانوردي استان گیالن داشت و جهت بازديد از بندر آستارا، طي سفر به 
اين شهرستان از نزديک با امکانات و توانمندي هاي حفاظتي اين بندر تازه تأسیس 

آشنا شد.

بازدید فرمانده گارد سازمان بنادر و 
دریانوردي از بنادر استان گیالن

و  راه  وزي�ر  نيك�زاد،  عل�ی 
کوهساری-  فرهاد  شهرسازي، 
مدي�رکل بن�ادر و دريان�وردی 
اس�تان گي�الن- را ب�ه عنوان 
نماين�ده وزارت راه در هي�أت 
مدي�ره منطق�ه آزاد تجاری و 

صنعتی انزلی معرفی کرد.
به گزارش روابط عمومي، وزير راه 
و شهرسازي در اين معرفی نامه به 
دبیر شورای هماهنگی مناطق آزاد 
ــی و ويژه اقتصادی  تجاری- صنعت

رئیس جمهوری آورده است: 
احتراماً ، درخصوص معرفی نماينده 
اين وزارت در هیأت مديره مناطق 
ــای فرهاد  ــیله آق ــن وس آزاد، بدي
كوهساری به عنوان نماينده وزارت 
راه و شهرسازي جهت عضويت در 
ــره منطقه آزاد  تركیب هیأت مدي

ــی معرفی ــی انزل ــاری- صنعت  تج
 می شود.

ضمناً باتوجه به آئین  نامه سازمان 
ــوردی مبنی بر عدم  بنادر و دريان
اشتغال اعضای هیأت عامل سازمان 
مذكور در هیچ نوع شغل دولتی يا 
غیردولتی، نامه مورخ 90/3/3 كان 

لم يکن است.

مدیركل بنادر ودریانوردي گیالن در 
تركیب هیأت مدیره منطقه آزاد انزلی
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بازدید سفیر قزاقستان از بندرانزلي

سرمايه گذاران ترك ضمن بازديد از بندرانزلي، آن را بندري استاندارد 
و مجهز اعالم نمودند؛ خانم زينب اوزال و آقاي کمال کاظم همچنين 
ظرفيت هاي توريستي بندرانزلي را بسيار باال توصيف کرده و سرمايه 

گذاري در اين بخش را بسيار مطلوب دانستند . 
به گزارش روابط عمومي، در اين بازديد معاون طرح و توسعه اداره كل بنادر و 
دريانوردي استان گیالن ضمن معرفي بندرانزلي و توانمندي هاي آن، به بیان سرمايه 

گذاري هاي صورت گرفته در بندرانزلي پرداخت. 
محمد پورحاجي اظهار داشت : در سال گذشته 2205 فروند كشتي در بندرانزلي 
پهلو گرفته و شش میلیون و هشتصد و چهل و هشت هزار تن كاال در اين بندر 
تخلیه و بارگیري شد . پورحاجي همچنین در خصوص طرح توسعه بندرانزلي گفت: 
با احداث موج شکن هاي جديد، ايمني كانال بندرانزلي تامین شده و در طوفان هاي 
شديد نیز، كشتي ها مي توانند به بندر وارد شده و در اسکله ها پهلو بگیرند. در 

حالیکه قبل از اين نمي توانستیم در هواي طوفاني به كشتي ها پهلو بدهیم . 
وي همچنین افزود: با اجرای طرح توسعه بندر انزلي كه هم اكنون 4/6 كیلومتر موج 
شکن و دايک آن احداث گرديده، توان تخلیه و بارگیري اين بندر از 4/5 میلیون به 

11میلیون تن خواهد رسید . 
از طرح توسعه و ساخت موج  اين سرمايه گذاران همچنین  شايان ذكر است 

شکن هاي جديد بندر انزلی بازديد نمودند . 

بازدید سرمایه گذاران ترك از بندرانزلي
س�فير کش�ور جمهوري قزاقستان طي 
بازدي�دي از بندرانزل�ي اي�ن بن�در را 
 ي�ك بن�در اس�تاندارد ب�زرگ و مجهز

 اعالم کرد .
به گزارش روابط عمومي، در نشستي كه در 
ــیه اين بازديد صورت گرفت مدير كل  حاش
بنادر و دريانوردي استان گیالن ضمن معرفي 
بندرانزلي بعنوان بزرگترين و مجهزترين بندر 
ــیه درياي خزر گفت : بندرانزلي با 11  حاش
ــکله، در سال گذشته 2205 فروند  پست اس
ــتي در آن پهلو گرفته و توانستیم شش  كش
ــتصد و چهل و هشت هزار تن  میلیون و هش
ــري نمايیم و با طرح  ــه و بارگی كاال را تخلی
توسعه بندر كه هم اكنون 4/6 كیلومتر موج 
ــکن و دايک آن را احداث نموده ايم، توان  ش
ــري بندرانزلي از 4/5 میلیون  تخلیه و بارگی
ــن و ظرفیت  ــه 11 میلیون ت ــال ب تن در س
ــال به 17  ــمي آن از 7 میلیون تن در س اس

میلیون تن خواهد رسید.
ــاري بندرانزلي را يک بندر سیستمي  كوهس
ــت: اين اداره كل  ــي نمود و اظهار داش معرف
ــي و نظارتي، كلیه  ــتگاه حاكمیت بعنوان دس
ــذار نموده  ــش خصوصي واگ ــور را به بخ  ام

است .
ــايز  ــت: افزايش س وي همچنین اظهار داش
ــتي ها در درياي خزر نیز بايد در دستور  كش
ــده  كار قرار گیرد تا با اين كار قیمت تمام ش
هر تن كاال با توجه به حجم باالي بار، كاهش 
يابد و اين به نفع مصرف كننده خواهد بود.

مدير كل بنادر و دريانوردي استان گیالن در 

خصوص افزايش ترانزيت خودرو از بندرانزلي 
ــال 89 تعداد  نیز گفت : در دو ماه ابتداي س
ــودرو از بندرانزلي  ــتگاه ترانزيت خ 198 دس
داشتیم كه 142 دستگاه آن به قزاقستان بود 
ــال اين رقم به  در حالي كه در دو ماهه امس
ــتگاه خودرو افزايش يافته و رشد  5339 دس
ــان مي دهد و از اين  2596 در صدي را نش
ــتان  ــتگاه خودرو به قزاقس مقدار 5062 دس

ترانزيت شده است .
ــفیر جمهوري قزاقستان نیز  بغداد امريیف س
بندرانزلي را بندري مجهز ، بزرگ و پیشرفته 
ــترک بین بنادر  ــت و توسعه روابط مش دانس
اكتائو و انزلي را خواستار شد و افزود : اين دو 
ــي توانند زمینه هاي همکاري تجاري  بندر م
ــتر از اين توسعه دهند و من سه  خود را بیش
ــدر اكتائو خواهم  ــدي از بن ــاه آينده بازدي م
ــوع را آن جا نیز مطرح  ــت كه اين موض داش

و پیگیري خواهم نمود .
در پايان كوهساري از ديدگاه اقتصادي سفیر 
ــتان قدرداني و آمادگي اين  جمهوري قزاقس
ــعه روابط دو بندر  ــدر را در خصوص توس بن

اعالم نمود .

مدير کل بنادر و دريانوردي استان گيالن از افزايش 14/3 درصدي 
خبر  امسال  نخست  ماهه  دو  طي  بندرانزلي  در  نفتي  غير  صادرات 

داد .
 23 امسال  ماه  دو  در   : داشت  اظهار  كوهساري  عمومي،  روابط  گزارش  به 
هزار و 899 تن كاالي غیر نفتي از بندرانزلي صادر شد، در حالیکه طي سال 
از بندرانزلي  گذشته در مدت مشابه 20 هزار و 917 تن كاالي غیر نفتي 

صادر شده بود. 
وي همچنین از افزايش 559/5 درصدي كاالي بارگیري شده ترانزيتي غیر 

نفتي از بندرانزلي طي اين مدت خبر داد.
به گفته وي در اين دو ماه 19 هزار و 875 تن كاالي ترانزيتي غیر نفتي از 
طريق بندرانزلي ترانزيت شد در حالي كه ترانزيت غیر نفتي از اين بندر طي 

دو ماهه سال قبل سه هزار و 11 تن بود .
بارگیري شده  بنادر و دريانوردي استان گیالن كل مقدار كاالي  مدير كل 
به كشتي طي دو ماهه نخست امسال را 43 هزار و 867 تن اعالم كرد و 
افزود : اين مقدار 79/7 درصد افزايش نسبت به 24 هزار و 413 تن سال 

گذشته دارد .
وي خاطر نشان كرد : در دو ماهه سال جاري 66 هزار و 846 تن مواد نفتي 
ترانزيتي در بندر تخلیه شد كه با توجه به تخلیه 50 هزار و  530 تن در 

مدت مشابه سال قبل، شاهد 32/3 درصد رشد هستیم .

بازدید رایزن اقتصادي و بازرگاني سفارت اسپانیا از بندرانزليصادرات غیر نفتي از بندرانزلي افزایش یافت

خانم ماري�ا دول�ورس ل�وردا مانتينيان، 
راي�زن اقتص�ادي و بازرگان�ي س�فارت 
اس�پانيا هدف از س�فر خود به بندرانزلي 
را آشنايي با بندر و امكانات آن و بررسي 
وضعيت موج�ود در جهت افزايش روابط 
 اقتص�ادي بي�ن اي�ران و اس�پانيا اعالم

 نمود . 
ــي، رايزن اقتصادي و  ــه گزارش روابط عموم ب
بازرگاني سفارت اسپانیا در مالقات با مديركل 
بنادر و دريانوردي استان گیالن، به عالقمندي 
ــاورزي  ــادرات محصوالت كش ــپانیا در ص اس
ــتان گیالن از جمله چاي، زيتون و برنج به  اس
كشورهاي اروپايي، با توجه به كیفیت و طعم 

مناسب اين محصوالت اشاره كرد.
ــتان گیالن  ــادر و دريانوردي اس مدير كل بن
ــنهاد نمود با توجه به  نیز در اين خصوص پیش
ــرمايه گذاري در منطقه آزاد، زمینه  مزاياي س

احداث كارخانجات صنعتي براي بسته بندي
 تولیدات كشاورزي استان گیالن در بندرانزلي 

ــتفاده از امکانات بندر،  ــد تا با اس به وجود آي
ــورهاي اروپايي  تولیدات مذكور به مقصد كش

بارگیري و صادر شود.
كوهساري در اين ديدار همچنین توضیحاتي 
در خصوص وضعیت موجود بندر، آمار تخلیه 
و بارگیري، سرمايه گذاري هاي صورت گرفته 

و طرح و توسعه بندرانزلي ارايه داد.  
ــان از محوطه هاي  ــن ديدار میهمان در پايان اي

بندري و طرح توسعه بندرانزلي بازديدكردند .
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دکتر شهريار افندی زاده معاون وزير راه و 
شهرس�ازی و رييس سازمان حمل و نقل و 
پايانه های کشور 15 تيرماه ، از پيشرفت های 
صورت گرفته در منطقه ويژه اقتصادی بندر 

اميرآباد ديدن کرد .
به گزارش روابط عمومی، در نشستي كه با حضور 
ــازی  دكتر افندی زاده  معاون وزير راه و شهرس
ــل و پايانه های  ــل و نق ــازمان حم ــس س  و ريی
ــر منطقه ويژه  ــیدعلی نعیمی مدي ــور ، س كش
ــد مديركل راه  ــادی امیرآباد ، مهندس اس اقتص
ــورای حمل و نقل  ــتان و ريیس ش و ترابری اس
مازندران و مهندس نصرا... نژاد مدير كل پايانه ها و 
حمل و نقل استان مازندران تشکیل شد ، معاون 
وزير راه و شهر سازی ضمن بر شمردن اهمیت 
ترانزيت برای كشور به رشد بیش از 30درصدی 
ترانزيت سال 89 نسبت به سال ماقبل آن اشاره 
ــعه و  ــرد و گفت: با توجه به برنامه پنجم توس ك
ــدی كه برای ترانزيت كشور در نظر گرفته  رش
ــده ، بنادر و پايانه های كشور از اهمیت بسیار  ش

زيادی برخوردار هستند. 
ــبکه  ــد ش ــور به رش ــاره به نیاز كش ــا اش وی ب
ــد ، از  محورهای ــداث راه های جدي  ريلی و اح

ــرق – غرب" بعنوان  ــمال – جنوب" و "ش  "ش
محورهای اصلی ترانزيتی كشور ياد كرد و گفت: 
ــرای ترانزيت مذاكراتی  در زمینه ايجاد تقاضا ب
ــتان ، ازبکستان ، عمان ،  با كشور های تركمنس
قطر ، قزاقستان و .... انجام شده است . وی نتايج 
رشد ترانزيت كشور را  افزايش درآمد های ملی، 
ثبات امنیت ملی، اشتغالزايی و توسعه اقتصادي 
ــمرد و اضافه كرد : با برنامه هايی كه برای  بر ش
كاهش هزينه و زمان حمل و نقل و جابه جايی 
كاال در نظر گرفته ايم امیدواريم به نتايج مثبتی 

دست يابیم .
وی گفت:  برنامه ريزی ها بايد به گونه ای باشد 
كه استفاده از منابع بخش خصوصی را به حداكثر 

برساند .
ــر منطقه ويژه  ــید علی نعیمی مدي در ادامه س
ــدر را يکی از  ــاد، اين بن ــادی بندر امیرآب اقتص
ــت و از تعامل ــتان مازندران دانس  افتخارات اس

 

ــدران و ديگر مقامات  ــتاندار مازن ويژه ای كه اس
استانی با بندر امیر آباد دارند  قدردانی كرد .

ــات منحصر به فرد  ــمردن خصوصی وی با برش
ــبکه ريلی سراسری ،  بندر از جمله اتصال به ش
ــکله های  تجهیزات به روز بندری و دريايی ، اس
ــیر  ــون و ريلی ، قرار گرفتن در مس رو-رو كامی
ــمال – جنوب و پیشرو بودن  طاليی كريدور ش
ــدر در زمینه های نفت ، انرژی ، دام و غالت از  بن
ــوآپ مجدد نفت خام بندر نکا خبر داد و  آغاز س
گفت: با دستور ويژه ی هیئت دولت شاهد آغاز 
مجدد سوآپ و ترانزيت نفت و انواع مواد سوختی 

از اين منطقه خواهیم بود. 
نعیمی گفت: با برنامه ريزی های صورت گرفته، 
امیدواريم امسال به ركورد تخلیه و بارگیری بیش 
از 3 میلیون تن دست يابیم  . وی توان عملیاتی 
بندر امیرآباد را بسیار زياد دانست و گفت: در سال 
گذشته برای اولین بار مواردی همچون پهلو دهی 
ــتی ،  تخلیه و بارگیری  همزمان 10 فروند كش
ــوخت به افغانستان  ــاعته ، ترانزيت س 24 س
ــپری كرده ايم كه  ــالی بدون حادثه را س و س
ــات بی دريغ  ــه ی اين نتايج حاصل زحم هم
ــوز و تعامل  و خالصانه كاركنان متعهد و دلس
ــازنده با مقامات و دولتمردان است . نعیمی  س
ــهر بندری ،  از پروژه هايی همچون احداث ش
ــدر ، حفظ حیات  ــک اراضی باقیمانده بن تمل
وحش میانکاله و جذب بیشتر سرمايه گذاران 
ــوان پروژه های مهم اين  بخش خصوصی به عن

منطقه نام برد .
ــکله ها و پروژه های در  در خاتمه میهمانان از اس
حال احداث و بهره برداری منطقه ويژه اقتصادی 

بندر امیرآباد بازديد كردند. 

بازدید معاون وزیر راه و شهرسازی از بندر امیرآباد

آغاز مجدد سوآپ نفت از بندر نكا
پس از گذش�ت حدود يك سال از توقف 
فعاليت س�وآپ نفت خ�ام در بندر نفتی 
نكا، اولين کش�تی س�وآپ نف�ت خام از 
مبدا کش�ور ترکمنس�تان جه�ت تخليه 
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اين بندر پهلو دهی شد. 
به گزارش روابط عمومی،  سید علی نعیمی مدير 
ــادی بندر امیرآباد با اعالم اين  منطقه ويژه اقتص
ــركت ويتول سوئیس  خبر افزود : پیرو قرارداد ش
ــركت ملی  نفت ايران  قرار است روزانه 50  با ش
ــکه نفت خام از طريق اين بندر عملیات  هزار بش

سوآپ انجام شود.  

وی ابراز امیدواری كرد با تالش و همت خالصانه 
ــدر امیرآباد  ــان، منطقه ويژه اقتصادی بن كاركن
ــته موفقیت های روز افزون كسب  همچون گذش
نموده و در راه پیشبرد اهداف مقدس جمهوری 

اسالمی ايران موفق عمل نمايد . 

در اولين روز خرداد ماه س�ال ج�اري و با هماهنگي امور بندري و 
پيمانكار تخليه و بارگيري بندراميرآباد ، 1800 تن ش�مش آهن در 
مدت زمان دو س�اعت و نيم تخليه ش�د که اين رويداد 58 درصد 
افزاي�ش در نُرم تخلي�ه و بارگيري اي�ن بندر را به ثبت رس�انده 

اس�ت.
ــدر امیرآباد با  ــي، مدير منطقه ويژه اقتصادي بن ــه گزارش روابط عموم ب
اعالم اين خبر افزود : يکي از اهداف اين مجموعه ي بزرگ اقتصادي، ارائه 
ــت كه،  خدمات مطلوب تخلیه و بارگیري در كوتاه ترين زمان ممکن اس
امیدواريم استفاده بهینه از تجهیزات بندر و سرعت عمل در ارائه خدمات، 
بتواند عامل موثري در جذب هر چه بیشتر سرمايه گذاران به منطقه ويژه 

ــد . اقتصادي بندر امیرآباد باش
ــدر را همطراز با  ــتفاده در اين بن ــي، تجهیزات مورد اس ــید علي نعیم س
ــش از دو میلیون تن  ــاره به ركورد بی ــت و با اش تکنولوژي روز دنیا دانس
ــال گذشته ، گفت : با رشد بیسابقه  تخلیه و بارگیري بندر امیرآباد در س
ــاهد آن بوديم میزان صادرات كاال از اين مبدا، از  ــال 89 ش اي كه در س
مرز مجموع صادرات بنادر شمالي كشور طي 5 سال گذشته ي منتهي به 

ــت .  ــال 1389 نیز، فراتر رفته اس س
ــغلي و  ــعه ي فعالیت ها ، ايجاد فرصت هاي ش ــتاي توس امیدواريم در راس

ــال نیز بتوانیم موفق عمل كنیم . ــتر، امس ــرمايه گذاري هر چه بیش س

ركورد تخلیه و بارگیري در بندر امیرآباد 
شكسته شد

با توجه به اهميت عملياتي شناورهاي جستجو و نجات در خصوص 
نج�ات جان انس�ان ها در مواقع بروز س�وانح درياي�ي و ضرورت 
حف�ظ و ارتقاء و آماده ب�ه کاري آنها و نظر به لزوم ارتقاء و رعايت 
اس�تانداردهاي متناس�ب با الزام�ات IMO و بويژه کنوانس�يون 
 GL   کالس شناور ناجي 6  به ، )SAR ( جس�تجو و نجات دريايي

ارتقاء يافت.   
ــت هاي  ــناور پس از بازديد وانجام تس ــزارش روابط عمومی، اين ش به گ
مربوطه به دلیل آماده به كاري با حفظ كلیه استانداردها و الزامات ايمني 
ــه  ــب با قوانین جهاني و تجربیات و ديدگاه هاي موسس و عملیاتي متناس
كالس، از نظر كارشناسان موسسه رده بنديGL، در سطح بااليي ارزيابي 

و ارتقاء كالس يافت.

ارتقای كالس شناور جستجو ونجات ناجي 6 
در اداره كل بنادر و دریانوردي مازندران

مع�اون وزي�ر راه و شهرس�ازي و مدي�ر عامل 
س�ازمان بنادر و دريانوردي، طي حكمي سيد 
نبي س�يد پور، مدي�ر کل بن�ادر و دريانوردي 
اس�تان مازندران را به سمت مدير منطقه ويژه 

اقتصادي بندر نوشهر منصوب کرد. 
به گزارش روابط عمومی ، در اين حکم آمده است:

ــمت به عنوان مدير  ــب اين ابالغ و با حفظ س بموج
ــويد. انتظار دارد با اجراي  ــهر منصوب مي ش منطقه ويژه اقتصادي بندر نوش
ــتور العمل ها  ــن و مقررات مناطق ويژه اقتصادي و دس ــل و صحیح قوانی كام
ــعه فعالیت ها و جذب ــد و توس ــوب مربوطه، موجبات رش ــاي مص  و فرآينده

 سرمايه گذاري را در منطقه، فراهم آوريد.
ــروي از رهنمودهاي مقام معظم  ــه خداوند متعال و پی ــت با اتکال ب امید اس
رهبري، در ايفاء نقش حاكمیتي سازمان و تحقق اهداف مناطق ويژه اقتصادي 

بندري در چارچوب ضوابط و مقررات ابالغي موفق و مويد باشید.

 انتصاب سید نبي سیدپور به عنوان
 مدیر منطقه ویژه اقتصادي بندر نوشهر
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در راستای توسعه تجارت و افزايش سهم ايران از حمل و نقل 
بين المللی، دکتر غديری، سفير جمهوری اسالمی ايران در 
کشور پرتغال به همراه مهندس فرزانه، معاون برنامه ريزی 
استانداری مازندران و جمعی از مديران گمرك از امكانات و 

تجهيزات منطقه ويژه اقتصادی بندر اميرآباد ديدن کرد . 
به گزارش روابط عمومی، در اين بازديد، در زمینه جذب سرمايه گذاران 
خارجی و صاحبان كاال و صنايع به منطقه ويژه اقتصادی بندر امیرآباد 

بحث و تبادل نظر شد .
همچنین سید جواد اوصیاء ، معاون اداری و مالی منطقه ويژه اقتصادي 
بندرامیرآباد، توضیحاتی در خصوص تجهیزات و امکانات به روز اين بندر 
و همچنین موقعیت طاليی منطقه در شاهراه تجارت شمال-جنوب ، ارائه 
نمود و منطقه را از لحاظ توانايی های بالقوه در جذب سرمايه گذاران ، 

بسیار مناسب توصیف كرد .  
سفیر كشورمان در پرتغال نیز ضمن ابراز خرسندی از پیشرفت های 
صورت گرفته در اين منطقه ويژه اقتصادی ، گفت : نقش استراتژيک اين 
بندر در ارتباط با كشورهای C.I.S بر هیچکس پوشیده نیست. وي اظهار 
امیدواری كرد روند سرمايه گذاری و افزايش حجم تخلیه و بارگیری كاال 
در اين بندر  ، همچنان رشد صعودی خود را حفظ  نموده و به جايگاهی 

كه مد نظر مديران و برنامه ريزان آن است، دست يابد .
 گفتنی است منطقه ويژه اقتصادی بندر امیرآباد در سال گذشته با 
دستیابی به ركورد تخلیه و بارگیری بیش از 2 میلیون و 100 هزار تن 
و ركورد صادرات كاال معادل مجموع 5 سال گذشته منتهی به 1389 
بنادر شمالی كشور ، سالی بسیار پربار را گذرانده و به گفته ی مدير منطقه 
ويژه اقتصادی بندر امیرآباد برنامه ريزی ها  به گونه ای است كه امسال به 

ركورد بیش از 3 میلیون تن تخلیه و بارگیری كاال دست يابد . 

بازدید سفیر ایران در پرتغال از
 بندر امیرآباد

اولين محموله خودروي سواري از مبداء کشور امارات به مقصد کشور 
ترکمنس�تان از طريق منطقه ويژه اقتصادي بندر اميرآباد ترانزيت 

شد. 
ــل از معاونت دريايي و بندري منطقه ويژه  ــه گزارش روابط عمومی، به نق ب
ــیر  اقتصادي بندر امیرآباد ، اين منطقه ويژه اقتصادي  با قرار گرفتن در مس
كريدور ارتباطي شمال - جنوب داراي پتانسیل هاي فراواني جهت صادرات ، 

واردات و ترانزيت انواع كاال است. 
 سید علي نعیمي مدير منطقه ويژه اقتصادي بندر امیرآباد در اين مورد گفت 
: برنامه ريزي ها به گونه اي است كه ركورد 2 میلیون تني تخلیه و بارگیري 
سال 89 كه سالي بسیار پركار  براي اين منطقه نیز به شمار مي رود را پشت 
سر گذاشته و به بیش از 3میلیون تن تخلیه و بارگیري كاال دست يابیم . در 
اين میان صادرات  و ترانزيت انواع خودرو نیز جايگاه مناسبي يافته است و اوايل 
تیر ماه سال جاري نیز اولین محموله خودروي سواري از مبداء امارات به مقصد 

تركمنستان از طريق منطقه ويژه اقتصادي بندر امیرآباد ترانزيت گرديد .  

ترانزیت خودرو از بندر امیرآباد

بنادر  گارد  فرماندهان  همايش  ششمين 
کشور با حضور سربنادردار رحمت قنبرزاده 
فرمانده گارد و محسن عيسی وند مشاور 
مديرعامل سازمان بنادر و دريانوردي به 
مدت دو روز از تاريخ 7 تيرماه، در سالن 

همايش های بندر اميرآباد برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی ، در مراسم افتتاحیه 
اين همايش كه با حضور فرماندهان گارد بنادر 
و مدير و معاونان و روسای ادارات بندر امیرآباد 
برگزار گرديد ابتدا سید علی نعیمی مدير منطقه 
گزارشی  ارائه  با  امیرآباد،  بندر  اقتصادی  ويژه 
در خصوص وضعیت بندر امیرآباد ، از زحمات 
سربنادردار قنبرزاده در زمینه تجهیز گارد بنادر 
به خصوص  منطقه ويژه اقتصادی بندر امیرآباد 

قدردانی كرد .
وی گفت : بندر امیرآباد به عنوان بزرگترين بندر 
حاشیه دريای خزر همواره كانون توجه مديران 
و سرمايه گذاران بوده و مشخصه های ويژه ای 
برای آن در نظر گرفته شده كه در صدر آنها 
می توان به پايلوت )پیشگام( بودن اين بندر در 
زمینه غالت ، گوشت و دام ، سوخت و خودرو 
اشاره كرد . اين بندر تنها بندر متصل به شبکه 
ريلی در شمال كشور است و مشخصه بارز آن 
در بین بنادر كشور بهره گیری از اسکله رو-رو 

ريلی است . 
نعیمی به تصمیمات گرفته شده مديران برای 
ساخت شهر بندری در جوار اين منطقه ويژه 
اشاره كرد و گفت : با در نظر گرفتن افزايش 
آن  رسیدن  و  بندر  مساحت  هکتاری   1000
به 2060 هکتار و همچنین پروژه های بسیار 
مهمی از قبیل: ساخت جاده  ترانزيتی شمال به 
جنوب  و اتصال بندر شهید رجايی ) پايانه غالت 
جنوب( به بندر امیرآباد )پايانه غالت شمال(  و 
راه اندازی سوآپ نفتی بندر نکا )زيرمجموعه 
بندر امیرآباد(، اين منطقه در آينده ای نزديک 
نیاز مبرمی به افزايش تعداد پرسنل و تجهیزات 

خواهد داشت .
در ادامه محسن عیسی وند كه به نمايندگي از 
سوي مديرعامل سازمان بنادر و دريانوردي در 
همايش حضور يافته بود، با اشاره به فرمايش 
مهم  بسیار  را  گارد  امیرمومنان)ع(، ماموريت 
گفت:  قانون  متن  به  اشاره  با  و  كرد  توصیف 
سازمان بنادر و دريانوردي از معدود سازمان هايي 
است كه قانونگذار براي آن گارد ويژه با نقش 
ضابط قضايي پیش بیني كرده و مي توان نقش 
گارد را در پیشگیري از وقوع ، پیگیري و مقابله 

با جرم بسیار با اهمیت دانست .
وي افزود : پیشاني و تابلوي اصلي هر بندر ، 
گارد و نیروهاي گارد بندر است  و براي اينکه 
گارد با قابلیت و كارا داشته باشیم الزم است نظم 
پذيري و  اطاعت پذيري  فرماندهان و عناصر 

گارد از مديران بنادر را تقويت نمايیم .

در كنار اين، بايد آمادگي جسمي و روحي و 
نشاط اعضاي گارد را در اولويت قرار دهیم و 
بدون شک نتیجه ي حاصل از آن ، برخوردهاي 
متواضعانه با مراجعین و مقتدرانه با متخلفین 

خواهد بود .
و  گارد هوش  نیروهاي  ديگر  اصلي  ويژگي  از 
ذكاوت و دقت نظر است كه آنها را از نیروهاي 
ديگر جدا مي سازد . لذا براي دستیابي به مدارج 
ابعاد  در  پرسنل  آموزش  به  است  الزم  ترقي 
و  علمي و كاربردي"   "  ، "انتظامي و قضايي" 

"قوانین و مقررات" توجه جدي شود .
پشتیباني  با  امیدواريم  داد:  ادامه  وند  عیسي 
و  عامل  هیئت  اعضاي  و  سازمان  مديرعامل 
مديران كل بنادر و همچنین تدابیر هوشمندانه 
سردار قنبرزاده ،  شاهد ارتقاي سطح نظم و 
امنیت و توسعه گارد بنادر بعنوان الگو براي ديگر 

سازمان ها باشیم  . 
همايش  ششمین  افتتاحیه  مراسم  ادامه  در 
فرماندهان گارد بنادر ،  سربنادر دار  رحمت  قنبر 
زاده فرمانده  گارد سازمان بنادر ودريانوردي، در 
سخنانی به تشريح وضعیت گارد بنادر كشور 

پرداخت.
 فرمانده گارد سازمان بنادر و دريانوردي گفت: 
برنامه ريزی و پیگیری هايی كه جهت ارتقای 
وضعیت گارد بنادر انجام داده ايم، با توجه به 
اين كه كار بنیادی است ممکن است نتايج آن 
در طوالنی مدت ديده شود، ولی از لحاظ كیفی 

در سطح بسیار عالی خواهد بود . 
قنبرزاده با اشاره به اصالح چارت تشکیالتی 
گفت: به زودی اين ساختار تشکیالتی برای 
مديران بنادر ارسال خواهد شد تا مشکالت 
 . مرتفع گردد  و  و كمبودهای آن شناسايی 
وی همچنین در مورد ساختار جديد گفت: 
برنامه   ، خدمات  كیفی  سطح  ارتقای  برای 
تشکیالت  در  كه  است  ای  گونه  به  ريزی ها 
جديد كمترين رده ی تحصیلی نیروهای گارد 

كاردانی باشد.
فرمانده گارد سازمان بنادر و دريانوردي در پايان 
سخنان خود با تشکر از بندر امیرآباد به خاطر 
میزبانی اين همايش ، به رتبه باالی گارد اين 
بندر اشاره كرد و ضمن تبريک به پرسنل بندر 
امیرآباد گفت : با بررسی های انجام شده ، گارد 
منطقه ويژه اقتصادی بندر امیرآباد توانسته رديف 

اول را در بین گاردهای بنادر كسب نمايد. 

ششمین همایش فرماندهان گارد بنادر كشور در بندر امیرآباد 
برگزار شد
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 معاون بازرگاني کش�تيراني ترکمنس�تان در 
راس هيئتي بلندپايه متش�كل از مدير بندر ، 
مدير صادرات پااليشگاه و معاون فني وزارت 
دريايي کش�تيراني بن�در ترکمن باش�ي در 
مالقات با سيد علي نعيمي مدير منطقه ويژه 
اقتصادي بن�در اميرآب�اد در خصوص  تعامل 
بيش�تر در زمينه واردات ، صادرات و ترانزيت 
کاال خصوصا حمل و نق�ل گاز "ال پي جي" و 

چگونگي تخليه کانتينرهاي مخصوص  حمل 
گاز "ال پ�ي جي" در بندر اميرآباد ، به بحث و 

تبادل نظر پرداختند .
ــه همچنین  به گزارش روابط عمومی، در اين جلس
يونسي معاون دريايي و بندري منطقه ويژه اقتصادي 

بندر امیرآباد پاسخگوي سواالت میهمانان بود . 
ــاهراه ــتراتژيک در ش ــت، موقعیت اس  گفتني اس
ــه جنوب ،   ــمال ب ــل و نقل ش ــي حم ــن الملل  بی
ــن منطقه ويژه و  ــاي دريايي و بندري اي توانايي ه
استفاده از تجهیزات به روز و همگام با تکنولوژي و 
بهره گیري از اراضي پشتیباني وسیع ، بندر امیرآباد 
را به منطقه اي بسیار مناسب براي سرمايه گذاري 

بدل كرده است  .

حمل كانتینري "ال پي جي" در بندر امیرآباد

در ادامه استقبال س�رمايه گذاران داخلي و 
خارجي از منطقه ويژه اقتصادي بندر اميرآباد 
و با هدف گسترش روابط تجاري و استفاده از 
ظرفيت بنادر ايران در ترانزيت کاال به کشور 
عراق ، جلس�ه اي با حضور نايب رييس اتاق 
بازرگاني سليمانيه و هيئتي بلند پايه در دفتر 
مدير منطق�ه ويژه اقتصادي بن�در اميرآباد 

برگزار شد .
ــه بر  ــی، در اين جلس ــزارش روابط عموم ــه گ ب
فرصت هاي سرمايه گذاري طرف عراقي در منطقه 
ويژه اقتصادي بندر امیرآباد و همچنین چگونگي 
ترانزيت كاال به عراق از محور اين منطقه اقتصادي 

در شمال كشور ، بحث و تبادل نظر شد .
همچنین نعیمي با تاكید بر توان باالي عملیاتي 
ــي اين بندر را براي هرگونه  بندر امیرآباد ، آمادگ
همکاري تجاري با كشورهاي همسايه اعالم كرد .

گسترش روابط تجاري با 
عراق

ــتاي ايمن  به گزارش روابط عمومی، در راس
ــتر و افزايش آبخور حوضچه بندر  سازي بس
ــوان عملیات دريايي، با حضور  و باال بردن ت
اليروب خزر در بندر امیرآباد و با بهره گیري 
ــنل دريايي و بندري،  از توان عملیاتي پرس
ــه میزان 35000  ــي  مدت 45 روز، ب در ط
ــب اليروبي مفید در  كانال و دهانه  مترمکع
ــه با توجه به  ــدر صورت گرفته ك ورودي بن
ــي، در نوع خود بي  ــزان میانگین اليروب می

نظیر مي باشد . 
ــن با عنايت  ــن گزارش، همچنی بنا بر همی
ــده در جلسه كارگروه  به تصمیمات اخذ ش
ــمالي، از نیمه تیرماه و به  ــي بنادر ش اليروب
ــین" جايگزين  ــروب "ياس ــدت 2 ماه الي م

اليروب خزر مي شود .

ركورد بي سابقه در الیروبي 
بندر امیرآباد

در ادامه مذاکرات جهت جذب سرمايه گذاري خصوصي و استفاده از توان سرمايه گذاران 
اين  اميرآباد،  بندر  اقتصادي  ويژه  منطقه  مزايا ي  و  امكانات  معرفي  و  خارجي  و  داخلي 
از کشور   ISAT مدير شرکت  واين"  "گوئيدو دي  بلندپايه شامل  هيئتي  ميزبان  منطقه 
کانادا، شعبان زاده رييس سازمان اقتصاد و دارايي استان و جمعي از مديران و نمايندگان 

اتاق بازرگاني، سازمان اقتصاد و دارايي و استانداري مازندران بود .
به گزارش روابط عمومي، در اين مالقات سید علي نعیمي ضمن معرفي پتانسیل هاي بالقوه و بالفعل منطقه 
ويژه اقتصادي  بندر امیرآباد ، در مورد چگونگي سرمايه گذاري و قوانین اقتصادي حاكم بر اين منطقه ويژه 

اقتصادي با میهمانان به بحث و تبادل نظر پرداخت . 
در پايان از اسکله ها و امکانات بندر و همچنین  پروژه هاي در دست احداث و در حال بهره برداري منطقه ويژه 

اقتصادي بندر امیرآباد بازديد میداني به عمل آمد . 

سرمایه گذاران كانادایی در بندر امیرآباد

با برنامه ريزی های صورت گرفته در سال جهاد اقتصادی شناورسازی 
10 فروند شناور مغروقه در رودخانه کارون حد فاصل بين پل جديد 

تابعد از پل قديم به مناقصه گذاشته خواهد شد.
به گزارش روابط عمومي، معاون دريايی وبندری اداره كل بندر ودريانوردی 
خرمشهر ضمن بیان مطالب فوق   گفت : اين تعداد شناور سازی درحالی 
صورت می پذيرد كه درسال گذشته توانستیم به دست كارشناسان اداره ايمنی 
وحفاظت دريايی  و متخصصان داخلی  چهار شناور مغروقه  را شناورسازی 

كنیم .
شاهین تركپور از اليروبی بیش از 41 هزار و 500 متر مکعب از اسکله های 
خانیان، اسکله يک ،چهارپست و دو و پشت ساختمان مركزی اين اداره كل در 
سه ماهه اول سال جاری خبر داد و افزود: در  سال 89 ، 70 هزار متر مکعب 
اليروبی در اسکله های يک و مسافری، پشت ساختمان c.b.c ، پشت ساختمان 

مركزی و كنار اسکله خانیان صورت گرفته است.
 به گفته ی وی هیدرو گرافی به طول بیش از 286 متر و مساحت هشت هزار 
و 520 متر مربع در اسکله خانیان و جنب آن، خريد تجهیزات هیدروگرافی و 
آموزش كار با آنها، تشکیل كارگروه اروند  و تعريف پروژه های اليروبی در سال 
90)در دست اقدام(، تهیه بانک اطالعات از تمام پرونده ها و قراردادهای اليروبی 
و شناورسازی و طراحی، خريد و راه اندازی قايق هیدروگرافی  به عنوان ساير 
اقدامات صورت گرفته در سه ماهه نخست سال جاری اداره ايمنی و حفاظت 

دريايی به شمار می رود.
معاون دريايی وبندری در پايان ابراز كرد :امیدواريم با استفاده از تجربیات 
كاركنان پرتالش اين بندركهن در سالی كه به گفته مقام معظم رهبری سال 
جهاد اقتصادی نام گرفته  بهتر از سال های  گذشته در زمینه رشد اقتصادی و 

بالندگی بندر خرمشهر  بتوانیم نقش خود را ايفا كنیم.

بندر خرمشهر  شناور سازی 10 فروند شناور 
مغروقه را برای سال جاری به مناقصه می گذارد

مديرکل بنادر و دريانوردی سيستان  و بلوچستان گفت: به زودی طی 
موافقتنامه دريايی با موضوع مبارزه با آلودگی دريا، مانور مشترکی 

بين هند و ايران برگزار می شود.
به گزارش روابط عمومي، سیاوش رضوانی  در دومین نشست بررسی مسائل و 
مشکالت بخش دريايی سیستان و بلوچستان افزود: طی موافقتنامه دريايی با 
موضوع مبارزه با آلودگی دريا كه در كمیسیون مشترک دريايی سال گذشته 
بین ايران و هند داشتیم مقرر شد مانور مبارزه با آلودگی دريا مشترک بین دو 

كشور هند و ايران برگزار شود. 
رضوانی خاطرنشان كرد: در حال  حاضر كار ترجمه موافقتنامه به پايان رسیده 
و به اداره ايمنی سازمان بنادر ارجاع داده شده و امیدواريم تا زمان بازديد مجدد 

هیأت  هندی از بنادر ايران، زمان مانور مشخص شود.
وی در ادامه گزارشی از وضعیت فعالیت های دريايی و بندری در چابهار ارائه 

كرد.
اين جلسه با حضور معاون دريايی سازمان بنادر و دريانوردی، مديركل امور 
دريايی، مديركل ايمنی و حفاظت دريايی، مديركل سازمان های تخصصی و 
بین المللي، رئیس اداره امتحانات و جمعی از مديران و كارشناسان دريايی اداره 

كل بنادر و دريانوردی سیستان و بلوچستان برگزار شد. 

ایران و هند مانور مشترك دریایی 
برگزار می كنند 
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و  بنادر  كل  اداره  عمومی  روابط  گزارش  به 
راستاد«،  »محمد  بوشهر،  استان  دريانوردی 
برج  را شامل: ساختمان  اين طرح ها  عمده ي 
اطفاي  تأسیسات  دريايي،  ترافیک  كنترل 
خدماتي  زون  محوطه ي  احداث  حريق، 
دو  ساخت  بوشهر،  بندر  برق  تأسیسات  و 
گناوه،  و  خارک  بنادر  در  مسافربري  پايانه ي 
خارک،  جزيره ي  مسافربري  اسکله ي  ساخت 
فاضالب  طرح  گناوه،  بندر  سامان دهي  طرح 
ثبت  ادارات  ساختمان  احداث  و  بوشهر  بندر 
صدور  و  امتحانات  برگزاري  محل  و  شناورها 
گواهینامه هاي دريانوردي دانست و مبلغ اعتبار 

اين پروژه ها را 500 میلیارد ريال برآورد كرد.
وي گفت: »همچنین، شش پروژه ي توسعه اي 
ديگر نیز، از اواخر سال گذشته با اعتبار 335 
كنترل  برج  ساختمان  شامل:  ريال  میلیارد 
ريگ،  بندر  الي روبي  كنگان،  بندر  ترافیک 
احداث  ديلم،  بندر  الي روبي  و  سامان دهي 
بازوي دوم موج شکن بندر بوالخیر و بندر دير 
و طرح نگهداري كانال دسترسي بندر بوشهر، 

آغاز شده است.«
»راستاد« در پاسخ به پرسش مطرح شده مبني 

بر شايعه ي توقف فعالیت شركت »مرسک الين« 
به عنوان بزرگ ترين خط كانتینري دنیا در سه 
بندر ايران، در پي تحريم كشورهاي استکباري، 
اوايل  از  را  خود  فعالیت  شركت  »اين  گفت: 
كرده  آغاز  بوشهر  بندر  در  امسال  ماه  خرداد 
اين  موجود،  شايعه پراكني هاي  به رغم  و  است 

فعالیت همچنان ادامه دارد.« 
شركت  پیش،  سال  دو  »تا  شد:  يادآور  وي 
بندر  در  ايران  اسالمي  جمهوري  كشتیراني 
با ورود  اما  به تنهايي فعالیت مي كرد؛  بوشهر 
خطوط كشتیراني خارجي، محدوديت گزينه ي 
بندر،  اين  فعاالن تجاري در  براي  انتقال كاال 

برطرف شده است.«
»راستاد« اضافه كرد: »با توجه به اجراي طرح 
و  تأسیسات  هم اينک  بوشهر،  بندر  توسعه ي 
تجهیزات الزم در اين بندر فراهم شده است، 
كشتیراني  خطوط  بزرگ ترين  كه  به طوري 

خارجي در بندر بوشهر تردد مي كنند.« 
مديركل بنادر و دريانوردي استان بوشهر ادامه 
 10/5 آبخور  با  كشتي هايي  »هم اينک  داد: 
متر و ظرفیت 30 هزار تن، به راحتي و حتي 
بوشهر رفت وآمد  بندر  در حالت جزر دريا در 

مي كنند.«
بندر  يازده  بوشهر،  استان  »در  گفت:  وي 
بندر  آن ها  مهم ترين  كه  دارد  وجود  تجاري 
بوشهر است. اين بندر در سال هاي اخیر روند 
رو به رشدي در زمینه ي تخلیه و بارگیري كاال 

داشته است.«
»راستاد« با اشاره به فعالیت سه ماهه ي تخلیه 
و بارگیري در بندر بوشهر افزود: »در سه ماه 
بندر  در  كاال  تن  يک میلیون  امسال،  نخست 
نسبت  كه  شده  بارگیري  و  تخلیه  بوشهر 

رشد يک درصد  قبل  سال  مشابه  مدت   به 
 داشته است.«

و  47هزار  مدت،  اين  »در  داشت:  اظهار  وي 
TEU 145 كانتینر در بندر بوشهر تخلیه و 
بارگیري شده كه نسبت به مدت مشابه سال 

قبل، از 3درصد رشد برخوردار بوده است.«
»راستاد«، مقصد صادرات كاال از بندر بوشهر 
سه  در  خلیج فارس  حاشیه ي  كشورهاي  به 
ابوظبي،  به ترتیب:  را  ماه نخست سال 1390 
فجیره  و  دبي  قطر،  عراق،  سعودي،  عربستان 
و  هزار  مدت، 108  اين  »در  گفت:  و  دانست 
اين كشورها صادر شده كه  به  تن كاال   797
داشته  رشد  13درصد  قبل،  سال  به  نسبت 

است.« 
وي همچنین افزود: »در اين مدت، 44هزار و 
280 نفر از راه دريا با كشتي هاي مسافربري، از 
بندر بوشهر به كشورهاي حاشیه ي خلیج فارس 

آمدوشد داشته اند.«
با  بوشهر،  استان  دريانوردي  و  بنادر  مديركل 
جاري  سال  اول  سه ماهه ي  فعالیت  به  اشاره 
مدت،  اين  »در  گفت:  استان،  عمده ي  بنادر 
نفتي  بندر  در  كاال  بارگیري  و  تخلیه  میزان 
خارک، 31 میلیون و 936 هزار و 34 تن و در 
بندر عسلويه نیز، 5 میلیون و 589 هزار و 749 
تن بوده كه نسبت به مدت مشابه سال قبل، 

تغییر محسوسي نداشته است.«
وي تصريح كرد: »میزان تخلیه و بارگیري كاال 
بندر بوشهر، دومین  از  بند گناوه كه پس  در 
بوشهر محسوب مي شود،  استان  تجاري  بندر 
نیز در سه ماه نخست امسال، 28هزار و 865 
تن كاال برآورد شده است كه 45درصد رشد را 

نشان مي دهد.« ■

مديرکل بنادر و دريانوردي استان بوشهر خبر داد

مديرکل بنادر و دريانوردي استان بوشهر، در نشست 
مطبوعاتي که با حضور خبرنگاران و نمايندگان رسانه هاي 

گروهي برگزار شد، از افتتاح 12 پروژه ي بندري در سال 
جاري و به مناسبت هفته ي دولت خبر داد.
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 ،)Herman Melville( ــل ــان ملوي هرم
ــاعر و نويسنده ي داستان هاي  رمان نويس،  ش
ــي، اول اكتبر 1819 میالدي  كوتاه آمريکاي
ــبتاً مرفه در شهر نیويورک  در خانواده اي نس
به دنیا آمد. اجداد پدري ملويل از بازرگانان 
ــب  ــي بودند و از طرف مادر نیز، نس انگلیس
ــید.  ــه خانواده هاي اصیل هلندي مي رس او ب
ــتگي و  ــر اثر ورشکس ــل، ب ــالت ملوي تحصی
سپس مرگ پدر، ناتمام ماند. مرگ زودرس 
ــاي مبالغه آمیز مادر، موجب  پدر و عطوفت ه
ــود را در  ــر عمر خ ــل سراس ــه ملوي ــد ك ش

ــر ببرد.  ــمکش هاي روحي به س كش
ــتیاق ماجراجويي و دنبال  ــي، اش در نوجوان
ــد آمد و در پانزده  ــردن حوادث در او پدي ك
ــالگي، به فکر امرار معاش افتاد. او در آن  س
ــال ها به كارهايي مانند خدمت در بانک و  س
ــالگي،  ــت يازيد و در نوزده س آموزگاري دس
به عنوان مالحي ساده، با يک كشتي تجاري 
ــهر بندري لیورپول مسافرت كرد. اين  به ش
ــگارش چندين  ــش او براي ن ــفر، الهام بخ س
ــوان به ردبرن  ــود؛ از آن جمله مي ت كتاب ب
اشاره  انتشاريافته در 1849   ،)Redburn(
ــت از خانواده اي  ــتان جواني اس كرد كه داس
ــته كه از شوق جهانگردي،  قديمي و ورشکس

ــت. ــخت بي تاب اس س
ــتن از  ــوان، پس از گذش ــه هرمان ج اگرچ
ــرانجام موفق شد كه سوار  ــیار، س موانع بس
ــهر بندري  ــاري، عازم ش ــتي تج بر يک كش
ــتان شود و به اين ترتیب،  لیورپول در انگلس

ــد؛  اما  ــود را تحقق بخش ــي خ آرزوي كودك
ــونت آمیز  ــوار در بندر، رفتار خش زندگي دش
ــخت گیري همکارانش، اولین  فرماندهان و س

ــرخوردگي ها را در روح او پديد آوردند.  س
ــروه  گ ــه  ب ــالگي،  بیست وسه س در  ــل  ملوي
ــت.  صیادان نهنگ در اقیانوس اطلس پیوس
ــتي، براي او آن قدر  ــرايط زندگي در كش ش
ــراه يکي از  ــه به هم ــل بود ك ــل تحم غیرقاب
ــتان خود، از كشتي فرار كرد و مدت ها  دوس
ــي بود،  ــکن قبايل وحش در جزايري كه مس
ــفر، در كتاب  ــر برد. ماجراهاي اين س به س
تايپي )Typee( نقل شده است. اين اثر در 
ــال 1846 میالدي منتشر شد. ملويل در  س
اين جزيره، براي اولین بار در گیرودار تضاد 
میان زندگي متمدن اروپايي و زندگي رو به 
ــت و با آن كه اين  ــودي بومي ها قرار گرف ناب
ــاي كلمه ي »تايپي«  ــوم، همان طور از معن ق
)آدمخوار( برمي آيد، مردمي جنگ جو بودند، 
ــتي مشاهده  از آنان هیچ گونه رفتار ناشايس
نکرد. او حتي در فعالیت هاي اجتماعي آنان 
ــاركت مي جست. توصیف زندگي اين  نیز مش
ــي، بسیار دقیق و گاه هیجان آور  قبايل وحش
ــده و گويايي كه  ــت و با توجه به بیان زن اس
در آثار ملويل به چشم مي خورد، مي توان او 

ــت. را واقعه  نگاري دقیق دانس
ــتي  ــن جزاير را به همراه يک كش ــل، اي ملوي
ــرد؛ اما زندگي  ــترالیايي ترک ك صیادي اس
ــتن مصیبت هاي ديگري  ــه ي او، آبس پرحادث
ــورش، روانه ي  ــور در يک ش ــود. او با حض ب

ــدت كوتاهي از زندان  ــد و بعد از م زندان ش
ــرار كرد، به جزاير تاهیتي در اقیانوس آرام  ف
رفت و در میان بومیان آن سرزمین به زندگي 
پرداخت؛ مردمي كه آنان را بسیار بیش تر از 
اين  ــت. وصف  ــت مي داش هموطنانش دوس
 )Omoo( ــر، در كتاب امو منطقه ي دلپذي
آمده است. اين كتاب، خاطره هاي دل انگیزي 
دربردارد و شوق ملويل را به كشف افق هاي 
ــت و شکوه و جالل بکر و وحشیانه ي  دوردس
ــازد؛ شکوهي كه حتي  طبیعت نمودار مي س
ــذارده و به  ــز پا فراتر گ ــانه نی از قلمرو افس
ــت و سرشار از  ــیده اس فضاي نامتناهي رس
ــاس اضطراب انگیزي است كه از اسرار  احس
ــوق يا خارج از  ــتي در دنیايي ماف ــم هس عال
ــد. اين  ــدن پديد مي آي ــر دنیاي متم ظواه
ــیاري را براي او به  ــتان، موفقیت بس دو داس

ــد. ــان آوردن ارمغ
ــالدي، به اجبار به  ــال 1843می ملويل در س
نیروي دريايي امريکا وارد شد و بیش از يک 
سال از عمر خود را در آن حال وهوا گذراند. 
White-( ــفید ــه ي س ــان نیم تن او در رم

ــن  ــي اي ــوادث زندگ Jacket( )1850(، ح
ــن كتاب، درواقع،  ــرح مي دهد. اي دوره را ش
ــود بر  ــور ملويل تلقي مي ش ادعانامه ي پرش
ــان نیروي  ــاني فرمانده ــار غیرانس ــد رفت ض

ــکا. ــش آمري ــي ارت درياي
اين داستان، مورد پسند فراوان عامه ي مردم 
ــتان هايي با  ــت. ملويل با خلق داس قرار گرف
درون مايه ي سفر به ديار دوردست و بیگانه، 

احمدرضا زريو
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مبتکر شیوه اي بديع و هنرمندانه در ادبیات 
ــد كه بعدها نويسندگاني چون استیونس،  ش
پیرلوتي و سامرست موام، آن را ادامه دادند 

ــاندند. و به كمال رس
ــوادث و ماجراهاي مختلف  آثار مربوط به ح
ــاندند؛   ــهرتي بزرگ رس ــل، او را به ش ملوي
ــردي كه میان  ــه عنوان »م ــه از او ب چنان ك
ــته است« ياد مي كردند.  قبايل آدم خوار زيس
ــي راه يافت؛ اما  ــع و محافل ادب ــه مجام او ب
ــراوان پي برد كه  ــا اندوه ف ــس از مدتي، ب پ
ــان رفت وآمد  ــان زندگي مردمي كه با آن می
ــه هیچ وجه  ــي اش، ب ــالت درون دارد و تماي
ــابهت و جنبه هاي مشتركي وجود ندارد.  مش
ــه كار  ــروي تخیل ب ــا نی ــگام، ب ــن هن در اي
را   )Mardi( ــاردي  م ــاب  كت و  ــت  پرداخ
ــار داد. اين  ــالدي انتش ــال 1849 می در س
ــاي عجیبي  ــتان ماجراه ــر داس ــر، به ظاه اث
ــاق مي افتند و  ــره اي اتف ــه در جزي ــت ك  اس
ــاره ي زندگي  ــت درب هجويه اي  نیش دار اس
اقتصادي آمیخته با سالوس و رياي جامعه ي 
آمريکا. جنبه ي اشاره ای و كنايه اي كتاب، از 
زندگي مردم پرمدعاي نیويورک، مورد پسند 
ــرار نگرفت. ملويل پس از عدم  خوانندگان ق
موفقیت اين كتاب، به شدت دچار ناامیدي و 
ناكامي شد و در 1850میالدي، به مزرعه اي 
ــه عمق تخیل  ــود،  پناه برد و ب ــه خريده ب ك
ــاهکار  خويش فرورفت. اما پس از مدتي، ش
 )Moby dick( ــک ــود، موبي دي ــي خ ادب
ــم ادبیات  ــه يکي از آثار مه ــق كرد ك را خل

ــمار مي آيد.  ــتاني جهان به ش داس
ــک ناخدا براي  ــن اثر، تالش ي ــل در اي ملوي
صید نهنگي را توصیف كرده است: نويسنده 
ــتي، ناخدا  ــه ي كش ــه ي خدم ــاق هم به اتف
ــه نظر  ــي ب ــه معمول ــي ك ــب وال را در تعقی
ــان كه  ــد؛ ملوان ــي مي كنن ــد، همراه نمي آي
ــفرهاي  ــته اند اين وال را در س ــکان داش ام

ــد، آن را »موبي ديک«  ــود ببینن ــین خ پیش
ــي از ويژگي هاي عجیب آن،  نامیده اند و يک
ــت. اين كتاب پیش از هر  ــفیدبودنش اس س
ــي از ماجراهاي  ــز، دربرگیرنده ي حکايت چی
اين  باهمه ي خصوصیت هاي  ــت،  دريايي اس

ــات. ــوع   ادبی ن
ــراي فايق  ــر و نهنگ ب ــه ي قدرت بش مقايس
ــوع مهم كتاب  ــدن يکي بر ديگري، موض آم
ــاب را مي توان  ــت. اين كت »موبي ديک« اس
ــل  ــر در انقراض نس نقدي بر تأثیر غرور بش
ــودن اين اثر، به  ــت. ماندگار ب جانوران دانس
دلیل نوع نگاه حساس و موشکافانه ي ملويل 
نگرش به نّیات دروني وتأثیرات منفي آن بر 
زندگي خود و ديگران ــ  چه همراهان و چه 

ــت. ـ  اس ــوندـ  جانوري كه صید مي ش
ــر، يکي از مهم ترين كتاب هاي ادبیات  اين اث
ــت؛ كه صرفاً نوشتاري مستند،  رمانتیک اس
ــات جالب توجه  ــي و جزيی ــار از زندگ سرش
نیست، بلکه به راستي شعري حماسي به نثر 
است. »موبي ديک«، در سال 1851 میالدي، 
ــنده اش سي ودو سال بیش تر  زماني كه نويس
نداشت، در نیويورک منتشر شد؛ اما اهمیت 
ــال 1921  ــي در س ــر، يعن ــیار ديرت آن بس
ــخه ي اولیه،  ــاپ مجدد نس ــالدي و با چ می
ــد. از آن زمان تاكنون، نقدهاي  ــناخته ش ش
ــده و  ــده اي به اين اثر اختصاص داده ش عم
ــه زبان هاي  ــماري از آن ب ترجمه هاي بي ش

ــت. مختلف صورت گرفته اس
ــال 1849  ــوادث اين كتاب، در حدود س ح
ــگ  ــد نهن ــتي صی ــک كش ــالدي و در ي می
مي گذرد. گروهي مجهز، به رهبري ناخدايي 
ــه يکي از  ــوي اهريمني ك ــا خ ــق و ب بدخل
ــا،  ــاي خود را در جدال با نهنگ غول آس پاه
ــت، در  ــت داده اس ــي موبي ديک از دس يعن
ــا آن نهنگ و انتقام جويي  انتظار رويارويي ب
ــتي  ــرانجام كش ــي كه س ــد. هنگام برآمده ان

ــر يکديگر قرار  ــر، در براب ــگ غول پیک و نهن
ــود، اين كشتي  مي گیرند و مبارزه آغاز مي ش
ــورد و در اعماق  ــت مي خ ــه شکس ــت ك اس
ــحرآمیز  ــا فرومي رود. ملويل با قدرت س دري
كلمات و با به كار بردن عبارت هاي سخت و 
خشونت بار ومکالمه ها و پرداخت صحنه هاي 
ــر تصاحب و  ــده را به فک ــان، خوانن پرهیج
ــدازد و در مجموع،  ــت اين غول مي ان شکس
ــان بر  ــا تصويرهايي درخش ــعري لطیف ب ش
ــازد. داستان  ــر كتاب حکمفرما مي س سراس
ــه در همه ي آثار ملويل ديده  كتاب، چنان ك
ــانه اي است از مردي  ــود، تمثیل و نش مي ش
ــّر و مصمم به  ــان زده در برابر قدرت ش عصی

ــالح كردن اين قدرت و غلبه بر آن. خلع س
ــتان، با همه ي شگفتي اش، موردي  اين داس
ــت: در يکي از صیدهاي پیشین،  طبیعي اس
ــت و او  »نهنگ« پاي ناخدا را قطع كرده اس
ــکین ناپذير در دل  از اين حادثه، تنفري تس
ــمن مخوف  دارد كه تنها با صید و مرگ دش
ــا ناگهان  ــد گرفت. ام ــم، آرام خواه و بي رح
ــون انتقام،  ــد كه اين جن خواننده مي انديش
ــت. از اين  ــي اس ــاري روان ــانه اي از بیم نش
ــت؛ زيرا اين  لحظه، ديگر امکان آرامش نیس
ــود و بیماري  ــاري، بیماري او نیز مي ش بیم
ــان هايي كه در بند نامعقول ترين  تمامي انس
بنابراين، آشکار مي شود كه  ــته هايند.  خواس
ــش هاي نومیدانه، مانند آن است  تمام كوش
ــتاره ي آسماني را  ــي بخواهد يک س كه كس
ــت كه ملويل،  در تور صید كند. بي دلیل نیس
ــرح اين  ــي كامل از كتاب خود را به ش فصل
نکته اختصاص داده است. در چنین وضعي، 
ــگفت انگیز و  ــدن ش ماجرا ناگزير به غرق ش
ــتي مي انجامد و همه  ــده ي كش مرعوب كنن
ــا آن چه  ــي رود و تنه ــتي م ــز رو به نیس چی
ــناور بر آب؛  ــت ش برجاي مي ماند، كتابي اس

ــه. ــده از فاجع ــزي برجاي مان چون خرده ري
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ــمار چند  از اين ديدگاه، »موبي ديک« در ش
ــرد كه مکتب  ــزرگ جهاني قرار مي گی اثر ب
رمانتیسم از خود بر جاي گذاشته است. اين 
ــه ي حجیم و يک تکه،  ــبب جنب كتاب، به س
پافشاري هاي نويسنده بر استفاده ي صرف از 
ــاكنان مرموز آن  تصويرهاي جهان دريا و س
ــي كه كمک مي كنند تا خواننده  و تصويرهاي
ــاس  ــواس برانگیزي را احس ــي وس يکپارچگ
ــتان ها  ــحرآمیزترين داس كند، به يکي از س
ــمار نوشته هايي قرار  تبديل مي شود و در ش
ــا، رقابت با  ــدف پنهان آن ه ــرد كه ه مي گی
واقعیت طبیعت است. »موبي ديک« در ذات 
خود،  زمینه اي است براي آن كه با استفاده از 
ــدرت و جادوي كالم، نیروهاي نهاني را كه  ق
گاهي دخالت آن ها را در برخي از ماجراهاي 
جهان پیرامون خود كشف مي كنیم، در بافت 
داستان دريابیم. اين میل به گرد آوردن همه 
ــر تصوير آن،  ــي كه ه ــز در درون تركیب چی
ــت، چنان  به تنهايي بازتاب همان تركیب اس
ــد كه  ــت غرورآفريني به رمان مي بخش عظم
ــت، منحرف كننده ي اثر نیز،  بهاي آن شکس
ــي مي شود: هرچه هست ورطه  از همین ناش
ــت و پیچ و خم ها؛  ــت يا قله، انحراف اس اس
ــفه ي بي پايان  ــي كه بیهوده بر مکاش فضاهاي
ــال تک گويي  ــوند. به دنب خواننده باز مي ش
ــون تازيانه در باد  ــي، گفت وگوهايي چ درون
ــه در پي  ــد؛ همان گونه ك ــوش مي رس به گ
ــنیده  ــا، فرياد توفان ش ــاق دري ــم اعم تالط
ــتان هاي كوتاه بي شماري كه  ــود: داس مي ش
ــه نمي كند،  ــان را توجی ــز وجودش همه چی
ــر و از پیچ و خم هاي نامتناظر، ما را به  ناگزي
ــوند؛ به آن  تنها مقصد ممکن رهنمون مي ش
مقصد خوفناكي كه همواره در پیش است و 

ــدني.  فراموش ناش
ــوع، حتي  ــي و دور از موض ــائلي انتزاع مس
ــتانداران دريايي،  ــاً علمي پس ــي تقريب بررس
ــف مي كنند  ــتان را متوق ــیر داس ناگهان س
ــینان  ــه كشتي نش ــع، ورطه اي ك ــا در واق ت
ــرق خواهند  ــا جان و مال در آن غ ماجرا، ب
ــل از  ــه ملوي ــازد. البت ــر س ــد؛ را عمیق ت ش
ــاي رمان  ــن روش ه ــه متداول تري ــل ب توس
ــاب، آكنده  ــر كت ــیاه، باكي ندارد: سراس س
ــب و صحنه هايي مملو  ــتان هاي عجی از داس
ــت. همه چیز  ــاس پیش از وقوع اس از احس
ــاس  ــت هم مي دهند تا بر اس ــت به دس دس
ناخدا  از  ــي؛  ادب قراردادهاي  ــن  جاافتاده تري
ــن حال،  ــا اي ــازند. ب ــودي شیطاني بس موج
ــد ارزش نمادين و عمیقاً  ــچ چیز نمي توان هی
ــاني اين مسابقه ي مرگ را از میان ببرد.  انس
ــماني بر همه ي كتاب  ــعري پرقدرت و آس ش
ــتر است و به كالم ارزش مي بخشد؛  سايه گس
ــان در ورطه هاي مختلف  تصويرهايي درخش
ــاري اين  ــه ي ــک«، ب ــازند و »موبي دي مي س
ــد و بي روزنه را به  ــا ماجرايي بي امی تصويره
ــد و چنان برخالف  ــده تحمیل مي كن خوانن

ــازد  انتظار، خواننده را با ماجرا مأنوس مي س
ــودي و فرجام  ــل وج ــاب، خود دلی ــه كت ك
ــته كه به قلب  ــود: دنیايي بس خويش مي ش
ــي كه  ــرد؛ قلب ــان راه مي ب ــي انس ره نیافتن
ــن بینانه ترين و جنون آمیزترين توهمات  روش

ــد. ــش نمي دهن امان
ــه ي مرموز،  ــبب قص ارزش اين كتاب، به س
ــوار و معماهاي هیجان آلودش،  پیچیده؛ دش
ــد. اظهارنظرهاي  ــناخته ش ــر ش ــیار دي بس
انتقادي و ترجمه هاي فراوان از اين كتاب به 
زبان هاي گوناگون، همه پس از جنگ جهاني 
اول صورت گرفت و كتاب خوانندگاني يافت 
ــتند به وسیله ي اين داستان، به  كه مي توانس
عمق احساس نويسنده پي ببرند وتفسیرهاي 

ــد. ــه دهن ــي از آن اراي متفاوت
ــل كتاب پیر يا  ــال1852میالدي، ملوي درس

ــات ابهام
را   )Pierre. or the Ambiguities(  
ــته ي تحرير درآورد كه بدبیني عمیق  به رش
ــان كتاب،  ــان مي داد. قهرم ــنده را نش نويس
برگرفته از حال روحي خود او بود، در هیأت 
ــي فالكت هاي زندگي  ــاده كه قربان مردي س

ــت. ــده اس ش
ــر و بیماري و  ــام،  با فق ــل در همان اي ملوي
ــت  ــي از زندگي خانوادگي و ازدس اندوه ناش
ــود و  ــان ب ــه گريب ــت ب ــد، دس دادن فرزن
ــتان هاي كوتاهي  ــاش، داس ــرار مع ام براي 
ــس از ــه پ ــي داد ك ــار م ــا انتش  در مجله ه

ــاي  قصه ه ــام  ن ــه  ب ــي  كتاب در  ــي،  مدت  
ــد.  ــع آوري ش ــازار)Piazza Tales( جم ب
ــر به خاطرات  ــل در اين مجموعه، كم ت ملوي
ــخصي خود پرداخته، اما دوره هاي تاريک  ش
زندگي اش، به هر حال در آن انعکاس يافته 

ــت. اس
 )Israel Potter( ــتان ايزرائل پاتر در داس
ــود  ــت جواني نقل مي ش )1854(، سرگذش
ــادر، او را از ازدواج دلخواه اش  ــه پدر و م ك
ــار به ترک  ــا كه ناچ ــا آن ج ــته اند؛ ت بازداش
ــتي به سفر مي پردازد  ــود، با كش خانه مي ش
ــاي گوناگون روبه رو  ــوادث و ماجراه و با ح
مي شود. در اين اثر، تجزيه و تحلیل حوادث، 
ــتان پردازي ملويل، آمیخته است. با هنر داس

ــالیان درازي را در سکوت گذراند.  ملويل، س
ــالدي ديواني از او  ــال 1866 می ــا در س تنه
ــد با عنوان تصويرها و نماهايي از  ــر ش منتش

ــگ  جن
 Battle-Pieces and Aspects of(
او  ــه هاي  انديش ــامل  ش ــه  ك  )the War
ــود. در اين  ــاي داخلي ب ــاره ي جنگ ه درب
ــت اداره ي گمرک  ــه خدم ــل ب ــان، ملوي زم
ــه كار اداري مي پرداخت؛  ــود و ب ــده ب درآم
ــدي كم آن  ــر عمر، با عاي ــغلي كه تا آخ ش
ــر برد. در سال 1876میالدي، داستان  به س
ــفي و منظوم خود را به نام كلرل  بزرگ فلس
ــامل  ــن اثر، ش ــرد. اي ــر ك )Clarel( منتش

رؤياهايي است مبهم از آشتي با عالم خلقت 
ــت.  ــه هنوز هم نامفهوم و تاريک مانده اس ك
ــکوت ملويل برقرار  ــن اثر، از نو س پس از اي
ــد. چند ماه پیش از مرگ، دست نوشته ي  ش
ــتان بیلي باد )Billy Budd( را كامل  داس
ــر نشد. بیلي  كرد كه تا 1924 میالدي منتش
باد، قهرمان كتاب، جوان مالحي است مظهر 
ــدون هیچ گونه  ــاده كه ب ــا قلبي س نیکي، ب
ــي مطلق، خود  ــان ظاهري، در خاموش عصی
ــن اثر ملويل،  ــه دار مي آويزد. اين آخري را ب
ــت  چون آخرين لبخند او به روي زندگي اس
ــازد. در  ــکار مي س ــعت هنري او را آش و وس
ــال 1951میالدي، بر اساس اين داستان،   س

ــد. ــاخته ش اپرايي س
ــي از بزرگان  ــه عنوان يک ــروزه ملويل، ب ام
ــناخته مي شود؛ درحالي كه  ادبیات جهان ش
ــاري،  به علت ابهام و جنبه هاي تمثیلي و اش
ــي رمان هايي كه با درون مايه ي  آثار او و حت
ــت، در زمان حیاتش چندان مورد  دريا نگاش
ــناخته ماندند.  ــتقبال قرار نگرفتند و ناش اس
ــال ها بعد و در دهه ي 1920 میالدي،  اما س
ــي از  ــه ي يک ــک«، به منزل ــان »موبي دي رم
ادبیات جهان شناخته  ــاهکارهاي  برترين ش
ــد و انتشار اين داستان، ابتدا در انگلستان  ش
ــخه ي ترجمه شده ي آن به زبان  و سپس نس
فرانسوي، شهرت واقعي را براي او به ارمغان 

ــد.  آوردن
ــپتامبر 1891 میالدي، چشم از  او در 28 س

ــت. ■ دنیا فروبس
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