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يازدهمين نشست كارگروه ترانزيت در بخش حمل ونقل كشور 
با حضور مهندس علي نيكزاد، وزير راه و شهرس�ازي و رييس 
اي�ن كارگروه و اعضاي اصلي آن، تش�كيل و تصميمات مهم و 

اثربخشي اتخاذ شد.

ــاس اين گزارش به نقل از روابط عمومي  بر اس
سازمان راهداري و حمل ونقل جاده اي، »مهندس 
علي نیکزاد« وزير راه و شهرسازي، در اين نشست 
توسعه ي ترانزيت را براي دولت خدمتگزار دهم و 
وزارت راه و شهرسازي،  بسیار مهم ارزيابي كرد 
ــه موقعیت ايده آل  ــت: »با توجه ب و اظهار داش
ــور و شرايط كشورهاي منطقه و  موجود در كش
ــايه، با اراده ي جمعي و عزم ملي در سال  همس
90 و سال هاي بعد، انتظار حصول و دست يابي 
ــهم تعیین شده در  به ترانزيت كاال بیش تر از س

برنامه ي پنجم توسعه مي رود.«

ــالم آمادگي دولت  ــازي با اع ــر راه و شهرس وزي
ــتاي افزايش  ــدور مصوباتي كه در راس براي ص
ــهم تولید ناخالص ملي از راه باالبردن میزان  س
ــت،  گفت: »در  ــور موردنیاز اس ترانزيت در كش
ــتگاه هاي دست اندركار اين امر،  حال حاضر، دس
تعامل و هماهنگي بسیار خوبي در جهت انسجام 
ــد و از جهت گیري  ــر دارن ــا با يکديگ فعالیت ه
ــت يابي به اهداف مهم  ــبي به منظور دس مناس
ترانزيتي برخوردار هستند؛ به طوري كه گسترش 
اين همکاري ها نويد عملکردهاي شايسته اي را 

در آينده ي نزديک رقم خواهد زد.«

در يازدهمين نشست كارگروه ترانزيت اتخاذ شد 
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ــعه و  ــدف دار توس ــاي ه ــزاد« از برنامه ه »نیک
ــل در بخش  ــاخت هاي حمل ونق ــالح زيرس اص
ــر داد و  ــي و هوايي خب ــاده اي، ريلي، درياي ج
ــتفاده از هر يک از  ــزوم اولويت بندي در اس بر ل
ــور و  ــتگاه هاي چهار بخش حمل ونقل كش دس
توجه ويژه به مأموريت هاي سازماني در راستاي 

اهداف ترانزيت تأكید كرد.
ــت،  اين گزارش مي افزايد؛ در ابتداي اين نشس
ــاون وزير راه  ــدي زاده« مع ــهريار افن »دكترش
ــداري و  ــازمان راه ــس س ــازي و ريی و شهرس
ــاده اي و دبیر كارگروه ترانزيت  حمل و نقل ج
ــريح اقدامات انجام يافته در 4 ماه  ــور،  با تش كش
ابتداي سال جاري، به منظور تکمیل و بهسازي 
زيرساخت ها و عملکرد ترانزيت، گفت: »با توجه 
به هدف گذاري، جابه جايي و ترانزيت 12 میلیون 
تن كاال در سال 90 پیش بیني مي شود،  با توجه 
ــون تن در 4 ماه  ــه جابه جايي بیش از 3 میلی ب
اول سال جاري،  با تدابیر اتخاذشده،  فعالیت هاي 
ــور،  روند رو به رشدي را  هدفمند ترانزيتي كش

طي خواهد كرد.«
ــدن حضور  ــا مهم خوان ــر افندي زاده« ب »دكت
ــالمي ايران در كريدورهاي شمال  جمهوري اس
ـ جنوب و شرقـ  غرب و به ويژه كريدور تراسیکا 
ــتر آماده شده كشورمان در بین كشورهاي  و بس
عضو، اظهار كرد: »به لحاظ موقعیت جغرافیايي 
ــیاي میانه و  ــورهاي آس ــران در منطقه، كش اي
ــراي ترانزيت  ــورهاي حوزه ي خلیج فارس ب كش
ــیرهاي جمهوري اسالمي  كاالهاي خود از مس
ــان داده اند و  ــران، آمادگي الزم را از خود نش اي
با توجه به موافقت نامه هاي مبادله شده ،  ازجمله 
ــورهاي جمهوري  ــن كش ــق پنج جانبه  بی تواف
ــالمي ايران، تركمنستان،  ازبکستان، عّمان و  اس
قطر و همچنین توافق نامه ي اخیر بین جمهوري 
اسالمي ايران و فدراتیو روسیه ، برگزاري اجالس 
ــورهاي  همکاري هاي حمل ونقل جاده اي با كش
همسايه ، مي توان چنین نتیجه گرفت كه همگي 
ــورمان را نشان  اين اقدام ها قابلیت هاي برتر كش

مي دهند.« 
نماينده ي ويژه ي دولت در امر ترانزيت، استفاده 
ــمند در پايانه هاي مرزي  ــتم هاي هوش از سیس
كشور به منظور سرعت بخشیدن به عبور و مرور 
ــمرد و  را ازجمله برنامه هاي اصلي كارگروه برش
ــکاري وزارت ارتباطات و فنّ آوري  گفت: »با هم
ــتفاده از فیبر نوري  اطالعات،  به زودي امکان اس

در همه ي پايانه هاي مرزي برقرار خواهد شد.«
معاون وزير راه و شهرسازي، در بخش ديگري از 
سخنان خود، استفاده از توانمندي و ظرفیت هاي 
ــايي  ــراي شناس ــي ب ــش خصوص ــود بخ موج
ــايه و  ــورهاي همس ــاي تجاري كش ظرفیت ه
منطقه را از ديگر برنامه هاي كارگروه ترانزيت و 
ــازمان راهداري و حمل ونقل جاده اي دانست  س
ــاي به عمل آمده با  ــزود: »طي هماهنگي ه و اف
ــئوالن بازرگاني و تجاري كشور و همچنین  مس
ــل بین المللي و  ــي حمل ونق ــّکل هاي صنف تش
ــت از فرصت هاي  مطالعات انجام يافته، مقرر اس

ــاورزي و  ــد محصوالت كش ــیار خوب تولی بس
ــتي و كشورهاي  ــورهاي باالدس صنعتي در كش
متقاضي مصرف كننده در پايین دست، در جهت 
توسعه ي ترانزيت استفاده ي بهینه به عمل آيد 
و درهمین راستا دولت با حمايت هاي همه جانبه 
ــت  ــژه به امر ترانزيت، مقرركرده اس و توجه وي
ــاخت هاي مورد  ــازي زيرس ــه تکمیل و بهس ك
ــتفاده در ترانزيت با اولويت بندي،  در دستور  اس
ــتگاه هاي ذي ربط قرار گیرد و با تعامل  كار دس
انجام يافته بین دستگاه هاي مستقر در پايانه هاي 
ــاعات كار در مبادي  ــازي س مرزي، همسان س
ورودي و خروجي و انطباق با كشورهاي همسايه، 
انتظار مي رود امر جابه جايي كاالهاي ترانزيتي از 

سرعت قابل توجهي برخوردار شود.«
ــد، در ادامه ي اين  ــه مي كن ــن گزارش اضاف اي
ــت، »عبدالعلي صاحب محمدي«، معاون  نشس
وزير راه و شهرسازي و مديرعامل شركت راه آهن 
ــالمي ايران، با اشاره به برنامه هاي  جمهوري اس
ــعه ي خطوط  ــتاي توس ــركت در راس ــن ش اي
ــیرهاي ترانزيتي و  ــاختي راه آهن در مس زيرس
ــايه به ويژه  ــورهاي همس برقراري ارتباط با كش
آسیاي میانه، از آمادگي كامل اين شركت براي 
افزايش سهم ترانزيت ريلي خبر داد و افزود: »با 
تکمیل خط آهن قزوين ـ رشت ـ  انزلي ـ آستارا 
ــبکه ي ريلي جمهوري اسالمي ايران  و اتصال ش
ــور آذربايجان، امید است مسیر فعالي در  به كش
ــود و شركت  ــمالـ  جنوب برقرار ش كريدور ش
راه آهن نیز، با افزايش ناوگان و واگن هاي مناسب 
ــاد ظرفیت هاي جديد ترانزيتي  باري،  براي ايج

تالش مي كند.« 
در بخش ديگري از اين نشست،  »عباس قبادي«،  
معاون وزير صنعت، معدن و تجارت و مديرعامل 
ــي دولتي ايران،  ــركت مادر تخصصي بازرگان ش
ــورهاي  ــد تولید غالت در كش ــم رو به رش حج
ــالمي ايران را  ــايه ي شمالي جمهوري اس همس
ــرد ترانزيت  ــه ي امتیاز بزرگي در عملک به منزل
كشور ارزيابي كرد و با توجه به تقاضا و استقبال 
ــیه ي خلیج فارس براي مصرف  كشورهاي حاش

اين تولیدات،  از امضاي تفاهم نامه بین كشورهاي 
ــدأ و مقصد و میزان يک میلیون تن ترانزيت  مب

كاال از كشورمان در سال جاري خبر داد. 
ــت،  »ناصر  ــان اين نشس ــت در پاي گفتني اس
ــي«،  معاون حقوقي گمرک  علي مددي جهرم
جمهوري اسالمي ايران، گزارشي از برنامه هاي 
ــل و تجهیز واحدهاي ذي ربط  مربوط به تکمی
ــازمان در پايانه هاي مرزي و تسهیل در  اين س
ــتفاده ي  ــرور كاالهاي ترانزيتي و اس عبور و م
حداكثري از توانمندي ها در مرزها ارايه و تعامل 
ــتگاه هاي  ــده در بین دس و هماهنگي ايجادش
ــور را  ــتقر در نقاط ورودي و خروجي كش مس

مناسب ارزيابي كرد.■

شهريار افندي زاده:
با توجه به هدف گذاري، جابه جايي و ترانزيت 12 
ميليون تن كاال در سال 90 پيش بيني مي شود،  با 
توجه به جابه جايي بيش از 3 ميليون تن در 4 ماه 
اول سال جاري،  با تدابير اتخاذشده،  فعاليت هاي 
هدفمند ترانزيتي كشور،  روند رو به رشدي را 

طي خواهد كرد.

عبدالعلي صاحب محمدي:
ـ  انزليـ  آستارا  با تكميل خط آهن قزوينـ  رشت 
ايران  اسالمي  جمهوري  ريلي  اتصال شبكه ي  و 
به كشور آذربايجان، اميد است مسير فعالي در 
شركت  و  شود  برقرار  جنوب  ـ  شمال  كريدور 
واگن هاي  و  ناوگان  افزايش  با  نيز،  راه آهن 
جديد  ظرفيت هاي  ايجاد  براي  باري،   مناسب 

ترانزيتي تالش مي كند.
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بندر چابهار و راهكار رونق توسعه ي 
فعاليت هاي اقتصادي سواحل

ــدر چابهار به  ــه ي »مهندس صدر«، بن به گفت
ــاحل درياي عمان، از  ــدن در س دلیل واقع ش
ــت و مي توان با  موقعیت ممتازي برخوردار اس
طي يک خط مستقیم از اين بندر، به راحتي تا 

قطب جنوب سفر كرد.
مديرعامل سازمان بنادر و دريانوردي، نزديکي 
ــي را يکي ديگر از  ــاي آزاد و بین الملل به آب ه
ــي چابهار برشمرد و در  امتیازات بندر اقیانوس
ــعه نیافتگي اين  ــه هاي فقر و توس تحلیل ريش
ــته، سیاست هاي  منطقه اظهار كرد: »در گذش
ــتعماري مانع رشد و توسعه ي استعدادهاي  اس
ــده و آن را به »منطقه ي اقتصاد  اين منطقه ش
ــت. استعمارگران با  ــوخته« تبديل كرده اس س
ايجاد ناامني و جريانات حاشیه اي، مانع اجراي 
ــعه اي در اين  ــادي و توس ــت هاي اقتص فعالی
ــه بودند؛ درحالي كه بندر چابهار به دلیل  منطق

ــیل هايي كه  ــت و پتانس ــورداري از موقعی برخ
ــت و مي تواند بیش از  ــته و دارد، مي توانس داش
اين در روند حمل ونقل بین المللي نقش داشته 

باشد.« 
ــوردي، با  ــادر و دريان ــازمان بن مدير عامل س
ــواره به عنوان  ــج چابهار هم ــان اين كه خلی بی
ــده است،  ــناخته  ش نقطه ي امن دريانوردي ش
ــعه ي  تنها راه برون رفت از اين وضعیت را توس
ــي و ايجاد  ــريع تر فعالیت هاي عمران هرچه س
زيرساخت هاي مناسب براي رونق اقتصادي اين 

منطقه دانست.

بندر چابهار: دروازه ي توسعه ي محور شرق
معاون وزير راه و شهرسازي، با اشاره به برنامه ي 
ــعه ي محور شرق و اعالم اين  دولت براي توس
ــتان هاي شرقي و جنوب  مهم كه اين طرح، اس
ــش قرار مي دهد، تأكید  ــرقي را تحت پوش ش
ــرق، بندر  ــعه ي محور ش كرد: »دروازه ي توس

مديرعامل سازمان بنادرودريانوردي: 

آغاز بهره برداري از پروژه هاي عمراني،  دريايي و آموزشي 
به ارزش 12 ميليارد تومان در بندر چابهار

پروژه هاي آموزش�ي، عمراني و دريايي،  به ارزش 12 ميليارد تومان،  با 
حضور مديرعامل س�ازمان بنادر و دريانوردي در بندر چابهار افتتاح 

شد.
ب�ه گزارش خبرنگار بن�در و دريا،  »مهندس س�يد عطاءاله صدر« در 
سفر دوروزه به بندر چابهار،  ضمن شركت در مراسم آغاز بهره برداري 
از 2 باب دبيرس�تان 12 كالسه ي دخترانه و پسرانه با زيربنايي معادل 
هزار و 770 مترمربع و با اعتبار 3ميليارد و 200 ميليون ريال واقع در 
كوي بندر، بهره برداري از اسكله ي شناور تجسس و نجات دريايي به 
ط�ول 20 متر و عرض 2/5 متر با اعتبار 1ميلي�ارد و 600ميليون ريال 
و تجهيزات  مقابله با آلودگ�ي دريا با هزينه ي 4 ميليارد يورو حضور 
يافت. وي همچنين، از پروژه هاي احداث سردرب بندر شهيد كالنتري 
و پايانه ي شهيد كالنتري و تأسيسات زيردريايي بندر شهيد كالنتري 
با اعتبار 43 هزار ميليون ريال، بازسازي سردرب شمالي بندر شهيد 
بهش�تي با اعتبار 2500 ميليون ريال و طرح توس�عه ي بندر ش�هيد 

بهشتي بازديد كرد.
معاون وزير راه و شهرسازي، همچنين در اين سفر، با مسئوالن محلي و 

مقامات استان سيستان و بلوچستان ديدار و گفت وگو كرد.

10

18
ه 1

مار
 ش

ا /
دری

 و 
در 

بن

گزارش سفر



چابهار است. چراكه دسترسي به دريا، ترانزيت 
آسان و مناسب به كشورهاي آسیاي مركزي و 

افغانستان را فراهم مي كند.
مديرعامل سازمان بنادر و دريانوردي، توسعه ي 
بندر شهید بهشتي در چابهار را يکي از طرح هاي 
ــت و  ــعه اي دولت خدمتگزار دانس بزرگ توس
ادامه داد: »با اجراي اين طرح در مرحله ي اول، 
ــون تن افزايش مي يابد  ظرفیت بندر به 6میلی
ــدود 30درصد براي ظرفیت  و از اين مقدار ح
ــورهاي شمال شرقي ايران در  ترانزيتي به كش

نظر گرفته شده است.«
ــاره  ــدر« با اش ــه ص ــید عطاءال ــدس س »مهن
ــري مبني بر  ــم رهب ــدات مقام معط ــه تأكی ب
ــتفاده ي حداكثري از ظرفیت هاي اقتصادي  اس
ــدد اين  ــان و احیاي مج ــواحل درياي عم س
منطقه، توسعه ي بندر شهید بهشتي و احداث 
ــکن هاي چندمنظوره در سواحل درياي  موج ش
ــازمان بنادر و  عمان را به عنوان اولويت هاي س
ــتاي سیاست هاي ابالغي  دريانوردی و در راس

معظم له قلمداد كرد.
به گفته ي اين مقام مسئول در سازمان بنادر و 
دريانوردی، طرح توسعه ي بندر شهید بهشتي 
با اعتبار 342میلیون دالر توسط قرارگاه خاتم 
ــکار و به صورت  ــه عنوان پیمان ــا )ص( ب االنبی

EPCF در دست انجام است.
ــکن بندر شهید  ــاره به احداث موج ش وي با اش
ــتي، درباره ي مزيت اين موج شکن گفت:  بهش
ــي از طرح  ــا پايان اين پروژه به عنوان بخش »ب
توسعه ي چابهار، هم اكنون خلیج چابهار به يک 
ــوي تالطم هاي  ــده و جل خلیج آرام تبديل ش
دريايي ناشي از وزش بادهاي موسمي در فصل 

مونسون را به طوركامل گرفته است.«

احداث بنادر كوچك چندمنظوره ي مردمي
معاون وزير راه و شهرسازی، توسعه ي سواحل و 
احداث بنادر كوچک چندمنظوره را يکي ديگر 
از اقدامات توسعه اي سازمان بنادر و دريانوردی 
ــان كرد:  ــمرد و خاطرنش ــدر چابهار برش در بن
»براي احیاي مجدد سواحل درياي عمان، 19 
نقطه شناسايي شده است كه عملیات اجرايي 

آن به زودي آغاز مي شود.
به گفته ي »مهندس صدر«،  براي احداث بنادر 
كوچک چندمنظوره در سواحل جنوبي كشور، 
ــايي  تقريبا در هر 10 كیلومتر يک نقطه شناس
شده كه در چابهار مرحله ي مطالعات اين پروژه 

توسط پیمانکار در دست انجام است.

اندازه گيري مشخصه هاي اقيانوسي دریاي 
عمان

ــوردي،  دريان و  ــادر  بن ــازمان  س ــل  مديرعام
ــاي  ــواج و جريان ه ــواحل، ام ــگ س مانیتورين
ــي عمان را از ديگر  ــي در منطقه ي درياي درياي
اقدامات اساسي اين سازمان جهت اندازه گیری 
ــاخص هاي تأثیرگذار بر جريان هاي  و پايش ش

دريايي در منطقه دانست.
به گفته ي »مهندس صدر«، با انجام مانیتورينگ 

ــر، دما، جريان،  ــتم هاي مورد نظ و نصب سیس
امواج و كل شاخص هاي اقیانوسي درياي عمان 

اندازه گیري مي شود.
وي اضافه كرد: »با اجراي مانیتورينگ سواحل 
و امواج اقیانوسي در منطقه ي چابهار، سازمان 
ــه اندازه گیري  ــق ب ــوردی موف ــادر و دريان بن
شاخص هاي اقیانوسي و جريان هاي دريايي در 
اين منطقه شد. اين امکان به سازمان بنادر در 
ــال گذشته ي  جهت پیش بیني طوفان چند س
ــدت  ــوع و جلوگیري از ش ــو« قبل از وق »گون
ــکوني چابهار  ــواحل و اماكن مس خرابي در س

كمک شاياني كرد.« 
ــي دريانوردي و ايمني  »مهندس صدر«، ايمن
سواحل را يکي ديگر از وظايف و مأموريت هاي 
ــعه ي  ــازمان بنادر و دريانوردی در كنار توس س

سواحل عنوان كرد.

حمایت سازمان بنادر از توسعه ي صنعت 
گردشگري و سفرهاي دریایي در سواحل 

چابهار
ــوردی، در  ــازمان بنادر و دريان ــر عامل س مدي
ــعه ي  ــخنان خود،  »توس ــش ديگري از س بخ
ــي« را از ديگر برنامه هاي  ــافرت هاي درياي مس
ــواحل چابهار دانست و  ــعه ي دولت در س توس
ــازمان در راستاي حمايت از  از آمادگي اين س
توسعه ي صنعت گردشگري دريايي در چابهار 

خبر داد.
ــدس صدر«،  موقعیت خاص  بنا بر اعالم »مهن
ــواحل چابهار،  ــي و تنوع آبزيان در س جغرافیاي
رونق گردشگري در اين منطقه را در برخواهد 

داشت.

مزیت هاي الحاق بندر چابهار به منطقه ي 
آزاد

مديرعامل سازمان بنادر و دريانوردي، در ادامه 
ــه منطقه ي  ــاق بندر چابهار ب ــاره به الح با اش
ــبي براي  ــیار مناس آزاد،  اين امر را فرصت بس
ــت و درباره ي مزيت هاي  ــرمايه گذاران دانس س
ــه ي آزاد گفت: »معافیت  الحاق بندر به منطق
ــرمايه گذاري، ورود  و  ــي س ــاله ي مالیات 20 س
ــان كاال، گشايش اعتبار و همچنین،   خروج آس
ــاد ارزش افزوده  ــدد و ايج ــام صادرات مج انج
ــه ي آزاد بندري چابهار  ــه مزاياي منطق ازجمل

قلمداد مي شود.«

لزوم معرفي گسترده ي مزیت هاي 
سرمایه گذاري در چابهار

ــدر«، معافیت مالیاتي  به گفته ي »مهندس ص
ــي، فرصت  ــود بازرگان ــف 20درصد س و تخفی
طاليي براي چابهار به وجود آورده و زمینه هاي 
ــتابنده ي اين بندر را فراهم كرده  ــعه ي ش توس

است.
ــئوالن محلي  ــازمان بنادر، از مس مديرعامل س
ــت تا به اطالع رساني گسترده  و استاني خواس
ــد و زمینه ي  ــن ظرفیت ها بپردازن درباره ي اي
جذب بازرگانان و فعاالن اقتصادي به اين بندر 

را فراهم آورند.
ــان اين كه  ــازي با بی ــاون وزير راه و شهرس مع
ــدر چابهار،  ــازمان بنادر و دريانوردی در بن س
ــاخت هاي الزم را  ــعه ي ظرفیت ها و زيرس توس
ــت اجرا دارد و تخفیف هاي موردنیاز را  در دس
ــت،  براي فعالیت هاي اقتصادي وضع كرده اس
ــن اقدامات را در چارچوب مأموريت هاي اين  اي

سازمان توصیف كرد. ■
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سهم بازار، ایجاد ظرفيت
ــازمان بنادر و دريانوردي در تشريح  مديرعامل س
چگونگي تکمیل و تجهیز بندر چابهار به خبرنگاران 
ــت: »براي اين منظور، دو روش كار وجود دارد.  گف
يکي اين كه بندر توسط سازمان بنادر و دريانوردی 
)دولت( ساخته و تجهیز شود و با انجام مزايده، پورت 

اپراتور انتخاب شود كه اين روش معمول است.
مطابق شیوه ي دوم كه هم اكنون در بندر شهید 
ــده است، پس از انجام  رجايي در پیش گرفته ش
مزايده ي اپراتوري، بخشي از سرمايه توسط خود 
اپراتور فراهم مي شود و در قالب قرارداد، تجهیزات 

موردنیاز بندر را نیز تأمین مي كند.
ــت  ــازی در اين نشس ــهر س معاون وزير راه و ش
ــورهاي منطقه براي  خبري، از اعالم آمادگي كش
سرمايه گذاري در ساخت و توسعه ي بندر چابهار 
ــاخت اين بندر را  ــر داد و اعتبار الزم براي س خب
342میلیون دالر برآورد كرد كه با پايان مرحله ي 
اول توسعه، ظرفیت بندر به 6 میلیون تن افزايش 

مي يابد.
ــیدعطاء اله صدر«،  براي  به گفته ي »مهندس س
ــوردي تنها ايجاد ظرفیت  ــازمان بنادر و دريان س
مالک نیست، بلکه چنانچه يک خط كشتیراني 
ــهم بازار قابل توجه به منظور سرمايه گذاري  با س
ــد، مي تواند با ايجاد  در بندر چابهار متقاضي باش
ــت، از اين  ــیپ و ترانزي ــتگاهي براي ترانش ايس

ظرفیت ها به طور مطلوب استفاده كند.

مديرعامل سازمان بنادر و دريانوردي در ادامه ي 
سخنان خود نتیجه گیري كرد: »از اين دو روش، 
ــت كه روش ايجاد و استفاده از سهم  طبیعي اس

بازار براي سازمان بنادر داراي اولويت است.«

پروژه ي توسعه ي چابهار، متضمن انتقال 
مرجان هاست

»مهندس صدر« با بیان اين كه احداث موج شکن 
ــتي در آخرين مرحله ي اجراي  بندر شهید بهش
ــرايط كنوني طرح  عملیات قرار دارد، درباره ي ش
ــعه اظهار داشت: »چنانچه دايک بندر بسته  توس
شود و عملیات الي روبي براي استحصال و احیاي 
ــکیل پايانه ي  اراضي صورت بگیرد، زمینه ي تش

كانتینري بندر فراهم مي شود.«
ــازمان بنادر اضافه كرد: »ادامه اين  مديرعامل س
ــتلزم انتقال مرجان ها است كه امید  فرآيند، مس
ــت هرچه سريع تر  ــازمان محیط زيس ــت س اس

مرجان ها را به نقطه ي موردنظر انتقال دهد.«
ــرعت انتقال مرجان ها بسیار  وي تأكید كرد: »س
ــت و با اقدامات انجام شده براي  حايز اهمیت اس
ــرفت پروژه، تأخیر در جابه جايي مرجان ها  پیش

پذيرفتني نخواهد بود.«

احداث بنادر كوچك چندمنظوره در سواحل 
دریای عمان

ــخ به اين  ــازي، در پاس ــاون وزير راه و شهرس مع

ــت مبني بر  ــه تازه ترين تصمیم  دول ــش ك پرس
محرومیت زدايي در منطقه ي چابهار چیست؟ از 
ــکن هاي چندمنظوره در سواحل  ساخت موج ش
ــان كرد: »به جز  درياي عمان خبر داد و خاطرنش
ــاخت و تجهیز بندر  ــعه ي محور شرق و س توس
ــفرهاي استاني  چابهار كه از مصوبات دور اول س
دولت محسوب مي شود، توسعه ي سواحل چابهار 
و ايجاد بنادر كوچک چندمنظوره در اين منطقه 
نیز، در دستور كار سازمان بنادر و دريانوردی قرار 
ــه در نهايت، باعث رونق اقتصادي منطقه  دارد ك

خواهد شد.«
به گفته ي مديرعامل سازمان بنادر، براي توسعه ي 
سواحل كشور در درياي عمان، 19 نقطه به منظور 
ــده است كه  ــايي ش احداث بنادر مردمي شناس

به زودي عملیات اجرايي آن آغاز مي شود.

راه آهن، مزیت جدید بندر چابهار
عضو هیأت عامل سازمان بنادر و دريانوردي، با بیان 
ــن مطلب كه بیش از 90درصد واردات و صادرات  اي
ــور از طريق بنادر انجام مي شود، توسعه ي بندر  كش
چابهار را وابسته به توسعه ي شبکه ي ريلي ندانست، 
بلکه آن را به منزله ي مزيتی در كنار توانايي اين بندر 

و وجود شبکه  حمل ونقل جاده اي عنوان كرد.
به گفته ي »مهندس صدر«، در حال حاضر عملیات 
حمل ونقل جاده اي بدون هیچ مانعي در بندر چابهار 
ــدن راه آهن و فرودگاه  ــت و اضافه ش در جريان اس

مهندس سيد عطاء اله صدر
 در بندر چابهار تشريح كرد:

به رغم مش�كالت ناشي از تحريم و فراهم نشدن فاينانس خارجی براي ادامه ي اجراي پروژه 
طرح توسعه ي بندر چابهار و توقف اجراي دايك و الي روبي به منظور انتقال مرجان ها، توسعه ي 
بندرشهيد بهشتي چابهار از محل 15درصدي منابع داخلي س�ازمان بنادر و دريانوردي، در 

حدود 20درصد پيشرفت فيزيكي داشته است.
به گزارش خبرنگاربندر و دريا، پيشرفت 80درصدي اطاله ي موج شكن، آغاز احداث اسكله ي 
بلوكي و آماده سازي دايك ها، ازجمله اقداماتي است كه در بندر چابهار صورت گرفته است. در 
نتيجه ي اين عمليات، ساختمان بندر حدود 45درصد پيشرفت داشته و كل پروژه از پيشرفت 

حدود 20درصدي برخوردار شده است.
 مجري طرح توس�عه ي بندر ش�هيد بهش�تي معتقد اس�ت كه مش�كل قرارگاه س�ازندگي

 خاتم االنبيا )ص( هرگز فني نيست و اين مجموعه آمادگي كامل دارد كه در صورت تأمين مالي 
كل پروژه، آن را به سرعت به پايان برساند.

به گفته ي »دكتر سعيد خدادادي«،  تا زمان تخصيص اعتبار، عمليات احياي اراضي و الي روبي 
انجام مي شود. در حال حاضر، عمليات احداث موج شكن تا 80درصد پيشرفته داشته، دايك 

در مراحل پاياني قرار دارد و ساخت اسكله نيز با روند مطلوبي در دست انجام است.
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ــتاي افزايش توان  در پس كرانه ي اين بندر، در راس
ــت. وي در ادامه،  و پشتیباني لجستیک منطقه اس
با بیان ويژگي هاي حمل  جاده اي، به مزيت انتخابي 
بودن و حمل مبدأ - مقصد اشاره كرد و قابلیت هاي 
راه آهن را »حمل انبوه«، »مصرف سوخت ارزان« و 

»قیمت تمام شده ي ارزان تر« برشمرد.

بندر گوادر پاكستان نمي تواند جایگزین بندر 
چابهار شود

ــوردی، درباره ي  ــازمان بنادر و دريان مديرعامل س
ــتان در مجاورت بندر  ــعه ي بندر گوادر پاكس توس
ــرفت اين بندر پاكستاني را تهديدي  چابهار، پیش
در راستاي جايگزيني بندر چابهار ندانست و افزود:  
»رقابت در اين منطقه، از نوع رقابت ترانزيتي است 
و پاكستان براي تحقق اين هدف، با مشکالت خاص 
ــت. با اين وجود، در حال حاضر شبکه ي  روبه رو اس
راه هاي كشور در منطقه ي شرق كشور فعال است و 
ارتباط تجاري بین كشورهاي هم جوار به طورمستمر 

ادامه دارد.«
»مهندس صدر« تأكید كرد كه در حال حاضر،  بندر 
چابهار در مقايسه با بندر گوادر، عملیاتي است،  به 
طوري كه بار و كاال از اين بندر به كشور افغانستان 

حمل  مي شود.
ــم را هم  ــازي، اين مه ــر راه و شهرس ــاون وزي مع
ــبت به فعالیت هاي اين  ــادآوري كرد كه نبايدنس ي
بندر پاكستاني بي توجه بود، زيرا به طور قطع، بندر 
گوادر به منظور تحقق اهداف مشخصی ساخته شده 
ــتان در اين مرحله نیازهاي خود را  ــت و پاكس اس

تأمین مي كند.
»مهندس صدر« در ارتباط با تحقق اهداف دولت در 
بندر چابهار توضیح داد: »اساس برنامه محوري كشور 
و دولت در بندر چابهار، بر تسهیل امر ترانزيت است. 
ــعه فعالیتهای بانکی و گمركی و  بدين ترتیب توس
ــبب كاهش قیمت  ــارت و در نهايت، س ــق تّج رون
ــده ي كاال مي شود كه مورد توجه بازرگانان  تمام ش

و صاحبان كاال است.«

مزیت هاي الحاق بندر چابهار به منطقه ي آزاد
مديرعامل سازمان بنادر و دريانوردي، با اعالم اين كه 
تسّري اجراي قوانین مربوط به مناطق آزاد تجاری-
صنعتی  به مناطق بندري،  يکي از پارامترهاي بسیار 
مهم براي فعال تر كردن بنادر است، گفت: »در حال 
حاضر برخی بنادر تجاري كشور، به صورت مناطق 
ويژه ي اقتصادي اداره مي شوند، مانند:  بنادر شهید 
ــهر و امیرآباد و  ــهر، امام خمیني، بوش رجايي، نوش
ــهر،  آبادان،  انزلي  بنادر آزاد نیز، عبارت اند از خرمش

و چابهار.« 
ــاق بندر به  ــدر«،  با الح ــه ي »مهندس ص به گفت
ــازمان بنادر  منطقه ي آزاد،  بندر تحت مديريت س
ــود كه از  ــق آزاد اداره مي ش ــون مناط ــق قان و طب
ــاي منطقه ي آزاد، مي توان به موارد مهّمي  مزيت ه
ازجمله »معافیت هاي مالیاتي براي سرمايه گذاري« 

و »تسهیل قوانین سرمايه گذاري« اشاره كرد.
مدير كل سازمان بنادر اضافه كرد: »سرمايه گذاري 
ــژه ي اقتصادي، دقیقاً بايد منطبق با  در مناطق وي

ــرزمین اصلي انجام شود و بايد  قوانین حاكم بر س
مجوزهاي الزم از مراجع ذي ربط اخذ شوند. اما در 
مناطق آزاد، همه ي اين موارد به مديريت منطقه ي 
ــتگي دارد كه چگونه امر سرمايه گذاري را  آزاد بس
تسهیل مي كند و استفاده ي بهینه از مزاياي تجارت 

آزاد را فراهم مي آورد.«

20 سال معافيت مالياتي براي 
سرمایه گذاران در بندر چابهار

ــادر، در حال  ــازمان بن به گفته ي مديرعامل س
حاضر سرمايه گذاري در بندر چابهار، از مزيت 20 
ــال معافیت مالیاتي برخوردار است و هر گونه  س
سرمايه گذاري به منظور ورود كاال با برخورداري 
از مزيت هاي منطقه ي آزاد، خارج از تشريفات و 
ــرزمین  مقررات بازرگاني و مقررات الزامي در س

اصلي انجام مي شود.

اجراي 102 پروژه ي توسعه اي در سال جهاد 
اقتصادي

معاون وزير راه و شهرسازي، در بخش ديگري از اين 
نشست خبري، با بیان اين كه در سال جاري، تعداد 
102 پروژه ي توسعه اي در بنادر كشور به بهره برداري 
مي رسد، اظهارداشت: »با اعالم سال جهاد اقتصادي 
توسط مقام معظم رهبري، پروژه هاي سال آينده ي 
ــاد اقتصادي در  ــازمان بنادر نیز، با رويکرد جه س

برنامه هاي كاري اين سازمان قرار گرفت.«
ــوردي، مجموع  ــازمان بنادر و دريان مديرعامل س
ــازمان در سال جهاد اقتصادي را  پروژه هاي اين س
102 پروژه برشمرد كه با اعتبار 750میلیارد تومان 

به بهره برداري مي رسد.
به گفته ي معاون وزير راه و شهرسازي، روند پیشرفت 

اين پروژه ها به صورت هفتگي كنترل مي شود.

توسعه ي نرم افزاري بنادر در كنار توسعه ي 
فيزیكي

مديرعامل سازمان بنادر و دريانوردي،  در پاسخ به 
اين پرسش كه اين سازمان در بخش نرم افزاري 
ــازمان بنادر به  چه برنامه هايي دارد؟ گفت: »س
ــي و تجهیزات بندري،  ــعه ي فیزيک موازات توس
ــراي افزايش  ــزاري مطلوبي ب ــات نرم اف از امکان
ظرفیت ها و قابلیت هاي حمل ونقل دريايي بهره 

مي برد.«
ــن امکانات كه  ــدر« ادامه داد:  »اي »مهندس ص
ــات بهتر و  ــدف ارائه ي خدم ــور عمده با ه به ط
ــناورها و مشتريان ايجاد مي شود،   سريع تر به ش
در نهايت با تأثیرگذاري بر كاهش حضور فیزيکي 
نیروي انساني در روند تخلیه و بارگیري از لنگرگاه 
ــبب افزايش بهره وري بنادر  تا فنس گمرک،  س

كشور شده است.«

V.T.S هدایت كشتي ها با سيستم
  ،VTS به گفته ي مديرعامل سازمان بنادر، سیستم
ــازمان بنادر و  ــاي نرم افزاري س ــي از قابلیت ه يک
ــود كه با هدف هدايت  دريانوردي محسوب مي ش
ــادر جنوب  ــور، ازجمله بن ــتي ها در بنادر كش كش

ــتره ي  ــت. در حال حاضر، گس ــده اس راه اندازي ش
 V.T.S آب هاي تحت حاكمیت كشور، با سیستم

كنترل مي شود. 
ــرد كه  ــم اضافه ك ــن را ه ــدر« اي ــدس ص »مهن
ــتم هاي مخابراتي نیز، به صورت يکپارچه در  سیس
 HF و MF ــا امواج و فركانس هاي همه ي بنادر، ب

فعال هستند. 

سيستم جامع دریایي
ــن از راه اندازي  ــازمان بنادر،  همچنی مديرعامل س
ــر داد و افزود:  ــتم جامع دريايي در بنادر خب سیس
»همه ي امور شناورها از لحظه ي ورود به لنگرگاه تا 
خروج از لنگرگاه، تحت پوشش خدمات اين سیستم 

قرار دارد.

انجام امور مربوط به بندر به وسيله ي 
سيستم تك پنجره

ــي ديگر از  ــتم تک پنجره،  يک ــري سیس به كارگی
اقدامات نرم افزاري سازمان بنادر قلمداد مي شود كه 
در حال حاضر با هماهنگي گمرک، در بنادر كشور 
ــدر« درباره ي  ــت. »مهندس ص ــال انجام اس در ح
ويژگي اين سیستم اظهار داشت:  »اين سیستم به 
مشتريان بنادر امکان آن را مي دهد كه با كم ترين 
زمان مراجعه ي حضوري،  از خدمات راه دور استفاده 
كنند و همه ي كارهاي مربوط به بندر را با مراجعه 

به يک پیشخوان انجام دهند.«

آموزش دریانوردان با پيشرفته ترین 
سيستم شبيه ساز

ــازي، آموزش  به گفته ي معاون وزير راه و شهرس
دريانوردان در سازمان بنادر و دريانوردی با كمک 
پیشرفته ترين سیستم شبیه ساز صورت مي گیرد.

ــتم  ــازمان بنادر، سیس بنا بر اعالم مديرعامل س
سیمیالتور آموزش دريانوردان، اخیراً به روزرساني 
ــاي دريانوردي  ــد و نتايج آموزش ه ــده و رون ش
ــي بازديد گروه  ــازمان بنادر و دريانوردي، ط س
ــازمان جهاني دريانوردي،  مورد تأيید  ممیزي س

اين گروه قرار گرفته است. ■
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الزامات قانوني 
ــاه 1379( و در بند 1 آن،  ــت هاي كلي حمل ونقل )بهمن م در ابالغ سیاس
ــهم با اولويت حمل ونقل  ــاره به ايجاد نظام جامع حمل ونقل و تنظیم س اش
ــده است. نزديک به 7 سال طول كشید تا مجلس شوراي اسالمي،  ريلي ش
ــهم حمل ونقل ريلي را به صورت  مقوله ي هدف گذاري كّمي براي تعیین س
قانون تصويب كند. در ماده ي 6 قانون توسعه ي حمل ونقل عمومي و مديريت 

سوخت )مصوب آذرماه 1386( اشاره شده است كه:
»دولت موظف است با اولويت حمل ونقل ريلي به گونه اي اقدام نمايد كه سهم 
حمل ونقل ريلي در جابه جايي بار و مسافر در حمل ونقل برون شهري، بر مقادير 
جدول شماره ي 1 اين قانون منطبق شود.« بر اساس اين جدول،  مي بايست 
به نحوي عمل مي شد كه در پايان امسال )1390( به سهم 30 و 18درصدي 
ــط سیستم ريلي مي رسیديم. اما طبق  ــافر توس در عرصه ي حمل بار و مس
ــعه )مصوب دي ماه 1389(،  اجراي  ماده ي 162 قانون برنامه ي پنجم توس
ــعه ي حمل ونقل عمومي و مديريت سوخت نیز تا پايان برنامه ي  قانون توس
پنجم )1394( تمديد شده است. بنابراين مي توان تکلیف قانوني مذكور در 

افزايش سهم حمل ونقل ريلي را به شرح جدول )1( مشخص كرد:
ــبه ي آن« مشخص نشده  ــهم« و »روش محاس در قانون مذكور، واژه ي »س
ــت، به منظور عدم برداشت متفاوت از متن قانون توسط  ــت. ضروري اس اس
ــهم« به همراه »روش  ــت اندركاران اجرايي و نظارتي، تعريف واژه ي »س دس
ــاني نزد واحدهاي اجرايي و  ــبه ي آن« مشخص شود تا مبناي يکس محاس
نظارتي فراهم آيد. بديهي است پس از طي اين مرحله، الزم است مسئوالن 
بخش ريلي برون شهري كشور، برنامه ي جامعي را براي دست يابي به اهداف 

كّمي تعیین شده توسط قانون گذار به مرحله ي اجرا بگذارند.
واضح است كه قید موظف بودن دولت در رسیدن به سهم 30 و 18درصدي 
تا سال 1394،  يک امر حیاتي است و بايد زمینه هاي اجرايي آن،  بدون فوت 
ــئوالن مربوطه محقق شود و بیش از اين، عقب ماندگي ها  وقت، توسط مس
ــود كه ُكره ي جنوبي، برنامه ي  ــاره مي ش ــود. در اين جهت اش انباشت نش
دست يابي به سهم 17 و 19 درصدي حمل مسافر و بار ريلي  خود را تا سال 
2030 میالدي تدوين كرده است. تركیه نیز، برنامه ريزي به منظور برخورداري 
ــافر و بار ريلي را  تا  ــهم 15 و 20 درصدي خود در زمینه ي حمل مس از س

سال 2035 میالدي آغاز كرده است. در گزارش مربوط به بیالن حمل ونقل 
2050 اروپا، انتشار يافته از سوي كمیسیون اروپا، اشاره به  انتقال 30درصد 
ــافت باالتر از 300 كیلومتر به حمل ونقل توسط  حمل ونقل جاده اي با مس
ريل يا راه هاي آبي  تا سال 2030 و 50درصد تا سال 2050 میالدي شده و 
همچنین، خواسته شده است كه شبکه ي راه آهن تندرو مسافري اروپا تکمیل 
شود؛ به طوي كه بیش تر عملیات حمل ونقل مسافری، به وسیله ي سیستم 

ريلي انجام پذيرد.
ــورهاي پیشرفته اي مانند آمريکا، روسیه،  چین،  بخش ريليـ  باري در كش
ــل را به عهده  ــهم قابل توجهي از حمل ونق ــه ي اروپا، س ــترالیا و اتحادي اس
ــهم حمل ونقل ريليـ  باري )با لحاظ آبراهه هاي داخلي و  دارد. هم اكنون س
لوله گذاري ها( در چین، حدود 53درصد، در آمريکا و استرالیا حدود 40درصد،  

و در روسیه و اتحاديه ي اروپا حدود 15درصد است.

سهم ریلي در حمل ونقل بار و مسافر
اّولین قدم در اجراي قانون فوق، آگاهي از وضعیت فعلي سهم حمل ونقل ريلي 
در جابه جايي بار و مسافر است. بر طبق گزارش هاي معتبر بین المللي، الزم 
است سنجش بر حسب مقادير »مسافرـ  كیلومتر« و »تُنـ  كیلومتر« براي 
بخش مسافر و بار صورت گیرد. به عالوه، در حمل ونقل باري نیز، الزم است 

حمل ونقل لوله اي در نظر گرفته شود.
طبق جدول )2(، برآوردي از وضعیت سهم حمل ونقل ريلي در بخش بار براي 

انجمن مهندسي حمل و نقل ريلي ايران
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جدول 1( بخشي از ماده ي 6 قانون توسعه ي حمل ونقل عمومي و مديريت سوخت، با توجه به تمديد قانون طبق ماده ي 162 برنامه ي پنجم

13901391139213931394

7.112172330سهم حمل و نقل ريلی در حمل كاال )درصد(

4691318سهم حمل و نقل ريلی در حمل مسافر )درصد(

13781379138013811382138313841385138613871388واحد سالعنوان

تخمین كاالی حمل 
شده جاده ای

میلیارد تن - 
كیلومتر

96103110117132145153172187199204

عملکرد حمل بار 
خالص ريلی

میلیارد تن - 
كیلومتر

14.114.214.615.818.018.219.120.520.220.520.2

مجموع عملکرد لوله ای 
حمل نفت خام و 
فراورده های نفتی

میلیارد تن - 
كیلومتر

47.749.050.749.649.650.952.452.752.455.855.8

بر آورد سهم بار ريلی از 
شیوه های فوق

8.98.58.38.79.08.58.58.47.87.57.2درصد

جدول 2( برآورد سهم حمل ونقل ريلي بار، از شیوه هاي جاده اي، ريلي و لوله اي در سال هاي گذشته

انتهای سال
شرح
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سال هاي گذشته، با چشم پوشي از حمل ونقل هوايي و حمل ونقل دريايي بین 
بنادر داخلي صورت گرفته است.

بررسي جدول باال نشان مي دهد كه سهم حمل بار ريلي، از حدود 8/9درصد 
در سال 1378، به حدود 7/2درصد در سال 1388 كاهش يافته است؛ كه 
ــي و آمار حمل ونقل هوايي  ــار دريايي بین بنادر داخل ــر مقادير حمل ب اگ
ــهم حمل ونقل ريلي بار از كل شیوه هاي  ــود، میزان واقعي س نیز لحاظ ش
ــال 1388، حدود 7درصد تخمین زده مي شود.  ــور در س حمل ونقل كش
ــهم، برخالف تمايل مسئوالن كشور، در اولويّت  روند رو به كاهش اين س
ــت كه آمار مربوط به بار  ــل ريلي قرار دارد. البته الزم به بیان اس حمل ونق
ــاس امضاي بارنامه اي حاصل آمده است و با در نظر گرفتن  جاده اي، بر اس
ــود كه  میزان حمل بدون بارنامه، حدود 10درصد به اين آمار اضافه مي ش
در اين صورت، مجموع حمل ونقل ريلي از كل شبکه ي حمل ونقلی، كم تر 

از عدد فعلي خواهد بود.
در بخش مسافری، سهم حمل ونقل ريلي )با چشم پوشي از حمل ونقل مسافر 

دريايي بین بنادر داخلي( طبق جدول )3(، به تخمین درآمده است: 
ــافر ريلي، از حدود  ــان مي دهد كه سهم حمل مس ــي جدول باال نش بررس
ــال 1388 افزايش  ــال 1378، به حدود 11/8درصد در س ــد در س 6/7درص

يافته است.
بنابراين در بخش بار ضروري است ضمن جلوگیري از كاهش بیش از پیش 
سهم حمل ونقل ريلي، برنامه ي عملیاتي الزم به منظور افزايش سهم به میزان 
ــئوالن اجرايي ارائه شود. همچنین، در بخش مسافر  30درصد، توسط مس
تمهیداتي انديشیده شود،  به طوري كه رشد نسبتاً مطلوب سالیان گذشته، 

در سال هاي آينده نیز ادامه يابد. 
در بخش حمل كاال، از اصول اصلي در زمینه ي انتقال بارها از سیستم جاده اي 

به ريلي،  مي توان به موارد زير اشاره كرد: 
ــ  ارائه ي قیمت حمل كم تر در مقايسه با سیستم جاده اي، به صاحبان كاال. 
الزم است سیستم ريلي با افزايش بهره وري، درصدد آن برآيد تا قیمت هاي 
ــتم جاده اي را به مشتريان خود ارايه دهد. اگر  حدود 50 تا 70درصد سیس
سیستم ريلي نخواهد يا نتواند اين سطح از قیمت را به صاحبان كاال ارايه دهد، 

تضمیني براي افزايش سهم حمل ونقل ريلي بار وجود نخواهد داشت.
ــتم حمل ونقل ريلي، بايد براي صاحبان كاال امکان سرعت حمل و  ــ  سیس
انتقال باالتر و قابلیت جلب اعتماد بیش تري را فراهم آورد. سیستم ريلي، بايد 
ــازي كند و حتي  راهکارهاي اجرايي تحقق عملي اين دو موضوع را پیاده س
كار را به جايي برساند كه در بعضي از موارد خاص، زمان حمل به وسیله ي 

سیستم ريلي، كم تر از سیستم جاده اي محقق شود.
افزايش سهم حمل ونقل ريلي، احتیاج به اجراي برنامه ي عملیاتي مدون شده اي 

دارد كه امید است مورد توجه مسئوالن ذي ربط قرار گیرد.
همچنین، بنا به استناد سند راهبردي راه آهن جمهوري اسالمي ايران كه در 
سخنان مسئوالن و دست اندركاران نیز منعکس مي شود، حدود 40میلیارد 
ــرمايه گذاري در سیستم راه آهن تا پايان برنامه ي پنجم توسعه مورد  دالر س
نیاز است كه با توجه به محدوديت بودجه هاي دولتي، ايجاد تحّول اساسي 
به منظور حضور مؤثر بخش خصوصي براي مديريت و تأمین سرمايه گذاري 

در اين بخش، ضروري به نظر مي آيد.

توسعه ي راه آهن در كشورهاي شوراي همكاري خليج فارس و تركيه
ــت كه كشورهاي  ــي اعالم كرده اس مركز آمار و تحقیقات امارات، در گزارش
عربي حوزه ي خلیج فارس براي ايجاد شبکه ي ريلي خود در بخش حمل ونقل 
تا سال 2020 میالدي بیش از 120میلیارد دالر سرمايه گذاري خواهند كرد.
تركیه در مارس 2009میالدي، اّولین خط ريلي تندرو قطارهاي مسافري با 
سرعت 250 كیلومتر در ساعت را افتتاح كرده است. اين كشور قصد دارد تا 
سال 2023 میالدي، با سرمايه گذاري حدود 23میلیارد دالر، میزان خطوط 

ريلي تندرو مسافري خود را به حدود 4000 كیلومتر برساند.

الزامات عمومي
بررسي ها نشان مي دهد:

به ازاي هر واحد حمل برابر )جمع جبري مسافرـ  كیلومتر و تُنـ  كیلومتر( 
ــدگان جاده اي ايران، حداقل 3 برابر متوسط اين تلفات در  ــته ش تعداد كش
ــورهاي اتحاديه ي اروپا است. از طرف ديگر برآوردها نشان مي دهند كه  كش
ــهري و  ــاالنه 7درصد از تولید ناخالص ملي، در تصادفات جاده اي برون ش س
ــال 1390، حدود  ــن مي رود كه میزان تقريبي آن در س ــهري از بی درون ش
ــارات ناشي از  ــود. به عبارت ديگر ضرر و خس 20میلیارد دالر برآورد مي ش
ــد اقتصادي ساالنه ي كشور برابري  تصادفات رانندگي در ايران، تقريباً با رش

مي كند.
از طرف ديگر: 

ــ هزينه هاي خارجي )ناپیدا( حمل بار و مسافر از طريق ريل، حداقل 3 تا 4 
برابر كم تر از سیستم جاده اي است.

ــتم ريلي ايران بیش از 20 برابر از سیستم  ــ به ازاي واحد حمل برابر، سیس
جاده اي امن تر بوده است.

ــ گزارش UIC نشان مي دهد كه مصرف سوخت سیستم ريلي، بین 2 تا 5 
برابر كم تر از سیستم جاده اي، به ازاي واحد حمل برابر است.

ــعي و تالش  ــور حکم مي كند كه همه ي س ــن منافع درازمدت كش بنابراي
ــت اندركاران اين صنعت در جهت توسعه ي سیستم ريلي  ــئوالن و دس مس
ــود و بدون هر  ــهري، با نگاهي جامع و ملي به كار گرفته ش درون و برون ش
ــت و تنگ نظري و بدون در نظر گرفتن شرايط  گونه حساسیت هاي نادرس
حفظ و نگهداري قدرت در دستگاه هاي اجرايي، توانايي ها و قابلیت هاي بخش 
ــد خدمات و تجهیزات و تصمیم گیري را به كار  خصوصي در عرصه ي تولی
گرفت و به مديران آن، اطمینان داد كه در راه توسعه ي كشور، نقش ويژه اي 
ــودآوري آنان براي ادامه ي فعالیت ها و تولید خدمات،  ــیه ي س دارند و حاش
ــود؛ زيرا تا اين مهم صورت نپذيرد، بي ترديد شرايط مساعد و  تأمین مي ش
بهینه اي نصیب صنعت حمل ونقل كشور، به ويژه در بخش ريلي نخواهد شد و 

اين تجربه اي است كه كشورهاي برتر جهان، آن را پشت سر گذاشته اند.
ــند  ــیدن به اهداف مورد نظر در س ــس و دولت براي رس ــت، مجل در نهاي
چشم انداز، بايد بدون تعلل و فوت وقت، با تعیین الزامات كّمي و كیفي اجراي 
ــخص كردن  ــدن قانون در روند اجرا و مش مفاد قانوني و هرچه تکلیفي ش
دستگاه نظارت غیردولتي كه ارزيابي واقعي بر روند اقدامات و مناسبات داشته 
باشد، براي تأمین شرايط منطقي انتظارات مندرج در سند چشم انداز، بیش تر 

از پیش بکوشند . ■

13781379138013811382138313841385138613871388واحد سالعنوان

تخمین مسافر حمل 
شده جاده ای

میلیارد نفر - 
كیلومتر

848886879499100103106113117

عملکرد حمل مسافر 
ريلی برون شهری

میلیارد نفر - 
كیلومتر

6.57.18.08.69.310.011.112.513.915.316.8

برآورد حمل مسافر هوايی 
داخلی

میلیارد نفر - 
كیلومتر

6.15.86.36.16.56.97.79.19.19.39.06

بر آورد سهم مسافر 
ريلی از شیوه های فوق

6.77.18.08.48.58.79.410.010.811.211.8درصد

جدول 3( برآورد سهم حمل ونقل ريلي مسافر، از شیوه هاي جاده اي، ريلي و هوايي در سال هاي گذشته
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هاشم كالنتري، مركز تحقیقات شركت  راه آهن جمهوری اسالمی ايران

ــل ارتباطي مبادله ي  ــروزه بنادر به عنوان پ ام
كاال در حمل ونقل دريايي و خشکي مورد توجه 
ــعه ي  قرار گرفته اند و از زيربناهاي اصلي توس
اقتصادي محسوب مي شوند. امکان دسترسي 
به آب هاي آزاد و ارتباط با بندرگاه هاي بزرگ، 
همواره از عوامل مهّم و اثرگذار در احیا و رشد 

تجاري كشورها بوده است.
حمل ونقل دريايي، در اقتصاد دنیا و همچنین 
ــاد ايران نقش حیاتي دارد؛ به طوري  در اقتص
ــاي تجاري  ــد از كااله ــش از 90درص ــه بی ك
ــوند و تقريباً  ــا مي ش ــادر جابه ج ــیر بن از مس
ــوع واردات و صادرات ايران  90درصد از مجم
ــود. نقش خدمات  نیز، از راه بنادر انجام مي ش
ــهیل كننده ي  حمل ونقل دريايي، به عنوان تس
عمده ي تجارت جهاني، از ديدگاه اقتصاد ملي 

حايز اهمیت است. از اين رو،  جمهوري اسالمي 
ايران با نوار ساحلي گسترده در حاشیه درياي 
ــارس و درياي عمان  ــمال و خلیج ف خزر در ش
ــي به آب هاي آزاد جهان  در جنوب و دسترس
ــادر بزرگ و تجاري،  ــن دارا بودن بن و همچنی
ــه ي  ــي در عرص ــهم قابل توجه ــد س مي توان
ــروي آن، در روند  ــل منطقه و به پی حمل ونق
ــاص دهد و  ــود اختص ــي به خ ــارت جهان تج
ــورهاي همسايه، به خصوص  عالوه بر آن، كش
ــن  ــکي را از اي ــور در خش ــورهاي محص كش

موقعیت ويژه بهره مند سازد.
ــادر مهم دنیا و توجه  ــا نگاهي به عملکرد بن ب
ــتم هاي حمل ونقل  به روند روبه افزايش سیس
ــوان دريافت كه  ــي و چندوجهي، مي ت تركیب
توسعه ي بنادر، بدون توسعه ي شبکه ي ريلي 

موردني�از  زيرس�اخت هاي  از  يك�ي 
براي توس�عه ي هر كش�ور، شبكه هاي 
حمل ونقلي است. اگر بخش حمل ونقل، 
اعم از ريلي، ج�اده اي، هوايي و دريايي 
توس�عه ياب�د، بس�تر مناس�بي ب�راي 
توسعه ي اقتصاد كش�ور فراهم مي آيد. 
ام�روزه نق�ش راه آه�ن در حمل ونق�ل 
تركيبي و بنادر بس�يار مهم اس�ت و با 
توجه به سياست هاي دولت در زمينه ي 
آزادس�ازي نرخ سوخت، نقش و اهمّيت 
آن، بيش از پيش برجس�ته خواهد شد. 
در حال حاضر، ميزان س�هم حمل ونقل 
ريلي در بنادر كشور، در حدود 18درصد 
اس�ت كه ب�ا توجه ب�ه ن�وع كاال و نيز 
مس�افت طوالن�ي حمل كاالها،  بس�يار 
ان�دك ارزياب�ي مي ش�ود. در اين مقاله 
س�عي شده اس�ت با تحليل نقاط قّوت، 
ضعف و بررس�ي فرصت ها و تهديدات،  
راهكاره�اي افزايش س�هم حمل ونقل 
ريلي در جذب بار از بنادر كش�ور مورد 
كن�كاش قرار گي�رد. در اي�ن مطالعه با 
استفاده از نظر كارشناسان و متخصصان 
حمل ونق�ل و ش�ركت هاي حمل ونقلي، 
ماتري�س SWOT در م�ورد حم�ل بار 
از بنادر توس�ط حمل ونقل ريلي ارائه و 
استراتژي هايي نيز در خصوص توسعه ي 
حمل ونق�ل ريلي در جذب ب�ار از بنادر 
كش�ور )در مواردي كه ام�كان تعريف 

وجود داشته(، نيز پيشنهاد شده است.
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ــري برخوردار  ــرعت كم ت متصل به آن ها از س
است. از طرف ديگر، بنادر به عنوان مراكز ورود 
و خروج عمده ي كاالهاي كشور، پتانسیل هاي 
ــبي در زمینه ي بازاريابي و جذب  مؤثر و مناس

بار در اختیار راه آهن قرار مي دهند. 

ادبيات تحقيق
انتخاب وسیله ي انتقال در حمل بار، بر اساس 
فرآيند پیچیده اي صورت مي پذيرد و به عوامل 
ــت كه درزير به برخي از  ــته اس مختلفي وابس

آن ها اشاره مي شود:
● خصوصیات انتقال

● مشخصات و ملزومات حمل ونقلي بار
● مشخصات مربوط به تسهیالت حمل ونقل، كه 

خود به دو گروه كّمي و كیفي تقسیم مي شود.
ــوان به زمان  ــخصات كّمي مي ت ــه مش ازجمل
ــاير هزينه ها اشاره  انتقال، هزينه ي انتقال و س
ــود دارند كه به   ــل ديگري نیز وج ــرد. عوام ك
ــکل  دلیل كیفي بودن، اندازه گیري آن ها مش
است. ازجمله ي اين عوامل، مي توان به راحتي 
انتقال، ايمني، قابلیت اعتماد و مرتب و منظم 

بودن خدمات ارايه شده، اشاره كرد.

SWOT تحليل
ــتفاده در مديريت  ــي از ابزارهاي مورد اس يک

ــه با  ــت،  ك ــز SWOT اس ــتراتژيک، آنالی اس
مقايسه ي عوامل داخلي و خارجي با يکديگر، 
استراتژي هاي SO و WO و ST و WT تعیین 
 ،SWOT مي شوند. نتیجه گیري حاصل از آنالیز

شامل موارد زير است: 
● نقاط ضعف بايد تحت كنترل باشد تا تبديل 

به نقاط قّوت شوند.
● سعي كنید نقاط قّوت خود را با فرصت هاي 

بیروني هم سو كنید.
● زمینه هاي تهديد بايد به زمینه هاي فرصت 

تبديل شوند.

تعاریف
)Strength( 1 . نقاط قّوت

نقاط قّوت يک شركت يا سازمان،  عبارت است 
ــتگي با بهره برداري  از كاربرد موفق يک شايس
ــعه ي  ــدي در جهت توس ــل كلی ــک عام از ي

رقابت پذيري آن شركت يا سازمان. 
ــه كارهايي را  ــت؟ چ ــما چیس مزيت هاي ش

به خوبي انجام مي دهید؟ 

)Weakness( 2 . نقاط ضعف
ــازمان، عبارت  ــركت يا س نقطه ضعف يک ش
ــتگي يا  ــق يک شايس ــرد ناموف ــت از كارب اس
ــل كلیدي كه  ــرداري از يک عام ــدم بهره ب ع

ــركت يا سازمان را كاهش  رقابت پذيري آن ش
مي دهد.

ــه چیز مي تواند بهبود يابد؟ چه چیز به طور  چ
ــود؟ از انجام چه چیزي  نامناسب انجام مي ش

مي توان اجتناب كرد؟

)Opportunity( 3 . فرصت
ــت كه  ــي حالت بیروني اس ــک فرصت، نوع ي
ــر پارامترهاي  ــت ب ــه صورت مثب ــد ب مي توان
ــازمان تأثیر بگذارد و  ــركت يا س عملکردي ش
ــده ي اقدامات  ــي را كه ايجادكنن مزيت رقابت
ــت، بهبود بخشد.  ــب اس مثبت در زمان مناس
ــركت يا  ازجمله فرصت هاي پیش روي يک ش
يک سازمان، مي توان به بازارهاي توسعه يافته 
همچون اينترنت و نیز، حركت به سمت  نقاط 
ــود بیش تري در خود  ــدي از بازار كه س جدي
ــوي  ــده از س نهفته دارند و يا بازارهاي رهاش

رقباي اقتصادي اشاره كرد.
ــت روبه رو  ــرات مثب ــا تغیی ــي ب ــه جاي در چ
ــب و مورد توجه  ــتید؟ چه روندهايي جال هس

به نظر مي آيند؟

)Threasts( 4 . تهديد
ــت كه  ــت بیروني اس ــد، نوعي حال ــک تهدي ي
ــر پارامترهاي  ــي ب ــورت منف ــد به ص مي توان

تهديد هافرصت هانقاط ضعفنقاط قوت 

1- اقتصاد مقیاس در 
حمل بار

1- نداشتن قابلیت حمل درب - درب به 
تنهايی

1- عزم ملی در جهت توسعه حمل 
و نقل ريلی به لحاظ فیزيکی و 

جذب بار و مسافر بیشتر

1- ناهماهنگی دستگاه های مختلف ججهت 
برقراری ملزومات حمل و نقل تركیبی و 

يکپارچه 

2- بهره وری در مصرف 
سوخت 

2- عدم نگرش يکپارچه مديران زيربخشی به 2- قابلیت اعتماد نسبتا پايین 
مسازل كل سیستم حمل و نقل كشور

3- اجرايی نشدن كنوانسون حمل و نقل 3- امنیت كمتر نسبت به جاده 3- ايمنی باال نسبت به جاده 
تريبی بارها 

4- آماده نبودن بسترهای مورد نیاز اعم از 4- انعطاف پذيری كم 
سخت افزاری و نرم افزاری برای پیاده سازی 

حمل و نقل تركیبی

5- نبودن اپراتور تركیبی در كشور )در سطح 5- توسعه نیافتگی شبکه ريلی 
شركت های حمل و نقلی و مديران آنها(

6- موجود نبودن نقاط تبادلی كافی و داری 
توجیه برای انتقال بار بین جاده و ريل )پايانه 

خشکی(

7- حفظ نقش دولت در حمل و نقل ريلی

8- كمبود تجهیزات مناسب بخلیه و بارگیری 
كانتینر در ايستگاه های راه آهن و ترمینال 

های ريلی

9- كمبود آالت ناقله مناسب حمل كانتینر 
در راه آهن

ماتريس حمل بار از بنادر كشو ر توسط حمل و نقل ريلی
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ــازمان تأثیر بگذارد و  ــركت يا س عملکردي ش
ــده ي اقدامات  ــي را كه ايجادكنن ــت رقابت مزي
ــت، كاهش دهد.  ــب اس مثبت در زمان مناس
ازجمله تهديدها مي توان به ظهور رقباي جديد، 
معرفي محصول جديد توسط رقبا، افزايش نرخ 

مالیات بر كاالهاي ارائه شده و... اشاره كرد.

5 . عوامل داخلي
ــتند كه مربوط به  عوامل داخلي، عواملي هس
ــركت و برخالف  ــاختار درون سازماني يا ش س
ــادي در كنترل  ــي، تا حدود زي عوامل خارج

مديريت شركت يا سازمان قرار دارند.
ــه عوامل داخلي  ــّوت و ضعف، ازجمل ــاط ق نق
ــّوت و ضعف، با  ــوند. نقاط ق ــوب مي ش محس
مقايسه ي عملکرد گذشته و حال و يا مقايسه 
با رشد متوسط صنعت و عملکرد رقباي حاضر 

در بازار تعیین مي شوند.

6 . بررسي عوامل خارجي
ــده اند از رقبا،  ــکیل ش ــي، تش ــل خارج عوام
واسطه هاي مالي، نهادهاي دولتي، اتحاديه هاي 
ــدگان،   تأمین كنن ــهام داران،  س ــري،  كارگ

مشتريان، اتحاديه هاي تجاري و... . 
ــتند  فرصت ها و تهديدها از جمله عواملي هس
ــركت يا  ــر كاركرد ش ــط خارج ب ــه از محی ك

سازمان اثر مي گذارند.

نتيجه گيري
ــف باال و با  ــه به تعاري ــدول زير با توج در ج
ــان و متخصصان  ــر كارشناس ــتفاده از نظ اس
حمل ونقل و شركت هاي حمل ونقل، ماتريس 
ــور  ــل بار از بنادر كش ــورد حم SWOT در م

توسط حمل ونقل ريلي ارايه شده است.

ماتریس SWOT در مورد حمل بار از 
بنادر كشور توسط حمل ونقل ریلي

ــعه ي  ــه در خصوص توس ــتراتژ ي هايي ك اس

ــار از بنادر  ــل ريلي با هدف جذب ب حمل ونق
ــواردي كه  ــتند )در م ــور قابل اتخاذ هس كش
ــته( به شرح زير ارايه  امکان تعريف وجود داش

مي شوند:
ــعه ي  ــا توجه به عزم ملي در توس S101-A، ب
ــود اقتصاد مقیاس  ــي و با وج حمل ونقل ريل
ــه امکان  ــوع  بارهايي ك ــیوه، مجم در اين ش
ــد، به اين روش  ــا راه آهن را دارن جابه جايي ب

انتقال يابند.
ــعه ي  ــا توجه به عزم ملي در توس S101-B، ب
ــتم  ــتفاده از سیس ــل ريلي، و با اس حمل ونق
ــتفاده از  ــع و توزيع، بايد بیش ترين اس تجمی
ــتم هاي  ــاد مقیاس حمل ريلي در سیس اقتص

تركیبي صورت گیرد.
S201، حركت به سوي حمل ونقل سبز.
S301، حركت به سوي حمل ونقل ايمن.

.S101-B مشابه ،W101
ــد كردن  ــت برنامه من ــالش در جه W201، ت
ــا هدف  ــاي باري ب ــت قطاره ــاعات حرك س

توسعه ي سهم حمل ونقل سبز.
ــي  ردياب ــتم هاي  سیس ــعه ي  توس  ،W301

كانتینرها.
.S101-B مشابه ،W401

ــريع در اتصال نقاط اصلي تولید و  W501، تس
جذب بار كشور به شبکه ي حمل ونقل ريلي.

ــکي و تأمین  ــاي خش ــاد پايانه ه W601، ايج
ــبکه هاي جاده اي  ــب آن ها به ش اتصال مناس

و ريلي.
W701، تسريع در خصوصي سازي طبق مفاد 

قانون.
.W801 و W701 مشابه ،W901

ــب  كس ــور  به منظ ــد  واح ــت  مديري  ،S1T1
بیش ترين سهم از بازار.

ــتگاه ها،   ــش هماهنگي بین دس W1T1، افزاي
ــعه ي  ــرط توس به منزله ي اولین پیش نیاز و ش

حمل كاال به صورت ورودي به ورودي.
ــطح دانش مديران در جهت  S1T2، ارتقاي س

ــاي حمل ونقل  ــري بهینه از فعالیت ه بهره گی
ريلي در زنجیره ي حمل ونقل تركیبي. 

ــابه  S2T2 و S3T2 و W1T2 و W4T2، مش
.S1T2

ــعه ي حمل ونقل ريلي، به عنوان  W5T2، توس
يک هدف فرابخشي و ملّي.

W6T2T،  جانمايي، ساخت و تجهیز پايانه  هاي 
ــکي، براي توسعه ي  تركیبي و پايانه هاي خش

عملکرد حمل ونقل.
S1T3، تسريع بسترسازي براي هرچه اجرايي 
ــیون حمل تركیبي بارها و  كردن مفاد كنوانس

تأمین پیش نیازهاي الزم آن.
 W8T3 و W6T3 و W5T3 و W3T3 و W2T3

.S1T3 مشابه ،W9T3 و
ــترهاي  ــازي بس ــريع در آماده س S1T4، تس
ــاز براي  ــزاري مورد نی ــخت افزاري و نرم اف س
ــاي حمل ونقل  ــريع از قابلیت ه بهره گیري س

ريلي.
S2T4 و S3T4 و W3T4 و W6T4 و W8T4 و 

. S1T4 مشابه ،W9T4
ــي بار،   ــل ريل ــدن حم ــه اي ش W2T4، برنام
ــوي  ــتن يک گام مؤثر به س به منزله ي برداش

توسعه ي حمل ونقل تركیبي.
ــريع در انتقال كل فرآيند حمل و  W7T4، تس

مديريت ريلي به بخش خصوصي.
ــي براي  ــزاري كالس هاي آموزش S1T5، برگ
بین المللي  ــل  ــركت هاي حمل ونق ش مديران 
ــاختار  ــنايي آنان با س و داخلي،  به منظور آش
ــت  ــي و تربی ــل تركیب ــرد حمل ونق و عملک

اپراتورهاي ورزيده در اين زمینه.
W5T6، شناسايي منابع بین المللي موجود، براي 
ــزات مورد نیاز  ــد و تأمین قطعات و تجهی خري

بخش ريلي با هدف توسعه ي سريع اين  بخش.
■ .W5T6 مشابه ،W9T6 و W8T6

مرجع:
پروژه ي مطالعاتي »راهکارهاي افزايش سهم حمل ونقل ريلي 

در جذب بار از بنادر كشور«، مركز تحقیقات راه آهن
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● لطفاً به اختصار بفرماييد، بنادر تجاري و بزرگ 
كش�ور از حيث بهره  مندي از زيرساخت هاي 

حمل ونقل ريلي، چه شرايطي دارند؟ 
در حال حاضر، بنادر شهید رجايي، امام خمیني، 
ــمال،  ــهر در جنوب و بندر امیرآباد در ش خرمش
ــي دارند.  ــات حمل ونقل ريلي دسترس به امکان
ــن بنادر به  ــهم حمل ريلي در اي ــا اين همه، س ب
ــتناد آمارهاي موجود قابل مالحظه نیست و  اس
بخش اعظم كاالهاي بازرگاني از بنادر به مقاصد 
داخلي يا از مبادي تولیدي به بنادر، از مسیرهاي 
ــود. به عنوان نمونه، از 140  جاده اي حمل مي ش
ــه و بارگیري كاالهاي  میلیون تُن عملکرد تخلی
ــي در بنادر، تنها 3/7 میلیون تُن  نفتي و غیرنفت
ــط بخش  ــش ريلي و مابقي توس ــط بخ بار توس
جاده اي از/ به بنادر حمل شده است. درحالي كه 
ــازي يارانه ها و افزايش  با اجراي قانون هدفمندس
ــي، انتظار مي رود به منظور  هزينه هاي حمل ونقل
كاهش هزينه ها و قیمت تمام شده ي خدمات در 

اين بخش، تدابیر الزم براي افزايش سهم زيربخش 
ريلي از حمل ونقل بازرگاني كشور به عمل آيد.

از طرف ديگر، به رغم تأثیر غیرقابل انکار حمل ريلي 
در ارتقاء كارآيي و سهم بنادر در اقتصاد ملي، هنوز 
برخي از بنادر مهم ازجمله انزلي، نوشهر، بوشهر، 
باهنر، لنگه، عسلويه و چابهار، به شبکه ي سراسري 
راه آهن مّتصل نیستند و اتّصال اين بنادر به شبکه ي 
ريلي مي تواند نقش به سزايي در افزايش سهم حمل 
ــاي تجاري و نیز  ــي از جابجايي داخلي كااله ريل

توسعه ي ترانزيت كشور داشته باشد. 
ــاخت هاي ريلي  ــر به اهمیت زيرس همچنین، نظ
ــعه ي فعالّیت هاي بندري، سازمان بنادر و  در توس
دريانوردي، نسبت به توسعه ي شبکه ي داخلي رآه هن 
به طول 189 كیلومتر در بنادري مانند: امام خمیني 
 )120 كیلومتر(، شهید رجايي ) 40 كیلومتر(، خرمشهر 
)15 كیلومتر( و نیز امیرآباد ) 14 كیلومتر( مبادرت 
ــر، پروژه هاي ديگري چون  ورزيده و در حال حاض
احداث اسکله ي رو ـ  رو ريلي در بندر امیرآباد، احداث 

شانتینگ ياردهاي كانتینري،  فلّه و مواد  نفتي را نیز 
در بندر شهید رجايي در دست اقدام دارد.

● آيا زيرساخت هاي موجود، توان پاسخ گويي  
به نيازهاي فعلي و طرح هاي توسعه اي بنادر 

در آينده  ي نه چندان دور  را دارد؟
زيرساخت هاي  موجود ريلي در بنادر، به شرحي 
ــخ گوي نیازهاي  ــد، تا حدودي پاس كه اشاره ش
عملیاتي در اين بخش است كه امیدوارم با اجراي 
ــركت  ــط ش ــعه ي  خطوط ريلي توس طرح  توس
ــالمي ايران در پس كرانه ي  راه آهن جمهوري اس
ــادر و اتّصال بنادري كه فاقد ارتباطات ريلي با  بن
شبکه ي راه آهن سراسري كشور هستند، اين روند 

بیش از پیش بهبود يابد.

● ارزيابي ش�ما از شرايط فعلي شبكه هاي 
ريلي )مرتبط با بنادر كشور( چيست؟

در حال حاضر، طول كلي خطوط ريلي كشور حدود 

معاون بندري و مناطق ويژه سازمان بنادر و 
دريانوردي در گفتگو با بندر و دريا تصريح كرد

هرچند برخي از بنادر بزرگ تجاري در سواحل كشورمان سال هاست كه به 
عن�وان دروازه هاي ورودي و خروجي كاال ايفاي نقش مي كنند، اما عليرغم 
برخورداري از زيرس�اخت هاي مطلوب دريايی و تجهيزات مناسب بندری، 
جابجايي بار و كاال از پايانه های فوق به نقاط هدف با كندي و توام با آلودگی 
و افزاي�ش هزينه حمل مواجه اس�ت كه فقدان و يا ضع�ف دربهره مندی از 

خدمات ريلی يكي از داليل عمده آن می باشد.
هرچند زيربخش جاده اي با تردد انبوه خودروهاي س�نگين توانس�ته تا به 
امروز پاس�خ گوي نيازهاي جاري باش�د اما، در دراز م�دت با تغيير كاربری 
بنادر در نس�ل جدي�د و ورود انبوه بارهای كانتينری توس�ط كش�تي هاي 

عظيم اقيانوس پيما، در صورت عدم چاره جويی وبه كار نبس�تن تمهيدات 
 الزم مبني بر تجهيز پايانه هاي بندري به ش�بكه ي كارآمد و توانمند ريلي، 
مي تواند به بحراني مبدل شود كه اقتصاد حمل و نقلي و سالمت كسب وكار 

بندری را  تحت الشعاع اثرات منفي خود قرار دهد.
از اينروی در گفت و گو با محس�ن صادقي فر، معاون امور بندري س�ازمان 
بن�ادر و دريانوردي ضمن بررس�ي وضعي�ت فعلي عمليات بن�ادر بازرگاني 
ازحيث بهره مندي از خدمات ريلي ، به ضرورت هاي توس�عه و ارتقاي اين 
خدمات، به عنوان مكمل فعاليت هاي بندري ودريايي پرداخته ايم. آنچه كه 

در ادامه مي خوانيد ماحصل اين گفت و گو است.
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9733 كیلومتر است كه بخشي از اين خطوط به 
شرح محورهاي زير، با بنادر كشور ارتباط دارند.

ــهید رجايي: بندر  ــاي مرتبط با بندر ش 1.محوره
ــهید رجاييـ  اصفهانـ  تهرانـ  بندر امیرآباد؛  ش
بندر شهید رجاييـ  مشهدـ  سرخس، بندر شهید 

رجاييـ  تهرانـ  رازي و بالعکس. 
ــام خمیني و  ــا بندر ام ــط ب ــاي مرتب 2. محوره

خرمشهر:
بندر امام خمیني/ بندر خرمشهرـ  اهوازـ  تهرانـ  
بندر امیرآباد؛ بندر امام خمیني/ بندر خرمشهر ـ 
ــرخس؛ بندر امام خمیني/ بندر  اهوازـ  تهرانـ  س

خرمشهرـ  اهوازـ  رازي و بالعکس.
3. محورهاي مرتبط با بندر امیرآباد:

ــدر امام خمیني/ بندر  ــدر امیرآباد ـ  تهرانـ  بن بن
ــهید  ــدر امیرآبادـ  تهرانـ  بندر ش ــهر؛ بن خرمش

رجايي؛ بندر امیرآبادـ  تهران ـ  رازي و بالعکس.
اما ضرورت توسعه ي خطوط ريلي و افزايش ظرفیت 
و سهم بخش ريلي به منظور افزايش نقش راه آهن 
ــعه ي  ــور و نیز، توس در حمل ونقل بازرگاني كش

ترانزيت خارجي به خوبي احساس مي شود.

● توس�عه ي حمل ونق�ل ريلي، چ�ه اثراتي 
ب�ر فعاليت ه�اي بن�دري و درياي�ي خواهد 

گذاشت؟
طبیعتاً در صورتي كه قیمت تمام شده ي خدمات 
حمل كاال از بنادر كشور با استفاده از مسیرهاي 
ــه با بخش  ــد، در مقايس ــي كاهش پیدا كن ريل
ــوي  جاده اي مي تواند مورد اقبال بیش تري از س
ذي نفعان حمل ونقل، ازجمله صاحبان كاالهاي 
بازرگاني قرار گیرد. اين امر در شرايط اجراي قانون 
هدفمندسازي يارانه ها و افزايش قیمت سوخت، 
اهمّیت بیش تري پیدا خواهد كرد. از طرف ديگر، 
با توجه به ارائه ي خدمات حمل انبوه و دسترسي 
بخش ريلي به بازارهاي دوردست، مي تواند تأثیر 
مستقیمي بر توسعه ي حجمي و سرعت و سهولت 
ورود و خروج كاالها از/ به بنادر داشته باشد و در 
هر حال، ضمن افزايش رضايت مشتريان، بر جذب 
بازار و افزايش بهره وري بنادر نیز، تأثیرات مثبت و 

غیرقابل انکاري خواهد گذاشت.

● بنادر ش�مالي و جنوبي، از منظر ترانزيت 
و ترانش�يپ،  دروازه ه�اي ورودي و خروجي 
بار و كاال به كش�ور محس�وب مي ش�وند. با 
توجه به اين كه مطلوب  اس�ت اين دروازه ها 
با ش�بكه ريل�ي به يكديگر متصل ش�وند و 
ارتقا يابند، به منظور افزايش بهره وري بنادر و 
افزايش توانمندي شبكه ي ريلي كشور، چه 

توصيه هايي داريد؟
ــتا و نظر به نقش حمل ونقل ريلي در  در اين راس
افزايش بهره وري و كاهش هزينه هاي حمل از بنادر 
كشور كه اثرات آن مستقیماً به افزايش منافع ملّي 
و رضايت مردم برمي گردد، و به استناد ارزيابي هاي 
كارشناسانه سازمان بنادر و دريانوردي، پیشنهاداتي 

به شرح زير مطرح مي شود:
ــهر، چابهار، انزلي،  ــادر بازرگاني بوش 1. اتّصال بن

نوشهر، عسلويه، لنگه و باهنر به شبکه ي سراسري 
راه آهن كشور به منظور تسهیل و تسريع در حمل 
ريلي كاالها از مبادي تولید داخلي به بنادر، براي 
رونق بخشیدن به امور صادراتي و تسهیل در حمل 

ريلي  كاالها از بنادر به مقاصد مصرف داخلي.
2. افزايش ظرفیت خطوط ريلي و دوخطه كردن 
پس كرانه ي ريلي بنادر شهید رجايي و امام خمیني، 
به منظور افزايش سهم بخش ريلي در حمل كاال از/ 

به بنادر.
ــي، به منظور  ــیر حمل ريل ــرعت س 3. افزايش س
افزايش رقابت پذيري اين بخش در مقايسه با حمل 
جاده اي براي تسريع و تسهیل در خروج كاالها از 

بنادر.
ــازي و  4. بهره گیري از فن آوري هاي مدرن و نوس

مدرنیزاسیون ناوگان و سیستم هاي ريلي.
ــرمايه گذاري  هاي بخش خصوصي  ــذب س 5. ج
ــري از منابع مالي، فني و تخصصي اين  و بهره گی

بخش در توسعه ي صنعت حمل ونقل ريلي.

● س�ازمان بنادر در نظر دارد با تبديل بندر 
ش�هيد رجايي ب�ه هاب منطق�ه اي ظرفيت 
 TEU عمليات�ي اين بن�در را به 6 ميلي�ون
ارتقا دهد، آيا همگام با اين برنامه، ش�بكه ها 
و خدمات ريلي نيز  ارتقا خواهند يافت؟ اگر 
برنام�ه ي خاصي مد نظر اس�ت، لطف�اً آن را 

تشريح كنيد؟
در بخشي از امور مربوط به توسعه ي حمل ونقل 
بار از بنادر كه مرتبط با وظايف و اختیارات سازمان 
بنادر و دريانوردي است، اقداماتي چون توسعه ي 
ــهید رجايي به  ــبکه ي داخلي راه آهن بندر ش ش
طول 16 كیلومتر به منظور ارتباط ريلي پايانه هاي 
داخلي بندر به شبکه ي سراسري راه آهن و تکمیل 
ــانتینگ يارد كانتینري صورت گرفته است. از  ش
ــط همکاران ما در بخش ريلي  ــوي ديگر توس س
ــور نیز، اقدامات مناسبي برنامه ريزي شده تا  كش
ظرفیت پس كرانه ي ريلي بندر شهید رجايي به 
ــدود 40 میلیون تُن ارتقاء يابد كه از آن جمله  ح
ــور بندرعباس ـ  ــه دوخطه كردن مح مي  توان ب

سیرجان اشاره كرد. 
ــدن بندر  ــه ي مهّمي كه در رابطه با هاب ش نکت
ــرار گیرد، اين  ــهید رجايي بايد مورد توجه ق ش
است كه هاب شدن، صرفاً به معناي حمل داخلي 
ــبکه ي ريلي يا جاده اي به سمت  كانتینر از راه ش
ــت؛ بلکه انتظار  بازارهاي داخلي يا ترانزيتي نیس
ــادي از ظرفیت كانتینري بندر  مي رود بخش زي
ــهید رجايي در زمینه ي ترانشیپ كانتینر به  ش
سمت ساير بنادر منطقه مورد استفاده قرار گیرد 
ــهید رجايي در مقايسه با  و نقش كانوني بندر ش
ــاير بنادر حوزه ي خلیج فارس و درياي عمان  س

تقويت شود.

● چالش  هاي موجود ميان زيربخش حمل ونقل 
ريلي و امور بندري كشور، كدامند؟ 

اصالً چالشي بین بخش هاي بندري و ريلي وجود 
ــدري، حلقه هاي  ــش ريلي و بن ــدارد؛ هردو بخ ن

ــام زنجیره ي  ــک زنجیره به ن ــته ي ي به هم پیوس
ــتیک محسوب مي شوند كه مکمل  تأمین و لجس
ــتي در يک  ــه هر گونه كاس ــد. در نتیج يکديگرن
زيربخش مي تواند شديداً عملکرد زيربخش ديگر را 
تحت تأثیر خود قرار دهد. اين سخن در مورد ساير 
شقوق حمل ونقل ازجمله؛ حمل دريايي و جاده اي 
ــت و آن ها نیز مي  توانند در توفیق يا  نیز صادق اس
عدم توفیق عملکرد بنادر در خدمت رساني مناسب 

به مشتريان، نقش به سزايي داشته باشند.
بر اين اساس، همکاري مطلوبي بین دو زيربخش 
حمل ونقل ريلي و دريايي كشور وجود دارد و اين 
ــعه ي تجاري كشور، نقش  تعامل، در بهبود و توس

مهّمي ايفا خواهد كرد.

● تعامل و همكاري س�ازمان بنادر و شركت 
راه آهن جمهوري  اسالمي ايران، در زمينه ي 
رفع مشكالت و توجه نسبت به اهداف سند 
چشم انداز چگونه است؟ آيا اين  همكاري ها 

شامل پس كرانه نيز مي شود؟
از آن جا كه هر دو سازمان، عضو خانواده ي بزرگ 
وزارت راه و شهرسازي هستند و از سوي ديگر، هردو 
آن ها متولي بخشي از حمل ونقل كشور محسوب 
مي شوند، طبیعتاً تعامل و همکاري شايسته اي نیز 
ــوارد، رفع موانع و  ــا يکديگر دارند. اما در اكثر م ب
مشکالت نیازمند برخورداري از اختیارات و منابعي 
خارج از توان هردو سازمان است كه تأمین چنین 
منابع و اختیاراتي، هماهنگي و همفکري بیش تر 
ــازمان را طلب مي  كند. به عنوان نمونه، در  دو س
حال حاضر، يکي از مهمّ ترين  موانع فراروي اجراي 
پروژه هاي زيرساختي در بخش حمل ونقل كشور، 
ــت كه سازمان بنادر و  تأمین منابع مالي الزم اس
دريانوردي، به رغم اين كه وظیفه و مسئولیتي در 
ــدارد، اما به دلیل  قبال پروژه هاي پس كرانه اي ن
ــره وري بنادر،  ــا در افزايش به ــش آن پروژه ه نق
به ناچار نسبت به تأمین بخشي از منابع مالي الزم، 
ــون بخش اعظم چنین  ــت؛ اما چ اقدام كرده اس
ــامل  ــتره ي پس كرانه ها را ش همکاري هايي، گس
مي شود، ما در بخش ريلي نیز، حاضر به همکاري 
و همفکري الزم در حد مقدورات سازمان بنادر با 

بخش ريلي كشور هستیم.■

آمارهاي  استناد  به  بنادر  در  ريلي  حمل  سهم 
اعظم  بخش  و  نيست  مالحظه  قابل  موجود 
يا  داخلي  مقاصد  به  بنادر  از  بازرگاني  كاالهاي 
از مبادي توليدي به بنادر، از مسيرهاي جاده اي 

حمل مي شود.
* * *

ريلي  توسعه ي  خطوط  اجراي طرح   با  اميدوارم 
توسط شركت راه آهن جمهوري اسالمي ايران در 
پس كرانه ي بنادر و اّتصال بنادري كه فاقد ارتباطات 
ريلي با شبكه ي راه آهن سراسري كشور هستند، 

اين روند بيش از پيش بهبود يابد.
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بنادر، بدون توسعه ي حمل ونقل ریلي
»به نظر مي رسد، بنادر بدون توسعه حمل ونقل ريلي 
نمي  توانند كار خود را به خوبي انجام دهند و درواقع، 
دچار ضعف در حمل ونقل سرزمیني كاال مي شوند و 
سرانجام با رسوب كاال و كانتینر در پس كرانه هاي 

خود روبه رو خواهند شد.« 
صنفي  انجمن  ريیس  سعیدنژاد«،   »محمد 
شركت هاي حمل ونقل ريلي و خدمات وابسته، با بیان 
اين مطلب گفت: »در گذشته، يکي از بحث هايي كه 
پیرامون بنادر كشور به عنوان دروازه هاي اصلي ورود 
و خروج كاال مطرح بود، اين كه مي توانند به منظور 
رفع گلوگاه در شبکه ي حمل ونقل ريلي مورد توجه 
براي  مناسب  سرمايه گذاري  ضمن  و  گیرند  قرار 
به حداقل رساندن يا برطرف كردن اين گلوگاه ها 

اقدامات الزم را تحقق بخشید.«
وي به ضرورت هاي اين سرمايه گذاري اشاره كرد 
و با بیان اين مطلب كه  اگر بنا باشد بنادر براي 
حمل  كاال، ترانزيت و سوآپ آن، به رشد و توسعه ي 
قابل توجهي دست يابند، بايد به توسعه ي شبکه ي 
نگاه  خود،  پس كرانه ي  از  بخشي  عنوان  به  ريلي 
ويژه اي داشته باشند، افزود: »طبیعتاً اين امر، روند 
سرمايه گذاري در بنادر را معطل، غیر بهره ور و غیر 
اقتصادي می كند، از اين رو، بنادر خود بايد با تعامل 
مناسب، نقاط ضعف حمل ونقل عمومي كاال در كشور 
را مرتفع سازند. بنابراين بنادر به عنوان بخش اصلي 
و راهبردي حمل ونقل كاال، براي بهره وري بیش تر 
از سرمايه گذاري هاي زيربنايي خود، بايد به صورت 
مؤثر و جدي وارد روند توسعه ي حمل ونقل ريلي 
شوند و ضمن سرمايه گذاری، بخشي از مشکالت 

موجود را حل كنند.«
»سعیدنژاد«، ضمن اظهار رضايت از اتصال بنادر 
اصلي در جنوب كشور به شبکه ي اصلي حمل ونقل 
ريلي، خاطرنشان كرد: »در حال حاضر، دو بندر 
اصلي جنوب، يعني بندر شهید رجايي و بندر امام 
خمیني و البته بندر خرمشهر به شبکه ي حمل ونقل 
ريلي  كشور متصل هستند و در بندر شهید رجايي 
كه عمده ي حجم كاال و كانتینر كشور را در خود 
متمركز كرده است، خطوط راه آهن تا شهرستان 

تزرج به صورت دوخّطه وجود دارد. از آنجا به صورت 
زيرسازي دوخّطه و روسازي يک خّطه كشیده شده 
است، كه امیدواريم خّط دوم آن تا پايان سال جاري 

اجرا و به بهره برداري برسد.«
نقل  و  های حمل  انجمن صنفی شركت  رئیس 
ريلی و خدمات وابسته، تکمیل خط دّوم راه آهن 
بافق را داراي نقش بسیار مؤثر در زمینه ي واردات، 
ترانزيت و سوآپ كاال دانست و اظهار داشت: »با 
اتصال راه آهن بافق به مشهد و سرخس و امتداد 
آن از اين مسیر به سمت كشورهاي آسیاي میانه و 
همین طور از مسیر يزد، اصفهان، تهران به ساير نقاط 
داخلي، مي توانیم شبکه ي حمل ونقل ريلي را مبتني 

بر منطق ترانزيتي در سرتاسر كشور ايجاد كنیم.«
وي در خصوص ويژگي خطوط راه آهن در مسیر 
جنوب غربي كشور گفت: »در حال حاضر، شبکه 
ريلی به اهواز، در مسیري كوهستاني و به صورت 
طبیعتاً  و  مي گذرد  زاگرس  كوه هاي  از  يک خطه 
است  به صورت محدود  بار  داراي ظرفیت  حمل 
و بايد تالش شود تا ظرفیت هاي حمل بار در اين 
مسیر و در قالب روش هاي كوتاه مدت و درازمدت 
افزايش يابد، كه اين امر، با بهره گیري از سامانه هاي 
عاليم و ارتباطات و كنترل قطارها در كوتاه مدت 
امکان پذير است و در درازمدت نیز، با اجراي خط 
دّوم، مي توانیم به اهداف موردنظر دسترسي پیدا 

كنیم.« 
»سعیدنژاد«، تأمین ناوگان و لکوموتیو و منطقي شدن 
تعرفه ها توسط شركت راه آهن را باعث ايجاد فضاي 
توسعه ي  در  الزم  جذابیت  پديداري  و  رقابتي 
حمل ونقل ريلي دانست و افزود: »به نظر مي رسد كه 
در زمینه ي حمل  انبوه كاال در بنادر، دچار مشکل 
خاص و حاّدي نیستیم و مي توانیم به سرعت حجم 
كاالی رسوب شده در پس كرانه هاي بندري را جابه جا 
كنیم. از اين رو، خطوط ريلي با يک سري تغییرات 
مختصر،  مي توانند پاسخ گوي نیازهاي بنادر باشند. با 
اين وجود ارتقاي سامانه هاي كنترل و عاليم راه آهن 
براي پاسخ گويي به ظرفیت باالي تقاضاي فعلي و 

پیش رو، ضروري به نظر مي رسد.«
رئیس انجمن صنفی شركت های حمل و نقل ريلی 

رئيس انجمن صنفی شركت های 
حمل و نقل ريلی در گفت و گو با بندر و دريا

در بررس�ي جوان�ب مختلف توس�عه ي 
س�امانه ي حمل ونق�ل ريل�ي، زواي�اي 
ناش�ناخته اي وج�ود دارن�د ك�ه بدون 
تبيي�ن ش�فاف آن ه�ا، نمي ت�وان ب�ه 
توسعه ي واقعي، به منظور ايجاد ارتباط 
و تعام�ل مؤثر با بنادر كش�ور به عنوان 
دروازه ه�اي اصل�ي ورود و خ�روج كاال 
دس�ت يافت. ع�دم توس�عه ي متوازن 
خطوط سراس�ري ريلي كشور؛ با ناتمام 
ماندن برخي پروژه ها به داليل مختلف، 
عم�اًل، زنجي�ره ي اصل�ي لجس�تيك و 
جابه جاي�ي بهينه ي كاال در ش�يوه هاي 
حمل ونقل تركيبي را  دچار گسس�تگي 
كرده اس�ت و از سوي ديگر، توجه ويژه 
به حمل ونقل جاده اي كه طي س�ال هاي 
اخي�ر امتي�ازات بيش ت�ري را ب�ه خود 
اختصاص داده، موجب آن ش�ده اس�ت 
كه براي شناسايي اين زوايا و گلوگاه ها، 
به سياس�ت گذاري ها  دقيق ت�ر  نگاهي 
نسبت به فعاليت راه آهن داشته باشيم. 
از اين رو، نظرات »محمد س�عيدنژاد«، 
و مديرعام�ل س�ابق ش�ركت راه آه�ن 
جمهوري اس�المي اي�ران و نيز، رييس 
ش�ركت هاي  صنف�ي  انجم�ن  كنون�ي 
حمل ونق�ل ريل�ي و خدمات وابس�ته، 
در كار شناس�ايي زواياي ناش�ناخته ي 
گسترش و توسعه ي سامانه ي حمل ونقل 
ريلي كشور و تبيين گلوگاه هاي مربوط 
به آن به منظور مرتفع ساختن مشكالت 
موجود از اهميت قابل توجه اي برخوردار 

است. 
اين نظرات ك�ه در گفت و گو با خبرنگار 
ماهنام�ه بن�در و دريا بيان ش�ده را در 

ادامه می خوانيد:
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دسترسي  امکان  خصوص  در  وابسته،  خدمات  و 
بنادر شمالي كشور به شبکه ي حمل ونقل ريلي، 
خاطرنشان كرد: »مهم ترين بندر شمالي كشور از 
نظر حجم ورودي و خروجي كاال، بندر انزلي است 
متصل  سراسري  راه آهن  به  حاضر  حال  در  كه 
نیست و يکي از اولويت هاي مهم توسعه ي شبکه ي 
حمل ونقل ريلي، توسعه ي راه آهن قزوين ـ رشت 
ـ انزلي به آستارا محسوب مي شود كه پروژه ي آن 
در حال اجرا است و احتماالً، تا 4 سال آينده و در 
صورت تأمین منابع مناسب، شاهد بهره برداري از آن 

خواهیم بود.«
وي از اتصال بندر امیرآباد به شبکه ي حمل ونقل 
ريلي كشور اظهار رضايت كرد و گفت: »به نظر 
مي رسد كه در حال حاضر در مسیر راه آهن منطقه 
ويژه اقتصادي بندر امیرآباد، با توجه به امکانات و 
میزان كاالي جابه جاشده در آن، با مشکل خاصي 
روبه رو نباشیم؛ اما بايد خاطرنشان كرد كه اين مسیر 
به طور كلي مسیري كوهستاني محسوب مي شود 
و از شرايط و محدوديت هاي خاص خود برخوردار 

است.« 
ريیس انجمن صنفي شركت هاي حمل ونقل ريلي و 
خدمات وابسته، به واگذاري 80درصد از  واگن هاي 
باري راه آهن به بخش خصوصي اشاره كرد و در 
اين مورد گفت: »بین سال هاي 1380 تا 1386، 
با سیاست گذاري هاي انجام شده، بخش اعظمي از 
واگن هاي مسافري و باري شركت راه آهن به بخش 
خصوصي واگذار شد و بر اثر اين اقدام، تجربه خوبی 
را در زمینه ي خصوصي سازي برخي از امور به دست 

آورد.«
وي از تأمین لکوموتیو، به عنوان يکي از راه كارهاي 
ياد  ريلي  حمل ونقل  توسعه ي  به  مربوط  اصلي 
كرد و افزود: »پس از سال 1386، با پشتیباني و 
حمايت های بخش خصوصي به منظور توسعه ي 
حمل ونقل ريلي اّولین شركت عملیاتي در زمینه ي 
تأمین لکوموتیو، تحت عنوان »شركت حمل ونقل 
ريلي البرز نیرو تشکیل شد. اين شركت، 37 دستگاه 
لکوموتیو را آماده سازي مي كند كه 25 دستگاه آن 
در حال فعالیت در شبکه ي حمل ونقل ريلي  كشور 
است و توانسته 12درصد از توان كشنده هاي موجود 

اين شبکه را نیز به خود اختصاص دهد.«
»سعیدنژاد«، در خصوص پیشینه ي تشکیل انجمن 
خدمات  و  ريلي  حمل ونقل  شركت هاي  صنفي 
وابسته ي ايران، خاطرنشان كرد: »اين انجمن در 
فرآيند  به  توجه  با  كه  شد  تأسیس  سال 1380 
خصوصي سازي در شركت راه آهن، طي 10 سال 
طوري  به  است؛  داشته  خوبي  نسبتاً  رشد  اخیر، 
كه در حال حاضر، 49 عضو دارد كه با دارا بودن 
حجم هنگفتي از سرمايه، در زمینه ي خريد و تأمین 
مسافري  واگن هاي  و  باري  واگن هاي  لکوموتیو، 

فعالیت مي كنند.«
ريیس انجمن صنفي شركت هاي حمل ونقل ريلي 
و خدمات وابسته، مهم ترين وظیفه ي اين انجمن 
را ايجاد تعامل بین شركت هاي حمل ونقل ريلي، 
بخش خصوصي و شركت راه آهن جمهوري اسالمي 
ايران عنوان كرد و اظهار داشت: »طبیعتاً اين نقش 

با توجه به موقعیت ويژه اي كه در زمینه ي توسعه ي 
حمل ونقل ريلي كشور به وجود آمده، بسیار مهم 
و راهبردي است و دلیل  اصلي آن، اين است كه 
ما در دوره ي گذار از شرايط صددرصد دولتي به 
خصوصي به سر مي بريم و با توجه به اين  مهم كه، 
تاكنون كل امکانات شركت راه آهن در اختیار دولت 
به حمل ونقل  مربوط  فعالیت هاي  همه ي  و   بوده 
ريلي در گستره ي مديريت شركت راه آهن جمهوري 
اسالمي ايران انجام مي شده است، فرايند تغییر و 
شکل گیري بخش خصوصي در حمل ونقل ريلي، 
قوانین و سیاست هاي كشور را هم معطوف به خود 

ساخته است.«
و  جدي  تعامل  ايجاد  ضرورت  و  اهمیت  به  وي 
براي  ريلي  حمل ونقل  شركت هاي  بین  سازنده 
شکل گیري رابطه ي سازنده ي آن با شركت راه آهن 
اشاره و خاطرنشان كرد: »با شکل گیري اين تعامل، 
نظام ها،  قوانین و روش هاي كاري مناسب، تنظیم 
و تدوين مي شود و افکار و اقدامات، بیش از پیش 
شركت هاي  تا  شد  خواهند  نزديک  يکديگر  به 
حمل ونقل ريلي بتوانند در اين مرحله، نیاز خود 
را براي تشکیل سازماني كه بتواند عهده دار نقش 
سازنده  در دو بخش راهبردي يادشده باشد،  برآورده 
سازند. شركت هاي عضو  نیز، بر اين نقش انجمن 
تأكید دارند؛ زيرا اين حمايت ها باعث شکل گیري 
تعامالت مطلوب در قالب جلسات و كارگروه هاي 

مربوط به آن شده است.«
»سعیدنژاد«، به مجموعه تأسیسات زيربنايي ريلي 
كشور شامل: ابنیه، تأسیسات، تجهیزات و ناوگان 
ريلي اشاره كرد و افزود: »در اين مرحله، تعريف 
شده بود كه تأسیسات زيربنايي و خطوط راه آهن، 
ايستگاه ها، باراندازها و سامانه هاي عاليم و ارتباطات 
در اختیار دولت باشد و با سرمايه گذاري دولت هم 
توسعه يابد و خود دولت نیز، هزينه هاي بهره برداري 
از سوي  و  بگیرد  به عهده  را  از آن ها  نگه داري  و 
ديگر، هدايت ناوگان و عملیات حمل، بارگیري و 
تخلیه ي كاال، توسط بخش خصوصي انجام و مورد 

سرمايه گذاري واقع شود.«

نگرش واقع بينانه به ظرفيت هاي ترانزیتي و 
سوآپ كاال در كشور

راهبردي  گذرگاه  دو  مسیر  در  ما  كشور  »گرچه 
شمال ـ جنوب و شرق ـ غرب قرار گرفته است؛ 
از توان مندي  ها در  ارزيابي واقعي  بايد ضمن  اما 
خصوص ظرفیت هاي ترانزيتي و سوآپ كاال، بهترين 
گزينه ها را براي افزايش سطح بهره گیري و استفاده 
ريلي   حمل ونقل  موجود  شبکه ي  كارايي هاي  از 

انتخاب كنیم و آن را به منصه ي ظهور برسانیم.«
امور  در  غفلت  مطلب  اين  بیان  با  »سعیدنژاد« 
يادشده را به منزله ي اشتباهي تاريخي قلمداد كرد 
امر  اين  بهینه گرداني  و  بهسازي  از  و گفت: »اگر 
غفلت كنیم، بدون داشتن چشم اندازي روشن، به 
توسعه ي زمینه هاي مختلفي همت مي گماريم كه 
شايد تأثیر مطلوبي بر كل شبکه ي حمل ونقل ريلي 
كشور نداشته باشد و به رغم موقعیت ممتاز و مناسب 
ترانزيتي و سوآپ كاال، ضرورت ايجاد شبکه هاي 

ريلي مناسب و كارآمد براي اتصال به كشورهاي 
شمالي را امر مهّمي تلقي نکنیم.« 

عراق  كشورهاي  به  منتهي  راه آهن  خطوط  وي، 
و تركیه را نامناسب و ناكارآمد توصیف كرد و در 
اين خصوص افزود: »خطوط راه آهن ايران در مسیر 
تركیه، تنها تا درياچه ي وان ادامه دارد. بنابراين، بايد 
توانايي هاي خود را با توجه به پیشینه و بضاعت هاي 
وارد  دقیق  ارزيابي  با  همراه  و  بسنجیم  موجود 
عرصه ي عملیاتي شويم تا مجبور نباشیم دست به 

كارهاي غیرقابل تحقق بزنیم.« 
نقل  و  های حمل  انجمن صنفی شركت  رئیس 
ريلی و خدمات وابسته، از پروژه هاي راه آهن مگنت 
و اجراي راه آهن شیراز - بندرعباس، به  عنوان 
تجربیات ناموفق در  زمینه ي دست يازي به اقدامات 
پرهزينه ياد كرد و اظهار داشت: »بیان حرف هاي 
سرمايه هاي  رفتن  هدر  باعث  دسترس،  غیرقابل 
مالي، انساني و مديريتي كشور، همراه با تجهیزات 
و امکانات موجود مي شود كه در نهايت، با پراكندگي 
غیرعملي،  پروژه هاي  اجراي  براي  امکانات  اين 
فرصت ها و اوقات كاري فراواني از دست مي رود كه 

بايد به رفع منطقي گلوگاه ها بینجامد.«
امکانات  اين پرسش ها كه سرمايه و  با طرح  وي 
كشور، به طور واقعي در چه حد  است؟ و از چه 
آن ها،  انطباق  با  تا  برخورداريم  توانايي  میزان 
بتوانیم به چشم انداز اهداف و خواسته هاي خود در 
چارچوب بهره گیري از دو گذرگاه شمال ـ  جنوب و 
شرق ـ غرب دست يابیم؟ خاطرنشان كرد: »بايد 
شبکه ي ريلي موجود را با حداكثر توان به شبکه ي 
ريلي كشورهاي همسايه متصل كنیم و در كنار آن، 
نسبت به تکمیل هرچه سريع تر راه آهن قزوين ـ 
رشت ـ  انزلي به آستارا بکوشیم و راه آهن ايران از 
راه عراق به بندر الزقیه ي سوريه در سواحل درياي 
بتوانیم  ديگر،  طرف  از  و  شود  متصل  مديترانه 
راه آهن كشور را به هرات در افغانستان وصل كنیم 
راه آهن كرمان ـ زاهدان ـ  اتصال  با  و همین طور 
میرجاوه به مرز پاكستان، ضمن تکمیل اتصاالت 
افزايش  براي  يادشده،  ريلي در مسیر دو گذرگاه 
سطح بهره وري از شبکه ي ريلي داخلي، گلوگاه هاي  
مربوطه را در اسرع وقت مرتفع سازيم تا سرمايه ها و 

اهداف ريلي به اين سمت  گرايش پیدا كند.«
و  دولت  كه  مطلب  اين  بیان  با  »سعیدنژاد«، 
سیاست گذاران كشور در عملکرد راه آهن، فرض را 
بر اين گذاشته اند كه راه آهن بايد به وسیله ي بخش 
خصوصي توسعه پیدا كند، گفت: »اين كار زماني 
تحقق مي يابد كه امکان ورود بخش خصوصي به 
اين عرصه به طوركلي فراهم آيد و اين امر، مستلزم 

مهم ترين بندر شمالي كشور از نظر حجم ورودي 
و خروجي كاال، بندر انزلي است كه در حال حاضر 
از  يكي  و  نيست  متصل  سراسري  راه آهن  به 
اولويت هاي مهم توسعه ي شبكه ي حمل ونقل ريلي، 
توسعه ي راه آهن قزوينـ  رشتـ  انزلي به آستارا 

محسوب مي شود.
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كه  است  فراواني  مقررات  و  ضوابط  به كارگیري 
مهم ترين آن ها ايجاد توجیهات اقتصادي مناسب 

براي بخش خصوصي است.«
رئیس انجمن صنفی شركت های حمل و نقل ريلی 
و خدمات وابسته، اهداف اصلي بخش دولتي در 
حمل ونقل ريلي را بازگشت غیرمستقیم سرمايه از 
راه كاهش تلفات جاني و خسارات مالي در بخش 
جاده اي كشور عنوان كرد و افزود: »البته اين امر، 
قابلیت كّمي شدن را هم دارد و مي توان براي آن، 
اعداد و ارقام آماري تعريف كرد. عالوه بر آن دولت 
به مسايل  ريلي،  توسعه ي حمل ونقل  با  مي تواند 
زيست محیطي توجه بیش تري كند؛ زيرا در اين 
صورت، سطح كم تري از زمین ها از بین مي روند كه 
به طور غیرمستقیم باعث درآمدزايي دولت مي شود؛ 
اما بخش خصوصي چنین نگرشي را ندارد و توقع 
چنین انتظاري هم از بخش خصوصي، توقع درستي 

نیست.«
وي، هدف اصلي بخش خصوصي در سرمايه گذاري 
را، بازگشت سريع سرمايه در حداقل زمان ممکن 
جذابیت  و  انگیزه  ايجاد  خواستار  و  كرد  عنوان 
توسعه ي  براي  رقابت پذيري  زمینه ي  در  بیش تر 
حمل ونقل ريلي شد و خاطرنشان كرد: »در صورتي 
كه ساير بخش ها نیز مانند حمل ونقل جاده اي از 
جذابیت و رقابت پذيري بیش تر برخوردار نشوند، 
بخش خصوصي فعال در حوزه ي حمل و نقل به 
جاي تأمین تجهیزات ريلي و سرمايه گذاري در اين 
بخش، به سوي خريد كامیون و سرمايه گذاري در 

بخش حمل ونقل جاده اي روي مي آورد كه ظاهراً 
بازگشت سرمايه و سودآوري آن بیش تر  است و 
در نتیجه توسعه در حمل ونقل ريلي عقیم مي ماند. 
در  اصلي  گلوگاه هاي  شناسايي  با  بايد  رو  اين  از 
توسعه ي حمل ونقل ريلي، با زبان  اقتصادي با بخش 
خصوصي صحبت كرد و شرايط را مهیا كرد تا ضمن 
سودآوري مناسب، حمل ونقل ريلي هم، توسعه ي 

منطقي خود را در پیش بگیرد.«

تعامل با حمل ونقل جاده اي 
»حمل ونقل جاده اي، با حمل ونقل ريلي رقابت دارد 
كه مي توان با تعامالت مناسب، هردو را به سوي 

جايگاه واقعي اش رهنمون كرد. 
اصلي  زمینه ي   مطلب،  اين  بیان  با  »سعیدنژاد« 
بیش تر  توجه  را  جاده اي  حمل ونقل  توسعه ي 
دستگاه ها و مقامات اجرايي كشور دانست و گفت: 
»طي ده ها سال كه نمايندگان مجلس و مقامات 
استاني به دنبال حل مشکالت و معضالت محلّي 
آنان  ذهن  به  كه  اي  مسئله  اّولین  هستند،  خود 
رسیده و در پي حل آن بودند، توسعه ي جاده اي 
در مناطق و حوزه هاي انتخابي شان بوده است، تا 
ضمن آن، اين مناطق با مسیر هاي اصلي و فرعي به 
شبکه ي جاده اي كشور دست يابند. از اين رو، شاهد 
آن هستیم كه مثالً در استان فارس، عمده ي توسعه 
حمل ونقلي، در بخش جاده اي صورت گرفته است.«

به  الوندنیرو،  ريلي  حمل ونقل  شركت  مديرعامل 
اولويت بخش مسافري نسبت به بخش باري در 
مسیرهايي مانند تهران - مشهد به دلیل پرمسافر 
بودن و احداث خط دّوم در مدت زماني كوتاه با 
افزود: »در  تأمین سريع منابع مالي اشاره كرد و 
بخش  باري هم معموالً حمل و نقل  ريلي در نقاطي 
شامل  و  بوده  باال  جدي  به طور  كاال  مصرف  كه 
مسیر  در  مثالً،  مي شود.  فوالدسازي  كارخانجات 
يزد - اصفهان كه داراي معادن غني سنگ آهن و 
زغال سنگ  است و كارخانه هاي  بزرگ فوالد مباركه 
و ذوب آهن وجود دارد، شکل خاص خود را پیدا 

كرده است.« 
وي از عدم وجود شبکه ي سراسري حمل ونقل ريلي 
انتقاد كرد و گفت: »به دلیل طوالنی بودن مسیرهاي 
ريلي نسبت به مسیرهاي جاده اي و مزيت جاده در 
مهم  نقطه ي  دو  بین  دسترسي  مسافت  حداقل 
كااليي، راه آهن قابلیت رقابت با جاده را ندارد و عماًل 
در مسیرهايي كه نیاز مبرم وجود دارد، مثل مسیر 
معادن گل گهر سیرجان به فوالد خوزستان، به رغم 
فاصله ي جاده اي حدود 800 كیلومتر، راه آهن بايد از 
مسیر قم - اهواز بگذرد كه سطح دسترسي شبکه ي 
ريلي را نسبت به شبکه ي جاده اي، غیرقابل رقابت 
انتظار  به  رغم  كه  مي شود  باعث  اين  است.  كرده 

عمومي، هزينه هاي بخش ريلي افزايش پیدا كند.«
اولويت بخشي  در  دولت  نگرش  به  »سعیدنژاد« 
ريلي  حمل ونقل  به  نسبت  جاده اي  حمل ونقل 
اشاره كرد و در اين مورد گفت: »در جاده همه ي 
هزينه هاي  شامل:  زيربنايي،  هاي  سرمايه گذاري 
حتي  و  بهره برداري  و  نگه داري  توسعه،  ساخت، 
براي  راه  پلیس  و  راهداري  به  مربوط  هزينه هاي 

نظارت، توسط دولت تأمین مي شود؛ اّما در شبکه ي 
راه آهن، تنها هزينه هاي توسعه ي حمل ونقل ريلي 
با دولت است و هزينه هاي نگه داري و بهره برداري، 
تأمین  راه آهن  شركت  درآمدهاي  محل  از  بايد 
شود كه در مقايسه ي اين دو شیوه؛ شاهد تحمیل 
حجم قابل توجهي از هزينه ها به شبکه هاي  ريلي 

هستیم.« 
رئیس انجمن صنفی شركت های حمل و نقل ريلی 
و خدمات وابسته، اختصاص اين شیوه از حمل  در 
برخي مسیرها را به فرآورده هاي معدني و همین طور، 
به صرفه بودن حمل كاالي عمومي )جنرال كارگو( 
و كانتینر توسط كامیون را از ديگر داليل رقابتي 
نبودن حمل ونقل جاده اي با راه آهن عنوان كرد و 
گفت: »مجموعه ي اين عوامل باعث شده است كه 
ضمن كاهش حمل  بار بر حسب تُن ـ كیلومتر و 
جابه جايي مسافر بر حسب نفرـ  كیلومتر به میزاني 
كم تر از 10 درصد و به رغم افزايش حجم كاال در 
كشور، راه آهن رشد قابل توجهي در جابه جايي بار 
و مسافر نداشته باشد. اشکاالت ساختاري يادشده، 
موجبات آن را فراهم آورده است كه سیاست گذاري 
كشور، سمت وسويي را در پیش بگیرد تا معضالت 
پايه اي  و  جدي  به طور  ريلي،  بخش  در  يادشده 

حل وفصل نشود.«
وي به تأمین عمده ي تجهیزات و ناوگان حمل ونقل 
افزود: »به جز  و  اشاره كرد  ريلي در داخل كشور 
اقالمي مانند ريل و سوزن هاي ايستگاهي كه تولید 
عمده ي  نیست،  مقرون به صرفه  داخل  در  آن ها 
تجهیزات و ناوگان مورد نیاز شبکه ي حمل ونقل 
ريلي، توسط متخصصان داخلي قابل تأمین است. 
عالوه بر آن، به دلیل عدم كاربرد فنّ آوري و امکانات 
دوگانه ي اقالمي مانند؛ واگن باري، تحريم اقتصادي 
چندان شامل آن ها نشده؛ اما به رغم همه ي اين ها، 
تحريم اقتصادي، به طور غیرمستقیم بر روي صنعت 

حمل ونقل ريلي اثر گذاشته است.«
»سعیدنژاد«، بروز مشکالت عمومي مثل محدوديت 
عملکرد شبکه هاي بانکي و بیمه اي كشور را ازجمله 
آثار تحريم اقتصادي عنوان كرد و حل مشکالت 
عمومي و اداري كشور مرتبط با توسعه ي شبکه ي 
حمل ونقل ريلي در قالب پنجره ي واحد را خواستار 
اداري  فرايندهاي  »هرچه  كرد:  خاطرنشان  و  شد 
كشور بهتر تعريف شوند و به سمت ارايه ي خدمات 
حداقل  به  نیز،  مشکالت  برود،  پیش  الکترونیک 
ايجاد  با  امر،  اين  كه  مي يابد  كاهش  خود  میزان 
كارگروه هايي براي هماهنگي و همین طور با كاهش 
يا حذف هزينه هاي تمام شده در بخش حمل ونقل 
ريلي و افزايش تولید خدمات كااليي محقق مي شود. 
البته نبايد انتظار داشت كه با تصمیمات يک شبه، 
همچنین،  باشد.  حل  قابل  عرصه  اين  مشکالت 
تغییراتي كه طي دهه هاي اخیر به وجود آمده، كارها 
را تا حد زيادي ساده كرده است كه بايد با پايداري 
و استمرار راه كارها، ساير مشکالت بین بخشي را نیز 
حل كرد. بايد بپذيريم كه هنوز فاصله ي زيادي با دنیا 
داريم. از اين رو بايد اقدامات بیش تر و مؤثرتري براي 
كاهش هزينه هاي باالي تولید و جذب سرمايه گذاري 

در بخش حمل ونقل ريلي انجام شود.«■

بايد با شناسايي گلوگاه هاي اصلي در توسعه ي 
بخش  با  اقتصادي  زبان   با  ريلي،  حمل ونقل 
كرد  مهيا  را  شرايط  و  كرد  صحبت  خصوصي 
هم  ريلي  حمل ونقل  مناسب،  سودآوري  ضمن  تا 

توسعه ي منطقي خود را در پيش بگيرد.
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● در ابت�دا ضمن معرف�ي خود، بفرماييد 
صنعت حمل ونقل كشور، به ويژه حمل ونقل 

ريلي داراي چه وضعيتي است؟
بیش  از 22 سال در حوزه ي تجارت خارجي، 
به ويژه در صنعت حمل ونقل، سابقه ي فعالیت 
ــی  ــو كمیته كارشناس ــون عض دارم و هم اكن
كارگروه ترانزيت كشور، ريیس هیأت مديره ي 
انجمن كشتیراني و خدمات بندري خلیج فارس 
ــت و چگونگي  ــريح وضعی ــراي تش ــتم. ب هس
عملکرد حمل ونقل ريلي كشور، نخست ترجیح 
مي دهم به خواست گاه مديريتي كشور در اين 
زمینه اشاره كنم. متأسفانه، گاه ديده مي شد، 
مديراني كه مسؤول تصمیم گیري، برنامه ريزي 
و اجرا هستند، تخصص كافي و تجربه ي الزم 
ــر را ندارند و فاقد  ــه ي امور مورد نظ در زمین
ــتند.  انگیزه  الزم براي اجراي صحیح امور هس
ــفانه از اين  ــش ريلي حمل ونقل هم متأس بخ
ــت. حمل ونقل ريلي  آسیب مصون نمانده اس
ــت  ــي از به صرفه ترين انواع حمل ونقل اس يک

ــه عنوان  ــتي، ب ــل با كش ــد از روش حم و بع
ــیوه ي حمل ونقل در همه ي  اقتصادي ترين ش

دنیا شناخته شده است.
ــبکه هاي حمل ونقلي  ــا مطالعه ي وضعیت ش ب
ــادا و چین،  ــیه، امريکا،  كان ــورهاي روس كش
ــهم حمل ونقل،  خواهیم ديد كه بیش ترين س
ــت و حمل ونقل  متعلق به حمل ونقل ريلي اس

جاده اي نقش مکّمل آن را بر عهده دارد.
ــیله يي است كه  ــورها كامیون وس در آن كش
ــتگاه  هاي ريلي  اغلب براي توزيع بار بین ايس
ــي به ريل  و يا كارخانجاتي كه امکان دسترس
را ندارند، مورد استفاده قرار مي گیرد و درصد 
اندكي از صاحبان كاال براي انتقال بار از محّل 
ــود از كامیون  ــه مقصد مورد نظر خ تحويل ب
ــتفاده  ــه ي جاده اي اس ــايل نقلی ــر وس و ديگ
ــور ما، رويه اي وارونه  مي كنند. اين امر در كش
ــاهد آن هستیم  ــت؛ زيرا ش به خود گرفته اس
ــه ي برنامه ريزي ها،   ــي و اجراي هم كه طراح
ــرمايه گذاري ها و اهدافي كه در بخش هاي  س

دولتي و غیردولتي حمل ونقل تعريف مي شود، 
مبناي جاده اي دارند و حمل ونقل ريلي، نقش 

مکّمل آن را بر عهده مي گیرد. 
ــش خصوصي براي  ــوي ديگر، وقتي بخ از س
جابه جايي و انتقال كاال به نقاط مختلف متکي 
ــت كه  ــد، طبیعي اس به حمل ونقل ريلي نباش
مديران دولتي هم به ايجاد زمینه هاي رشد و 
شکوفايي اين شیوه  از حمل ونقل، عالقه نشان 

ندهند.
ــه آبراه هاي داخلي  ــور چین، به رغم اين ك كش
ــاظ  به لح را  ــود  خ ــاري  ج ــاي  رودخانه ه و 
ــبت نیز،  حمل ونقلي فّعال كرده، به همان نس
ــبکه هاي ريلي خود را گسترش داده است.  ش
بر اساس آمارهاي منتشره، ساالنه بالغ بر 40 
درصد حمل تجاري در چین، به صورت ريلي 
ــود؛ ضمن آن كه در اغلب مناطق  انجام مي ش
تولیدي و اقتصادي چین آبراه هاي رودخانه اي 
ــن قابلیت نیز وجود  ــود و حتي اي ديده مي ش
ــد؛ اما آنان از  ــه از ريل صرف نظر كنن دارد ك

هاب ش�دن بندر ش�هيد رجايي،  ورود نس�ل جديد كش�تي هاي 
اقيانوس پيم�ا، ترافي�ك حمل  ونقل�ي در بن�ادر و از طرف ديگر، 
ضرورت ايجاد بنادر خشك و توسعه ي حمل و نقل ريلي به عنوان 
بازوي مكّمل و توانمند زيربخش دريايي، از عمده ترين مسايل قابل 
بحث و بررسِي صنعت حمل ونقل امروز كشورمان محسوب مي شود، 
كه به باور كارشناسان، اگر تمهيدات الزم درباره ي  آن ها انديشيده 
نشود، عواقب جبران ناپذيری مانند: آلودگي هاي زيست محيطي، 
رس�وب بار و كانتينر در بنادر، ترافيك حمل و نقلي ماشين آالت 
سنگين و سوانح جاده اي را به دنبال خواهد داشت. يكي از عواملي 
كه مي تواند به توس�عه و رش�د صنعت حمل و نقل دريايي كمك 

برساند، وجود شبكه هاي ريلي در محوطه هاي بندري و پس كرانه ها 
اس�ت كه موجب جابه جايي و انتقال سريع بار مي شود. شواهد و 
قرائن نشان مي دهند كه دستيابي به چشم انداز مطلوب برنامه هاي 
كالن بندري و دريايي در افق 1404 كشور تنها با برقراري توازن و 
رفع مشكالت موجود و همچنين حل چالش هاي بين بخشي امكان 
پذير است. بر اين  اساس، ماهنامه ي »بندر و دريا« به منظور بررسي 
چند و چون مسايل و معضالت حمل و نقل دريايي كشور، اين بار با 
»مسعود پل مه« مديرعامل شركت كشتيرانی و ترابری بين المللي 
آراباختر به گفت وگو پرداخته اس�ت ، مشروح اين گفت و گو را با 

هم مي  خوانيم: 

مدير عامل شركت كشتيرانی و ترابری  بين المللی 
آرا باختر در گفت و گو با بندر و دريا تاكيد كرد 
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روش ريلي حمل كاال به منظور توانمندسازي 
تجارت خود بهره مي گیرند. 

ــوروي سابق و نیز در كشورهاي فدراتیو  در ش
روسیه و جمهوری های حوزه C.I.S كه اكنون 
به استقالل رسیده اند، در هر مسیري كه قدم 
ــفر كنید، در كنار جاده، خطوط  بگذاريد و س
ــوند. مناطقي در شوروي  ريل نیز ديده مي ش
ــتان،   ــتان، قزقیزس ــه: تركمنس ــابق ازجمل س
ــتان و خود روسیه وجود  ــتان، قزاقس تاجیکس
دارند كه جاده هاي آسفالت شده در آن مناطق 
ــل با همه ي  ــوند، اما خطوط ري ــده نمي ش دي

امکانات در آن جا وجود دارد.
همه ي كارخانه ها نیازمند حمل  و دريافت مواد 
اولیه  و مورد نیاز خود هستند و به صرفه است 
ــي كارخانه نیز، باز به كمک  كه محصول نهاي
ــود. به ايران برگرديم.  ريل منتقل و جابه جا ش
ــود كه عمر مفید يک  كامیون بر  ديده مي ش
ــتانداردهاي جهاني، معادل 8 سال  اساس اس
است؛ ولي عمر مفید يک واگن، برابر 30 سال 
برآورد مي شود. از طرفي میزان سرمايه گذاري 
ــراي تولید و يا فروش يک كامیون انجام  كه ب
ــاخت هاي مورد  ــه زيرس ــود، با توجه ب مي ش
ــه  و تعمیرگاه هاي  ــاز آن، اعم از جاده ،  پايان نی
ــت، ولي در  ــیار هنگفت و گزاف اس متعدد بس
ــت چنین  ــي، وضعی ــري از روش ريل بهره گی
ــنده ي جاده اي با استهالک  ــت. يک كش نیس
روزافزون و مصرف سوخت باال، وسیله اي است 
ــار را مي تواند حمل  ــه روزانه 20تا 24 تن ب ك
ــنده ي ريلي، قابلیت جابه جايي  كند؛ ولي كش
ــن كاال در روز را دارد. اگر   ــر 2000 ت ــغ ب بال
اين قابلیت در ايران وجود دارد كه در همه ي 
بخش هاي اقتصادي حايز اهمیت و همچنین، 
در همه ي بنادر ايستگاه هاي ريلي ايجاد شود، 
ــرمايه گذاري ها را به آن سمت  طبیعتاً بايد س
ــت كه  ــال ها اس معطوف كرد. اين رويکرد، س
ــال، بندر چابهار  ــت. براي مث مغفول مانده اس
ــت و  ــتراتژيک اس به رغم اين كه يک بندر اس
ــود كه از حیث اقتصادي برجسته  تالش مي ش
ــود، از نظر تحّوالت مبرم  و به جهان معرفي ش
ــاخص هاي چشمگیر تجاري، تا  اقتصادي و ش

حّد زيادي به دور مانده است.
ــار را مي  توان به عنوان يکي از مهم ترين  چابه
ــوس  ــان و اقیان ــاي عم ــوزه ي دري ــادر ح بن
ــي مي  توان با  ــي كرد. زيرا به راحت هند معرف
ــه ي ترانزيت  ــرمايه گذاري در چابهار، دامن س

ــتي هاي با تناژ  ــترش داد و كش كشور را گس
ــتي ها  ــاال را وارد آن منطقه كرد. اكنون كش ب
ــي مراجعه  ــهید رجاي ــه بنادر جبل علي و ش ب
ــهید رجايي،  ــد. بعد از عبور از بندر ش مي كنن
ــیپ  ــه 10درصد بارها ترانش ــاره نزديک ب دوب
ــپارند.  ــا را به فیدرها مي س ــوند و آن ه مي ش
كشتي ها در جبل علي، بیش تر از60درصد بار 
ــیپ مي كنند. اگر يک كشتي با  خود را ترانش
ــب بتواند در چابهار پهلو بگیرد،  امکانات مناس
ــافت قابل توجهي از مسیر خود را  طبیعتاً مس
ــبت به میزان  ــه همان نس ــاه مي كند و ب كوت
ــوخت نیز توجه خواهد كرد. به رغم  مصرف س
ــت هاي كالن برای توسعه بندر چابهار،  سیاس
ــفانه هیچ نوع زيرساخت مناسبي نه در  متأس
كرانه و نه در پس كرانه وجود ندارد. نه اين كه 
ــت،  ــن زمینه صورت نپذيرفته اس كاري در اي
بلکه كارهاي انجام شده، چندان حايز اهمیت 
نیستند؛ كارهايي نیستند كه ارزش قابل توجهي 
داشته باشند و به منزله ي سرمايه گذاري موثر 
ــوند.  ــوب  ش ــارت منطقه و ايران محس درتج
احداث ريل از مهم ترين عوامل رشد منطقه اي 
ــي از اهداف دولت در  ــت كه بخش چابهار اس
ــمار مي آيد ولي عماًل  برنامه هاي 5ساله به ش
بازخوردي نداشته است. با اتّکا به تجربه ي دو 
دهه كار تجاري، باور دارم كه اگر خطوط آهن 
ــرخس و از آن جا به پاكستان و  از چابهار به س
افغانستان وصل شود، دست كم میزان ترانزيت 
ــه كه اكنون  ــور به بیش از دو برابر آن چ كش
ــود دارد افزايش خواهد يافت و با پیدايش  وج

ــتهالک  ــوخت، اس ــبت، مصرف س همین نس
جاده اي و آمار مرگ ومیر جاده اي و هدر رفت 

سرمايه ملی نیز كاهش مي يابد.

● آيا غير از  خطوط ريلي چابهار، بقيه ي 
خط�وط  اصل�ي در بن�ادر ام�ام، ش�هيد 
رجاي�ي، اميرآباد و خطوطي كه هم اكنون 
در مسير بندر انزلي در حال احداث است، 
مي  توانند پاس�خ گوي نيازهاي مربوط به 

حمل ونقل باشند؟ 
ــعي مي كنم بر  اساس آمار،  متأسفانه خیر. س
ــال  ــريح كنم. در س ــخ منفي خود را تش پاس
ــون و 500 هزار  تُن  ــته، بالغ بر 9 میلی گذش
ــده كه سهم جاده اي،  كاال از  ايران ترانزيت ش
ــون و 200هزار تُن بوده  چیزي حدود 8 میلی
است و سهم ريلي از آن، 1میلیون و 300هزار 
ــال 1389،  بر  ــت. در س ــده اس تُن گزارش ش
ــه اي كه با عملکرد ترانزيت در  ــاس مقايس اس
ــال 1388 از طريق ريل انجام شده است و  س
طبق آمارهاي رسمي كه سازمان حمل ونقل و 
پايانه ها به عنوان متولي اصلي ترانزيت كشور 
منتشر كرده،  ديده مي شود كه حمل جاده اي 
ــال 1389، به میزان 42درصد افزايش و  در س
حمل ريلي، نزديک به 1درصد كاهش داشته 
است. با توجه به اين كه قسمت قابل توجهی از 
كاالهايي كه در سال 1387 به عنوان ترانزيت 
وارد و از ايران عبور كرده است، با روش ريلي 
حمل شده  اند. در سال 1389، دو عامل بسیار 
ــي ناديده  ــد كه حمل ونقل ريل ــم باعث ش مه

باور دارم كه اگر خطوط آهن از چابهار به سرخس 
و از آن جا به پاكستان و افغانستان وصل شود، 
دو  از  بيش  به  كشور  ترانزيت  ميزان  دست كم 
برابر آن چه كه اكنون وجود دارد، افزايش خواهد 
يافت و با پيدايش همين نسبت، مصرف سوخت، 
نيز  آمار مرگ ومير جاده اي  و  استهالك جاده اي 

كاهش مي يابد.
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ــده ي  ــه نرخ تمام ش ــود: اول اين ك ــه ش گرفت
ــتفاده از راه آهن به شدت افزايش پیدا كرد  اس
ــادي غیرقابل توجیه  كه براي يک فّعال اقتص
ــود و دوم، مدت زمان حركت يا ترانزيت هاي  ب
ــافت بندر  ــک كامیون مس ــت. ي ــف اس مختل
شهید رجايي تا سرخس كه دورترين نقطه ي 
ــور  است را در  ــرقي كش ــمال ش جنوب به ش
ــد؛ اما يک واگن  ــاعت طي مي كن مدت 72 س
همین مسافت را در مدت 11 روز مي پیمايد. 
ــدن زمان  ــه با طوالني ش ــبت ك به همان نس
ــاال مي رود،  ــاي حمل ب ــي، هزينه ه جابه جاي
ــراي انتقال بار  ــطح تقاضاي صاحبان كاال ب س
به وسیله ي ريل هم كاهش مي يابد. ما رقابت 
قابل توجهي در عرصه ي حمل ريلي بار نداريم 
كه بخواهد قابلیت هاي نهفته ي خود را در اين 
ــاس آن ها سرعت  ــکار كند، و بر اس عرصه آش
ــه و همچنین، مدت  ــدا كند، كراي افزايش پی
ــدا كند تا به  ــیر و حركت كاهش  پی زمان س
همان نسبت، باعث جذب مشتري و بازاريابي 

در بخش ريلي شود. 
ــي حمل ونقل ريلي  ــد كه متولي  اصل مي دانی
كشور، دولت است. آن گاه كه بخش خصوصي 
ــرمايه گذاري و ايجاد  بخواهد در اين زمینه س
رقابت كند، ديده مي شود كه براي اخذ مجوز 
ــركت راه آهن  فعالیت، گلوگاه هايي از طرف ش
ــه همکاري به وجود  ــر راه عالقه مندان ب بر س
ــتین مرحله،  ــراي نمونه و در نخس ــد. ب مي آي
ــتگاه واگن ريلي  ــه ي 500 تا 600 دس مطالب
ــركت هاي خصوصي است تا بتوانند وارد  از ش

چرخه ي حمل ونقل ريلي شوند.
ــد يک واگن،  ــن قیمت پايه براي خري كم تري
250میلیون تومان است. حال محاسبه كنید، 
خريد 500 دستگاه با اين ارزش پايه، مي تواند 
چه توجیه و بازده اقتصادي براي حضور تّجار  
ــته باشد؟ البته در داخل كشور،  به همراه داش
ــزان حمل ريلي روبه رو  ــي با افزايش می به نوع
ــه محموله هاي  ــم كه آن هم معطوف ب بوده اي
ــه چگونگي حمل  ــت؛ بارهايي ك ــي اس دولت
ــور اهمیت  ــا براي متولیان حمل ونقل كش آنه
ــن حمل ريلي،  ــمتي از اي ــدارد. معموالً قس ن
ــامل جابه جايي غالت، فوالد، مواد معدنی و  ش
ــود.  ــور مي ش از اين قبیل از نقاط مختلف كش
ــن روش براي حمل اين كاالها،  و البته بهتري
حمل ونقل ريلي است، اما كرايه ي تمام شده ي 

آن، فاقد توجیه اقتصادي است. 

● آقاي پل مه، ش�ركت راه آه�ن،  بر چه 
اساسي خواستار مالكيت بخش خصوصي 
بر اين تعداد واگن هاي مورد اس�تفاده در 

حمل ونقل ريلي است؟
ــتدالل آنان  اين است كه اگر امکان حضور  اس
در بخش تولید و خدمات براي هر مجموعه اي 
ــهیالت سهل الوصول شود،  رقابت  فراهم و تس
ــه باعث  ــد و در نتیج ــه وجود مي آي ــي ب منف
ــود ادامه  ــه فعالّیت خ ــود كه نتوانند ب مي ش
ــتدالل  ــاي خود، اين اس ــايد در ج دهند. ش
ــه تجربه اي كه  ــد، ولي با توجه ب ــت باش درس
شركت راه آهن در طي 10سال گذشته از خود 

به جاي گذاشته، ديده مي شود كه روزبه روز در 
حال افول است و نمي تواند به آن چشم اندازي 
ــت پیدا  ــه دولت برايش در نظر گرفته، دس ك
كند. به اعتقاد من اين يک خطاي نابخشودني 
ــر مالکیت واگن  ــركت راه آهن ب ــت كه ش اس
ــط بخش خصوصي تأكید مي كند. ايجاد  توس
ــده  اين گونه محدوديت ها به لحاظ علمي رد ش
است. در هر عرصه ي اقتصادي، اگر محدوديت 
به وجود آيد، اگر گلوگاه ايجاد شود و متقاضي 
ــکل منفی و  ــا قرار دهند، رقابت ش را در تنگن
ــرد و تنها برای عده  ــاري به خود مي گی انحص
ــركت  ای ايجاد رانت می كند. آمارهايي كه ش
ــت،  ــر كرده اس ــمي منتش راه آهن به طور رس
ــان مي دهد كه فعالیت هاي اين شركت در  نش
ــال 1388، با 9 دهم  سال 1389 نسبت به س

درصد كاهش روبه رو بوده است. 

● ب�ا توج�ه به ش�ناخت و تجرب�ه اي كه 
ش�ما از كش�ورهاي همس�ايه و مناط�ق 
پيش�رفته داريد، رابطه ي بين شبكه هاي 
ريلي و عمليات بن�دري را توصيف كنيد 
و بفرماييد ك�ه اين ارتباط ت�ا چه اندازه 

حياتي است؟
مي دانید كه بالغ بر 94درصد تجارت بین المللي 
از راه آب و به وسیله ي كشتي صورت مي گیرد 
ــور ما هم  ــاري كش ــامل وضعیت تج ــه ش  ك
مي شود. اتکاي بسیاري از مگاپورت ها و بنادر 
ــه روش حمل ونقل  ــطح جهان ب بزرگ در س
ــت كه  ــتفاده از تکنولوژي هايي اس ريلي و اس
ــم كار را كاهش و در عوض كیفّیت آن را  حج
ــا مي دهند. مثاًل اگر يک رام قطار كه بالغ  ارتق
ــر حداقل 30 واگن را حمل مي كند، تلفیقي  ب
از كانتینرهاي 20 و 40 فوتي در نظر بگیريم، 
ــتگاه كانتینر را  ــل قابلیت حمل 60 دس حّداق
خواهد داشت. اگر سرمايه گذاري در حمل ونقل 
ــد كه ريل در كنار اسکله  ريلي به  گونه اي باش
ــرد، در نتیجه مي توان با حركت يک  قرار بگی
قطار، 60 دستگاه كانتینر را جابه جا كرد. اين 
عملکرد معادل حضور و مانوردهي 60 دستگاه 
كامیون سنگین در اسکله و كنار كشتي است 
تا قابلیت جابه جايي مورد نظر به وجود بیايد. 
ــه ي قلب يک موجود زنده  اگر بندر را به منزل
در نظر بگیريم، شريان ها يا راه هاي مواصالتي 
ــه كرد. به  آن را مي توان با خطوط ريل مقايس
اعتقاد من، جاده ها مانند مويرگ هايي هستند 
ــلول ها  ــاني به تمام س كه بايد كار سوخت رس
ــاختار در كشور ما  را انجام دهند. ولي اين س
ــده است. اگر بتوان اين قابلیت را به  ايجاد نش

اتكاي بسياري از مگاپورت ها و بنادر بزرگ در 
سطح جهان به روش حمل ونقل ريلي و استفاده 
از تكنولوژي هايي است كه حجم كار را كاهش و 

در عوض كيفّيت آن را ارتقا مي دهند.
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ــريان هاي  وجود آورد كه ريل ها به منزله ي ش
ــند، طبیعتاً از حجم  اصلي به بنادر متصل باش

بار در بنادر كاسته مي شود. 
ــه بنادر  ــبت ب ــي از انتقادهاي موجود نس يک
ــت كه به جاي توسعه ي كیفي،  ايران، آن  اس
ــا افزايش مي يابند و روزبه روز مناطق  كمّیت ه
ــوند. با چه انگیزه اي؟  پشتیباني بیش تر مي ش
اين انگیزه كه كانتینرها در مناطق بندري دپو 
شوند. اما اگر بنادر بر اساس قابلیت ها، عملیاتي 
و فّعال شوند، ديگر نیازي نیست كه روزبه روز 
ــترش پیدا كند. اين  فضاي فیزيکي بنادر گس
ــه در طي يک  ــد به وجود بیايد ك قابلیت باي
ــه جرثقیل كانتینربر،  ــبت ك روز، به همان نس
كانتینر تخلیه مي كند، بار نیز روي واگن قرار 
ــود. مي توان دراي پورت هاي متعددي  داده ش
ــرمايه گذاري  ــر س ــرد كه ديگ ــي ك پیش بین
ــد. اگر در يکي از مناطق  هنگفتي را نمي طلب
ــان يا  ــلفچگان،  كاش ــم اقتصادي مانند س مه
ــبت بنادر،  اصفهان،  با هزينه هاي جزيي به نس
ــرمايه گذاري كنیم و  محوطه سازي كرده  و س
ــق منتقل كنیم،  ــادر به اين مناط كاال را از بن

ببینید چه مزيت هايي ايجاد مي شود: 
ــرمايه گذاري كالن، همانند  1( در زمینه ي س
ــادر صورت مي گیرد، صرفه جويي  آن چه در بن

مي شود.
ــیار سنگیني كه در بنادر پديد  2( ترافیک بس

مي آيد، در اين جا رخ نمي دهد.
3( حجم عملیات جاده اي كاهش پیدا مي كند. 
4( درآمدها در مناطق مختلف توزيع می شود.

5( اشتغال مولد ايجاد می شود. 
6( از تمركز جلوگیری بعمل می آيد و ...

ــاي آن غافل  ــکار و قابلیت ه ــن راه ــا از اي م
ــتیم و تنها به سمتي مي رويم كه بنادر را  هس
بزرگ  كنیم و پس كرانه ها روزبه روز گسترش 
ــات، به منزله ي  ــن اقدام ــد. همه ي اي مي يابن
سرمايه گذاري هايي است كه بدون پیش بیني 
ــي نیز تا چه   ــورت مي گیرد. بخش خصوص ص
اندازه و تا كجا مي تواند از خودش مايه بگذارد. 
ــي را دنبال كنیم،  ــر عقبه ي بخش خصوص اگ
ــرايط بد  ــیم. بانک ها با ش ــه بانک ها مي رس ب
اقتصادي و با سیاست هاي ناگواري كه تجويز 
ــرمايه گذاري ها  ــب نابودي س ــد، موج مي كنن
ــوند. در اين میان، بیش ترين منفعت از  مي ش
ــود. به  ــرد تجاري، نصیب بانک ها مي ش عملک
همین خاطر است كه روزبه روز قارچ گونه رشد 
ــرمايه گذار، به عنوان آورده،  مي كنند. مِن س
بايد 20درصد بیاورم؛ 80درصد بقیه را بايد از 
ــرم. 80درصدي كه بانک به من  بانک وام بگی
وام مي دهد، با 27درصد سود در سال محاسبه 
مي شود. خوب، مگر عملکرد بندري با توجه به 
ــود دارد، چقدر درآمد  ــرايط رقابتي كه وج ش
ــده اي  دارد؟ اين ها موارد مغفول و فراموش ش
ــت كه در بنادر كشور، ازجمله بندر شهید  اس
رجايي ُرخ مي دهد. تجربه ي ما در بندر شهید 
رجايي، گواه آن است كه اگر به سمت احداث 
ــا را افزايش  ــک برويم و كیفّیت ه بنادر خش
دهیم، نیازي نیست كه در بندر بوشهر دوباره 
ــم. مي دانید چه  ــرمايه گذاري مضاعف كنی س
ــرمايه گذاري عظیمي در بندر امام خمیني  س
ــه اش را داريم  ــاال نتیج ــده بود؟ ح ــام ش انج
ــرمايه گذاري با  مي بینیم. به همان ترتیب، س
ــهید  ــون و خطاي ديگر، در بندر ش ــک آزم ي
ــرا؟ چون  ــت. چ ــي در حال افزايش اس رجاي
ــه به دنبال  بزرگترين ها هستیم. بنادر  همیش
ــه كنید. جبل علي  ايران را با جبل علي مقايس
ــادر ايران،  ــد كه بن ــرايطي جبل علي ش در ش
قابلیت الزم را نداشتند تا از حمل ونقل دريايي 
و توزيع دروني كاال، خواه به شکل واردات يا به 
ــتیباني كنند. خوب، آنان  صورت ترانزيت پش
ــرمايه ي الزم برخوردار بودند و سیاست  از س
ــادي مؤثري بر آن جا حاكم بود. بنابراين  اقتص
ــتفاده  از فضاي ناهمگون و بي برنامه گي ما اس
ــد. اكنون ما  ــد و جبل علي را رونق دادن كردن
داريم سیاستي را اِعمال مي كنیم كه 20 سال 
ــت. خوب،  ــده اس ــش در جبل علي اجرا  ش پی
ــتباه است. زيرا روزبه روز،  اين تفکر و عمل اش
ــرايط دنیا در حال تغییر است.  ــت و ش سیاس
دنیا به اين سمت نمي رود كه مگاپورت ايجاد 
ــمت بندر نسل سومي  كند، بنادر ما بايد به س
ــا آن چه در  ــدن پیش بروند. ام و چهارمي ش
برنامه هاي حاكم بر بنادر كشور ديده مي شود، 

آن است كه فقط ابعاد فیزيکي بندر را در نظر 
گرفته ايم و از توسعه ي بخش هاي تکنولوژي و 
دست يابي به امکانات مورد نیاز غافل هستیم.

● ص�ورت مس�ئله اي ك�ه ش�ما ط�رح 
مي  كنيد، بس�يار س�اده اس�ت و درك و 
فه�م آن چندان دش�وار نيس�ت. ش�ما 
به طور واقعي، مش�كل را در چه بخش يا 
بخش هايي مي دانيد. چاره چيس�ت؟ آيا 

فقط به عدم درك مديريتي برمي گردد؟
در ابتدا توضیح دادم كه نبود تجربه و تخصص 
و عدم وجود انگیزه،  بعداً باعث بروز مشکالتي 
ــد. باز هم تأكید مي كنم، رويکرد و  خواهد ش
ــر اقتصاد دولتي  ــگاه مديران ما متکي ب نوع ن
ــت؛ متکي بر  اقتصاد خصوصي نیست كه  اس
ــد. يکي از  ــت و درآمدزايي مي كن ــاد رقاب ايج
ــته وزارت راه و مديران  مهمّ ترين اهداف گذش
ــیس بزرگ راه ها و اتوبان ها و  ــد آن، تأس ارش
قیچي كردن روبان هاي افتتاحیه است كه اين 
ــکل تبلیغاتي به خود مي گیرد.  اقدام، عماًل ش
ــن اتفاقي  ــي مي بینیم كه چنی ــش ريل در بخ

نمي افتد.
اگر قرار باشد يک شريان ريلي را به موازات يک 
مسیر جاده اي ايجاد كنیم، از خود مي پرسیم: 
ــاني از ريل استفاده مي كنند؟ ريل به  چه كس
ــاني مي آيد؟ شايد در طي روز  ــم چه كس چش
ــت 100 رام قطار از  ــا در نهاي 20، 30، 40 ي
ــین  آن جا عبور كند ولي از جاده هزاران ماش
ــم آن  ــت میلیون ها چش مي گذرد و ممکن اس
جاده را ببینند. اين نوع نگرش باعث مي شود 
كه متأسفانه، انگیزه هاي بخش خصوصي براي 
ــود. اگر در بخش  حضور در اين عرصه زايل ش
دولتي، بر پايه ي پیشرفت هاي اقتصادي كه در 
دنیا آزموده شده است، پیش برويم و سرمايه ها 
ــاس نوعي از كار مشخص گرد آوريم  را بر اس
كه بازدهي بااليي نیز داشته باشد، قطعاً موفق 
ــور ما آن چیزي كه من   ــد. در كش خواهیم ش
توانسته ام طي اين چند دهه فعالیت اقتصادي 
درک كنم، اين است كه اگر قرار است پروژه اي 
ــپرده شود؛ مهمّ ترين  براي اجرا به پیمانکار س
ــود، پايین بودن  موردي كه به آن توجه مي ش
ــت. تجربه ثابت  ــنهادي پیمانکار اس نرخ پیش
كرده است، وقتي نرخ پايین بیايد، كیفّیت هم 
پايین مي آيد. وقتي مجموعه ي برگزاركننده ي 
ــت، يعني  ــال كاهش نرخ اس ــه به دنب مناقص
ــدا كند؛ يعني كیفیت  مي خواهد كیفّیت را ف
اهمیت ندارد. در نتیجه مي بینیم يک پل و يا 

جاده، بارها افتتاح مي شود.
در كشور ما وقتي قرار است جاده اي كشیده شود. 
نهايتاً مخلوطي از مصالح در مسیر ريخته مي شود 
و هنوز آسفالت جاده به بهره برداري نرسیده است 
ــود. به عبارت ديگر، بايد براي  كه بايد روكش ش
اصالح جاده، دوباره متقّبل هزينه شد. در نقاط 
ــرمايه گذاري اّولیه  پیشرفته ي جهان يک بار س
ــتفاده هاي درازمدت  ــود و بعد  از آن، اس مي ش
ــور ما، اين ديد، اين ايده و  اين  مي كنند. در كش

اگر بندر را به منزله ي قلب يك موجود زنده در 
نظر بگيريم، شريان ها يا راه هاي مواصالتي آن 
را مي توان با خطوط ريل مقايسه كرد. به اعتقاد 
بايد  كه  هستند  مويرگ هايي  مانند  جاده ها  من، 
انجام  را  سلول ها  تمام  به  سوخت رساني  كار 

دهند.

28

18
ه 1

مار
 ش

ا /
دری

 و 
در 

بن

گفت و گو



ــتر  ــامل بیش اعتقاد وجود ندارد. اين رويکرد ش
جنبه هاي اقتصادي نیز مي شود.

● پس ش�ما علت اصلي اين مشكالت را 
حاكمّيت نگرش دولتي بر  امور  اقتصادی 

مي دانيد؟
بله، حتماً.

● در ابالغي�ه كارگ�روه حمل ونقل كه به 
اواخر س�ال 1388 برمي گردد، به احداث 
بنادر خش�ك در كشور اشاره شده بود و 
در بخش ديگري هم توسعه ي حمل ونقل 
ريلي و شبكه هاي ريلي مد نظر قرار گرفته 
اس�ت. به نظر مي آيد ك�ه اكنون دولت و 
مديران ارش�د دولتي ب�ه درك ضرورت 
ه�اي توس�عه ي ش�بكه ي حمل ونقل�ي 
رس�يده اند. آقاي رييس جمهور هم تأكيد 
دارد كه بايد سهم ترانزيت كشورمان در 
منطقه افزايش پيدا كند. از طرفي، ش�ما 
در صحبت هاي خود به چين، كشورهاي 
آس�ياي ميان�ه و روس�يه اش�اره كرديد. 
در آن كش�ورها ه�م در گذش�ته نگاه ها 
و نگرش ه�اي دولت�ي حاكم بوده اس�ت؛  
منتها آن ها توانستند به توسعه و ارتقاي 
ش�بكه ي ريلي تا حّد قابل قبولي دس�ت 
پيدا كنند. آيا اين مقايسه درست است؟ 
آيا تنها نگاه دولتي حاكم بر بخش ريلي، 
مانع  توسعه ي آن است يا عوامل ديگري 

نيز در اين ميان نقش دارند؟
ــور قطع و يقین، تنها بخش دولتي مقصر  به ط
ــي اصلي، مي توان  ــت. اما به عنوان متول نیس
ــت.  گفت كه عهده دار اصلي اين وضعیت  اس
ــره، حلقه هاي ديگري  ــن چرخه و زنجی در اي
ــاد تقصیر مي كنند و  ــم وجود دارند كه ايج ه
ــتند. يک روز در يکي از  مانع پیشرفت ها هس
ــمي، يکي از مديران دولتي، بالغ  مجالس رس
ــع موجود در راه  ــر 50 دقیقه، راجع به موان ب
ترانزيت كشور گزارش مي داد. او به همه چیز 
ــاره كرد  ااّل يک موضوع؛ كه بعد من گفتم  اش
مفهوم همه ي آن چه كه شما گفتید، اين است 
كه نرخ ترانزيت ما گران است و فاقد جذابیت 
ــرايط و عرصه برابر  ــدرت رقابت در يک ش و ق
ــويي برويم كه  ــه سمت وس ــا ب ــت. اگر م اس
ــیاري از مشکالت،  ترانزيت را ارزان كنیم، بس
حل خواهند شد. فکر كنم يکي از داليل ديگر 
اين وضعیت، جزيره اي عمل كردن بخش هاي 
ــازمان هاي  ــت. ما س ــي اس ــي و خصوص دولت
ــش حمل ونقل داريم؛  دخیِل متعددي در بخ
كه هر كدام قائم به آن هستند كه قوانین خود 
ــد. گاه حتي اين قوانین، متضاد و  را اجرا كنن
ــاختار و بدنه ي هر  ــتند. س نافی همديگر هس
ــازمان، ايجاب مي كند كه وظايف مربوط به  س
خود را انجام دهد و اهداف خاص آن سازمان 
ــد. اگر  ــي كه باش ــه هر قیمت ــود؛ ب دنبال ش
ــت يابي به شرايط بهینه در بخش  درصدد دس

ريلي حمل ونقل برآمده ايم در اولین قدم، بايد 
ــان كنیم. دشواري  ــرايط  اخذ مجوز را آس ش
اخذ مجوز، مانع اصلي سرمايه گذاري است. در 
گام دوم بايد شرايط پرداخت وام و بازپرداخت 
ــود. در مرحله ي  ــهیل ش آن از طرف بانک تس
ــه و بیمه گذاري  ــت بیم ــوم بايد به وضعی س
ــود كه با آسان سازي  پرداخت. اين گونه مي ش
و بهینه سازي شرايط، به تدريج و پله پله موانع 
ــود. اگر اين  ــته مي ش ــود از میان برداش موج
ــه قوانین حاكم  ــه را به وجود بیاوريم ك زمین
ــي تابع قوانین  ــور، به نوع بر حمل و نقل كش
جهاني بیمه باشد و بتواند ضمانت هاي اجرايي 
ــراي بانک ها را تأمین كند؛ طبیعتاً بانک،  وام  ب
را به آساني به متقاضي پرداخت مي كند. دولت 
بايد بهره ي شغل هاي اقتصادي موثر و مولد را 
از مشاغل خدماتي جدا كند. به اين مفهوم كه 
اگر براي تولید يا راه اندازي يک كار اقتصادي 
ــک بايد نرخ بهره ي  ــود، بان وام پرداخت مي ش
ــا قدرت تولیدكننده  ــود را پايین تر بیاورد ت خ

براي ادامه ي حیات افزايش پیدا كند. 
ــمه ي  ــه بدنه ي بانک ها به سرچش مي بینیم ك
ــد مي خورد.  ــزي پیون ــي بانک مرك ــا يعن آن ه
ــود مبني بر اين كه مثاًل  تصمیماتي ابالغ مي ش
نرخ بهره ي بازپرداختی براي فالن كار اقتصادي 
11درصد است. با توجه به اين كه بهره ي بانکي 
از 24درصد پايین تر نمي آيد، نوعي قانون گريزي 
ــد مي آيد كه موجب  ــازمان پدي به نفع فالن س
ــازماني بر منافع  ارجحّیت منافع شخصي يا س
ملّي و اقتصادي مي شود. خوب، اين طرز تلقي، 
ــرف ديگر، با  ــت. از ط ــکل زا اس خودبه خود مش
توجه به مشکالت اقتصادي كه در كشور وجود 
دارد، اگر  بیمه هاي اعتباري فّعال شوند، بالغ بر 
ــد هزينه هاي اعتباري بخش خصوصي  70درص
در  عرصه هاي اقتصادي كاهش پیدا مي كند؛ و 
در نتیجه قیمت تمام شده ي محصول يا خدمات 
ارائه شده نیز، به همان نسبت كاهش مي يابد. از 
ــركت بیمه نیز، زير  طرف ديگر، مي دانیم كه ش
ــار حاكمّیت بیمه ي اعتباري نمي رود؛  با اينکه  ب
بخشي از وظايف آن ها به شمار مي رود و از مفاد 

اساس نامه ي آن ها است. 

● آيا توصيه اي براي رفع اين معضل داريد؟
ــعي و خطا را  ــت كه س توصیه ي بنده اين اس
ــي كه اغلب  ــاس تجارب ــار بگذاريم و بر اس كن
ــت آورده اند و آزمون  ــورهاي جهان به دس كش
ــناخت  ــر گذرانده اند، ش و خطاهايي كه  از س
ــور  ــايل پیدا كنیم. كش ــبت به مس قطعي نس
ــت. بحث  ايران تافته ي جدابافته اي از دنیا نیس
من،  يک بحث اقتصادي است. بخش ترانزيت، 
ــي، جاده اي و  ــش حمل ونقل هوايي، درياي بخ
ــور، درگیر معضالتي هستند كه بالغ  ريلي كش
بر دهها سال است كه از زمان حّل شدن آن ها 
ــذرد. اگر قرار بر اين  ــورهاي ديگر مي گ در كش
باشد كه درباره ي هر كاري، ما ايراني بینديشیم 
ــا افزايش  ــم؛ هزينه هاي م ــي عمل كنی و ايران

ــت مي دهیم و از  ــدا مي كند، زمان را از دس پی
چرخه ي پیشرفت عقب مي مانیم. ما بايد ايراني 
فکر كنیم، ولي تجارب ديگران را نیز بايد مورد 
ــتفاده قرار دهیم. ما بايد ايراني عمل كنیم  اس
ــورهاي  ــا ايده هايي كه مي توانیم از كش ولي ب
ــا در زمره ي  ــن راهکاره ــم. اي ــه بگیري منطق
ــه قابلیت انتقال به  ــتند ك تکنولوژي هايي نیس
ــند. طبیعتاً بايد از اين  كشور ما را نداشته باش
امکانات استفاده شود. از سال 2008 میالدي، 
خطوط ريلي از كشورهاي جنوبي خلیج فارس 
ــت. خوب، اين  ــال احداث  اس ــه عراق در ح ب
ــه روز داريم آن را از  ــت كه ما روزب فرصتي  اس
دست مي دهیم. اگر ما شبکه ي ريلي ايران را به 
كشورهاي تركیه، آذربايجان، عراق و ارمنستان 
گسترش دهیم، طبیعتاً براي كشورهاي منطقه، 
ــت كه  ــادي نخواهد داش ــه اقتص ــر توجی ديگ
ــبکه ي ريلي ديگري را فعال كنند.  بخواهند ش
ما براي ارتباط با افغانستان، به عنوان كشوري 
ــي از حمل ترانزيتي ايران  كه حجم قابل توجه
ــت، حداكثر  ــودش اختصاص داده اس را به خ
ــیر ريلي  ــداث 200 كیلومتر مس ــه اح ــاز ب نی
ــتان شويم. تاكنون  داريم تا بتوانیم وارد افغانس
ــرمايه گذاري هايي در اين زمینه صورت  چه س
گرفته است؟ بالغ بر 15 سال است كه كاالهاي 
ترانزيتي ما به افغانستان وارد مي شود و بسیاري 
ــتان  ــتان و افغانس از كاالهايي كه  از راه پاكس
انتقال پیدا مي كند، از ايران مي گذرد. آيا كسی 
ــخ اين فرصت سوزيها را می دهد؟ آيا فردا  پاس
ــتان به ثبات و امنیت دست  ــور پاكس كه كش
يافت ديگر كااليی از ايران به سمت افغانستان 
ــمال عبور می كند. در بخش حمل جاده  و ش
ــت، تنها 62درصد كامیون ها با ملّیت  ای ترانزي
ــام مي دهند،  ــل را انج ــي، كار حمل ونق ايران
ــر  ــاي ديگ ــده، از ملّیت ه ــد باقي مان 38درص
هستند. اگر ما اين قابلیت را به وجود بیاوريم 
ــي را كاهش دهیم،   ــرخ حمل ريل و بتوانیم ن
ــی و اقتصادي  ــه منافع مل ــه به طرزي ك البت
ــر توجیه اقتصادي  ــور را تأمین كند، ديگ كش
ــدارد كه  ــه اي وجود ن ــدگان تركی ــراي رانن ب
بخواهند كامیون هاي خودشان را از ايران عبور 
ــرز ورودي ايران، با  ــد و بايد كاال را در م دهن
واگن جابه جا كنند؛ همان كاري كه متأسفانه 
ــور ما صورت  هم اكنون در بخش ترانزيت كش
ــه دلیل اين كه توجیه اقتصادي در  مي گیرد. ب
ــود ندارد.  ــي و ترانزيتي ايران وج ــل ريل حم
ــد كه حمل كاال  ــان كاال اجبار كرده  ان صاحب
ــتان بايد در ايستگاه ريلي چارجو  در تركمنس
ــت كه از  ــورت بگیرد. خواهش من  اين اس ص
ــور در نظر گرفته  ــاظ، منافع ملي كش هر لح
ــر منافع ملّي   ــازماني را ب ــود. اگر منافع س ش
ــان ادامه پیدا  ــح دهیم، اين روند همچن ترجی
خواهد كرد و در نتیجه روزبه روز از آن شرايط  
ــم انداز پیش بیني  ــند چش اقتصادي كه در س

كرده ايم دور و دورتر خواهیم شد.■
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فعاليت تخصصي 30 شركت خصوصي در 
حوزه ي حمل ونقل ریلي

ــاي  فعالیت ه ــازي  خصوصي س ــوع  »موض
ــطح  ــال 1383 در س ــل ريلي، از س حمل ونق
ــركت راه آهن  ــري وقت و ش وزارت راه و تراب
ــد كه طي  ــالمي ايران مطرح ش جمهوري اس
ــرو، در اوايل  ــركت حمل ونقل ريلي نی آن، ش
ــه ي خدمات  ــور ارائ ــاه 1384 به منظ مردادم
ــركت  تخصصي حمل فرآورده هاي نفتي به ش
ــران و  ــي اي ــاي نفت ــش فرآورده ه ــي پخ مل
ــوخت به نیروگاه هاي برق كشور، با  تحويل س
ــركت راه آهن جمهوري اسالمي  سهام داري ش
ــرمايه گذاری نیرو، تأسیس شد. در  ايران و س
ــركت هاي خصوصي و  ــر، تعداد ش حال حاض
ــوزه ي حمل ونقل ريلي  تخصصي فعال در ح
در كشور به بیش از 30 فقره رسیده است.« 

ــي نیرو، با  ــركت حمل ونقل ريل مديرعامل ش
ــت اصلي  ــت: »مأموري ــن مطلب، گف بیان اي
ــه نیروگاه ها و  ــاني ب ــركت، سوخت رس اين ش
ــي بین انبارهاي  ــل فرآورده هاي نفت حمل ونق
ــاي نفتي ايران  ــركت ملي پخش فرآورده ه ش
است. با فراهم شدن بسترهاي مناسب و ايجاد 
اعتماد متقابل بین شركت هاي حمل ونقل ريلي 
تخصصي فرآورده هاي نفت، گاز و پتروشیمي 
و سازمان هاي تابعه، تعداد اين شركت ها از 3 
ــركت افزايش يافت و در پي  ــركت به 7 ش ش
واگذاري سهام اين شركت به »شركت شستا« 
ــرمايه گذاري تأمین اجتماعي( و  ــركت س )ش
شركت سرمايه گذاري غدير، میزان  15درصد 
ــركت حمل ونقل ريلي نیرو،  از ظرفیت هاي ش

به امر سوخت رساني به صنايع مختلف مانند؛ 
كارخانجات سیمان اختصاص يافته است.« 

ــل  حمل ونق ــش  كاه ــر  خب ــالم  اع ــا  ب وي 
ــركت ملّي پخش  ــي در ش ــاي نفت فرآورده ه
فرآورده هاي نفتي ايران و بیان اين مطلب كه 
اين شركت، فرآورده هاي نفتي را در محل انبار 
ــگاه تحويل متقاضیاني چون صنايع  يا پااليش
مي دهد و حمل  آن به عهده ي مصرف كنندگان 
است، افزود: »متقاضیان عمده ي فرآورده هاي 
ــوخت و  ــا پرداخت هزينه ي حمل ، س نفتي ب
ــركت   فرآورده هاي نفتي موردنیاز خود را از ش
ــي ايران تهیه و  ــش فرآورده هاي نفت ملي پخ
ــركت حمل ونقل  ــاب آنان، ش عماًل طرف حس
ــده ي انبوه  ــوان حمل كنن ــرو، به عن ــي نی ريل
فرآورده هاي نفتي است. هم اكنون اين روند رو 
به گسترش است و به زودي نیروگاه هاي تولید 
برق، سوخت و خوراک موردنیاز خود را به طور 
مستقل توسط اين شركت به مقاصد مورد نظر 

حمل مي كنند.« 
ــاطعي«، از برنامه ريزي شركت حمل ونقل  »س
ــن فرآورده هاي  ــور تأمی ــرو، به منظ ــي نی ريل
ــع و نیروگاه ها در قالب  ــي مورد نیاز صناي نفت
ــاده اي، ريلي يا با  روش هاي حمل دريايي، ج
استفاده از خطوط لوله اي از انبارهاي سوخت  
و يا به طور مستقیم از مسیر بنادر كشور خبر 
داد و در خصوص حوزه ي فعالیت اين شركت، 
ــان كرد: »حوزه ي اصلي فعالیت اين  خاطرنش
شركت، درون مرزي است؛ اّما با اتصال راه آهن 
ــورهاي تركیه و  ــور به شبکه ي ريلي كش كش
ــرخس به  ــوري آذربايجان و اخیراً از س جمه

مديرعامل شركت حمل ونقل ريلي نيرو 
در گفت وگو با بندر و دريا

حمل ونقل ريلي كه امروزه از آن با عنوان صنعت ياد مي شود،  
با وجود برخورداري از مزايايي چون: امكان حمل كاالي انبوه،  
ايمن و ارزان بودن، آن گونه كه شايس�ته است، در كشورمان 
رش�د و توسعه نيافته و س�هم واقعي خود را از حمل ونقل بار 
احصا نكرده اس�ت، اين در حالي اس�ت كه فرهنگ استفاده 
از راه آهن در كش�ورمان، اغلب با مفهوم جابه جايي مس�افر 
آميخته ش�ده اس�ت. با اين وج�ود،  طي س�ال هاي اخير، با 
اقدامات زيربنايي كه توس�ط دولت ه�اي نهم و دهم صورت 
گرفته، ش�بكه ي ريلي كش�ور، از 7هزار ب�ه 10هزار كيلومتر 
افزايش يافته اس�ت. همچنين در س�ند چشم انداز توسعه ي 
كش�ور )1404(، ع�الوه بر 5هزار كيلومتر ش�بكه ي ريلي در 
دس�ت احداث و مطالعه ي نصب و راه اندازي 7هزار كيلومتر 
خط آهن، برنامه ريزي ب�راي احداث و بهره برداري از 25هزار 
كيلومتر مسير ريلي نيز قابل مشاهده است. در اين خصوص 
خبرنگار »بندر و دريا« با محمد س�اطعي، مديرعامل شركت 
حمل ونق�ل ريلي نيرو گفت وگويی انجام داده كه ماحصل آن 

از نظر گرامي تان مي گذرد:
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ــن كرمان ـ  ــتان، از راه آه جمهوري تركمنس
ــبکه ريلي  ــتان، و با اتصال ش زاهدان به پاكس
ــتان و از مرز شلمچه به عراق و آغاز  به افغانس
ــاي نفتي از  ــت فرآورده ه ــزي ترانزي برنامه ري
ــهیدرجايي به منظور  ــدر امیرآباد به بندرش بن
ــن فرآورده ها در خلیج فارس، امکان  تحويل اي
ــب افزايش  ــرزي در قال ــاي برون م فعالیت ه
ــت فرآورده هاي نفتي از 1/5 میلیون به  ترانزي

10 میلیون تن فراهم آمده است.«
مديرعامل شركت حمل ونقل ريلي نیرو با بیان 
ــد فرآورده هاي نفتي  ــن مطلب كه 60درص اي
ــورهاي  ــان از حوزه هاي خاورمیانه و كش جه
ــاز )CIS( عبور  ــیاي میانه و قفق حوزه ي آس
ــرمايه گذاري  ــت: »با س ــد، اظهار داش مي كن
ــي،  ريل ــل  حمل ونق ــت  صنع در  ــب  مناس
مي توانیم حداقل 60درصد از حجم فزاينده ي 
ــورهاي  ــي خاورمیانه و كش ــاي نفت فرآورده ه
ــوزه ي )CIS( را از راه ايران  ترانزيت كنیم.  ح
ــبي در  ــاخت هاي مناس در حال حاضر، زيرس
ــن منظور ايجاد  ــور به همی بخش راه آهن كش

شده است.« 

چشم انداز توسعه اي حمل ونقل ریلي 
ــتابان زيرساخت هاي حمل ونقل  »توسعه ي ش
ــم به اجرا  ــه در دولت هاي نهم و ده ــي ك ريل
ــبي براي بهره گیري  ــم انداز مناس درآمد، چش
ــت مولّد را  ــن صنع ــا از اي ــن و پوي ثروت آفري

پیش روي كشورمان قرار داده است.« 
ــب؛ از افزايش  ــن مطل ــاطعي« با بیان اي »س
ــه 10هزار  ــور از 7 هزار ب ــي كش ــوط ريل خط
ــر خبر داد و گفت:  ــالیان اخی كیلومتر طي س

ــر راه آهن در  ــا 5هزار كیلومت ــعه، ب »اين توس
ــت احداث و 7هزار كیلومتر خط ريلي در  دس
ــت. از طرفي، در  مرحله ي مطالعاتي همراه اس
ــور )1404(،  ــم انداز  توسعه ي كش سند چش
ــبکه ي  ــعه ي ش برنامه ريزي ويژه اي براي توس
ــزار كیلومتر تعريف  ــتره ي 25ه ريلي به گس

شده است.«
ــي نیرو، از  ــركت حمل ونقل ريل مديرعامل ش
ــي و تجاري  ــاي صنعت ــي مجموعه ه هماهنگ
به منظور تأمین تجهیزات و ناوگان اين صنعت 
ــکیل 30  ــان كرد: »با تش خبر داد و خاطرنش
ــع لکوموتیو  ــل ريلي، صناي ــركت حمل ونق ش
ــازي و واگن سازي كشور با حجم فزاينده ي  س
تقاضا براي تأمین ناوگان و تجهیزات مربوطه  
رو به رو شد كه اين روند، آنان را در همان ابتدا 
ــکل كرد؛ اّما با حمايت پايدار دولت  دچار مش
در جلوگیري از واردات اين ناوگان و تجهیزات،  
طي سالیان اخیر به مرور، مجموعه هاي صنعت 
ــود را با روند  ــارت، چرخه ي عملکرد خ و تج
ــرده اند،  به  ــعه ي حمل ونقل هماهنگ ك توس
طوري كه هم اكنون توانسته اند نیازهاي خود 

را از اين راه تأمین كند.«
»ساطعي«،  حجم سفارشات شوک آور صنعت 
حمل ونقل ريلي كشور در سالیان اخیر را بالغ 
ــتگاه واگن عنوان كرد و اظهار  بر 10هزار دس
داشت: »با وارد آمدن چنین شوک سفارشي، 
ــالوه بر تأمین و  ــاز به وجود آمد كه ع اين نی
ــوط به آن ها،  ــن و تجهیزات مرب ــاخت واگ س
ــراي تأمین  ــت و تجارت نیز، ب ــوزه ي صنع ح
پايدار تجهیزات اساسي و مورد نیاز خود به طور 
ــاهد  ــدت برنامه ريزي كند. از اين رو، ش درازم

ــتیم كه عالوه بر افزايش قطعه سازان  آن هس
ــركت به حدود 100 شركت،  ــور از 10 ش كش
ــازنده ي لکوموتیو  بالغ بر 15 شركت فّعال س
ــتند. اين امر،  ــغول به كار هس و واگن نیز مش
ــجام كاري آنان و تشکیل انجمن و  باعث انس
ــدار و روزافزون  ــه در جهت تأمین پاي اتحادي
ــت  ــده اس نیازهاي صنعت حمل ونقل ريلي ش
ــتابان باعث  ــعه ي ش ــه در نهايت، اين توس ك
افزايش تناژ حمل ونقل ريلي از 33 میلیون تن 
ــال ها متوقف مانده بود، به بیش از  كه براي س
40 میلیون تن و افزايش جابه جايي كاال از 18 
ــا 20 میلیون تن كیلومتر به 26 میلیون تن  ت

كیلومتر در سال جاري خواهد شد.« 

حمل ونقل  زيرساخت هاي  شتابان  توسعه ي 
ريلي كه در دولت هاي نهم و دهم به اجرا درآمد 
چشم انداز مناسبي براي بهره گيري ثروت آفرين 
و پويا از اين صنعت موّلد را پيش روي كشورمان 

قرار داده است.
* * *

با همراهي صنعت و تجارت با مجموعه ي وزارت  
قوانين  شفاف سازي  امكان  شهرسازي،  و  راه 
صنعت  در  سرمايه گذاري  و  فعالّيت  به  مربوط 
اخذ  با  تا  است  شده  فراهم  ريلي  حمل ونقل 
مصوبات قانوني براي حضور بخش خصوصي، 
بتوان درجه ي اقبال آنان براي سرمايه گذاري در 

اين صنعت را ارتقا بخشد.
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قرابت تاریخي حمل ونقل ریلي با امور 
بندري و دریایي 

ــور و  ــن كش ــاي 40 و 50، راه آه »در دهه ه
ــت وزارت راه و ترابري به  بنادر، تحت حاكمّی
ــازمان واحد اداره مي شدند. در  صورت يک س
ــي از مجموعه ي راه آهن  آن زمان، بنادر، بخش
بود،  به طوري كه بندر امام خمیني در جنوب 
ــواحل درياي  ــور را به بندر تركمن در س كش
ــزر مّتصل مي كرد. به عبارت ديگر، عملکرد  خ
ــرل و برنامه ريزي راه آهن بود  بنادر تحت كنت
ــعه و برنامه ريزي، به  و بنادر در كنار اين توس
ــو با راه آهن فعالیت  صورت هماهنگ و هم س
ــان از هم آمیختگي  ــد كه اين امر نش مي كردن
ــن دو بخش مهم  ــت ذاتي و تاريخي اي و قراب

حمل ونقلي كشوردارد.« 
ــاطعي« با بیان اين مطلب، از مزيت اصلي  »س
ــوه كاال از بنادر  ــل ريلي در حمل انب حمل ونق
ــي ورود و خروج كاال ياد  به عنوان درگاه اصل
ــت اّول امور  ــل ريلي را اولويّ ــرد و حمل ونق ك
ــت و گفت: »در كنار  حمل ونقلي كشور دانس
توسعه ي صنعت حمل ونقل ريلي، حمل ونقل 
ــرا اين دو  ــعه يابد؛ زي ــاده اي نیز بايد توس ج
شیوه ي حمل ونقل تركیبي كه در اصل هم سو 
و هم خوان هستند، طي سال هاي قبل از انقالب 

اسالمي، توسعه ي متوازني نداشته اند.«
ــق حمل  ــا توفی ــراه ب ــال هم ــل اقب وي، دلی
ــالیان  ــل  ريلي در س ــبت به حم جاده اي نس
ــوخت يارانه اي عنوان  اخیر را بهره گیري از س
ــا اجراي طرح  ــزود: »خوش بختانه ب كرد و اف
ــازي يارانه ها، عماًل نرخ حمل ونقل  هدفمندس
ــده كه  ريلي ارزان تر از حمل ونقل جاده اي ش
ــل انبوه و  ــدن مزيت حم ــالوه بر مطرح ش ع

ــال هاي آينده توسط شبکه ي  ارزان بار طي س
ريلي، شاهد كاهش فشار به شبکه ي جاده اي 
ــاوگان و  ــتهالک ن ــودگي و اس كه باعث فرس
ــود، نیز خواهیم بود.  ــور مي ش جاده هاي كش
ــدري و دريايي  ــر در نهايت،  فّعاالن بن اين ام
كشور را به استفاده از حمل ونقل ريلي ترغیب 
ــعه و  ــت. در اين زمینه، درصدد توس كرده اس
ــانتینگ ريلي برآمده اند كه  تکمیل خطوط ش
ــیده شده است. درنتیجه ي  تا پشت بنادر كش
ــر به حداقل  ــوب كاال و كانتین اين اقدام، رس
ــکالت بنادر، در پس كرانه هاي  مي رسد و مش
ــبکه ي ريلي، به منزله ي يکي  آن و به كمک ش
ــه حداقل  ــي پس كرانه ها، ب ــاي اصل از بازوه

خواهد رسید. 
ــي نیرو،  ــركت حمل ونقل ريل ــل ش مديرعام
ــركت راه آهن  ــي مديريت ش ــه ي اصل دغدغ
جمهوري اسالمي ايران را تدوين آيین نامه هاي 
ــت  ــركت هاي حمل ونقل ريلي دانس اصلي ش
ــا همراهي صنعت و  و گفت: »خوش بختانه،  ب
ــازي،  تجارت با مجموعه ي وزارت  راه و شهرس
ــازي قوانین مربوط به فعالّیت  امکان شفاف س
ــرمايه گذاري در صنعت حمل ونقل ريلي  و س
كه يکي از دغدغه هاي اصلي راه آهن جمهوري 
ــوب مي شود، فراهم شده  اسالمي ايران محس
ــي براي حضور  ــت تا با اخذ مصوبات قانون اس
ــه ي اقبال آنان  ــي، بتوان درج بخش خصوص
ــت را ارتقا  ــرمايه گذاري در اين صنع براي س

بخشد.«
وي،  به میزان حساسّیت سرمايه گذاران بخش 
خصوصي براي حضور در عرصه ي فعالیت هاي 
ــاره كرد و فضاي امن و جلب  ــاختي اش زيرس
اعتماد را از ضرورت هاي اصلي سرمايه گذاري 
بخش خصوصي دانست و گفت: »از بین رفتن 
ــرمايه گذار را  َسرخورده  فضاي امن به مرور،  س
و ناامید مي كند. خوش بختانه، اين فضاي امن 
ــت حمل ونقل به وجود آمده  در حوزه ي صنع
ــرمايه گذاران،   ــت. در حال حاضر،  اقبال س اس
ــرفت اقدامات، به  ــته و پیش ــر از گذش بیش ت
ــث افزايش  ــه باع ــت ك ــمگیر اس حّدي چش

سرمايه گذاری در اين عرصه شده است.«

اولوّیت حمل بار به حمل مسافر
ــرش در عملکرد راه آهن جمهوري  با تغییر نگ
اسالمي ايران طي سالیان اخیر و تبديل شدن 
آن به يک بنگاه اقتصادي، شاهد اولويّت بخشي 
حمل  كاال نسبت به جابه جايي مسافر بوده ايم. 
ــوددهي مناسب  اين تغییر نگرش، به منظور س

در شبکه ي ريلي به وجود آمده است.«
ــه واگذاري  ــاطعي« با بیان اين مطلب، ب »س
ــافري رجاء به شستا اشاره  ــهام شركت مس س
كرد و گفت: »با اين واگذاري، شركت مسافري 
ــافري را در  رجاء كه 70درصد واگن هاي مس
ــودي در  ــت، نوعي چرخش عم ــار داش اختی
ــت هاي راه آهن جمهوري اسالمي ايران  سیاس
ــا توجه به  ــد و از طرف ديگر، ب ــود آم به وج

ــه عنوان يک  ــي راه آهن ب ــتگاه اجتماع خاس
ــافر،  ــده و ارزان در جابه جايي مس ــکان عم ام
ــي راه آهن به  ــت يابي به اهداف غاي قطعاً، دس
عنوان يک سازمان مسافرمحور، نیازمند توجه 
ــت. از اين رو  ــژه ي دولت به اين بخش اس وي
ــازي بخش  ــش ديدگاه و جداس ــا اين چرخ ب
ــه بخش خصوصي،  ــافري و واگذاري آن ب مس
ــه در صنعت حمل ونقل  يک موازنه ي منصفان

ريلي كشور به وجود آمده است.«
ــمال ـ جنوب  وي به بهره گیري از گذرگاه ش
ــدن صنعت  ــراي تبديل ش ــرق ـ غرب ب و ش
حمل ونقل ريلي كشور از يک صنعت درون گرا 
ــاره  به صنعتي پويا، ثروت آفرين و برون گرا اش
ــل ريلي،  ــت حمل ونق ــزود: »صنع ــرد و اف ك
ــازي دو  مي تواند احتیاجات مربوط به فّعال س
ــمال ـ جنوب و شرق ـ غرب را كه  گذرگاه ش
ــک و خدادادي،  ــطه ي موقعیت ژئوپلتی به واس
ــت،   ــیر اصلي آن قرار گرفته اس ايران در مس
ــبکه ي  ــت كه ش ــي اس ــازد. طبیع ــم س فراه
ــن نیاز روزافزون  ــخ گويي به اي ريلي براي پاس

اقتصادي، به منزله ي بهترين گزينه است.« 
ــن ايران به  ــال راه آه ــاطعي« مزيّت اتّص »س
ــايه را از ديگر  ــورهاي همس خطوط ريلي كش
ــور  ــبکه ي حمل ونقل ريلي كش ويژگي هاي ش
ــه ي  ــداف عالی ــه اه ــت يابي ب ــور دس به منظ
ترانزيت كاالهاي راهبردي نظیر فرآورده هاي 
ــت: »در سال هاي  ــت و اظهار داش نفتي دانس
ــود اتّصال مرزي  ــته، عدم اتّصال يا كمب گذش
شبکه ي ريلي، تا حّد زيادي از مزاياي شبکه ي 
ــته و آن را درون گرا  ــي كاس ــل ريل حمل ونق
ــاالت متعدد ريلي به  ــود. بنابراين اتّص كرده ب
ــايه و تکمیل اتّصاالت ريلي  ــورهاي همس كش
ــي مثل بندر انزلي از  ــمالي و جنوب به بنادر ش
ــت و اتّصاالت اينچه برون  ــیر قزوين و رش مس
ــتان به قزاقستان،  و اترک ـ  بركت از تركمنس
ــبکه ي راه آهن كشور را برون گراتر  مي تواند ش
ــي را بیش از  ــاي حمل ونقل ريل ــد و مزاي كن
پیش نمايان سازد. برنامه ريزي دامنه دار براي 
ــي، نقش آن را در  ــبکه ي ريل رونق دهي به ش
ــه اي در زمینه ي  ــي و منطق ــطح بین الملل س

ترانزيت برجسته كرده است.«
ــي نیرو،  ــركت حمل ونقل ريل ــل ش مديرعام
ــبکه ي  ــدود گلوگاه ها در ش ــت مح ــه ظرفی ب
حمل ونقل جاده اي اشاره كرد كه فرصت هاي 
ــال هاي گذشته از بین  فراون ترانزيتي را در س
برده است و در اين مورد گفت: »در سال هاي 
ــل داخلي و  ــهم اصلي حمل ونق ــته، س گذش
ــه حمل ونقل  ــوف و متعلق ب ــت، معط ترانزي
ــعه ي حمل ونقل  ــا توس ــود، ولي ب ــاده اي ب ج
ــي، امکان افزايش حمل ونقل كاال در قالب  ريل
ــده است تا بتوانیم عمده ي  ترانزيت، فراهم ش
ــن زمینه را  ــت رفته در اي ــفارش هاي ازدس س
ــي خود در ترانزيت  ــت و به جايگاه واقع بازياف

دست يابیم.«
ــل و انتقاالت عمده ي  ــران را محل نق وي، اي

احتياجات  مي تواند  ريلي،  حمل ونقل  صنعت 
مربوط به فّعال سازي دو گذرگاه شمال ـ جنوب 
موقعيت  به واسطه ي  كه  را  غرب  ـ  شرق  و 
ژئوپلتيك و خدادادي، ايران در مسير اصلي آن 

قرار گرفته است،  فراهم سازد.
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ــورهاي  ــوزه ي خاورمیانه و كش ــاي ح كااله
ــت: »با  ــورد گف ــن م ــت و در اي )CIS( دانس
ــم انبوهي از فرآورده هاي  توجه به وجود حج
نفتي در بازار كشورهاي )CIS( و عالقه مندي 
ــدگان آن ها به انتقال و صدور كاالهاي  گردانن
خود به بازارهاي مقصد در اروپا، شرق آسیا و 
ــاير نقاط، استفاده از فضاي سرزمیني ايران  س
ــورمان  ــد ثروت هنگفتي را نصیب كش مي توان

كند.«
ــب كاال از  ــکان انتقال مناس ــاطعي« از ام »س
طريق ترانشیپمنت كاال، به منزله ي يکي ديگر 
از قابلیت هاي ترانزيتي كشور ياد كرد و افزود: 
»براي بهره گیري بهینه از دو گذرگاه شمال ـ 
جنوب و شرق ـ غرب، توانسته ايم با راه اندازي 
ــران ـ   ـ  ته ــالم آباد  ــي و قطار اس ــیر ريل مس
استانبول، نقش خوبي را در اين گذرگاه ها ايفا 
ــاس، كاالهاي فراواني از اين  كنیم. بر اين اس
ــده  گذرگا ه ها به مقاصد موردنظر عبور داده ش
ــز، با راه اندازي بخش  و در آينده ي نزديک نی
ــی كه قباًل  ــران ـ آلمات ــیر ريلي ته باري مس
بخش مسافري آن راه اندازي شده است، منافع 
سرشاري از محّل ترانزيت كاال براي كشورمان 
ــن ورود  ــس از برگزاري جش ــب كنیم. پ كس
ــتقیم قطار باري از آلماتی به بندرعباس،  مس
ــه كاالهاي  ــود مي آيد ك ــه وج ــن امکان ب اي
تولیدي در كشورهاي )CIS( مستقیماً از راه 
ــبکه ي دريايي به ساير نقاط جهان  بنادر و ش

ارسال شوند.

تعامل و ایجاد پنجره ي واحد
ــل ريلي از  ــهم صنعت حمل ونق ــش س »افزاي
ــد موردنظر در  ــه 30درص ــي ب ــد فعل 7درص
ــعه و به تبع آن، افزايش  ــم انداز توس افق چش
ــدون ايجاد  ــل فرآورده هاي نفتي، ب حمل ونق
تعامل و پنجره ي واحد با بخش هاي مختلف و 

مربوط به هم میسر نخواهد شد.« 
»ساطعي« با بیان اين مطلب، خواستار ارائه ي 
تعريفی مشخص از وظايف و تشريح مأموريت ها 
ــیوه هاي مختلف حمل ونقلي شد و در  بین ش
اين مورد گفت: » سازمان هاي ذي ربط بايد به 
صورت هماهنگ و متحدالشکل، اقدام به حمل 
كاال كنند و هیچ سازماني بدون در نظر گرفتن 
ــعه ي كشور،  ــند چشم انداز توس مندرجات س
نمي تواند با اقدامات مستقل خود، به آن دست 
يابد. بنابراين تمام شبکه هاي حمل ونقلي اعم 
ــاده اي، ريلي، دريايي و خطوط لوله بايد  از: ج
ــه ويژگي ها و توان مندي هاي خود و  با توجه ب
درنظر گرفتن چارچوب هاي مقرون به صرفه و 
ــش خود را در زمینه ي حمل كاال  اقتصادي، نق

ايفا كنند.«
ــط  وي از مقرون به صرفه بودن حمل بار توس
ــافت هاي زير 500  ــاده اي در مس ــبکه ي ج ش
كیلومتر و شبکه ي ريلي در مسافت هاي باالي 
ــر خبر داد و افزود: »بايد باايجاد  1000 كیلومت
پنجره ي واحد، سازمان دهي مناسب حمل  كاال 

ــیوه ي حمل ونقلی،  ــورت پذيرد و هر نوع ش ص
ــدا كند. با اصالح اين  جايگاه واقعي خود را پی
ــاي اصلي خود  ــي، مزاي ــل ريل روش، حمل ونق
ــره وري بهتر از  ــامل: به ــي كاال ش در جابه جاي
سرمايه ها،  استهالک كم تر ناوگان و مسیرهاي 
ــبکه هاي  ش ــدن  نش ــل  معط و  ــي  حمل ونقل
ــود حاصل از  ــت يابي به س انتقال دهنده  و دس

صرفه ي اقتصادي را ، به دست مي آورد.«
ــي نیرو، از  ــركت حمل ونقل ريل مديرعامل ش
ــهرک هاي لجستیک و امکان تفکیک  ايجاد ش
ــو( و كانتینري  ــاي عمومي )جنرال كارگ باره
ــک و قابلیت حمل  ــب ايجاد بنادر خش در قال
كاال در مسافت هاي كوتاه تر اشار كرد و گفت:  
ــک،  مي تواند مفهوم  ــاد بنادر خش »قطعاً ايج
حمل  كاال در مسافت هاي مختلف را با مفهوم 
ــک  مقرون به صرفه بودن عجین كند و  بي ش
ــهرک هاي لجستیکي  ايجاد پايانه هاي بار و ش
ــعاع هاي متعّددي  ــاخک ها و ش كه بتوانند ش
ــد آورند تا  ــد كاال پدي ــراي اتصال به مقاص ب
ــل كاال را هم اقتصادي تر و  عملیات حمل ونق
ــب و  ــیار مناس هم مقرون به صرفه تر كنند، بس

كارساز به نظر مي رسند.«
ــیس 4 پايانه ي فرآورده هاي نفتي  وي از تأس
ــک تخصصي خبر داد  تحت عنوان بنادر خش
و گفت: »در ايستگاه مطهري شهر سنگ بست 
ــه ي خصوصي  ــان، اّولین پايان ــتان خراس اس
ــور افتتاح شد و عالوه  فرآورده هاي نفتي كش
بر آن، ديگر پايانه هاي نفتي نیز در شمال و در 
نزديکي بندر امیرآباد به منظور سوخت رساني 
به نیروگاه شهید سلیمي نکا و تأمین خوراک 

ــد.  ــد ش ــاد خواه ــدران ايج ــگاه مازن پااليش
ــري از خطوط لوله براي  همچنین، با بهره گی
ــاني به 4  ــاني دريايي و سوخت رس سوخت رس
ــعي بر آن داريم تا  ــمالي كشور، س ــتان ش اس
شرايط ترانزيت فرآورده هاي نفتي به وسیله ي 
شبکه هاي حمل ونقل ريلي و جاده اي و توزيع 
ــت فرآورده هاي نفتي در اين نواحي را  يکنواخ

فراهم آوريم.« 
ــي نیرو،  ــركت حمل ونقل ريل ــل ش مديرعام
ــاي فرآورده هاي نفتي در  ــیس پايانه ه به تأس
ــاز مطالعات جامع  ــلويه و بندرعباس و آغ عس
ــور فراهم  ــن پايانه هايي به منظ ــداث چنی اح
ــور بخش خصوصي در  ــاختن زمینه ي حض س
عرصه ي حمل ونقل ريلي و ارسال فرآورده هاي 
ــا ايجاد  ــزود: »قطعاً ب ــرد و اف ــاره ك نفتي اش
ــه جايگاه  ــکي، مي توانیم ب ــن بنادر خش چنی
ــوّآپ  ــور در عرصه ي ترانزيت و س واقعي كش
ــت يابیم كه اين امر با  فرآورده هاي نفتي دس
ــه ظرفیت هاي فراوان تولید و عرضه ي  توجه ب
ــوزه ي خاورمیانه  ــي در ح ــاي نفت فرآورده ه
ــعه ي  ــار توس ــورهاي )CIS( ، در كن و كش
ــبکه هاي ريلي، جاده اي، دريايي و خطوط  ش

لوله امکان پذير خواهد بود.« 
ــاطعي« در پايان اين گفت وگو، با ارائه ي  »س
ــاخص هاي چشم انداز توسعه ي  آمارهايي از ش
شبکه ي حمل ونقل ريلي، اظهار امیدواري كرد 
كه در درازمّدت اين شیوه ي حمل كاال، بتواند 
ــور دست يابد و  به جايگاه واقعي خود در كش
ــش راهبردي در عرصه ي ترانزيت  عهده دار نق

باشد.■
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ارتقاي حمل ونقل ریلي با تعامل بنادر
»سامانه ي حمل ونقل ريلي، خدمات حمل ونقل 
ــبت نیز،  را به بنادر ارائه مي دهد و به همان نس
ــار دارد كه بنادر به عنوان پايانه هاي انبوه  انتظ
ــامانه ي حمل ونقل  ــل بهینه اي با س كاال، تعام

ريلي داشته باشند.«
ــركت احداث  »مرتضي ماّلنژاد«، مديرعامل ش
ــن مطلب،  ــا با بیان اي ــي مپن ــعه ي ريل و توس
ــدن  ــل و عمیق تر ش ــاي تعام ــتار ارتق خواس
ــور شد و گفت:  روابط حمل ونقلي با بنادر كش
ــه بنادر  ــته، كامیون ها ب ــال هاي گذش »در س
ــازوكارهاي موجود  ــاس س ــد و بر اس مي رفتن
بارگیري مي كردند؛  به طوري كه تعداد زيادي 
ــون در كم تراز يک روز، بار خود را تحويل  كامی
مي گرفتند و راهي مقاصد مورد نظر مي شدند. 
ــتن متولي، مدت ها  ولي قطارها، به دلیل نداش
ــل مي ماندند تا بارگیري واگن ها  در بنادر معط

انجام شود.«
ــي  ــل ريل ــاي حمل ونق ــراي پروژه ه وي از اج
ــهري و برون شهري در قالب پروژه هاي  درون ش
ــراز  ــن اب ــر داد و ضم ــي )EPC( خب اي پي س
ــركت هاي خصوصي  خوشنودي از تأسیس ش

حمل ونقل ريلي افزود: »البته در سال هاي اخیر، 
ــا واگذاري واگن هاي باري به بخش خصوصي  ب
ــي  ــركت خصوص ــش از 25 ش ــیس بی و تأس
ــدن فعالیت  آنان،  حمل ونقل ريلي و رقابتي ش
وضعیت حمل ونقل ريلي در بنادر، تا حّد زيادي 

سامان يافته است.«
ــبکه ي  »ماّلنژاد«، بهره گیري بیش از حّد از ش
ــروز عوارض  ــاده اي را، موجب ب حمل ونقل ج
ــت دريايی،  فراواني چون: آلودگي محیط زيس
ــوب بار و كانتینر در بنادر،  ترافیک سنگین  رس
ــاده اي و  ــبکه هاي ج ــتهالک ش ــدری، اس بن
ــراوان مالي و جاني  ــارات  ف پديدآورنده ي خس
ــور دانست و خاطرنشان كرد:  در جاده هاي كش
ــا بارگیري 20 تني  ــت كه ب »نبايد انتظار داش
كامیون ها از كشتي هاي بزرگ، بتوان به همه ي 
تقاضاهاي صاحبان كاال پاسخ داد و با توجه به 
ــتاب حركت در جاده، هرساله  محدوديت و ش
شاهد تلفات جاني و مالي قاعده گريزي هستیم 
ــي، اقتصادي و فرهنگي آن  كه تبعات اجتماع

غیرقابل پیش بیني است.«
ــعه ي ريلي  ــركت احداث و توس مديرعامل ش
ــه  در بنادر را  ــري بهین ــا، تخلیه و بارگی مپن

ــعه و ارتقاي حمل ونقل ريلي و  ــتلزم توس مس
ــته با آن دانست و اظهار  برقراري تعامل شايس
داشت: »اين تعامل مي تواند باعث بهره برداری 
مناسب از ظرفیت هاي فراوان حمل ونقل ريلي 
به عنوان سامانه ي مناسب حمل ونقل ارزان و 
ــود و اين در حالي است  انبوه كاال در بنادر بش
ــفانه در بسیاري از مسیرهاي ريلي،  كه  متأس
بیش از نیمي از ظرفّیت ناوگان ريلي غیرقابل 
ــتفاده مانده و به  رغم وجود خط آهن، ابنیه،  اس
ناوگان و توسعه ي زيرساخت ها، عماًل استفاده 
ــي انجام  ــبکه ي حمل ونقل ريل ــب از ش مناس

نمي شود.«
ــردن گلوگاه  ــراي برطرف ك ــدي ب وي،  گام بع
ــه را،  ــن زمین ــالل در اي ــع اخت ــي و رف كاالي
ــاعي راه آهن جمهوري اسالمي  ــريک مس تش
ايران به عنوان كارگزار و سیاست گذار اصلي و 
شركت هاي خصوصي دانست تا اجازه ي حمل  
ــود، وي در اين مورد  انبوه كاال از بنادر صادر ش
ــه در اين خصوص  ــکل ديگري ك گفت: »مش
وجود دارد، موضوع تعرفه هاست. در برنامه هاي 
ــعه، آيین نامه هايي  توسط  ــوم و چهارم توس س
دولت ابالغ شد كه بايد بر اساس آن ها شرايطي 

مديرعامل شركت احداث و توسعه ي 
ريلي مپنا در گفت وگو با بندر و دريا

مسعود عباس زاده

در س�ال هاي اخي�ر، توج�ه وي�ژه ي مس�ئوالن ب�ه موض�وع 
خصوصي س�ازي، به منظور بهره برداري مطلوب از شبكه ي در 
حال توس�عه ي حمل ونقل ريلي كش�ور با هدف س�امان دهي 
حمل ونق�ل كالن و انبوه كاال از پايانه ه�اي دريايي و زميني و 
در كن�ار آن، توجه ويژه به ترانزيت و س�وآپ كاال با تش�كيل 
كارگروه هايي به منظور افزاي�ش و ارتقاي همكاري، هماهنگي 
و هم افزايي هاي بين بخشي معطوف بوده است. در اين زمينه، 
بخش خصوصي فّعال در صنعت حمل ونقل ريلي، با فهرس�تي 

از چالش ه�ا و فرصت ه�ا مبني بر بازيابي س�هم واقعي خود از 
گس�تره ي عملكردحمل ونق�ل كالن و انبوه كاال روبه رو اس�ت 
كه بيان موضوع و ارائ�ه ي راه حل هاي قابل حصول اين بخش، 
مي تواند باعث تس�ريع در دس�ت يابي بهينه ب�ه اين اهداف و 
ارتقاي هرچه بيش تر س�امانه ي حمل ونقل ريلي ش�ود. بر اين 
اس�اس،  خبرن�گار »بن�در و دريا« گف�ت و گويي ب�ا »مرتضي 
ماّلن�ژاد«، مديرعامل ش�ركت احداث و توس�عه ي ريلي مپنا، 

ترتيب داده است كه ماحصل آن از نظر گرامي تان مي گذرد. 
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ــي حمل ونقل ريلي   ــركت هاي خصوص براي ش
ايجاد شود تا فعالیت اين شركت ها در مقايسه 
ــرايط رقابت پذيري  با حمل ونقل جاده اي،  از ش
ــیاري از  ــد و در بس منطقي تري برخوردار باش
ــذ تعرفه هاي  ــیرهاي ريلي، با توجه به اخ مس
ــركت راه آهن دريافت  ــنگیني كه توسط ش س
ــي، عرصه ي مطلوبي  ــود، حمل ونقل ريل مي ش
براي رقابت پذيری به نظر نمي آيد و همین امر، 
ــتفاده از سیستم  ــمت اس صاحبان كاال را به س
ــت. از اين رو، شركت  ــوق داده اس جاده اي س
ــد در تعیین میزان تعرفه هاي خود،  راه آهن باي
تجديدنظر جدي كند تا مالکان كاال عالقه مند 

به  استفاده از حمل ونقل ريلي شوند.
ــارات جاني و مالي  ــن تدبیر، خس ــا اجراي اي ب
ــتهالک بیش از حّد اجزاي  جاده ها در كنار اس

اين شبکه، به حداقل ممکن خواهد رسید.« 

اهمّيت اقتصادي حمل ونقل ریلي
ــن  اصلي تري از  ــل،  حمل ونق ــاي  »پديده ه
شريان هاي اقتصادي هر جامعه  محسوب شده 
ــد اقتصادي به  ــاخص هاي  اصلي رش و جزو ش
ــان، و به طور خاص،  ــمار مي روند. در اين می ش
ــت   اهمّی و  ارزش  داراي  ــي  ريل ــل  حمل ونق

اقتصادي ويژه اي است.«
»ماّلنژاد«، با بیان اين مطلب، وجود حلقه هاي 
اتّصالي فراوان و متنوع را در شیوه هاي مختلف 
حمل ونقل، براي تسهیل بیش تر روند جابه جايي 
ــدن اقتصاد هر جامعه اي،  بار و كاال و پوياتر ش
حايز اهمّیت دانست و گفت: »اتّصال حلقه هاي 
ــل، باعث ارزان تر و مقرون به  مختلف حمل ونق
صرفه تر شدن حمل ونقل و بهره گیري  بهتر از 
ــي اقتصادي و اجتماعي  حمل ونقل براي پوياي
جوامع مي شود و در عین حال، گرايش بیش تر 
تّجار و صاحبان كاال براي حمل انبوه كاال و بار 
توسط شبکه ي ريلي را به همراه خواهد داشت. 
در سال هاي گذشته، به دلیل عدم اتّصال ريل 
ــي در بنادر  ــادي ورودي انبوه كاال، يعن در مب
بزرگي مانند شهیدرجايي، شاهد انتقال كاال از 
كشتي به كامیون و اتصال حمل ونقل جاده اي 
ــم كه اين امر، باعث  ــه پايانه هاي ريلي بوده اي ب
ــل  انبوه كاال  ــاد اختالل در حم ــدي و ايج ُكن
توسط شبکه ي ريلي و عدم بهره برداري بهینه 
از اين سامانه ي كارآمد شده بود. خوشبختانه، 
ــدر امیرآباد به  ــال هاي اخیر، با اتّصال بن در س
شبکه ي حمل ونقل ريلي، اوضاع تا حّدي بهتر 

شده است.«
ــار راه آهن  ــکاِل مختلف »ب ــال اَش وي از ارس
پسند« به پايانه هاي ريلي انتقاد كرد و با بیان 
ــال هاي اخیر، با اتصال  ــن  مطلب كه در س اي
ــته ايم  ــکله  هاي رو ـ رو، توانس راه آهن به اس
ــادي بندري و  ــل ريلي در مب ــع حمل ونق وض
ــیم، در  ــي را تا حّد زيادي بهبود ببخش درياي
خصوص زيرساخت هاي ريلي خاطرنشان كرد: 
»در صنعت حمل ونقل ريلي، ايندكسي وجود 
ــاحت كشور به  ــاِس نسبت مس دارد كه بر اس

طول راه آهن، آن را به عنوان يکي از اصلي ترين 
ــعه يافتگي اقتصادي، حائز  ــاخص هاي توس ش
ــال هاي  ــفانه در س ــت مي دانند و متأس اهمی
ــه ي بین المللي  ــار اتحادي ــق آم ــته طب گذش
ــاخص خوبي  ــور ما از ش راه آهن )UIC(، كش
ــت. طبیعي است كه با اين  برخوردار نبوده اس
ــد و توسعه ي  ــبت ضعیف، رسیدن به رش نس
مدنظر مسئوالن يا انتظار دست يابي به برخي 
ــا آن، عماًل  ــعه اي مرتبط ب ــاخص هاي توس ش

دست يافتني نیست.« 
ــعه ي ريلي  ــركت احداث و توس مديرعامل ش
ــال پس از  ــئوالن در چند س ــا، غفلت مس مپن
ــي را، بزرگ ترين عامل  ــگ تحمیل ــان جن پاي
ــبکه ي ريلي كشور  ــعه ي ش عقب ماندگي توس
ــرد و در اين خصوص گفت: »صنعت  عنوان ك
ــال ها مورد حمايت  حمل ونقل ريلي در اين س
ــفانه در  ــئوالن قرار نگرفت و متأس جّدي مس
تأمین و توسعه ي زيرساخت هاي مربوط به آن، 

توفیق خاّصي نیافته ايم.« 
»ماّلنژاد«، غفلت مهم ديگر در توسعه نیافتگي 
ــدم تأمین  ــي را، ع ــل ريل ــبکه ي حمل ونق ش
ــل: لکوموتیو،  ــزات مورد لزوم ناوبري مث تجهی
واگن، ابنیه، تأسیسات و ايستگاه هاي مناسب، 
ــاني  ــرفته و نیروي انس ــزات ايمني پیش تجهی
ــت: »در حال حاضر،  ــت و گف متخصص دانس
ــدود 22هزار  ــي، ح ــبکه ي حمل ونقل ريل ش
ــتگاه واگن باري دارد كه حدود 7 تا 8 هزار  دس
ــتگاه از اين واگن ها طي 5 سال اخیر وارد  دس
ناوگان حمل ونقل ريلي شده  و مابقی واگن هاي 
ــش از 30 تا  ــود، داراي عمري بی ــاري موج ب
ــان دهنده ي نگرش  ــتند كه نش ــال هس 35 س
ــت. بنابراين  ــئوالن ذي ربط، بوده اس خام مس
ــوز در ابتداي راه  ــت حمل ونقل ريلي، هن صنع

توسعه يافتگي است«. 
وي، عقب ماندگي در تأمین لکوموتیو را از ديگر 
عوامل عدم توسعه شبکه ي ريلي عنوان كرد و 
افزود: »حدود 80درصد از لکوموتیوهاي باري 
كشور، عماًل عمر مفید خود را گذرانده اند و تنها 
ــازي و جايگزين  ــد از لکوموتیوها نوس 20درص
ــده اند. البته قراردادهاي مطلوب و اثرگذاري  ش
ــبکه ي  ــو مورد نیاز ش ــن لکوموتی ــراي تأمی ب
ــده است،  ولي هنوز  حمل ونقل ريلي منعقد ش
ــران عقب ماندگي  ــراي جب ــه ي زيادي ب فاصل
ــیار  ــا در اين بخش وجود دارد كه هّمت بس ه
ــئوالن  كشور را  ــت اندركاران و مس جّدي دس

مي طلبد.« 
ــعه ي ريلي  ــركت احداث و توس مديرعامل ش
ــاركت  ــه اي با مش ــیس كارخان ــا، از تأس مپن
ــن  تأمی ــراي  ب ــان،  آلم ــس  زيمن ــركت  ش
ــنده هاي لکوموتیوي مورد نیاز خبر داد و  كش
ــت: »اين كارخانه با خريد  در اين خصوص گف
ــركت راه آهن و با بهره گیري  قطعه زمیني از ش
ــن و به روز  ــاي نوي ــزات و فن آوري ه از تجهی
ــبکه ي  ــده، تا لکوموتیو مورد نیاز ش احداث ش
ــور تأمین شود. از اين رو،  چشم امید  ريلي كش

به حمايت هاي دولتي دوخته ايم. امیدواريم اين 
ــبي براي توسعه ي اين  كارخانه خروجي مناس
صنعت و ساير زيرساخت هاي اقتصادي كشور 

داشته باشد.«

توسعه ي  متوازن بار و مسافر در راه آهن
»با توجه به تقاضاي حدود 100 میلیون نفري 
مسافرت هاي سالیانه از شبکه ي راه آهن كشور 
ــل ريلي در اين  ــعه ي ابتدايي حمل ونق و  توس
ــعه ي بخش  ــد كاري كرد كه توس ــش، باي بخ
ــافري و باري، با هم منافات نداشته باشند  مس

و به يکديگر آسیب نرسانند.«
ــاره به  »ماّلنژاد« با بیان اين مطلب، ضمن اش
ــركت  آمارهاي موجود در زمینه ي عملکرد ش
ــت: »عملکرد  ــافري، گف ــاء در بخش مس رج
ــال كاري خود،  ــاء در بهترين س ــركت رج ش
ــافر  ــدود 22 تا 23 میلیون مس ــي ح جابه جاي
ــد، در مطلوب ترين  ــان مي ده بوده كه اين نش
ــخ گويي به  ــوان پاس ــركت ت ــت، اين ش وضعی
ــافرت با  ــد از تقاضاهاي روزافزون مس 20درص
ــروزه در میان مردم تبديل  قطار را دارد كه ام
به يک فرهنگ شده و به خاطر سهولت، ارزاني 
ــال هاي آينده نیز، متقاضي  و ايمني باال، در س

بیش تري خواهد داشت.
بنابراين، بايد همه تالش كنند كه ظرفیت هاي 
ــافري  ــش باري و مس ــر دو بخ ــن در ه راه آه
ــعه ي يک بخش  به  افزايش يابد و نبايد با توس
ــد توازن الزم  ــش ديگر ضربه وارد كرد؛ باي بخ
ــي را به كار گرفت  ــعه ي كیف براي ارتقا و توس
و از ظرفیت هاي محدود فعلي، به بهترين نحو 
ــن زمینه، كارآمدي  ــتفاده كرد. البته در اي اس
ــا خواهد بود. با اين  ــئوالن راه آهن، كارگش مس
ــي را به صورت فزاينده  حال، بايد ظرفیت فعل
ــم بیش تري  ــش دهیم تا حج ــي افزاي و جهش
ــبکه ي ريلي جابه جا  ــافر و بار توسط ش از مس

شود.«

در بسياري از مسيرهاي ريلي، با توجه به اخذ 
راه آهن  شركت  توسط  كه  سنگيني  تعرفه هاي 
عرصه ي  ريلي،  حمل ونقل  مي شود،  دريافت 
نمي آيد و  نظر  به  رقابت پذيری  براي  مطلوبي 
از  استفاده  را به سمت  امر، صاحبان كاال  همين 

سيستم جاده اي سوق داده است.
 * * *

باعث  حمل ونقل،  مختلف  حلقه هاي  »اّتصال 
حمل ونقل  شدن  صرفه تر  به  مقرون  و  ارزان تر 
پويايي  براي  حمل ونقل  از  بهتر  بهره گيري   و 
اقتصادي و اجتماعي جوامع مي شود و در عين 
حال، گرايش بيش تر تّجار و صاحبان كاال براي 
را  ريلي  شبكه ي  توسط  بار  و  كاال  انبوه  حمل 

به همراه خواهد داشت.
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ــط  ــتگاه لکوموتیو توس ــن 30 دس وي از تأمی
ــکالت فعلي و به  ــركت مپنا براي رفع مش ش
ــر داد و در اين  ــاندن كمبودها خب حداقل رس
ــي هم با تأمین  ــورد  افزود: »بخش خصوص م
ــتگاه لکوموتیو ديگر، به تعهدات خود  30 دس
ــنده هاي  عمل كرده، تا بتوانیم توان مندي كش
شبکه ي راه آهن را تا 20درصد افزايش دهیم. 
ولي اين دست آوردها هنوز با تقاضاي فزاينده 
ــور،  ــبکه ي ريلي كش ــري از ش ــراي بهره گی ب

فاصله ي زيادي دارد.«
ــش خصوصي صنعت حمل ونقل  اين فّعال بخ
ــرد: »تالش هاي فراواني  ــان ك ريلي، خاطرنش
ــکاف بین امکانات موجود و  براي پُر كردن ش
تقاضاهاي در حال رشد انجام شده است. ولي 
ــکاف آن قدر عمیق  است كه امیدواريم  اين ش
ــاعي و  ــئوالن فعلي راه آهن، بتوانند با مس مس

پشتکار چند برابر، آن را پُر كنند.«
ــعه ي ريلي  ــركت احداث و توس مديرعامل ش
ــابقه ي خدمت در  ــا، كه قريب دو دهه س مپن

ــالمي ايران را درپیشینه  راه آهن جمهوري اس
ــت: »تأمین  ــود دارد، اظهار داش حرفه ای خ
ــزات و قطعات در بخش واگن هاي باري  تجهی
ــافري، با  ــده اي از واگن هاي مس ــش عم و بخ
ــت و درواقع،  ــکالت چنداني روبه رو نیس مش
ــن تجهیزات و قطعات  ــت  تولید و تأمی ظرفی
ــدري داراي بضاعت فني  ــي داخلي، به ق يدك
ــه ي نیازهاي  ــه مي توان هم ــت ك و عملي اس

موجود را مرتفع كرد.«
ــوان باالي پیمان كاران داخلي   »ماّلنژاد«، به ت
ــاره كرد و با انتقاد از سازوكارهاي پیچیده  اش
و دست وپاگیر در زمینه ي پرداخت  تسهیالت 
ــي، عوامل غیر فني كه باعث محدوديت و  بانک
ــت از تولیدكنندگان داخلي  بازدارندگي حماي
ــت، آن  ــده اس ــزات و قطعات يدكي ش تجهی
ــالت كنوني  ــه ي اصلي ترين معض ــه مثاب را ب
ــت  ــن عوامل، عماًل دس ــت و گفت:  »اي دانس
ــئوالن و بخش خصوصي را براي حمايت  مس
ــدگان داخلي  ــدگان و تأمین كنن از تولیدكنن
ــاهد آن هستیم كه  ــت. از اين رو ش بسته اس
اين بخش مولدوپويا، با حجم انبوهي از اسناد 
ــن انجام كار  ــي مانند ضمانت نامه ي ُحس بانک
)PBG( و ساير ضمانت نامه ها براي انجام تعهد 
سفارشات روبرو است كه تأثیر بازدارندگي آن 
ــباهت به ترمز نیست و انگیزه ي فعالّیت  بي ش
ــزان قابل توجهي  ــد صنعت گران را، به می مولّ

كاهش داده است.
ــي در بخش  ــع قانون ــع موان ــتار رف وي خواس
ــازوكارهاي ساده تر براي  مالي و نیز تدوين س
پويايي گردش كار شد و افزود: »اگر امکاناتي 
ــندگان و تأمین كنندگان  ــراي فروش ــه ب را ك
ــي خارجي در قالب  ــزات و قطعات يدك تجهی
ــنادي )LC( قائل شده ايم،  گشايش اعتبار اس
ــري براي تولیدكنندگان  به صورت حّتي كم ت
ــخ بهتري،  داخلي فراهم مي كرديم، قطعاً پاس
دريافت كرده و با عبور از دوران گذار توسعه ي 
شبکه ي حمل ونقل ريلي، شاهد ارتقاي كیفي 
و دست يابي به استانداردهاي باالتر محصوالت 

داخلي هم بوديم.« 
ــعه ي ريلي  ــركت احداث و توس مديرعامل ش
ــزات و قطعات  ــي از تجهی ــا، تأمین برخ مپن
يدكي داراي شمارگان )تیراژ( پايین از داخل 
ــت و در اين  ــور را مقرون به صرفه ندانس كش
ــن موضوع، در  ــان كرد: »اي خصوص خاطرنش
بخش كشنده ها يا لکوموتیوها مصداق ندارد و 
با توجه به سفارش برخي تجهیزات و قطعات 
ــمارگان كم  يدكي مثل میل لنگ كه داراي ش
ــت، پیمان كاران  ــفارش گذاري اس در زمان س
ــراي حضور در اين  ــدان رغبتي ب داخلي، چن
ــد، زيرا تدارک  ــان نمي دهن زمینه از خود نش
ــاًل قیمت  ــت و عم ــد به صرفه نیس ــط تولی خ
ــده ي داخلي، بیش از قیمت ارائه شده  تمام ش
توسط تأمین كنندگان و فروشندگان خارجي 

خواهد بود.
ــش  از بازارهاي  ــد در اين بخ ــن رو، باي از اي

خارجي بهره برد و نبايد براي تأمین ساالنه ي 
ــرمايه ي  20 تا 30 عدد میل لنگ لکوموتیو، س
عظیمي را براي ايجاد خط تولید و نصب و راه  
اندازي ماشین آالت پیچیده در يک جا معطل  
ــت هم در خصوص  ــتورالعمل دول كنیم و دس
ــي  ــتفاده حداكثري از توان فني و مهندس اس

داخل كشور، بر اين نکات تأكید دارد.«

پنجره اي واحد و شكست تحریم هاي 
اقتصادي

ــل  ــت حمل ونق ــم در صنع ــده و همکاران »بن
ريلي،  اعتقاد داريم كه با ايجاد هماهنگي هاي 
ــي در قالب پنجره ي واحد در اموري  بین بخش
ــک، بیمه، گمرک  ــت، تجارت، بان چون: صنع
ــل،  مي توانیم با  ــاي ذي مدخ ــاير بخش ه و س
ــاي اقتصادي هدف مند  ــرفرازي از تحريم ه س

عبور كنیم.«
»ماّلنژاد« با بیان اين مطلب، تحريم اقتصادي 
ــاي جامعه ي  ــي از واقعیت ه ــوان يک را به عن
ــمرد و گفت:  ــي برش ــت حمل ونقل ريل صنع
»تحريم ها با مطالعه و هوشمندانه به جامعه ي 
ما تحمیل شده است و درست است كه غربي ها 
ــن كار، نتیجه ي دلخواه را نمي گیرند، ولي  از اي
ــار اقتصادي به صورت واقعي و ملموس به  فش
ــود و در  ــاي مختلف جامعه  وارد مي ش بخش ه
صورت  عدم بهره گیري از پنجره ي واحد، قطعاً 
ــرات تحريم اقتصادي در پیکره ي حمل ونقل  اث

ريلي  هم ديده خواهد شد.«
وي از همکاري مؤثر شركت هاي معتبر خارجي 
ــادي و  ــاي اقتص ــور دور زدن تحريم ه به منظ
ــورد نیاز خبر داد  ــن به موقع تجهیزات م تأمی
و با تأكید بر هماهنگي هاي بین بخشي توسط 
ــبکه ي حمل ونقل  ــل در ش ــع ذي مدخ مراج
ريلي از قبیل، بانک،  بیمه، گمرک، پیمان كار، 
كارفرما، صنعت گران داخلي و ساير بخش  هاي 
ــركت هاي خارجي،  ــل در آن،  افزود: »ش دخی
ــازوكارهايي را اعمال مي كنند كه همکاري  س
ــا را برانگیزانند و اين  ــر م ــي بیش ت و  همراه
ــادي را  ــم اقتص ــخت تحري ــرايط س ــر، ش ام
ــر مي گذارد.  ــي دور مي زند و پشت س به راحت
ــي مرتبط با صنعت  ــن حال،مراجع داخل با اي
حمل ونقل ريلي، مي توانند با هماهنگي كامل، 
ــي بازدارنده در اجراي پروژه هاي  مبادي قانون
ــاي بانکي،  ــط ضمانت ه ــه، مانند ضب مربوط
ــورت خروج از  ــارت در ص اخذ ديركرد و خس
ــماره ي  پروژه و تأكید بر عدم بهره گیري از ش
ــط  تعرفه هاي گمركي كاالهاي تحريمي توس
ــا و تفاهم نامه هاي تحمیلي آن  اتحاديه ي اروپ
در قالب تحريم اقتصادي را، به حّداقل ممکن 
كاهش دهند و در صورت بروز هر نوع معضل 
ــکاري را در چارچوب  ــواري، نهايت هم يا دش
ــاتر براي  ــن و مقررات راحت تر و كارگش قوانی
ــعه ي شبکه ي حمل ونقل ريلي  حمايت از توس
ــاندن امور مرتبط با آن، داشته  و به فرجام رس
ــت  ــند تا اين تحريم ها به اهداف خود دس باش

نهاد  در گزارش هاي تفصيلي معاونت راهبردي 
رياست جمهوري مشاهده مي شود كه  اين نهاد 
رسمي، بر مصرف 8 برابري گازوييل در شبكه ي 
حمل ونقل جاده اي تأكيد دارد. پس طبيعي است  
كه آزادسازي بهاي حامل هاي انرژي، به خصوص 
كمك  ريلي  حمل ونقل  شكوفايي  به  گازوييل، 

شاياني مي كند. 
* * *

با ارتقا و توسعه ي بهينه ي زيرساخت هاي ريلي، 
راه بردي  مسيرهاي  در  گرفتن  قرار  به  توجه  با 
ـ غرب،  گذرگاه شرق  و  ـ جنوب  گذرگاه شمال 
مي توانيم مقام اّول ترانزيت و سوآپ كاال را در 

منطقه كسب كنيم.
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نیابد.«
ــت حمل ونقل ريلي،  ــن فّعال عرصه ي صنع اي
ــدن قیمت حامل هاي  با استقبال از واقعي ش
ــازي  ــي اجراي طرح هدف مندس ــرژي در پ ان
ــبکه ي  ــزان مصرف گازويیل در ش ــه، می ياران
ــبکه ي  حمل ونقل جاده اي را 8 تا 11 برابر ش
ــت:  ــل ريلي تخمین زد و اظهار داش حمل ونق
ــبت  ــت كه نس ــن اعتقاد بر اين اس »در راه آه
حمل كاال در تُن ـ كیلومتر بین 8 تا 11 برابر 
كم تر از همین نسبت در بخش جاده اي است. 
البته در گزارش هاي تفصیلي معاونت راهبردي 
ــاهده مي شود كه   نهاد رياست جمهوري مش
اين نهاد رسمي، بر مصرف 8 برابري گازويیل 
ــاده اي تأكید دارد.  ــبکه ي حمل ونقل ج در ش
ــت  كه آزادسازي بهاي حامل  پس طبیعي اس
هاي انرژي، به خصوص گازويیل، به شکوفايي 

حمل ونقل ريلي كمک شاياني مي كند.«
مديرعامل شركت احداث و توسعه ي ريلي مپنا، 
ــف از طوالني بودن خطوط راه آهن  با ابراز تأس
ــیرهاي منتهي به بازارهاي  در بسیاري از مس
ــتار احداث فوري  ــادي و صنعتي، خواس اقتص
ــیرهاي  ــوط میان بر، به منظور كاهش مس خط
ــدن  ــل ريلي و مقرون به صرفه تر ش حمل ونق
آن نسبت به شبکه ي حمل ونقل جاده اي شد 
ــفانه در بسیاري از  ــان كرد: »متأس و خاطرنش
ــیرهاي ريلي، قیمت تمام شده ي شبکه ي  مس
ــبت به شبکه ي حمل جاده اي، برابر  حمل  نس
يا بیش تر  است و البته اين به خاطر طوالني تر 
شدن اين مسیرها نسبت به مسیرهاي جاده اي 
ــان تحويل كاال  ــت كه عالوه بر قیمت، زم اس
ــم طوالني تر مي كند  ــاي هدف را ه به بازاره
ــمت  ــت كه صاحبان كاال، به س و طبیعي اس
ــتفاده از كامیون گرايش پیدا كنند. راه حل  اس
ــاخت هاي ريلي با  ــکل، تقويت زيرس اين مش
ــت و در كنار آن،  ــوط میان بر اس احداث خط
ــا حّد زيادي  ــدن تعرفه ي راه آهن ت پايین آم
ــدن عملکرد و رقابت پذيري  باعث منطقي تر ش
ــبکه هاي ريلي  ــاي حمل  از طريق ش هزينه ه

خواهد شد.«
ــیرهاي  »ماّلنژاد«، با انتقاد از عدم احداث مس
ــدم كاهش تعرفه هاي حمل   میان بر ريلي و ع
ــركت راه آهن، گفت: »متأسفانه  كاال توسط ش
ــده  تاكنون هیچ كدام از اين دو راه كار اجرا نش
ــدم بهره گیري از  ــن رو، ضمن ع ــت. از اي اس
ــازي حامل هاي انرژي در  مواهب طرح آزادس
ــرمايه گذاري و  ــل ريلي، س ــت حمل ونق صنع
ــهم بخش خصوصي در اين صنعت  افزايش س
به منظور دست يابي به سهم 30درصدي حمل  
ــور، در كنار  ــم انداز توسعه ي كش كاال در چش
ــاز به منظور  كاهش  ــن لکوموتیو مورد نی تأمی
ــا حذف خواب واگن هاي باري )كه در برخي  ي
مسیرها هفته اي يکبار جابه جا مي شوند(، نیز 
ــت. به منظور دست يابي به  به خطر  افتاده اس
اين سهم، بايد تدابیري اتخاذ شود تا مشکالت 
ــربار كاال در مسیرهاي  مربوط به حمل دو س

ــود در پايانه هاي  ــي توأم با معضالت موج ريل
بارگیري و تخلیه ي كاال مرتفع شود. امیدوارم، 
شاهد بروز چنین رويداد خوش يمني باشیم.« 

كسب مقام اّول منطقه در ترانزیت و 
سوآپ كاال

ــاخت هاي  ــعه ي بهینه ي زيرس »با ارتقا و توس
ــیرهاي  ــا توجه به قرار گرفتن در مس ريلي، ب
ــوب و گذرگاه  ــمال ـ جن راه بردي گذرگاه ش
ــام اّول ترانزيت و  ــرقـ  غرب، مي توانیم مق ش

سوآپ كاال را در منطقه كسب كنیم.«
»ماّلنژاد«، با بیان  اين مطلب، به زيرساخت هاي 
ــده در صنعت حمل ونقل ريلي كشور  ايجادش
ــه اتّصال  ــا توجه ب ــت: »ب ــرد و گف ــاره ك اش

 

ــاد و تکمیل  ــدر امیرآب ــي به بن ــبکه ي ريل ش
ــتارا،  ــت ـ انزلي ـ آس ــط  آهن قزوين ـ رش خ
ــالمي  ــدكاران راه  آهن جمهوري اس ــت  ان دس
ــراي احداث و راه   ــران، زحمات فراواني را ب اي
ــده اند تا زودتر اين اتّصال  اندازي آن متقّبل ش
ــود و از دو پايانه ي بندري، سامانه ي  فراهم ش
ــور  ــمال كش ــواحل ش حمل ونقل ريلي به س
مّتصل شود. از آن طرف هم در جنوب كشور، 
ــهیدرجايي، بندر  ــال راه آهن به بندرش با اتّص
ــاير پايانه هاي ورود و خروج  امام خمیني و س
ــب شبکه ي حمل ونقل  كاال، عماًل اتّصال مناس
ــیر راهگذر شمال ـ جنوب فراهم  ريلي در مس

شده است.«
ــرمايه گذاري عظیم در خط  وي به ضرورت س
ــیر گذرگاه شرق ـ  ــرخس كه در مس آهن س
ــاره كرد و در اين  ــت، اش غرب قرار گرفته اس
ــیر ريلي مي تواند با  خصوص افزود: »اين مس
ــورهاي  پذيرش روزانه 300 واگن باري از كش
ــیاي میانه و حوزه ي  قفقاز )CIS( كه هر  آس
ــتعداد حمل60 تن بار را دارند، بالغ  كدام اس
ــیر  بر 18 هزار تن كاالي ترانزيتي را وارد مس
ــور كند و از اين راه منفعت هنگفتي  ريلي كش

را به كشور برساند.«
ــي حمل ونقل ريلي،  ــن فّعال بخش خصوص اي
ــبکه ي  ــه به ش ــي رازي« ك ــه ي ريل از »پايان
ــه عنوان يکي  ــت، ب راه آهن تركیه مّتصل اس
ــريان هاي اصلي ترانزيت و سوآپ كاال در  از ش
ــرق ـ غرب ياد كرد و در پايان اين  گذرگاه ش
گفت وگو اظهار داشت: »امیدواريم به زودي با 
ــن جمهوري هاي آذربايجان  برقراري صلح بی
ــا كه به  رغم  ــتان، پايانه ي ريلي جلف و ارمنس
ــرمايه گذاري فراوان به دلیل عدم اتّصال به  س
اين منطقه، غیرفّعال مانده، فعالّیت خود را از 
سر گیرد و اين مسیر هم بتواند به ايفاي نقش 
ــیر  ــردي خود بپردازد و در كنار آن، مس راهب
ريلي نیز، اسباب دست يابي كشور به بازارهاي 
بزرگ پاكستان و هندوستان را فراهم آورد كه 
با بهره گیري مناسب از اين سرمايه هاي ملي، 
در كنار تکمیل زيرساخت ها، مي توان ترانزيت 
ــوآپ مطلوب، سودمند و ثروت آفرين كاال  و س

براي كشور ايجاد كرد.«■
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»جامع�ه ي دريايي اي�ران، هفت�ه ي آخر 
را  دريان�وردي  جهان�ي  روز  س�پتامبر، 
همزمان با ساير كش�ورهاي جهان گرامي  

مي دارد.«
اين س�خن،  بخش�ي از مطالبي اس�ت كه 
»سيد علي استيري« مديركل سازمان هاي 
تخّصص�ي و بين الملل�ي س�ازمان بنادر و 
دريان�وردي، از نتايج س�ومين جلس�ه ي 
دبيرخانه ي هماهنگ�ي ارگان هاي دريايي 
كش�ور بيان ك�رد ك�ه به منظ�ور  ارائه ي 
فعاليت ه�اي انجام پذيرفت�ه در خص�وص 
برگزاري مراسم روز جهاني دريانوردي در 

كشور تشكيل شد. 
ــازمان  ــور نمايندگاني از س ــه با حض اين جلس
بنادر و دريانوردي، پلیس مهاجرت گذرنامه ي 
ــالمي  ــتیراني جمهوري اس ــركت كش ناجا، ش
ــركت  ــي نفتکش ايران، ش ــركت مل ايران، ش
ــتي  ــتیراني والفجر، اتحاديه ي مالکان كش كش
ايران، اتحاديه ي تعاوني  هاي حمل ونقل دريايي 
ــیالت ايران، انجمن  ــازمان ش ــافر، س بار و مس
ــته و نیروي دريايي  كشتیراني و خدمات وابس

ارتش جمهوري اسالمي ايران برگزار شد.
وي كه رياست دبیرخانه ي هماهنگي ارگان هاي 
دريايي كشور را نیز بر عهده دارد، ضمن اشاره به 
برگزاري مراسم ويژه ي روز جهاني دريانوردي 
در 6 مهرماه سال جاري، اظهار داشت: با توجه 

ــور  به تعیین روز جهاني دريانورد در تقويم كش
ــت اين  ــال جاري و برگزاري گرامیداش طي س
ــر از دريانوردان  ــته و تقدي روز در تیرماه گذش
ــال روز جهاني دريانوردي، به گونه  نمونه، امس
ــبت به سال هاي گذشته برگزار  اي متفاوت نس

خواهد شد.« 
ــاله  ــتیري« با بیان اين مطلب كه همه س »اس
ــوردي، هفته ي آخر  ــازمان بین المللي دريان س
ــزاري همايش روز  ــور برگ ــپتامبر را به منظ س
جهاني دريانوردي در نظر مي گیرد، افزود: »هر 
ــورها در يکي از روزهاي اين هفته،  كدام از كش
ــور ما نیز،  ــن روز را گرامي مي دارند. در كش اي
ــه ي اول مهرماه از 90/7/3 تا 90/7/10  در هفت
ــاركت و حضور كلیه ي آحاد  اين مراسم با مش
ــور به منظور گرامي داشت  جامعه ي دريايي كش

هفته جهاني دريانوردي، برگزار خواهد شد.« 
ــام  روزهاي هفته ي  ــه نام گذاري و ذكر ن وي ب
ــرد و افزود:  ــاره ك ــوردي نیز اش ــي دريان جهان
»سوم مهرماه، روز دريانوردي و ناوگان صیادي 
ــازمان شیالت  ــده كه با تولّیت س نامگذاري ش
ــاي صیادي برگزار  ايران و اتحاديه ي تعاوني ه
ــا عنوان  ــن، 4 مهرماه ب ــد. همچنی خواهد ش
ــافري،  ــوردي و ناوگان تجاري و مس روز دريان
توسط اتحاديه ي مالکان كشتي ايران و انجمن 
كشتیراني و خدمات وابسته، شركت كشتیراني 
ــركت كشتیراني  ــالمي ايران و ش جمهوري اس
ــر و اتحاديه ي تعاوني هاي دريايي حمل  والفج

بار و مسافر گرامي داشته مي شود.«
ــي و بین المللي  ــازمان  هاي تخّصص مديركل س
ــاره به  ــا اش ــوردي، ب ــادر و دريان ــازمان بن س
گرامي داشت روز دريانوردي و ناوگان نظامي در 
5 مهرماه توسط نیروي دريايي ارتش و سپاه و 
ــت: »سازمان بنادر و  درياباني ناجا، اظهار داش
دريانوردي، 6 مهرماه را با عنوان روز دريانوردي 
ــئوالن  ــت و مس ــي خواهد داش ــادر گرام و بن
ــور در 8 مهرماه با حضور  جامعه ي دريايي كش
در نمازهاي جمعه، پیش از خطبه هاي نماز، به 

ايراد سخن راني خواهند پرداخت.«
ــاي  ــي ارگان ه ــه ي هماهنگ ــس دبیرخان ريی
ــاره به اين كه 9 مهرماه،  ــور، با اش دريايي كش
ــاحل نامگذاري  ــوردي و صنايع فراس روز دريان
ــمي از  ــت، افزود: »در اين روز، مراس ــده اس ش

ــي دريايي، شركت نفت  سوي انجمن مهندس
ــركت مهندسي و ساخت  فالت قاره ي ايران، ش
تأسیسات دريايي و شركت صدرا برگزار خواهد 
ــت  ــه به گرامي داش ــاه ك ــد و در 10 مهرم ش
دريانوردي و محیط زيست اختصاص داده شده 
است، سازمان حفاظت محیط زيست، سازمان 
ــاير نهادهاي مرتبط  ــوردي و س ــادر و دريان بن
ــي آن را  ــه ي ملّي اقیانوس شناس نظیر؛ مؤسس

گرامي خواهند داشت.«
ــن، ترويج و تبلیغ فرهنگ دريايي در  وي، تبیی
میان اقشار جامعه،  تکريم و تجلیل از دريايیان و 
قدرشناسي ملموس از خدمات آنان، هماهنگي 
ــاي الزم به منظور  ــالش در تدارک زمینه ه و ت
ــا و دريايیان به  ــه همگاني به دري تحقق  توج
عنوان عنصر كلیدي در ترويج فرهنگ توسعه ي 
دريامحور را دستورالعمل استراتژيک برگزاري 
ــم هفته ي جهاني دريانوردي عنوان كرد  مراس
ــول ديني،  ــزان پاي بندي به اص ــزود: »می و اف
ــردي، اجتماعي و  ــاني، عملکرد ف اخالقي، انس
رفتار سازماني، برخورداري از مهارت و تخّصص 
و سوابق كاري، مشّوق ها، امتیازات ويژه، تعداد 
ــاي دريايي مخاطره آمیز، تدريس در  عملیات ه
ــناورها، ارائه ي  ــي و روي ش ــات آموزش مؤسس
ــخن راني در همايش هاي  ــي و س مقاالت علم
ــاخص هاي انتخاب دريايیان نمونه  علمي، از ش
ــه ي ملّي  ــتورالعمل هفت ــق با بند 6 دس مطاب

دريانوردي به شمار مي رود.« 
»استیري«، ديدار مديران و دريايیان و كاركنان 
ــات عالي رتبه ي  ــا مقام ــي ب ــاي درياي ارگان  ه
كشوري و استاني، دعوت از مقامات بین المللي 
ــن دريانوردي،  ــم جش ــور در مراس براي حض
ــام هفته ي  ــک روز از اي ــن و اختصاص ي تعیی
ــاحلي  ــتان س ملّي دريانوردي به يکي از 7  اس
كشور )هرمزگان ـ خوزستان ـ  بوشهر ـ گیالن 
ـ  مازندران ـ گلستان و سیستان و بلوچستان( 
ــادر و دريانوردي  ــي مديران كل بن با هماهنگ
ــیما و ساير مقامات  ــتاندار، صداوس استان، اس
ــکوه هفته ي  ــور برگزاري باش ــئول به منظ مس
ــتان مربوطه، برگزاري  ــي دريانوردي در اس مل
ــي و... را از رئوس  ــنواره  هاي متنوع درياي جش

فعالیت  هاي مرتبط با اين هفته عنوان كرد.■

امسال با مشاركت فعال جامعه دريايي 
صورت مي گيرد

با توجه به تعيين روز جهاني دريانورد در تقويم 
كشور طي سال جاري و برگزاري گراميداشت اين 
روز در تيرماه گذشته و تقدير از دريانوردان نمونه، 
امسال روز جهاني دريانوردي، به گونه اي متفاوت 

نسبت به سال هاي گذشته برگزار خواهد شد.
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با ابالغ احكام قضايي

در دهه ي هفتاد، دستگاه قضايي به دلیل كثرت مراجعین،  افزايش 
ورودي پرونده ها و كمبود نیروي انساني و امکانات،  با معضل بزرگي 
ــد، كه پیامد آن، طوالني شدن مدت رسیدگي به پرونده ها  روبه رو ش

بود. 
ــیدگي، سبب خصومت بیش تر و  ــدن زمان رس گاه همین طوالني ش
ــد و بر حجم تنش ها و  افزايش اصطکاک بین اصحاب دعوي مي ش
ــزود كه در نتیجه موجب  ــارهاي اجتماعي در ابعاد قضايي مي اف فش

افزايش ورودي پرونده ها به دستگاه قضايي مي شد. 
ــور،  ــئولین كش افزايش بیش از حد مراجعین و تراكم پرونده ها،  مس
ــت تا معضل  ــتگاه قضايي را به اين فکر واداش ــاً مديران دس خصوص
ــر در نهايت منجر به  ــب رفع كنند؛ اين فک ــود را به نحو مناس موج
ــوراي حل اختالف دريايي  ــکیل نهاد شبه قضايي ش ارائه ي طرح تش

شد.
ــره ي اتحاديه ي مالکان  ــتا، با طرح موضوع در هیأت مدي در اين راس
كشتي ايران، كه از مدت ها قبل به دلیل نقصان عملکرد دادگاه هاي 
ــاير ارگان هاي  ــناورها و س دريايي، به دنبال حل اختالف مالکان ش
ــیس  ــئولیت تأس ــد كه مس دريايي در دعاوي حقوقي بود، مقرر ش

شوراي حل اختالف دريايي را بر عهده بگیرد. 
ــده توسط عضو هیأت مديره  به دنبال پي گیري ها و اقدامات انجام ش
اتحاديه مالکان كشتي ايران )امید مرادي( و همچنین، طرح موضوع 
ــمیرانات،  ــل اختالف ويژه ي اصناف تهران و ش ــوراي ح با ريیس ش
ــتم مهرماه سال گذشته در محل  ــوراي حل اختالف دريايي، بیس ش
ــتي ايران و با حضور »حسین اصغرزاده«، معاون  اتحاديه مالکان كش
ــوراي حل اختالف مجتمع 27 و جمعي  ــتان و ريیس وقت ش دادس
ــئولین قضايي و اعضاي منتخب شورا تأسیس شد. در ادامه ي  از مس
ــوراي حل  ــده با مجتمع 27 ش پیگیري ها و هماهنگي هاي انجام ش
ــا نیز صادر و ضمن حضور رضا جعفري  اختالف، احکام قضايي اعض
ــت ماه سال جاري  ــتان و مدعوين، در چهارم ارديبهش معاون دادس
ــوراي حل  ــورا ابالغ و كارهاي اجرايي ش احکام قضايي به اعضاي ش

اختالف دريايي رسماً آغاز شد.
ــت كه از  ــه عضو اصلي اس ــالف دريايي داراي س ــوراي حل اخت ش
كارشناسان حاذق و شناخته شده ي جامعه ي دريايي كشور محسوب 

ــده، با حضور اين  ــیدگي به دعاوي دريايي مطرح ش مي شوند. رس
ــان و با اعالم وقت رسیدگي بر مبناي صلح و سازش انجام  كارشناس

مي شود.
ــوراها  ــورد اختالف پرونده هايي كه در اين ش ــقف مبلغ م هرچند س
ــیدگي مي شوند، چندان باال نیست، اما در صورت تراضي طرفین  رس
ــاي في مابین،  ــه اختالفات در قرارداده ــیدگي ب دعوي در مورد رس
ــده را نیز مورد  ــورا مي توانند مبالغ باالتر از مبلغ يادش اعضاي اين ش

رسیدگي قرار دهند.
ــاع اختالفات تجاري  ــي و ارج ــوراي حل اختالف درياي ــیس ش تأس
ــیوه ي حل وفصل اختالفات است. اين شورا  دريايي به آن،  بهترين ش
ــت؛ از اين رو،  ــده اس ــکیل ش به موجب قانون و به همین منظور تش
ــتفاده از خدمات داوري شورا براي حل وفصل اختالفات و دعاوي  اس
ــیدگي به  ــرعت و دقت در رس ــالمت، س دريايي، عالوه بر تأمین س
ــي در هزينه ها، خصوصاً حل موضوع به  پرونده ها، موجب صرفه جوي
ــیوه ي تخصصي مي شود و با توجه به قوانین جاري كشور، به نفع  ش

طرفین خواهد بود.
ــوراي حل اختالف دريايي، تخصصي بودن آن  در حقیقت، اهمیت ش
در امور دريايي است كه با توجه به وسعت موضوع، مي تواند بسیاري 
ــود در اين زمینه را حل وفصل كند. همچنین، اين  از اختالفات موج
ــه مي تواند خدمات  ــت ك ــبه  قضايي اس ــورا به منزله ي واحدي ش ش
ــترده اي را به ارگان هاي دريايي، در جهت كاهش مراجعات آنان  گس

به محاكم دادگستري ارائه كند.
در پايان ذكر اين نکته ضروري است كه، شوراي حل اختالف دريايی، 
يکي از فرآيندهاي مهم روابط حقوقي و اجتماعي است كه بر مبناي 
اشاعه و گسترش بهداشت رواني در محیط هاي دريايي ايجاد شده و 

در نهايت، منتهي به ايجاد تفاهم و برادري خواهد شد. 
ــي و كم هزينه  ــريفات و رفع مقررات آيین دادرس درواقع، حذف تش
ــي به  ــهولت دسترس ــیدگي به دعاوي و همچنین، س بودن روند رس
شوراي حل اختالف، در مقابل طوالني بودن دادرسي دادگاه ها و عدم 
دسترسي راحت  به آن ها، ازجمله برخي داليل مراجعه ي بیش تر افراد 
ــوراي حل اختالف دريايي و گسترده شدن حیطه ي رسیدگي و  به ش

حل دعاوي حقوقي در خارج از دادگاه ها به شمار مي آيد.■

حقوق دریایی



ريیس هیأت مديره ي انجمن مهندسي دريايي ايران 
ــركت و بیش از 400  ــاره به عضويت 150 ش با اش
متخصص و چهره هاي دانشگاهي و دانشجويي در اين 
انجمن، گفت: »تالش كرده ايم با تشکیل كمیته هاي 
تخصصي، نیازهاي خاص گروه هاي مختلف فّعال در 
بخش دريايي را برآورده سازيم و به عنوان تريبوني 
ــزارش  نیازها و توانمندي  بخش هاي  براي ارائه ي گ
مختلف دريايي به نهادهاي مسؤول، به ويژه دولت و 

مجلس انجام وظیفه كنیم.«
ــريح آخرين وضعیت اجراي قانون  »سیف« به تش
توسعه و حمايت  از صنايع دريايي پرداخت و ضمن 
اشاره به تالش هاي انجمن، جامعه ي دريايي و وزارت 
صنايع طي 10 سال گذشته براي تصويب اين قانون، 
گفت: با گذشت 3 سال از زمان تصويب و ابالغ اين 
ــده  ــیاري از بندهاي آن اجرايي نش قانون، هنوز بس

است.«
وي در ادامه، به لزوم توجه به قانون توسعه و حمايت 
ــان كرد: » اين  از صنايع دريايي پرداخت و خاطرنش
ــور مطرح است و بعد  ــال 1380 در كش قانون از س
ــال، در مجلس شوراي اسالمي  از گذشت هفت س
ــع و معادن  ــه وزارت صناي ــد ك تصويب و مقرر ش
ــي صنايع دريايي  ــوراي  عال ــابق(، دبیرخانه ش )س

قلمداد شود.«
ــي دريايي  ــره ي انجمن مهندس ريیس هیأت مدي
ــعه و حمايت  از  ايران با تأكید بر اين كه قانون توس
صنايع دريايي، ظرفیتي است كه بايد براي حمايت 
ــود،  از همه ي اجزاي صنايع دريايي به كار گرفته ش
ــه هزار كیلومتر مرز دريايي ايران؛ حضور  افزود: »س
ــتیراني در منطقه،  وجود  ــاوگان كش ــن ن بزرگ تري

ــا و امکان  ــت و گاز در دري ــن میادين نف بزرگ تري
اشتغال زايي، از مهمّ ترين عواملي است كه لزوم توجه 

بیش تر به اين صنعت را نشان مي دهد.«
ــیف« همچنین، ارزش قراردادهاي اجرايي در  »س
بخش دريايي را بیش از 10میلیارد دالر تخمین زد 
و با بیان اين كه بايد به اين رقم، قراردادهاي در دست 
مذاكره را نیز اضافه كرد، گفت: »عالوه بر اين، حدود 
170 فروند كشتي با عمر مفید 20 سال در ناوگان 
كشتیراني كشور وجود دارند و بايد ساالنه 8 كشتي 
ــا وضعیِت عملکردي  ــود ت به اين ناوگان افزوده ش
ــود؛ يعني ارزش درآمدزايي  ناوگان موجود حفظ ش
بازار ساخت و تأمین كشتي در ايران ساالنه در حدود 

يک میلیارد دالر است.« 
ــت تأخیر پي درپي برخي از پروژه ها را موانع  وي، عل
اداري و حقوقي دانست و با بیان اين مطلب كه نقش 
ــايل فني در اين تأخیرها بسیار كم رنگ است،  مس
اظهار داشت: »عمده ي تأخیرهاي صورت گرفته در 
ــايل غیرفني برمي گردد؛  پروژه هاي دريايي، به مس
ــتي ايرانـ  اراک،  ــاخت كش براي نمونه، در روند س
ــتین كشتي اقیانوس پیماي ساخت  به عنوان نخس
ــال پس از  ــل، اّولین پرداخت وام بانکي، دو س داخ
ــورت گرفت. با اين وجود، با توجه  انعقاد قرارداد ص
به اين كه شركت هاي فّعال در عرصه ي اين صنعت، 
ــت مي كنند، طي  ــورت پروژه اي فّعالی اغلب به ص
سال هاي اخیر، پروژه هاي قابل توجهي در كشور به 
اجرا درآورده اند كه به عنوان مثال، مي  توان به ساخت 
و طراحي سکوهاي نیمه شناور شمال با قیمت 300 
میلیون دالر اشاره كرد كه از پیچیده ترين سازه هاي 
ــور و ساخته شده به دست متخصصین داخلي  كش

رييس هيأت مديره ي 
انجمن مهندسي دريايي ايران

»در ح�ال حاضر، توانايي س�اخت كليه ي 
تجهيزات دريايي در ايران به صورت بالقوه 
وج�ود دارد و با توجه ب�ه قابليت ها، مبلغ 
قرارداده�اي اجراي�ي و مورد ني�از ناوگان 
دريايي، بازار ساخت و تعمير كشتي ايران، 
ساالنه به ارزش يك ميليارد دالر مي رسد.«
اي�ن مطلب، قس�متي از س�خنان »محمد 
سعيد سيف« رييس هيأت مديره ي انجمن 
مهندس�ي دريايي ايران در نشست خبري 
است كه به مناسبت برگزاري سيزدهمين 
همايش صناي�ع دريايي ايران اي�راد كرده 
اس�ت. وي در ابت�داي اي�ن نشس�ت، ب�ه 
تالش هاي اين انجمن براي توسعه ي صنايع 
دريايي كش�ور طي 13 سال گذشته  اشاره 
ك�رد و اف�زود: »انجمن مهندس�ي دريايي 
اي�ران از س�ال 1377 ب�ا ت�الش جمعي از 
صاحب نظران، اساتيد دانشگاهي، مديران 
و كارشناس�ان، به منظ�ور ارتقا،  توس�عه و 
گسترش صنعت دريايي كشور تأسيس شد 
و ش�روع به فعاليت كرد. در آغاز تأس�يس 
انجمن، صنايع دريايي در كش�ور شناخته 
شده نبود، اما با برگزاري اولين همايش ملي 
صنايع دريايي در س�ال 1378، مس�ائل و 
مشكالت صنعت دريايي براي نخستين بار 
به طور يكپارچه مطرح ش�د و طي 13 دوره 
برگزاري اين همايش، تالش كرديم تا همه ي 
ارگان هاي دريايي و متخصص�ان و فّعاالن 

اين صنعت را گرد هم آوريم.
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است.«
ريیس هیأت مديره ي انجمن مهندسي دريايي ايران، 
ــکن جماران« در بخش  ــاره به ساخت »ناوش با اش
دفاعي و انعقاد قرارداد ساخت كشتي ايران ـ  اراک در 
بخش كشتي سازي، گفت: »اجراي اين پروژه ها نشان 
مي دهند كه در صورت هماهنگي بخش هاي فّعال، 
متخصصان و سازنده هاي داخلي از قابلیت هاي بااليي 
برخوردارند و بايد بازار گسترده ي داخلي در اختیار 
ــم وجود اين توانمندي ها،  ــان قرار گیرد. اما به رغ آن
هنوز برخي ارگان هاي دريايي دولتي، براي ساخت 
ــتن همکار  ــناورهاي 8 متري، الزامي بودن داش ش

خارجي را جزو شرايط قرارداد لحاظ مي كنند.«
ــد: »تأكید ما بر رونق  ــیف« در ادامه يادآور ش »س
ــار بر  ــه معناي اِعمال فش ــازي، ب صنعت كشتي س
كارفرمايان و شركت هاي كشتیراني نیست؛ بلکه از 
دولت مردان انتظار داريم همانند آن چه در كشورهاي 
كره، چین و ژاپن انجام مي شود؛  با ارائه ي تسهیالت 
ساخت كشتي به كشتي سازي هاي داخلي، از صنايع 

دريايي كشور حمايت كنند.« 
وي در خصوص تأثیر ادغام دو وزارت خانه ي صنايع 
ــکیل وزارت خانه ي جديد  و معادن و بازرگاني و تش
صنعت، معدن و تجارت در صنايع دريايي، گفت: دو 
وزارت خانه ي قبلي، عضو شوراي عالي صنايع دريايي 
بودند و در حال حاضر، اين ادغام مي تواند منجر به 
ــوراي  عالي صنايع دريايي  هماهنگي بیش تر در ش

شود.«
ريیس هیأت مديره ي  انجمن مهندسي دريايي ايران، 
ــور در بازارهاي  معرفي فعالیت صنايع دريايي كش
بین المللي را از ديگر اقدامات اين انجمن برشمرد و 
افزود: »انجمن طي دو سال گذشته، اقداماتي ازجمله 
ــركت هاي دريايي در قالب انتشار كتاب  معرفي ش
سال صنايع دريايي به دو زبان فارسي و انگلیسي و 

توزيع آن در نشست ها و نمايشگاه هاي بین المللي را 
انجام داده است.«

»سیف« با اشاره به حضور انجمن مهندسي دريايي 
ــته سوريه اعالم كرد: »اين  در نمايشگاه سال گذش
ــز همکاري هاي فنّ آوري و  انجمن  با همکاري مرك
ــت  جمهوري، در يازدهمین نمايشگاه  نوآوري رياس
بین المللي كشتیراني، كشتي سازي، بنادر، انرژي و 
ــاحل )NEVA 2011( كه طي روزهاي 20  فراس
الي 23 سپتامبر 2011 )19 شهريور تا اول مهرماه 
جاري( در سنت پترزبورگ روسیه برگزار مي شود، نیز 

حضور خواهد داشت.«
دبیر سیزدهمین همايش صنايع دريايي در ادامه به 
برگزاري همايش سیزدهم در 17 آبان ماه سال جاري 
ــگاه  ــاره كرد و افزود: »هم زمان، پنجمین نمايش اش
بین المللي صنايع دريايي و دريانوردي در جزيره ي 

كیش نیز برگزار خواهد شد.«
وي در تشريح نتايج فعالیت هاي انجمن و برگزاري 
ــي كه در سال هاي گذشته برگزار شده  12 همايش
است، گفت: »انجمن به عنوان نهاد غیردولتي، سعي 
ــي و تفکیک مسايل، راهکارهاي مورد  دارد با بررس
نظر جامعه ي دريايي كشور را به مسئوالن ارائه كند 
كه به اذعان متخصصان، كارشناسان و حتي برخي 
ــئوالن و مديران، اين همايش ها نتايج نسبتاً  از مس
ــته و تعامل و همکاري مطلوبي در  قابل قبولي داش
ــايل و  بخش هاي مختلف اجرايي، با هدف حل مس
مشکالت به وجود آورده است. هم اكنون بیش از 45 
ارگان و شركت عمده ي دريايي و مركز دانشگاهي، 
به طور مستقیم از طريق ستاد اجرايي همايش، در 

برگزاري آن مشاركت دارند.«
ــاره به اين كه سیزدهمین همايش  ــیف« با اش »س
ــه ي بزرگ ترين همايش  ــي، به منزل ــع درياي صناي
غیردولتي است كه در كشور برگزار مي شود، اظهار 

ــه ي عطفي در  ــرد اين همايش، نقط ــدواري ك امی
ــت آوردهاي صنعت دريايي باشد و پس  حصول دس
از 13 سال تالش مستمر،  بتواند با گردهم آيي مراكز 
ــیري  ــي و ارگان هاي مرتبط با امور دريا، مس درياي
ــن براي پیشرفت بیش از پیش  كشور در اين  روش

صنعت راهبردي را فراهم آورد.
ــع دريايي، محور  ــیزدهمین همايش صناي دبیر س
ــه ي همايش را  ــده به دبیرخان ــال  ش مقاالت ارس
ــا، تکنولوژي  ــازي، اقتصاد و دري ــع  كشتي س صناي
ــي،  ــک دريا، اقیانوس شناس ــاي عمیق، فیزي آب ه
ــي، حفاظت از محیط  ــي و امور دفاع صنايع درياي
ــگري   ــیاحتي و گردش ــور س ــي، ام ــت درياي زيس
ــركت كنندگان  ــزود: »ثبت نام ش ــرد و اف عنوان ك
ــی ــگاه اينترنت ــق پاي ــط از طري ــش، فق  در هماي
ــق فرم( صورت  WWW.MIC2011.IR )طب

مي گیرد.«
ريیس هیأت مديره ي انجمن مهندسي دريايي ايران، 
با اعالم تمديد مدت زمان مهلت ارسال اين مقاالت، 
اظهار داشت: نسخه ي كامل مقاالت در لوح فشرده 
ــرد و از میان مقاالت  ــار حضار قرار مي گی در اختی
ارسال شده، 40 مقاله براي ارايه ي شفاهي آن ها در 

دو روز همايش، انتشار مي يابد.«0■

تأكيد ما بر رونق صنعت كشتي سازي، به معناي 
اِعمال فشار بر كارفرمايان و شركت هاي كشتيراني 
همانند  داريم  انتظار  دولت مردان  از  بلكه  نيست؛ 
انجام  ژاپن  و  چين  كره،  كشورهاي  در  آن چه 
به  كشتي  ساخت  تسهيالت  ارائه ي  با  مي شود؛  
كشتي سازي هاي داخلي، از صنايع دريايي كشور 

حمايت كنند.
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نشست خبری



 افندی زاده با بيان اينكه در صورت تكميل 
مس�ير كريدور ش�مال - جنوب 35 درصد 
هزينه و زمان س�فر كاه�ش می يابد، گفت: 
كريدور ش�مال - جنوب ب�ا محوريت ايران 

تعريف شده است. 
ــانی  بر پايه اين گزارش به نقل از پايگاه اطالع رس
دولت، »دكتر شهريار افندی زاده« رئیس سازمان 
راهداری و حمل و نقل جاده ای درباره دستاوردهای 
پنجمین اجالس همکاری های حمل و نقل بین 
المللی و ترانزيت بین ايران و روسیه، اظهار داشت: 
اين نشست كه جنبه مقدماتی داشت برای اجالس 
مشترک كه در مهرماه سال جاری در تهران برگزار 

خواهد شد، تشکیل شده بود.
وی با بیان اين كه موضوعات مختلف حمل و نقلی 
ــی قرار گرفت، افزود:  در اين نشست مورد بررس
مهم ترين بحث طرفین حول محور حمل و نقل 
ــمال - جنوب  ــاده ای و فعال كردن كريدور ش ج
بود كه نمايندگان 3 كشور ايران- روسیه- هند به 
عنوان موسس اين كريدور در اين نشست حضور 

داشتند.
ــدن مسیر جاده ای داغستان  افندی زاده از باز ش
برای تردد كامیون های ايرانی طی چند ماه گذشته 
ــر داد و گفت: هنوز حجم تبادل الزم بین دو  خب
كشور به دلیل برخی مسائل و مشکالت افزايش 
پیدا نکرده، كه اين موضوع نیز در نشست بررسی 

شد.
ــت به عبور  ــت در امر ترانزي ــژه دول ــده وي نماين
ــتی های “رو-رو” از دريای  كامیون ها توسط كش
خزر اشاره كرد و گفت: به طور كلی وقتی هزينه 
حمل افزايش می يابد، میزان عالقه مندی تجار نیز 
به آن كاهش پیدا می كند به طوری كه وقتی مسیر 
جاده ای برای صاحب كاال هزينه زيادی در برداشته 

باشد تالش می كند تا مسیر خود را تغییر دهد.
ــان اين كه در  ــازی با بی معاون وزير راه و شهرس
ــمال- جنوب  ــیر كريدور ش صورت تکمیل مس
ــفر كاهش  ــد هزينه  و زمان س ــدود 35 درص ح
می يابد، افزود: اين محور نسبت به مسیر اقیانوس 
هند كه از طريق دريا به اروپا متصل می شود، كم 

هزينه است.
ــل ونقل جاده ای  ــازمان راهداری و حم رئیس س
به استقبال تجار از مسیرهای كوتاه اشاره كرد و 
گفت: تجار و بازرگانان كشور هند برای انتقال كاال 
ــور روسیه و كشورهای اروپايی مسیری را  به كش
ــافت كوتاه تر و  انتخاب می كنند كه از لحاظ مس

كم هزينه تر باشد.
ــمال- جنوب با  ــان كرد: كريدور ش وی خاطرنش
ــا محوريت ايران  ــرار دادن اين موضوع ب هدف ق
ــور اصلی اتصال  ــد، چرا كه ايران مح تعريف ش
ــمال- جنوب بین دو كشور همسايه  كريدور ش

است. 

عمليات كانتينری بندر شهيد رجايی در تيرماه با 14.6 درصد افزايش 
مواجه شد.

ــركت تايدواتر خاورمیانه، بر  ــزارش به نقل از روابط عمومی ش ــر پايه اين گ ب
ــازمان بنادر ودريانوردی طی تیرماه  ــده از سوی س ــاس آمارهای اعالم ش اس
ــد و حجم  ــد عملیات كانتینری مواجه ش ــهید رجايی با رش ــال بندر ش امس
ــال  ــن بندر از 206 هزار و TEU 878 كانتینر در تیرماه س ــت هاي اي فعالی

گذشته به 237 هزار و TEU 166 كانتینر در تیرماه امسال رسید.
بنابر اين گزارش، مجموع عملیات كانتینری بندر شهید رجايی طی چهار ماه 
ــال جاری نیز با رشد 17.9 درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته از  س

961 هزار TEU كانتینر فراتر رفت.
ــر كاهش حضور  ــايعه پراكنی ها مبنی ب ــود برخی ش ــر با وج ــوی ديگ از س
ــال آمار  ــی، در تیرماه امس ــهید رجاي ــدر ش ــی در بن ــای خارج ــتی ه  كش
ــد و اين  ــتی های پهلو گرفته در اين بندر با 2.6 درصد افزايش مواجه ش كش
ــتی های خارجی وارد شده  ــال تعداد كش در حالی بود كه در خرداد ماه امس
ــال 89 از كاهش 9 درصدی  ــبت به خرداد ماه س ــهید رجايی نس به بندر ش

برخوردار بود.

معاون وزیر راه و شهرسازي خبر داد
تكميل كریدور شمال- جنوب با محوریت ایران

با وجود تحریم ها 
عمليات كانتينری بندر شهيد رجایی 14.6 

درصد رشد كرد

تمدیدماموریت نماینده ثابت سازمان بنادرودریانوردی
در سازمان جهاني دریانوردي

مديرعامل س�ازمان بنادر و دريانوردی 
عل�ی  ماموري�ت  حكم�ی،  ط�ی 
اكبرمرزب�ان به عن�وان نماين�ده ثابت 
اين س�ازمان نزدس�ازمان بي�ن المللی 
تيرم�اه  )آيمو(راتاپاي�ان  دريان�وردی 

1391تمديدك�رد.
مهندس سیدعطاءاله صدردراين حکم آورده 
ــیله حکم ماموريت شمابه  ــت :بدين وس اس
ــازمان ــازمان نزدس  عنوان نماينده ثابت س
ــوردی )IMO  (تاپايان  ــن المللی دريان بی

ــود. تیرماه 1391 هـ.ش تمديد مي ش
ارزنده است ،كمافی السابق درانجام وظايف 
ــئولیت خطیرنمايندگی سازمان  محوله ومس
ــوراهتمام ورزيده  ــادر و دريانوردي وكش بن
ــف درجهت  ــدی هاوظراي ــی توانمن وازتمام
تحکیم روابط بادبیرخانه IMO  وهمچنین 

ــوآن ،باهدف حفظ  ــل بانمايندگان عض تعام
ــتفاده نمايید.  منافع ملی دريايی اس

عمليات هيدروگرافی و نقشه برداری زمينی 
مح�دوده خلي�ج گ�رگان و بخ�ش هايی از 
سواحل استان هرمزگان )محدوده دماغه شير 

تا سيريك( پايان يافت.
ــط عمومی  ــل از رواب ــزارش به نق ــن گ ــه اي برپاي
ــی  ــا كبرياي ــوردی ، علیرض ــازمان بنادرودريان س
ــواحل و بنادر اين سازمان  ــی س مدير كل مهندس

ــی و كلیدی  ــه به اينکه يکی از اطالعات اساس ــالم اين خبر، گفت : با توج ــا اع ب
ــی نفوذ  ــازی رياضی نظیر بررس ــبیه س مورد نیاز جهت انجام دقیق مطالعات ش
ــوبات موازی ساحل، شناخت كافی از بستر دريا در مناطق مورد  امواج، انتقال رس
ــوی ديگر به دلیل عدم  ــت و از س مطالعه و علی الخصوص در مناطق كم عمق اس
دسترسی به اطالعات مورد نظر در بسیاری از مناطق كشور، انجام عملیات نقشه 
ــداف فوق ضروری می نمايد. ــرداری زمینی و هیدروگرافی به منظور نیل به اه  ب

كبريايی اظهار داشت : به درخواست مسئولین استانی استان گلستان، تهیه نقشه 
ــايی دقیق تر منطقه به منظور بررسی و ارزيابی  هیدروگرافی جامع جهت شناس
طرح های ساخت و ساز در سواحل و محدوده داخلی خلیج گرگان، هیدروگرافی با 

مقیاس 1:10000 در اين محدوده تعريف و انجام شده است.
ــنجی گام دوم طرح ملی  ــق س ــات عم ــن اطالع ــتای تأمی ــزود : در راس وی اف
ــواحل استان  ــور« كه شامل س ــواحل كش ــازی س ــبیه س »پايش و مطالعات ش
ــی هیدروگرافی، عملیات هیدروگرافی  هرمزگان بوده و نیز تصمیمات كمیته مل
ــی  ــاس جمع آوری و بررس ــیريک با مقیاس 1:25000 بر اس ــیر تا س دماغه ش
ــه برداری موجود در ارگان ها و مراجع ذيربط  ــنجی و نقش ــخصات عمق س مش
ــازمان قرار گرفت، و عملیات میدانی طی سال گذشته انجام و  ــتور كار س  در دس

نقشه های مربوطه در سال جاری تهیه شد.
به گفته كبريايی عملیات هیدروگرافی و نقشه برداری زمینی مناطق فوق توسط 
شركت خصوصی داخلی و با نظارت سازمان جغرافیايی نیروهای مسلح و اداره بندر و 
دريانوردی استان گلستان انجام شده و اطالعات آن قابل استفاده برای ساير ارگان ها 

و نهادهای ملی و محلی است.

مدیركل مهندسی سواحل و بنادر سازمان بنادر خبر داد 
انجام عمليات هيدروگرافی و نقشه برداری 
زمينی محدوده خليج گرگان و بخش هایی از 

سواحل استان هرمزگان
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عل�م  زمين�ه  در  اي�ران  رتب�ه  بررس�ی 
اقيانوس شناس�ی نش�ان می دهد كه ايران و 
مصر به طور مشترك در جايگاه دوم در زمينه 
علم اقيانوس شناسی منطقه قرار گرفته اند و 
به گفته رئيس موسسه ملی اقيانوس شناسی، 
تركيه صدرنشين كش�ورهای منطقه در اين 

علم است.
بر پايه اين گزارش، به نقل از روابط عمومي موسسه 
ملي اقیانوس شناسي، دكتر وحید چگینی با بیان 
اينکه اقیانوس شناسی از علوم برتر قرن حاضر است، 
ــا، فناوری  ــی در كنار هوافض گفت: اقیانوس شناس
اطالعات، علوم زيست محیطی و زيست فناوری جزو 

علوم پیشرفته و راهبردی است كه در دنیا خیلی به 
آن اهمیت می دهند.

رئیس موسسه ملی اقیانوس شناسی افزود: بر اساس 
اطالعات موجود، تركیه از نظر علم اقیانوس شناسی 
ــناور  ــت. تركیه 11 ش در منطقه دارای رتبه اول اس
تحقیقاتی دارد، اين درحالیست كه ايران هنوز شناور 
تحقیقاتی ندارد. مراكز تحقیقاتی و دانشگاه های تركیه 
سال هاست كه در زمینه علوم دريايی و اقیانوس شناسی 
فعالیت می كنند اما، دانشگاه های ايران شايد حدود 

يک دهه است كه در اين زمینه ها جدی تر شده اند.
وی با بیان اينکه فعالیت های تركیه در زمینه علم 
اقیانوس شناسی حدود 20 سال جلوتر از ايران شروع 
شده است، گفت: تركیه در جايگاه اول و ايران و مصر 
به طور مشترک در جايگاه دوم منطقه در زمینه علم 

اقیانوس شناسی قرار دارند.
چگینی از تشکیل ناوگان تحقیقات دريايی در ايران، 
ــی و دريايی، ايجاد  ــعه مركز داده های اقیانوس توس
آزمايشگاه ملی دريايی و اجرای طرح ايجاد ايستگاه 
پژوهشی جنوبگان در قطب جنوب )اقیانوس منجمد 
ــهم  جنوبی( به عنوان برنامه هايی جهت افزايش س

ايران در توسعه علم اقیانوس شناسی نام برد.

رئيس موسسه ملي اقيانوس شناسي خبر داد
تركيه صدرنشين كشورهاي منطقه در علوم اقيانوس شناسي شد

گردهمايی بين المللی دوس�االنه سواحل، 
بنادر و س�ازه های دريايی توس�ط سازمان 
بنادر و دريانوردی و با مشاركت سازمان ها، 
دانشگاه ها، پيمانكاران و مهندسين مشاور 

داخلی و خارجی برگزارخواهد شد .
دهمین گردهمايی بین المللی دوساالنه سواحل، 
ــی )ICOPMAS( در  ــازه های درياي بنادر وس
راستای ايجاد فضای مناسب جهت بحث و تبادل 
نظر وانتقال تجربیات میان متخصصین و دست 
اندركاران ذی ربط از كشورهای مختلف و با تاكید 
ــای فنی و تخصصی میان  برتقويت همکاری ه
ــورها به خصوص كشورهای ساحلی  تمامی كش

برگزار می شود.
ــانی  بر پايه اين گزارش به نقل از پايگاه اطالع رس
ــیون فرهنگی بنا به  ــت، وزيران عضو كمیس دول
پیشنهاد وزارت راه وشهرسازی و به استناد تبصره 
)3( ماده )1( قانون نحوه اعمال نظارت بر كاهش 
هزينه های غیر ضرور و جلوگیری از تجمل گرايی 
– مصوب 1370- با برگزاری دهمین گردهمايی 
ــواحل،بنادر وسازه های  ــاالنه س بین المللی دوس
دريايی توسط سازمان بنادر و دريانوردی موافقت 

كردند.
ــاس، دهمین گردهمايی بین المللی  بر اين اس
ــازه های دريايی  ــواحل ،بنادر و س ــاالنه س دوس
توسط سازمان بنادر و دريانوردی و با  مشاركت 
سازمان ها، دانشگاه ها، پیمانکاران و مهندسین 
مشاور داخلی و خارجی وحمايت معنوی برخی 

از سازمانهای معتبر بین المللی از جمله سازمان 
ــی  ــازمان جهان ــی دريانوردی)IMO(،س جهان
ــن المللی  ــن بی ــی )WMO(،انجم هواشناس
 ،)PIANC(زيرساخت های حمل ونقل دريايی
ــگاه جهانی دريانوردی)WMU(، سازمان  دانش
ــی )IHO(، انجمن ــی هیدروگراف ــن الملل  بی
ــن المللی كمک های دريايی به دريانوردان و   بی
چراغ های دريايی)IALA(، انجمن بین المللی 
بنادر و لنگرگاه ها)IAPH( و كمیته هماهنگی 
هواشناسی،آب شناسی و مراقبت زيست محیطی 
ــال  ــزر)CASPCOM( درآذرماه س دريای خ
ــا حضور متخصصین داخلی و خارجی  1391وب

برگزارخواهد شد.
ــش، ايجاد فضای  ــزاری اين هماي ــدف از برگ ه
مناسب جهت بحث و تبادل نظر وانتقال تجربیات 
میان متخصصین و دست اندركاران ذی ربط از 
كشورهای مختلف ،اطالع از آخرين دستاوردهای 
علمی، فنی و اجرايی و تاكیدبرارتقاء سطح علمی 
ــازه های دريايی  ــواحل، بنادر وس ــی س مهندس
ــتر الزم جهت بهینه  ــردن بس ــور، فراهم ك كش
سازی طرح های زيربنايی و بکارگیری راهکارها 
ــای نوين  ــتم ه ــای جديد در سیس ورويکرده
مديريتی و استفاده از فناوری های بروز و بهینه 
 درحوزه سواحل، بنادر و سازه های دريايی است.
ــط  اين مصوبه پس از تائید رئیس جمهور، توس
ــاون اول رئیس جمهور  محمد رضا رحیمی؛ مع

برای اجرا ابالغ شده است. 

به منظور تقویت همكاریهاي فني ميان كشورهاي ساحلي
 گردهمایی بين المللی سواحل، بنادر وسازه های دریایی برگزار می شود

 مديرعامل شركت پايانه های نفتی ايران گفت: حدود يك ماه است كه 
س�وآپ نفت چهار كشور حاشيه خزر از جمله قزاقستان با ايران آغاز 

شده و روزانه 50 هزار بشكه نفت از اين كشورها سوآپ می شود.
غالمرضا غريبی، موضوع تمايل نداش�تن كشورهای آسيای ميانه 
برای س�وآپ نفت با ايران را تاييد نكرد و افزود: عمليات سوآپ از 
ماه گذش�ته آغاز شده و پيش بينی می ش�ود حجم آن در آينده 

افزايش يابد.
ــد قلعه بانی،  ــانا، احم ــانی ش ــر پايه اين گزارش به نقل از پايگاه اطالع رس ب
ــوآپ  ــر گیری س ــركت ملی نفت ايران پیش از اين در باره از س مديرعامل ش
ــئولیت وزير  ــود: در اواخر مس ــزر گفته ب ــوزه دريای خ ــورهای ح نفت كش
ــوآپ نفت ادامه داشت و پس از  ــور برای س ــابق نفت مذاكرات با چند كش س
ــوآپ نفت از سر گرفته شد. ــته های ايران را تامین كردند س  آنکه آنها خواس

ــده روزانه 50 تا  ــركت های عرضه كنن ــه بانی اظهار كرده بود: يکی از ش قلع
ــرد و مذاكره با ــوآپ خواهد ك ــه طور منظم س ــکه نفت خام ب ــزار بش  70 ه

 شركت های ديگر نیز در حال انجام است.
ــش و پخش  ــركت ملی پاالي ــی، مديرعامل ش ــا ضیغم ــن علیرض  همچنی
فرآورده های نفتی در زمینه سوآپ نفت خام خزر تصريح كرده بود: از شركت 
ملی نفت ايران خواسته ايم برای حدود 100 هزار بشکه نفت خام خوراک مورد 
نیاز پااليشگاه های تبريز و شهید تندگويان تهران از طريق سوآپ از كشورهای 

همسايه حاشیه دريای خزر اقدام كند.

تمايل شركت های داخلی و خارجی برای ساخت پايانه استراتژيك جاسك
غالمرضا غريبی همچنین درباره آخرين وضعیت پايانه نفتی جاسک گفت: با 
توجه به اين كه پروژه جاسک يک پروژه ملی است، شركت پايانه ها به تنهايی 
نمی تواند برای انتخاب پیمانکار تصمیم گیری كند بلکه انتخاب پیمانکار برای 
ساخت پايانه نفتی جاسک در سطح وزارت نفت و احتماال هیئت دولت انجام 

می شود.
مديرعامل شركت پايانه های نفتی ايران از پايان مطالعات مفهومی و مقدماتی 
پروژه احداث پايانه نفتی جاسک خبر داد و گفت: با اجرای اين پروژه افزون بر 
دور زدن تنگه هرمز، ظرفیت صادرات در پايانه های نفتی خلیج فارس افزايش 

خواهد يافت.
وی تصريح كرد: مذاكرات متعددی با پیمانکاران داخلی و خارجی انجام شده، 

اما هنوز پیمانکار منتخب به ما معرفی نشده است.
ــک  ــاخت پايانه نفتی جاس غريبی در باره حضور قرارگاه خاتم االنبیا برای س
ــورد ارزيابی قرار ــک پیمانکار م ــا نیز به عنوان ي ــرارگاه خاتم االنبی  گفت: ق

 می گیرد و عالوه بر پیمانکاران داخلی چند شركت خارجی نیز متقاضی حضور 
در اين پروژه هستند.

ــت، مقدمات  ــی ايران تاكید كرد: در مرحله نخس ــل پايانه های نفت مديرعام
حضور چند شركت خارجی نیز  فراهم شده و قرار است در قالب كنسرسیوم 
با پیمانکاران داخلی در اين پروژه حضور داشته باشند و بخشی از مطالعات و 

تامین قطعات خارجی اين پروژه را به عهده بگیرند. 
وی تاكید كرد: اجرای اين پروژه كار بزرگی است و با تکمیل مراحل ساخت اين 
پايانه، افزون بر دور زدن تنگه هرمز، ظرفیت صادرات در پايانه های نفتی خلیج 

فارس افزايش خواهد يافت.

ساخت چهار مخزن ذخيره سازی نفت خام در پايانه نفتی جزيره خارگ
مديرعامل شركت پايانه های نفتی ايران از ساخت چهار مخزن جديد ذخیره سازی 
ــکه در پايانه نفتی جزيره خارگ خبر داد و  نفت خام به ظرفیت چهار میلیون بش
تصريح كرد: با ساخت اين مخازن جديد نفتی، ظرفیت ساخت برای ايجاد مخازن 

جديد نفت خام در پايانه نفتی خارگ تکمیل می شود.
وی درباره مشکل تامین تضمین های مالی از سوی بانک ها گفت: هم اكنون بانک هايی 

همانند صادرات، ملی، تجارت و سپه حاضرند در اين زمینه با ما همکاری كنند.
غريبی گفت: نخستین پايانه نفتی خصوصی ايران در خلیج فارس با 20 میلیون 

بشکه ظرفیت ذخیره سازی نفت ساخته خواهد شد.

 با از سرگيری عمليات سوآپ از یك ماه گذشته
سوآپ نفت خام حوزه خزر به روزانه 50 هزار 

بشكه رسيد
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بر اس�اس ماده واح�ده اين قان�ون، به 
دولت اجازه داده می ش�ود در ش�ورای 
حمل و نقل ريلی كش�ورهای مس�تقل 
مش�ترك المنافع به ش�رح اساس�نامه 
عضويت يابد و نس�بت به پرداخت حق 

عضويت مربوط اقدام كند. 
ــل از پايگاه اطالع  ــر پايه اين گزارش به نق ب
رسانی دولت، قانون عضويت دولت جمهوری 
ــالمی ايران در شورای حمل و نقل ريلی  اس
ــترک المنافع كه بنا  كشورهای مستقل مش
ــنهاد معاونت حقوقی رئیس جمهور  به پیش
در هیئت وزيران با قید دو فوريت به تصويب 
ــوی رئیس جمهور ابالغ  رسیده است، از س

شد.
ــت:  ــه توجیهی اين قانون آمده اس در مقدم
ــترش حضور فعال و هدفمند  به منظور گس
ــازمان ها و  ــالمی ايران در س ــوری اس جمه
مجامع بین المللی و منطقه ای و بهره گیری 
از آن در جهت تامین منافع ملی و تحقق هر 
ــتر همگرايی منطقه ای و بین المللی  چه بیش
ــتراتژيک  ــداف اس ــول و اه ــتای اص در راس
ــعه  ــور و لزوم توس ــی كش ــت خارج سیاس
بکارگیری امکانات و ظرفیت های بالقوه در 
ــتای اهداف اقتصادی و اجتماعی كشور  راس
و در راستای رفع مشکالت ايجاد شده برای 
ــران در اثر  ــالمی اي ــن جمهوری اس راه آه
تاخیر در الحاق به شورای حمل و نقل ريلی 
ــترک المنافع، اين  ــورهای مستقل مش كش

قانون از سوی رئیس جمهور ابالغ شد.
ــن قانون، به دولت  ــاس ماده واحده اي بر اس
ــود در شورای حمل و نقل  اجازه داده می ش
ــترک المنافع  ــورهای مستقل مش ريلی كش
ــنامه عضويت يابد و نسبت  ــرح اساس به ش
ــوط اقدام  ــت مرب ــت حق عضوي ــه پرداخ ب
ــتگاه اجرايی طرف  كند. تعیین و تغییر دس

عضويت بر عهده دولت است.
بر اساس اساسنامه شورای حمل و نقل ريلی 
كشورهای مستقل مشترک المنافع، اهداف، 
ــل و نقل  ــورای حم ــف و اختیارات ش وظاي
ــترک المنافع  ــور های مستقل مش ريلی كش
ــود( كه  ــورا« نامیده می ش ) از اين پس »ش
ــورخ 14 فوريه 1992  با انعقاد موافتنامه م
ــاد هماهنگ  ــا درباره ايجاد نه بین دولت ه

كننده حمل و نقل ريلی كشور های مستقل 
ــترک المنافع تشکیل شده، تعیین شده  مش

است.

اهداف و وظايف شورا
ــورا،  ــاس، اصلی ترين وظايف ش ــر اين اس ب
ــردن كار حمل و نقل ريلی بین  هماهنگ ك
ــور های ثالث،  ــا و در ارتباط با كش دولت ه
ــرايط و اصول فعالیت راه آهن به  تنظیم ش
ــعه رقابت حمل و  ــور تامین كار و توس منظ
ــت ها در چارچوب  ــل و اقتصاد میان دول نق
عرصه واحد اقتصادی و نیز تصويب مقررات 
و مدارک مربوط در حدود فعالیت خود شورا 

است.

ترتيب كار شورا
ــائل مربوط  ــاس اين قانون، شورا مس بر اس
ــل دو بار در  ــود كه حداق ــات خ را در جلس
ــال برگزار می شود، بررسی و حل و فصل  س

می كند.
ــات شورا توسط رئیس انجام  فراخوانی جلس
می شود و معموال به صورت نوبتی در يکی از 
ــور های عضو اتحاديه كشور های مستقل  كش
مشترک المنافع برگزار می شود. دستور كار 
مقدماتی، زمان و محل برگزاری جلسه نوبتی 
ــخص و دستور  ــورا در جلسه پیشین مش ش
 كار نهايی در اجالس تشکیل شده، تصويب 
می شود. جلسه شورا به شرط حضور حداقل 

تعداد دو سوم اعضا آن رسمیت می يابد.

كميسيون بازرسی شورا
ــور نظارت بر صحت  ــاس، به منظ بر اين اس
ــیون  ــورا از منافع مالی، كمیس ــتفاده ش اس
ــیس می شودو از هريک از سه  بازرسی تاس
راه آهن كشورهای عضو شورا، يک نماينده، 
ــکیل  ــی را تش ــیون بازرس ــای كمیس  اعض

می دهند.
ــود از  ــت خ ــی در فعالی ــیون بازرس كمیس
ــیون بازرسی شورای  مفاد آئین نامه كمیس
ــور های عضو اتحاديه  حمل و نقل ريلی كش
ــور های  ــو اتحاديه های كش ــورهای عض كش
ــورا  ــع مصوب ش ــترک المناف ــتقل مش مس

پیروی می كند. 

از سوي رئيس جمهور ابالغ شد
قانون عضویت ایران در شورای حمل و نقل ریلی

 كشورهای مستقل مشترک المنافع
بر پايه اين گزارش به نقل از روابط عمومي، شيالت استان سيستان 
و بلوچستان كليه ش�ناورهاي كالس لنج برودتي )سردخانه( صيد 
در آب هاي دور در صورت درخواست و داشتن شرايط الزم، جهت 

مبارزه با دزدان دريايي تسليح مي گردند.
سندگل مديركل شیالت استان سیستان و بلوچستان گفت: از سال 1387 
ــاي اقیانوس هند با  ــتان در هنگام صید در آب ه ــناورهاي صیادي اس ش
ــارات فراوان مادي و معنوي به  ــکل حمله دزدان دريايي مواجه و خس مش
اين قشر زحمتکش وارد شده است. لذا اين اداره كل جهت ادامه روند صید 
ــناورها در هنگام حضور و انجام صید در  تون ماهیان و كمک به امنیت ش
ــتگاه هاي ذيربط موفق به اخذ  ــوس هند و با پیگیري و همکاري دس اقیان
ــناورهاي صیادي استان از ستاد كل نیروهاي مسلح شده  مجوز تسلیح ش

است.
سندگل افزود: مالکین شناورهاي متقاضي در صورت داشتن شرايط پیش 
ــب ناوبري و ايمني، با ارائه مدارک  ــده و دارا بودن تجهیزات مناس بیني ش

الزم به شیالت استان مي توانند از اين امکان بهره مند شوند. 
شايان ذكر است صیادان استان سیستان و بلوچستان حدود 80 درصد تون 
ــور را صید مي كنند كه بخش عمده آن در محدوده آب هاي  ماهیان كش

دور از ساحل و اقیانوس هند انجام مي گیرد.

تسليح شناورهاي صيادي فعال در آب هاي دور 
شيالت سيستان و بلوچستان

دولت با هدف رونق اقتصاد مناطق محروم اس�تان های س�احلی، 
شرايط معافيت كاالهای وارداتی ملوانان و خدمه كشتی ها از سود 

بازرگانی را تعيين كرد.
ــانی دولت، هیأت وزيران بنا   بر پايه اين گزارش به نقل از پايگاه اطالع رس
به پیشنهاد ستاد مركزی مبارزه با قاچاق كاال و ارز و به استناد اصل يکصد 
و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسالمی ايران تصويب كرد كه هر 
ــتی  های زير پانصدتن )لنج تجاری( و كاركنان  يک از ملوانان، خدمه  كش
ــقف پانزده میلیون  ــال چهار نوبت و هر نوبت تا س ــد در هر س آن مجازن
)15/000/000( ريال كاال با معافیت از سود بازرگانی به كشور وارد كنند. 

براساس اين مصوبه، فهرست كاالهای قابل ورود و میزان آن حسب شرائط 
هر يک از استان های ساحلی توسط كارگروهی با مسئولیت وزارت صنعت، 
معدن و تجارت و با عضويت وزارتخانه های جهادكشاورزی، بهداشت، درمان 
و آموزش پزشکی، امور اقتصادی و دارايی، كشور و ستاد مركزی مبارزه با 

قاچاق كاال و ارز تعیین و در بهمن ماه هر سال اعالم می شود.
استفاده افراد يادشـده از تسهیـالت موضوع اين تصويـب نامه منوط به سفر 
به كشورهای حوزه جنوبی خلیج فارس با عناوين ملوان، خدمه و كاركنان 

كشتی با لنج تجاری است.
همچنین گمرک جمهوری اسالمی ايران موظف است نسبت به ثبت نوع و 

میزان كاال و صدور پته الکترونیکی به نام هر ملوان اقدام كند.
ضمنا تصويب نامه مورخ 20 بهمن 1386 )كه بر اساس آن ملوانان و خدمه 
كشتی مجاز شده بودند هر سال شش بار نسبت به ورود كاال با معافیت از 

سود بازرگانی اقدام نمايند( لغو شد.
اين مصوبه از سوی محمدرضا رحیمی معاون اول رئیس جمهور برای اجرا 

ابالغ شده است.

شرایط معافيت كاالهای وارداتی ملوانان و 
خدمه كشتی ها از سود بازرگانی تعيين شد
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مديرعامل شركت نفت فالت قاره با تشريح 
آخرين وضعيت كارخانه های NGL ايران 
در خلي�ج فارس از افزاي�ش ذخاير نفت و 
گاز ايران در اي�ن منطقه خبر داد و گفت: 
ه�م اكنون به ط�ور همزم�ان 23 دكل در 
ميادين نفت و گاز خليج فارس مشغول به 

حفاری هستند.
ــل از خبر گزاری مهر،  ــه اين گزارش به نق بر پاي
ــاره آخرين وضعیت  ــان زاده درب محمود زيركچی
حجم ذخاير هیدروكربوری ايران در خلیج فارس، 
ــازند جديد  ــايی يک س گفت: هم اكنون با شناس
ــون فوت مکعب  ــر گاز به 164 تريلی حجم ذخاي

افزايش يافته است.
ــکه ای  ــئول از افزايش دو میلیارد بش اين مقام مس
حجم خاير نفت خام ايران در خلیج فارس خبر داد 
و افزود: بر اين اساس میزان ذخاير نفت خام ايران از 

94 به 96 میلیارد بشکه افزايش يافته است.

 مش�عل ه�ای گازی اي�ران در خليج فارس 
خاموش می شود

 وی همچنین با اشاره به آغاز مراحل راه اندازی و 
بهره برداری از كارخانه ان.جی.ال سیری به منظور 
ــع آوری روزانه 140 میلیون فوت مکعب گاز  جم
طبیعی، گفت: برای طراحی، ساخت و راه اندازی 
ــون دالر ــش از 450 میلی ــروژه گازی بی ــن پ  اي

 سرمايه گذاری شده است.
ــركت نفت فالت قاره   نائب رئیس هیئت مديره ش
درباره آخرين وضعیت بهره برداری از كارخانه ان.جی.
ال خارگ هم توضیح داد: بر اساس برنامه زمان بندی 
تعريف شده اين طرح جمع آوری گازهای همراه نفت 

تا سال 1392 در مدار بهره برداری قرار می گیرد.
 اين مقام مسئول با يادآوری اينکه هم اكنون گازهای 
همراه نفت میادين نفتی سروش و نوروز برای ايجاد 
ارزش افزوده به جزيره خارگ منتقل می شود، بیان 
كرد: اين 2 میدان نفتی از ظرفیت تولید روزانه حدود 
100 میلیون فوت مکعب گاز طبیعی برخوردار بوده 
است كه بايد زمینه مصرف اين گاز در جزيره خارگ 

فراهم شود.
ــران با  ــاره اي ــركت نفت فالت ق ــل ش ــر عام  مدي
ــال پاداش اجرای طرح سی.دی. يادآوری اينکه امس

ــروش و  ــراه نفت س ــای هم ــع آوری گازه ام جم
ــون دالر وصول  ــه ارزش تقريبی 6.5 میلی ــوروز ب  ن
می شود، تاكید كرد: هم اكنون اجرای طرح زيست 

ــی.دی.ام اين دو میدان نفتی در مرحله  محیطی س
ارزيابی و اندازه گیری كربن است.

ــرداری از  ــاخت و بهره ب ــا س ــاس، ب ــر اين اس  ب
ــزار و 700  ــیری، روزانه 6 ه ــه NGL س كارخان
ــکه بوتان،  ــزار و 600 بش ــه ه ــکه پروپان، س بش
ــزار و 375  ــان، يکه ــکه پنت ــزار و 375 بش يکه
ــکه میعانات گازی و 80 میلیون فوت  مکعب  بش
ــده برای تأمین خوراک  ــیرين و خشک ش گاز ش
ــم، تولید می شود.  نیروگاه جزيره های كیش و قش
 گاز همراه نفتی كه هم اكنون در مشعل سکوهای 
نفتی نصر )میدان های الوند، سیوند، دنا و نصرت(، 
ــفند( و همچنین در دو كارخانه  ايالم )میدان اس
ــوختن است،  ــفند در حال س ــکی نصر و اس خش
ــیری را  ــه كارخانه NGL س ــوراک ورودی ب خ

تأمین می كنند.
ــاخت كارخانه NGL خارگ   عملیات اجرايی س
ــت و  ــون در حال انجام اس ــال 1385 تاكن از س
ــود با تکمیل اين پروژه به طور  پیش بینی می ش
ــط روزانه حدود 600 میلیون فوت مکعب  متوس
ــکوهای نفتی بهرگانسر، سروش،  گاز همراه از س
ــارک و میادين دورود  ــوذر، خ ــوروز، فروزان، اب ن
ــع آوری و مورد بازيافت قرار گیرد.  يک و دو جم
ــده  ــرای اين طرح گازهای همراه تولید ش  با اج
ــروش  ــر، س ــکوهای میادين نفتی بهرگانس در س
ــکوی نفتی  ــوروز از طريق يک خط لوله به س و ن
ــراه گازهای همراه  ــپس به هم ابوذر منتقل و س
ــکوی دريايی و میادين دورود و فروزان در  اين س
ــتفاده  كارخانه NGL خارک پااليش و مورد اس

مجدد قرار می گیرد.
 بر اساس گزارش های شركت ملی نفت ساالنه 
به طور متوسط حدود 240 میلیارد فوت مکعب 
ــن نفتی خلیج فارس  ــای همراه در میادي گازه
ــاخت و اجرای همزمان 2  ــوزد كه با س می س
پروژه NGL در برنامه پنجم توسعه بايد حجم 

گازسوزی های ايران به صفر كاهش يابد.

در  دكل حف�اری  همزم�ان 23  فعالي�ت 
ميادين نفتی خليج فارس

ــعه  زيركچیان زاده درباره آخرين وضعیت توس
ناوگان دكل های حفاری در میادين نفت و گاز 
خلیج فارس) به استثنای پارس جنوبی(، اظهار 
داشت: در حال حاضر به طور همزمان 23 دكل 
ــک آپ در خلیج  فارس  ــامل 13 ج حفاری ش

مشغول حفاری در میادين نفت و گاز هستند.
مديرعامل شركت نفت فالت قاره ايران با اعالم 
اينکه به زودی مناقصه برای كرايه پنج دستگاه 
دكل حفاری دريايی نهايی می شود، تبیین كرد: 
ــداد جک آپ های فعال ايران در  ضمن آنکه تع
ــتگاه  ــهريور ماه به 14 دس خلیج فارس در ش

افزايش می يابد.
ــاوگان حفاری  ــعه ن وی با تاكید بر اينکه توس
ــارس در اولويت قرار  ــج ف ــت و گاز در خلی نف
ــان كرد: پیش بینی می شود تا  دارد، خاطر نش
ــال آينده تعداد جک  آپ های فعال ايران در  س
میادين نفت و گاز خلیج فارس به 20 دستگاه 

افزايش يابد.

زیركچيان زاده خبر داد
افزایش ذخایر نفت و گاز ایران در خليج فارس

يك مقام مس�ئول در ش�ركت ملی نفتكش ايران با بيان اينكه 
 LNG س�ازندگان داخلی هنوز برای ساخت كشتی های حمل
برنام�ه ای را ارائه نك�رده اند، اعالم ك�رد: حمل و نقل دريايی 
 گاز مايع يك�ی از زنجيره های اصلی صنعت LNG جهان اس�ت. 
ــوز، علی خیرانديش  ــگاه خبری پانا نی ــزارش به نقل از پاي ــه اين گ برپاي
ــازی گاز طبیعی ايران در جمع خبرنگاران  ــركت مايع س مدير عامل ش
ــای حمل LNG به  ــتی ه ــفارش كش در خصوص آخرين وضعیت س
ــود برای  ــازندگان داخلی و خارجی، توضیح داد: پیش بینی می ش س
ــال نخست برای حمل محموله های LNG ايران از كشتی های  دو س
ــود و با توجه به ظرفیت تولید 10 میلیون تن  ــتیجاری استفاده ش اس
ــت راه اندازی كارخانه ايران LNG حداقل به 13  LNG در فاز نخس

فروند كشتی LNGبر نیاز است.
ــاخت  ــر اينکه به زودی در خصوص س ــئول با تاكید ب ــن مقام مس اي
ــد،  ــری نهايی خواهد ش ــم گی ــل LNG تصمی ــای حم ــتی ه كش
ــفارش داخلی و خارجی  ــته شرايط س ــد: در ماه های گذش يادآور ش
ــی قرار گرفته است.  ــتی های حمل LNG مورد بررس ــاخت كش  س
ــاركت و سرمايه گذاری  ــهريار ساسانیان رئیس مش در همین حال ش
ــگاران درباره آخرين  ــم در جمع خبرن ــركت ملی نفتکش ايران ه ش
ــتین ناوگان كشتیرانی حمل LNG ايران با بیان  وضعیت ايجاد نخس
اينکه در حال حاضر ظرفیت ساخت كشتی ها در ايران محدود است، 
ــازی های بزرگ جهان همچون كره جنوبی و چین  ــتی س گفت: كش
ــتی های حمل گاز مايع حداقل برای يک دوره 30  ــاخت كش برای س

ساله اقدام به ساخت كشتی های مختلف كرده اند.
ــاخت  ــاز پیش از س ــتی س ــر اينکه يک كش ــد ب ــا تاكی ــانیان ب  ساس
ــتی های حمل LNG بايد شناورهای كوچک، نفتکش و كشتی  كش
ــوی  ــد، تصريح كرد: تاكنون از س ــاخته باش ــای حمل  LPGرا س  ه
 LNG كشتی سازان داخلی برنامه ای برای ساخت كشتی های حمل

ارائه نشده است.
وی از ساخت حوضچه خشک به عنوان يکی از زيرساخت های تولید 
ــت LNG در كل  ــل LNG ياد كرد و افزود: صنع ــتی های حم كش
ــان دارای يک زنجیره بوده كه قطعا حمل و نقل دريايی گاز مايع  جه

يکی از اين حلقه ها است.
ــن محموله LNG ايران به  ــاره به عرضه اولی ــئول با اش اين مقام مس
ــاس حمل  ــده، بیان كرد: بر اين اس ــال آين ــای جهانی تا دو س بازاره
حداقل 50 درصد LNG تولیدی ايران توسط كشتیرانی های داخلی 

دارای توجیه اقتصادی و فنی بااليی است.
ساسانیان با اعالم اينکه در حال حاضر حدود 390 فروند كشتی حمل 
ــر جهان تردد می كنند، بیان كرد: 30 تا 35 درصد  LNG در سراس
ــتی حمل  اين ظرفیت حمل بیش از تقاضای جهانی بوده و كرايه كش

LNG مشکل ساز نخواهد بود. 

شركت ملی نفتكش ایران
 كشتی سازان برای ساخت كشتی LNG بر

 برنامه ای نداده اند
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● در آغ�از، ب�ا توجه به چن�د وجهي بودن 
موضوع ايمني در بن�ادر و مديريت حوادث 
بن�دري، رويكرد س�ازمان در اي�ن زمينه و 
چگونگي س�امان دهي اين ط�رح در بنادر 
ش�مالي و جنوبي كش�ور به لح�اظ ارتقاي 
جايگاه بنادر، جذب سهم از بازار حمل ونقل 
بين المللي و رقابتي ش�دن آن در منطقه را 

تشريح كنيد؟
ــي و بهره وري  ــطح كاراي ــزان و س ــواره می هم
بنادر، حول دو محور »زمان« و »هزينه« مورد 
ــروزه اما،  ــه قرار مي گیرد. ام ــي و مقايس ارزياب
ــده، شاخص  ايمني، به  مقدم بر دو محور يادش
عنوان شاخِص پیشرو در ارزيابي رقابت پذيري 
ــعه ي پايدار بنادر ، ارجحیت يافته است.   و توس
ــده تا بنادر  ــن تغییر نگرش و رفتار باعث ش اي
با سرعت زيادي به سمت استقرار سیستم هاي 
ــف به منظور پايش و اندازه گیري عملکرد  مختل

خود حركت كنند.
هم جهت با اين تفکر، سازمان بنادر و دريانوردي 
ــور و بهبود  ــگاه بنادر كش ــدف ارتقاي جاي با ه
ــل دريايي، طرح ها  ــهم بازار خود از حمل ونق س
ــترده اي را در خصوص بحث  ــاي گس و برنامه ه
ــه به عنوان  ــت ك ايمني، هدف گذاري كرده اس
نمونه مي توان به انجام مطالعات اولیه ي استقرار 
نظام HSE در سطح سازمان و بنادر تابعه اشاره 
ــاس نتايج اين مطالعات، شاهد  كرد. امروزه بر اس
شکل گیري اّولیه ي ساختار HSE در اكثر بنادر و 
تغییرات اساسي در نحوه ي گزارش گیري و بررسي 
علل بروز حوادث هستیم كه جملگي، نشانه هاي 
مثبتي در زمینه ي اعتالي فرهنگ ايمني و اهمیت 

يافتن آن در میان آحاد سازماني است.

● چال�ش ح�وادث بندري و مي�زان تبعات 
منفي آن بر فرايند تخليه و بارگيري كاال را 

تبيين نماييد؟
ــه ي تخلیه و يا  ــد عملیاتي از مرحل هدف فرآين
ــان آن در انبار  ــري كاال تا مرحله ي چیدم بارگی
ــتلزم طي كردن اصولي اين  ــناور، مس يا درون ش
ــت. طبیعي  است اگر در زمینه ي تخلیه  روند اس
ــتاندارد اين روند  و بارگیري، از انجام اصولي و اس
ــد منتظر تبعات منفي آن نیز  فاصله بگیريم، باي
باشیم كه به رخداد حوادث، به عنوان يکي از اين  
عوامل مشکل زاي اين دوري مي توان اشاره كرد كه 
ــت اين حوادث، تبعات جاني، مالي و يا  ممکن اس
زيست محیطي به دنبال داشته باشد. در اين صورت 
است كه در بخش هاي مختلف، از جمله تخلیه و 
بارگیري، دچار آسیب خواهیم شد؛ به طوري كه 
ــود و  ــدري در آن بخش مختل مي ش فعالیت بن
جبران آن،  هزينه ي زيادي را دربرمي گیرد و گاهي 

نیز، جبران ناپذير خواهد بود.

● اساس�اً آيا، س�ازوكار مديريت و حوادث 
بندري، اقدام پيشگيرانه يا راهكار مقابله اي 

براي كاهش حوادث قلمداد مي شود؟
اصوالً مديريت بر حوادث بندري، به دنبال استخراج 
علل ريشه اي حوادث تبیین شده و  انجام پذيرفته 
ــت تا از اين راه به نتايجي دست يابد و اصولي  اس
ــد. از اين رو، مديريت حوادث  را مد نظر قرار ده
ــابه و راهکار  در بنادر، بر جلوگیري از حوادث مش
مبتني بر كاهش حوادث تأكید دارد كه يک اقدام 
پیشگیرانه محسوب مي شود و طبیعي  است كه 
مي توان با اتخاذ سیاست هاي بنیادي و اصولي، به 

بررسي روند مديريت حوادث بندري 
در گفت وگو با مديركل امور بندري سازمان بنادر

اواس�ط مردادماه گذشته، 30 تن از كارشناس�ان مراكز HSE سازمان بنادر و دريانوردي با 
حضور در  كالس آموزش�ي كارشناس ايتاليايي مديريت حوادث بندري، با تازه ترين اصول 
انجام صحيح فرآيند تحقيق و بررسي حوادث در بندر و تجزيه و تحليل علمي حوادث ناشي 

از عمليات در اسكله ها و پايانه هاي بندري آشنا شدند.

مديريت حوادث در بنادر، بر جلوگيري از حوادث 
مشابه و راهكار مبتني بر كاهش حوادث تأكيد دارد 
كه يك اقدام پيشگيرانه محسوب مي شود و طبيعي  
بنيادي و  اتخاذ سياست هاي  با  است كه مي توان 

اصولي، به اين سمت پيش رفت.

مع�اون امور بن�دري و مناط�ق ويژه ي 
س�ازمان بن�ادر، هدف از برگ�زاري اين 
گردهم آيي آموزش�ي و نشست هايي از 
اين دست را عالوه بر به روزرساني دانش 
مديريت حوادث بندري، يكسان سازي 
اقدامات بن�ادر از حي�ث گزارش گيري 
و گزارش دهي اين ن�وع حوادث عنوان 

كرد.
به همين بهانه و به منظور تبيين رويكرد 
س�ازمان بن�ادر و دريان�وردي در ام�ر 
س�امان دهي و اج�راي ط�رح مديريت 
بهينه حوادث بندري، به س�راغ »جليل 
اس�المي«،  مدي�ركل امور بن�دري اين 
سازمان رفتيم و آخرين اقدامات سازمان 
بنادر در زمينه ي س�امان دهي حوادث 
بندري را جويا شديم. »اسالمي« در اين 
گفت وگو استدالل كرد كه امكان مقايسه 
بنادر ايران با بنادر هم جوار، از نظر تعيين 
رتبه ي بروز سوانح بندري وجود ندارد، 
اما بنادر ايران طي سال هاي گذشته، با 
بهبود شرايط ايمني و اجرايي سازي نظام 
مديريت HSE، از ش�رايط قابل قبولي 

برخوردارند.
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اين سمت پیش رفت. 

● ب�ر اين  اس�اس، آي�ا روند اج�راي طرح 
مديريت بر حوادث بندري در بنادر شمالی 
و جنوب�ی، ب�ا توجه به مختص�ات محيطي 
و كارك�ردي در حمل ونق�ل درياي�ي در دو 
منطقه ي يادشده، به طور يكسان ديده شده 

است يا خير؟
بديهي  است كه به دلیل تفاوت هاي محیطي و نوع 
حمل ونقل در بنادر شمالي و جنوبي، نوع فعالیت ها 
و كارهاي عملیاتي نیز، در اين مناطق و حتي در 
ــمالي متفاوت است.  دو بندر جنوبي يا دو بندر ش
بنابراين،  طرح مديريت بر حوادث بندري، به عنوان 
يکي از طرح هاي منتهي به استقرار سیستم  ايمني 
با نگرش منطقه اي، بومي سازي شده و به دنبال علل 

ريشه اي حوادث ناشي از كار در بنادر است.

● در دوره ي آموزش�ي اخير، سامان دهي و 
اجراي طرح مديريت ح�وادث بندري را به 
عنوان يكي از اهداف برشمرديد،  اين طرح 
در ح�ال حاض�ر در چه مرحله اي اس�ت و 
صورت نهايي و سامان داده شده آن به لحاظ 
س�خت افزاري و نرم افزاري، برخوردار از چه 

امكانات و زيرساخت هايي خواهد بود؟
به دلیل يکسان بودن نحوه ي جمع آوري و آنالیز 
حوادث بندري به وقوع پیوسته در بنادر كه منجر 
به ايجاد اشکاالت و ابهاماتي در نوع گزارش دهي 
ــده بود، نسبت به  و ارائه ي آمار حوادث بندري ش
ارائه ي طرح سامان دهي حوادث بنادر اقدام شد. 
ــاس در وهله ي اّول اطالعات و نظرات  بر اين  اس
همکاران سازماني و بنادر، طي جلسه اي مشترک 
ــد و در نظر است براي جمع بندي  جمع آوري ش
ــته  و كانالیزه كردن كلیه ي حوادث به وقوع پیوس
ـ در قدم  ــدهـ  در محوطه هاي بندري، طرح يادش
ـ براي همه ي شركت هاي خصوصي فعال  بعديـ 
ــازي شود. مطمئناً در اجراي  در بنادر نیز پیاده س
ــرح، از تکنولوژي هاي مرتبط نرم افزاري و  اين ط
سخت افزاري از جمله، سیستم مکانیزه جمع آوري 

و تجزيه و تحلیل حوادث استفاده خواهد شد.

● از اقدامات جاری در فرآيند س�امان دهي 
طرح مديريت سوانح بندري، يكسان سازي 
لح�اظ  از  بن�ادر  اقدام�ات  و  فعاليت ه�ا 
گزارش گيري و گزارش دهي حوادث اس�ت، 

در اين باره به چه نتايجي دست يافته ايد؟ 
ــاره  همان طور كه پیش تر نیز به اين موضوع اش
شد، به منظور سامان دهي نحوه ي گزارش گیري و 
گزاش دهي حوادث، الزم  است در كلیه ي بنادر، 
ــي جمع آوري و تجزيه  يک واحد تخصصي متول
ــه اين امر با  ــود ك و تحلیل حوادث راه اندازي ش
توجه به تجارب و تخصص كارشناسان واحدهاي 
 HSE ايمني، بهداشت و محیط زيست بنادر، به
واگذار شده و طي آن مقرر شده است كه همه ي 
واحدهاي عملیاتي بنادر همچون گارد، حراست و... 
به  عنوان نیروي همکار، اقدامات الزم را به منظور 
ــان از مديريت بندر به واحد  ارائه ي گزارش يکس

متولي سازمان )اداره ي كل امور بندري( به عمل 
ــن رويکرد در وهله ي اّول، مورد موافقت  آورند. اي
نمايندگان كلیه ي بنادر واقع شد و در نظر است 
ــوع از طريق  اخذ  با تهیه ي طرحي جامع، موض
ــازمان، به صورت كاماًل  مصوبه از هیأت عامل س

واحد در كلیه ي بنادر اجرايي شود.

● با توجه به تش�كيل كميت�ه ي تحقيق و 
بررس�ي حوادث بندري، به عنوان خروجي 
نشس�ت آموزش�ي اروميه، اين كميته چه 
مس�ئوليت هايي دارد و به لحاظ مديريتي، 
تحقق مناس�ب و صحي�ح فرآيند تحقيق 
و بررس�ي حوادث،  مس�تلزم توج�ه به چه 

پارامترهايي است؟
كمیته ي حوادث بندري در راستاي تحقق الزامات 
ــتورالعمل نحوه ي بررسي سوانح و  مربوط به دس
حوادث بندري، مصوبه ي اجالس شماره ي 1580 
مورخ 1388/2/7 هیأت عامل سازمان بنادر مبني 
ــت يابي به راهکارهايي به منظور كاهش يا  بر دس
حذف حوادث به وقوع پیوسته در بنادر در آستانه ي 
ــئولیت آن، تجزيه و تحلیل  تشکیل است و مس
علمي حوادث از حیث گزارش گیري و گزارش دهي 
ــت. اعضاي اين كمیته در جلساتي كه به اين  اس
منظور در سازمان مركزي يا بنادر تشکیل خواهد 
شد، نسبت به بررسي حوادث به صورت مطالعه 
موردي )Case Study( اقدام خواهند كرد كه به 
عنوان درس هاي آموختني به منظور كاهش میزان 
ــارات بر كاركنان، تجهیزات و اموال و حتي  خس
ــذف آن در بنادر، مدنظر قرار خواهد گرفت. از  ح
ــناخت صحیح نوع حادثه و تحقیق  آن جا كه ش
ــاس اصول و مبناي علمي، از  و بررسي آن بر اس
مهمّ ترين پارامترهاي تحقق درست اين فرايند به 
شمار مي رود، با برگزاري دوره ي آموزشي در بندر 
ارومیه به عنوان مرحله ي اول و برگزاري مرحله ي 
تکمیل آن در آذرماه سال جاري، تالش مي شود تا 
كلیه ي اعضاي منتخب، از ابتداي امر، مهارت هاي 

الزم را در اين زمینه به دست آورند.

 HSE لطفاً در مورد مراكز تشكيل شده ●
در بن�ادر و ميزان موفقي�ت اين مراكز در 
دست يابي به اهداف مد نظر سازمان بنادر، 

توضيح بدهيد؟
ــازماني و يا هر  ــت هر واحد س الزمه ي موفقی
ــود يک  ــت، وج ــه ي نخس ــکلي، در مرحل تش
ساختار سازماني است. بر همین اساس و به رغم 
ــازماني  ــاي همه جانبه ي واحدهاي س تالش ه
ــته، هرچند به دلیل  ــنوات گذش مرتبط در س
ــود، تاكنون موفق  برخي محدوديت هاي موج
ــازمان يافته و رسمي با  ــکیل واحدي س به تش
ــازمان متبوع و بنادر تابعه  عنوان HSE در س
ــیت موضوع بهداشت،  ــده ايم، لیکن حساس نش
ــت ايجاب كرد كه مديران  ايمني و محیط زيس
 HSE بنادر تابعه، در عمل به فکر ايجاد مراكز
باشند؛ به طوري كه اين مراكز، تقريباً در كلیه ي 
ــده و با همکاري سازمان، در حال  بنادر فعال ش
ــتند كه امیدواريم  تحقق اهداف سازماني هس

ــکیل ساختار سازماني مناسب، مشکالت  با تش
ــي نیز مرتفع  ــي بنادر در زمینه ي  ايمن اساس

شود.

● در مقايس�ه با بنادر س�اير كشورها در 
منطق�ه هدف،  مي�زان ح�وادث بندري و 
رتبه ي بن�ادر ايران به لحاظ بروز س�وانح 
بندري در سه رده ي نيروي انساني، اموال 

و محيط زيست چگونه است؟
ــاخص  در خصوص ايمني و حوادث بندري، ش
ــتانداردي در صنعت بندري  يکسان و سند اس
ــاس، امکان  ــده است. بر همین اس تعريف نش
ــه ي وضعیت بنادر كشور با بنادر منطقه  مقايس
ــدارد. با وجود اين، براي  در اين زمینه وجود ن
مقايسه ي كشورهاي منطقه بر اساس اقدامات 
ــه ي  ــازمان در زمین ــوي س ــده از س به عمل آم
ــازي نظام مديريت HSE، هم اكنون  اجرايي س
ــور تجربه  ــادر كش ــري را در بن ــت بهت وضعی
ــه به گواه آمارهاي مربوط  مي كنیم؛ آن گونه ك
ــت ،  ــاني، اموال و  محیط زيس ــه حوادث انس ب
ــم عملیات بندري، كاهش  به رغم افزايش حج
ــتیم كه خود  ــوانح را شاهد هس ــوس س محس
حاكي از  اثربخشي تصمیمات مقامات سازماني 

در بهبود ايمني است.

● در رابطه با اجراي طرح مديريت حوادث 
بندري، چ�ه برنامه ريزي هايي براي بخش 

خصوصي انجام شده است؟
با توجه به واگذاري بیش از 90درصد فعالیت  هاي 
بندري به بخش خصوصي و لزوم توجه بیش از 
ــوان جامعه ي هدف،  پیش به اين بخش به عن
ــت امور بندري و مناطق ويژه، در كلیه ي  معاون
ــه، جايگاه  ــاي مربوط ــا و برنامه ريزي ه طرح ه
ــت؛  ويژه اي را به اين بخش اختصاص داده اس
ــازي كارگزاران و فّعاالن امور  چراكه توانمندس
ــازمان و به كارگیري  ــرارداد س بندري طرف ق
ــن فنّ آوري ها، علوم و تکنولوژي هاي روز  آخري
دنیا توسط بخش هاي خصوصي، موجب افزايش 
راندمان  كار و در نتیجه كاهش میزان حوادث 
ــود. از اين رو، طبق برنامه ريزي  در بنادر مي ش
انجام شده و به منظور تکامل صحیح واحدهاي 
سازماني همراه با فّعاالن امور بندري، مقرر شده 
ــه تجديد دوره  ــبت ب تا در آينده ي نزديک نس
ــان ذي ربط بخش  ــري كارشناس براي بهره گی
خصوصِي حاضر در عملیات بندري، اقدام الزم 

به عمل آيد. ■

و  گزارش گيري  نحوه ي  سامان دهي  به منظور 
گزاش دهي حوادث، الزم  است در كليه ي بنادر، يك 
واحد تخصصي متولي جمع آوري و تجزيه و تحليل 
حوادث راه اندازي شود كه اين امر با توجه به تجارب 
و تخصص كارشناسان واحدهاي ايمني، بهداشت و 

محيط زيست بنادر، به HSE واگذار شده است.
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موقعيت منحصربه فرد بندر شهيد رجایي
ــي در نزديک ترين نقطه به  ــهید رجاي بندر ش
ــمال تنگه ي  دهانه ي ورودي خلیج فارس و ش
ــبت به مسیر تردد  هرمز و كم ترين فاصله نس
ــتیراني دنیا واقع شده  عمده ترين خطوط كش
ــاحلي  ــه در مركز مرز س ــت؛ به طوري ك اس

جنوب كشور قرار گرفته است.
موقعیت ممتاز جغرافیايي، همچون دسترسي 
ــان از راه خلیج فارس،  ــاي آزاد جه ــه آب ه ب
ــم و كیش و بنادر  نزديکي به مناطق آزاد قش
ــن بندر را به پايگاهي  تجاري خلیج فارس، اي

استراتژيک در منطقه تبديل كرده است.
ــمال ـ جنوب، از  ــرار گرفتن در كريدور ش ق
ديگر ويژگي هاي اين بندر محسوب مي شود. 
بندر شهید رجايي با وجود موقعیت مطلوب 
ــب ترين  ــورداري از مناس ــي و برخ جغرافیاي
ــیاي میانه،  ــن پل ارتباطي با آس و كوتاه تري
ــي راه آهن و  ــبکه ي بین الملل ــه ش ــال ب اتص
ــم،  با ظرفیت پذيرش بیش از  جاده ي ابريش
ــال، ظرفیت  3 میلیون TEU كانتینر در س
ــون تن انواع  ــري تا 50 میلی ــه و بارگی تخلی
ــي و ترانزيتي، از  ــاي وارداتي، صادرات كااله
ــمار  ــطح منطقه به ش مهم ترين بنادر در س

مي رود.

ساختار زیربنایي و روبنایي بندر شهيد 
رجایي

ــزار و 400 هکتار  ــهید رجايي با 2ه ــدر ش بن
ــق  مطاب ــاخت هاي  زيرس داراي  ــاحت،   مس
ــت. محوطه ي  ــدن اس ــا معیارهاي هاب ش ب
ــر مربع و  ــدر 323 هزار مت ــري اين بن كانتین
محوطه ي پشتیباني آن 90 هکتار است. تعداد 
اسکله هاي اين بندر 23 پست به طول 6 هزار 
ــعه ي آتي،  ــت كه در طرح توس و 31 متر اس

2هزار و 20 متر اسکله به آن اضافه مي شود.
ــات و تجهیزات، اين بندر داراي  به لحاظ امکان
ــتگاه جرثقیل كانتینري، 48 دستگاه  18 دس

ــتینر(، 75 دستگاه جرثقیل،  آرتي جي )ترانس
ــراک، 7 فروند يدک كش  ــتگاه لیفت 180 دس
ــار، 10 فروند قايق  ــب بخ 2400 تا 4400 اس
ــس و نجات،  ــي و 4 فروند قايق تجس خدمات
ــالت، 10 فروند  ــرج تخلیه ي غ ــتگاه ب 6 دس
يدک كش خدماتي و 10 فروند قايق خدماتي 

است.
در تشريح اقدامات زيربنايي براي تبديل شدن 
ــهید رجايي به بندر هاب، مي توان به  بندر ش
احداث آزادراه بندر شهید رجايي به طول 28 
ــفر سوم  ــاره كرد. اين طرح در س كیلومتر اش
ــزگان به تصويب  ــتان هرم هیأت دولت به اس
ــنجي و  ــیده كه با انجام مطالعات امکان س رس
ــرمايه گذاري، آماده ي  تهیه ي اسناد جذب س

ارائه ي فراخوان پیمانکار است.
ــي تخلیه و  ــتگاه ريل ــاخت و تجهیز ايس »س
ــارس« و »مطالعه و  بارگیري در بندر خلیج ف
امکان سنجي ساخت و تجهیز پايانه و ايستگاه 
تخلیه و بارگیري ريلي مواد معدني«، از ديگر 
ــت كه در كارگروه  ــات در اين زمینه اس اقدام
ويژه ي رياست جمهوري در بخش حمل ونقل 
ــت. از همین  ــیده اس ــي به تصويب رس درياي
ــداث و بهره برداري  ــن »اح ــروه همچنی كارگ
ــتیباني« به  ــوط ريلي بندر در اراضي پش خط
ــرفت 97درصدي،  ــیده كه با پیش تصويب رس
ــاله بر آن، روند  ــت. ع آماده ي بهره برداري اس
تکمیل پايانه و ايستگاه ريلي تخلیه و بارگیري 
كانتینر، تا پايان شهريورماه سال جاري پايان 
مي پذيرد كه ساالنه از توان عملیاتي 359هزار 

TEU برخوردار است.

558 ميليارد تومان سرمایه گذاري در 
یك سال

ــث  مباح ــرح  ط ــداي  ابت از  ــه  درحالي ك
ــال 1388، نزديک  ــرمايه گذاري تا پايان س س
ــهید رجايي  به 497 میلیارد تومان در بندر ش
سرمايه گذاري شده بود، طي دوره اي يک ساله 

تبديل بندر ش�هيد رجايي، بزرگ ترين بندر كانتينري كشوربه بندر 
كانوني )HUB( در منطقه، پ�س از تصويب در كارگروه ويژه ي حمل 
و نقل رياس�ت جمه�وري، به عنوان اولويت محوري س�ازمان بنادر و 

دريانوردي در دستور كار اين سازمان قرار گرفت.
اين در حالي است كه به اعتقاد كارشناسان امور بندري، »فراهم بودن 
زيرساخت هاي بندري«، »اختصاص يافتن سهم بيش تري از حمل ونقل 
منطق�ه به اين بندر با توجه به موقعيت آن«، »واقع ش�دن در گلوگاه 
اس�تراتژيك منطقه«، »وج�ود پس كرانه و راه هاي اتصال�ي در درون 
كشور« و همچنين  »وجود همسايگان غيرمتصل به شبكه ي حمل ونقل 
دريايي جهان«،  ضرورت دس�ت يابي به اين امكان را غيرقابل اجتناب 

كرده است.
سال گذشته، مباحث علمی و نظري مربوط به ضرورت هاي هاب شدن 
بنادر ايران ازجمله بندر شهيد رجايي در همين رسانه به چاپ رسيد 
كه با اقبال خوانندگان،  دانشجويان و فعاالن حمل ونقل دريايي روبه ر 
شد. در اين مجال اندك، به هاب شدن بزرگ ترين بندر كانتينري ايران 
از ديدگاه مش�تريان بندر پرداخته مي ش�ود و شكل گيري بندر هاب 
ش�هيد رجايي بر اساس ش�اخص هايي چون »موقعيت استراتژيك  و 
منحصربه فرد«، »ساختار زيربنايي و روبنايي بندر«، »خدمات جانبي«، 
  »)IT( قوانين و مقررات، »منابع انساني«، »ساختار تبادل الكترونيكي«

و »ارتقاي كيفيت خدمات« مورد ارزيابي قرار مي گيرد.
آنچه تحت عنوان ارزيابي بندر شهيد رجايي با معيارهاي حاكم بر بنادر 
هاب منطقه مطرح مي شود، تحليل »علي اكبر صفائي«، مديركل بنادر 
و دريانوردي استان هرمزگان است كه در همايش سال گذشته مديران 
سازمان بنادر در تهران با موضوع "الزامات تبديل شدن هاب منطقه از 

ديدگاه مشتريان" ارائه شد.

تحليل مديركل بنادر 
و دريانوردی استان هرمزگان
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در سال 1389، حدود 558 میلیارد تومان در 
اين بندر سرمايه گذاري بعمل آمد كه به لحاظ 
ــرمايه گذاري را  ــرارداد، 46 مورد س ــداد ق تع

شامل شده است. 
نکته اين جاست كه اكثر اين سرمايه گذاري ها 
ــتیکي و تولیدي صورت  ــاي لجس در زمینه ه
ــت كه بندر را از حالت اتکاي صرف  گرفته اس
به واردات و ترانزيت خارج مي كند و زمینه هاي 
ايجاد ارزش افزوده، تولید و هاب شدن را فراهم 

مي آورد.

احداث موج شكن هاي چندمنظوره ي مردمي
ــرق و غرب  ــاخت 14 بندر در ش مطالعه و س
ــزگان و همچنین ايجاد  ــتان هرم و جزاير اس
موج شکن هاي چندمنظوره ي مردمي، از ديگر 
ــدن  ــي در زمینه ي هاب ش ــات زيربناي اقدام
ــوع اگرچه به طور  ــمار مي آيد. اين موض به ش
مستقیم به تبديل شدن بندر شهید رجايي به 
بندر هاب ارتباطي ندارد، اما با توجه به ايجاد 
ــبب جذب منابع اقتصادي  مركز اقتصادي، س

خواهد شد.

مهيا بودن زیرساخت ها در بخش دریایي
ــتي  ــري بزرگ ترين كش ــه به پهلوگی با توج
ــهید رجايي، اين  ــري جهان در بندر ش كانتین
رويداد نشان دهنده ي ظرفیت هاي بندر شهید 
ــامل: الي روبي،  ــي در بخش دريايي، ش رجاي
ــاير امکانات  ــکله و س ــکن،  اس احداث موج ش
موردنیاز است. اين پتانسیل براي شکل گیري 
ــهید  ظرفیت هاي زيربنايي دريايي در بندر ش

رجايي وجود دارد.
ــا توانايي پهلودهي  ــا 30 بندر از بنادر دنی تنه

ــل هفتم  ــتي هاي نس و ارائه ي خدمات به كش
ــهید رجايي نیز،  كانتینري را دارند كه بندر ش

در اين فهرست قرار دارد.

خدمات جانبي بندر
به اعتقاد اغلب كارشناسان امور بندري، ارايه ي 
ــي در مباحث  ــي، موضوع مهّم خدمات جانب
ــدن  ــاد زمینه هاي تبديل ش ــه ايج ــوط ب مرب
بنادر به هاب محسوب مي شود. در اين زمینه 
ــي  ــهید رجايي اقدامات اساس نیز، در بندر ش
ــه مهم ترين  ــه ازجمل ــت ك صورت گرفته اس
ــعه ي فعالیت هاي  ــه »توس ــوان ب ــا مي ت آن ه
ــگ«،  »ارائه ي خدمات اينترنت رايگان  بانکرين
ــزار پايانه ي  ــتي ها«، »راه اندازي نرم اف به كش
  ،»)CCS( ــرويس گرا نظارتي امور كانتینر س
ــتم مديريت امنیت اطالعات  ــتقرار سیس »اس
 GCOMS و »راه اندازي نرم افزار »)ISMS(
Gatway«، »راه اندازي نرم افزار اتاق كنترل و 
هندهلد«؛،  »24 ساعته شدن فعالیت گمرک 
ــتي  ــدر«،  »خدمات دريافت زائدات كش در بن
ها«، »يکسان سازي كدينگ كاال«  و »دريافت 
الکترونیکي آمار دريايي، كانتینري و بندري« 

اشاره كرد.
همچنین براي ارائه ي خدمات بهینه ي جانبي 
ــروه ويژه ي  ــب كارگ ــدر، با تصوي ــن بن در اي
رياست جمهوري، مركز خدمات بسیار مدرن 
بندر شهید رجايي احداث خواهد شد. قرارداد 
احداث اين مركز، امضا شده است كه با حدود 
ــرمايه گذاري در 40هزار  50 میلیارد تومان س
ــدازي  ــدر راه ان ــع در ورودي بن ــع واق مترمرب

خواهد شد.

قوانين و مقررات
ــا »مقررات زدايي« و »ارائه ي  در اين زمینه ب
ــي در  ــیپ«، تحّولي اساس ــهیالت ترانش تس
ــد. روند مقررات زدايي با ايجاد  بندر ايجاد ش
ــتريان  ــراي جذب مش ــويقي ب ــررات تش مق
ــتیراني، صاحبان كاال  ــوط كش »اعم از خط
ــادر و فرايند ارائه ي  ــرمايه گذاران در بن و س
ــهیالت براي ترانشیپ  خدمات جانبي و تس
ــتي، از اقدامات اساسي مربوط  و افزايش كش
ــتاي  ــت قوانین و مقررات در راس به حاكمی
تبديل شدن بندر شهید رجايي به بندر هاب 

محسوب مي شود.
ــت  ــتا،  كارگروه ويژه ي رياس ــن راس در همی
ــژه نیز،  مقررات و  ــتاد تدابیر وي جمهوري و س
ــويقي به منظور جذب بیش تر  ــهیالت تش تس
ــهید رجايي را ابالغ كرد  ــتريان به بندر ش مش

كه عبارتند از: 

مبلغ سرمايه گذارينوع فعالیتوضعیت كليرديف
)میلیارد ريال(

جمع سرمايه گذاري
)میلیارد ريال(

در دست عقد قرارداد1

-احداث مخازن

477

15احداث آزمايشگاه
150احداث خطوط لوله

1احداث شعبه
15احداث آزمايشگاه

296احداث زون خدماتي

در دست اخذ تايید از 2
سازمان

145احداث پايانه ي ترانزيت

2392

140احداث پايانه ي ريلي كانتینر
140احداث پايانه ي ريلي كانتینر
1662احداث كارخانه ي تصفیه شکر
305احداث كارخانه ي خوراک دام

اعالم شرايط عقد 3
قرارداد به شركت

1احداث شعبه

4
1احداث شعبه
1احداث شعبه
1احداث شعبه

در دست بررسي 4
كارشناس خبره

98طرح توسعه ي سرمايه گذاري 
365 104احداث پايانه ي نگهداري خودرو

163پاركینگ

درخواست هاي سرمايه گذاري در مرحله عقد قرارداد
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دیدگاه

1 . تفويض تنظیم تعرفه ي رقابتي و منعطف به 
شوراي اقتصاد در برنامه ي پنجم توسعه

2 . اعطاي امتیاز افتتاح بانک مستقل و ممتاز 
و بیمه در مجتمع بندري شهید رجايي

3 . اجرايي شدن مصوبه ي شوراي عالي امنیت 
ملي در خصوص حذف 20 درصد سود بازرگاني 
ــده از راه  به محموله هاي كانتینري ترانشیپ ش
ــارس به بنادر  ــوزه ي خلیج ف ــادر خارجي ح بن
بوشهر و خرمشهر و مشروط شدن اعطاي اين 
تخفیف به استفاده از بنادر شهید رجايي و امام 
خمیني براي ترانشیپ محموله هاي كانتینري.

)IT( ارتقاي ساختار تبادل الكترونيكي
از مهمّ ترين اقدامات در اين زمینه، مي توان به 

اين موارد اشاره كرد: 
ــد اينترنت اداره ي كل از  1.افزايش پهناي بان

6M 2 بهM
ــتم  ــتاندارد سیس اس ــه ي  ــذ گواهي نام 2.اخ

.)ISMS( مديريت امنیت اطالعات
ــبکه ي  3.افزايش بیش از 85 نود جديد به ش

بندر.
ــر جديد به كاربران  ــه كردن 100 كارب ـ اضاف

شبکه ي بندر.

ــنامه دار  ــراي port security و شناس ـ  اج
كردن پورت هاي شبکه.

ــد »اتصال  ــات،  باي ــن اقدام ــن به اي همچنی
ــش شركت فعال  ــاختمان xray قديم و ش س
در بندر خلیج فارس«،  »به روزرساني وب سايت 
ــش خدمات قابل ارائه به آن«، »تدوين  و افزاي
ــروژه ي  ــب پ ــي در قال ــاخص هاي مديريت ش
ــتم هاي  ــدازي سیس PORT MIS«،  »راه ان
 PM سوانح خشکي، حمل ونقل و نسخ جديد
ــتم  ــازي و نصب سیس تجهیزات« و »آماده س

CCS« را نیز اضافه كرد. ■

در دست بررسي توسط 5
مشاور

103احداث پايانه ي ترانزيت

2345

120شست وشوي كانتینر

450احداث اسکله ي 20000 تني

احداث پايپینگ و شانتینگ يارد 
662بندر خلیج فارس

12احداث پايانه ي نگهداري خودرو

92احداث مخازن

206احداث كارخانه ي مونتاژ كشنده

احداث پايانه ي نگهداري كاالي 
120خطرناک

احداث كارخانه ي ساخت اسکله 
100هاي شناور

165احداث سیلوي نگهداري غالت

43احداث پايانه ي ريلي فله
احداث مركز لجستیک كاال و 

150كانتینر

احداث مركز لجستیک كاال و 
60كانتینر

2احداث شعبه

60احداث پايانه ي ترانزيت

در دست تهیه طرح 6
توجیهي

احداث كارخانه ي تولید 
60سنگفرش بتني

275

25طرح گسترش اراضي

50احداث مخازن

احداث جايگاه سوخت در زمین 
5مثلثي جنب خونسرخ

45احداث پايانه ي صادراتي خرما

احداث كارخانه ي تولید و 
90بسته بندي مواد غذايي

در مرحله رزرو زمین7

احداث مركز لجستیک كاال و 
120كانتینر

220
احداث مركز لجستیک كاال و 

100كانتینر

6078جمع كل
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طي نشس�تني ي�ك روزه در بن�در چابهار، 
اعضاي س�تاد بحران اس�تان سيس�تان و 
بلوچس�تان با اعالم مشّخصات جغرافيايي 
كوهس�تاني � بياباني و ك�م و نامنظم بودن 
ب�ارش ج�ّوي در س�واحل ش�رقي درياي 
عمان، نسبت به وقوع حادثه ي سونامي در 
اين منطقه با توجه ب�ه وجود دو زون اصلي 

فرورانش در اقيانوس هند، هشدار دادند.
در اين نشست كه به منظور اطالع رساني و بررسي 
ــکیل  ــونامي تش راهکارهاي مقابله با پديده ي س
شد، سیدعلي باطني )فرماندار چابهار(، سیاوش 
ــادر و دريانوردي(، غالمرضا  رضواني )مديركل بن
ــندگل )مديركل شیالت(، حجت علي شايانفر  س
)مديركل مديريت بحران(، جمعي از فرماندهان 
نظامي و انتظامي، علیرضا كبريايي )مديركل فني 
ــازمان بنادر و دريانوردي(، دكتر  ــي س و مهندس
محسن سلطان پور )دانشیار دانشگاه خواجه نصیر( 
و مشاور مديرعامل سازمان بنادر و دريانوردي در 

بندر شهید كالنتري حضور داشتند.
مديركل بنادر و دريانوردي سیستان و بلوچستان 
ــت،  ضمن تشريح اقدامات سازمان  در اين نشس
ــري از  ــتاي جلوگی ــوردي در راس ــادر و دريان بن
ــارات احتمالي پديده ي سونامي و شناسايي  خس
گسل سونامي در منطقه ي چابهار گفت: »به دلیل 
ــعه ي نواحي و سرمايه گذاري هاي سنگین و  توس
بروز خسارات جاني و مالي بر اثر پديده ي سونامي،  
بايد مسأله را با جديّت پیگیري كرد؛ زيرا سرعت 
ــي از باد در حالت عادي بین 8 تا 100  موج ناش
ــرعت  ــت؛ درحالي كه س ــاعت اس كیلومتر در س
ــونامي، بین 800 تا 1000  موج در زمان وقوع س

كیلومتر برآورد شده است.«
مديركل بنادر و دريانوردي سیستان و بلوچستان 
افزود: »سونامي پديده اي نوظهور است كه بايد با 
تصمیم گیري هاي سنجیده، از خسارات احتمالي 

ناشي از آن جلوگیري كرد.«

حادثه خيزي سيستان و بلوچستان با پتانسيل 
باال

ــت، »حجت علي شايانفر«،  در ادامه ي اين نشس
مديركل بحران استان سیستان و بلوچستان گفت: 
»با توجه به گستره ي 5000 كیلومتر خط ساحلي 

ــزر، خلیج فارس  ــاورت آب هاي درياي خ در مج
ــاي عمان،  متولیان امور دريايي بايد به اين  و دري
موضوع توجه داشته باشند؛ به طوري كه يکي از 
اهداف اصلي طرح جامع مديريت يکپارچه مناطق 
ــاحلي ايران، تالش براي كاهش آسیب پذيري  س
مناطق ساحلي و ساكنان آن ها نسبت به خطرات 

طبیعي و مصنوعي عنوان شده است.«
ــتان و بلوچستان با دارا  وي گفت: »استان سیس
ــا درياي عمان  ــر مرز آبي ب ــودن 300 كیلومت ب
ــون: موقعیت  ــه داليلي چ ــوس هند و ب و اقیان
جغرافیايی كوهستانيـ  بیاباني، فرورانش صفحه ي 
ــان در منطقه ي مکران، كم و نامنظم  درياي عم
بودن بارش جّوي، از پتانسیل حادثه خیزي بااليي 

برخوردار است.«
ــتان همچنین اظهار داشت:  مديركل بحران اس
ــال هاي  ــوانح طبیعي در س »گرچه حوادث و س
ــده، اما  ــتان به طور جّدي تجربه نش اخیر، در اس
ــکان وقوع آن را نبايد ناديده گرفت؛ زيرا وجود  ام
ــیع مکران در درياي عمان، احتماِل  ــل وس گس
ــونامي در همه ي نواحي ساحلي  بروز پديده ي س
ــه ي هرمز را  ــتان تا تنگ ــاي عمان از بلوچس دري
ممکن مي سازد؛ به طوري كه در صورت وقوع اين 
حادثه ي طبیعي،  وقوع فجايع انساني نیز، دور از 

انتظار نخواهد بود.«
وي تأكید كرد: »با توجه به مطالعات صورت گرفته 
ــي فرورانش در  ــونامي، دو زون اصل ــورد س در م
اقیانوس هند وجود دارد كه مي تواند سبب وقوع 

زلزله محسوب شود.«

سونامي در سواحل چابهار تحت تأثير گسل 
مكران

ــتان و بلوچستان  ــتان سیس مديركل بحران اس
ــونامي خیز در اقیانوس  ــريح زون هاي س در تش
ــوان به زون فرورانش اندونزي  هند گفت: »مي ت
و شرق آن و زون فرورانش مکران در غرب اشاره 
كرد كه زون فرورانش مکران در سواحل جنوبي 
ــمال غرب  ــتان و همچنین در ش ايران و پاكس
ــل مکران،  اقیانوس هند قرار گرفته و طول گس
حدود 900 كیلومتر پیش بیني شده است. اين 
گسل، به موازات سواحل كشور ما كشیده شده و 
كشورهاي ايران، عمان، پاكستان و هند را تحت 

تأثیر خود قرار مي دهد.« 
ــرد: »مديران ما در اين بخش بايد  وي تصريح ك
ــند نه بحران مدار؛ به طوري كه  ريسک مدار باش
براي جلوگیري از كاهش خسارات در زمان وقوع 
حادثه، اقداماتي از قبیل انجام مطالعات، تحلیل 
ــیب پذيري در درياي عمان، راه اندازي  خطر و آس
مركز پايش و هشدار سونامي، فراهم آوردن وسايل 
ارتباطي و اطالع رساني مناسب، ارائه ي آموزش هاي 

عمومي به ساكنین مناطق ساحلي، تعیین درست 
كاربري اراضي ساحلي و ساخت وساز ايمن و مقاوم 
و اجتناب از جانمايي صنايع مهّم، انبارهاي دپوي 
ــکوني پیشنهاد  اقالم بندري و مجتمع هاي مس

مي شود.

فرصت 13 دقيقه اي اطالع از سونامي
در پايان اين نشست، »دكتر محسن سلطان پور«، 
استاديار دانشگاه خواجه نصیر طوسي گفت: زمان 
ــیدن امواج سونامي به سواحل ايران، بین 23  رس
ــورت وقوع زلزله ي  ــت كه در ص تا 13 دقیقه اس
ــونامي را در پي خواهد  ــتري پديده ي س 4 ريش

داشت.«■

در نشست ستاد بحران استان 
سيستان و بلوچستان، هشدار داده شد

مديركل بحران استان سيستان و بلوچستان:
مديريت  جامع  طرح  اصلي  اهداف  از  يكي 
براي  تالش  ايران،  ساحلي  مناطق  يكپارچه 
ساكنان  و  ساحلي  مناطق  آسيب پذيري  كاهش 
مصنوعي  و  طبيعي  خطرات  به  نسبت  آن ها 

عنوان شده است.
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تأثيرات ایجاد منطقه ي ویژه ي اقتصادي
ــتان مازندران،  مديركل بنادر و دريانوردی اس
ــه ي ويژه ي  ــدري به منطق ــز بن ــل مراك تبدي
اقتصادي يا منطقه ي آزاد تجاري را رويکردي 
جهاني خواند كه بر اثر آن، با تغییر نسل بنادر 
ــوم، بنادر با رويکرد  ــل س ــل اول به نس از نس
ــه بازار كاال  ــي، از بارانداز بودن كاال ب بازرگان

تبديل مي شوند.
ــیدپور«، عالوه بر  ــي س ــید نب به گفته ي »س
ايجاد فعالیت هاي اشتغال زا، بنادر يارانه اي به 
ــوند كه از ديگر  »بنادر سودده« تبديل مي ش
ــرد قلمداد  ــن تغییر رويک ــت آوردهاي اي دس

مي شود.
ــد كرد كه  ــن نکته تأكی ــن بر اي وي همچنی
ــزرگ، در توان  ــدف ب ــه اين ه ــت يابي ب دس
ــت و بايد مسئوالن ملي  مسئوالن محلي نیس

نیز، در تحقق آن نقش مؤثري ايفا كنند.

تسهيل سرمایه گذاري و ترغيب 
سرمایه گذاران

ــهر، با  ــه ويژه اقتصادی بندر نوش مدير منطق
ــراي خروج موقعیت اين بندر از  بیان اين كه ب
ــرمايه گذاري،  انبار كاال به بازار كاال و انجام س
ــم  ــز فراه ــهیالتي نی ــوق ها و تس ــد مش باي
ــرمايه گذاران و  ــراي س ــود، ايجاد انگیزه ب ش
ــت و  ــي را ضروري دانس ــاي گمرك معافیت ه
ــازات منطقه ي ويژه ي اقتصادي  درباره ي امتی
ــي از منابع مالي  ــدري گفت: »بخش اعظم بن
ــه تأمین زمین  ــرمايه گذاري ها، مربوط ب و س
ــرمايه گذاران به ناچار بايد  ــت. از اين رو، س اس
ــرمايه در گردش خود  ــي از س ــدار متنابه مق
ــاص دهند كه اين  ــه تهیه ي زمین اختص را ب
موضوع باعث افزايش قیمت تمام شده ي طرح 

سرمايه گذاري مي شود.«
ــري كرد: »با  ــه نتیجه گی ــیدپور« در ادام »س
ــکالت  ــذاري زمین در منطقه، يکي از مش واگ
ــرمايه گذاري  ــي تأمین مالي طرح هاي س اصل
ــود و با توجه به سهولت واگذاري  مرتفع مي ش
ــرمايه گذاري تولیدي  ــن در طرح هاي س زمی
ــات بندري، بخش  ــي مرتبط با خدم و خدمات
بزرگي از منابع مالي طرح ها فراهم مي شود.«

ــئول در بندر نوشهر، يکي ديگر  اين مقام مس
ــن مناطق ويژه  ــهیالت مربوط به قوانی از تس
ــح به اين  ــین آالت و مصال را ورود كاال و ماش
ــدون پرداخت  ــتفاده ب ــق به منظور اس مناط
ــرد و افزود: »اين  ــه ي گمركي عنوان ك هزين
ــه كاهش قیمت  ــاياني ب ــهیالت كمک ش تس
ــرمايه گذاري و در  ــده ي طرح هاي س تمام ش
ــرمايه گذاران  ــتر س نهايت، ايجاد رغبت بیش

مي كند.«

رونق بازاركسب و كار و ایجاد اشتغال
به گفته ي مدير منطقه ي ويژه ي اقتصادي بندر 
ــرمايه گذاران عالوه بر كار در امور  ــهر، س نوش
تولیدي، همزمان در بخش تجاري نیز فعالیت 
دارند و در صورت سرمايه گذاري اين گروه در 
منطقه ي ويژه ي اقتصادي بندر نوشهر، تمركز 
ــاير فعالیت هاي تجاري )صادرات و واردات(  س
در اين بندر مستقل مي شود كه اين امر، سبب 
رونق بازار كسب و كار در منطقه خواهد شد.

ــت  وضعی از  ــي  ناش ــکاري  بی ــیدپور«،  »س
ــه ي نزديک كوه و  ــي منطقه )فاصل جغرافیاي
دريا(، كمبود اراضي و باالبودن قیمت زمین را 
ــتغال در غرب استان  از معضالت مربوط به اش
مازندران برشمرد و ابراز امیدواري كرد، از راه 
ــژه اقتصادي و با  ــل بندر به منطقه ي وي تبدي
افزايش فعالیت بندر، زمینه ي ايجاد مشاغل و 

كاهش میزان بیکاري فراهم آيد.

قابليت صدور قبوض انبار تفكيكي و 
گواهي مبدأ

مديركل بنادر و دريانوردي استان مازندران با 
ــر تحقق »صدور قبض انبار تفکیکي  اعالم خب
ــوان يکي از  ــدأ«، به عن ــي مب ــدور گواه و ص
ــاي ايجاد منطقه ي ويژه ي بندري، آن  مزيت ه
ــتفاده از  را در افزايش تمايل تّجار مبني بر اس

بندر نوشهر مؤثر دانست.
ــه عنوان  ــت: »تهران ب ــاره گف ــن ب وي در اي
ــي تهیه و  ــت، مركز اصل ــهر و پايتخ كالن ش
ــور محسوب مي شود. با  توزيع كاال در كل كش
ــدر به تهران، و  ــه به نزديک بودن اين بن توج
تکمیل و عملیاتی شدن اتوبان تهران - شمال 

بررسي مزيت هاي ايجاد منطقه ي ويژه ي 
اقتصادي بندر نوشهر در گفت و گو با مديركل 

بنادرودريانوردي استان مازندران

از 16 مردادماه امس�ال همه ي كاالهاي واردش�ده به بندر نوشهر، 
مشمول اِعمال مقررات قانون مناطق ويژه ي اقتصادي شده اند.

به گزارش خبرنگار بندر و دريا،  قانون ايجاد منطقه ی ويژه ي اقتصادي 
بندر نوشهر، پس از تصويب در مجلس شوراي اسالمي و تأييد شوراي 
نگهبان، از سوي رييس جمهور براي اجرا ابالغ و محدوده و حوزه ي 

فعاليت آن نيز از سوي نمايندگان رياست جمهوري مشخص شد.
اين در حالي است كه اعمال قانون يادشده، موجب تسهيل در ورود 
و خروج كاال از مرز دريايي بندر نوشهر، فراهم سازي شرايط مناسب 
حضور س�رمايه گذاران و اجراي پروژه هاي متعدد س�رمايه گذاري و 

همچنين، ايجاد اشتغال در غرب استان مازندران خواهد شد.
مدي�ركل بنادر و دريانوردي اس�تان مازن�دران كه اخيراً از س�وي 
مديرعامل س�ازمان بن�ادر و دريانوردي، به عن�وان مدير منطقه ي 
ويژه ي اقتصادي بندر نوشهر نيز منصوب شده است، از آغاز جذب 
س�رمايه گذاري در اين منطقه خبر داد و گفت: »اين سرمايه گذاري 
شامل احداث سيلوي 50هزار تني غالت است و كلنگ مرحله ي اول 

آن به ظرفيت 25هزار تن به زمين زده شد.«
»سيدپور«، اپراتور فعلي بندر نوشهر را "شركت بنياد بارانداز" اعالم 
كرد و  افزود: »فضاي ايجادشده در بندر نوشهر، يك فضاي رقابتي 
است و افزون بر آن، اين بندر به دنبال تحقق برنامه هايي است كه به 

افزايش حجم فعاليت هاي آن منجر خواهد شد.«
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ــوان بهره برداری  ــده از اين طريق می ت در آين
مناسبی نمود.  

رونق فعاليت هاي ترانزیتي
ــهر،  مدير منطقه ي ويژه ي اقتصادي بندر نوش
ــان اين كه صاحبان كاالهاي ترانزيتي، در  با بی
اصل تمايل بیش تري به ارسال آن ها به مناطق 
ــرزمین اصلي خود  ــژه، به منظور عبور از س وي
ــاد منطقه ي ويژه ي  ــه كرد: »ايج دارند، اضاف
اقتصادي بندر نوشهر، بستر مناسب تري براي 

عبور اين نوع كاالها مهیا خواهد كرد.«

زیرساخت هاي فراهم شده براي ایجاد 
منطقه ي ویژه ي اقتصادي بندر نوشهر

1 . احداث اسكله هاي جنوبي 
ــتان مازندران،   مديركل بنادر و دريانوردي اس
با اعالم اين خبر كه 4 پست اسکله ي عمومي 
و يک پست اسکله ي نفتي، همزمان با تبديل 
بندر نوشهر به منطقه ي ويژه اقتصادي احداث 
ــال حاضر،  ــت، توضیح داد: »در ح ــده اس ش
ــکله هاي جنوبي  ــاخت اس ــور مربوط به س ام
ــکله ي عمومي و  ــهر، با 3 پست اس بندر نوش
ــکله  ي رو ـ  رو به پايان رسیده  ــت اس يک پس
ــتور عملیات الي روبي اين اسکله ها نیز،  و دس
ــان كار قرار  ــرداري نهايي، در پاي ــراي بهره ب ب

دارد. 
به گفته ي »سیدپور«،  اين اسکله ها شمع كوبي 
ــتند و در  ــاده ي ريل گذاري هس ــده اند وآم ش

ــاز، از امکان نصب گنتري كرين نیز  صورت نی
برخوردارند.«

وي همچنین اضافه كرد: »يک پست اسکله ي 
ــت كه  ــت احداث اس ــز، در دس ــي نی خدمات
ــیده  ــازه اي آن به پايان رس ــد كار س 70درص

است.«

 2 . راه دسترسي
ــي بندر  ــي از معضالت اساس ــیدپور«، يک »س
ــهر را نبود راه دسترسي مناسب دانست و  نوش
از رفع اين معضل با تهیه ي نقشه ي نهايي راه 
دسترسي اختصاصي بندر به كمربندي نوشهر 

خبر داد.
ــهر  ــه ي ويژه اقتصادي بندر نوش ــر منطق مدي
تأكید كرد: »اين اراضي در سفر هیأت محترم 
دولت به تصويب رسیده كه سبب رفع مشکل 
هم جواري بندر با محدوده ي شهري و ترافیک 

مرتبط با آن خواهد شد.«

3. توسعه ي اراضي بندري
ــازي  ــر از اقدامات مربوط به زمینه س ــي ديگ يک
ــادي بندر  ــه ي ويژه ي اقتص ــاد منطق براي ايج
نوشهر،  توسعه ي اراضي است كه مديركل بنادر و 
دريانوردي نوشهر، از استحصال 14هکتار اراضي 
ــان  ــد براي اين منظور خبر داد و خاطرنش جدي
كرد: »در حال حاضر، 14 هکتار از اراضي جديد 
ــت كه افزايش اين  ــتحصال شده اس در بندر اس
میزان زمین براي بندري مانند نوشهر، به منظور 

محدودكردن افزايش اراضي ناشي از مجاورت با 
شهر، بسیار حايز اهمیت است.«

4 . احداث بندر خشك
»سیدپور«، همچنین از اختصاص 200 هکتار از 
ــهر براي توسعه ي  اراضي جنوبي كمربندي نوش
ــت: »با  فعالیت هاي بندري خبر داد و اظهار داش
توجه به محدوديت اراضي در بندر نوشهر، ايده ي 
ــي در  ــک، پس از طرح و بررس احداث بندر خش
ــتاني هیأت دولت به  ــازمان بنادر،  در سفر اس س
ــید. به طوري كه با اين  مازندران به تصويب رس
ــه، 200 هکتار از اراضي جنوبي كمربندي  مصوب
ــهر، براي توسعه ي فعالیت هاي بندر در نظر  نوش

گرفته شده است.« 

محدوده و حوزه ي فعاليت منطقه ي ویژه 
اقتصادي بندر نوشهر

ــت جمهوري  بنا بر اعالم نمايندگان ويژه ي رياس
ــاريـ   ــق آزاد تج ــي مناط ــوراي هماهنگ در ش
ــادي، محدوده و موضوع  صنعتي و ويژه ي اقتص
ــادر امام  ــژه ي اقتصادي بن ــق وي ــت مناط فعالی

خمیني و نوشهر تعیین شد.
ــوراي هماهنگي مناطق  بر اساس اين مصوبه ش
ــادي،  ــژه ي اقتص ــي و وي ــاري ـ صنعت آزاد تج
ــق ويژه ي اقتصادي بنادر  حوزه ي عملکرد مناط
ــهر متعلق به سازمان بنادر و  امام خمیني و نوش
ــي و ظرفیت هاي صادرات و  دريانوردي، چگونگ

واردات نیز، معین شد. ■
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مهم ترين و حساس ترين اداره ي سازمان 
و  ثب�ت  اداره ي  دريان�وردي،  و  بن�ادر 
بازرس�ي شناورها اس�ت؛ زيرا در تدوين 
شرح وظايف اين س�ازمان، از همان آغاز 
به اهميت ايجاد ش�رايط ايم�ن و اجراي 
پذيرمان )كنوانسيون(هاي دريايي اشاره 

شده است.

»احمد فروغي«، مديركل امور دريايي سازمان 
ــن مطلب در  ــا بیان اي ــوردي ب ــادر و دريان بن
ــان ثبت و  ــا و كارشناس دّومین همايش رؤس
ــور كه به مدت  ــي شناورهای بنادر كش بازرس
ــد، گفت: »در  2 روز در بندر چابهار برگزار ش
اين راستا، موضوع ايمني، معطوف به شناورها 

ــت و متولي ايمني شناورها، اداره ي ثبت و  اس
بازرسي شناورهای سازمان بنادر است و عالوه 
ــناورها، از حالت  ــد رويکرد ثبت ش بر آن، باي
سنتي به روش هاي نوين و مبتني بر سامانه ي 

پذيرمان های  بین المللي تغییر يابد.«
ــه اداره هاي ثبت و  ــان اين مطلب ك وي با بی
ــناورهاي بنادر، بايد به گونه اي بر  ــي ش بازرس
ــته  ــات رده بندي نظارت داش عملکرد مؤسس
ــعه، اين  ــند كه تا پايان برنامه پنجم توس باش
ــتي هاي خارجي  ــات بتوانند ثبت كش مؤسس
ــالمي ايران انجام  را تحت پرچم جمهوري اس
ــتي ها،  ــد، افزود: »هدف ما در ثبت كش بدهن
ــرا اين دو  ــت، زي ــم اس ــه و عل ــق تجرب تلفی
ــازمان بنادر و  ــبرد اهداف س عامل، باعث پیش

ــود و در اين خصوص، بايد با  دريانوردي مي ش
ــت داري، ارتقاي ايمني كار و هرچه  حفظ امان
ــا در فرايند ثبت  ــردن عمل كرده علمي تر ك
ــکالت مردم  به خصوص  ــناورها ، حل مش ش
دريانوردان در چارچوب قوانین و مقررات را مد 
نظر قرار داد و اين امر، از مهم ترين ويژگي ها و 

مأموريت هاي ادارات ثبت و بازرسي است.« 
ــادر و  ــازمان بن ــي س ــور درياي ــركل ام مدي
ــا تأكید بر اين مطلب  ــوردي، در پايان ب دريان
ــوانح و  ــتاي كاهش س ــن اداره در راس كه اي
حفظ ايمني دريانوردان، شناورهاي با اندازه ي 
ــان ارتقاي  ــت نمي كند، خواه ــک را ثب كوچ
سطح كیفي و كّمي امور مربوط به اين اداره و 

اداره هاي تابعه شد.

مديركل امور دريايي سازمان بنادر و دريانوردي تاكيد كرد
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تأكيد بر حفظ امانت داري و ارتقاي ایمني 
شناورها

»در راستاي سیاست هاي اصلي اداره ي ثبت و 
بازرسي شناورهاي سازمان بنادر و دريانوردي 
طي سال 1390، بر حفظ امانت داري، ارتقاي 
ايمني شناورها، باال بردن توان علمي كاركنان 
ــايل روز  ــركت هاي تابعه و مرتبط با مس و ش

بندري و دريايي تأكید شده است.«
ــس اداره ي ثبت و  ــوش«، ريی ــد روزخ »احم
بازرسي شناورهاي سازمان بنادر و دريانوردي، 
ــاير  ــريح س ــن مطلب، ضمن تش ــان اي ــا بی ب
ــت هاي اين اداره در سال جاري، گفت:  سیاس
ــه آن ها در  ــردم و كمک ب ــکالت م »حل مش
چارچوب قوانین و مقررات موجود، برنامه ريزي 
ــه اهداف و  ــراي 5 دوره با توجه ب ــي ب آموزش
ــاز ادارات تابعه،  ــورد نی ــي م نیازهاي آموزش
ــناورها  ــب براي ثبت ش تهیه ي نرم افزار مناس
كه قوانین پذيرمان ها و قطع نامه هاي سازمان 
ــناورها  جهاني دريانوردي و نیازمندي هاي ش
در آن پیش بیني شده و مديريت تأمین نیروي 
ــناورهاي سنتي و همچنین، تهیه ي  انساني ش
دستورالعمل شركت هاي تأمین كننده ي نیرو، 
از مهم ترين اقدامات و سیاست هاي اصلي  اين 

اداره به شمار مي آيند.«
ــج حاصل از  ــت خواندن نتاي ــن مثب وي ضم
ــده در اين همايش، با  ــي مقاالت ارائه ش ارزياب
ــط  ــیده، توس بیان اين مطلب كه مقاالت رس
كارگروهي شامل اعضاي علمي و كارشناسان 
ــد دريايي مورد ارزيابي قرار گرفته است،  ارش
افزود: »در اين مقاالت، مسائل مرتبط با ثبت 
و بازرسي شناورهاي مستقر در حوزه ي كاري 
اداره ي كل بنادر و دريانوردي استان سیستان 
ــامان دهي نیروي  ــل: س ــتان، از قبی و بلوچس
انساني، دزدي دريايي و شناورهاي ثبت شده، 

مورد بحث و بررسي قرار گرفته است.« 
ريس اداره ي ثبت و بازرسي شناورهاي سازمان 
بنادر و دريانوردي با تأكید بر نکات برجسته ي 
ــده در اين همايش،  مندرج در مقاالت ارائه ش
ــاالت، عالوه بر  ــان كرد: »در اين مق خاطرنش
ــکالت  ــأله ي دزدي دريايي و موانع و مش مس
صنايع شناورسازي فايبرگالس، دو مقاله نیز، 
ــورهاي  ــات رده بندي كش در ارتباط با مؤسس

ــي و نحوه ي صدور  ــو اتحاديه ي بین الملل عض
ــتمر كشتي ها با توجه  سند و تاريخچه ي مس
ــاالي GT 500 و  ــناورهاي ب به روند ثبت ش
ــش ُكد امنیتي ISPS به آن ها،  چگونگي پوش
ــناورهاي فاقد  ــور جلوگیري از تردد ش به منظ

هويت، ارائه شده است.« 
ــي پیرامون  ــخ به پرسش »روزخوش«، در پاس
ــامل تردد  صدور »قطعنامه ي آ0600« كه ش
ــت ناخالص  ــا ظرفی ــافري ب ــناورهاي مس ش
ــت  ــا ظرفی ــاري ب ــناورهاي ب GT 100 و ش
ــت و  ــي اس ــاي بین الملل GT 300 در آب ه
دريافت شماره ي IMO براي شناورهاي باري 
ــت:  ــا ظرفیت ناخالص GT 100، اظهار داش ب
ــناورهاي  ــماره ي IMO  ش ــذ ش ــزام اخ »ال
ــت و  GT 100، بر عهده ي مراجع دريايي اس
ــناورها را ملزم  مرجع دريايي مي تواند اين ش
به اخذ اين شماره بکند. عالوه بر آن، سازمان 
ــطح  ــتاي ارتقاي س بنادر و دريانوردي در راس
ــاري، اقدام به  ــناورهاي صیادي و ب ايمني ش
ــال  ــناورهاي وارداتي با حداكثر 2 س ثبت ش
 GT 15 ــش از ــص بی ــت ناخال ــّن و ظرفی س
ــناورهاي  ــي، ورود و ثبت ش ــرده و از طرف ك
ــناورهاي  ــوع و ش ــرگالس را ممن ــاري فايب ب
ــازي را كه تحت نظر  صیادي فايبرگالس نوس
مؤسسات رده بندي و با هماهنگي ادارات ثبت 
ــاخته شود، مجاز اعالم  ــي شناورها س و بازرس

كرده است.«
ــاز را امري بالمانع  ــتي هاي نوس وي، ثبت كش
ــناورهاي  ــت وبا بیان  اين مطلب كه ش دانس
ــي  ــال عمر و با بررس ــزي با حداكثر 15 س فل
ــبت به  ــي و ايمني، مي توانند نس وضعیت فن
ــذ پرچم ايران  ــت ثبت و اخ ــه ي درخواس اراي
ــه ابالغ قانون  ــد، گفت: »با توجه ب اقدام كنن
ــهید  ــق آزاد تجاري-صنعتي به بنادر ش مناط
ــار، مراحل  ــهید كالنتري چابه ــتي و ش بهش
ــکل پايلوت با  ــي كشتي ها به ش ثبت و بازرس
بررسي هاي كارشناسي و با هماهنگي اداره ي 
ــازمان بنادر و  ــناورهاي س ــي ش ثبت و بازرس

دريانوردي، صورت خواهد پذيرفت.«
ــناورهاي  ــي ش ــس اداره ي ثبت و بازرس ريی
سازمان بنادر و دريانوردي، در پايان سخنانش 
ــا دزدي  ــت  مبارزه ب ــد بر اهمی ــن تأكی ضم

ــترش   ــي، افزود: »با توجه به نفوذ و گس درياي
ــه آب هاي منطقه ي  ــت دزدان دريايي ب فعالی
ــارت گرفتن  ــاي عمان و همچنین، به اس دري
ــناورهاي متعلق به بندر چابهار  تعدادي از ش
توسط آنان، فعالیت شناورهاي صیادي كاهش 
ــناورها به طور سنتي  ــت؛ زيرا اين ش يافته اس
ــد براي صید به  ــال، مجبورن در مقاطعي از س
ــواحل سومالي  آب هاي بین المللي تا حوالي س
ــناورها  ــفر كنند و دزدان دريايي از اين ش س
ــاري به عنوان  ــناورهاي تج براي حمله به ش
ــد. در همین  ــتفاده مي كنن ــتي مادر، اس كش
ــازمان بنادر و دريانوردي به عنوان  ــتا س راس
ــي امور بندري و دريايي و نقطه ي تماس  متول
بین ارگان ها و سازمان  جهاني دريانوردي، اين 
ــي  ــه را بر عهده ي اداره ي ثبت و بازرس وظیف
ــه ي اخبار و  ــت تا هم ــته اس ــناورها گذاش ش
ــركت شیالت  ــت آمده از ش گزارش هاي به دس
 ISPS ــتاد ــران و اطالعات مردمي را به س اي
ــت سازمان ارسال كند و پیگیري هاي  و حراس

الزم در اين زمینه را به عمل آورد.«
ــت، دّومین همايش رؤسا  الزم به يادآوري اس
و كارشناسان ثبت و بازرسي شناورهاي بنادر 
كشور، با حضور »سیاوش رضواني«، مديركل 
بنادر و دريانوردي استان سیستان و بلوچستان 
ــور بنادر، با هدف  ــان ام و جمعي از كارشناس
ــاني دانش  ــي و به روزرس ــطح علم ارتقاي س
كارشناسان اداره ي ثبت و بازرسي شناورهاي 
ــادر تابع و  ــادر و دريانوردي، و بن ــازمان بن س
ــازمان  ــا آخرين مقررات مصوب س ــنايي ب آش
ــتورالعمل هاي  جهاني دريانوردي و اجراي دس
سازمان بنادر و دريانوردي، به میزباني اداره ي 
ــتان و  ــتان سیس ــادر و دريانوردي اس كل بن
ــدت 2 روز  ــدر چابهار به م ــتان در بن بلوچس
ــن همايش، 9  ــن در اي ــد. همچنی ــزار ش برگ
ــي چون: موانع  ــه ي تخصصي با موضوعات مقال
ــازي فايبرگالس،  و مشکالت صنايع شناورس
ــامانه هاي تصفیه ي  ــواع س ــي، ان دزدي درياي
ــه ي  تاريخچ ــناورها،  ش ــي  خروج ــاي  گازه
ــتي )CSR(، مسائل فني مربوط  مستمر كش
 ،)FTP( ــاني به روش ها و تجهیزات آتش نش
ــث حقوقي پذيرمان هاي دريايي و حفظ  مباح

امانت داري ارائه و قرائت شد.■
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مقدمه
ــي مديريت و از  برنامه ريزي، يکي از 5 اصل اساس
ــت كه زمان حال سازمان  مهمّ ترين اركان آن  اس
ــه آينده ي آن پیوند مي دهد و با تغییر محیط  را ب
كسب وكار، شکل و نوع آن نیز دگرگون مي شود؛ 
ــر، برنامه ريزي  ــاي اخی ــه در دهه ه ــه نحوي ك ب
ــتراتژيک كه در مقابل برنامه ريزي عملیاتي و  اس
ــده است، در نظام هاي  تاكتیکي به كار گرفته ش
ــوان  ــه عن ــون ب ــورهاي گوناگ ــي در كش آموزش

رويکردي موّفق شناخته شده است.
در دنیاي به شدت در حال تغییر امروزي، سازمان 
ــتي بدون ُسّکاني تشبیه  بدون استراتژي، به كش
ــم امواج  ــتخوش تالط ــود كه همواره دس مي ش
ــي غیرقابل پیش بیني  حوادث و تغییرات محیط
ــتراتژيک  ــت. بنابراين، كاربرد برنامه ريزي اس اس
ــد كه به صورت  ــران اين امکان را مي ده به مدي
ــي، به استقبال آينده رفته  فراكنشي و نه واكنش

ــان، تکنولوژي و محیط زيست  و در اين گذر، انس
را به صورت يک مجموعه ي واحد در نظر بگیرند 

)مشايخ و بازرگانان 1382، 19(.
ــت كه  ــتراتژيک درصدد آن اس ــزي اس برنامه ري
ظرفیت و توان مديريت سازمان را به نحوي ارتقاء 
ــه پرسش  ــخ گوي س دهد كه به راحتي بتواند پاس

اساسي زير باشد: 
1 . اكنون سازمان در كجا قرار دارد؟
2. سازمان مي خواهد به كجا برود؟

3. سازمان چگونه و با چه ابزارهايي مي خواهد به 
مقصد مورد نظر خود برسد؟

در پاسخ به اين پرسش ها، برنامه ريزي استراتژيک، 
ــازمان، مديران  ــراي فعالیت هاي س ــي ب چارچوب
ــت يابي به تحلیل  ــور دس ــان آن به منظ و كاركن
ــتراتژيک، انتخاب زبان مشترک  موقعّیت هاي اس
ــه مي دهد كه بايد  ــاذ تصمیمات واحد اراي و اتخ
ــازمان را در  ــام پذيرد و س ــب انج در زمان مناس

بي شك، همايش مديران سازمان بنادر و دريانوردی در پايان سال 1389، از نظر تدوين و ابالغ 
برنامه ي اس�تراتژيك و چشم انداز پنج س�اله ي اين سازمان و بنادر تابعه، يكي از پربارترين هم 

انديشي های مديران و تصميم گيران ارشد سازمان بنادر در سال هاي گذشته بوده است.
ط�ي دهه هاي اخي�ر، مديران برترين س�ازمان ها در همه ي دنيا به ل�زوم و اهمّيت برنامه ريزي 
استراتژيك پي برده و فوايد آن را در پيشبرد اهداف و برنامه ها و تعيين آينده ي سازماني خود 
درك كرده اند. س�ازمان بنادر و دريانوردي به لحاظ وظايف حاكميتي و نقش�ي كه در چرخه ي 
اقتصادي كشور ايفا مي كند، نيازمند چنين برنامه اي است و پذيرش اهميت آن براي مجريان و 

دست اندركاران حوزه هاي دريايي و بندري، واجب و ضروري به نظر مي رسد.
در نوش�تار حاضر كه در دو بخش فراهم آمده، تالش ش�ده اس�ت تا ضمن معرفي برنامه ريزي 
استراتژيك، ضرورت پياده سازي، منافع و مزاياي حاصل از اجراي صحيح آن، موانع بهره گيري 
از برنامه ريزي اس�تراتژيك، فرايند برنامه ريزي استراتژيك و مراحل اجرايي آن و...، به صورت 

مختصر ارائه شود.

 
)قسمت اول(
نرجس خاتون مرادي
)كارشناس ارشد برنامه ريزي سيستم هاي اقتصادي

كارشناس مسئول برنامه ريزي و بودجه ي اداره ي كل بندر 
و دريانوردي خرمشهر(
عليرضا قاسمي 
)كارشناس ارشد بازاريابي بين المللي(
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ــعه ي همه جانبه، سازمان دهي  دست يابي به توس
ــتن دركي بهتر از محیط پیراموني  مطلوب و داش
ــتريان فعلي و آتي و آگاهي از توانمندي ها  و مش
و محدوديت هايش ياري  نمايد. )طبیبي و ملکي، 

.)91 ،1384

تاریخچه و تعریف برنامه ریزي
ــان هاي اولیه از  ــاي مانده از زندگي انس آثار به ج
ــان مي دهد كه در هر زماني،  ــال هاي دور، نش س
ــت. از  برنامه ريزي به نوعي صورت مي پذيرفته اس
بدوي ترين و ساده ترين فّعالّیت هاي گروهي انسان 
در رفع نیازهاي خود نظیر؛ شکار و خوشه چیني تا 
جديدترين و پیچیده  ترين فعالیت هاي اقتصادي، 
ــاً از اواخر قرن  ــه عموم ــي ك ــي و صنعت اجتماع
ــق گرفت و در دوران انقالب  هفدهم میالدي رون
صنعتي متجلّي شد، نیاز به برنامه ريزي را به اثبات 
مي رساند. برنامه ريزي به مفهوم نقشه كشي براي 
ــواره با اجتماعات  ــت كه هم آينده، فراگردي اس
انساني همراه بوده است )فیوضات، 1384، 41(. 

ــر توانست نسبت به  به هرحال، از هنگامي كه بش
ــراي آينده  ــد و اهدافي را ب ــرداي خود بینديش ف
تدوين نمايد و براي زماني معّین در آينده تحقق 
آن ها را پیش بیني نمايد، فرآيند برنامه ريزي آغاز 

گرديد )طبیبي و ملکي، 1384، 10(. 
ــددي به تعداد  ــف متع ــزي داراي تعاري برنامه ري
ــت كه مي توان از  ــمندان علم مديريت اس انديش
مهمّ ترين آن ها به تعريف »پیتر دراكر« اشاره كرد. 
ــت  ــت كه برنامه ريزي فرايندي اس وي معتقد اس
ــتمر از تصمیمات سیستماتیک با بهره گیري  مس
ــات در مورد آينده، تالش هاي الزم براي  از اّطالع
ــه ي نتايج به دست آمده  انجام تصمیمات و مقايس
ــورد )ايران نژاد  ــا انتظارات از طريق فرآيند بازخ ب

پاريزي و ساسان گهر، 1375، 122(.
ــه ي  ارائ را  ــزي  برنامه ري ــن«،  ــیريل هودس »س
راهکارهايي براي عملیات آينده كه متضمن نتايج 
ــخص و در دوره ي زماني  ــا هزينه ي مش معّین ب
ــي و ملکي، 1384،  ــت، مي داند )طبیب معلوم اس

.)22
ــور كلي مي توان گفت: برنامه ريزي فرايندي  به ط
با مراحل مشخص و به هم پیوسته به منظور تولید 
يک خروجي منسجم در قالب سیستمي هماهنگ 
از تصمیمات است. بیش تر برنامه ريزي ها بر اساس 
ديدگاه ُعقاليي، داراي آرمان ها و اهداف، طرح ها و 
اقدامات و منبع مورد نیاز هستند كه ابتدا اهداف 
ــازمان ها تبیین شده، سپس طرح ها و اقدامات  س
الزم، تعیین مي شود و در نهايت، منابع مورد نیاز 

برآورد خواهند شد.
ــت،  اما تحّوالتي كه در دهه هاي اخیر رخ داده اس
همانند تغییر در شکل بندي اجتماعي و اقتصادي، 
ــر محیط  ــاي جديد، تغیی ــعه ي فنّ آوري ه توس
ــائل  ــدرت، نفوذ در مس ــي و مؤلفه هاي ق سیاس
ــاختار سازمان ها، پاسخ گويي  ژنتیک، تغییر در س
ــه ي خدمت به نیازهاي جديد و...  و چگونگي اراي
سبب شده است كه برنامه ريزي به مفهوم آن چه 
ــت و  توانايي مقابله با  ــد، ظرفی در باال تعريف ش

ــد و محکوم به  ــته باش ــن تغییراتي را نداش چنی
شکست شود. 

اين شرايط، زمینه ساز ابداع برنامه ريزي استراتژيک 
گرديد؛ چراكه سازمان ها مي بايست جهت حركت 
ــي تغییر داده  ــاس تغییرات محیط خود را بر اس
ــتراتژيک  ــن برنامه ي اس ــد و  اي ــم نماين و تنظی
ــت كه موجب بهبود عملکرد و پاسخ گويي به  اس
ــازمان مي گردد  نیازهاي محیط در حال تغییر س

)نجف بیگي، 1385، 113(.

ادبيات موضوع
ــي  يونان ــه ي  كلم از  ــتراتژي«  »اس واژه ي 
ــب از STRATOS به  STRATEGO ، مرك
معناي ارتش و EGO به معناي رهبر گرفته شده 
ــرداري يا سپهساالري  ــت و به مفهوم هنر س اس
ــت. در زبان فارسي به استراتژي، سوق الجیش  اس
يا راهبرد گفته مي شود و به معني راهي است كه 
رسیدن به هدف را تضمین مي كند و جهت گیري 
سازمان را براي به كارگیري توانمندي سازماني و 

بهره گیري از فرصت ها فراهم مي سازد.
ــه ي استراتژيکي  اولین متفکر بزرگي كه به انديش
شکل داد، يک فیلسوف چیني به نام »سون تسو« 
ــاله اش را چهارصد سال پیش از میالد  بود كه رس
ــیح، تحت عنوان »هنر جنگ« نگاشت و پدر  مس
ــد )كیاني، علیرضا، فرايند  ــتراتژي شناخته ش اس

.)Hawzeh.net ،برنامه ريزي استراتژيک
ــاير انواع برنامه ريزي ها، »برنامه ريزي  همانند س
ــددي برخوردار  ــتراتژيک« نیز از تعاريف متع اس
ــي از  ــه يک ــر« )Lerner:2000( ك ــت. »لرن اس
ــت،  بهترين تعاريف را در اين زمینه ارائه داده اس
برنامه ريزي استراتژيک را فرآيند تغیییر سازماني 

ــتمر مي داند. وي معتقد است، اگر  پیچیده و مس
ــوند، فرآيند  ويژگي هاي زير، با يکديگر تركیب ش
برنامه ريزي استراتژيک موّفق و جامعي را تعريف 
مي كنند. از اين ديدگاه، برنامه ريزي استراتژيک: 

ــي آينده  ــده و تمركز بر پیش بین ــه آين ــگاه ب ـ ن
ــال ديگر،  دارد؛ اين كه جهان پس از پنج تا ده س
ــت؟  ــي با اكنون خود خواهد داش چه تفاوت هاي
استراتژي درصدد خلق آينده ي سازمان بر مبناي 
آن چیزي است كه احتمال مي رود در آينده ايجاد 

شود.
ــناريوهاي  ـ بر مبناي تجزيه و تحلیل روندها و س
پییش بیني شده، درصدد يافتن گزينه هاي ممکن 
ــل داده هاي  ــر مبناي تجزيه و تحلی ــده، ب در آين

داخلي و خارجي است.

در دنياي به شدت در حال تغيير امروزي، سازمان 
تشبيه  ُسّكاني  بدون  كشتي  به  استراتژي،  بدون 
مي شود كه همواره دستخوش تالطم امواج حوادث 

و تغييرات محيطي غيرقابل پيش بيني است.

اين  مديران  به  استراتژيك  برنامه ريزي  كاربرد 
نه  و  فراكنشي  صورت  به  كه  مي دهد  را  امكان 
گذر  اين  در  و  رفته  آينده  استقبال  به  واكنشي، 
انسان، تكنولوژي و محيط زيست را به صورت 

يك مجموعه ي واحد در نظر بگيرند.
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ــاد تصويري بزرگ  ــل به ايج ــف و متماي ـ منعط
ــتراتژي، سازمان را  ــازمان است. اس از آينده ي س
ــد، زمینه اي براي  ــود تطبیق مي ده با محیط خ
ــي به اهداف ايجاد مي كند و جهتي براي  دسترس
ــده ي دلخواه  ــي آورد تا به آين ــازمان فراهم م س

برسد.
ــا تجزيه و  ــي آورد كه ب ــه وجود م ــي ب ـ چارچوب
تحلیل كامل سازمان، محیط داخلي و خارجي و 
توانمندي  هاي سازمان در آن چارچوب، مي توان 
ــت يافت. اين امر، سازمان را  به مزيّت رقابتي دس
ــاس چارچوبي از بینش و  ــازد تا بر اس قادر مي س
ــط فرايند برنامه ريزي  ــده توس مأموريت ايجادش
ــات، چالش ها و  ــا، اتّفاق ــه رونده ــتراتژيک، ب اس

فرصت هاي ايجادشده پاسخ دهد.
ــت. برنامه ريزي  ــري و كیفي اس ــدي نظ ـ فراين
ــد؛ تجارت، مقاصد و  ــتراتژيک، داده هايي مانن اس
ايده هاي موجود در گفت وگوهاي روزانه ي سازمان 
ــدد ارايه ي يک بینش  ــب مي كند و درص را تركی

مشخص و هدف سازماني روشن است.
ــازمان اجازه ي تمركز بر خود و بر محیط  ـ به س
ــدي پويا و  ــد؛ زيرا فرآين ــود را مي ده ــراف خ اط

مستمر از فعالیت هاي خودتحلیلي است.
ـ  فرايند يادگیري مستمر، در جريان گفت وگوي 
ــت كه به فراتر از دسترسي به يک  ــازماني اس س
ــري اهداف ازپیش تعیین شده توسعه مي يابد.  س
ــتراتژيک، درصدد است روشي كه  برنامه ريزي اس
ــازمان بر اساس آن، فکر و عمل مي كند را  يک س
ــازمان يادگیرنده  تغییر دهد و به جاي آن، يک س

به وجود آورد.

ـ وقتي موفقیت آمیز باشد، همه ي نواحي  عملیاتي 
ــمتي از  را تحت تأثیر قرار مي دهد و به عنوان قس
 Lerner.( ــازمان درمي آيد ــفه و فرهنگ س فلس

.)2002 .Alexandra
ــتراتژيک،  اس ــزي  برنامه ري ــراي  اج ــور   به منظ
سازمان ها مي بايستي ضمن بررسي محیط داخلي 
ــي خود، فرصت ها و تهديدهاي محیطي،  و خارج
ــند و با در  ــا و ضعف هاي داخلي را بشناس قّوت ه
ــتن چارچوب مأموريت سازمان، اهداف  نظر داش
بلندمدت را تنظیم كنند و براي دست يابي به اين 
ــتراتژيک، به انتخاب  اهداف، از بین گزينه هاي اس
ــا تکیه بر قّوت ها و  ــتراتژي هايي بپردازند كه ب اس
ــاي پیش آمده به  ــف از فرصت ه ــاط ضع رفع نق
ــتفاده و از تهديدها پرهیز كنند و  نحو احسن اس
ــازمان در  ــت آن، باعث موفقّیت س با اجراي درس

میدان رقابت شوند.

مزایاي برنامه ریزي استراتژیك
ــراي برنامه ريزي  ــازي و اج برخي مزاياي پیاده س

استراتژيک را مي توان به شرح زير خالصه كرد:
ـ  امکان شناسايي،  اولويت بندي و بهره برداري از 

فرصت ها را براي سازمان امکان پذير مي كند.
ــي و بیروني  ــاي درون ــکالت و محدوديت ه ـ مش
ــفاف نمايان  ــورت واقعي و ش ــه ص ــازمان را ب س

مي سازد.
ــازمان را امکان پذير  ــکالت اساسي س ـ حّل مش

مي كند.
ــازمان را از راه ايجاد چارچوبي براي  ـ عملکرد س

هماهنگي و كنترل فرايندها، بهبود مي بخشد.
ــايه ي اتخاذ تصمیمات مناسب بر مبناي  ـ در س
ــاب نتايج آن  ــده و توجه به بازت اهداف تعیین ش
ــازمان را  ــده ي س ــري آين ــات، جهت گی تصمیم

مشخص مي كند. 
ـ با تخصیص مناسب تر زمان و منابع درون سازماني 
ــده،  از اتالف اين منابع  به فرصت هاي شناسايي ش
ــت  به منظور تصحیح و يا حذف تصمیمات نادرس

جلوگیري مي كند.
ـ در رويارويي با محیط دائماً در حال تغییر، داراي 
ــتراتژيک و برخورد مؤثر از راه  انديشه و تفکر اس

تحقق كار گروهي و كارشناسي خواهد بود.
ــرد فرد كاركنان در  ــئولیت هاي ف ـ وظايف و مس

راستاي هدف اصلي، هم سو و يکپارچه مي شود.
ــبت به ايجاد  ــتیاق و حمايت نس ــاس  اش ـ احس
ــان ايجاد و  ــازمان را در میان كاركن ــر در س تغیی

تقويت مي كند.
ـ مهم ترين نکته كه به ويژه در سازمان هاي دولتي 
قابل مشاهده است، نرخ باالي جابه جايي مديران و 
تصمیم گیران ارشد است كه اغلب منجر به تغییر 
ــود.  ــازمان مي ش رويه هاي كاري و برنامه هاي س
برنامه ريزي  استراتژيک، به سبب ايجاد چشم انداز 
ــازمان و آينده نگري، موجب  ــراي س بلندمدت ب
ــود كه مديران مختلف، چارچوب فعالّیت و  مي ش
ظرفیت منابع در اختیار خود را به خوبي بشناسند 
ــل اين جابه جايي ها  ــه كاركنان به دلی و در نتیج

احساس سردرگمي نکنند.
ــمرده شده ي باال سبب شده است كه  مزاياي برش
ــركت ها در مسیر اجرا  بسیاري از سازمان ها و ش
ــازي نظام برنامه ريزي  استراتژيک گام  و پیاده س

بردارند.

موانع بهره گيري از برنامه ریزي استراتژیك
ــازمان ها و  ــخص، گاهي س ــاي مش ــم مزاي به رغ
ــل زير،  ــاس دالي ــر اس ــف، ب ــركت هاي مختل ش
ــبت به پیاده سازي برنامه ريزي  تمايل چنداني نس
ــان  ــتراتژيک و بهره جويي از آن،  از خود نش اس

نمي دهند:
ــد  ـ عدم آگاهي يا خودفريبي برخي مديران ارش
نسبت به وضعّیت واقعي سازمان و تأكید بر حفظ 

شرايط موجود.
ــته ي سازمان كه سبب  اتّکا به كامیابي هاي گذش
ايجاد احساس عدم نیاز به برنامه ريزي استراتژيک 

در بین مديران مي شود.
ـ عدم آشنايي برخي مديران با مزاياي برنامه ريزي 

استراتژيک و عدم اعتماد به آن.
ــازي برنامه ريزي  ــودن هزينه هاي پیاده س ـ باال ب

استراتژيک.
ــد برنامه ريزي  ــازي فراين ـ زمان بر بودن پیاده س

استراتژيک.
ــط  ــتراتژي ها توس ـ عدم درک ارزش اجرايي اس

مديران و كاركنان سازمان.
ــناس و متخّصص  ــاني كارش ـ نیاز به نیروي انس
ــتراتژيکي كه در  ــازي برنامه ي اس ــراي پیاده س ب

دسترس همه ي سازمان ها نیست.
ـ عدم درک كاركنان در ارتباط با چگونگي اجراي 

استراتژي ها.
ــازمان ها به اطالعات جامع و  ـ عدم دسترسي س
ــبت به محیط، تحّوالت و رويدادهاي  به موقع نس

كالن محیطي.
ــهام داران از كاركرد  ــتريان و س ـ  عدم درک مش

استراتژي ها و اهداف تدوين شده و...
)ادامه دارد(■

برنامه ريزي استراتژيك، چارچوبي براي فعاليت هاي 
سازمان، مديران و كاركنان آن به منظور دست يابي 
زبان  انتخاب  استراتژيك،  موقعّيت هاي  تحليل  به 

مشترك و اتخاذ تصميمات مشترك ارايه مي دهد.
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تعریف حقوق دریاها 
ــوق بین الملل درياها، يکي  حقوق درياها يا حق
ــعبات نوين حقوق بین الملل و مجموعه ی  از ش
مقرراتي است كه كشورها بايد آن ها را در روابط 
بین المللي خود در مناطق مختلف دريايي رعايت 

كنند. 
ــه در زمان صلح و چه در زمان  حقوق درياها چ
ــت، اما ممکن است به طور  جنگ الزم االجراس
ــد آن در زمان جنگ به  ــتثناء، برخي از قواع اس
حالت تعلیق درآيد و يا قواعد خاصي در خصوص 
ــوق جنگ دريايي  ــود. حق زمان جنگ مجرا ش
متضمن اين قواعد خاص است در اين گفتار به 

آنها پرداخته نخواهد شد. 

تفاوت حقوق درياها با حقوق دريايي
ــوق دريايي يکي  ــا را نبايد با حق ــوق درياه حق
ــوان يکي از  ــت، زيرا حقوق دريايي به عن دانس
ــي )به ويژه  ــاخه هاي حقوق خصوصي داخل ش
حقوق بازرگاني(، مجموعه ی قوانین و مقرراتي 
ــخاص و كشورها در دريا  ــت كه بر روابط اش اس
ــت.  و موضوعات مربوط به دريا ناظر و حاكم اس
ــده در حقوق  ــات مطرح ش ــه ی موضوع ازجمل
ــوان به حمل ونقل دريايي،  بیمه ی  دريايي، مي ت
ــتي ها و ايمني  ــت حقوقي كش ــي، وضعی درياي

درياها اشاره كرد. 

توسعه و تدوین حقوق دریا ها
تحوالت اوليه ی حقوق درياها 

ــاره ی حقوق درياها اغلب  ــاله هاي اولیه درب  رس
ــل اختالفات خاصی  ــی و تحلی به منظور بررس
ــه، اثر مهم  ــراي نمون ــگارش درآمده اند. ب ــه ن ب
هوگوگروسیوس با عنوان » درياي آزاد « كه در 
سال 1609 میالدي منتشر شد، به منظور اثبات 
ــرقي  ــد ادعاهاي كمپانی هلندي هند ش و تايی
ــده، از نظريه ی  ــده بود. در كتاب يادش تهیه ش
آزادي درياها تجلیل شده بود. در مقابل اين اثر، 
حقوق دانان چندي موضع مخالف اتخاذ كردند، 
از جمله »سلدن«، كه كتاب »درياي بسته« را به 

رشته ی تحرير درآورد. 
ــالدي، كار تدوين  ــرن نوزدهم می ــط ق در اوس
ــي از حقوق درياها را كنگره ی پاريس در  بخش

ــال 1856 میالدي بر عهده گرفت و مقررات  س
مربوط به تحريم راهزني دريايي و مصونیت اموال 
اتباع دشمن كه با كشتي هاي بي طرف حمل می 

شود، را وضع نمود. 
ــه درياها، به  ــوردي در كلی ــل دريان آزادي كام
ـ چه در زمان جنگ  استثناي درياي سرزمینيـ 
ـ براي اولین بار در اعالمیه  و چه در زمان صلحـ 
ــون، )ريیس جمهور وقت  چهارده ماده اي ويلس

اياالت متحده ی آمريکا( پیشنهاد شد. 

منابع حقوق دریاها 
ــدات بین المللي عام در زمینه ی  مهم ترين معاه

حقوق درياها عبارتند از : 
1( عهدنامه و اساسنامه ی ژنو )مورخ 9 دسامبر 
ــه ی نظام بین المللي بنادر كه  1923(، در زمین
در اجراي ماده ی 376 معاهده ی ورساي منعقد 

شده است؛
2( معاهده ی 1954 لندن، در زمینه ی جلوگیري 
از آلودگي دريا ناشي از مواد نفتي. اين معاهده در 
سال هاي 1962، 1969 و 1971، مورد اصالح و 

تجديد نظر قرار گرفت ؛
ــده ی 1969، در زمینه ی جلوگیري از  3( معاه
ــي از آلودگي  ــرات وكاهش خطرات ناش مخاط

درياها؛
ــه ی ژنو )1958(،  در  4( عهدنامه هاي چهارگان
ــرزمیني و  ــاي آزاد، درياي س ــاي دري زمینه ه
منطقه ی نظارت، صید ماهي و حفاظت از منابع 

جاندار دريايي و فالت قاره ؛ 
ــل 1926(، در  ــل )10 آوري 5(معاهده ی بروكس
مورد يکنواخت سازي برخي از قواعد مربوط به 

مصونیت كشتي هاي دولتي؛
ــورد  ــل )1952(در م ــاي بروكس 6( عهدنامه ه
متحد كردن برخي از قواعد مربوط به صالحیت 

كیفري؛
7( عهدنامه ی بارسلون، مورخ 20 آوريل 1921 

درباره آزادي عبور از درياها؛ 
ــته اي در  ــده ی منع آزمايش هاي هس 8( معاه

درياها، )مورخ 1963(؛
9( معاهده ی 1969، در زمینه ی مسؤولیت مدني 
بین المللي كشور صاحب پرچم كشتي متخلف، 
ــورت آلودگي دريا بر اثر مواد نفتي كه در  در ص

بابک بیداقی )لیسانس مديريت بازرگانی ـ فوق لیسانس حقوق بین الملل(
)مجتمع بندری شهید رجايی(

 ويژگي ه�اي خاص حم�ل و نقل بين المللي وارتباط�ات، نيازهاي 
تحقيقات�ي علمي و ضرورت هاي نظامي، همه و همه، كش�ورها را 
در طول اعصار و قرون، به دسترس�ي آزاد به مناطق گسترده اي از 
مناطق خاكي، آبي و از قرن بيستم، به سوی دست يابی به مناطق 

هوايي و فضايي رهنمون ساخته است. 
مناطق يادش�ده، تابع نظام حقوقي خاصي هس�تند كه هدف آن 
ايجاد نظم و س�هولت به منظور تحقق موارد يادش�ده )حمل ونقل 
بين المللي، ارتباطات، تحقيقات علم�ي و ضرورت هاي نظامي( و 
تنظيم مقرراتي در خصوص استفاده صلح جويانه از آن هاست. اين 
مناطق كه در اين فصل، محدود به مناطق آبي �� اعم از درياها يا 
آبراه ها��  مي شوند، طبق موازين بين المللي، وضعيت هاي حقوقي 
متفاوت�ي دارند. مجموع اين موازين، »حق�وق بين الملل درياها و 

آبراه هاي بين المللي« را تشكيل مي دهد. 
حق�وق درياها و آبراه هاي بين المللي، هرچند به منزله ی دو بخش 
مستقل از حقوق بين الملل هستند، اما مرتبط با يكديگرند. استقالل 
آن ها، از حيث قلمرو اجراي حقوق بين الملل در مكان است )مناطق 
دريايي متف�اوت از مناطق آبراه ها( اما ارتب�اط آن ها صرف نظر از 
اين كه هر دو از مناطق آبي قابل اِعمال محس�وب می شوند، از نظر 
برخي موضوعات مشترك است، از جمله آزادي ها و محدوديت هاي 
كش�تيراني، محيط زيس�ت، هوانوردي بر فراز درياها و آبراه هاي 
بين المللي، امنيت كش�تيراني، ماهيگيري، عب�ور زيردريايي ها و 

صالحيت قضايي كشور ساحلي يا مجاور.
بنابر آن چه گفته شد، برخی مطالب، تحت دو بخش حقوق درياها و 

حقوق  آبراه ها بررسي و تحليل مي شود:
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نتیجه ی آن، حادثه ی دريايي روي مي دهد؛ 
ــورخ 1973(، در مورد  10( معاهده ی لندن )م

جلوگیري از آلودگي ناشي از كشتي ها؛
11( معاهده ی اسلو )1973(، در مورد جلوگیري 
ــتي ها و  ــر غرق كش ــر اث ــا ب ــي درياه از آلودگ

نفتکش ها؛
ــوق  ــه ی حق ــده ی 1982، در زمین 12( معاه

درياها؛
13( عهدنامه ی بین المللي مبارزه با قاچاق مواد 

مخدر و داروهاي روانگردان، )مورخ 1988(؛
ــورد  ــورخ 1988 رم، در م ــه ی م 14( عهدنام
سركوب و مجازات اعمال غیرمجاز علیه امنیت 

دريانوردي؛
ــراي بخش  ــوط به اج ــه ی مرب 15( موافقت نام
ــه ی 1982، در زمینه ی حقوق  پانزدهم عهدنام
درياها، معروف به موافقت نامه ی نیويورک )مورخ 
29 ژوئیه 1994(. اين موافقت نامه از تاريخ 28 

ژوئیه ی 1996 الزم االجرا شده است. 
ــده، معاهده ی 1982 در  از میان معاهدات يادش
زمینه ی حقوق درياها، به دلیل شمولیت طرف ها 

و موضوعات آن، داراي جايگاه رفیعي است. 

سایر منابع حقوق دریاها 
ــیاري از قواعد حقوق  ــرف بین المللي: بس 1( ع
ــه ی عرفي دارند كه امروزه بسیاري  درياها، ريش
ــورت معاهدات بین المللي تدوين  از آن ها به ص

يافته اند. 
2( ساير منابع حقوق درياها: اصول كلي حقوقي، 
ــد آمره، اعمال حقوقي يک جانبه، دكترين  قواع
و باالخره رويه ی قضايي و داوري بین المللي در 

زمینه هاي مختلف حقوق درياها. 
ــي  ــوان بین الملل ــاي دي ــوان رويه ه ــايد بت ش
دادگستري و ديوان بین المللي حقوق درياها را 
مهم ترين منبع حقوق درياها تلقي نمود، چراكه 
آن ها ضمن استناد به معاهدات مربوط به درياها 
و تفسیر مترقیانه ی آن ها، زمینه ی ايجاد قواعد 

ــان قواعد عرفي موجود  ــي درياها و  نیز بی عرف
ــانند. از جمله  درياها را به منصه ی ظهور مي رس
ــتري را  مهم ترين راي ديوان بین المللي دادگس
مي توان راي مورخ 20 فوريه 1969، در قضاياي 
ــمال )دعواي آلمان علیه  فالت قاره ی درياي ش

دانمارک و دعواي آلمان علیه هلند( دانست. 

كنفرانس هاي تدوین حقوق دریاها
اولين كنفرانس حقوق درياها 

ــد، بويژه  ــازمان ملل متح ــیس س   پس از تاس
كمیسیون حقوق بین الملل، كمیسیون مزبور از 
ــال هاي اولیه ی تشکیل، اقداماتي را در  همان س
ــتاي تدوين حقوق درياها آغاز نمود كه در  راس
ــاس كار اولین كنفرانس ملل متحد در  واقع، اس
ــه ی حقوق درياها بود. اين كنفرانس كه از  زمین
24 فوريه تا 28 آوريل 1958میالدي، با شركت 
بیش از 80 كشور در ژنو برگزار شد، انعقاد چهار 
ــوق درياها را به همراه  عهدنامه در زمینه ی حق

داشت:
ـ عهدنامه ی مربوط به درياي آزاد؛ 

ــرزمیني و  ــه درياي س ــه ی مربوط ب ـ عهدنام
منطقه ی نظارت؛

ـ عهدنامه ی مربوط به صید ماهي و حفاظت از 
منابع جاندار دريايي؛ 

ـ عهدنامه ی مربوط به فالت قاره؛
ــور، يک پروتکل  ــر عهدنامه هاي مزب ــزون ب ـ اف
ــاري صالحیت اجباري ديوان نیز، در مورد  اختی
روش حل و فصل اختالفات ناشي از عهدنامه ها، 
ــركت كننده در  ــورهاي ش ــت امضاي كش جه
كنفرانس تهیه گرديد. عهدنامه هاي چهارگانه ی 
يادشده، به رغم اين كه با استقبال عام كشورهاي 
ــي در  ــد، اما اولین گام اساس ــان روبه رو نش جه

جهت تدوين حقوق درياها بود. 

دومين كنفرانس حقوق دریاها 
ــايلي كه كنفرانس 1958 نتوانست   يکي از مس
حل كند، همان موضوعي بود كه باعث شکست 
ــل الهه در  ــوق بین المل ــس تدوين حق كنفران
ــد ؛ يعني: تعیین عرض درياي  ــال 1930 ش س
سرزمیني. بنابراين، كنفرانس ديگري كه معروف 
ــراي حقوق  ــن كنفرانس ملل متحد ب به دومی
ــال 1960  ــت، براي اين منظور، در س درياهاس

میالدي در شهر ژنو سوئیس تشکیل شد.
ــر يک رأي  ــده، فقط به خاط ــس يادش كنفران
ــرض 6 مايل براي  ــت درباره ی تعیین ع نتوانس
ــراي محدوده ی  ــرزمیني و 6 مايل ب ــاي س دري
ماهي گیري به توافق برسد. توافق در اين زمینه، 
ــومین كنفرانس ملل متحد  تا زمان برگزاري س
ــال 1973 به تعويق  ــوق درياها در س براي حق

افتاد. 

سومين كنفرانس حقوق  دریاها 
سومین كنفرانس حقوق درياها، بنا به درخواست 
ــر آن ها در  ــعه كه اكث ــورهاي در حال توس كش
تدوين عهدنامه هاي 1958 ژنو شركت نداشتند 

ــای مجمع عمومي  ــاس قطع نامه ه و نیز بر اس
ــال  ــد، )مورخ 1970(در س ــازمان ملل متح س

1973 تشکیل شد.
ــوع يازده اجالس  ــده، در مجم  كنفرانس يادش
ــامبر  ــا، از 3 تا 15 دس ــه اولین آن ه ــت ك داش
ــن آن ها از 8  ــهر نیويورک و آخري 1973 در ش
مارس تا 30 آوريل 1982 در همان شهر برگزار 
ــد. در آخرين روز اجالس، كنفرانس با تدوين  ش
ــد در زمینه ی  ــک عهدنامه ی جدي و تصويب ي
ــان داد و از دهم  ــوق درياها به كار خود پاي حق
ــورها و  ــامبر 1982، آن را براي امضاي كش دس
ــازمان هاي بین المللي در شهر مونته  برخي از س
ــت. اما الزم االجرا  گوبي جامائیکا مفتوح گذاش
شدن آن، منوط به تصويب يا الحاق 60 كشور و 
سپري شدن دوازده ماه از زمان توديع شصتمین 
سند تصويب يا الحاق  بود كه اين شرايط در 16 

نوامبر 1994 تحقق پذيرفت.  
عهدنامه ی حقوق درياها، مشتمل بر 320 ماده 
و 9 الحاقیه و چندين قطع نامه ی ضمیمه  است. 
ــده، حق شرط و هیچ استثناي  عهدنامه ی يادش
ــورهاي عضو،  ــا كش ــرد، ام ــري را نمي پذي ديگ
ــیري مختارند. ضمناً  ــدور اعالمیه ی تفس در ص
ــیر يا  ــات میان آن ها كه مربوط به تفس اختالف
ــل به يکي از  ــد، بايد با توس اجراي عهدنامه باش
ــازش،  ــن روش ها پايان پذيرد: تبادل نظر، س اي
ديوان بین المللي حقوق درياها، ديوان بین المللي 
دادگستري و يا يک دادگاه داوري عام يا خاص. 

مناطق دریایي 
ــتگي زيادي به  ــات جامعه ی بین الملل، بس حی
ارتباطات دريايي دارد و از حیث گسترش روابط 
بین المللي حايز اهمیت است، زيرا تا مدت زماني 
ــا و مهم ترين  ــتیراني، تقريباً تنه ــي، كش طوالن
ــیله ی ارتباط میان كشورهاي مجاور درياها  وس

بود. 
ــرفت تکنولوژي و اختراع  امروزه، هرچند با پیش
ــتیراني اهمیت  ــاي جديد، كش انواع هواپیماه
ــته ی خود را ندارد، لیکن نمي توان نقش  گذش
ــاي نظامي و اقتصادي  ــت آن را در زمینه ه مثب

انکار نمود. 
ــتند، بلکه    البته، درياها فقط راه ارتباطي نیس
ــد كه مهم ترين  ــري را نیز دربردارن منافع ديگ
ــتخراج و بهره برداري از منابع حیواني  آن ها، اس

و معدني است. 
ــراي هر منطقه اي از  ــوق بین الملل درياها ب حق
ــي خاصي را مقرر  ــق دريايي، نظام حقوق مناط
نموده است. اين مناطق، شامل: آب هاي داخلي، 
ــرزمیني،  ــري، درياي س ــاي مجمع الجزاي آب ه
منطقه ی مجاور، منطقه ی انحصاري اقتصادي، 
ــه ی اعماق  ــاي آزاد و منطق ــاره، دري ــالت ق ف

درياهاست. 

نظام حقوقي آب هاي داخلي 
ــاي داخلي در حقوق  ــام حقوقي عامل آب ه نظ
ــعه ی اندكي يافته است. از اين رو،  درياها، توس

از  منطقه اي  هر  براي  درياها  بين الملل  حقوق 
مناطق دريايي، نظام حقوقي خاصي را مقرر نموده 
آب هاي  داخلي،  آب هاي  شامل:  مناطق،  اين  است. 
مجمع الجزايري، درياي سرزميني، منطقه ی مجاور 
درياي  قاره،  فالت  اقتصادي،  انحصاري  منطقه ی 

آزاد و منطقه ی اعماق درياهاست.
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ــرزمیني  ــات بین المللي همواره با اصل س اقدام
ــت.  ــورها در تقابل قرار گرفته اس و انحصار كش
ــاس به عرف  ــت كه در اس بنابراين، ضروري اس
ــده در عهدنامه و اساس نامه ی  و حقوق نوشته ش
ــامبر 1923(، در زمینه ی نظام  ژنو )مورخ 9 دس
ــاي  بین المللي بنادر كه در اجراي معاهده ورس
ــود. البته عهدنامه هاي  ــده، رجوع ش منعقد ش
حقوق درياها نیز به طور محدود به نظام حقوقي 

آب هاي داخلي پرداخته اند. 
  بررسي نظام حقوقي آب هاي داخلي، مستلزم 
شناخت مفهوم آب هاي داخلي )گفتار نخست(، 
ــاي داخلي  ــاحلي بر آب ه ــور س حاكمیت كش
)گفتار دوم(، شرايط ورود كشتي هاي خارجي به 
آب هاي داخلي )گفتار سوم( و باالخره، صالحیت 
قضايي كشور ساحلي در آب هاي داخلي )گفتار 

چهارم( است. 

مفهوم آب هاي داخلي 
ــوم حقوقي  ــي، داراي دو مفه ــاي داخل   آب ه
ــا، تنها مفهوم  ــت، اما در اين ج وجغرافیايي اس

حقوقي آب هاي داخلي مطرح است. 
از ديد حقوقي، آب هاي داخلي به آب هايي اطالق 
مي شود كه میان ساحل يک كشور و خط مبدا 
ــرزمیني )نک : درياي سرزمیني( واقع  درياي س
شده است. در نتیجه،  بنادر، لنگرگاه هاي مجاور 
سواحل، خورها يا مصب رودخانه هاي بزرگي كه 
به دريا  مي ريزند )دلتا( و نیز خلیج هاي كوچک 
ــي و به طور كلي تاالب هايي كه متصل  و تاريخ
ــتقیم درياي  ــت خط مبدا مس ــه درياها و پش ب
ــره ی آب هاي  ــرزمیني قرار مي گیرند ، در زم س

داخلي هستند. 
تعريفي كه در متون معاهداتي مربوط به حقوق 
درياها از آب هاي داخلي بیان شده، تقريباً همان 
ــده است )بند 1 ماده ی 5 عهدنامه  تعريف يادش
ژنو 1958، در مورد درياي سرزمیني ومنطقه ی 
نظارت و بند 1 ماده ی 8 عهدنامه ی ژنو 1958، 
در مورد درياي سرزمیني و منطقه نظارت و بند 
ــه ی 1982 حقوق درياها(؛  1 ماده ی 8 عهدنام
ــن تفاوت كه در صدر ماده ی 8  عهدنامه ی  با اي
ــوق درياها، عبارت » با رعايت بخش  1982 حق
نهم... « قید شده كه عنوان اين بخش » درياهاي 

بسته يا نیمه بسته« است. 

دریاي بسته یا نيمه بسته 
»درياي بسته يا نیمه بسته، عبارت است از خلیج، 
ــیله ی چند كشور احاطه  آبراه دريايي كه به وس
ــده و از طريق گذرگاه باريکي به درياي ديگر  ش
ــا اين كه كامالً يا در  ــده و ي يا اقیانوس مرتبط ش
ــرزمیني و مناطق انحصاري  اصل،  از درياهاي س
اقتصادي چند كشور تشکیل شده است« )ماده ی 

122 عهدنامه ی 1982 حقوق درياها(. 
امروزه، 29 منطقه ی دريايي به عنوان درياهاي 
ــده اند؛ ازجمله:  ــته يا نیمه بسته شناخته ش بس
ــرخ،  درياي بالتیک، درياي مديترانه، درياي س
درياي كارائیب، درياي برينگ، خلیج مکزيک و 

خلیج فارس. 
ــاحلي اين درياها بايد در اعمال  ــورهاي س كش
ــدرج در عهدنامه ی حقوق  حقوق و تعهدات من
درياها، به طور مستقیم و يا از طريق يک سازمان 
منطقه اي مناسب، با يکديگر همکاري نموده و 
در اين راه تالش نمايند )ماده ی 123 عهدنامه ی 

1982 حقوق درياها(.

حاكميت كشور ساحلي بر آب هاي داخلي
ــیطره ی  ــاي داخلي، تحت حاكمیت و س آب ه
ــرار دارند و  ــا ق ــاحلي آن آب ه ــورهاي س كش
كشورهاي ديگر، حق كشتیراني و  بهره برداري از 
آن ها را ندارند، مگر با اجازه ی كشور يا كشورهاي 

ساحلي. 
اصل حاكمیت كشور ساحلي بر آب هاي داخلي، 
ــه ی 1958 ژنو، در  ــد 1 ماده ی 2 عهدنام در بن
ــرزمیني و منطقه ی نظارت و در  مورد درياي س
بند 1 ماده ی 2 عهدنامه ی 1982 حقوق درياها 
ــتري در  ــز در راي ديوان بین المللي دادگس و نی
ــبه نظامي در  قضیه ی فعالیت هاي نظامي و ش
نیکاراگوئه، مورخ 27 ژوئن 1986 مورد شناسايي 

قرار گرفته است. 
ــع حاكمیت  ــاي داخلي، تاب ــوع، آب ه در مجم
ــورها مي توانند مانند  ــوري هستند، اما كش كش
ــا محدوديت هايي  ــکي، در اين آب ه قلمرو خش
بر آزادي هاي خود ايجاد كنند، ازجمله: تضمین 

بهترين حمايت از محیط زيست. 

شرح موضوع 
ــاس نامه و عهدنامه ی 1923 ژنو در  برخالف اس
ــه ی  مورد بنادر )ماده ی 2( و قطع نامه ی مؤسس
ــتردام 1957( كه اصل  ــوق بین الملل )آمس حق
آزادي ورود كشتي هاي خصوصي و يا تجاري به 
ــورها را همراه با استثناهايي )از قبیل  بنادر كش
ــتي و حفظ نظم( مقرر مي دارند،  مسايل بهداش
امروزه ارزش و اعتبار عرفي بودن اين اصل، محل 
ــت: عهدنامه ی يادشده،  ترديد است، زيرا نخس
ــوي كشورها قرار  ــتقبال چنداني از س مورد اس
نگرفته است. دوم اين كه: قطع نامه ی مؤسسه ی 
حقوق بین الملل، فاقد قدرت الزم آور كافي است. 
سوم اين كه: اكثر دانشمندان حقوق بین الملل، 
ــودن بنادر خود به روي  ــورها را بر گش الزام كش
ــوق العاده  ــط بین الملل، امري ف ــارت و رواب تج
ــارم: از همه مهم تر  ــکوک مي پندارند و چه مش
ــاق چنداني با اصل  ــده، انطب اين كه:  اصل يادش

حاكمیت كشوري در آب هاي داخلي ندارد. 
بنابراين، در اين مورد نمي توان براي كشتي هاي 
ــناخت، مگر  ــده ای را ش خارجي، حق تعريف ش
طبق موافقت نامه هاي دوجانبه ی مودت، بازرگاني 
ـ كه تعداد اين گونه موافقت نامه ها،  و دريانورديـ 
امروزه از مرز يک صد موافقت نامه متجاوز است و 
ــاس اراده ی يک جانبه ی كشور ساحلي.  يا بر اس
ــکل تجلي يابد كه  ــن اراده مي تواند به اين ش اي
كشور ساحلي، قباًل اسامي بنادري را كه به روي 
ــتند و نیز شرايط ورود  تجارت بین  الملل باز هس

كشتي ها را به آن ها اعالم نمايد. البته، هرگاه كه 
ــور ساحلي در  منافع و مصالح ملي و حیاتي كش
ــرد، مي تواند با اعالم قبلي، آن  مخاطره قرار گی

بنادر را نیز مسدود كند. 
ــدون آن كه  ــورها ب ــروزه در اكثر موارد، كش ام
ــامي بنادر تجاري خود را اعالم نمايند، عماًل  اس
ــتي هاي خصوصي و تجاري  آن ها را به روي كش
خارجي گشوده نگاه مي دارند، به شرطي كه آن 
ــتي ها، اوالً: مقررات ورود، خروج و توقف در  كش
بنادر را رعايت كنند و دوم آن كه: كشور ساحلي، 
حق داشته باشد هرگاه كه منافع و مصالح ملي 
و حیاتي خود را در خطر ببیند، بنادر را مسدود 

كند. 
ــتي هاي خصوصي و يا تجاري  آزادي ورود كش
ــي به آب هاي داخلي و حق عبور بی ضرر،  خارج
ــور ساحلي  در دو مورد تابع اراده يا موافقت كش
ــه  ــتي هايي ك ــي( آزادي ورود كش ــت: يک نیس
ــرار دارند و ديگري( حق  ــت اضطرار ق در وضعی
ــرر در آب هايي كه قبل از الزم االجرا  عبور بي ض
ــوق درياها، جزو  ــدن عهدنامه ی 1982 حق ش
ــدند، اما پس از  آب هاي داخلي محسوب مي ش
آن، در مناطق ديگر )درياي سرزمیني، منطقه ی 
ــاري اقتصادي و درياي  نظارت، منطقه ی انحص

آزاد( قرار گرفته اند. 
ــروري به نظر  ــه ض ــح دو نکت ــان، توضی در پاي
ــتي هاي دولتي كه  ــه، كش ــد: اول اين ك مي رس
ـ و نه  ــل تجاري يا به طوركلي عمل تصديـ  عم
ـ انجام مي دهند، در حکم كشتي هاي  حاكمیتـ 
ــور  ــوند. دوم اين كه، كش ــاري قلمداد مي ش تج
ــي و يا  ــتي هاي خصوص ــاحلي مي تواند كش س
تجاري را به داليل مختلف قانوني در بنادر خود 
توقیف نموده، اجازه ی خروج آن ها را ندهد و يا از 
آن ها بخواهد هرچه زودتر بنادر آن كشور را ترک 
كنند؛ از جمله به داليل: نقض مقررات گمركي، 
ــت و يا حکم مراجع قضايي  آلودن محیط زيس

صالحیت دار داخلی.■

آب هاي داخلي، تحت حاكميت و سيطره ی كشورهاي 
ساحلي آن آب ها قرار دارند و كشورهاي ديگر، حق 
كشتيراني و  بهره برداري از آن ها را ندارند، مگر با 

اجازه ی كشور يا كشورهاي ساحلي 

61

بندر  و دریا / شماره 181

حقوق دریایی



تاكنون مطالب بسیاري پیرامون دزدان دريايي و مبارزه با آن ها در رسانه هاي 
ديداري و شنیداري ارايه شده است. در ابتدا چنین به نظر مي رسد كه ظاهراً 
ــتیم، اما با توجه به دخیل بودن كشورهاي  ــاده روبه رو هس با يک پديده س
ــوع داراي برخي  ــل، درمي يابیم كه موض ــف در مواجهه با اين معض مختل
ــي و مرور آن را در  ــت كه پیش از هر چیز، بررس پیچیدگي هاي خاص اس

گستره ي حقوق بین الملل ايجاب مي كند.
ــائل اساسي در  ــوم، تبیین مس مي توان به منظور برخورد با اين پديده ي ش

حوزه ي حقوق بین الملل را از پي طرح پرسش هاي زير صورت داد:
ــ  به چه عملي دزدي دريايي اطالق مي گردد؟

ــ  به چه كسي دزد دريايي گفته مي شود؟
ــ  كدام كشورها يا سازمان ها مجاز به مقابله با دزدي دريايي و دستگیري 

دزدان دريايي هستند؟
ــي در ارتباط با رويارويي با دزدان دريايي و توقیف  ـــ  چه مرجع يا دادگاه ـ

اموال آنان تصمیم گیري مي كند؟
ــ  چه مجازات يا مجازات هايي براي عملکرد دزدان دريايي مي توان در نظر 

گرفت؟
ــده را به اجرا  ــورها يامراجع بايد مجازات هاي درنظرگرفته ش ـــ كدام كش ـ

درآورند؟
ــناد معتبر بین المللي  ــخ اين سؤاالت را در اس ــب قاعده، بايد پاس بر حس

جست وجو كرد.
اولین سند معتبر بین المللي در اين زمینه، كنوانسیون 1985 ژنو در ارتباط 
با درياي آزاد است كه به تعريف دزدي دريايي پرداخته و دومین سند نیز، 
كنوانسیون 1982 حقوق درياها است كه تکرار مواد مندرج در كنوانسیون 

1985 را شامل مي شود.
ــده در باال، در تعريف مقابل كه به  ــخ سؤاالت مطرح ش به طور خالصه، پاس
صورت فشرده از كنوانسیون هاي يادشده اقتباس شده، قابل دريافت و تبیین 

است:
»هر عمل يا تحريک به انجام و يا تسهیل در انجام امور تعدي آمیز غیرقانوني، 
توقیف و يا دستبرد به نفع شخصي كه توسط كاركنان و مسافرين يک كشتي 
خصوصي يا هواپیما در درياي آزاد علیه كشتي يا هواپیما يا علیه اشخاص 
ــتي يا هواپیماي مزبور در يک محل خارج از حوزه ي  يا اموال واقع در كش
صالحیت دول به عمل آمده و يا هر گونه مشاركت ارادي در بهره برداري از 
كشتي با علم به اين موضوع كه كشتي كه بدين طريق مورد استفاده قرار 
مي گیرد، دزدي دريايي محسوب مي گردد؛ و كلیه ي دولت ها مي توانند در 
درياي آزاد يا در نقاطي كه در حوزه ي صالحیت قانوني كشور ديگري نباشد 

ــبت به توقیف كشتي دزدان دريايي اقدام و نسبت به محاكمه ي آنان و  نس
تعیین تکلیف اموال اقدام نمايند.«

با توجه به تعريف باال، موارد زير قابل كنکاش است:

1 . در صورتي دزدي دریایي تحقق مي یابد كه انگيزه ي انجام عمل، نفع 
شخصي باشد.

در كنوانسیون هاي يادشده، تنها داشتن انگیزه ي شخصي براي تحقق اين 
ــت. محدود كردن اين عمل در چارچوب نفع  ــده اس جرم در نظر گرفته ش
ــنتي به دزدي دريايي است؛ زيرا به نظر  ــأت گرفته از نگاه س  شخصي، نش
مي رسد اولین انگیزه براي ارتکاب عمل دزدي و همچنین دزدي دريايي، 
نفع شخصي باشد. با اين وصف، با گسترش جوامع و تحول روابط بین الملل، 
انگیزه هاي جرايم نیز تغییر كرده؛ به طوري كه اكنون انگیزه هاي ديگري نیز 
به انگیزه هاي قبلي افزوده شده است؛ مانند انگیزه هاي سیاسي و تروريستي 
كه طراحان اين امور، احتماالً به برخي از آن ها اشراف داشته و خواسته اند كه 
اين اَعمال در كنوانسیون هاي مربوط به خود مطرح شوند. ولي آيا انگیزه هاي 
اجتماعي، قومي و قبیله اي، ماجراجويانه و يا حتي كمک به مستمندان نیز،  

تحت پوشش اين كنوانسیون ها يا كنوانسیون هاي ديگر قرار مي گیرند.
در همین رابطه، مي توان به ادعاي برخي دزدان سومالیايي اشاره كرد مبني 
بر كمک به مردم فقیر كشورشان و احقاق حقوق آنان و نه بر اثر انگیزه هاي 

سودجويانه ي شخصي. 
ــايد به همین علت است كه كنوانسیون مقابله با اعمال غیرقانوني علیه  ش
ايمني دريانوردي )1988(، در ماده ي 3، بدون در نظر گرفتن انگیزه، نسبت 
به احصاء اعمالي كه جرم محسوب مي شوند اقدام كرده و يا ديوان بین المللي 
ــکار  ــوق درياها )IMB( تعريف جديدي ارائه داده كه در آن "قصد آش حق

سرقت يا هر جرم ديگر"  براي تحقق جرم، كافي در نظر گرفته شده است.
ــده توسط كلمه ي »به نفع  ــد، محدوديت ايجادش از اين رو به نظر مي رس
شخصي«،  در تعبیر و اعمال كنوانسیون هاي حقوق درياها كه از گستره ي 

كاربردي وسیعي برخوردارند، باعث بروز مشکالت عديده شده است.

2 . عمل باید توسط كاركنان و مسافران یك كشتي خصوصي انجام گيرد
ــرط، مشخص نیست كه اگر كاركنان يک كشتي دولتي،  با توجه به اين ش
بدون اجازه از كشور خود و يا حتي با اجازه اقدام به عملیات دزدي در درياي 
آزاد كنند،  از چه وضعیت و عاقبتي برخوردار خواهند شد؟ به نظر مي رسد 
كه در اين صورت، گستره ي موضوع تنها به حیطه ي مسئولیت كشورمتبوع 

محدود خواهد شد.

حسین يکدله پور )اداره كل بنادر و دريانوردي استان مازندران(
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3 . اقدام در محلي خارج از حوزه ي صالحيت دولت ها صورت گرفته باشد
ــا در درياي آزاد تحقق مي يابد و  ــرط، دزدي دريايي تنه با توجه به اين ش
ــاير مناطق دريايي، از شمول اين كنوانسیون ها خارج  انجام اين عمل در س
است. البته بايد توجه داشت، اين محدوديت به دلیل آن نیست كه دزدي 
دريايي در محدوده هاي ديگر دريايي جرم محسوب نمي شود، بلکه جنبه ي 
ــطح  ــیون ها از مقام جرم انگاري در س ــي دارد؛ يعني اين كنوانس صالحیت
ــن جرم در حقوق داخلي  ــي برخوردارند،  نه از مقام تدوين عناوي بین الملل
ــورها. بنابراين، سعي شده است حیطه ي كاركرد اين كنوانسیون ها در  كش
ــورها قرار نگیرد. البته اين موضوع، موجب بروز  محدوده ي صالحیتي كش
ــت؛ زيرا هرچند از نظر حقوق بین الملل،  ــکالت عديده اي نیز شده اس مش
درياها و اقیانوس ها به مناطق مختلفي )مناطق دريايي( تقسیم شده اند اما 
در نظر دزدان دريايي، اين تقسیم بندي ها چندان مطرح نیست و آنان تنها 

به هدف خود مي انديشند.
با توجه به اين كه در مجموعه ي قوانین بسیاري از كشورها تعريف جامعي 
ــده است، اين امر، از موجبات بروز خالء در امنیت  از دزدي دريايي ارائه نش

كشتیراني بین المللي محسوب مي شود. 
به منظور رفع اين مشکل، كنوانسیون مقابله با اعمال غیرقانوني علیه ايمني 
ــعي در گسترش محدوده ي مبارزه با اين جرم )در  دريانوردي )1988(، س
معنايي مشابه( نموده، كه در آن با ذكر مصاديق سعي شده است، عالوه بر 
آب هاي آزاد،  در ديگر مناطق دريايي نیز دولت هاي صاحب صالحیت با اين 

پديده به مبارزه بپردازند.
البته در آن صورت، مسئله ي توانايي كشورهايي كه قدرت و توانايي اعمال 
ــورهاي ناتوان مانند  حاكمیت در محدوده ي صالحیتي خود را ندارند )كش

سومالي(، نیز بررسي خاص خود را مي طلبد.

4 . هر كشوري اجازه ي مبارزه با این پدیده را به شرطي دارد كه 
اقدامات مورد استفاده اش در حوزه ي صالحيتي كشور دیگري واقع 

نشده باشد.
ــه حالت زير،  ــورها براي مقابله با پديده ي دزدي دريايي، در س در واقع كش

مجاز به مداخله هستند: 
اول آن كه:  عمل سرقت در محدوده ي صالحیتيـ  جغرافیايي آن كشور رخ 

داده باشد.
دوم آن كه: كشتي مربوطه تحت پرچم آن كشور باشد. 

و سوم آن كه:  دزدي دريايي در درياي آزاد صورت پذيرد كه در آن صورت، 
هر كشوري مجاز به مقابله با اين پديده ي شوم خواهد بود.

5 . دادگاه هاي كشوري كه اقدام به دستگيري دزدان دریایي مي كند، 
برابر قوانين خود، نسبت به تعيين مجازات و تعيين تكليف اموال اقدام 

خواهد كرد.
ــیون ها دادگاه خاص و يا حتي مقررات خاص متحد الشکلي  در اين كنوانس
ــور  ــده و اين امور، به عهده ي كش براي مبارزه با اين معضل پیش بیني نش
مقابله كننده واگذار شده است. اين رويکرد باعث آن مي شود تا رويه ي ثابتي 
ــب  ــوري به تناس در جهت مقابله با دزدان دريايي به وجود نیايد و هر كش
ــد. اين موضوع مي تواند باعث  ــررات خود، با دزدان مقابله و برخورد كن مق
بروز تفاوت هاي فاحش در برخورد با اعمالي شود كه حتي در زمان واحدي 

انجام گرفته اند.
به عنوان مثال، مي توان به رخدادهاي اخیر سومالي اشاره كرد. زيرا هم اكنون 
ــور جهان كشتي هاي جنگي خود را در اين منطقه مستقر  بیش از 20 كش
كرده اند كه با توجه به تنوع قوانین اين كشورها،  احکام صادره در خصوص 
ــط كشورهاي مختلف دستگیر شده اند، مي توانند از  دزدان دريايي كه توس

حکم اعدام تا حبس چندساله و... متفاوت باشد.
همچنین، در اين رابطه موضوع حايز اهمیت ديگري وجود دارد كه متأسفانه 
تاكنون تأثیر منفي قابل توجهي در روند مبارزه با دزدان دريايي داشته و آن، 
ــي  هزينه هاي مترتب بر مبارزه با دزدان دريايي، ازجمله:  هزينه هاي دادرس

ــورهاي  ــد زندان( و نحوه ي جبران آن براي كش ــال مجازات ها )مانن و اعم
مبارزه كننده است.

با بررسي و تحلیل اخبار مربوط به دزدي دريايي، درخواهیم يافت كه ظاهراً 
ــورهايي كه نیروهاي خود را جهت مبارزه با دزدان سومالیايي به  اكثر كش
آن منطقه  اعزام كرده اند، حتي االمکان سعي در دور كردن دزدان دريايي از 
شناورهاي مورد حمله دارند؛ زيرا براي كشوري كه دزدان دريايي را دستگیر 
ــي و همچنین،  ــارزه، هزينه هاي دادرس ــالوه بر هزينه هاي مب مي كند، ع
ــري نیز  هزينه هاي نگهداري اين افراد در زندان، رعايت موازين حقوق بش
مطرح خواهد بود. بنابراين، نیروهاي عملیاتي اين كشورها چندان تمايلي به 
ــتگیري دزدان دريايي از خود نشان نمي دهند و اين مهم، باعث هرچه  دس
جسورتر شدن دزدان دريايي و نیز، گسترش اين پديده ي غیرانساني شده 

است.
با توجه به مسائل مطرح شده، به نظر مي رسد كه هرچند كنوانسیون هاي 
1958 و 1982 حقوق درياها سعي در تعريف و همچنین احصاي موارد 
ــي، به عنوان يکي از قديمي ترين جرايم بین المللي و  جرم دزدي درياي
ــت زمان و مسائل  ــته اند، اما با توجه به گذش موارد مربوط به آن را داش
ــیون ها از  ــه در اين كنوانس ــف و مصاديق به كاررفت ــده، تعاري پیش آم
ــوي، مصاديق، مراجع  ــي مانند: صالحیت مکاني، عناصر معن جنبه هاي
ــت داده و از نواقص  ــیدگي كننده و... جامعیت كافي خود را از دس رس
متعددي برخوردار شده اند كه نیاز به بازنگري دارند. هرچند سعي شده 
ــیون هاي ديگري مانند كنوانسیون مقابله با  ــط كنوانس اين نواقص توس
ــش  ــه ايمني دريانوردي )1988(، تا حدي پوش ــال غیرقانوني علی اعم
ــوند؛ ولي اين اقدامات كافي به نظر نمي آيند و چنین مي نمايد  داده ش
ــود از دزدي دريايي )مورد قبول در حقوق بین الملل(  كه تعاريف موج
ــده براي مبارزه ي قانون مدار و مؤثر با  ــازوكارهاي درنظر گرفته ش و س
ــده است و نیاز اساسي و مبرم به  اين معضل، با چالش جدي روبه رو ش

بازنگري در قوانین و مقررات بین الملل احساس مي شود. ■

با توجه به اين كه در مجموعه ي قوانين بسياري 
از كشورها تعريف جامعي از دزدي دريايي ارائه 
در  خالء  بروز  موجبات  از  امر،  اين  است،  نشده 

امنيت كشتيراني بين المللي محسوب مي شود. 
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ــور امارات، همزمان با ادعاهاي ارضي بي پايه  كش
ــه گانه ي ايراني در خلیج فارس، با  علیه جزاير س
سرمايه گذاري عظیم، به سرعت مشغول توسعه ي 
جزاير مصنوعي در كرانه هاي جنوبي خلیج فارس 
ــت تا با هدف افزايش سرمايه، تصرف گام به  اس
ــردن نام خلیج   ــي ايران و عربي ك ــم آب گام حري
همیشه فارس، زندگي را در آب هاي خلیج فارس، 

به خطر اندازد.
اين اقدام كه با سکوت شگفت انگیز و توجیه ناپذير 
رسانه ها همراه است، نه تنها امکان نابودي محیط 
ــکننده ي خلیج فارس را فراهم آورده،  زيست ش
بلکه مرزهاي آبي و مناطق حاكمیتي و تمامیت 
ــارس را نیز، در معرض  ــران در خلیج ف ارضي اي

تهديدهاي جّدي قرار داده است.
ــالم كرده كه  ــارات متحده ي عربي، اع دولت ام
ــي، آمريکايي و  ــه جانبه ي امارات ــیوم س كنسرس
ــاخت جزيره هاي مصنوعي  انگلیسي در حال س
»النخیل« و »العالم« است. اين اقدامات در حالي 
ــکیالت دولتي توسعه ي  ــوند كه تش انجام مي ش
نخیل در دوبي، به عنوان مجري، پروژه ي ساخت 
سه جزيره ي مصنوعي به شکل نخل و مجموعه ي 
325 جزيره ي مصنوعي به شکل نقشه ي جهان و 

قارچ گونه را با شدت و سرعت ادامه مي دهد.
ــه جزيره به شکل نخل  گفتني است، ساخت س
ــول بیش از 6  ــدام به ط ــر ك )Palm Lands(، ه
ــب با  ــک جزيره ي بیضوي، متناس كیلومتر و ي
ــن )Universe( در  ــه ي 5 قاره ي كره ي زمی نقش
منطقه اي به طول 9 كیلومتر، عرض 6 كیلومتر، 
مساحت تقريبي 63 كیلومترمربع و كامالً متضاد با 
اكوسیستم طبیعي خلیج فارس، با سرمايه گذاري 
بیش از بیست میلیارد دالر در حال تکمیل شدن 

است.
ــلیم«، مدير اين  ــوي ديگر، »سلطان بن س از س
پروژه در اظهارات خود، بي پرده فاش كرده است: 
»با توجه به اين كه هم اكنون تنها بخش كوچکي 
از ساحل خلیج فارس به امارات تعلق دارد، در زمان 
ــتن 1200  ــان اين پروژه،  دولت امارات با داش پاي
ــاحل، به مقدار كافي، ابزار الزم براي  كیلومتر س

اعمال فشار به ايران را خواهد داشت«.
ــان از اهمیت  ــراي ايرانی ــن میان،  آن چه ب در اي

بسیاري برخوردار است، در پیش گرفتن سیاست 
ــئوالن و  ــش درخور مس ــب و واكن ــاي مناس ه
دست اندركاران سیاست خارجي و نمايندگان ملت 
در برابر آثار فاجعه بار اين پروژه است كه در سکوت 
مرگبار خبري، افزون بر نابودي زنجیره ي حیات و 
اكوسیستم دريايي خلیج فارس، آينده ي مرزهاي 
آبي و تمامیت ارضي ايران را نیز نشانه رفته است.

عمق اين اقدامات فاجعه بار امارات متحده ي عربي، 
ــتین جزيره ي نخل  ــا راه اندازي نخس همزمان ب
نمايان شد؛  هنگامي كه به اذعان رسمي مجريان، 
ــراي اجراي اين پروژه 65/1 میلیارد متر مکعب  ب
ــنگ هاي صخره اي  ــون تن س ــه و 87 میلی ماس
ــراي تکمیل محوطه ها  ــازي و ب مخصوص پي س
ــه به طور عمده از  نیز، يک میلیارد تن صخره )ك
ايران تأمین مي شوند( به محل آورده شده و مورد 

استفاده قرار گرفته است.

پي آمدهاي زیست محيطي احداث جزایر 
مصنوعي در خليج فارس

از مهم ترين پي آمدهاي فاجعه بار زيست محیطي 
ــارات، مي توان به موارد  احداث جزاير مصنوي ام

زير اشاره كرد:
1 . نابودي محیط زيست طبیعي ايران با تخريب 
ــنگ هاي صخره اي كوهستان هاي  خاک ها و س
ايران و انتقال آن ها به امارات براي ساخت جزاير 

مصنوعي . 
2 . تهديد امنیت زيستي پرندگان مهاجر و جانداران 

جزاير غیرمسکوني خلیج فارس.
3 . نابودي پوشش زنده ي مرجاني به عنوان يکي از 

پتانسیل هاي مهم تجمع زيستي خلیج فارس.
ــتر دريا.  ــي بس ــدي طبیع ــب پهنه  بن 4 . تخري
)اماراتي ها رسوبات ارزشمند بستر خلیج فارس را 
براي ساخت وساز پروژه ي جزاير به تاراج برده اند 
ــین آالت و استخراج  و افزون بر آن،  فعالیت ماش
ريزدانه ها از كف دريا، آسیب هاي بسیار زيادي بر 

پهنه بندي بستر دريا وارد آورده است.(
ــیر جريان هاي طبیعي آب، كه در  5. تغییر مس
توان خودپااليي طبیعي خلیج فارس اختالل جّدي 

پديد مي آورد.
6 . به هم ريختن ساختار طبیعي بستر خلیج فارس. 

ــي بقاياي دو  ــه اماراتي ها، حت ــه نماند ك )ناگفت
هواپیماي جنگي،  چند جمبوجت و كشتی را نیز 
به اعماق دريا برده اند تا براي غواصان، يک پارک  

زيردريايي،  با اهداف سودجويانه ايجاد كنند(. 
7. تخلیه ي انواع زباله ها، پساب هاي آلوده كننده 
و انواع آالينده هاي فسفردار و... به درون آب هاي 

خلیج فارس.
8. تخريب يکي از ارزشمندترين اكوسیستم هاي 
ــتگاه آبزيان خلیج  دريايي دنیا از راه نابودي زيس
فارس، شامل: 400 تا 450 گونه ماهي و 300 تا 
450 گونه از ديگر آبزيان ازجمله الک پشت هاي 

دريايي )گونه ي ويژه ي منطقه ي خلیج فارس(. 
ــار تصاوير  ــازي افکار عمومي با انتش 9. گمراه س
ــر مصنوعي. )دولت  ــن حیات در زير جزاي دروغی
امارات براي گمراه كردن افکار عمومي و تبرئه ي 
خود از اتهامات احتمالي، اقدام به پخش فیلم هايي 
ــوري در زير اين جزاير كرده  از وجود حیات جان
ــت. حال آن كه تصاوير منتشرشده، مربوط به  اس
ــکوني شدن جزاير و زماني است كه  پیش از مس
ــاز، زباله هاي جامد و  هنوز از پساب هاي آلوده س
ــداري كه در كوتاه ترين  آلودگي هاي صوتي و دي
زمان، حیات آبزيان را از بین مي برد، خبري نبوده 

است(.
ــي  ــت محیطي ناش ــوارض اقلیمي و زيس 10. ع
ــکي،  ــل بخش هايي از حريم دريا به خش از تبدي
كاهش ظرفیت گرمايي ويژه در منطقه و خشک تر 
شدن اقلیم آن و افزايش توفان هاي گردوغبار كه 
به طور مستقیم بر روي كیفّیت حیات اقتصادي، 
ــینان  ــردم منطقه به ويژه ساحل نش اجتماعي م

جنوب ايران تأثیر مي گذارد.

پيامدهاي ژئوپلتيك راه اندازي جزایر 
مصنوعي در خليج فارس

از مهم ترين اهداف و پي آمدهاي سیاسي توسعه ي 

دكتر مهرداد میرسنجري

احداث جزاير مصنوعي در خليج فارس

64

18
ه 1

مار
 ش

ا /
دری

 و 
در 

بن

زیست دریایی



جزاير مصنوعي توسط امارات، نیز مي توان موارد 
زير را برشمرد: 

ــارات. از  ــعه ي حريم مرزهاي دريايي ام 1 . توس
آن جا كه محیط جزاير مصنوعي امارات، به عنوان 
حريم آّبي اين كشور به شمار مي رود، اماراتي ها با 
افزايش جزاير خود، به دنبال افزايش حريم آبي و 
سپس به چنگ آوردن هرچه بیش تر محدوده ي 
بین المللي آب هاي مشترک و بستر خلیج فارس 
ــتند. تا به امروز هم اماراتي ها با ساخت اين  هس
ــواحل خود را به طور مجازي، دو تا سه  جزاير، س
ــد. ادامه ي اين روند، همان قدر كه به  برابر كرده ان
ــود عرب هاست، ضرر ايراني ها را در پي خواهد  س

داشت. 
2 . توسعه طلبي ارضي با انتقال 12 مايل انحصاري 
ماهیگیري از كرانه هاي خشکي جنوب خلیج فارس 
ــواحل امارات، با  به دورترين جزاير مصنوعي از س

هدف تهديد استراتژيک ايران در خلیج فارس.
ــتر  ــاره و بس ــالت ق ــه گام ف ــرف گام ب 3 . تص
خلیج فارس، براي هرچه نزديک تر شدن به جزاير 
سه گانه و سواحل ايران، به منظور اجراي برنامه هاي 
ــعه طلبانه ي ارضي در آينده اعراب، ازجمله  توس

تصرف جزاير جنوبي ايران.
ــدازي كانال جايگزين  ــازي براي راه ان 4 . بسترس
ــوي  ــز. بر پايه ي اين طرح كه از س تنگه ي هرم
ــاخت آبگذري  ــین دبي ارايه شده، با س امیرنش
)كانالي( از داخل امارات، سواحل امارات در درياي 
ــرقي امارات( به سواحل اين  عمان )در جنوب ش
كشور در خلیج فارس )در شمال امارات( متصل 
خواهد شد؛  تا اهمیت استراتژيک تنگه ي هرمز و 
ــر ايراني از میان برود. طول اين كانال، 180  جزاي
كیلومتر و هزينه ي راه اندازي آن، دويست میلیارد 

دالر برآورد شده است. 
ــي براي خلیج فارس  ــغ و تثبیت نام جعل 5. تبلی
ــه هاي جاذب  ــانه اي و پخش نقش با تبلیغات رس

گردشگري و فروش واحدهاي مسکوني اين جزاير 
در عرصه ي بین المللي.

فرجام سخن
جزاير مصنوعي امارات، بي سروصدا و در سکوت 
ــانه ها، يکي پس از ديگري سر از آب  خبري رس
درمي آورند. با اين حال، نه تنها مخالفتي جدي از 
سوي نهادهاي مسئول ديده نشده است، بلکه با 
كمال تأسف، در برخي رسانه ها و وب سايت هاي 
اينترنتي نیز، شاهد تبلیغ پیش فروش منازل در 

اين جزاير هستیم!
ــارت هاي جبران ناپذير بر زيستگاه  تحمیل خس
آبي خلیج فارس، در حالي است كه ايرانیان تالش 
ــري از فعالیت هاي  ــي در زمینه ي جلوگی چندان
ــان نداده اند.  غیرقانوني طرف اماراتي از خود نش
از اين رو، فقدان فعالیت هاي قابل توجه سازمان 
ــي مديران  ــت و بي توجه ــت محیط زيس حفاظ
ــي اماراتي در  ــاخت جزاير مصنوع ــبت به س نس
خلیج فارس، در گام نخست، ضمن تهديد آشکار 
ايران، ملت ايران را از دسترسي به حقوق طبیعي 

ــتي و ژئوپلیتیک خود در كرانه هاي  محیط زيس
شمالي و جنوبي خلیج فارس محروم مي كند.

اين در حالي است كه پیمان نامه ي حفاظت محیط 
زيست منطقه اي مهمي همچون »راپمي«، از سوي 
ــاحلي خلیج فارس ازجمله  همه ي كشورهاي س
ــال 1978 میالدي به امضا رسیده،  امارات، در س
كه در آن بر بین المللي بودن آب هاي خلیج فارس 
تأكید شده است و همه ي كشورها بايد به حیات 
ــعه اي  ــرام بگذارند و اقدام به هر نوع توس آن احت
ــورهاي  كه حیات آن را به خطر اندازد، براي كش
همسايه  ممنوع است. با اين وجود، آگاهي رساني 
نامناسب از سوي نهادهاي مسئول ايراني، حضور 
نیافتن بازرسان سازمان ملل در اين منطقه و عدم 
ــت محیطي ساخت  ارايه ي گزارش فاجعه ي زيس
ــارات را در اقدامات  ــت ام ــر مصنوعي، دول جزاي

سودجويانه ي خود جسورتر كرده است.
ــت مسئوالن محیط زيست  بنابراين، ضروري اس
و كارشناسان ديپلماتیک ايراني، با بهره جويي از 
ــیون هاي بین المللي،  اهرم ها و مبتني بر كنوانس
ــردم دنیا را با فاجعه آمیز بودن اقدامات  اماراتي  م
ــت، اماراتي ها به عنوان  ــنا كنند و الزم اس ها آش
ــج فارس،   ــتگاه طبیعي خلی تجاوزگران به زيس
ــا از ادامه ي  ــوند تا نه تنه ــه جهانیان معرفي ش ب
ــت بردارند،  فعالیت هاي تخريب گرانه ي خود دس
بلکه ملزم به پرداخت خسارت هاي محیط زيستي 

به ايران نیز بشوند.
ــکالت  ــابه، پي گیري مداوم مش ــوردي مش در م
آلودگي محیط زيستي در خلیج مکزيک و ارايه ي 
چندين گزارش بین المللي، موجب آن شد تا آن را 
بزرگ ترين ضايعه ي زيست محیطي قرن بنامند و 
ضمن جلوگیري از گسترش آلودگي، غرامت هاي 
هنگفتي نیز، از مسّببان فاجعه ي محیط زيستي در 

آن منطقه دريافت كند.
ــرفت پروژه ي جزاير مصنوعي  در حالي كه پیش
امارات و در پي آن، تخريب زندگي طبیعي و تهديد 
تمامیت ارضي ايران در خلیج فارس، روند بسیار 
ــکیل گروه هاي  خطرناكي را در پیش گرفته، تش
كاري متشکل از كارشناسان حقوقي ديپلماتیک و 
محیط زيستي براي بررسي تهديدها و آثار ويرانگر 
راه اندازي اين جزاير مصنوعي و جلوگیري از تداوم 

ساخت آن ها، ضرورتي اجتناب ناپذير است. ■
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افزایش درآمد شركت مدیریت بندري چين   

ميزان سود شركت كشتي سازي 
نيم�ه  در  چي�ن   Rogsheng
نخس�ت س�ال جاري ميالدي 6 

برابر شد. 
ــاس اين گزارش سود خالص  بر اس
ــركت در نیمه نخست سال  اين ش
ــد  ــا 639 درص ــالدي ب ــاري می ج
ــش از 164،6 میلیون يوان در  افزاي
مدت مشابه در سال 2010 به 1.22 
میلیارد يوآن معادل 190.8 میلیون 

دالر رسید. 
عالوه بر آن درآمد Rogsheng نیز 
ــن مدت با 81.1 درصد افزايش  در اي
ــارد يوآن به 8.7 میلیارد  از 4.8 میلی

يوآن بالغ شد. 
ــات  ــركت با دريافت سفارش اين ش

جديد در 6 ماه نخست سال 9 درصد 
از سفارش بازار جهاني و 21 درصد از 
سفارشات چین را به خود اختصاص 
ــدت 28 فروند  ــي اين م داد و در ط
سفارش جديد معادل 3.43 میلیون 

DWT ظرفیت دريافت كرد. 
ارزش كلي اين كشتي ها 1.3 میلیارد 

دالر برآورد شده است.

رشد 639 درصدي سود كشتي ساز چيني  

ميزان س�ود و درآمد شركت مديريت بندري كاسكو پاسيفيك در نيمه 
نخست سال جاري ميالدي افزايش يافت. 

بر اساس اين گزارش سود خالص اين شركت در نیمه نخست سال جاري میالدي 
ــابه در سال گذشته به  با 24.8 درصد افزايش از 189.9 میلیون دالر در مدت مش

237 میلیون دالر بالغ شد. 
حجم جابجايي كانتینر توسط اين شركت در نیمه نخست سال جاري میالدي با 

19.7 درصد افزايش از 20.3 میلیون TEU به 24.2 میلیون TEU بالغ شد.

ميزان درآمد و سود شركت كشتيرانی MISC مالزي كاهش يافت. 
ــود خالص اين شركت در چهار ماه دوم سال جاري  ــاس اين گزارش به نقل از مانا، س بر اس
ــته به 187.83 میلیون  ــابه در سال گذش ــبت به مدت مش میالدي با 59 درصد كاهش نس
 LNG ــن كاهش، افزايش حمل ونقل ــید، با وجود اي رينگیت معادل 62.8 میلیون دالر رس

توسط ناوگان MISC، اين شركت را از قرار گرفتن در بحران مالي نجات داد. 
میزان سوددهي شركت از اين بخش در چهار ماه دوم سال به 265.5 میلیون رينگیت بالغ 

شده است. 
MISC داراي ناوگاني متشکل از 29 فروند كشتي حمل LNG است

سود خالص شركت كشتي س�ازي گوانگ ژو چين در نيمه نخست 
سال جاري ميالدي به 263.4 ميليون يوآن رسيد در حالي كه اين 

رقم در مدت مشابه در سال گذشته 341.3 ميليون يوآن بود. 
ــركت در اين مدت از  ــاس اين گزارش به نقل از مانا، در آمد اين ش بر اس
ــار میلیارد يوآن بالغ  ــال 2010 میالدي به چه ــارد يوآن در س 2.8 میلی

شده است. 
ــش هزينه كارگران  ــازی گوانگ ژو اعتقاد دارند افزاي ــتی س مقامات كش
ــركت موثر بوده  ــتي در كاهش سود اين ش ــاخت كش و كاهش قیمت س

است.

كاهش سوددهي كشتي سازي گوانگ ژو 

 MISC كاهش درآمد و سود شركت كشتيرانی

ت�الش دزدان دريايی ب�رای ربودن يك 
تانك�ر حمل مواد ش�يميايی در نزديكی 
بندر عمانی صالله ناكام ماند؛ اين حمله 
ي�ك روز بع�د از حمل�ه موف�ق دزدان 
دريايی در همين بندر صورت گرفت كه 
يك كشتی نفتكش را پيش روی مأموران 

گارد ساحلی از محل بندر ربوده بودند.
ــر دريايی گروه  ــزارش، دفت ــاس اين گ بر اس
بین  المللی مقابله با تروريسم دراين باره اعالم 
ــريع تانکر  ــیله يک قايق س كرد: دزدان بوس
ــه روی آن، آتش  ــرده بودند و ب را تعقیب ك

گشودند.
ــزارش، دزدان دريايی چندين بار  بنابراين گ
ــوار تانکر شوند اما در نهايت،  تالش كردند س
ــه حمالت  ــر از ادام ــای تانک ــی مانوره در پ

صرفنظر كردند.
اين حمله در حالی صورت گرفت كه چندي 
 ،MV Fairchem Bogey پیش، كشتی
 Anglo-Eastern ــدی ــركت هن تابع ش
ــیمیايی  ــل مواد نفتی و ش ــه حام Ship، ك
بود، در حالیکه در بندر صالله لنگر انداخته 
بود، ربوده شد. اين كشتی حامل 21 خدمه 

هندی بوده است.
 Anglo-Eastern Ship يک مدير شركت
دراين باره گفت: مأموران گارد ساحلی اندكی 

ــتی از محل لنگر  ــدن كش پس از دزديده ش
انداختن آن در بندر، به شناور نزديک شدند؛ 
اما وقتی دزدان دريايی درباره صدمه زدن به 

خدمه كشتی اخطار دادند، برگشتند.
 MV ــتی ــد اين مطلب كه كش ــا تأيی وی ب
ــه  ــر ب ــال حاض Fairchem Bogey در ح
ــالمت  ــده، از س ــومالی منتقل ش آب های س
خدمه كشتی خبر داد اما گفت كه هنوز هیچ 

تماسی با آنها برقرار نشده است.
ــی در نزديکی  ــالت دزدان درياي تکرار حم
ــای عمان و  ــان، عمال امنیت دري ــادر عم بن
ــمال اقیانوس هند را بیش از پیش تهديد  ش
ــد. دزدان دريايی پیش از اين، عموما  می كن
ــناورهای كوچک و متوسط صیادی را در  ش
اين منطقه مورد حمالت خود قرار می دادند؛ 
ــه حمالت آن ها  ــا در ماه های اخیر، دامن ام
كشتی های بزرگ و نفتکش را نیز دربرگرفته 

است.
در اين شرايط، كارشناسان دريايی و امنیتی 
ــداوم اين اقدامات،  معتقدند برای مقابله با ت
ــر به تأمین  ــرورت توجه جدی ت عالوه بر ض
ــا همکاری های  ــتی ها، جا دارد ب امنیت كش
ــدن  ــل ش ــی از تبدي ــه ای و بین الملل منطق
ــوت دزدان  ــاط خل ــه به حی ــای منطق آب ه

دريايی جلوگیری شود.

دزدی دریایی در آب های عمان هم رونق گرفت  
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افزایش ناوگان 
یك شركت كشتيراني چينی 

تع�داد   China Merchants Energy كش�تيراني  ش�ركت 
كشتي هاي VLCC خود را افزايش مي دهد. 

بر اساس اين گزارش، اين شركت قصد دارد با سرمايه گذاري معادل سه 
ــاخت كشتي هاي VLCC جديدي را سفارش  تا چهار میلیارد يوآن س

دهد. 
ــده توسط ناوگان اين شركت در نیمه نخست  حجم محموالت حمل ش

سال جاري میالدي با 11 درصد افزايش به 15.58 میلیون تن رسید . 
ــکل از 20 فروند  ــركت چیني در حال حاضر داراي ناوگاني متش اين ش

نفتکش و 13 فروند كشتي VLCC است.

تدابير جدید هند در مقابله با دزدان دریایي
هن�د به منظور مبارزه ب�ا دزدان دريايي تدابير جدي�دي را اجرا 

خواهد كرد. 
بر اساس اين گزارش، در حال حاضر بیش از 70 هندي در گروگان دزدان 

دريايي قرار دارند. 
گروهي از افسران اين كشور برنامه اي را تدوين كرده اند كه به موجب آن به 
بررسي موقعیت گروگان هاي هندي و كشتي هاي تجاري ربوده شده با خدمه 

هندی خواهند پرداخت. 
هند تردد كشتي هاي اين كشور در خطوط كشتیراني كه از آب هاي عمان 

و مالديو عبور مي كنند را منع كرده است. 

دزدان دریایی نفتكش یونانی را آزاد كردند
دزدان دريايی سومالی پس از 10 ماه گروگانگيری، يك نفتكش 
يونانی و خدمه آن را آزاد كردند، اما يكی از خدمه اين نفتكش به 

دليل شكنجه كشته شده است.

ــاس اين گزارش، شركت يونانی پارادايز نويگیشن اعالم كرد دزدان  بر اس
دريايی سومالی، نفتکش يونانی تحت مديريت اين شركت را آزاد كردند. 

اين نفتکش با نام ام.تی پوالر آبان سال گذشته در آب های نزديک سومالی، به 
 همراه 24 خدمه رومانیايی، يونانی، مونته نگرويی و فیلیپینی ربوده شده بود. 
طبق اعالم شركت پارادايز نويگیشن، يکی از خدمه اين كشتی در مدت 

اسارت، به دلیل ضرب و شتم جان خود را از دست داده است.
و  ــد  ش آزاد  ــهريور،  ش ــه 4  جمع روز  در  ــش  نفتک ــتی  كش ــن  اي
ــت كرد.  ــن حرك ــه ام ــک پايان ــوی ي ــود، به س ــه خ ــه خدم ــا هم  ب
پارادايز نويگیشن با انتشار بیانیه ای، اعالم كرده است: جزئیات مذاكرات 
ــتی را منتشر نخواهد كرد زيرا قصد ندارد با اين كار،  منتج به آزادی كش
اقدام های مجرمانه آينده را تشويق كند يا سالمتی گروگان های كنونی 

را به خطر بیندازد.
دزدان دريايی سومالیايی ساالنه میلیاردها دالر به اقتصاد جهانی آسیب 
می زنند و فعاالن صنعت كشتی رانی، از خطر جدی اين فعالیت ها برای 

اين صنعت خبر داده اند. 

در بحبوح�ه تن�ش ه�ا ب�ر س�ر جزاي�ر 
 م�ورد مناقش�ه در دريای جن�وب چين، 
رس�انه های دولتی ويتنام گ�زارش دادند 
اين كش�ور دومي�ن ناو جنگ�ی مجهز به 
موشك هدايت ش�ونده ساخت روسيه را 

تحويل گرفته است. 
ــان نین  ــزارش؛ روزنامه ت ــن گ ــاس اي ــر اس ب
ــه ك ــارد  گپ كالس  ــظ  محاف ــاو  ن ــت:   نوش

 پیشرفته ترين كشتی جنگی ويتنام است، در 
ــور، تحويل داده  بندر كام ران در مركز اين كش

شد. 
اين روزنامه به نقل از "نگوين وان هین" فرمانده 
نیروی دريايی ويتنام اعالم كرد: تحويل اين ناو 
محافظ، تحول جديدی در تقويت قدرت رزمی 
و همچنین توانايی مديريت و دفاع از حاكمیت 

دريايی كشور به حساب می آيد. 
ــد از اين نوع  ــتین فرون ويتنام ماه مارس نخس
ــتی جنگی را از روسیه تحويل گرفت. اين  كش

ــرقی آسیا همچنین  ــور واقع در جنوب ش كش
ــاويانکا  ــی برقی-ديزلی وارش ــش زيردرياي ش
ــت دو میلیارد دالر  ــوم به كیلوس به قیم موس

سفارش داده است. 
ــتین زيردريايی ها  ــود نخس پیش بینی می ش

ظرف سه سال به ويتنام تحويل داده شود. 
ــام در زمانی  ــوان نیروی دريای ويتن تقويت ت
ــور  صورت می گیرد كه تنش ها بین اين كش
ــه در دريای  ــر جزاير مورد مناقش و چین بر س

جنوب چین، افزايش يافته است. 
ــه مداخله در  ــام، چین را ب ــس از آنکه ويتن پ
ــود متهم كرد،  ــاف نفت خ فعالیت های اكتش
ــور كمونیستی  ــطح روابط بین اين دو كش س
تابستان امسال به پايین ترين حد خود رسید. 
ــیايی  ــور آس چین و ويتنام به همراه چند كش
ديگر مدعی مالکیت كل يا بخشی از دو مجمع 
الجزيره سرشار از منابع طبیعی در اين منطقه 

هستند.

شركت پتروناس قصد دارد 5 ميليارد دالر 
ب�رای توس�عه ميدان ه�ای گازی واقع در 

سواحل شرقی مالزی سرمايه گذاری كند. 
ــركت دولتی  ــزارش، ش ــن گ ــاس اي ــر اس ب
ــاس( قصد دارد به  ــت و گاز مالزی )پترون نف
ــعه  ــركايش 5 میلیارد دالر در توس همراه ش
ــرق اين  ــاحل گازی در ش ــای فراس میدان ه

كشور سرمايه گذاری كند.
ــركت پتروناس، به منظور  بر اساس بیانیه ش
ــخگويی به نیازهای رو به رشد  كمک در پاس
ــت از 9 میدان گازی  ــزی، قرار اس انرژی مال

موسوم به پروژه گازی نورث مالی بیسین گاز با 
دی اكسید كربن باال استخراج شود.

شركت پتروناس همچنین اعالم كرد: يک خط 
ــری )124 مايلی( نیز برای  ــه 200 كیلومت لول
ــت گاز از اين میدان ها به كرته در ايالت  ترانزي

ترنگانو مالزی احداث خواهد شد.

ــه دنبال  ــین ب ــعه پروژه نورث مالی بیس توس
ــعه  ــوق های دولت مالزی بويژه برای توس مش

میدان های مرزی انجام می گیرد.
بنا بر اعالم شركت پتروناس، بازنگری تدريجی 
ــرای مصرف كنندگان داخلی كه به  بهای گاز ب
تازگی از سوی دولت مالزی اعالم شده، اجرای 

اين پروژه گازی را بسیار اقتصادی تر می كند.

ویتنام دومين ناو جنگي را از روسيه تحویل گرفت 

سرمایه گذاری 5 ميليارد دالری مالزی در ميدان های 
گازی فراساحلی
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زیردریایی چينی برای كاوش به عمق 5000 
متری اقيانوس می رود

جدیدترین كشتي كروز با ظرفيت 2850 
مسافر توسط كشتي سازي آلماني تحویل شد

بزرگترین FLNG جهان ساخته می شود 

زيردرياي�ی چيني برای كاوش در عم�ق 5000 متری اقيانوس 
آرام، بندر س�ونان، اس�تان جيان سو، را ترك كرده و سفر 47 
روزه خود به س�مت ناحيه شمال ش�رقی اقيانوس آرام را آغاز 

كرده است. 
ــاس اين گزارش به گفته جين جيان تسای، دبيركل انجمن  بر اس
ــون در عمق 5000 متری  ــناور جیائو ل اقيانوس شناس�ی چين، ش
ــبرداری و فیلمبرداری از بستر دريا،  اقیانوس، عملیاتی از جمله عکس
ــخیص عوارض زمینی بستر دريا، سنجش پارامترهای محیط دريا  تش

و نمونه برداری از عمق 5000 متری دريا را انجام خواهد داد. 
ــناور، مخصوصا نمايش آن در عمق 5000 متری  كاركرد و قابلیت ش
دريا مورد آزمايش قرار خواهد گرفت. شناور جیائولون كه برای كاوش 
ــتان  ــده؛ در تابس حد اكثر 7000 متری عمق دريا طراحی و تولید ش
سال گذشته تا عمق 3759 متري دريا رفته است. با اين اقدام، چين 
نیز پس از آمريكا، فرانسه، روسيه و ژاپن به پنجمین كشور دارای 

توان كاوش در عمق بیش از 3500 متری دريا تبديل شده است. 

بر اساس اين گزارش، اين كشتی با  اجرای مراسم نام گذاری رسمی 
در بندر هامبورگ، فعاليت خود در اروپا را در تابستان آغاز خواهد 

كرد.
ــتی از يارد كشتي سازي MEYR WERFT در   حركت دادن اين كش
ــیر 26 مايلی تا دهانه دريا در Emshaven هلند،  رودخانه Ems در مس
بشدت پیچیده است. اين كشتی كه به هیوال شهرت دارد؛ 1033 فوت طول 
ــود عملیات انتقال آن،  و 121 فوت عرض دارد كه همین امر، باعث می ش

بیش از 12 ساعت به طول انجامد.
 اندازه كشتی و محل شیپ يارد ناخدای كشتی را واداشته تا كشتی را به 
كمک يدک كش هايی كه در جلو و عقب آن قرار دارند؛ روبه عقب از محل 

كشتی سازی خارج كند و از میان رودخانه Ems عبور دهد.
 سفرهای دريايی كشتی هیوال از 23 جوالی از بندر هامبورگ به رم آغاز 

شده است؛ سفری كه 12 شب به طول انجامید.

با نهايی سازی تصميم ها برای ساخت پايانه 
FLNG 600 هزار تنی پرلود ش�ركت شل، 

صنعت LNG جهان رونق می گيرد. 
ــبکه خبری  ــاس اين گزارش به نقل از ش بر اس
ــده  ــناور گاز طبیعی مايع ش ــه ش BBC، پايان
)FLNG( پرلود شركت انگلیسی-هلندی شل، 
ــمال غرب بروم، در  ــع در 450 كیلومتری ش واق
ــترالیا، و با وزنی حدود 600 هزار تن و  غرب اس
6 برابر بزرگتر از يک ناو هواپیمابر،  برای فرآورش 
گاز میدان پرلود در حوزه برآوس استرالیا در نظر 

گرفته شده است.
ــق و فعالیت يک  ــال تحقی پس از حدود 15 س
ــون و 600 هزار نفر درباره چالش  های فنی  میلی
ــل طراحی و  ــركت ش پروژه FLNG پرلود، ش

احداث جز به جز اين پروژه را آغاز می كند.
ــازی جئوج  ــن FLNG در كارخانه كشتی س اي
شركت سامسونگ در كره جنوبی ساخته خواهد 
شد و پیش بینی می شود در سال 2016 میالدي 
راه اندازی شود؛ ضمن آنکه حدود 3 تريلیون فوت 
ــتر دريا را پیش  مکعب گاز، 7 حلقه چاه در بس
ــیله لوله های  ــتی، به وس از فرآورش آن در كش

انعطاف  پذير جمع آوری می كند.
ــیله  ــات به وس ــدی در اين تأسیس LNG تولی
ــیايی  ــتريان آس ــتی های LNG بر به مش كش

تحويل داده خواهد شد.
بنابراين گزارش، اين نخستین بار خواهد بود كه 
گاز در دريا مايع سازی می شود و سپس به وسیله 

خط لوله به خشکی ترانزيت  می شود.
FLNG پرلود در میدان گازی پرلود باقی خواهد 
ــعه آن، گاز ديگر  ــد و در فازهای بعدی توس مان
میدان های واقع در اين منطقه را كه شركت شل 

در توسعه آنها سهم دارد، فرآورش خواهد كرد. 

همچنین با قرار گرفتن تأسیسات FLNG روی 
ــعه ذخاير گازی در محل  میدان های گازی، توس
ــود كه اين موضوع كاهش  میدان ها فراهم می ش
ــتن به تأسیس  ــیله نیاز نداش هزينه ها را به وس
ــوط لوله  ــار گاز، خط ــتگاه    های تقويت فش ايس
طويل زيردريايی، اسکله برای بارگیری كشتی ها 
ــاده و مخازن  ــد، ج ــکی مانن ــات خش و تأسیس

ذخیره سازی گاز به دنبال خواهد داشت.
توسعه پروژه های LNG در خشکی اغلب حدود 
10 سال به طول می انجامد، اما با اجرای پروژه های 
FLNG، سرمايه گذاران امیدوار هستند زمان و 
ــعه اين پروژه ها را كاهش دهند.  هزينه های توس
احتمال دارد ظرف 5 سال آينده همه كشورهای 
آسیايی به واردكننده LNG تبديل شوند، ضمن 
آنکه چنین احتمالی برای اروپا، آمريکای جنوبی 

و خاورمیانه نیز وجود دارد.
ــل هم اكنون به دنبال تأسیس ديگر  ــركت ش ش
ــاير نقاط جهان است  پروژه های FLNG در س
ــان رايز در تیمور شرقی، پروژه های  كه گريتر س
ــا و  ــرق آفريق ــرس، ش ــزی، قب LNG در اندون
ــمار  آمريکای جنوبی از جمله اين طرح ها به ش

می رود.

بقايای يك بندرگاه رومی 2000 ساله در ولز كشف شدند. 
ــاس اين گزارش، باستان شناسان ولزی دانشگاه كارديف در جريان كاوش های خود  بر اس
ــور اروپايی ولز، موفق به كشف بقايای يک بندرگاه برجای  ــک، در كش در كرانه رود يوس
ــتان شدند كه در هزاران سال قبل از آن برای مبادالت تجاری با  مانده از تمدن روم باس

ديگر كشورهای اروپايی استفاده می شده است. 
ــاله در زمان كشف در شرايط خوبی بوده و باستان شناسان  بقايای اين بندرگاه 2000 س
ــف اين بندرگاه به رازهای قرن ها حکومت رومیان بر كشور ولز فعلی در  امیدوارند با كش

هزاران سال قبل پی ببرند. 
كشف اين بندرگاه رومی در شرايطی صورت می گیرد كه در ماه اكتبر و در جريان احداث 
بزرگراهی در شرق ولز، آثاری از تمدن روم باستان، عصر آهن و عصر برنز كشف شدند. 
ــان در جريان كاوش های خود در محوطه های تاريخی  ــپتامبر نیز باستان شناس در ماه س
ــفی نادر موفق به كشف زره كامل يک سرباز رومی در قلعه كائیرلیون در  در ولز، در كش

جنوب شهر كارديف شدند. 
اين زره در جريان كاوش شش روزه در قلعه كائیرلیون به همراه ديگر آثار تاريخی شامل 

يک كاله خود و تکه های پارچه كشف شد. 

كشف یك بندرگاه رومی در ولز
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پيشنهاد جدید آلمان برای استفاده از نيروهای مسلح در كشتی ها

رویدادهاي دریایي جهان

هن�د برای حمايت از برنامه اين كش�ور به منظور س�ه برابر 
ك�ردن صادرات كاال، قصد دارد تا س�ال 2017 ميالدي هفت 
بن�در جديد با هزينه 350 ميليارد روپيه )7.6 ميليارد دالر( 

بسازد. 
بر اساس اين گزارش، حدود دو سوم از هزينه مورد نیاز برای ساخت 
ــركت های  ــود. ش ــوی بخش خصوصی تأمین می ش اين بنادر از س
APM Terminal و DP World از جمله شركت هايی هستند 
ــود بردن از افزايش تجارت، در اين بنادر سرمايه گذاری  كه برای س

كرده اند. 
ــنهاد ساخت بنادر جديد را به هفت ايالت هندی ارسال  دولت پیش
ــت. اين برنامه نیازمند اختصاص دادن حدود 1011هکتار  كرده اس

زمین برای هر بندر از سوی ايالت های اين كشور است. 
ــط دولت فدرال  ــد در حال حاضر 13 بندر بزرگ دارد كه توس هن
اداره می شود و طبق آمار رسمی، اين بنادر در مجموع 561 میلیون 
تن بار را در طی يک سال تا پايان مارس 2010، جابجا كرده اند. 

ــتیرانی هند، دولت قصد دارد ظرفیت ساالنه  طبق اعالم وزارت كش
بنادر را از 616.7 میلیون تن به 1.46 میلیارد تن تا مارس 2020 
ــارت بین المللی هند از نظر  ــد. حدود 90 درصد از تج افزايش ده

حجم، از طريق دريا انجام می شود. 
وزارت بازرگانی هند اعالم كرده اين كشور كه سومین اقتصاد بزرگ 
ــیا است، قصد دارد صادرات كاالی خود را از 225 میلیارد دالر  آس

در سال گذشته به 750 میلیارد دالر تا مارس 2017 برساند. 

در حاليكه بازار جهانی حمل ونقل دريايی با 
افت شديد نرخ های حمل مواجه است؛ طبق 
تازه تري�ن برآورده�ا، نرخ های كش�تيرانی 
حمل فله كاال در پی تالش ها برای نوسازی 
خرابی های حاصل از زلزله و س�ونامی ژاپن 
و افزايش واردات سنگ آهن و ذغال سنگ 

از ماه جوالی رو به افزايش گذاشته است.
 Lorentzen & بر اساس اين گزارش، مؤسسه
ــم انداز  ــاره گزارش داد: چش Stemoco دراين ب
بازار در اين بخش، بهتر از هر زمان در سه سال 

گذشته است.
بنابراين گزارش، نرخ های اجاره برای شناورهای 
كیپ سايز كه در زمینه حمل سنگ آهن و ذغال 
سنگ فعال هستند؛ 26 درصد نسبت به اول ماه 
ــت  ــت. اين درحالی اس جوالی افزايش يافته اس
ــنگ آهن و ذغال  كه ژاپن همچنان به واردات س

سنگ برای بازسازی صنايع خود نیاز دارد. 
ــا به صورتی بوده  ــد افزايش نرخ ه به نظر می رس
ــش  ــتی را پوش كه تقريبا هزينه های مالکان كش

خواهد داد. 

آلم�ان طرح�ی ر ا ب�رای ارائه ب�ه ديگر 
كشورهای عضو اتحاديه اروپا آماده كرده 
كه طبق آن، به كش�تی های تجاری اجازه 
داده می شود نسبت به استخدام نيروهای 
نظامی خصوصی برای تردد در مناطقی كه 

ريس�ك حمالت دزدان دريايی باالست؛ 
اقدام كنند.

ــزارش، تحلیلگران می گويند  ــاس اين گ بر اس
هرچند اين طرح ممکن است با موانع حقوقی 
و دشواری های اجرايی مواجه شود. اما، دولت 
آلمان تغییر قوانین نظامی اين كشور را تعقیب 
ــتفاده از نیروهای  ــق آن، اس ــد كه طب می كن
ــتی ها، بکارگیری  ــی در كش ــی خصوص امنیت

نیروهای مسلح را نیز شامل خواهد شد. 
اين در حالی است كه يک سخنگوی اتحاديه 
ــتی ها  ــتفاده از نیروی نظامی در كش اروپا اس
ــری مالکان آن ها  ــت تصمیم گی را در صالحی

می داند.

سونامی ژاپن حمل ونقل دریایی را نجات می دهد

هند 7 بندر جدید در سواحل خود می سازد

سفارش ساخت كشتی های 18000 كانتينری

غول دانماركی كشتيرانی جهان برای حفظ موقعيت پيشتازی 
خود، اخيرا ساخت 20 كش�تی TEU 18000 كانتينری را برای 

تحويل بين سال های 2013 تا 2015 سفارش داده است.
ــاس اين گزارش، مركز بررسی های دريايی آلفاالينر در تحلیلی  بر اس
ــه اين مطلب،  ــاره ب ــتی های كانتینری با اش ــل جديد كش درباره نس
می افزايد: كشتیرانی مرسک برنامه خود برای نسل جديد كشتی های 
ــال 2006 با وارد كردن كشتی های  ــیار بزرگ كانتینری را در س بس

TEU 15500 كانتینری آغاز كرد. 
ــک همزمان برنامه ای را برای افزايش ظرفیت كشتی های 8200  مرس
ــاوگان خود  به TEU 9600  از طريق  ــا TEU 8600 كانتینری ن ت
ــکان و افزايش ظرفیت چیدن كانتینر بر روی عرشه  باالبردن اتاق س

پیاده كرده است.
ــده است كه شركت های كشتیرانی  آلفاالينر در گزارش خود يادآور ش
با سفارش های بی پروا، تجارت خود را به بهای حضور در رقابتی تازه، 

با ريسک مواجه كرده اند. 
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در صورت بسته شدن تنگه ي هرمز، پروژه هاي ريلي دسترسي 
به بازارهاي غربي را تضمين خواهند كرد.

تنگه ي هرمز يک مسیر استراتژيک كشتیراني )مسیر بین المللي( است 
كه حدود 40درصد محموله هاي نفتي جهان )اگر به محموله هاي ديگر 
ــواحل جنوبي خلیج فارس،  ــاره نکنیم( از آن عبور مي كند. بنادر س اش
ــه در آن ها ايجاد تنوع در  ــي را مد نظر قرار داده اند ك ــراي طرح هاي اج
شیوه هاي حمل  )در صورت بي ثباتي منطقه و بسته شدن تنگه ي هرمز(، 

به عنوان هدف اصلي دنبال مي شود.
ــاحلي  ــک در امتداد بزرگ راه هاي س ــه افزايش حجم ترافی ــا توجه ب ب
ــش ترافیک  ــوط به افزاي ــت محیطي مرب ــات زيس ــارس و الزام خلیج ف
ــود را با  ــارس )GCC( موافقت خ ــکاري خلیج ف ــوراي هم جاده اي،  ش
ــیرهاي جاده اي را  ــار وارده بر مس ــتم ريلي )كه فش احداث يک سیس
كاهش خواهد داد و اتصال سريع بار در بنادر حوزه ي خلیج فارس واقع 
ــعودي به بندر جده در درياي سرخ را  ــتان س در امتداد مرز آبي عربس
ــورهاي  ــت. به عالوه، گفت وگو با كش فراهم خواهد آورد( اعالم كرده اس

ــوريه( ضمن فراهم  ــوراي همکاري خلیج فارس )اردن و س غیر عضو ش
ــده به سوي شمال،  ــعه و گسترش شبکه ي يادش آوردن زمینه ي توس
ــتقیم به اروپا را نیز، تا پايان  ــیر ريلي مس ــتین بار، يک مس براي نخس

دهه ي جاري ايجاد خواهد كرد.
ــركت دي پي ورلد، در گفت وگو با  P&H گفت: »اهمیت  ــخن گوي ش س
ــادر متعلق به  ــزي آتي بن ــي در برنامه ري ــک گزينه ي ريل ــردي ي راهب
ــیده  ــي با اين واقعیت به تصوير كش ــین امارات متحده ي عرب شیخ نش
 ،)DP World( ــاون دي پي ورلد ــود كه جمال مجید بن طنیه، مع مي ش
ــده،  ــت. هیئت يادش از اعضاي اتحاديه ي ريلي )Union Railway( اس
هم اكنون در حال بررسي پروژه ي ساخت يک مسیر ريلي-ساحلي است 
كه جغرافیاي امارات را به هم پیوند مي دهد. در نهايت، اين مسیر ريلي 
ــاحلي خلیج فارس را از بندر مسقط در  ــت همه ي نواحي س ممکن اس

كشور عمان به شهر كويت وصل كند.«
ــوراي همکاري  ــتیار دبیركل ش ــي« دس ــن عبید ال مزروع ــد ب »محم
ــت كه  ــوزه ي امور اقتصادي در اين مورد اظهار داش خلیج فارس در ح
بخش متعلق به شوراي همکاري خلیج فارس از شبکه ي ريلي يادشده، 
ــاس جدول زمان بندي مورد توافق كشورهاي عضو )كه قرار است  بر اس

سال 2017 میالدي راهبري شود( احداث خواهد شد.« 
»بصام منصور«،  مهندس مسئول توسعه ي ريلي در سازمان 
ــي در گفت وگو با  ــارات متحد عرب ــل ملي ام حمل ونق
ــاوره ي كامل با مقامات  ــريه ي P&H گفت: »مش نش
ــورهاي عضو به  ــف كلیدي كش ــدري، از وظاي بن

شمار مي رود.«
ــال، مدير بندر  ــد: »براي مث ــور« مي افزاي »منص
ــالم بحرين )به عنوان يک ناحیه ي  خلیفه بن س
ــد تبادل نظرهاي مربوط  جديد صنعتي( در رون
ــي، حضوري  ــزي حمل ونقل تركیب ــه برنامه ري ب
ــت.« يکي از سخن گويان نهاد  پررنگ داشته اس
دريانوردي بحرين ـ ـ سازمان بنادر و دريانوردي 
ــنهادي، با  ــط ريلي پیش ــح داد كه خ ـ  توضی ــ ـ

چالش هاي مربوط به اتصال همراه است. 
ــعه ي  »با اجراي هر يک از پروژه هاي عظیم توس
زيرساخت، چالش هاي پیچیده اي نمود مي يابند. 
ــوراي همکاري  ــورهاي عضو ش در برخي از كش
خلیج فارس )بحرين،  قطر( در مورد تنظیم دقیق 
ــیر ريلي، تاكنون تصمیم گیري نشده است و  مس

مترجم: نوروز محمدخاني

در برخي از كشورهاي عضو شوراي همكاري خليج فارس )بحرين،  قطر( در مورد تنظيم دقيق مسير 
ريلي، تاكنون تصميم گيري نشده است و به رغم پيشرفت برنامه ريزي در امارات متحده ي عربي، در برخي 

موارد )بحرين( اين روند با تأخير روبه رو بوده است.
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ــرفت برنامه ريزي در امارات متحده ي عربي، در برخي موارد  به رغم پیش
)بحرين( اين روند با تأخیر روبه رو بوده است.« 

ــعودي راهبري مي شود،  ــتان س ــبکه ي ريلي كه هم اكنون در عربس ش
ــت كه امکانات بالقوه  اي براي توسعه ي بسیار دارد.  ــبکه ي نارسي اس ش
براي مثال، در اين شبکه مي توان مسیر ريلي جديدي را به منظور اتصال 
ــور پادشاهي به بندر  ــتان و دومین بندر اين كش رياض، پايتخت عربس
ــتان  ــام در كرانه ي خلیج فارس احداث كرد. مديريت راه آهن عربس دم
سعودي در حال حاضر، اجراي مناقصه براي ساخت يک پل زمیني )كه 
كرانه هاي خلیج فارس را به بندر اصلي اين كشور،  يعني بندر جده و آن 

را به درياي سرخ وصل مي كند( مد نظر قرار داده است.

طرح ها در امارات متحده ي عربي رو به پيشرفت و در عمان با 
تأخير همراه است

ــیر مخالف( پل  ــاره كرد كه )در مس ــه اين نکته اش ــام منصور« ب »بص
ــده، يک مسیر خروجي براي انتقال بار از بندر جده به آن  زمیني يادش
ــدن كانال سوئز و درياي سرخ  ــوي خلیج فارس )در صورت بسته ش س
ــد آورد. طرح هاي ديگري نیز، براي  ــرايط اضطراري( فراهم خواه در ش
ــمال و در جهت مرز اردن  ــعه ي پل زمیني يادشده رو به سوي ش توس
ــده است. شوراي همکاري خلیج فارس، هم اكنون در حال  پیش بیني ش
گفت وگو با مقام هاي ريلي اردن و سوريه براي توسعه ي مسیر و اتصال 

آن به سیستم ريلي تركیه است.
احداث مسیر بین اردن و شهر دمشق )پايتخت سوريه( ضروري خواهد 
ــه،  از بقاياي راه آهن  ــق و تركی ــود. هنوز هم يک خط آهن بین دمش ب

اوتومان ـ  ايره حجاز وجود دارد.
ــاختي منطقه ، ضعیف و  ــاي جاه طلبانه ي زيرس ــش اردن در طرح ه نق
ــوراي همکاري خلیج  ــرا از ذخاير دالرهاي نفتي ش ــت؛ زي كم رنگ اس
ــبرد عملیات ساخت بهره مند نیست.  فارس براي اجراي طرح ها و پیش
ــد شركت توسعه ي عقبه و وزير  با اين وجود، »عماد فکوري« مدير ارش
مسئول اين پروژه ي عظیم در اين خصوص گفت كه پروژه راه آهن ملي 
ــعودي، سوريه و حتي عراق متصل  ــتان س اردن، بندر عقبه را به عربس
ــده بسیار حايز اهمیت  خواهد كرد. وي در ادامه گفت: »پروژه ي يادش
ــت؛ زيرا ضمن استوار بودن بر مبناي جغرافیاي سیاسي و اقتصادي،  اس
ــه منطقه ي خاور نزديک و  ــوراي همکاري خلیج فارس را ب منطقه ي ش
كشورهاي حوزه ي مديترانه و از آن جا به قلب اروپا پیوند مي دهد.« وي 
افزود: »شرايط مشاركت و سرمايه گذاري توسط بخش خصوصي تدوين 

مي شود و در اختیار اين بخش قرار خواهد گرفت.«
كارشناسان تركیه اي، اكنون در حال احداث يک تونل ريلي، زير تنگه ي 
بسفر در استانبول هستند كه نخستین خط آهن مستقیم بین منطقه ي 
ــاد خواهد كرد.  ــور را ايج ــیايي تركیه و منطقه ي اروپايي اين كش آس
ــال 2004 میالدي آغاز  ــات احداث اين تونل ريلي، در ماه مه س عملی
شد؛ اما يافته هاي باستان شناسي و ساير عوامل تأخیردهنده، حکايت از 
ــه ماهه ي سوم سال 2013 میالدي  آن دارند كه اين تونل تا قبل از س

براي استفاده آماده نخواهد شد.
ــتین اتصال ريلي بین  ــل اين تونل،  دورنماي نخس ــا اين وجود، تکمی ب

شبه جزيره ي عرب و قلب اروپا را پديد خواهد آورد.

اهداف مشترک كشورهاي حوزه ي خليج فارس
ــوراي همکاري خلیج فارس )GCC( در سال 1981میالدي، با هدف  ش
ــم آوردن زمینه ي همکاري  ــو و فراه ــور عض تقويت روابط بین 6 كش
ــن و مقررات در حوزه هاي اقتصادي و مالي، تجارت،  براي تدوين قوانی

گمركي، ارتباطات و فرهنگي ايجاد شد. اعضاي اين شورا عبارتند از:
امارات متحده ي عربي - پادشاهي بحرين - پادشاهي عربستان سعودي 

- سلطان نشین عمان – قطر و كويت. ■
Ports & Horbors منبع: نشريه ي
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ــدار قابل توجهي از  ــترالیا مق درحالي كه در اس
ــازار حمل ونقل دچار  ــده در ب حجم بار واردش
افت شده و فشار زيادي را بر شاخص هاي نرخ  
حمل ونقل بار وارداتي وارد كرده، در ژاپن اين 
وضعیت، فشار كم تري بر عملکرد بازار داشته 

و صرفاً اندكي كاهش نرخ ايجاد كرده است.
ــه ي بخش هاي كاالي  ــرخ حمل كاال در هم ن
ــا كاهش  ــته، ب ــال گذش ــه در س ــک فلّ خش
ــش نرخ،  ــود. اين كاه ــمگیري روبه رو ب چش
سرانجام در اواخر ژانويه به پايان رسید. با اين 
ــیار  ــتي هاي بس حال، بخش حمل كاال با كش
ــديداً تحت تأثیر فجايع طبیعي قرار  بزرگ ش
گرفت؛ به طوري كه اين تأثیر تا به امروز نیز، 
ــتمرار يافته است. از اوايل ژانويه،   همچنان اس
ــتي هاي بسیار  نرخ هاي اجاره ي مدت دار كش
ــتي هاي كاماًل  ــزرگ، حّتي از نرخ حمل كش ب
ــت. درحالي كه سه  كوچک نیز، كم تر بوده اس
ــان تاكنون ترمیم  ــش كوچک تر، از آن زم بخ
ــاخص نرخ حمل با كشتي هاي  شده اند، اما ش
ــت. در حال  ــیار بزرگ، همچنان پايین اس بس
ــیر اجاره، بر  ــرخ چهار مس ــر میانگین ن حاض
ــاالت  ــر 10/371 دالر اي ــدت، براب ــب م حس
متحده در روز است. براي مقايسه، يک فروند 
كشتي هندي سايز روزانه 11/849 دالر اياالت 
متحده درآمدزايي مي كند، يک فروند كشتي 
ــادل 15/921 دالر  ــوپرماكس درآمدي مع س
ــتي پاناماكس  اياالت متحده در روز و يک كش
ــدي در حد 15/807 دالر اياالت متحده  درآم
ــد  ــاد مي كند. به نظر مي رس ــر روز ايج در ه
ــنگ آهن  نرخ هاي پرداخت فوري مبادله ي س
ــتی های كپي سايز )CAPESIZE( از  با كش
برزيل و استرالیا به مقصد صنايع فوالد چین، 
ــت.  طي ماه هاي ژانويه و فوريه بهبود يافته اس
ــاط با مبادالت  ــال جاري در ارتب آن چه در س

ــا مي گردد، حکايت تحويل  ــنگ آهن افش س
ــري شش تايي از  ــده ي اولین س برنامه ريزي ش
ــتي 400.000 تني  مجموعه ي 19 فروند كش
ــک به معدن كار برزيلي،  حمل كاالي فلّه خش

VALE است.
 انتظار مي رود اين موضوع،  بازار را تحت تأثیر 
قرار دهد. زيرا VALE يکي از اجاره كنندگان 
كشتي هاي با تناژ بسیار باال براي خدمات رساني 
به مشتريان آسیايي خود است. در سال 2010 
 131 )VALE( ــي ــالدي، معدن كار برزيل می
میلیون تن كاال به چین صادر كرد. با تخمین 
ــت دريايي در سال،  ــفر رفت و برگش شش س
ــیار بزرگ مي توانند تا  شش كشتي نوساز بس
ــالیانه 114/4 میلیون تن سنگ آهن را كه  س
ــادرات VALE به چین  ــر با 11درصد ص براب
ــه تحويل 13  ــد. با توجه ب ــت، حمل كنن اس
فروند كشتي ديگر ظرف دو تا سه سال آينده، 
ــازار اجاره ي  ــتگي خود به ب VALE از وابس
ــتي هاي فلّه بر بسیار بزرگ، باز هم خواهد  كش
ــا 30ـ25 درصد از  ــت؛ زيرا در ارتباط ب كاس
ــود.  ــش، خودكفا مي ش ــاژ خوي ــاي تن تقاض
ــل هزينه ي حمل  ــا رفع عام ــتي ها ب اين كش
ــوند از میزان  ــدت باعث مي ش ــي درازم درياي
ــه VALE از نظر اجاره بها در  نقطه ضعفي ك
ــه با سنگ آهن استرالیايي دارد، كاسته  مقايس
ــنگ  ــود. نرخ هاي پرداخت به روز حمل س ش
ــط 2/5 برابر باالتر  آهن برزيلي، به طور متوس
ــن واقعیت دقیقاً  ــت، كه اي از حّد معمول اس

منعکس كننده ي تفاوت فاصله است.
 ،VALE ــت كه ــن نیس اين نکته هنوز روش
ــود را در  ــنگ آهن خ ــیايي س مركز توزيع آس
ــگ دائو  ــرد. ابتدا كین ــاد خواهد ك ــا ايج كج
ــد؛ اما  ــه ش ــر گرفت )QINGADO( در نظ
ــي و اجراي  ــت به طراح ــن تصمیم نتوانس اي

ــود.  ــه ي عملیاتي نهايي تبديل ش ــک برنام ي
ــي از مراكز توزيع  ــراً نظر VALE به يک اخی
ــده است؛ اما محّل ديگر، يعني  مالزي جلب ش
منطقه ي آزاد تجاري تیان  چین دونگ جیانگ 
نزديک پکن، كه يک بندر بسیار بزرگ جديد 
و يک مركز تداركاتي است، نیز به عنوان يک 
گزينه در نظر گرفته شد. تعیین محّل نهايي، 
ــتي هاي بسیار بزرگ،  از نظر موقعیت اين كش

از اهمیت حیاتي برخوردار است.
ــراي عرضه ي  ــزان تقاضا ب ــي رود می انتظار م
ــود،  ــه از راه دريا حمل مي ش ــنگ آهني ك س
ــد. بیش تر  ــد افزايش ياب ــاً هفت درص مجموع
ــت و تقاضا  ــهم چین اس اين افزايش تقاضا س
ــش از بحران افزايش  ــطح پی در اروپا نیز، تا س
 CARGILL ًــن، اخیرا خواهد يافت. همچنی
ــود،   ــوب مي ش ــه مبادله كننده ي كاال محس ك
ــر عهده دار  ــت يک بار ديگ ــم گرفته اس تصمی
ــتي هاي موردنیاز خود باشد و اين  مالکیت كش
ــراي تغییر نقش خود  ــار اين اقدام را عمدتاً ب ب
ــرمايه انجام  به يک بازيگر تجاري متکي به س
داده است. اين موضوع باعث مي شود كه تعداد 
ــه ي اّول با  ــي كه در وهل ــدگان بزرگ اجاره كنن
هدف كنترل بخش عمده ي زنجیره ي عرضه و 
تبديل هزينه هاي متغیر به هزينه هاي ثابت، به 
تملک كشتي ها همت گمارده اند، افزايش يابد.

ــتي هاي بسیار بزرگ،  تقاضا براي اجاره ي كش
ــال قبل برابر است. نرخ هاي  از نظر زماني با س
ــر از  ــر باالت ــال حاض ــي، در ح ــاره ي زمان اج
ــت. اين امر،  ــاي روز هزينه ي حمل اس نرخ ه
ــرل نرخ هاي  ــانگر افزايش ناتواني در كنت نش
ــه ي قراردادهايي  ــت. نمون بازار منطقه اي اس
كه روند نسبتاً يکنواخت بازار را در میان  مدت 
ــتی  ــان مي دهند، عبارتند از اجاره ي كش نش
ــن  ت  174.000 ــت  ظرفی ــا  ب  SEMIRIO

براساس گزارش بيمكو

مترجم: مهديه میناوند

فجايع اخير ژاپن و استراليا اثرات منفي خود را بر سطح تقاضاي خدمات كشتيراني 
در ح�وزه ي اقيان�وس آرام گذاش�ته اند. در اس�تراليا همزمان با آن كه ش�بكه هاي 
حمل ونقل درون سرزميني مجدداً روي پاي خود ايستادند، فعاليت  عادي عملياتي 
خ�ود را نيز از س�ر گرفتند. با اين وجود،  اُفت س�طح تقاضا از س�وي واردكننده ي 

عمده ي كاال يعني ژاپن، شرايط را به گونه اي ديگر رقم زده است.
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ــغ 17.000 دالر در  ــال به مبل به مدت دو س
ــتی  ــط  CARGILL و اجاره ي كش روز توس
BULK INDIA با تناژ 177.000 تن براي 
مدت يک سال از قرار 16.500 دالر در روز و 

چندين مورد ديگر.

عرضه
 كشتي هاي بسیار بزرگ با راندمان يک كشتي 
ــوند.  جديد،  هر دو روز در میان تحويل مي ش
عالوه بر اين، شش فروند كشتي بسیار بزرگ 
ــال 2011 میالدي تحويل  اقیانوس پیما در س
شده است و 35 فروند ديگر نیز، امکان تحويل 

دارند.
ــتي جديد  با توجه به تحويل 222 فروند كش
ــه ي 85.000  ــت محمول ــن ظرفی ــا میانگی ب
ــتي با  ــه در برابر آن 67 فروند كش DWT ك
ظرفیت 4/8 میلیون DWT منهدم شده اند، 
ــالدي،  ــال 2011 می ــاوگان در س ــت ن ظرفی
ــت. درنهايت،  ــش يافته اس ــد افزاي 2/7درص
ــا نیز انهدام و  ــش تانکري، در اين ج نظیر بخ
ــد قابل توجهي روبه رو  تخريب كشتي ها با رش
شده كه اين موضوع تحت تأثیر مثبت افزايش 
ــت. انهدام  ــت فوالد قراضه قرار گرفته اس قیم
ــاله تقريباً 11  ــتي بسیار بزرگ 25س يک كش
ــطح  ــد. با وجود اين، س میلیون دالر تمام ش

ــه میزان زيادي  ــدام و تخريب،  هنوز هم ب انه
ــت كه عرضه و تقاضا  ــطحي اس پايین تر از س
ــد تأثیر مثبتي بر  ــازد تا بتوان را متعادل مي س

بازارهاي حمل بار بگذارد.
بیمکو )BIMCO( پیش بیني مي كند كه تناژ 
كشتي هاي جديد حمل كاالي فلّه خشک در 
ــال  2011 میالدي، نسبت به سال 2010  س
میالدي كه 96 میلیون DWT بوده،  افزايش 
ــار مي رود  ــا كه انتظ ــت. از آن ج ــد ياف خواه
ــند،   ــه 12میلیون DWT برس ــا ب تخريب ه
ــود كه تا پايان سال 2011،  پیش بیني مي ش

ناوگان 12/8درصد رشد داشته باشد.
انعقاد قرارداد ساخت كشتي هاي جديد، از سه 
ماهه دّوم سال میالدي، به كم ترين میزان خود 
ــیده است. اين موضوع، به خصوص در پرتو  رس
ــال 2010  افزايش میزان انعقاد قرارداد در س
ــیده،  ــه به 78میلیون DWT رس میالدي ك

يک حركت مثبت به شمار مي رود.

وضعیت عرضه در دوره ي زماني 2014ـ2011، 
تحت اين ديدگاه تحقق يافته است كه به دلیل 
عدم ساخت كشتي كه ناشي از لغو قراردادها و 
مسايل مالي و عدم ايجاد كارخانجات ساخت 
ــتي است، تحويل كشتي ها 10درصد افت  كش
ــوارد تحويل،  ــت و 33درصد از م خواهد داش

ــدي به تأخیر خواهد  مطابق برنامه ي زمان بن
افتاد و قبل از سال 2014میالدي، كشتي هاي 

30ساله و باالتر به قراضه تبديل  شوند.

چشم انداز
ــراي بازار حمل  ــن در كوتاه مدت، ب وقايع ژاپ
ــاعد و  ــي نامس ــک ،  حکايت ــه خش كاالي فلّ
نگران كننده به شمار مي رود، زيرا حجم باالي 
كاالي وارده به ژاپن، به میزان 20ـ10 میلیون 
ــت، نیروگاه هاي زغالي  تن كاهش خواهد ياف
ــي غیرفعال  ــوالد براي مدت ــات ف و كارخانج
ــوند و تعدادي نیز براي مدتي در حدود  مي ش
يک سال به ركود خواهند رسید. در میان مدت 
تا درازمدت، با افزايش بازسازي، حمل كاالي 
فلّه خشک رونق خواهد گرفت و احتمال دارد 
ــال حرارتي و  ــنگ آهن،  ذغال ُكک، ذغ كه س
ــتفاده در روند ساخت وساز،  چوب به منظور اس
با میزان تقاضاي بااليي روبه رو شوند. برخالف 
ــترالیا كه موضوع آن، مربوط به عرضه بود،  اس
در ژاپن مسئله ي عمده، كاهش تقاضا است و 
ــه با وضعیت  تأثیر بر بازار حمل بار در مقايس
ندارد  اهمیتي  چندان   QUEENSLAND
ــاي حمل بار با  ــق ارزيابي بیمکو، نرخ ه و طب
ــیار بزرگ در ماه هاي آينده،  ــتي هاي بس كش
ــد.  ــد مان ــي خواه ــود باق ــدوده ي رك در مح
ــیار  ــتي هاي بس ــط اجاره ي زماني كش متوس
ــا 15000ـ10.000 دالر  ــاالً ت ــزرگ، احتم ب
ــفر برگشت  ــید و درآمد س در روز خواهد رس
كشتي هاي اجاره اي، همچنان در حد بازده ي 

شغلي باقي خواهد ماند.
ناوگان كشتي هاي بسیار بزرگ، در سال معادل 
ــته اند و ظرفیت اضافي  ــد داش 4/5درصد رش
ــالش مي كنند تا از ركود  آن ها هر زمان كه ت
بگريزند،  در حّد گمانه زني هاي عادي حمل بار 
ــتي هاي  ــي مي ماند. احتمال دارد كه كش باق
ــوپرماكس و پاناماكس بتوانند نرخ اجاره ي  س
خود را در حد 20ـ15 هزار دالر در روز حفظ 

كنند. 
در مجموع، رشد تقاضاي كاالي فلّه ي خشک 
ــدوده ي 7 تا  ــال 2011میالدي، در مح در س
ــنگ آهن و  ــي خواهد ماند و س ــد باق 8 درص
زغال سنگ، همچنان پیش تاز خواهند بود. در 
ــش از اندازه، همه ي  ــرايطي كه عرضه ي بی ش
ــم انداز،  ــد مي كند، اين چش بخش ها را تهدي
ــت و پايداري از تقاضا ارايه مي دهد  تصوير ثاب
ــقوط درآمدها  ــري از س ــر جلوگی ــه بیانگ ك

است.■

رشد عرضه ي كاالي فلّه نرخ هاي حمل سنگ آهن با كشتي هاي بسیار بزرگنرخ هاي كرايه ي زماني كشتي ها در سال هاي 2011ـ2010 میالدي
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يك�ي از كميته ه�اي اتحادي�ه بين الملل�ي بنادر ولنگ�رگاه ها 
 ،)Frederic Dagnet( به رياس�ت فردريك داگنت ،)IAPH(
اج�راي پ�روژه اي ب�راي ايج�اد هماهنگ�ي هرچ�ه بيش تر در 
سيستم هاي IT مستقر در جامعه ي بندري را برنامه ريزي كرده 

است.

 )P&H( فردريک داگنت« در گفت وگو با نشريه ي پورت اند هاربورز«
اظهار داشت: »تبادل اطالعات ارزش مي آفريند، درحالي كه ذخیره سازي 

اطالعات به منظور حمايت از تجارت كاال، چندان كارآمد نیست.« 
»داگنت« رياست كمیته ي سیستم جامعه ي بندري و تسهیالت تجاري 
 )TFPCS= Trade Facilitation and Port Community(
اتحاديه بین المللي بنادر و لنگرگاه ها )IAPH( را بر عهده دارد و نیز،  
به عنوان معاون مدير مالي و راهبردي در بندر بزرگ مارسي مشغول به 
كار است. به گفته ي »داگنت«،  شاخص يادشده، از جّدي ترين چالش ها 
ــرا ذي نفعان »بايد  ــمار مي رود،  زي ــوزه ي اجراي يک PCS به ش در ح
ــريع در روند جابه جايي بار  ــوند كه اين راه حل )به دلیل تس متقاعد ش
ــت رفتن داده هاي تجاري( براي همگان مفید  از راه بنادر، بدون از دس

خواهد بود.« 
بنا به اظهارات »داگنت«،  PCS در واقع يک سکوي مبتني بر سیستم 
ــدن روش هاي اداري بندر، به عنوان  ــت كه در آن، تأثیرگذارش IT اس
 ،PCS ــرد كه ــن گفت وگو تصريح ك ــود. وي دراي ــدف دنبال مي ش ه

درواقع يک »پنجره ي اداري واحد« است كه در آن تمامي تراكنش هاي 
ــیاري از عوامل  ــار را مي توان انجام داد و بس ــي حمل ونقل ب الکترونیک
ــاني در دسترس قرار دارند. اساساً،  ــبکه ي بار نیز، به آس تأثیرگذار در ش
ــت مجوز براي پهلوگرفتن يک  ــت و درياف يک PCS مي تواند درخواس
كشتي، رزرو جا در يک كشتي، مديريت و هماهنگي حمل ونقل زمیني 

بار و دريافت ترخیص الکترونیکي بار را انجام دهد.
ــتم PCS در  ــت در مورد اجراي سیس كمیته ي TFPCS تمايل داش
اقصي نقاط جهان، از درک كاراتري برخوردار باشد. در نتیجه در جريان 
برگزاري يکي از جلسات در ماه دسامبر سال 2009، اعضاي اين كمیته 
تصمیم گرفتند در بنادر كشورهاي عضو IAPH )برخوردار از سیستم 
ــت« در اين زمینه گفت  ــي انجام دهند. »داگن PCS( يک كار پژوهش
ــن پروژه هاي جاري  ــايي »بهتري ــه اعضاي كمیته با اين ايده،  شناس ك
ــترس( و ارايه ي گزارشي جامع در مورد آن ها  PCS )پروژه هاي در دس
ــرايط  را )به منظور ارايه ي به روز اطالعات به اعضاي IAPH در مورد ش
ــتمPCS در اقصي نقاط  ــن گزينه هاي سیس ــاري در جهان و بهتري ج

جهان(  به عنوان هدف دنبال مي كنند.
ــدر ديدار خواهند كرد )و يا ديدار  ــان منتخب از حدود 15 بن كارشناس
ــتفاده از پرسش نامه اي مشابه مد نظر  كرده اند( و سیستم PCS، با اس
ــش  ــش دهي، كوش ــده به لحاظ پوش قرار خواهد گرفت. پژوهش يادش
جامع و فراگیري محسوب مي شود و موارد زير را )عالوه بر ساير اقالم( 

دربرمي گیرد: 

مترجم: نوروز محمدخاني
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● خدمات و روش هاي پیشنهادشده توسط سیستم PCS: اين سیستم 
مانند اسناد كاغذي مي تواند امور مورد نظر را انجام دهد.

ــامل سازمان هاي درگیر و ارتباط میان آژانس هاي  ● الگوي رهبري: ش
دولتي است. 

ــرمايه يا دارايي خالص، هزينه هاي  ــامل ساختار س ● الگوي تجاري: ش
استقرار سیستم و نرخ هاي مرتبط است.

● فنّ آوري: مانند معماري سیستم، نوع واسط و محل نگهداري داده ها 
را دربرمي گیرد.

● امنیت: پاسخ گويي و بررسي پرسش هايي از اين دست را دربرمي گیرد 
ــتم انفورماتیک و  كه آيا بندر داراي گواهینامه ي ايزو 270001، سیس

امضاهاي ديجیتالي است؟
ــي، ارتقاء  و خدمات مشتري  ● تغییر مديريت: راهبرد مديريت پوشش

را شامل مي شود.
ــت كه آيا استفاده از PCS در  ● چهارچوب قانوني: معطوف به اين اس

بندر و قراردادهاي مشاركت كنندگان الزامي است.
ــاركت كننده ديدار  ــدت دو روز از بندر مش ــده اي از كمیته، به م نماين
ــتن  ــت داش ــده، با در دس ــده ي يادش ــت نماين ــد. در روز نخس مي كن
پرسش نامه سراغ راهبر PCS مي رود. وي سپس از بندر بازديد مي كند 
ــتم PCS و راهبري دقیق و  ــط سیس ــا از نحوه  ارايه ي خدمات توس ت
ــده ي مزبور، با  ــان حاصل كند. روز دوم، نماين ــتم اطمین قابلیت سیس
ــت يابي به بازخورد  ــروژه ي PCS، به منظور دس ــان درگیر در پ ذي نفع

استفاده از سیستم مالقات مي كند.
 ،)Maritime Cargo Processing( ــازمان پردازش بار دريايي س
ــئوالن  ــتم PCS،  تجربیات خود را در اختیار مس تأمین كننده ي سیس
ــي قرار داده است. »الي كربس« )Ole Krebs(، مدير  اين كار پژوهش
ــوي كمیته است(، ضمن  دفتر )كه يکي از نمايندگان بازديدكننده از س
تأكید بر اهمیت پژوهش يادشده، همه ي مقامات بنادر دعوت شده براي 
مشاركت در اين تالش پژوهشي را به ارايه ي تجربیات مفید خود ملزم 

ساخت. 
وي در گفت وگو با نشريه ي پورت اند هاربورز )P&H( در اين خصوص 
ــتم  ــرفته و برخوردار از سیس ــماري از بنادر پیش گفت: »اين پروژه، ش
بسیار منسجم IT را شامل مي شود... اما براي تحقق اهداف مورد نظر، 
ــیه ي پاسیفیک(  ــوي هند و حاش نیاز به مبنايي فراگیرتر )به ويژه از س

احساس مي شود.«
ــركت كنندگان در  ــزارش نهايي به  منظور ارايه به ش ــت يک گ قرار اس
كنفرانس جهاني بنادر )IAPH World Ports Conference( كه 

سال جاري در بندر بوسان كره جنوبي برگزار خواهد شد، تهیه شود.
ــاهده كرد كه واژه ي »پنجره ي واحد«  »كربس« طي مطالعات خود،  مش
ـ بايد  ــ  كه اغلب در زمینه ي سیستم PCS مورد استفاده قرار مي گیردـ 
دقیقاً همان مفهوم را در ذهن ايجاد كند. عالوه بر آن، او بر اين باوراست 
كه اين مهم، تنها زماني محقق مي شود كه يک دلیل تجاري براي فراهم 
آوردن عامل تسريع جريان انتقال داده ها وجود داشته باشد. وي در ادامه 
ــت: »جايي كه يک سیستم PCS، از قبل مستقر شده باشد،  اظهار داش
شرايطي ايده آل براي راهبري سیستم به عنوان نوعي گذرگاه رو به سوي 
ــتم از قبل  يک پنجره ي واحد فراهم مي آيد. با اين وجود، اگر اين سیس
موجود نباشد، استقرار يک PCS، انگیزه اي تجاري براي ارائه ي خدمات 
ــپس بايد در يک  ــاخص س ــاري رخ ـ  به ـ  رخ فراهم مي آورد. اين ش تج
ــترش يابد و زمینه ي ارتباط دوسويه ي بین تجارتـ   پنجره ي واحد گس
دولت و دولت ـ  دولت را فراهم آورد.«  وي در ادامه افزود: »وقتي سیستم، 
ــهیم  ــطوح آغاز مي كند، منافع حاصل از تس تبادل اطالعات را در اين س

داده ها نمايان خواهد شد.«
وي همچنین به اين نکته اشاره كرد كه: »ما هم اكنون شاهد استفاده ي 
ــطح ملي هستیم. بسیاري از  ــتم هاي مشابه PCS در س بنادر از سیس
ــتم AP+ كار مي كنند و در بريتانیا نیز، سیستم  بنادر فرانسه، با سیس
ــط با تجارت كانتینري،  ــراي انجام 90درصد از امور مرتب Destin8 ب

مورد استفاده قرار مي گیرد.« 
ــتاي  ــي IAPH، به عنوان گامي مهم در راس ــد به پروژه ي پژوهش باي
درک پتانسیل واقعي سیستم PCS نگريسته شود كه از حمايت كامل 
ــوي آن(  همه ي تأثیرگذاران در اين عرصه )هم در بندر و هم در آن س

برخوردار است.

بنادر مشاركت كننده:
1 . آنتورپ
2.بارسلونا

3 . ژاپن
4. سنگاپور 
5. شانگهاي
6. فلیکستاو

7.لوهاور
8. كره جنوبي

9. هامبورگ
10. مالزي

11. والنسیا
12. هنگ كنگ

13. مارسي
14. هند

15. رتردام

PCS از منظر یك خط كشتيراني
ــتريان  »برت وان گريکن« )Bert van Grieken(، مدير خدمات مش
خط كشتیراني مرسک )Maresk( متعلق به كشور هلند، در گفت وگو 
ــاخص هاي  ــورز )P&H(، در خصوص ش ــورت اند هارب ــريه ي پ با نش
ــتم PCS، نکاتي را به قرار زير بیان  عملیاتي و الزامات هزينه اي سیس

كرد: 
ــتمر، از سیستم PCS بندر رتردام  خط كشتیراني مرسک، به طور مس
ــناورهاي  ــاي مربوط به عملیات روزانه ي همه ي ش براي انتقال داده ه

ورودي به پايانه ي APM استفاده مي كند.
ــا عملکردهاي آن، ايجاد  ــتم PCS ب از ديد ما، مهم ترين ويژگي سیس
ــتم، به  ــود؛  اما اين سیس ــتريان تلقي مي ش ــط بین ما و مش نوعي واس
ــرايط فعلي  ــاهده ي ش ــتريان ما امکان آن را مي دهد تا ضمن مش مش

كانتینر خود، روند ترخیص آن را نیز، از نظر بگذرانند.
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ــک، پس از استخراج از  ــناورهاي مرس اطالعات مربوط به هر يک از ش
ــازي مركزي، به يک نرم افزار كاربردي محلي انتقال  سیستم مستندس
ــادل الکترونیکي داده ها  ــده، پیام مربوط به تب ــي يابد. نرم افزار يادش م
ــتم PCS رتردام  ــپس به سیس ــاد مي كند. اين پیام، س )EDI( را ايج
ــي  ــود. ما همچنین مي توانیم به نرم افزار PCS دسترس ــال مي ش ارس

داشته باشیم تا در صورت نیاز، به كمک آن داده ها را تغییر دهیم.
ــه با  ــد كاربر مجاز در يک زمان )كه در مقايس ــال اطالعات به چن ارس
ــتندات چاپ شده  ــتم قديمي، كه انتقال اطالعات بايد با ارايه مس سیس
ــود(، بهترين  ــريع تر انجام مي ش ــه كاربران مجاز، صورت مي گرفت س ب

شاخص سیستم PCS به شمار مي رود. 
ــتم PCS، براي دريافت  ــتريان مي توانند به سیس اين واقعیت كه مش
ــي داشته باشند و بخشي از امور  اطالعات الزم،  به طور آن الين دسترس
مربوط به ترخیص كاال را خود انجام دهند،  موجب صرفه جويي در زمان 
ــد؛ در حالي كه پیش از اين، آنان مجبور بودند براي دريافت  خواهد ش
ــماره ي اعالمیه و ترخیص   اطالعات مربوط به ترخیص بار )آگاهي از ش
بار( با ما به وسیله ي تلفن تماس بگیرند. مشتريان، همچنین مي توانند 
ــي گمرک يا توقیف گمركي يک  ــتم، از بازرس ــتفاده از اين سیس با اس

كانتینر آگاهي يابند.
ــت )برحسب میزان  ــركت هاي كشتیراني ممکن اس ــوي ديگر، ش از س
ــال مي كنند( نرخ هاي بااليي براي نصب يک سیستم  اطالعاتي كه ارس
ــتي حامل TEU 1000 كانتینر،  PCS بپردازند. براي مثال، يک كش
ــناور حامل TEU 50 كانتینر  ــیار بیش تري نسبت به يک ش مبلغ بس
ــال شود.  پرداخت خواهد كرد؛ زيرا هزار مجموعه ي اطالعاتي بايد ارس
ــح دهند كه  ــتیراني ترجی ــركت هاي كش ــت ش عالوه بر آن، ممکن اس
ــدري خود )به جاي  ــي از وظايف بن ــه ي PCS را به عنوان بخش هزين
پرداخت بر اساس فاكتورهاي ماهانه كه كنترل دقیق آن كاري زمان بر 

است( پرداخت كنند.

ــتم PCS و در  ــدن سیس ــت به خطر انحصاري ش اين امر، ممکن اس
ــود. در بندر رتردام، تنها  ــه، افزايش بي رويه ي قیمت ها منتهي ش نتیج
ــتم رقیب ديگري در دسترس  ــتم PCS وجود دارد و سیس يک سیس
نیست. بنابراين، شركت هاي كشتیراني نمي توانند همه ساله قیمت هاي 
ــده از سوي تأمین كنندگان گوناگون را براي بازنگري گزينه هاي  ارايه ش

در دسترس، با يکديگر مقايسه كنند.
ــکل قابل توجهي وجود ندارد، اما كسي از آينده خبر ندارد. شايد  اكنون، مش
ــي در زمینه ي تنظیمات فني  ــه برابر كنند. وقت ــا قیمت ها را دو يا س آن ه
الزم، سرمايه گذاري كرده باشید، درواقع به يک سیستم واحد PCS محدود 
شده ايد كه شرايط را دشوار مي كند و بي ترديد، انصراف از سیستم و بازگشت 

به شرايط قبلي يا تغییر تأمین كننده، گران و پرهزينه خواهد بود.
بنده مايلم برخي تغییرات در ساختار الگوي مديريت PCS را مشاهده 
ــئوالن گمرک بندر اجازه مي دهد ضمن كنترل شرايط،  كنم، كه به مس
ــا تنظیم قیمت  ــت گذاري تجاري ي ــعه و سیاس بر روند مديريت، توس
ــتم PCS نیز، تأثیرگذار باشند. براي مثال، مايل نیستیم پولي را  سیس
كه مي پردازيم، به خدماتي اختصاص يابد كه به آن ها نیاز نداريم. مبالغ 
ــعه ي سیستم را پوشش  پرداختي، هم اكنون هزينه هاي پژوهش و  توس
ــد هزينه هاي جانبي آن را تأمین كنند؛   ــد؛ اما مديران بندر، باي مي دهن
ــرايطي كه كاربران خصوصي، فقط نرخ هاي موردنیاز در زمینه ي  در ش

پديده هاي نگراني زاي جاري را پرداخت مي كنند.
ــتم PCS در  ــک، از به كارگیري سیس ــتیراني مرس در نهايت، خط كش
ــطوح پرداخت هزينه و خدمات، دو عامل مهمي  هلند رضايت دارد. س
محسوب مي شوند كه براي اجراي دقیق و همه جانبه ي روند يک بندر، 
مد نظر قرار مي گیرد و سیستم PCS،  بي ترديد ما را در تحقق اين دو 

مورد ياري مي رساند.■

Ports&Harbors منبع:   نشريه ي
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 ،)BGAN )Broadband Global Area Network پايانه ي ماهواره اي
ــّیار ماهواره اي با پوشش  ــتگاه زمیني در سرويس ارتباطات س يک ايس
ــط ماهواره هاي Inmarsat )فاصله ي بین 76  ــت كه توس جهاني اس
درجه ي جنوبي تا 76 درجه ي شمالي( فراهم مي شود و قابلیت ارايه ي 
ــتركان  ــات مختلف، اعم از انتقال voice & data به كلیه ي مش خدم

اين سرويس را ايجاد مي كند.
سرويس شبکه ي گسترده ي ماهواره اي، هنگامي مورد توجه دريانوردان 
قرار گرفت كه توانست وابستگي به ايستگاه هاي گیرنده و يا فرستنده ي 
ــته كاربران را با  ــته يا ناخواس ــکي را، كه خواس راديويي در دريا و خش
محدوديت هايي نظیر بسترهاي مخابراتي )سیم،  فیبر نوري و دكل و...( 
ــواج راديويي روبه رو مي كرد، از میان  ــار ام و همچنین قابلیت هاي انتش
بردارد. اين سرويس ها با پديده اي به نام اينمارست A شروع به فعالیت 
ــت، اين سرويس از سال 2007 میالدي، ديگر  كردند )الزم به ذكر اس
ــط ماهواره هاي اينمارست پشتیباني نمي شود( و در طي 2 دهه ي  توس
ــل هاي جديدتري به  ــرفت تکنولوژي هاي ارتباطي،  به نس اخیر، با پیش
ــاي Inmarsat-B،Inmarsat-C و FLEETهاي 33، 55 و  نام ه
ــل نوين و جامع اين پايانه ها با تركیبي  77 تغییر يافتند. هم اكنون، نس
ــاي مخابراتي و رايانه اي به نام BGAN در اختیار كاربران  از قابلیت ه

قرار گرفته است.
ــتفاده، پوشش گسترده ي جهاني و سهولت در حمل ونقل  راحتي در اس

ــوب  ــتفاده از اين پايانه ي ماهواره اي محس آن ها، ازجمله ي مزاياي اس
ــغل خود، مجبور  ــیاري افراد كه به اقتضاي ش ــوند كه توسط بس مي ش
ــرداري قرار  ــتند، مورد بهره ب ــي و متعدد هس ــافرت هاي طوالن به مس

مي گیرند. 
ــريع و مطمئن  ــي س ــیع براي تبادل اطالعات، دسترس پهناي باند وس
ــه ي تلفني در هر نقطه از  ــبکه ي جهاني اينترنت و قابلیت مکالم به ش
ــتم ماهواره اي، ازجمله مزايايي است  ــش اين سیس آب هاي تحت پوش
ــت نیافتني دريانوردان پیش  كه مي توان از آن ها به عنوان رؤياهاي دس
ــته ياد كرد. هم اكنون، شركت هاي بزرگ مخابراتي با  از 2 دهه ي گذش
ــتاي ارائه ي اين خدمات گام برمي دارند و صنعت  شتاب فراوان در راس

دريانوردي نیز، يکي از اصلي ترين مشتريان آن ها محسوب مي شود.
برخي از قابلیت هاي فني اين دستگاه در مقايسه با نسل پیش از خود، 

به شرح زير است:
ــي، قابلیت هاي بیش تري را  ــا پايانه هاي قديم ــه ب اين پايانه در مقايس
ــازد. اين پايانه، يک دستگاه بسیار سبک وزن با قابلیت هاي  فراهم مي س
فراوان از نظر اتصال به شبکه هاي رايانه اي و بسیار توانمند در زمینه ي 
ــخت ترين  ــادل اطالعات )حتي به صورت پیام كوتاه( و كاربرد در س تب
ــرايط آب وهوايي است كه متناسب با شرايط كاري دريانوردان فراهم  ش
آمده است. از اين رو، با گذشت زمان میزان تقاضا براي استفاده از اين 

نوع پايانه ها به سرعت رو به افزايش خواهد بود. ■

معرفي پايانه هاي نوين ماهواره اي
اداره ارتباطات دريايي سازمان بنادرودريانوردي
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ــي،  درياي دزدي  ــي  جهان ــزارش  گ ــروزه  ام
انتشاريافته از سوي اتاق بین المللي وابسته به 
سازمان جهانی دريانوردي،  بیانگر اين واقعیت 
ــت كه تعداد راهزن هاي دريايي در سه ماه  اس
ــورد يورش در  ــالدي، با 142 م اول 2011می
سطح دنیا،  همچنان از میزان بااليي برخوردار 
ــت. اين افزايش چشمگیر، با رشد ناگهاني  اس
ــديد راهزني در سواحل سومالي رقم زده  و ش
ــد؛  به طوري كه تعداد حمالت از 35 مورد  ش
ــه ماه اول سال گذشته،  به 97 مورد در  در س
ــال جاري میالدي افزايش  ــه ماه نخست س س

يافت.
 international Maritime( ــزارش ــق گ طب

)Bureau's
IMB، در سه ماه  اول 2011، تعداد 18 فروند 

كشتي در سطح جهان ربوده شدند، 344 تن 
از خدمه ي كشتي ها به گروگان گرفته شدند، 
ــدند. در 45 مورد  ــز مفقود ش ــش نفر نی و ش
ــتي شدند و به  ــیانه وارد كش ديگر، آنان وحش

سوي 45 كشتي ديگر نیز، آتش گشودند. 
 IMB كاپیتان پوتنگال موكاندن، مدير مركز
كه گزارش راهزني هاي دريايي از سال 1991 
ــت، اظهار  ــي و ثبت كرده اس میالدي را بررس
داشت: »ارقام راهزني و گروگانگیري مسلحانه 
ــه ماه اول سال جاري، باالتر از  در دريا طي س
ــت كه در سه ماه اول سال گذشته  ارقامي اس

ثبت كرده ايم.«
ــال 2011، دزدان دريايي  ــه ماه اول س در س
ــتند و  ــتي ها را كش هفت نفر از خدمه ي كش
ــیب وارد كردند. در  ــر ديگر نیز آس ــه 34 نف ب

مترجم: مهديه میناوند

تدارك حمله هاي پياپي در سواحل سومالي

78

18
ه 1

مار
 ش

ا /
دری

 و 
در 

بن

امنيت دریانوردیگزارش



ــال 2006، فقط دو مورد  ــه ماهه ي اول س س
ــده بود. از بین 18  ــه ي جاني گزارش ش صدم
ــه ماه اول امسال در  ــتي كه در س فروند كش
ــورد در  ــده اند،  15 م ــان ربوده ش ــطح جه س
سواحل شرقي سومالي و در حوالي خلیج فارس 
ــدند.  و يک مورد نیز، در خلیج عدن گرفتار ش
ــه،  299 نفر به گروگان  ــا در همین منطق تنه
ــش نفر ديگر نیز، از كشتي هاي  درآمدند و ش
ــام IMB در آخرين  ــدند. ارق ــود ربوده ش خ
ــانگر آن بود  ــمارش خود در 31 مارس، نش ش
ــومالي، 596 نفر از خدمه  كه دزدان دريايي س

را از 28 كشتي به اسارت گرفته اند.
ــت: »ما افزايش  ــدن ابراز داش كاپیتان موكان
ــونت و  ــه ي اِعمال خش ــمگیري در زمین چش
ــومالي به كار  فنوني كه دزدان در درياهاي س

مي گیرند، مشاهده مي كنیم.« 
ــتي از  وي اضافه كرد: »تعداد قابل توجهي كش
ــومالي در شرق و شمال شرق خلیج  درياي س
ــده است. موقعیت مکاني برخي  عدن ربوده ش
ــتي هاي مادر مهاجمین مشخص است.  از كش
ــتي ربايي هاي بیش تر،  براي پیشگیري از كش
يکي از اقدام هاي اساسي اين است كه عملیات 

بارزي علیه كشتي هاي مادر صورت گیرد.«
ــیمیايي  تانکرهاي بزرگ حامل نفت و مواد ش
ــر حمالتي كه  ــژه در براب ــتعال، به وي قابل اش
ــدت  ــین صورت مي گیرد، به ش ــالح آتش با س
آسیب پذير هستند. كاپیتان موكاندن در ادامه 
ــه تانکر بزرگ كه وزن خالي آن ها  گفت: »س
ــود، امسال از شاخ  100.000 تن برآورد مي ش
آفريقا ربوده شده اند. از مجموع 97 كشتي كه 
در منطقه مورد حمله قرار گرفته اند،  37 مورد 
تانکر بودند و وزن خالي 20 تانکر از اين تعداد 

باالي 100.000 تن است.«
تعدادي از كشورها سعي بر آن دارند تا نیروي 

ــدف مقاومت قاطعانه در  ــي خود را با ه درياي
ــز كنند.  ــیج و مجه ــر دزدي دريايي، بس براب
 IMB ــط ــش قدرت اخیر، كه توس طي نماي
ــین شده است، نیروي دريايي  توصیف و تحس
ــومالیايي را در  هند، تعداد 61 دزد دريايي س
ــده در سواحل غربي هند  يک كشتي ربوده ش

دستگیر كرد.
در نقاط ديگر، در سه ماه نخست سال 2011، 
9 مورد حادثه در سواحل مالزي، گزارش شده 
ــوان به ربوده  ــت كه از جمله ي آن ها مي ت اس
ــدن يک يدک كش و يک قايق در سواحل  ش
ــاره كرد. در  جزيره ي تیومن )Tioman( اش
ــلح به  ــر نیز، ربايندگان، مس هفت مورد ديگ
ــتي ها يورش  ــرم و چاقو به كش ــالح هاي گ س

برده اند.
ــورد از مجموع  ــل 126 م ــل، مح نمودارمقاب
ــاره در طي اين دوره  ــه ي مورد اش 142 حادث
را مشخص مي كند. با اضافه كردن سومالي به 
ــاخ آفريقا،  خلیج عدن، آمار كلي مربوط به ش

سرسام آور خواهد بود.
ــه مورد حمله به  اين حوادث در نیجريه، با س
كشتي ها در الگوس ثبت شده است. كاركنان 
ــتي ها در اين مناطق، افزايش خشونت و  كش
ــه از آن جمله  ــزارش مي كنند ك ــه را گ حمل
ــرد كه در آن،  ــاره ك مي توان به حادثه اي اش

تعداد 27 نفر از كاركنان آسیب ديدند. 
ــاره ي  درب  IMB ــاي  دغدغه ه و  ــا  نگراني ه
گسترش راهزني های دريايي به سبک نیجريه 
افزايش يافته است. حادثه اي كه طي آن، يک 
 ،)Benin( تانکر مواد شیمیايي از كشور بنین
ــد و  ــه ربوده ش ــايگي نیجري ــع در همس واق
ــمت الگوس  ربايندگان، در نهايت آن را به س
ــز گزارش دهي از وضعیت  هدايت كردند. مرك
ــز داراي  ــا مرك ــي )IMB( تنه دزدي درياي

ــت كه گزارش يورش هاي  ــاني اس نیروي انس
ــي از همه ي نقاط جهان را طي  راهزنان درياي

24 ساعت شبانه روز دريافت مي كند.
)IMB(، همه ي رؤسا و مالکان كشتي ها را قوياً 
تشويق مي كند تا اخبار مربوط به راهزني هايي 
ــد و كلیه ي موارد  ــاق افتاده ان ــه عماًل اتف را ك
ــکوک به  راهزني ناكام و همچنین، موارد مش
ــوادث مربوط به راهزني  ــي و وقايع و ح راهزن
ــزارش دهند. اين  ــلحانه را به آن مركز گ مس
ــخ گويي ها و  ــدام اولیه كه در زنجیره ي پاس اق
ــورت مي پذيرد، يکي  ــت ها ص اجابت درخواس
ــراي حصول اطمینان  ــي ب از راه كارهاي اساس
ــع ذي ربط، منابع  ــت كه مراج از اين مهم اس
ــا راهزني  ــراي مقابله ب ــروري را ب ــي و ض كاف
ــد. آمار حمل ونقل  ــي اختصاص مي دهن درياي
يک سازمان بین المللي غیرسیاسي و مستقل 
ــدف، همانند يک  ــد در نیل به اين ه مي توان

عامل تسريع كننده مؤثر باشد.■

نمودار: تنگه ي سنگاپور ـ  نیجريه ـ مالزي ـ اندونزي ـ خلیج عدن ـ  بنگالدش ـ 
درياي جنوب چین ـ سومالي
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 MAIB = Marine Accident( شاخه ي تحقیقات حوادث دريايي بريتانیا
Investigation Branch(، مقامات بنادر بريتانیايي را به توافق در زمینه ي 
تعیین حداقل میزان حمايت ناخدايان از سوي خدمه ي كشتي هاي حاضر 
در پل فرماندهي فراخواند. گزارش هاي MAIB، مربوط به حوادث دريايي، 
حکايت از آن دارد كه بسیاري از حوادث دريايي، در اثر قطع ارتباط بین ناخدا 

و گروه حاضر در پل فرماندهي كشتي رخ مي دهد.
ــداد 5449 حادثه ي دريايي به  ــال هاي 1991 و 2009 میالدي، تع بین س
 Steve( ــتیو كلینچ ــت. به گفته ي كاپیتان اس ــده اس MAIB گزارش ش
Clinch(، بازرس ارشد MAIB، سه عامل اصلي اين حوادث عبارت بودند 
از: برخورد با موج شکن ها و ساير سازه هاي بندر، خرابي ماشین آالت و به گل 
نشستن شناورها. نخستین و سومین علت، معموالً از قطع زمینه هاي ارتباطي 

با پل فرماندهي نشأت مي گیرند. 
ــزاری كنفرانس  ــده در جريان برگ ــتفاده از فرصت ايجادش »كلینچ« با اس
ــا )BPA=British Ports Association( در نیوكي  اتحاديه ي بنادر بريتانی
ــت ايجاد ارتباطات مطلوب بین ناخدا و گروه  )Newquay( انگلیس، بر اهمی
ــاره كرد كه در  پل فرماندهي تأكید ورزيد. وي در اين خصوص، به حادثه اي اش
اوايل سال 2009 میالدي براي شناور والرموسا )Vallermosa( )تانکر حامل 
ــتي در پايانه ي هامبل  ــت( اتفاق افتاد. اين كش ــوخت موتور ج 35هزار تن س
)Hamble Terminal( متعلق به بريتیش پترولیوم در بندر ساوت هامپتون 
)Southampton( بريتانیا،  با دو تانکر سوخت برخورد كرد كه در نتیجه ي اين 
ــیدن به هر سه شناور و موج شکن، به دلیل نشت نفت  حادثه، ضمن آسیب رس

درون آب، محیط زيست دريايي نیز، دچار آلودگي شد.
MAIB در گزارش خود،  به موارد زير اشاره كرد: 

● از نزديک شدن شناور، به داليل غیرضروري اداري، جلوگیري شده است.
● ناخدا بر اثر تحمل فشار كاري سنگین، خستگي و استرس هاي عصبي )كه بر 

عملکرد وي تأثیر منفي گذاشتند( رنج مي برده است.
ــت كافي كنترل  ــدا را با دق ــي، اقدامات ناخ ــل فرمانده ــروه پ ــراد گ ● اف

نمي كرده اند.
تصمیم مربوط به توقف يا جلوگیري از نزديک شدن شناور، توسط ناخداي 
كشتي يا افراد گروه پل فرماندهي اتخاذ نشد؛ اما دو نقطه ي بعدي در كنترل 
ــت. »كلینچ« تشريح كرد كه طرح سفر دريايي )طرح اصلي(،  آنان قرار داش
توسط ناخدا و افراد گروه پل راهبري، به خوبي مورد بحث و تبادل نظر قرار 
نگرفت؛ به گونه اي كه پس از ارايه ي كوهي از اطالعات به ناخدا، هیچ يک از 

كاركنان كشتي، متوجه نشدند كه طرح سفر اشتباه بوده است.

ــان كرد: »وقتي ناخداي كمکي كشتي وارد عرشه شد،  »كلینچ« خاطرنش
ناخداي اصلي عقب ايستاد و همه ي مسئولیت هاي كنترل كشتي را به افراد 
گروه پايلوت سپرد. بنابراين، فرمانده ي كشتي كسي را در اختیار نداشت تا 
بتواند با وي در مورد طرح اصالح شده ي سفر گفت وگو كند و ناخدا تنها كسي 

بود كه طرح سفر را كنترل كرد.« 
ــتي ها به داليل گوناگون،  وي در ادامه افزود كه كنترل و راهبري مانور كش
مانند: سرعت، جريان جزر و مد، باد، حجم ترافیک و نقشه ي مهندسي كانال 
ممکن است كار دشواري باشد و بر خروجي آن تأثیر بگذارد، بنابراين، اجراي 
ــط افراد گروه پل  ــود، بلکه بايد توس تصمیمات نبايد به يک نفر محدود ش

فرماندهي، به عنوان يک مجموعه، بررسي و كنترل شود.
ــده، تصريح شده است كه شركت نفتي بريتیش پترولیوم  در گزارش يادش
بريتانیا )BP Oil UK(، در پي وقوع اين حادثه اقدامات متعددي را به اجرا 
درآورده است. در آينده عملیات راهبري به داليل اداري متوقف نخواهد شد 
و شركت مزبور تضمین خواهد كرد كه شناورها در مسافت مشخصي از بندر، 
 Navigazione( از همه ي اسناد كاغذي الزم برخوردار شوند. راهبر شناور
Montanari( نیز، از يافته هاي MAIB در زمینه ي عملکرد افراد گروه پل 

فرماندهي خود، يادداشت برداشته است.
»كلینچ« در گفت وگو با نشريه پورت اند هابورز )P&H( اظهار داشت كه هم 
ناخدايان و هم خدمه )به ويژه كاپیتان كشتي( بايد مسئولیت درک، بررسي و 
كنترل طرح سفر دريايي و ايجاد هماهنگي و انطباق همه ي عملیات راهبري 
همراه آن را بر عهده بگیرند. وي در اين خصوص خاطرنشان كرد كه وقتي 
ــه حضور دارد، كاپیتان كشتي و ناخدا، هردو مسئول قلمداد  ناخدا در عرش

مي شوند. 
 UKMPG=UK( ــا ــادر اصلي بريتانی ــه كرد كه گروه بن MAIB توصی
ــق با يکديگر، آنچه را كه  ــن تواف Major Ports Group( و BPA، ضم
از افراد گروه  پل فرماندهي و ناخدايان انتظار دارند، تهیه و تدوين كنند. در 

همین راستا، UKMPG و BPA بايد: 
ــايي و آموزش الزامات موردنیاز در راستاي توانمندسازي ناخدايان  ● شناس

براي انسجام هرچه بیش تر با افراد گروه پل فرماندهي را اجرا كنند.
● از دسترسي كمک ناخدا به حداقل سطح پشتیباني موردنیاز توسط افراد 
ــپس از وصول اين اطالعات توسط شناور اطمینان  گروه پل فرماندهي و س
حاصل كنند. همچنین بايد روش مؤثري براي شناسايي و ثبت شناورهايي 

كه در تأمین اين حداقل الزامات قصور مي ورزند، در دسترس باشد. 
»كوين ريچاردسون« )Kevin Richardson( مديرعامل عملیات بندري بندر 

مترجم: نوروز محمدخاني

به گفته ي مس�ئول تحقيقات حوادث دريايي بريتانيا، ناخدايان به حمايت بيش تر از سوي 
گروه هاي ايجادكننده ي ارتباطات بر روي عرشه ي كشتي ها نياز دارند. وي در همين راستا 

بنادر انگليس را به مشاركت در اين امر و تالش براي تحقق اين مهم فراخواند.
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دوور )Dover( و ريیس لنگرگاه، اظهار داشت: »كار گروهي متشکل از رؤساي 
اسکله و كمک ناخدايان ايجاد مي شود. به اين منظور، يک زيرگروه تشکیل و با 
 UK Marine( حضور نمايندگاني از اتحاديه ي كمک ناخدايان دريايي بريتانیا
 )Chamber of Shipping( ــتیراني ــاق كش Pilots Association( و ات
تکمیل شد.« وي در ادامه گفت: »اين گروه براي تدوين آن چه كه روند انسجام 
افراد گروه پل فرماندهي/ كمک ناخدا را میّسر مي سازد و نیز، يافتن گزينه هاي 
آموزش و روش هاي دست يابي به پیام در بخش هاي مختلف صنعت كشتیراني، 
ــش كرده است. اعضاي گروه بسیار خوب و صمیمانه با يکديگر  به سختي كوش
همکاري كردند )بسیار بهتر از آن چه كه پیش بیني مي شد( و پیشرفت موردنظر 
فراهم آمد كه ماحاصل آن، در قالب پیشنهاداتي نمود يافته و قرار است از سوي 
ــتاندارد ايمني دريايي بندر  ــت آتي كارگروه اس اعضا و در جريان برگزاري نشس

)Port Marine Safety Code( در شهر ساوت هامپتون ارايه شود.«
ــتي و كمک ناخدا را ايجاب  اين امر، تغییر در ايده و طرز تفکر كاركنان كش
مي كند. »كلینچ« ضمن پذيرش اين واقعیت كه كمک ناخداهاي بريتانیايي 
معموالً از جمله كاركنان آموزش ديده و ماهر كشتي به شمار مي روند، اظهار 
داشت: »برخي بر اين باورند كه به پشتیباني و حمايت گروه كاركنان كشتي 
نیاز دارند. اين وضعیت، همچنین ممکن است به دلیل وجود موانع فرهنگي 
ـ  همان طور كه  ــود. برعکسـ  ــديد ش ــا افتراق زباني در پل فرماندهي تش ي
ـ  كاركنان كشتي ممکن است پل  ــدـ  ــا نشان داده ش در حادثه ي والرموس
فرماندهي را با حداقل گزينه اما با كاركرد مستقل ترک كنند.« وي در اين 
خصوص تصريح كرد كه: »شاخص هاي يادشده، به منزله ي ايده هايي است كه 

بايد پايان يافته تلقي شوند.«
»ريچاردسون« با تأكید بر اين نکته كه مشکل يادشده، مشکل قابل تکراري است، 
گفت: »MAIB به روشني نشان مي دهد كه حادثه ي اخیر، مورد تازه اي نیست 
ــابه اين رويداد نیز، رخ داده است كه در همه ي آن ها نبود انسجام  و حوادث مش
و يکپارچگي در میان افراد گروه پل فرماندهي، به عنوان عامل اصلي بروز حادثه 
ــت.« وي در ادامه افزود: »تأثیر بالفعل حوادث، همواره اسف بار  نقش داشته اس
است: از دست رفتن زندگي، كار و آلودگي. مورد يادشده شاخصي است كه بايد 
 UK( به آن پرداخته شود.« وي كه رياست اتحاديه ي ناخدايان لنگرگاه بريتانیا
Harbor Masters Association( را بر عهده دارد، بر اين باور است كه به 
اين موضوع هنوز به طور كامل پرداخته نشده است، زيرا دست يابي به يک توافق 
كلي از سوي همه ي گروه هاي درگیر، كار دشواري است و در اين زمینه، مقام هاي 
بندر، مقام هاي قضايي، مالکان كشتي، خدمه و ناخدايان كشتي بايد به توافق مورد 

لزوم دست يابند.«
»ريچاردسون« در پايان اظهار داشت: »يک بندر فعال، در اين فرآيند پیچیده، 
ــئوالن بنادر، رؤساي لنگرگاه ها و  مي تواند و بايد نقش خود را ايفا كند. مس
 Marine Safety( اشخاص منصوب شده بر اساس استاندارد ايمني دريايي
ــتند و بايد ناخدايان را در شرايط  Code(، همگي داراي نقش اثرگذار هس
ــن افراد گروه پل فرماندهي  ــود يا در وضعیت ناكارآمد بودن تعامل بی كمب

حمايت كنند.« 
وي در ادامه گفت: »آنان بايد اين نکته را كامالً روشن سازند كه يک ناخدا 
حق دارد بگويد: نه!، اگر نگران گروه پل فرماندهي يا تجهیزات باشد. وي بايد 
بتواند شناور را متوقف كند و به لنگرگاه يا محل امن انتظار برود و مطمئن 
شود كه از تصمیماتش پشتیباني خواهد شد. ناخدا، سپس بايد ضمن كنترل 

وضعیت، اقدامات الزم را به عمل آورد و آن گاه وارد بندر شود.«

افراد حاضر در گروه پل فرماندهي
ـ كه ممکن  ــر ديده بان )OOW(ـ  گروه پل فرماندهي، معموالً از يک افس
ـ  و مسئول سکان يا  است افسر اصلي، افسر فرمانده يا كاپیتان كشتي باشدـ 
سّکان دار تشکیل مي شود. در صورت نیاز، يک كارآموز در حال آموزش، يک 
ــت در محل پل فرماندهي  راهبر GMDSS و يک ديده بان نیز، ممکن اس
حضور داشته باشند. با اين وجود، گروه پل فرماندهي، معموالً از دو نفر به قرار 

زير تشکیل مي شود: يک افسر ديده بان و يک مسئول سّکان يا سّکان دار.
كاپیتان كشتي، مسئول شناور، خدمه و بار موجود در آن مي باشد. در مّدت 

نزديک شدن كشتي به بندر، وقتي كمک ناخدا در عرشه حضور دارد، كاپیتان 
كشتي بايد تصمیم بگیرد كه بر اساس توصیه ي  او عمل كند يا خیر؟ البته 
در عمل، كمک ناخدا و كاپیتان كشتي بايد به عنوان افراد يک گروه، بر اساس 
ــناور و تجربه ي كمک ناخدا از ناوبري شناورها در بندري  درک كاپیتان از ش
خاص، فرامین الزم را اجرا كنند. در مّدت نزديک شدن شناور به بندر، يک 
طرح سفر دريايي )كه در آن اطالعات مربوط به وضعیت ترافیک، جايي كه 
ــتي در زماني خاص بايد در آن جا باشد، جايي كه شناور مي تواند لنگر  كش

اندازد و... فراهم مي آيد( به كشتي ارسال مي شود.
ــط  ـ  توس ـ  از طريق رادار يا تلفنـ  اين اطالعات، معموالً به صورت كالميـ 
راهبر يا مسئول مديريت ترافیک شناور )كه ممکن است از مقام هاي بندر يا 

گارد ساحلي باشد( انتقال مي يابد.
»استیو كلینچ«، بر اين نکته تأكید كرد كه در صورت دسترسي به اينترنت، 
امکان ارسال پیشاپیش طرح سفر دريايي به كشتي ها )قبل از ورود شناور( 
ــاس يافته هاي MAIB، ارايه ي حداقل سطح پشتیباني،  وجود دارد. بر اس
ــفر دريايي )خدماتي كه هم اكنون در اختیار كشتي هايي  با ارسال طرح س
قرار مي گیرند كه در حال نزديک شدن به بنادر استرالیا هستند( امکان پذير 

مي شود.■
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ــز  مرك ــاني  اطالع رس و  ــادي  اقتص ــاور  مش
ــن )CIO(، اظهار  ــاني اينترنتي چی خبررس
ــت، همراه با  ــت كه يک تغییر در وضعی داش
ــخ كاماًل متفاوت براي بندر  دو واكنش يا پاس
ــه ي غربي،  ــون )Incheon( در كران اينچئ
ــئول پايتخت كره ي جنوبي،  نزديک شهر س
ــرقي  ــان، در كرانه ي جنوب ش ــدر بوس و بن
ــددي را ايجاد خواهد  ــور، اثرات متع اين كش
ــاري با توجه به تغییر  كرد: تغییر محیط تج
ــوان يک  ــادي چین به عن ــاختار اقتص درس

قدرت اقتصادي، به وقوع خواهد پیوست.
ــج بوهاي  ــرقي، خلی ــمال ش ــیاي ش در آس
از   ،)Rim( ــم  ري ــه ي  منطق و   )Bohai(
ــد. اقتصاد  ــر برخوردار بوده ان بیش ترين تأثی
ــبیده،  چین، نه يک اقتصاد واحد و به هم چس
بلکه به عنوان مجموعه اي از مناطق اقتصادي 
ــود. شهر پکن به  جداي ازهم شناخته مي ش
عنوان پايتخت چین و شهر بندري تیان جین 
ــادي  اقتص ــب  قط ــن  مهم تري  ،)Tianjin(
منطقه ي بوهای محسوب مي شوند. اين منطقه 
ــب اقتصادي اين  ــومین قط نیز، به عنوان س
كشور، از مزيت مبادالت تجاري با كشورهاي 
همجوار، يعني ژاپن و كره ي جنوبي برخوردار 

ــت. مركز خبررساني يادشده )CIO(، در  اس
ــتیک  گزارش ماه جوالي خود ازصنعت لجس
ــال هاي گذشته،  چین، اعالم كرد كه طي س
ــايگان خود، به  ــه با همس تیانجین در مقايس
دلیل تمركز بر تجارت آسیاي شمال شرقي، 

از ركود اقتصادي كم تري رنج برده است. 
ــارت، در اقتصاد  ــه ي CIO، اين تج به گفت
ــي كه فعالیت هاي  محلي خلیج  بوهاي )جاي
ــص ملي  ــد ناخال ــد تولی ــاري آن 9درص تج
ــود. رقم  ــد( هدايت مي ش ــکیل مي ده را تش
يادشده، با توجه به میزان برآوردشده ي تولید 
ــال 2009 میالدی،  ناخالص ملي چین در س
ــادل 5تريلیون دالر )منبع IMF(، میزان  مع
ــي رود. اين منطقه با  ــمار م قابل توجهي به ش
ــتیکي  لجس امکانات  دولت،  ــرمايه گذاري  س
ــعه ي فرودگاه و شبکه هاي  بهتر )شامل: توس
ــي جديد( برخورداري از نیروي كار ارزان  ريل
و ايجاد منطقه ي آزاد تجاري، زمینه ي جذب 
شركت هاي پردازش گر را فراهم آورده است. 
ــد و توسعه ي  ــرفت ها، رش در عوض اين پیش
صادرات و واردات مواد خام، كاالها و اجناس 
ــز  مراك ــده ي  تمام ش و  ــده  نیمه پردازش ش
ــي، دو بندر كره ي جنوبي  پردازش بین الملل
ــاري خود  ــاي تج ــري فعالیت ه ــه بازنگ را ب

وامي دارد.
ــدود 440 كیلومتر  ــا فاصله ي ح ــون ب اينچئ
ــتقیم قرار دارد؛  از تیانجین در يک خط مس
ــه مقصدي بديهي براي صادرات  به گونه اي ك
ــمار مي رود.  ــاي و برعکس به ش ــج بوه خلی
ــط 40 كیلومتر از  ــهر اينچئون، فق بندر و ش
ــئول فاصله دارند و روي هم، تقريباً  مركز س
ــهر مهم مركزي را تشکیل مي دهند.  يک ش
البته سئول يک مركز اصلي تجاري است كه 
ــي حدود 10/5 میلیون نفر )در اواخر  جمعیت
ــت.  ــود جاي داده اس ــال 2007( را در خ س
ــهر در اواخر سال  تولید ناخالص ملي اين ش
ــم 193/7 میلیارد دالر آمريکا  2006، به رق

)22/6درصد تولید ناخالص ملي كشور يعني 
ــد. به نقل  ــم 856/1 میلیارد دالر( بالغ ش رق
ــي محلي دولت كره جنوبي:  از پايگاه اينترنت
وقتي بر مناطق كالن شهر اضافه مي شود، اين 
رقم به 408/59 میلیارد دالر يا 47/7 درصد 

تولید ناخالص ملي كشور افزايش مي يابد.
ــهر،  ــه اي كالن ش ــون در منطق ــدر اينچئ بن
ــوردار از اهمیت  ــاي واقعي كلمه، برخ به معن
باالي اقتصادي واقع شده است و در فاصله اي 
نه چندان دور )از مسیر دريايي( از كالن شهر 
بسیار بااهمیت ديگري به لحاظ اقتصادي قرار 
ــر اينچئون  ــت اگ دارد. بنابراين، منطقي اس
ــه دنبال يافتن  ــود ببرد و ب از اين واقعیت س
فرصت هاي الزم براي افزايش حجم مبادالت 
ــوزه ي صادرات و  ــاري در ح ــادي و تج اقتص

 ،)P&H (جيم ويلسون ، سردبير بخش آسيا � اقيانوسيه ي نشريه ي پورت اند هاربورز
در اين مقاله  تأثير چين بر دو بندر كره ي جنوبي را مورد ارزيابي قرار مي دهد.
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واردات با كالن شهر همسايه ي خود باشد. 
ــريه P&H در اواخر سال  وقتي خبرنگار نش
ــخن گوي  ــته از اين بندر ديدار كرد، س گذش
ــرح  ــک ط ــورد ي ــي را در م ــدر، اطالعات بن
ــدود 79 میلیارد  ــرمايه گذاري به ارزش ح س
ــده،  ــار وي قرار داد. طرح يادش دالر در اختی
ــاي  ــي حوضچه ه ــون اليروب ــي چ برنامه هاي
ــیر و كانال هاي دسترسي، ساخت  تغییر مس
ــعه ي  ــاير برنامه هاي توس ــکن ها و س موج ش
ــخن گو  عمومي بندر را دربرمي گرفت. اين س
ــه  ــت يابي ب ــال دس ــت: »در ح ــار داش اظه
ــاحلي، به صورت اجاره به  زمین هاي درون س
ــرط تملیک هستیم؛ البته خواسته هاي ما،  ش
ــود؛ بلکه تالش  تنها به زمین محدود نمي ش
ــهیالت و امکانات الزم  مي كنیم تا همه ي تس

ــت آوريم«. وي  ــتم لیزينگ به دس را با سیس
ــا امیدواري افزود: »چین، گام هاي  در ادامه ب
بلند اقتصادي برداشته است و امروزه توسعه،  
به شاخص حايز اهمیت و مهمي تبديل شده 

است.«
ــرا به گونه اي متفاوت  ــور، ماج در جنوب كش
ــه تیان جین )در  ــود. اينچئون ب دنبال مي ش
ــا دريا  ــه 530nm ب ــان ك ــه با بوس مقايس
ــافتي در  ــت. مس ــه دارد( نزديک تر اس فاصل
ــان جدا  حدود 810nm، تیان جین را از بوس
مي كند و بندر در كرانه اي قرار دارد كه انجام 
ــیر  فعالیت هاي صادرات و واردات بار در مس
ــان ـ خلیج بوهاي، چندان قابل مقايسه  بوس
ــابه در مسیر اينچئون ـ خلیج  با فعالیت مش
ــت. براي مثال، با در نظر گرفتن  بوهاي نیس

يک كشتي كانتینري به ظرفیت 2000teu با 
سرعت 20 گره دريايي، فاصله ي اضافي زمان 
سفر دريايي را حدود يک روز افزايش مي دهد. 
ــیر )در  با توجه به قیمت هاي بانکر سريع الس
ــزارش، حدود 443 دالر  زمان تهیه ي اين گ
ــن 380IFO( هزينه ي قابل توجه و  در هر ت

اضافي تحمیل خواهد شد.
ــخیص  ــان اين نکته را تش مديريت بندر بوس
داده است كه هم رشد اقتصادي شمال چین 
ــعه ي بنادر كره ي جنوبي  ــد و توس و هم رش
ــن بندر به  ــي كه اي ــت را )زمان ــت رقاب مزي
ــتین بندر مهم صادرات و واردات  عنوان نخس
ــود برده است( كاهش  كره ي جنوبي از آن س

داده اند. 
ــراي بهره گیري  ــان ب خوش بختانه، بندر بوس
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ــل دريايي كاال  ــت بازرگاني حمل ونق از مزي
ــیفیک، در موقعیت  در حوزه ي ترانس ـ پاس
ايده آلي قرار دارد. سخن گوي بندر بوسان در 
ــت:  ــريه ي P&H اظهار داش گفت وگو با نش
ــان  ــل دريايي كاال براي بندر بوس »حمل ونق
ــیار حايز اهمیت است. شركت كشتیراني  بس
گراند الیانس )Grand Alliance( از بندر 
بوسان براي حمل ونقل دريايي بار در حوزه ي 
ــمال چین  ــیر ش ــیفیک، از مس ترانسـ  پاس
استفاده مي كند. درواقع اين بندر، در رشد و 
افزايش حجم حمل ونقل دريايي بار مشاركت 

داشته است.«
ــان بر  ــن تمركز مجدد بندر بوس ــد اي در رون
ــوم مبتني بر  ــار، مفه ــل دريايي ب حمل ونق
ــت. مقام هاي بندر  ــي نهفته اس منطق دقیق
ــاخت يک بندر كاماًل  ــان، در جريان س بوس
ــرقي  جديد، به فاصله ي اندكي در جنوب ش
بندر موجود، با هزينه اي بالغ بر 10/6 میلیارد 
دالر قرار دارند. در امتداد طرح هاي موردنظر 
مقام هاي بندر براي توسعه ي آن به يک قطب 
ــن بندر به  ــتیکي، بخش عمده اي از اي لجس
جابه جايي بارهاي كانتینري اختصاص خواهد 
يافت. سه پايانه ي كانتینري ـ ـ شمال، جنوب 
ـــ 30 لنگرگاه مخصوص پهلوگیري  و غرب ـ
كشتي هاي كانتینري را عرضه خواهند داشت 
ــدود 15 میلیون  ــاالنه ي ح ــت س و از ظرفی
ــود. لنگرگاه ها  ــد ب ــوردار خواهن TEU برخ
ــتي هاي كانتینري  ــادر خواهند بود به كش ق
ــا TEU 12000 خدمات ارايه دهند. براي  ت
پشتیباني از ظرفیت يادشده، چند پاركینگ 

لجستیکي به مساحت 11 میلیون مترمکعب 
ــي  ــاده اي و ريل ــبکه هاي ج ــه ش ــل ب )متص
ــرار مي گیرند.   ــترس ق كره ي جنوبي( در دس
ــده، همچنین به فرودگاه  پاركینگ  هاي يادش
 )Gimahae( ــان ، گیماهايه بین الملي بوس

متصل خواهند بود.
وي در ادامه افزود كه شركت هاي حمل ونقلي، 
ــاس معیارهاي  ــاي اقتصادي را بر اس قطب ه
ــد: محل،  ــر انتخاب مي كنن ــه ي زي چهارگان
ــکالت  ــبکه ، خدمات محلي و هزينه. مش ش
مستمر اقتصادي، هم در محیط اقتصاد كالن 
ــتیراني، به آن  ــا و هم در صنعت كش در دنی
ــت كه هزينه ازجمله عوامل بسیار  معني اس

مهم به شمار مي رود.
ــده، به اين نکته نیز اذعان  ــخن گوي يادش س
ــرايط  ــان نمي تواند در ش ــه بندر بوس كردك
مساوي با بنادر چیني در زمینه ي حمل ونقل 
بار رقابت كند؛ زيرا حمل ونقل در شركت هاي 
چیني، 40درصد ارزان تر است. خوش بختانه 
براي بندر بوسان، هزينه به منزله ي همه چیز 
ــود و به اعتقاد سخن گوي  ــوب نمي ش محس
ــان، اين بندر مي تواند در زمینه ي  بندر بوس
ــراي گفتن  ــاخص ديگر نیز، حرفي ب ــه ش س
داشته باشد. وي در همین راستا افزود: »بندر 
ــان در ناحیه ي جنوبي كشور واقع شده  بوس
ــت، و هیچ گونه انحراف يا انحنايي در آن  اس
ــبکه ي حمل ونقل  وجود ندارد. همچنین، ش
ــت. داراي حدود 300  ــترس اس نیز، در دس
ــا 60 بندر ژاپني  ــتیم و ب اتصال درهفته هس
ــم. از اين رو،  ــدر چیني ارتباط داري و 30 بن

ــده ي نزديک به يک قطب  ــم در آين امیدواري
ــرقي تبديل  ــمال ش ــیاي ش اقتصادي در آس

شويم.«

نگاهي به بندر جديد بوسان؛
ــدک از جنوب غربي  ــل: به فاصله اي ان - مح

خلیج بوهاي.
- مدت زمان و هزينه ي ساخت: از سال 1995 

تا 2015 میالدي و 10/6 میلیارد دالر.
- ظرفیت برنامه ريزي شده: ساالنه 15 میلیون 

 .teu
ــده 4/24  - اثرات اقتصادي: درآمد برآوردش

میلیون دالر.
ــتیکي: ناحیه اي به  ــگ لجس ــل پاركین - مح
ــع، با خطوط  ــون مترمرب ــاحت 11 میلی مس
ــه فرودگاه  ــاده اي و ريلي متصل ب ــال ج اتص

بین المللي بوسان )گیما هايه(.
- پايانه ي چندمنظوره، در دست اجرا.

- پايانه ي كانتینري شمال بندر جديد: شامل 
10 لنگرگاه، و مساحت 4300 متر.

- طول بارانداز: مي تواند شناورهاي تا 12000 
teu را در خود جاي دهد.

ــرب بندر جديد: قرار  ــه ي كانتینري غ - پايان
است پنج بارانداز بین سال هاي 2011ـ2015 
میالدي گشايش يابند. اين باراندازها قادر به 
 teu 12000 پذيرش شناورهايي به ظرفیت

خواهند بود.■

Ports&Harbors منبع: نشريه ي
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فنّ آوري پيش�رفته و كانتينري شدن انتقال بار يا حمل  دريايي 
كاال با اس�تفاده از كانتينر، ميزان تقاضا براي اش�تغال كارگران 
ماهر در بنادر را به ش�كل چشمگيري افزايش داده است. با اين 
وج�ود چرا برخي از مدي�ران بنادر اروپاي�ي در تأمين نيازهاي 

آموزشي كاركنان خود مسامحه مي ورزند؟
ــکله، از ديرباز به عنوان حرفه اي خشن،  سنگین و چرک آلود،  كار در اس
ــا با حّداقل مهارت فني  ــخت و طاقت فرس ــامل عملیات فیزيکي س ش
ــت آوردهاي حاصل از  ــِن دس ــت. اما امروزه به يُم ــده اس ــته ش نگريس
ــش قابل توجهي از  ــدن بخ ــد )به ويژه كانتینري ش ــاي جدي فنّ آوري ه
حمل ونقل دريايي(، نیاز روزافزون به توانايي هاي جديد، مانند: هدايت، 
ــرفته و مهارت در حوزه ي IT )در شرايطي  ــین آالت پیش راهبري ماش
ــذار ارتباطات براي  ــت و مهارت هاي تأثیرگ ــازگاري، دّق كه تمركز، س
ــت يابي به سطوح باالي كارايي و اثربخشي در پايانه هاي كانتینري،  دس

بسیار مهّم و حیاتي به شمار مي رود( احساس مي شود.
ــاط جهان، در  ــه با بنادر ديگر نق ــادر اروپايي در مقايس ــیاري از بن بس
ــراي برنامه هاي دقیق و  ــدآوري نیروي كار ماهر از طريق اج حال پدي
ــي براي تأمین نیازهاي ويژه ي خود هستند. مطالعه اي  مستمر آموزش
 ETF:( كه سال گذشته توسط فدراسیون كارگران حمل ونقل اروپايي
ــاس  ــر اس European Transport Workers Federaion( ب
ــور  ــته به ETF از 14 كش داده هاي حاصل 18 اتحاديه ي بندري وابس
ــان داد كه در زمینه ي اثربخشي  ــد، نش عضو اتحاديه ي  اروپا انجام ش
ــژه در مورد كاركنان  ــا در برخي بنادر اتحاديه ي اروپا )به وي آموزش ه
تازه  به استخدام درآمده كه مسئول بسیاري از حوادث بندري محسوب 

مي شوند( ابهامات جّدي وجود دارد.
ــدگان اتحاديه ي اروپا،  ــدري و نماين ــئوالن بن ــس از گفت وگو با مس پ
ــت  ــد كه نیاز جّدي به انواع گوناگون آموزش )كه ممکن اس درمي يابی
ــد(  ــازمان اداره كننده ي آن متفاوت باش ــا توجه به اندازه ي بندر و س ب
ــود. براي مثال، برخي از راهبران پايانه هاي بزرگ، خود  احساس مي ش
ــي محسوب مي شوند، در شرايطي كه  متولّي برگزاري دوره هاي آموزش
ــي  ــات آموزش ــت اين كار را بر عهده ي مؤسس برخي  ديگر  ممکن اس
ــي، اهمّیت مهارت هاي  ــد. به هر حال، بهترين برنامه هاي آموزش بگذارن
ظريف، فراگیري بر مبناي صالحّیت و تجربه ي عملي و كاربردي در آن 
حیطه ي كاري را آشکار مي سازند. مهارت هايي كه راهبران اروپايي مي  
ــند آن را در قالب نوعي  استاندارد براي تعیین صالحّیت كارگران  كوش
بندري در راستاي بهبود ايمني و كیفّیت در نقاط دوردست قاره ي اروپا 

نیز تهیه و تدوين كنند.
ــازمان بنادر  »پاتريک ورهوون« )Patric Verhoeven( دبیركل س
ــي )European Sea Ports Organization( در  ــي اروپاي درياي
ــد، به هرحال،  اين زمینه گفت؛ »فرقي نمي كند كه وضعّیت چگونه باش
مقام هاي بندر بیش از اين نمي  توانند از ضرورت آموزش كاركنان خود 

ــازي، با ايجاد اين باور در  ــي كنند. يکي از نتايج خصوصي س چشم پوش
ــیاري از مديران بندر نمود مي يابد كه مقوله ي آموزش، ديگر  ذهن بس
ــت  ــیار نادرس ــئولیت آنان قرار  ندارد. اما اين باور، بس در حوزه ي مس
ــتقیماً استخدام نکنید و اگر بندِر  ــت. حتي اگر كارگران بندر را مس اس
تحت مديريت شما عملکرد مطلوبي داشته باشد، باالخره با حوادثي كه 
ــت، آسیب  خواهید ديد، مشتريان  احتمال وقوع آن ها غیرقابل انکار اس
ــما درخواهند يافت كه سیستم آموزشي كه به كار گرفته ايد ضعیف  ش
ــت و كاركنان شما فاقد صالحّیت كاري و حرفه اي هستند؛ تا آن جا  اس

كه بازار را از دست خواهید داد.«
استانداردهاي آموزشي در میان كشورهاي عضو اتحاديه ي  اروپا بسیار 
متفاوت است. در شرايطي كه برخي  از كشورها )مانند ؛ بريتانیا، آلمان، 
ــي همراه  ــازمان يافته ي آموزش بلژيک و هلند( از برنامه هاي دقیق و س
ــد،  بعضي از  ــاي جهاني برخوردارن ــي در مرتبه ه ــهیالت آموزش با  تس
ــورهاي جديد در اتحاديه )از اروپاي شرقي(، فاقد هر گونه امکانات  كش
و تسهیالت آموزشي هستند و مشکالت مرتبط با استفاده از نیروي كار 

غیرماهر، آن ها را به ستوه آورده است.
ــي مديريت منابع  ــتاد ُكرس ــر ترنبول« )Peter Turnbull( اس »پیت
ــگاه كارديف )Cardiff( و سردبیر نشريه ي  انساني و لنگرگاه در دانش
ETF )Training and Qualification Systems( سیستم هاي  
 EU Port( ــن كیفّیت و آموزش در بخش بندري اتحاديه ي اروپا تعیی
ــیاري از اعضاي جديد اتحاديه ي   ــن مورد گفت: »بس Secroe(( در اي
ــهیالت كافي،  برنامه هاي آموزشي يا مواد آموزشي برخوردار  اروپا از تس
ــورها همچنین فاقد نظام هاي معتبر علمي  ــتند. به عالوه، اين كش نیس
براي سنجش میزان اثربخشي استانداردهاي آموزشي كاركنان خود از 

طريق سیستم نظارت و كنترل هستند.«
ــوزه ي آموزش در  ــرمايه گذاري مالي در ح ــد تأمین منابع و س در رون
ــامان دهي و هدايت آن توسط هر يک  بنادر اروپايي، نوعي گرايش به س
ــازمان هاي بندري به چشم مي خورد. براي مثال، در  از مديريت ها و س
اسپانیا و بلژيک، راهبران پايانه اغلب بر نیروي كار موردي براي تأمین 
ــط  الزامات روزانه تکیه مي كنند؛ در نتیجه منابع عظیم نیروي كار توس
ــکله را براي  ــت و كارگران اس ــده  اس اتحاديه ها و كارفرمايان تامین ش
ــدف تأمین الزامات گوناگون  ــب مهارت در بخش هاي مختلف با ه كس

راهبري آموزش مي دهند. 
ــده است(،  برعکِس بريتانیا )كه در آنجا صنعت بندرداري خصوصي ش
در بندر بزرگي مانند فلیکستاو )Felixstowe( كار آموزش كاركنان با 
استفاده از امکانات و تسهیالت آموزشي موجود به منظور آموزش نیروي 
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ــاس قوانین و مقررات كاماًل روشن و بدون هر  كار تخصیص يافته بر اس
گونه نیاز به كارگران چندمهارتي انجام مي شود.

ــخن گوي بندر فلیکستاو، اين رويکرد از ويژگي هاي خاص  به گفته ي س
ــت؛  به طوري كه تغییرات منظم و مستمر تجهیزات  خود برخوردار اس
ــي برخوردار از دانش و مهارت الزم  و امکانات بندر، يافتن مراكز آموزش
ــي در مورد استفاده از تجهیزات جديد  به منظور ارايه ي خدمات آموزش
ــازد. بنابراين بهتر  ــرفته ي مورد نیاز را دشوار مي س و تکنیک هاي پیش
است اين كار در درون بندر و با استفاده از منابع و امکانات آموزشي در 

دسترس مديران بندر انجام شود.
ــدر كارگران دايمي را به طور  ــان، در بندر هامبورگ، راهبران بن همزم
ــئولیت آموزش آنان را  ــتخدام مي كنند و مس ــتقیم  از بازار كار اس مس
 Ma-CO    ) Maritime ــد ــه مانن ــي باتجرب ــز آموزش از راه مراك
ــراه فعالیت هاي تکمیلي با تأمین  competenzeentrum( ،  به هم
ــاز( بر عهده  ــترس )در صورت نی ــع در دس ــت از مناب ــروي كار موّق نی

مي گیرند.
ــزرگ جهان،  ــي  از پايانه هاي ب ــا، راهبران يک ــن برنامه ه ــالوه بر اي ع
ـ  پايانه هاي  ــ ــرا مي كنندـ  ــود را اج ــاص  خ ــي خ ــاي آموزش برنامه ه
 Mobile Training( ــي ــرک آموزش ــازهاي متح APM از شبیه س
Simulators( برخوردارند و اين سیستم آموزشي را مي توان به نقاط 
دور جهان )هر كجا پايانه اي جديد بازگشايي مي شود( نیز  انتقال داد.

ــي را در  ــي كارگران بندر، درس هاي باارزش بهترين برنامه هاي آموزش
ــالمتي و ايمني، بازدهي، اثربخشي و  ــتانداردهاي س زمینه ي بهبود اس
ــخن گوي بندر  كیفّیت خدمات ارائه  مي دهند. به گفته ي »ترنبول« ،  س
ــده، زمینه ي آموزش و تربیت كاركنان ماهر  ــتاو، سیستم يادش فلیکس
ــا و توانايي هاي مورد نیاز براي  انجام كار  ــوردار از همه ي مهارت ه برخ

را فراهم مي آورد.
ــب مهارت هاي  ــه گفت: »كاركنان لنگرگاه، اغلب براي كس وي در ادام
ــخت )براي مثال، مهارت الزم براي راهبري قطعه اي از ماشین آالت  س
موجود در بارانداز( آموزش مي بینند؛ اما آموزش تکمیلي به آنان كمک 
ــتفاده از مهارت هاي پیشین، در طول  مي كند تا اين آموخته ها را با اس
ــان در فرهنگ حاكم بر محیط كار و رفتارهاي مورد نیاز  آن حفظ  زم

كنند.«
»ترنبول«، نگرش ها را به مطالعه اي توّجه مي دهد كه اخیراً در راستاي 
ــه ي اثربخشي و كارايي كارگران مسئول تخلیه شناور كانتینري  مقايس
ــکله ي يکي  ــت. كارگران اس ــابه در بنادر مختلف صورت گرفته اس مش
ــر جابه جايي و انتقال  ــاي الزم( در ام ــوردار از آموزش ه ــادر )برخ از بن
ــدات الزم براي حّل  ــکالت و تمهی ــا و پیش بیني همه ي مش كانتینره
آن ها )كه استمرار عملیات را تضمین مي كرد(، كاركرد بسیار مطلوب و 
مؤثري از خود نشان دادند كه اين امر، خود حکايت از تخلیه ي سريع تر 
ــت... آموزش مؤثر، تنها به مفهوم پیروي از دستورالعمل ها  ــناور داش ش
نیست، بلکه بخشي از آن در توانايي هاي مبتني بر پیش بیني مشکالت 

و تصمیم گیري هاي سريع، نمود مي يابد. 
ــور آلمان( يک سیستم  ــي Ma-Co )متعلق به كش مؤسسه ي آموزش
ــي كاماًل  ــي را با هدف ارايه ي خدمات آموزش ــاًل تأثیرگذار آموزش كام
ــاختار  ــان و كارفرمايان در  اختیار دارد. س ــراي كاركن ــر ب انعطاف پذي
ــتم يادشده به كاركنان اين اجازه را مي دهد كه ضمن  چندوجهي سیس
ــوزش افراد در تخصص هاي  ــب آموزش هاي انفرادي، زمینه ي آم تركی

گوناگون با هدف تأمین مهارت هاي مورد نیاز را نیز فراهم آورد.
 Chair( ــوراي كار ــت ش ــت كامین« )Brent Kamin(، رياس »برن
ــريه ي  of Works Council( در بندر هامبورگ، در گفت وگو با نش
ــده، به ويژه براي بنادر نیازمند  ــت كه سیستم يادش P&H اظهار داش
ــران چندحرفه اي با توانايي ايفاي نقش در بخش هاي مختلف،  به كارگ

بسیار مناسب است.
ــه گفت: »ما زمینه ي آموزش بیش از 1000 كارگر بارانداز  وي در ادام
ــت كه ما  ــم و بهبود مهارت هاي فّني به آن معني  اس ــم آوردي را فراه

مي توانیم همگي آنان را با استفاده از روش هاي مشابه آموزش دهیم؛  به  
گونه اي كه بتوانند به آساني در قسمت هاي مختلف بندر كار كنند.« 

ــاي غیرتركیبي مركز آموزش  ــتفاده از دوره ه »ترنبول«، همچنین اس
ــاني بندر آنتورپ را توصیه مي كند كه طي آن، يک دوره ي  نیروي  انس
آموزش پايه اي به مدت سه هفته، همراه با دوره هاي پیشرفته ي آموزش 
بارگیري، شامل راندن لیفتراک، تسمه كشي يا باربندي كانتینر و ساير 

تجهیزات ويژه ارايه مي شود.
»گاي ونکرانکلسون« )Guy Vankrunkelsven(، مديرعامل مركز 
ــئوالن مركز  ــت: »مس ــاني بندر آنتورپ اظهار داش آموزش نیروي انس
آموزش بندر آنتورپ همواره بر آموزش عملي تأكید مي ورزند ــ  حجم 
ــت ــ  ــه اي، تنها يک پنجم دوره ي نظري  اس ــاي دوره ي پاي آموخته ه
ــرفته به لحاظ  ــین آالت پیش ــوي تجهیزات و ماش و انتقال صنعت به س
فّني، امکان ارايه ي دوره هاي آموزشي با استفاده از تجهیزات شبیه ساز 
ــیمیالتور( را فراهم مي  آورد. در سال 2003میالدي، شبیه سازهاي  )س
ــه و كرين هاي  ــري ، تخلی ــزات ويژه ي بارگی ــري تجهی ــوزش راهب آم
مخصوص جابه جايي و حمل كانتینر را معرفي كرديم و در سال گذشته 
نیز، نسبت به تولید سیستم شبیه ساز كرين متحرک مبادرت ورزيديم. 
اين تجربه ي باارزش مجازي )كه با تجربه ي راهبري ماشین هاي واقعي 
ــطح تولید،  ــود( براي كاهش حوادث و افزايش س در بندر تکمیل مي ش

بسیار حايز اهمّیت است.«
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ــي بايد يک دوره ي  ــري كرين در بندر آنتورپ، همگ ــاي گانت اپراتوراه
ــتفاده از سیستم شبیه سازي در  ــرده ي دوهفته اي را با اس آموزش فش
مركز آموزش نیروي انساني بندر، آنتورپ )در پي يک دوره ي آموزشي 

چهارهفته اي به صورت عملي( بگذرانند.
ــه دلیل ناهماهنگي در كیفّیت آموزش كارگران بنادر موجود در اروپا،  ب
ــتار تدوين مجموعه ي مشتركي  ــورهاي اروپايي خواس ــیاري از كش بس
ــکل  ــي براي بنادر اتحاديه ي اروپا به همراه ش ــتانداردهاي آموزش از اس
ــطح جهان  ــده اي از مهارت فّني كارگران همه ي بنادر در س شناخته ش
ــتند. اين درخواست پايه اي، ازجمله  موارد مهّم و كلیدي محسوب  هس
ــه ي گفت وگوي  ــه ي جديد كمیت ــت در دبیرخان ــود كه قرار اس مي ش
ــي(، با توجه به اطالعات  ــیون اروپاي اجتماعي بنادر )به میزباني كمیس
 Federation( فدراسیون راهبران پايانه ها ،ESPO ــده توسط ارايه ش
to Terminal Operators( و ETF  و شوراي بین المللي كارگران 
ــورد بحث و  ــا )International Dockers Council( م باراندازه

تبادل نظر قرار گیرد.
»ورهواون« )Verhoeven( از شركت ESPO، در اين خصوص گفت: 
ــركت ها و  ــکل اصلي در فقدان اّطالعات مربوط به نوع عملکرد ش »مش
ــازي در  ــي آن ها و نیاز به استانداردس مديران بندر، نوع الزامات آموزش
ــه ايجاد مهارت هاي فّني  ــت نگاهي ب اين حوزه، نمود مي يابد. الزم اس
مشترک )شناسايي شده در اقصي نقاط قاره ي اروپا( انداخته شود كه به 

ــاغل مختلف  كارگران بندر  اجازه مي دهد مهارت هاي خود را بین مش
ــده به راحتي محقق نخواهد شد؛ زيرا هر  انتقال دهند. البته مورد يادش

يک از كشورها از دستور كار مختص به خود برخوردار است.« 
سخن گوي بندر فلیکستائو در اين زمینه گفت: »اما موانعي براي اجراي 
ــورهاي عضو اتحاديه ي  اروپا ديده مي شود.  اين رويکرد در همه ي كش
ــتانداردهای مهارت فّني به توافق  ــطح اس اگر نتوان در مورد تعیین س
ــه ـ بندر با توجه  ــي بر مبناي بندر ـ ب ــید، ارايه ي خدمات آموزش رس
ــتم هاي راهبري آن بندر صورت  ــه تجهیزات خاص، چیدمان و سیس ب
خواهد گرفت. اين روند بايد انعکاس دهنده ي مجموعه ي شرايط حاكم 
بر آن بندر باشد.« او در ادامه افزود: »هیچ يک از استانداردهاي مربوط 
به مهارت فّني نبايد بر اساس حداقل الزامات تدوين شود. آموزش بايد 
ــد، نبايد به حّداقل ها كاهش يابد و بايد به سوي بهترين  استاندارد باش
ــود. ما همواره بايد افزايش سطح مهارت هاي  ــکِل عملکرد هدايت ش ش
فّني را در راستاي افزايش بازدهي و اثربخشي كارها و بهبود ايمني مد 

نظر قرار دهیم.« 
ــتم هاي آموزشی بر مبناي  برخي بر اين باورند كه انعطاف پذيري سیس
 Ma-Co ارايه ي خدمات آموزشي چندگانه )شبیه خدماتي كه توسط
ــاد نوعي دانش فّني  ــت زمینه يا مبناي ايج ــود( ممکن اس ارايه مي ش

استاندارد را فراهم آورد. 
پروفسور ترنبول، به نوبه ي خود بر اين باور است كه چهارچوب مهارت هاي 
فّني اروپايي )European Qualification Framework( ممکن 
ــت سازوكاري را براي ارايه ي اين استاندارد )همزمان با لحاظ كردن  اس
ــورهاي مختلف( ايجاد كند. وي در اين مورد  ــرايط مشخص در كش ش
گفت: »بر اساس شاخص EQF )چهارچوب مهارت هاي فّني اروپايي(، 
ــما بايد آن ها را  ــده به منزله ي خروجي هايي هستند كه ش موارد يادش
ــتم هاي  ــورها از سیس تأمین كنید. ما به اين حقیقت معترفیم كه كش

آموزشي و فّني حرفه اي متفاوتي برخوردار هستند. 
ــده و مدت زمان  ــتاندارد يادش ــت يافتن به اس ــوه ي دس ــن، نح بنابراي
دست يابي به آن را تعیین نمي كنیم. البته، اين به آن معني خواهد بود 
كه بعضي از كشورها )در مقايسه با ديگر كشورها( راحت تر و با هزينه ي 

كم تر به اين هدف دست خواهند يافت.«■
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در شرايطي كه جهان همچنان درگير ركود 
اقتصادي اس�ت، تفاوت كامالً مشخصي در 
فضاي تجاري كه در قبل از سال 2008 تجربه 
شده است با فضاي كنوني )فقدان نقدينگي 
در دسترس( مش�اهده مي شود. به رغم اين 
وضعي�ت،  بس�ياري از مقام هاي بن�دري، با 
درك اين تفاوت، الزاماً در تالش براي كاهش 
هزينه ها و افزايش بازدهي و همزمان، بهبود و 
توسعه ي زيرساخت ها )كه از مسئوليت هاي 
مقام  بندري به شمار مي آيد(  هستند. البته 
اي�ن فرآيند با چالش هاي خاص خود همراه 

است.
بسیاري از مقام هاي بندري، كه طي دو سال گذشته 
طرح هاي توسعه را به اجرا درآورده اند، هم اكنون 
نحوه ي سرمايه گذاري مالي در جريان هاي جديد 
تجاري و دست يابي مجدد به بازارهاي اصلي را مد 
نظر قرار داده اند و در تالش براي توسعه ي بیش تر 
فعالیت هاي بندري با افزودن ظرفیت هاي جديد 
و يا خريد تجهیزات جديد )يا تركیبي از هر دو( 

برآمده اند.
رويه ي مورد استفاده ي اكثر مقام هاي بندري، براي 
رشد و توسعه، عمدتاً با الگوي تخصیص امتیازات 
انحصاري )كه بر اساس آن، زمینه ي همکاري بین 
ــدر و دارندگان امتیاز با انعقاد موافقت نامه هاي  بن

قانوني فراهم مي آيد(  تعريف مي شود.
همان طور كه مالحظه مي شود، در حین كوشش 
براي تبیین و اجراي توافق نامه ي تخصیص امتیاز 
ــت كم دو ريسک به  انحصاري با كیفّیت باال، دس
قرار زير وجود دارد: نخست،  ريسک هاي پیرامون 
فرآيند تصمیم گیري و دوم، ريسک هاي راهبري يا 
عملیاتي، كه ممکن است قابل انتقال يا غیرقابل 

انتقال باشند.
همکاري و مشاركت بین صاحبان امتیاز و مقام هاي 
بندري، به منظور تضمین كارآيي و بازدهي بهینه ي 
عملیات، امري حیاتي تلقي مي شود. هردو طرف 
توافق كننده، بايد براي ادامه ي همکاري، بدون هر 
ــک هاي مرتبط با  گونه اصطکاک، بر امکان ريس
تصمیم گیري و ريسک هاي عملیاتي تمركز يابند.

مقام هاي بندري، در روند تدوين شرايط تخصیص 
ــي طوالني مدت  ــاري، بايد از نگرش امتیاز انحص
برخوردار باشند، زيرا اغلب توافق نامه ها، دست كم 
ــد امتیازدهي  ــد و در رون ــار دارن ــال اعتب 20 س
انحصاري و تخصیص يافتگي آن، تعهدات و الزامات 
قانونمند به منظور فراهم آوردن خدمات با كیفّیت 

باال براي صاحبان امتیاز، لحاظ مي شود.
اين تعهدات و الزامات، بر تأمین باراندازهاي ايمن 
ــي  ــوان نوعي ضرورت و چگونگي دسترس به عن
راحت به اسکله ها و ساير تجهیزات مرتبط تأكید 
ــه فعالیت هاي صاحب امتیاز  دارند؛ به گونه اي ك
ــار( به راحتي و بدون  ــري دپو و تخلیه ي ب )بارگی

زحمت انجام شود.
ــت به پیمانکاران فرعي نیز )كه  به عالوه الزم اس
ــام تعهدات قراردادي  مقام هاي بندري را در انج
ــانند(، توجهي خاص مبذول داشت.  ياري مي رس
ــن از چنین  ــي، نمونه اي روش ــات الي روب عملی
ــوب مي شود و براي انجام تعهد  عملکردي محس
ــي با عمق الزم  در زمینه ي ايجاد كانال دسترس
در امتداد كانال، حضور پیمانکاران اجتناب ناپذير 
است. شرايط مالي صاحبان احتمالي امتیاز، اغلب 
ــتاي ارايه ي اطالعات  براي اجراي ممیزي در راس
مورد نیاز در فرآيند تصمیم گیري نیز، ازجمله ي 

شاخص هايي است كه بايد مد نظر قرار گیرد.

برای رشد و توسعه بايد پذيرای 
الگوهای مبتنی بر مشاركت های 

تجاری بود

اندرو وبستر 
مترجم: نوروز محمدخاني

ايجاد توازن
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مديريت هر بندر، از روش ها و كارآمدي متفاوت در 
زمینه ي ريسک پذيري برخوردار است كه بايد كل 
فرآيند تصمیم گیري مورد توجه واقع شود. وقتي 
ــک تجاري، از لحاظ نوع و گوناگوني  به يک ريس
فعالیت هاي درون بندر نگريسته مي شود، همواره 
ــت كه: آيا توزيع  ــش كلیدي مطرح اس اين پرس

مطلوبي از فعالیت ها در آن زمینه وجود دارد؟
ــاهده  ــد تخصیص امتیاز، مش ــداد فرآين  در امت
ــود كه در جريان تهیه و تدوين يک طرح  مي ش
كلي )Master Plan( داراي كیفیت پیش بیني،  
ــود سهام با رويه اي روشن و بدون هر  پرداخت س
گونه ابهام صورت مي گیرد و تعهدات سهام داران 

محلي را مي توان به روشي سازنده محقق كرد.
ــز، در طراحي  ــک نی ــري از ريس ــوزه ي ديگ ح
عملکردهاي بندري در بسیاري از كشورها ديده 
مي شود. اين حوزه ي خطرپذير، اغلب در جريان 
تدوين طرح هاي توسعه اي بنادر در اماكن واقع در 

مراكز شهري قابل مشاهده است.
 Jardine Lloyd( »ــون »جرداين لويد تامپس
ــا مقام هاي  ــس از همکاري ب Tampston(،  پ
ــدري در اقصي نقاط جهان، دريافت  گوناگون بن
كه مسئولین اغلب بنادر، در معرض ريسک هاي 
ــتي  عملیاتي گوناگوني قرار دارند، كه اگر به درس
ــارت هاي  ــت خس ــوند، ممکن اس مديريت نش
ــي را به بار آورند. وقتي مدير يک  غیرقابل جبران
ــطح مشخصي از خدمات را  بندر مي پذيرد كه س
ــي صاحب امتیاز( عرضه  به كارفرماي خود )يعن

كند، هر گونه سود عملکرد )براي مثال، الي روبي 
نشدن يک كانال براي دست يابي به عمق مشخص   
يا درست عمل نکردن سیستم هاي كمک ناوبري( 

مي تواند به ايجاد ضررهاي ناگوار منتهي شود.
ــارت از جانب  اگر كارفرما خواهان پرداخت خس
ــه زودي  ــام بندري، ب ــد، مق ــت بندر باش مديري
ــع موردنیاز، براي  ــد يافت كه آيا از مناب درخواه
ــت؟ و يک  ــت برخوردار اس تأمین اين درخواس
شركت بیمه گر نیز، تمايل دارد كه ياري دهنده ي 
او باشد؟ هزينه ي بیمه در برابر اين گونه تعهدات، 
ــد، اما در يک فضاي خشک  الزاماً نبايد زياد باش
ــه اخالق و  ــي ك ــاري )جاي ــر تج و انعطاف ناپذي
ــوي يافتن عامل گناه و  ارزش هاي اخالقي به س
عدم تقسیم گناه گرايش مي يابد( تثبیت روحیه ي 
اعتماد و شیوع حس اطمینان پذيري )به گونه اي 
كه احتمال ريسک را بتوان به اندازه ي كافي انتقال 

داد و همگاني كرد( ضرورت مي يابد.
ــاالت، مديريت بندر،  ــوع احتم ــراي بروز اين ن ب
ــت  ــردي را منطقي و مقتضي خواهد دانس رويک
ــه در نتیجه ي آن،  بتواند هم خود را به اندازه ي  ك
ــات بیمه اي  ــم از امکان ــش دهد و ه كافي پوش
صاحب امتیاز و توان آن براي پاسخ گويي مشتريان 

بهره مند شود.
ــدر، نبايد  ــت يک بن ــي، مديري ــاي كنون در فض
بررسي چالش هاي موجود، را بدون در نظرگرفتن 
ريسک هاي محیطي به انجام برساند. بنادر اغلب از 
درک طوالني مدت نقش خود در جوامع انساني، 

برخوردارند. سیستم قانون گذاري و اجراي قوانین 
ــادر اروپايي و آمريکايي، با موانع  و مقررات در بن
و تحمیل محدوديت هاي سنگین بر اين اماكن، 
به عنوان محل هاي محافظ محیط زيست همراه 
است. در اغلب اوقات،  اين موانع و محدوديت ها در 
قالب تعهد يا التزام هاي قانوني و مدون، به منظور 
ــت، نمود  كاهش آلودگي و پاكیزگي محیط زيس

مي يابند.
ــاز به تأمین و  ــر آن، التزام صاحبان امتی عالوه ب
ــدات بیمه اي،  ــطح مورد لزومي از تعه اجراي س
ضرورت مي يابد؛ زيرا مديريت بندر ممکن است 
ــود پس از انجام كار، به صاحبان امتیاز  مجبور ش
كلیم )claim( ارايه كند. اين امر، از مزاياي بیمه 
حکايت دارد: فراهم آوردن پول هنگامي كه به آن 
ــاس نیاز مي شود؛ كه در نتیجه، به تضمین  احس

استمرار كار خواهد انجامید.
مقام هاي بندري، براي رشد و توسعه، بايد پذيراي 
ــاركت هاي تجاري باشند.  الگوهاي مبتني بر مش
بنابراين، تصمیماتي كه اتخاذ مي كنند، بايد كاماًل 
حساب شده و از ماهیتي راهبردي برخوردار باشند 
و در اين نوع مديريت، ريسک پذيري كامالً مشهود 
است. در برخي موارد، انتقال حس ريسک پذيري 
امکان پذير خواهد بود، اما مقام هاي بندري، اين كار 
را بايد با نهايت دقت و با دركي دقیق از ريسک پیش 
روي، با توجه به محدوديت هاي خاص معطوف به 

بودجه ي در دسترس شان، انجام دهند.■
Ports & harbors منبع: نشريه ي
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ــه ي تحقیقات  ــاس اين گزارش، به نقل از روابط عمومي مؤسس بر اس
ــیالت ايران، با توجه به تأكید مقام معظم رهبري مبني بر ضرورت  ش
ــعه و  ــور در منطقه، طي برنامه هاي توس ــگاه اول علمي كش اخذ جاي
ــمند  ــاله، و نیز ضرورت ثبت  يافته هاي ارزش ــم انداز بیست س افق چش
ــان، به ويژه ضرورت  ــمندان ايراني در باالترين محافل علمي جه دانش
ــي »خاويار ايران« و پیرو  ــت هويت در مرحله ي فراموش امکان بازگش
ــت جمهوري و حمايت و هدايت صندوق  تأكید معاونت فنّ آوري رياس
ــور از نخبگان علمي، يافته هاي حاصل از  ــگران كش حمايت از پژوهش
ــي«، فوق دكتراي  ــي »دكتر محمود بهمن ــراي پروژه هاي تحقیقات اج
ــیار  ــه اي تولید مثل آبزيان و دانش ــوژي مقايس ــي اندوكراينول تخصص
پژوهشي مؤسسه ي تحقیقات شیالت ايران )به عنوان مجري مسئول( 
ــم تحقیقاتي توانمند و پس از يک دهه فعالیت  ــه با همکاري يک تی ك
ــازي و تکثیر  ــید و موفق به امکان مولدس ــتمر علمي به انجام رس مس
مصنوعي ماهیان خاوياري پرورشي بومي درياي خزر )نظیر ازون برون، 
ــماهي ايراني و...( و نیز ماهیان غیربومي درياي خزر )نظیر  شیپ،  تاس
ــد،  به عنوان متقاضي ثبت اختراع، در باالترين مرجع  استرلیاد و...( ش

ثبت اختراعات جهان يعني US-Patent به ثبت رسید.

ــت اختراع  ــوار ثب ــیار دش ــت،  عالوه بر روند بس ــز اهمی ــه ي حاي نکت
ــه ي  به منزل ــکا(  آمري ــات  اختراع ــت  ثب )اداره ي   US-Patent در 
ــه در يک  ــافات جهان ك ــت اختراعات و اكتش ــع ثب ــن مرج عالي تري
ــن مرحله داوري  ــخ گويي در چندي ــال و پاس ــا 5 س ــي ت دوره ي زمان
ــت ناعادالنه ي تحريم  ــد، وضعی ــي به انجام مي رس ــنگین بین الملل س
ــاي علمي جهان بود،  ــت يابي به موفقیت ه ــمندان ايراني در دس دانش
ــاي يافته هاي  ــطح باالي علمي و غن ــوش بختانه با توجه به س كه خ
ــت در اولین مرحله ي داوري به تصويب رسید  ارايه شده، اين درخواس
ــور دريافت كننده ي ــوان اولین كش ــالمي ايران به عن ــوري اس  و جمه
ــازي  ــت اختراعات آمريکا( در زمینه ي مولدس US-Patent )اداره ثب
 Method for( ــي ــاري پرورش ــان خاوي ــي ماهی ــر مصنوع و تکثی
ــان،  جه در   )Artificial Breeding of Farmed Sturgeon
ــد، تا همچنان نام »ايران« در باارزش ترين محافل علمي  ــناخته ش ش
ــود و در صدر اين گونه تحقیقات  جهان با اين يافته ي علمي عجین ش

قرار گیرد.
ــه آمار ثبت اختراعات مخترعین  ــت ك نکته ي قابل توجه ديگر اين اس
ــوده و اين ثبت  ــیار محدود ب ــورمان در US-Patent بس ــم كش مقی
اختراع، به عنوان نخستین ثبت اختراع علمي مرتبط با عملکرد وزارت 

جهاد كشاورزي در اين مرجع عالي جهاني به شمار مي رود.
ــمندان ايراني،  ــن اختراع عالوه بر ارايه ي توانمندي محققان و دانش اي
ــاي تولیدات كّمي  ــري روش هاي ارتق ــاوي الگوهاي نوين به كارگی ح
ــوب مي شود. بر  ــي محس ــرايط پرورش و كیفي ماهیان خاوياري در ش
ــاس مي توان اهداف ذيل را به عنوان مهمّ ترين دست آوردهاي  اين اس

اجرايي حاصل از اين اختراع مدنظر قرار داد:
1 . افزايش روند تولید بچه ماهیان خاوياري )انگشت قد(

2 . افزايش روند تولید ماهیان خاوياري جوان
ــازي ماهیان خاوياري  ــیون و تولید جیره ي غذايي مولّدس 3. فرموالس

نخستين دست آورد علمي وزارت جهاد كشاورزي كه توسط محققان مؤسسه ي تحقيقات شيالت ايران در زمينه ي ماهيان خاوياري،  
در US-Patent )ثبت اختراعات آمريكا(  به عنوان عالي ترين مرجع ثبت اختراعات جهان به ثبت رسيد.

با توجه به سطح باالي علمي و غناي يافته هاي 
مرحله ي  اولين  در  درخواست  اين  ارايه شده، 
اسالمي  و جمهوري  به تصويب رسيد  داوري 
دريافت كننده ي كشور  اولين  عنوان  به   ايران 

US-Patent )اداره ثبت اختراعات آمريكا( در 
زمينه ي مولدسازي و تكثير مصنوعي ماهيان 

خاوياري پرورشي در جهان، شناخته شد
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)نر و ماده(
ــیت و تعیین مرحله ي بلوغ ماهیان خاوياري بر اساس  4. تعیین جنس

شاخص هاي هورموني
ــپرم و تخمک  ــازي ماهیان خاوياري )نر و ماده( و تولید اس 5. مولّدس

زايا از آن ها 
6.   تولید خاويار پرورشي از ماهیان خاوياري پرورشي )ماده(

ــتفاده از  ــوژي افزايش راندمان تکثیر ماهیان خاوياري با اس 7. متدول
ــیون GNRH و تخمگیري به روش زنده از مولّدين ماده ي  فرموالس

پرورشي

دیباچه و سابقه ي موضوع
ــتن ماهیان خاوياري و  ــاز نام آوري درياي خزر، به داش اگرچه از ديرب
ــهرت خاويار در جهان،  به »خاويار ايران«  بوده است، ولي متأسفانه  ش
ــش و به عبارتي  ــديداً رو به كاه ــا طي روند ش ــال هاي اخیر، ب در س
ــمند در درياي خزر روبه رو  مرحله ي بحران و انقراض اين ذخاير ارزش

شده ايم كه داليل متعددي بر آن متصّورند.
ــد و احیاي طبیعي  ــت كه روند نزولي تولی ــه ي قابل تأّمل آن اس نکت
ماهیان خاوياري در درياي خزر و از طرفي، تقاضاي روزافزون بازارهاي 
ــعه اي روبه شدي را  ــرايط توس جهاني براي محصول لوكس خاويار، ش
براي سرمايه گذاران، پرورش دهندگان و تولیدكنندگان خاويار پرورشي 
ــت. به ويژه با اجراي طرح ديدگاه هاي جديد  در جهان فراهم آورده اس
مبني بر توقف موّقت صید و بهره برداري از تاس ماهیان درياي خزر با 
ــاي ذخاير، نگراني رونق گیري اين صنعت با هدف  توجیه ضرورت احی
ــر از خاويار طبیعي،  ــي با قیمت نازل ت اصلي جايگزيني خاويار پرورش
 )Iranian Caviar Brand( ــژه جايگزيني با نوع خاويار ايران به وي
ــت. به طوري كه امروزه  ــا تغییر ذائقه ي مردم جهان درآمیخته اس را ب
كشورهاي اروپايي و همچنین چین، آمريکا، رژيم اشغالگر قدس، حّتي 
كشورهاي منطقه ي كارائیب نظیر اروگوئه و جالب تر از همه، كشورهاي 
عربي به ويژه امارات متحده ي عربي و... سرمايه گذاري هاي هنگفتي را 
در زمینه ي پرورش و تولید خاويار پرورشي با هدف جايگزيني و حذف 
خاويار ايراني و در دست گرفتن بازار جهاني خاويار با وارد كردن حجم 
ــیار نزديک به انجام رسانده اند؛  ــي در آينده ي بس عظیم خاويار پرورش
درحالي كه هنوز سازوكار تولید تجاري خاويار در كشور ايران عملیاتي 

نگرديده و هنوز در مراحل ابتدايي و پايلوت سیر مي كند.
ــوع مي پیوندد كه تاريخچه ي خاويار در هر  ــن رويداد در حالي به وق اي
ــت. از  ــه ي جهان، با درياي خزر و به نام »ايران«  رقم خورده اس گوش

ــیس  ــال 1373 نیز با آغاز فعالیت هاي تحقیقاتي مرتبط با تأس س
ــاري )از مراكز  ــات بین المللي ماهیان خاوي ــتیتوي تحقیق انس

پژوهشي تابعه ي مؤسسه ي تحقیقات شیالت ايران(، فصل 
جديدي در زمینه ي تحقیقات كاربردي مرتبط با اين 

گونه هاي ارزشمند در كشور آغاز شد.
ــي وضعیت نامطلوب  ــن ترتیب، با پیش بین به اي

ــان خاوياري درياي  ــت ماهی امروز از سرنوش
ــرورت موضوع، طراحي  خزر و اهمّیت و ض

سلسله موضوعات علمي مرتبط، در قالب 
ــردي با ماهیت  ــراي پروژه هاي كارب اج
ــک  فیزيولوژي ــاختارهاي  س ــي  بررس
ــاري و طرح موضوعات  ماهیان خاوي
ــراي اولین  ــوص، ب ــو در اين خص ن
ــه ي  ــط محققان مؤسس ــار توس ب
ــال  ــیالت ايران از س تحقیقات ش
با  ــد. به طوري كه  1374 آغاز ش
اجراي تعداد 8 طرح تحقیقاتي 
ــه ي  مؤسس )مصوبه ي  هدفمند 
ــران( در  ــیالت اي ــات ش تحقیق
ــاله،  14س زماني  دوره ي  ــک  ي

ــازي  ــته ي علمي )Scientific Package(  مولّدس خوش بختانه بس
ــور تهیه  ــي، در كش ــرايط پرورش گونه هاي مختلف تاس ماهیان در ش
ــب تعداد 5 فقره گواهینامه ي ثبت اختراع از  ــد كه حاصل آن، كس ش
سازمان ثبت مالکیت معنوي كشور، برگزاري چندين مرحله ي انتخاب 
پژوهشگر برتر در سطح ملي و بین المللي و چاپ مقاالت متعدد علمي 
ــي داخل و خارج  ــالت معتبر و كنفرانس هاي علم ــي در مج ـ پژوهش
ــي و اجرايي  ــوي بخش هاي پژوهش ــور و نیز، اخذ تقديرنامه از س كش

كشور است.■

اين اختراع عالوه بر ارايه ي توانمندي محققان 
نوين  الگوهاي  حاوي  ايراني،  دانشمندان  و 
ارتقاي توليدات كّمي و  به كارگيري روش هاي 
پرورشي  شرايط  در  خاوياري  ماهيان  كيفي 

محسوب مي شود.
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طی 4 ماهه نخست امسال ، بيش 
از 32 ميلي�ون ت�ن كاال در بنادر 

هرمزگان تخليه و بارگيری شد.
ــط عمومی، طی اين  به گزارش رواب
ــون و 482 هزار و   ــدت ، 32 میلی م
114 تن كاال در بنادر هرمزگان تخلیه 
و بارگیری شد كه از رشد 5 درصدی 
در مقايسه با مدت مشابه سال گذشته 

برخوردار است.
از كل عملیات صورت گرفته در بنادر 
ــون و 321 هزار و  ــتان ، 19 میلی اس
875 تن مربوط به كاالهای غیرنفتی 
ــون و160 هزار و 239 تن  و 13 میلی
ــی اختصاص دارد كه  آن به مواد نفت
ــد نشان  به ترتیب 3 و 10 درصد رش

می دهد.
ــادرات غیرنفتی از  طی اين مدت ص
ــوردار بوده به  ــد 3 درصدی برخ رش
طوری كه به رقم 7 میلیون و 23 هزار 
و 147 تن رسید .  صادرات مواد نفتی 
نیز در اين 4 ماه ، به  رقمی معادل 5 
میلیون و 752 هزار و 472  تن رسید 

كه از رشد 22 درصدی برخوردار بوده 
است .

میزان ترانزيت كاالهای غیرنفتی نیز 
ــزار و 692 تن  ــن مدت 651 ه در اي

بوده است.
میزان واردات مواد نفتی نیز با كاهش 
ــدی روبرو بود و  ــمگیر 76 درص چش

به  رقم 286 هزار و 47 تن بالغ شد.
ــات كانتینری در بنادر  مجموع عملی
استان نیز طی اين مدت به رقم 961 
هزار و TEU 425 كانتینر رسید كه 
ــبت به مدت  ــد نس 17/9 درصد رش
مشابه سال گذشته را دارا بوده است .

طی اين مدت ، 4 میلیون و 512 هزار 
ــافری  و 532 نفر از طريق بنادر مس
ــدند كه 25 درصد  ــتان جابجا ش اس
ــبت به مدت مشابه سال گذشته  نس

رشد داشته است.
گفتنی است 10هزار و 716 دستگاه 
ــتگاه  ــن و 523 هزار و 995 دس واگ
كامیون ، در اين مدت در بنادر استان 

تردد داشته اند.

در نشس�تی مشترك در بندر شهيد رجايی ، 
شرايط و امكانات اين بندر برای ترانزيت گندم 

بررسی شد.
ــت معاون ــط عمومی، در اين نشس ــزارش رواب  به گ

 بهره برداری راه آهن جمهوری اسالمی ، مديركل بنادر 
ــوردی هرمزگان  ،  مديركل راه آهن هرمزگان  و دريان
ــدری اداره كل بنادر و  و همچنین معاون دريايی و بن
دريانوردی و تنی چند از روسای ادارات حضور داشتند.

در اين نشست موضوع ترانزيت حدود يک میلیون و 
500 هزار تن گندم از مقصد آسیای میانه به سمت 
ــیه خلیج فارس مطرح و  شرايط  ــورهای حاش كش

تحقق اين امر بررسی شد.
ــزگان  در اين  ــوردی هرم ــادر و دريان ــركل بن مدي
ــاره به امکانات و تجهیزات اين بندر ،  نشست با اش
ــهید رجايي در جهت تحقق اين  از آمادگی بندر ش

مهم خبرداد.
ــا توجه به موقعیت اين  ــی اكبر صفايی گفت : ب عل

بندر و ظرفیت های موجود آن، امکان تحقق اين امر 
وجود دارد و از اين نظر آمادگی داريم در اين راه، هر 

گونه تالشی كه نیاز است انجام دهیم.
ــال گفت : ضمن برنامه ريزی كوتاه  وی در عین ح
مدت برای اين موضوع می توان ، برنامه ريزی بلند 
مدت را نیز پیش بینی كرد تا اين روند استمرار يابد.

صفايی از اعالم آمادگی بندر شهیدرجايي در جهت 
اختصاص زمین برای ساخت انبار مخصوص خبرداد.

گفتنی است مقرر شد در آينده نزديک برنامه ريزی 
ــی موضوع انجام گرفته تا در صورت تحقق  و بررس

تمامی شرايط ، ترانزيت اين مواد انجام شود.

اعالم آمادگی همكاری بندر شهيد رجایی برای ترانزیت گندم

توسعه اقتصادی هدف اصلی احداث موج شكن های مردمی است

مدي�ر كل بن�ادر و دريان�وردی اس�تان 
هرمزگان در حاشيه بازديد از روند اجرايی 
پروژه های عمران�ی و زيربنايی غرب اين 
استان، هدف اصلی دولت و سازمان بنادر 
و دريان�وردی از احداث موج ش�كن های 
مردمی را توسعه اقتصادی و ايجاد ارتباط 
ايمن و آس�ان مردم منطقه با دريا و ايمن 
نمودن حمل و نقل دريايی در اين مناطق 

بيان كرد.
ــی اكبر صفايی  ــزارش روابط عمومی، عل به گ
كه در جمع شورای اداری شهرستان پارسیان 
ــخن می گفت از روند سريع احداث بنادر  و  س
ــکن های مردمی  و همکاری  فرماندار  موج ش
ــئولین دولتی اين شهرستان  ابراز  و ديگر مس
ــندی نمود و افزود:موج شکن های شیوء  خرس
،مقام و تبن ، گرزه ، طاحونه و مقويه  تا انتهای 

سال 90 راه اندازی خواهند شد.
صفايی احداث چهارده موج شکن تا انتهای فاز 
اول پروژه توسعه حمل و نقل دريايی هرمزگان 
را اولین گام برای رونق بنادر قديمی و پیشرفت 
ــت و  ــتان پهناور دانس مناطق  محروم اين اس
گفت: با شروع  عملیات  احداث موج شکن ها، 
به طور متوسط هر موج شکن موجب اشتغال 
ــی  تعداد 50 نفر  از نیرو های بومی منطقه  زاي
ــت كه بعد از  اجرای فازهای بعدی ،  ــده اس ش
ــتغالزايی  و نیز رونق اقتصادی اين  ــاهد اش ش

مناطق خواهیم بود.
ــتان پارسیان ديدگاه   در ادامه فرماندار شهرس
دولت در خصوص احیای بنادر قديمی با احداث 
ــکن های مردمی را در  راستای عملی  موج ش
نمودن  شعار رفاه عمومی دانست و گفت: تالش 

ــتگاه ها در جهت  ــای فرمانداری و كلیه دس ه
عملی نمودن اين امر  و نیز پیگیری های مداوم 
ــتان هرمزگان  مدير كل بنادر و دريانوردی اس
ــکن های چند منظوره  از روند تکمیل موج ش
ــهیل در احداث آن گشته  ــبب تس مردمی ، س

است .
ــات  و  ــکیل جلس علی اكبر ارجمند منش تش
ارتباطات مکرر فرمانداری  با اداره كل گمركات 
ــوردی و ديگر ــتان و نیز اداره بنادر و دريان  اس
 نهاد های متولی در  استان را از جمله تمهیدات 
ــتان پارسیان  جهت  نماينده دولت در  شهرس
ــت هاي كالن و عملیاتی شدن  تسريع سیاس
موج شکن های مردمی  دانست و افزود: برنامه 
ريزی ما بر مبنای خدمت گزاری  هر چه بیشتر 
به مردم اين شهرستان صورت می پذيرد و در 

اين مسیراز هیچ تالشی رويگردان نیستیم.
 در ادامه فرماندار شهرستان پارسیان به همراه 
ــتان هرمزگان ضمن بازديد  مدير كل بنادر اس
ــکن های شیوء ، تبن و مقام  میدانی از موج ش
و ...  مراحل انجام شده و روند انجام كار را مورد 

بررسی قرار دادند.

افزایش 5 درصدی تخليه و بارگيری كاال از
 بنادر هرمزگان

 24 پروژه مطالعاتي نيازس�نجي ش�ده در تقويم مطالعاتي سال 90
 اداره كل بنادر ودريانوردي استان خوزستان بررسي وتصويب شد .

به گزارش روابط عمومي، جهانگیر نجاتي معاون طرح وتوسعه اين اداره كل 
با اعالم اين خبر گفت: اين پروژه ها شامل پروژه های تخلیه وبارگیري ، ايمني، فنی- 
عمرانی ، مباحثIT ، حمل و نقل ، آموزشي ومشاركتي و... است كه پس ازبررسی 

وارزيابی های الزم در شوراي پژوهش اداره كل مورد بررسي و تصويب قرار گرفت .
ــعه ــالیانه در توس  وي با تاكید بر اينکه يکي از برنامه هاي بلند مدت  و س
 فعالیت هاي مطالعاتي اداره كل ، تهیه تقويم مطالعاتي  وراهبري آن ها مي 
ــد، خاطر نشان كرد؛ باتوجه به استراتژي هاي تعريف شده  تحقیقات و  باش
پژوهش ها با سه رويکرد توسعه اي و كاربردي، ارتقاء دانش، تصمیم گیري و 

تصمیم سازي با اتکاء بر توان كارشناسان داخلي انجام می گیرد .
ــانكرد ؛ اداره كل بنادر ودريانوردي خوزستان با  نجاتي همچنین خاطر نش
دركي صحیح از موفقیت و جايگاه خود ، همگام با ديگر سازمان ها، نهادها و 
موسسات پژوهشي با هدف ترويج فرهنگ پژوهش مداري در جامعه بندري با 
مشاركت وهمفکري بیشتركاركنان در جهت بهبود كیفي پژوهش و استمرار 
آن در اداره كل گام برداشته و همواره شاهد درخشش كاركنان در زمینه هاي 

علمي بوده است.

تقویم مطالعاتي سال 90 اداره كل بنادر و 
دریانوردي استان خوزستان به تصویب رسيد
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  آلودگ�ی نفت�ی در هج�ده 
رودخانه  از مس�ير  كيلومت�ر 
پاكس�ازی  و  مه�ار  ش�اوور 

گرديد 
ــانحه ی انفجار لوله ی  در پی س
ــت در حوالی رودخانه  ــال نف انتق
شاوور طی روز چهاردهم مردادماه 

سال جاری،  مركز مديريت بحران بندرامام خمینی ضمن گسیل تیم 
ارزيابی به اين نقطه، طی  عملیات  موفقیت آمیزی آلودگی نفتی در 

آن را  مهار و پاكسازی كرد . 
به گزارش روابط عمومی، »ابراهیم ايدنی« مديركل بنادر و دريانوردی 
استان خوزستان با اشاره به آلودگی هجده كیلومتر از مسیر رودخانه 
ــاوور بر اثر اين سانحه ی نفتی گفت؛ تیم عملیاتی  اداره كل بنادر  ش
ــتان ضمن انجام بررسی های اولیه  ،سد  ــتان خوزس و دريانوردی اس
ــع در اين رودخانه را جهت بوم اندازی انتخاب  تنظیمی خیر آباد واق
ــیار آلودگی نفتی ناشی از اين سانحه ،اين تیم  و با توجه به حجم بس
ــاعت كار  ــی موفق به جمع آوری 250 مترمکعب  طی 48 س عملیات
مداوم از چهاردهم تا پايان روز شانزدهم مردادماه گرديد  ودر جريان 
ــت بوم ها مهار و احتمال هر گونه نشت  اين عملیات كل آلودگی پش

و گسترش آن به نقاط مجاور به حداقل رسید . 
مديركل بنادر و دريا نوردی استان خوزستان در ادامه افزود : در  اثر نشت 
و گسترش آلودگی در بخشی از رودخانه احتمال آلوده آب آشامیدنی 
ــعاع قرار گرفتن تاالب  ــهرهای جنوبی استان خوزستان و تحت ش  ش
ــور العظیم و زمین های زراعتی اطراف اين نقطه ی آلوده می رفت  ه
ــی اداره كل موفق به  ــتگی ناپذير، نیروهای عملیات كه با تالش  خس

مهار كامل آلودگی شدند .

قوانين و مقررات مناطق ویژه اقتصادی جهت  شركت های 
بخش خصوصی فعال در مجتمع بندری امام خمينی تبيين شد

با اجرايی ش�دن قوانين و مقررات منطقه 
ويژه اقتصادی از ابتدای شهريور ماه سال 
ج��اری در مجتمع بندری امام خمينی و 
لزوم آگاهی و آش�نايی شركت های فعال 
با اين مقررات ، يك دوره توجيهی با اين 
موض�وع در اداره كل بن�ادر و دريانوردی 

استان خوزستان برگزار شد . 
ــن اداره كل ضمن  ــته « معاون دريايی و بندری اي ــزارش روابط عمومی، »علیرضا خجس ــه گ ب
ــت : نمايندگان شركت های كشتیرانی ،  متصديان حمل ، كارگزاران  اعالم اين خبر اظهار داش
ــتیبانی فعال  ــرمايه گزاران در اراضی پش ــات بندری در پايانه های تخلیه و بارگیری و س خدم
ــاعته بودند كه با  ــت س ــركت كنندگان در اين دوره توجیهی هش در مجتمع بندری از جمله ش
ــال جاری  همکاری دبیرخانه منطقه ويژه اقتصادی و اداره آموزش اين اداره كل در مردادماه س

اجرا گرديد  . 
ــتان افزود :  قانون و مقررات  ــتان خوزس معاون دريايی و بندری اداره كل بنادر و دريانوردی اس
ــکیل و اداره مناطق ويژه اقتصادی ، ضوابط و  مناطق ويژه بندری ، آيین نامه اجرايی قانون تش
شرايط عمومی نگهداری كاال و كانتینر در اين مناطق و روش صدور قبض انبار در آنها از عناوين 

سرفصل های اين دوره بود كه توسط مدرس مربوطه بحث و بررسی شد.

و  امتحان�ات  اداره  رئي�س   
گواهينامه ی دريانوردی اداره 
كل بنادر و دريانوردی هرمزگان 
گفت : در 4 ماهه گذشته، 2 هزار و 
150 گواهينام�ه دريان�وردی در 
استان هرمزگان صادر شده است .
ــزارش روابط عمومی، عزيزاله  به گ
ــته صدور  دلربا گفت : در ماه گذش
ــتان ، به  گواهینامه دريانوردی اس

602 فقره رسید.
ــت : اين مدت ، 475  نفر در آزمون های  وی در عین حال اظهار داش

شايستگی دريانوردی در استان شركت نمودند .
دلربا تعداد گواهینامه های جانبی صادر شده را 207 فقره عنوان كرد و 

گفت : از اين میزان 85 فقره در ماه گذشته صادر گرديده است.
ــوردی اداره كل بنادر و  ــس اداره امتحانات و گواهینامه های دريان رئی
ــان كرد : طی اين مدت يک هزار و 787  دريانوردی هرمزگان خاطرنش

فقره شناسنامه دريانوردی در استان صادر شد.
ــهید رجايی و 8  ــک مركز در بندر ش ــت : در حال حاضر ي ــا گف دلرب
ــركت خصوصی در نقاط مختلف استان ، عملیات اجرای دوره های  ش

آموزشی وبرگزاری آزمون های شايستگی را انجام می دهند. 

صدور 2 هزار و 150 گواهينامه 
دریانوردی درهرمزگان

با تالش خستگی ناپذیر نيروهای 
بندر امام خمينی

به منظور بررس�ي نحوه ثبت ن�ام در دوره ها 
وآزمون ه�اي دريانوردي و اطالع رس�اني به 
موقع ب�ه دريانوردان ، جلس�ه رس�يدگي به 
مشكالت دريانوردان خوزستاني تشكيل شد .
ــي، جهانگیر نجاتي معاون  به گزارش روابط عموم
ــعه با اعالم اين خبر خاطر نشان كرد:  طرح و توس
ــیدگي مشکالت متقاضیان ــي و رس  با هدف بررس

 دوره هاي دريانوردي در خصوص نحوه ثبت نام در 
دوره هاي آموزش دريانوردي و آزمون هاي مربوطه 
و اطالع رساني به موقع به آن ها، جلسه اي با حضور 
نمايندگان مراكز آموزشي دريانوردي و ناظرين اداره 
ــاي دريانوردي در  ــدور گواهینامه ه امتحانات وص
شهرستان آبادان برگزارگرديد و راهکارهايي جهت 

رفع مشکالت مطروحه ارائه شد .

ــاره به اهمیت آموزش دريانوردان ونقش  وي با اش
ــکیل اين  آنها در منطقه ، ابراز امیدواري كرد با تش
ــکالت پیش روي دريانوردان را  جلسات بتوان مش

برطرف ساخت .
 گفتني است اين جلسه با حضورنمايندگان مراكز 
آموزشي درياي دور ، آبادان دريا ، سراج دريا ، توان 
دريا ، زاگرس دريا ، كیش رو آبي ، دريا پیماي گناوه، 

اتحاد خوشبین ماهشهر و هنديجان برگزار شد . 

 بررسي مشكالت دوره هاي آموزش دریانوردي و
آزمون هاي تخصصي دریانوردان خوزستاني

معاون وزير راه  و شهرس�ازي و رئيس سازمان 
راه�داري و حم�ل  و نقل جاده اي در س�فر به 
استان خوزستان از منطقه ويژه اقتصادي بندر 

امام خميني بازديد كرد .
به گزارش روابط عمومي؛ دكتر شهريار افندي زاده 
معاون وزير راه  و شهرسازي و رئیس سازمان راهداري 
ــل  و نقل جاده اي و نماينده ويژه دولت در امر  و حم
ــئولین منطقه ويژه اقتصادی  ترانزيت به همراه مس
بندرامام خمینی با توانمندی ها و قابلیت های اين 

مجتمع بندری آشنا شدند .
ــاون دريايي و بندري  ــته مع در اين بازديد خجس
ــتان خوزستان  به  اداره كل بنادر و دريانوردي اس
ــتراتژيک اين بندر به  ــريح موقیت خاص و اس تش

ــک ترين  ــوان نزدي عن
ــي ايران به  بندر جنوب
كشورهاي آسیاي میانه، 
ــاز ، تركیه  ــوزه قفق ح
ــورهاي  و عراق  و كش
فارس  خلیج  ــیه  حاش

پرداخت  .
ــت در امر ترانزيت همچنین با  نماينده ويژه دول
ــاي ترانزيتي منطقه  ــا و توانمندي ه ظرفیت ه
ــنا شد و بر  ويژه اقتصادي بندر امام خمیني آش
توسعه پايانه هاي ترانزيتي كشور به عنوان يکي 
ــازمان راهداري و حمل  و  از رويکردهاي مهم س

نقل جاده اي تاكید كرد.

بازدید معاون وزیر راه و شهرسازي
از منطقه ویژه اقتصادي بندر امام خميني
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بهره برداری و كلنگ زن�ی 18 پروژه بزرگ 
بندری در هفته دولت در سراس�ر اس�تان 

هرمزگان
مديركل بنادر و دريانوردی هرمزگان از بهره 
برداری و كلنگ زنی از 18 پروژه بزرگ بندری 

در هفته دولت در سطح استان خبرداد.
ــط عمومی، علی اكبر صفايی كه  به گزارش رواب
ــت در جمع  ــیدن هفته دول ــبت فرارس به مناس
ــريح مهمترين  ــور يافت به تش خبرنگاران حض
پروژه های قابل افتتاح و كلنگ زنی در اين هفته 

پرداخت.
وی با گرامیداشت ياد و خاطره شهدای واالمقام 
ــهیدان رجايی و باهنر گفت :با  دولت خصوصا ش
ــردم در اين اداره كل ، 18  تالش خدمتگذاران م
ــاری بالغ بر 2 هزار و  ــروژه بزرگ بندری با اعتب پ
ــاح و كلنگ زنی  ــارد ريال  آماده افتت 967 میلی

گرديد.
ــاره به مهمترين پروژه ها گفت : در  صفايی با اش
اين ايام مبارک 4 موج شکن گرزه ، مغويه ، ديوان 
و شیب دراز با حجم اعتباری بالغ بر 97 میلیارد 
ــود  كه با بهره برداری از آنها  ريال افتتاح می ش

چهره اين مناطق دگرگون خواهد شد.
ــه ، طرح جامع  ــزود : همچنین در اين هفت وی اف
زير ساخت كابلی)فیبرنوری(مجتمع بندری شهید 
رجايی به بهره برداری خواهید رسید .صفايی اعتبار 
ــرای اين طرح را بیش از 26 میلیارد ريال عنوان  اج

كرد.
ــوردی هرمزگان از افتتاح  مديركل بنادر و دريان
ــداث راه آهن و  ــازی و اح ــازی ، بازس طرح نوس
خطوط داخلی اراضی پشتیبانی مجتمع بندری 
ــهید رجايی به عنوان يکی ديگر از پروژه های  ش
ــن ايام عنوان كرد و افزود : اين  قابل افتتاح در اي
ــرح با اعتباری بالغ بر 148 میلیارد ريال آماده  ط
ــت كه با افتتاح آن ظرفیت ريلی  بهره برداری اس

اين بندر ، 30 میلیون تن افزايش می يابد.
وی گفت : تعمیرات اساسي اسکله هاي 4تا20 و 
اسکله خدمات بندر شهید رجايی نیز در اين ايام با 
اعتبار 52 میلیارد ريالي به بهره برداری می رسد . 
صفايی اضافه كرد : اين طرح برای اولین بار در ايران 
ــده و ساخت فندرها توسط متخصصین  انجام ش
داخلی صورت پذيرفته است كه بر اساس آن حدود 

4 كیلومتر اسکله تعمیر شده است.
ــتم كنترل  وی در عین حال بهره برداری از سیس

ــر)CCS( با اعتباری بالغ  و نظارت بر امور كانتین
ــومار با  ــازی اليروب س بر 2/4 میلیارد ريال ، بازس
اعتباری بالغ بر 11/4 میلیون دالر ، راه اندازی رمپ 
چندمنظوره )باری ، مسافری( جزيره فارور با اعتبار 
ــبکه  8/9 میلیارد ريال ، مركز كنترل عملیات ش
NOC )مانیتورينگ( با اعتبار 550 میلیون ريال 
، آسفالت و محوطه سازی اراضی غربی بندرلنگه 
ــی  با اعتباری معادل 13 میلیارد ريال و ديوار كش
ــماچ بندرلنگه با اعتبار 3  و اصالح كانال محله س
میلیارد و 250 میلیون ريال به عنوان ديگر پروژه 

های مهم قابل افتتاح هفته دولت خبر داد.
ــوردی هرمزگان در بخش  مديركل بنادر و دريان
ــاره به كلنگ زنی   ــخنان خود با اش ديگری از س
ــبت  ــروژه در اين ايام مبارک گفت : به مناس 5 پ
هفته دولت ، كلنگ احداث مركز بزرگ خدمات 
دريايی و بندری مجتمع بندری شهید رجايی به 
ــزود : اين مركز با  ــد . وی اف زمین زده خواهد ش
ــرمايه گذاری بخش خصوصی و در فضايی به  س
مساحت 120 هزار مترمربع احداث می شود كه 
طی آن تمامی شركت ها و فعاالن مرتبط با بحث 
تخلیه وبارگیری در اين مركز جمع می شوند. وی 
ــانی و رضايت ارباب  افزايش سرعت خدمات رس
ــداف اجرای اين  ــوع را از جمله مهمترين اه رج

طرح عنوان كرد.
صفايی كلنگ زنی احداث دو كارخانه بزرگ تصفیه 
شکر خام و تولید مکمل و خوراک دام و طیور در 
بندر شهید رجايی را نويد بخش حركت پرشتاب 
ــمت بنادر نسل سوم عنوان كرد و  اين بندر به س
افزود: برای احداث كارخانه تصفیه  شکر يک هزار و 
662 میلیارد ريال و كارخانه تولید مکمل و خوراک 
دام و طیور 305 میلیارد ريال سرمايه گذاری توسط 

بخش خصوصی انجام خواهد شد.
صفايی در عین حال آغاز عملیات اجرايی احداث 
بندرگاه نخل ناخدا را گام مهم ديگری در راستای 
فرمايشات مقام معظم رهبری در جهت رسیدگی 
ــه جزيره هرمز اعالم نمود و افزود : برای احداث  ب
ــش از 300  ــای اين طرح مهم بی ــاخت ه زيرس

میلیارد ريال اعتبار صرف خواهد شد.
ــادر و دريانوردی هرمزگان همچنین  مديركل بن
ــداری  نگه ــازن  مخ ــداث  اح ــات  عملی ــاز   آغ
فرآورده های نفتی با سرمايه گذاری 41/5 میلیارد 
ريالی بخش خصوصی را از ديگر پروژه های آماده 

كلنگ زنی در اين ايام عنوان كرد. 

برگزاري سمينار تخصصي اینكو ترمز 2010 
در بندرانزلي

سمينار تخصصي اينكو ترمز 2010 با هدف آشنا ساختن اعضاء جامعه 
تجاري و حمل و نقلي با آخرين تغييرات ايجاد شده در اينكو ترمز با 
ارايه دكتر ملك پور و با شركت جمعي از مديران و كاركنان بخش هاي 
دولتي و خصوصي از جمله گمركات استان گيالن ، سازمان منطقه آزاد 
تجاري – صنعتي انزلي ، تجار و شركت هاي كشتيراني فعال در زنجيره 
حمل و نقل ، شركت هاي پيمانكار تخليه و بارگيري ، اتاق هاي بازرگاني 
گيالن ، اصفهان و ش�يراز ، بانك هاي مس�كن ، تجارت ، ملي ، سپه ، 
اقتصاد نوين ، كار آفرين ، سامان ،بانك شهر ، صندوق ضمانت صادرات 
ايران و همچنين مديران و كاركنان شركت هاي فعال در زنجيره حمل 
و نقل و تجارت و معاونان و كاركنان اداره كل بنادر و دريانوردي استان 

گيالن در سالن اجتماعات اين اداره كل برگزار گرديد .
به گزارش روابط عمومي، دكتر ملک پور در اين سمینار عنوان كرد : اينکوترمز 
ــرارداد ) خريدار و  ــئولیت هاي طرفین ق نقش مهمي در تعیین وظايف و مس
ــنده ( و  تاكید بر انتقال ريسک و نحوه تقسیم هزينه ها بین خريدار و  فروش

فروشنده دارد .
وي هدف از اينکو ترمز را ارائه مجموعه اي از مقررات بین المللي براي تغییر 
ــت  تا بدين  ــتفاده در تجارت خارجي دانس متداول ترين اصطالحات مورد اس

ترتیب از چند گانگي اصطالحات در كشورهاي مختلف پرهیز شود .
دكتر ملک پور افزود : اغلب طرفین قرارداد از روش هاي تجاري كشور مقابل 

ــوء تفاهم، اختالف و دعوي  ــتند و اين مي تواند موجب بروز س بي اطالع هس
حقوقي و اتالف وقت و ايجاد هزينه ناشي از آنها شود و به منظور رفع چنین 
ــکالتي اتاق بازرگاني بین المللي اولین بار در  سال 1936 مجموعه اي از  مش
مقررات را براي تغییر اصطالحات تجاري منتشر كرد كه به  اينکوترمز 1936 

موسوم شد .
ــال 1980 ، 1990 هر 10 سال  ــال هاي 1953 ، 1967 ، 1976 و از س در س
يکبار با هدف انطباق با روش هاي عمومي تجارت بین المللي و همچنین همگام 
شدن با تغییرات ايجاد شده در صنعت حمل و نقل ، بیمه و بانکداري و بويژه 

ارتباطات، اصالحات و اضافاتي در آن صورت گرفته است .
آخرين نسخه اينکوترمز با عنوان اينکوترمز 2010 از ژانويه سال جاري میالدي 

مورد استفاده قرار گرفت .

مقدار كاالي صادراتي غير نفتي در چهار ماهه امسال نسبت به 
مدت مشابه سال قبل 59/7 درصد افزايش يافته است .

ــتان گیالن  به گزارش روابط عمومي، مدير كل بنادر و دريانوردي اس
ضمن بیان مطلب فوق افزود : در چهار ماهه امسال 64081 تن انواع 
ــبت به 40127 تن  كاالي غیر نفتي از بندرانزلي صادر گرديده كه نس

در مدت مشابه سال قبل رشد 59/7 درصدي را نشان مي دهد .
كوهساري همچنین افزود : در همین مدت 27289 تن ترانزيت ) غیر 
نفتي ( از بندرانزلي انجام شده كه نسبت به 5691 تن در چهار ماهه 

سال 89 از يک رشد 379/5 درصدي برخوردار بوده است .
ــتي را نیز در چهار ماهه  ــده به كش وي كل مقدار كاالي بارگیري ش
ــال 91496 تن اعالم نمود و افزود : اين مقدار نسبت به 46370  امس

تن چهار ماهه سال قبل 97/3 درصد افزايش داشته است .
ــاري خاطر نشان كرد مقدار موجودي كاال در محوطه و انبارها   كوهس
ــه  ــد كه در مقايس ــوب كاالدر اين مدت 559671 تن مي باش يا رس
ــته  ــال قبل 17/1 درصد كاهش داش ــابه س با 675381 تن مدت مش

است.

افزایش صادرات كاالهاي غير نفتي 
از بندرانزلي در 4 ماهه سال جاري

دستاورد چشمگير خدمت رسانی در سال جهاد اقتصادی
بهره برداری و كلنگ زنی 18 پروژه بزرگ بندری در 

هفته دولت در سراسر استان هرمزگان
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در راس�تاي ايجاد سيس�تم يكپارچه و هماهنگ در قالب طرح 
منطق�ه اي مقابله با آلودگي نفتي ش�رق اس�تان مازندران و به 
منظور آمادگي جهت مقابله با بحران آلودگي نفتي ، جلس�ه اي 
در تاريخ 25 مرداد ماه سال جاري در بندر اميرآباد برگزار شد.

ــور نمايندگان  ــه كه با حض ــي، در اين جلس ــزارش روابط عموم ــه گ  ب
شركت هاي نفتي مستقر در پايانه نفتي نکا  و كارشناسان دريايي بنادر 
ــد بر لزوم آمادگي و هماهنگي شركت هاي  ــکیل ش نکا  و امیرآباد تش
ــاد جهت مقابله ومديريت  ــور با منطقه ويژه اقتصادي بندر امیرآب مذك
شرايط اضطراري نفت ريزي دريايي تاكید شد . گفتني است با توجه به 
قرار گرفتن اين بنادر در مجاورت منطقه حفاظت شده زيست محیطي 
میانکاله، در سطح ملي موضوع از اهمیت بسیار زيادي برخوردار است.

ــي  ــه طرح مقابله با آلودگي نفتي بندر امیرآباد مورد بررس در اين جلس
قرار گرفت ونقطه نظرات پیشنهادي جهت بهبود و تشکیل طرح توسط 

كارشناسان ارائه شد .
همچنین فهرست تجهیزات مقابله با آلودگي و نفرات تام االختیار جهت 
ــاني در شرايط اضطراري اخذ و در طرح درج گرديد .از ديگر  اطالع رس
ــه لزوم تجهیز سکوي حفاري  موضوعات مهم و قابل بحث در اين جلس
امیركبیر به تجهیزات مناسب ومتناسب با آلودگي نفتي بود كه توسط 

شركت حفاري شمال  ارائه و برآن تاكید شد .

همايش آموزشي-تخصصي افزايش راهكارهاي 
ايمني در بنادر با حضور هفتاد نفر از كارشناسان 
بندري، اس�اتيد دانش�گاهي، دانش�جويان و 
پرس�نل آتش نشاني در سالن اجتماعات اين 

اداره كل برگزار گرديد. 
به گزارش روابط عمومي، معاون دريايي و بندري 
اداره كل بنادر و دريانوردي استان گیالن در اين 
ــمردن ويژگي هاي بندر انزلي در  همايش با برش
ــاالنه  ــدري و دريايي گفت : س ــه خدمات بن ارائ
ــن كاال در بندرانزلي تخلیه  ــون ت ــدود 7 میلی ح
ــش از 400 هزار تن  ــود و بی ــري مي ش  و بارگی
ــود  فرآورده هاي نفتي از اين بندر ترانزيت مي ش
كه اين ارقام نشان مي دهد به مسائل ايمني بايد 

توجه بیشتري داشته باشیم . 
علي خدمتگزار در اين همايش همچنین از ارتقاي 
سطح علمي و فني حوزه هاي دريايي و بندري در 
ــال جاري خبر داد و گفت : عدم وقوع حوادث  س
ــان مي دهد كه ما در بخش  دريايي و بندري نش
ــته ايم كارنامه اي درخشان  مديريت منابع توانس
ــا در تحقق  ــیم و بايد تالش كنیم ت ــته باش  داش
برنامه هاي تعريف شده سازمان بنادر و دريانوردي 
ــدري ركوردي بي  ــش ايمني دريايي و بن در بخ
سابقه و اثري ماندگار با نیروهاي انساني متخصص 

و متعهد و كارآمد داشته باشیم . 
ــؤول ايمني و  ــید جالل گلپیرا كارشناس مس س
ــاني اداره كل بنادر و دريانوردي استان  آتش نش
ــینه و جايگاه آتش  ــاره به پیش ــالن نیز با اش گی
نشاني در افزايش ايمني و خدمات بندري گفت : 
ــازي و افزايش  ــه امروز براي ما در اعتماد س آنچ
خدمات دريايي و بندري و جلب رضايت مشتري 

و شهروندان تأثیر گذار بوده است، اصل پیشگیري 
و ايمني است .

ــؤول ايمني و آتش نشاني بنادر و  كارشناس مس
دريانوردي استان گیالن از به روز شدن تجهیزات 
فني و دانش مهارتي پرسنل در سال 90 خبردادو 
ــي، اجراي  ــاي آموزش ــي كارگاه ه ــزود : برپاي اف
ــترک با نیروهاي امدادي،  مانورهاي منظم و مش
ــاتید  ــي با اس ــزاري همايش هاي هم انديش برگ
دانشگاهي ، فرهنگ سازي در بین دانش آموزان با 
هدف ارتقاء سطح آگاهي عمومي و نصب سیستم 
هاي هوشمند و تجهیزات مورد نیاز كنترل و مهار 
ــاي اين مجموعه در  ــش از مهمترين برنامه ه آت

سال جاري بوده است . 
ــدري را مرهون تدابیر  ــرا كاهش حوادث بن گل پی
ــتان گیالن و تعامل  مدير كل بنادر و دريانوردي اس
 معاون دريايي و بندري و ادارات مربوطه و همکاري 
ــركت هاي فعال و اجراي برنامه ايمني در بخش  ش
پیشگیري توسط پرسنل متعهد و كارآمد مجموعه 
ــاني اين اداره كل دانست و اعالم  ايمني و آتش نش
داشت اين عملکرد در تاريخچه آتش نشاني بنادر و 

دريانوردي كم سابقه بوده است . 
ــتفاده بهینه  وي همچنین حركت روبه جلو و اس
ــي را از ديگر  ــه جوي ــود و صرف ــات موج  از امکان

برنامه هاي اين مجموعه برشمرد . 

افزایش 46 درصدی تخليه و بارگيری كاال 
در بندرخرمشهر

از مي�زان كل كاالهای تخلي�ه و بارگيری 
شده در بندر خرمش�هر، 205 هزار و 516 
تن مرب�وط به تخليه ی كاال و 346 هزار و 

439 تن مربوط به بارگيری می باشد.
ــركل  مدي ــي،  عموم ــط  رواب ــزارش  گ ــه  ب
ــت:  اظهارداش ــهر  خرمش ــوردی  بندرودريان
درچهارماهه امسال، 551 هزار و 955 تن كاال 

ــبت به مدت مشابه سال قبل از طريق بندرخرمشهر  با 46 درصد افزايش نس
تخلیه و بارگیری شده است.

ــده،  عادل دريس همچنین افزود: از میزان كل كاالهای تخلیه و بارگیری ش
205 هزار و 516 تن مربوط به تخلیه ی كاال و 346 هزار و 439 تن مربوط 

به بارگیری می باشد.
ــده در مقايسه با مدت  به گفته ی وی، اين میزان كاالی تخلیه و بارگیری ش
مشابه پارسال به ترتیب در بخش تخلیه با 9 درصد كاهش و در بخش بارگیری 

129 درصد افزايش را نشان می دهد.
  TEU 82 دريس بیان داشت: همچنین طی مدت ياد شده تعداد 30 هزار و
كانتینر با شش درصد افزايش نسبت به مدت مشابه سال قبل در بندرخرمشهر 

تخلیه و بارگیری شده است.
وی تصريح كرد: در چهار ماهه سال جاری، 10 هزار و 313 مسافر از اين بندر 
ــه با مدت مشابه سال قبل 25 درصد  تردد كرده اند كه اين میزان در مقايس

افزايش تردد را نشان می دهد.
وي همچنین میزان تردد كامیون های ورودی و خروجی به بندرخرمشهر را 
در مدت ياد شده 26 هزار و 936 دستگاه عنوان كرد و يادآور شد: اين تعداد 
كامیون ورودی و خروجی در مقايسه با مدت مشابه سال گذشته، 18 درصد 

افزايش تردد را نشان می دهد.
ــهر میزان تردد شناورهای باالی هزارتن را؛  مديركل بندرودريانوردی خرمش
ــد مثبت نسبت به مدت مشابه سال  156 فروند اعالم كرد كه 53 درصد رش

قبل را نشان می دهد.

همایش آموزشي- تخصصي راهكارهاي افزایش ایمني بنادر 
در بندرانزلي برگزار شد

جلسه پيشگيري از آلودگي نفتي دریاي خزر 
در بندراميرآباد برگزارشد

جلس�ه افتتاحيه پي�ش مميزي آيمو، 
ب�ا حض�ور س�يد عل�ي نعيم�ي مدير 
منطق�ه ويژه اقتص�ادي بندراميرآباد، 
و  يونس�ي مع�اون درياي�ي  حس�ين 
بندري ، مسئولين بخش دريايي بندر 
و بازرس�ان دريايي منتخب س�ازمان 
بنادر و دريانوردي در سالن كنفرانس 
عمليات درياي�ي بندر اميرآباد برگزار 

ش�د .
ــه  ــه گزارش روابط عمومي، در اين جلس ب
ــان دريايي  ــدر، از بازرس ــي مدير بن نعیم
ــدر امیرآباد  ــازمان به خاطر انتخاب بن س
ــت؛  ــکر كرد و اظهار داش براي ممیزي تش
ــدر امیرآباد با  ــادي بن ــه ويژه اقتص منطق
ــزات به روز دريايي و  بهره گیري از تجهی
بندري بعنوان بندر پايلوت)پیشرو( مطرح 

ــان عملکرد و  ــت . وي همچنین به بی اس
ــازمان  ــدر و نگاه ويژه س ــعه بن طرح توس
بنادر و دريانوردي به اين بندر استراتژيک 
پرداخت. در ادامه يونسي معاون دريايي و 
بندري نیز در خصوص انجام ممیزي اعالم 
ــکالت  ــرد و در جهت رفع مش آمادگي ك
ــت  ــان مركز درخواس ــي از بازرس احتمال

ــود . ــکاري نم ــري و  هم پیگی
ــاس نژاد  ــه عب ــه جلس ــن در ادام همچنی
و  ــادر  بن ــازمان  س ــان  بازرس ــرگروه  س
ــداف پیش ممیزي  دريانوردي به بیان اه
ــه پرداخت و در  ــراي حاضرين در جلس ب
ــمت هاي  ــه ، ممیزي از قس ــان جلس پاي
ــادي بندر  ــژه اقتص ــه وي ــف منطق مختل
ــازرس اعزامي ، به  ــاد  با حضور 7 ب امیرآب

عمل آمد.
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بررسی مشكالت زیست محيطی شناورهای سنتی 
در بندر چابهار

با گذش�ت چهارماه از س�ال جاري و با  ورود235 فروند كش�تي ، 
ميزان تخليه و بارگيري كاال در منطقه ويژه اقتصادی بندر اميرآباد 
به حدود 910 هزار تن رسيد كه نسبت به مدت مشابه سال گذشته 
16 درصد رش�د را نش�ان مي دهد، عالوه ب�ر آن ترانزيت در بندر 
اميرآباد با رش�د ش�ش و نيم برابري به 46975 ت�ن طي چهارماه 

ابتداي سال جاري رسيد.
ــده  ــه گزارش روابط عمومي، در اين مدت جمع كاالي تخلیه و بارگیری ش ب
ــده و بررسي آماري در عملیات انبار حاكي از  در بندر 908343 تن برآورد ش
ــتگاه كامیون بوده كه از نظر  ــط 47046 دس جابجايي 917485 تن كاال توس

تعداد و تناژ كامیون به ترتیب 16و 22 درصد افزايش داشته است .
گفتني است، صادرات از اين مبدا با رشد 117 درصدي نسبت به مدت مشابه 
ــال قبل به بیش از 510 هزار تن رسید . بنا بر همین گزارش ، بررسي آمار   س
عملیات بندر نفتي نکا نیز  نشان دهنده  68773 تن واردات و تخلیه انواع مواد 

نفتي در اين بندر  مي باشد .

در چهارماه اول امسال صورت گرفت
رشد 6/5 برابري ترانزیت در منطقه ویژه 

اقتصادي بندر اميرآباد

شعبانعلي داورپناه ، مديرعامل بانك صادرات استان مازندران در 
راس هيئت�ي بلند پايه ، از پ�روژه هاي تحت حمايت اين بانك در 

منطقه ويژه اقتصادي بندر اميرآباد بازديد كرد.
به گزارش روابط عمومي، اين بازديد در راستاي حمايت از سرمايه گذاران 
ــتفاده بهینه از تسهیالت بانک انجام شد  ــتر مناسب براي اس و ايجاد بس
ــرفت پروژه هايي  ــندي از پیش . داورپناه در اين بازديد ضمن ابراز خرس
ــت، گفت:  ــادرات در حال اجرا اس ــهیالت بانک ص ــتفاده از تس كه با اس
ــه تمامي پروژه هاي واقعي ــتان آمادگي ارائه خدمات ب  بانک صادرات اس

ــادي را دارد و امیدواريم با برنامه  ــذاري در منطقه ويژه اقتص ــرمايه گ  س
ــهیالتي بتوانیم گامي در مسیر توسعه و  ريزي صحیح و حمايت هاي تس
ــتان، به ويژه منطقه ويژه اقتصادي  ــتر اين اس رونق اقتصادي هرچه بیش

بندر امیرآباد برداريم .
ــاد نیز از ارائه  ــه ويژه اقتصادي بندر امیرآب ــیدعلي نعیمي مدير منطق س
تسهیالت و منابع مالي توسط بانک صادرات تقدير كرد و پیشرفت اهداف 
اقتصادي منطقه را عالوه بر مديريت صحیح اين منابع ، نتیجه ي بررسي 
دقیق پروژه هاي سرمايه گذاري توسط كارشناسان بندر و انتخاب بهترين 
گزينه ها دانست . وي افزود : رشد چشمگیر میزان تخلیه و بارگیري كاال 
ــان دهنده ي پتانسیل باالي منطقه در  و افزايش صادرات از اين بندر نش
زمینه سرمايه گذاري است و مطمئناً حمايت هاي بانک و ارائه تسهیالت 
ــرمايه گذاران مي تواند باعث ايجاد زيرساخت هاي جديد و استفاده  به س

از توان بالقوه ي منطقه باشد . 

مدیرعامل بانك صادرات استان مازندران از 
بندر اميرآباد بازدید كرد

     جلس�ه زيس�ت محيط�ی ش�ناورهای 
كاه�ش  ه�دف  ب�ا  صي�ادی  و   س�نتی 
آلودگی ها ب�ا حضور نماين�دگان اداره كل 
بن�ادر و دريان�وردی، اداره حفاظت محيط 
زيست، اداره كل شيالت و اتحاديه صيادان 

در بندر شهيد كالنتری برگزار شد.
ــد مهربان  ــي، حمی ــزارش روابط عموم ــه گ  ب
ــادر و  ــت اداره كل بن ــط زيس ــناس محی كارش
ــتان و بلوچستان ضمن مثبت  دريانوردی سیس
ارزيابی كردن اقدامات شیالت و تعاونی لنجداران 
ــناورها، نحوه  ــش آلودگی ش ــوص كاه در خص
تعمیرات، ابزارهای مورد استفاده و محدوده های 
پیشنهادی، گفت : بهره برداری بهینه از آب ها و 
درياها و ذخاير خدادادی، در گرو توسعه منطقی 
ــت، چون حفظ حاكمیت، سالمتی و  و پايدار اس
ــو و رعايت  ــوب آبزيان از يکس ــل آوری مطل عم
ــوی ديگر باعث  ــت محیطی از س ــائل زيس  مس

بهره برداری مطلوب از دريا می شود.
وی افزود : با وجود 11 بندر صیادی و تجاری در 
استان سیستان و بلوچستان طبق ارزيابی های 
به عمل آمده آلوده ترين اسکله صیادی به لحاظ 
زيست محیطی همچون فلزات سنگین و آلودگی 
نفتی اسکله 7 تیر و بهترين و كامل ترين اسکله 

از لحاظ صیادی اسکله زرآباد می باشد.
ــکله زرآباد را نمونه كامل اسکله  ــاخت اس وی س
ــت:  ــتان معرفی كرد و اظهار داش صیادی در اس
اين اسکله بر اساس مطالعات دقیق سازمان بنادر 
ــائل زيست محیطی و  و دريانوردی و رعايت مس
استاندارد های بین المللی طراحی و ساخته شده 

است.

در ادامه نصیر سلطانپور كارشناس اداره حفاظت 
محیط زيست چابهار ضمن معرفي نقاط حساس 
ساحلی و دريايی چابهار از لحاظ زيست محیطی، 
نقاط خور باهوكالت، خلیج گواتر، مناطق مرجانی 
ــتگاه های الک پشت دريايی، خور  چابهار، زيس
تیس، خور رمین، خور لیپار، تاالب صورتی لیپار، 
زيستگاه علف های دريايی و كرانه های سنگی 
را از جمله 11 منطقه حساس ساحلی و دريايی 

چابهار برشمرد.
ــده دارای  ــايی ش ــلطانپور گفت : نقاط شناس س
ــان،  ــتگاه آبزي ــون زيس ــی همچ ــت هاي  قابلی
ــتگاه  ــتانداران دريايی، زيس مهاجرت پذيري پس
ــگاه گونه هاي آسیب پذير  آبزيان مهاجر، رويش
گیاهی، تنوع جانوران آبزی و اكوسیستم غیر قابل 
جانشین است و ضمن برخورداري از  تنوع باالی 
ــورت آلودگی به مواد  ــات حیاتی ، در ص اجتماع

نفتی قابل پاكسازی و احیاء مي باشد.
ــرر گرديد مکانی   ــه مق ــان اين جلس       در پاي
برای تعمیرات جزئی شناورهای سنتی سه بندر 
ــابندر و بريس و بنادر چابهار،  صیادی گواتر، پس
رمین و تیس در نظر گرفته شود.     گفتنی است 
ــايی و جانمايی به صورت میدانی  موضوع شناس

صورت مي گیرد. 

مدي�ر كل بن�ادر و دريان�وردی اس�تان 
سيس�تان و بلوچستان با اعالم اين خبر 
افزود : در س�ه ماهه نخس�ت امسال 5 
ه�زار و 541 هزار TEU كانتينر در بندر 

چابهار تخليه و بارگيری شد.
به گزارش روابط عمومي، رضوانی گفت : اين 
تعداد كانتینر در مقايسه با مدت مشابه سال 

قبل 40 درصد رشد داشته است.
ــه ماهه نخست امسال 377  وي افزود: در س
ــن كاالی نفتی و غیر نفتی در  هزار و 656 ت

بندر چابهار تخلیه و بارگیری شده است.
ــت : با توجه به نگاه ويژه  رضوانی اظهار داش
ــرار گرفتن  ــادر و دريانوردی و ق ــازمان بن س
ــیر ترانزيتي محور شرق  بندر چابهار در مس
اين بندر به سوی كانتینری شدن سوق پیدا 
ــل كانتینري بیانگر  ــد زيرا حمل و نق می كن

ــل بندر چابهار به سوی بنادر نسل  تغییر نس
سوم است.

در 3 ماهه نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل
ميزان تخليه و بارگيری كانتينر در بندر چابهار 40 درصد افزایش یافت
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در راس�تاي تحق�ق اه�داف س�ازماني و 
گ�ذاري  ش�ماره  دس�تورالعمل  اج�راي 
تجهيزات وماش�ين آالت در مناطق ويژه 
اقتصادي ، پروژه شماره گذاري تجهيزات 

بندر اميرآباد اجرايي شد . 
ــم  ــط عمومي، در اين مراس ــزارش رواب ــه گ ب
ــي مدير منطقه  ــید علي نعیم كه با حضور س
ــدر امیرآباد ، معاون دريايي  ويژه اقتصادي بن
ــت  ــس امور بندري و سرپرس ــدري ، ريی و بن
ــران پروژه و  ــه عنوان ناظ ــي گارد ب فرمانده
مدير شركت تايدواتر ناحیه مازندران به عنوان 
ــتگاه  ــد  ، پالک يک دس ــکار برگزار ش پیمان
ــماره 111 ب 32 بر روي  ــري كرين با ش گنت

آن نصب گرديد . 

آغاز پروژه شماره گذاري 
تجهيزات وماشين آالت منطقه 

ویژه اقتصادي بندر اميرآباد

مدير كل بن�ادر و دريانوردی سيس�تان 
و بلوچس�تان از آغاز به كار ش�ورای حل 
اخت�الف درياي�ی در ش�عبه 101 دادگاه 
عموم�ی جزايی چابه�ار بعنوان ش�عبه 
تخصصی رسيدگی به دعاوی دريايی در 
اين شهرس�تان خبر داد و اظهار داشت : 
اين شورا به منظور حل و فصل اختالفات 
و دعاوی تجاری دريايی تأس�يس ش�ده 

است.
ــي، رضوانی گفت:  ــه گزارش روابط عموم    ب
تأسیس شورای حل اختالف دريايی و ارجاع 
ــورا بهترين شیوه حل  اختالفات دريايی به ش
ــتی موجود در  ــا توجه به كاس ــل آنها ب  و فص

دادگاه های دريايی می باشد.
ــیدگی به دعاوی با  ــح كرد : رس    وی تصري
ــان امور دريايی با اعالم وقت  حضور كارشناس
رسیدگی بر مبنای صلح و سازش و رسیدگی 
به دعاوی بین صاحبان كاال و مالکان شناورها 
با میزان خسارات 5 میلیون، از جمله اقدامات 

اين شوراست. 
ــات داوری اين  ــتفاده از خدم وي افزود : اس
ــات و دعاوی  ــورا برای حل و فصل اختالف ش
ــرعت،  ــالمت، س ــی، عالوه بر تأمین س درياي
ــب صرفه جويی در  ــیدگی، موج  دقت در رس
ــیوه  ــا و خصوصاً حل موضوع به ش ــه ه هزين
تخصصی می گردد و با توجه به قوانین جاری 
ــع طرفین خواهد  ــر نظر به نف ــی از ه مملکت

بود.

آغاز به كار شورای حل 
اختالف دریایی در بندر 

چابهار

مراس�م توديع معاون س�ابق 
اداری و مال�ی و معرفی معاون 
جدي�د اداری و مالی اداره كل 
بن�ادر و دريان�وردی اس�تان 
سيستان و بلوچستان با حضور 
كلي�ه كاركنان اي�ن اداره كل 

برگزار شد.
ــی، در اين  ــزارش روابط عموم به گ
ــیاوش رضوانی، مدير كل  مراسم س

ــتان ضمن تقديراز خدمات ارزنده  ــتان وبلوچس ــتان سیس بنادر ودريانوردی اس
سیاوش رجبی معاون پیشین اداری و مالی، در سخنانی به روز بودن در حوزه كار 
را يکی از ويژگی های اين معاونت دانست و بر استفاده بهینه از ظرفیت نیروهای 

فعال تأكیدكرد.
ــالمی وسیله ای برای تأمین رضای  ــئولیت را در فرهنگ اس وی تصدی مس
الهی و خدمت به خلق خدا دانست و تصريح كرد، اين عناوين بار امانتی است 
كه بر دوش ما گذاشته شده است، وی در ادامه افزود: ان شاء اهلل در آينده از 
تجربیات اين مدير موفق در محلی ديگر برای رشد و تعالی سازمانی استفاده 

خواهیم كرد.
ــد اداری و مالی اداره كل بنادر  ــم ، ايرج میرچی معاون جدي ــه مراس در ادام
ودريانوردی سیستان وبلوچستان، وظیفه اين معاونت را پشتیبانی در راستای 
رسیدن به اهداف سازمانی دانست و اظهار داشت: روح حاكم بر معاونت اداری 

و مالی منطبق بر قوانین و مقررات است.
ــوابق اجرايی ايرج میرچی می توان به كارشناسی  ــاس اين گزارش ، از س بر اس
ــال های قبل و ذی حسابی اداره كل بنادر و  ــابداری در بندر چابهار طی س حس

دريانوردی استان مازندان اشاره كرد.
گفتنی است ، در پايان اين مراسم سیاوش رضوانی با اهدای لوح سپاس به 
ــیاوش رجبی از زحمات وی تقدير بعمل آورد و با اهدای حکم انتصاب  س

ايرج میرچی، برای وی آرزوی موفقیت كرد. 

تودیع و معارفه معاون اداری و مالی 
اداره كل بنادر و دریانوردی سيستان 

وبلوچستان

در راس�تای ارتقا و استانداردس�ازی كنوانسيون 
ه�ای بين الملل�ی در زمينه های ايمن�ی، امنيت 
دريانوردی، حفاظت محيط زيس�ت طبق سيستم 
IMS و الزامات تعريف ش�ده در س�ازمان بنادر و 
دريانوردي و بنادر تابعه و شناس�ايی نقاط ضعف 
و قوت، مميزی داخلی توسط تيم مميزی سازمان 

بنادر در بندر چابهار انجام شد.
به گزارش روابط عمومي، حسین عباس نژاد كارشناس 
ــررات بین المللی  ــتانداردها و قوانین و مق ــئول اس مس
ــادر و  ــازمان بن ــزی IMS در س ــوردی و ممی دريان
ــتای  ــزی بنادر در راس ــت: پیش ممی ــوردی گف دريان
ــالمی  ــزی داوطلبانه ای كه از دولت جمهوری اس ممی
ــال جاري(  ــران در 22 اكتبر )3 مهر تا 8 آبان ماه س اي
 )IMO( توسط كارشناسان سازمان جهانی دريانوردی

انجام خواهد شد، صورت گرفته است. 
ــط  ــن ممیزی داوطلبانه كه توس ــاس نژاد افزود: اي عب
ــازمان جهانی دريانوردي صورت می گیرد به منظور  س

ــونده در زمینه  ــزی ش ــور ممی ــترده كش ارزيابی گس
ــاخت و كلیه امور  ــرای مديريت، طراحی و س های اج
ــش اين طرح قرار ــوط به دريانوردی كه تحت پوش  مرب

 گرفته اند، انجام می شود.
ــری در زمینه  ــوص يک بازنگ ــت: در اين خص وی گف
ــتم های كیفیت و پیاده سازی سیستم مديريت  سیس
ــادر تابعه كه  ــزی از بن ــش ممی ــام پی ــه و انج يکپارچ
ــد در زمینه   بنادر چابهار هم يکی از اين بنادر می باش
ــع عدم انطباق  ــرم افزاری، موارد رف ــخت افزاری و ن س
ــرح وظايف حاكمیتی در  ــده، ساماندهی ش گزارش ش
ــده برای آمادگی اجرای  ــازمان، از اقدامات انجام ش س

ممیزی می باشد.
ــتانداردها قوانین و مقررات بین  ــناس مسئول اس كارش
ــه با ارزيابی خود از ممیزی  المللی دريانوردی در رابط
ــت: مراحل  ــدر چابهار اظهار داش ــورت گرفته از بن ص
ــی صورت  ــار به خوب ــدر چابه ــزی در بن ــرای ممی  اج
ــتندات ــر پايه مس ــتماتیک و ب ــا سیس ــرد ام  می گی

ــول ممیزی ارائه  ــی كه يکی از اص ــد در حال  نمی باش
مستندات اجرايی است.

ــه انجام ممیزی،  ــح كرد: با توجه ب ــه تصري وی در ادام
ــش هايی  ــی در بخ ــای خوب ــار عملکرده ــدر چابه بن
ــتقرار  همچون: اجرای طرح مبارزه با آلودگی دريا، اس
ــکله 4 بندر شهید كالنتری و  ــی در اس دفتر هواشناس
اجرای كنوانسیون SOLAS و كنترل و بازرسی نسبت 

به ساير بنادر داشته است.

اجرای مميزی مقدماتی در بندر چابهار
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برگزاری مانور مبارزه با آلودگی نفتی در بندر چابهار
به منظور تس�ت تجهيزات، ب�رای اولين 
بار مانور مب�ارزه با آلودگی نفتی در بندر 

شهيد كالنتری برگزار شد.
به گزارش روابط عمومي، اين مانور با بکارگیري 
جديدترين تجهیزات مبارزه باآلودگی و با آلوده 
كردن سطح دريا به مواد نفتي و استفاده از بوم 
ــول 156 متر و  ــذب كننده مواد نفتی به ط ج

مهار آلودگی با موفقیت انجام شد. 
سیاوش رضوانی مدير كل بنادر و دريانوردی استان 
ــر افزود:  ــتان با اعالم اين خب ــتان و بلوچس سیس

ــط اداره كل  تجهیزات مبارزه با آلودگي نفتي توس
تامین و نگهداری تجهیزات سازمان بنادر و دريانوردی 

به ارزش 386/000 يورو خريداری شده است. 
رضوانی در ادامه گفت : اين تجهیزات بنا به ضرورت 
ــا توجه به نوع آلودگی با محاصره آلودگی به كار  و ب
ــامل 20 قطعه از قبیل: بوم  خود ادامه می دهد و ش
شناور، كانتینر 8 فوت، قرقره نگهدارنده شیلنگ های 
ــذب كننده مواد نفتی، صفحات  هیدرولیک، بوم ج
جذب كننده مواد نفتی، مخزن شناور 10 متر مکعبی، 

پمپ كشنده مواد نفتی و ... ساير موارد است.

اعمال مقررات قانون منطقه ویژه اقتصادي دربندر نوشهر
قان�ون ايجاد منطق�ه ويژه اقتص�ادي بندر 
نوشهر كه در مجلس شوراي اسالمي تصويب 
و به تأئيد شوراي نگهبان رسيده بود از سوي 
رئيس جمهور براي اجرا ابالغ وبراين اساس 
از تاريخ 90/5/16 مقررات قانون مناطق ويژه 
براي تمامي كاالهاي وارده  به  بندر نوش�هر 

اعمال مي شود.
ــال قوانین  ــي، اعم ــزارش روابط عموم ــه گ ب
ــهیل در ورود و خروج كاال  مذكور، ضمن تس
ــرايط مناسبي  ــهر، ش از مرز دريايي بندر نوش
ــذاران و اجراي  ــرمايه گ ــور س ــراي حض را ب

ــرمايه گذاري و همچنین  پروژه هاي متعدد س
ــدران فراهم  ــتان مازن ــتغال در اس ــاد اش ايج

خواهد نمود.

ب�ا توجه به برنامه ريزی و اقدامات بعمل آمده 
ازس�وي اداره كل بنادرودريان�وردي اس�تان 
مازندران در راس�تای ارتق�ای ظرفيت و توان 
تخليه و بارگيری كاال در بندر نوشهر اقدامات 
الزم جهت انتقال سه دستگاه جرثقيل 15 تنی 

بكرا از بندر امام خمينی انجام شد.
ــن قطعات اين  ــط عمومي، آخري ــه گزارش رواب  ب
جرثقیل ها پس از گذشت50 روز توسط سه دستگاه 
تريلر 11 محور ترافیکی وارد بندر نوشهر شد. گفتني 
است، به دلیل ابعاد و وزن باالی اين قطعات، اقدامات 
كارشناسی خاصی توسط اداره نگهداری تجهیزات با 
ــاختمان و امور بندری  همکاری ادارات نگهداري س
در راستای شناسايی مسیرهای مناسب و ايمن ورود 
محموله به بندر و هموار سازی آن جهت پیشگیری 
از بروز هرگونه سانحه ، تاخیر و مشکالت ترافیکی 
انجام گرفت كه نهايتاً محموله در زمان كمتر از سه 
ــا موفقیت  تخلیه و  ــاعت پس از ورود به بندر ب س

ترخیص شد. 

 حجم مبادالت تج�اري و نفتي در اداره كل 
بنادر و دريانوردي استان مازندران در چهار 
ماهه نخس�ت س�ال جاري به رقم دويست 
 و س�ي و پن�ج هزارو شش�صدو س�ي و نه

 ) 235639( تن رس�يد اين ميزان مبادالت 
تجاري توس�ط 103 فروند كش�تي تجاري و 

نفتي انجام شده است . 
به گزارش روابط عمومي، همچنین ترانزيت مواد 
نفتي در چهار ماهه گذشته نسبت به مدت مشابه 
آن در سال 89 صد درصد رشد داشته است. عمده 
ــهر چوب و تخته ،  كاالهاي وارداتي به بندر نوش
ــیمیايي، ذرت،  ــن آالت، كاغذ و مقوا، مواد ش آه
ــوده وكاالهاي صادراتي  موادمعدني وموادنفتي ب
ــامل  میوه وتره بار، كاالهاي سوپر ماركتي  نیز ش

وكانتینربر مي باشد.
شايان ذكر است ترانزيت كاالي تجاري درچهارماهه 
نخست سالجاري نسبت به مدت مشابه آن در سال 

گذشته 169درصد رشد داشته است. 

ونه  شصت  صدو  رشد 
درصدي ترانزیت كاالي تجاري 

در بندر نوشهر

ورود آخرین قطعات جرثقيل 
هاي بكرا به بندر نوشهر

وزي�ر راه و شهرس�ازی از فرمان�ده گارد اداره كل بن�ادر و 
دريانوردی استان بوشهر تقدير كرد.

ــی از اين تقديرنامه كه به امضای  به گزارش روابط عمومی ، در بخش
ــیده  از »اقدامات  ــازی رس ــزاد وزير راه و شهرس ــدس علی نیک مهن
ــربندردار يکم نوراله اسعدی فرمانده  ــهای مجدانه« س ارزنده و تالش
ــتان بوشهر و مجموعه تحت امر  گارد اداره كل بنادر و دريانوردی اس
ــت از بیت المال در خصوص توقیف 13  وی »در جهت حفظ و صیان

كانتینر حامل كاالی قاچاق« تقدير شده است. 

 تقدیر وزیر راه از فرمانده گارد بنادر
 استان بوشهر

پروژه جاده دسترسی جزیره نگين 50 درصد 
پيشرفت فيزیكی دارد

مديركل بنادر و دريانوردی استان بوشهر 
گف�ت: يك�ی از برنامه ه�ای بلند مدت 
توس�عه بندر بوشهر، جزيره نگين است 
كه هم اكنون جاده دسترس�ی به آن به 
عنوان يكی از زيرساخت های مهم پروژه، 
حدود 50 درصد پيشرفت فيزيكی دارد.

ــتاد در ديدار استاندار بوشهر از اين بندر  به گزارش روابط عمومی، محمد راس
اظهار داشت: روند رشد ترافیکی بندر بوشهر مطلوب بوده به طوری كه از نظر 

میانگین رشد، بوشهر جايگاه نخست را در بین بنادر كشور دارد.
وی افزود: به خاطر همین ظرفیت های بندر بوشهر است كه در اين چند ساله 

بزرگ ترين پروژه های بندری را در بندر بوشهر اجرا كرديم.
مدير كل بنادر و دريانوردی استان بوشهر خاطر نشان كرد: از سال 84 تاكنون 
ظرفیت بندر بوشهر دو برابر شده به طوری كه در سال 84 طول اسکله كمتر از 
يکهزار متر بوده و اكنون به بیش از دو هزار متر رسیده و ظرفیت پذيرش كشتی 

در بندر نیز از 15 هزار تن به 30 هزار تن رسیده است.
راستاد با بیان اينکه میزان توسعه زيرساخت ها و افزايش ظرفیت بندر بوشهر 
در كشور بی نظیر بوده است، گفت: همچنان روبناها و تاسیسات بندری بوشهر 

در حال توسعه است.
ــهر از جمله اقدامات  وی گفت: صادرات كاالی كانتینری يخچالی از بندر بوش
موثر و مثبت بوده به طوری كه از اين بندر نیز ماهی و عروس دريايی با استفاده 

از كانتینرهای يخچالی به كشور ويتنام صادر شد.
ــد تخلیه و بارگیری در جزيره خارک گفت: در چهار  ــاره به رش ــتاد با اش راس
ماهه نخست امسال 42 میلیون و 941 هزار و 55 تن بارگیری نفت و برخی 

فرآورده های نفتی در جزيره خارک انجام شده است.
وی ادامه داد: در عسلويه نیز تخلیه و بارگیری در 4 ماهه نخست به نسبت مدت 
مشابه  سال گذشته 15 درصد كاهش داشته كه دلیل عمده آن ناشی از تخلیه 

و بارگیری محصوالت پتروشیمی بوده است.
مدير كل بنادر و دريانوردی استان بوشهر افزود: بندر گناوه نیز بزرگ ترين بندر 
ــت كه روند رشد فعالیت های آن چشمگیر است و با  سنتی استان بوشهر اس
ــال، نسبت به  تخلیه و بارگیری 38 هزار و 637 تن كاال در 4 ماه ابتدايی امس

مدت مشابه سال گذشته 45 درصد رشد داشته است.
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به منظور بكارگيري تجهيزات 
جدي�د مقابل�ه ب�ا آلودگ�ي و 
آش�نايي تيم مقابله با آلودگي 
بن�در نوش�هر آخري�ن مرحله 
چه�ارم(  )مرحل�ه  تس�ت 
تجهيزات جديد اداره كل بنادر 
و دريانوردي استان مازندران با 
حضور نماينده ش�ركت ايسكو 
كه نماينده كمپاني سازنده اين 
تجهيزات در ايران مي باشد با 

موفقيت در دريا انجام شد. 
ــس اداره ايمني و حفاظت  ــط عمومي، نوروز بها، رئی ــه گزارش رواب ب
ــن مرحله از بوم  دريايي   ــت: در اي ــي اين اداره كل اظهار داش درياي
 Brush& پاورپک 42 كیلو واتي، اسکمیرهاي ،Ro Boom 1300
ــزود: با توجه به  ــد. وي اف ــتفاده ش Disc و پمپ هاي غلیظ كش اس
ــه با آلودگي،  ــم ثابت و باتجربه مقابل ــهر از تی ــورداري بندر نوش برخ
ــبختانه طي چهار مرحله تمامي تجهیزات خريداري شده جديد  خوش
تست و عملیاتي و نواقص  مشاهده شده  به سازمان بنادرودريانوردي 

انعکاس داده شد. 
ــیله اي جديد   ــهر با طراحي و نصب وس ــايان ذكر است بندر نوش ش
ــاني  ــتفاده بهینه از اين تجهیزات با كاهش دو نیروي انس موفق به اس
ــنل درگیر در  ــم مقابله با آلودگي و همچنین ارتقاء ايمني پرس از تی

عملیات بوم اندازي شد. 

آخرین مرحله تست تجهيزات مقابله با 
آلودگي در بندر نوشهر انجام شد

جذب 90 ميليارد ریال سرمایه گذاري تا 
پایان امسال در بندرلنگه

مدي�ر اداره بن�ادر و دريانوردی بندر 
لنگه در يك نشس�ت خبری ميزان 
جذب سرمايه گذاري تا انتهای سال 
جاری در اين بندر  را 90 ميليارد ريال 

عنوان كرد.
ــماعیل  ــط عمومی، اس ــزارش رواب  به گ
ــاره به جذب 50 میلیارد  مکی زاده با اش
ــال 1389،  ساخت  ــرمايه در س ريال س

كانال دفع آب های سطحی و ديوار كشی را يکی از درخواست های حیاتی 
ــت و  افزود: هر سال با شروع باد و  مردم همجوار در ضلع غربی بندر دانس
باران های موسمی در شهرستان، ساكنان محله سماچ در ضلع غربی اين 
اداره متحمل مشکالتی نظیر آبگرفتگی و غبار گرفتگی منازل خود بودند كه 

با اتمام اين پروژه ها همشهريان عزيز ديگر از اين مشکل رهايی يافتند.
مدير بندر لنگه همچنین از افتتاح پروژه محوطه سازی بندر همزمان با هفته 
دولت خبر داد و گفت: پروژه آسفالت و محوطه سازی چهار هکتار از اراضی 
غربی بندر برای پشتیبانی محوطه عملیاتی با هزينه ای بالغ بر 900 میلیون 
تومان و زودتر از برنامه زمانبندی شده  به اتمام رسیده است كه با الحاق اين 
محوطه ترافیک كاال و كامیون در بندر كاهش يافته و روند تخلیه و بارگیری 

با سرعت بیشتری انجام مي پذيرد.
مکی زاده پروژه اصالح و اطاله موج شکن شرقی بندر لنگه را از مهمترين 
ــت و افزود:اين پروژه با هزينه 80  ــده در اين بندر  دانس طرح های اجرا ش
ــط سال 1389 شروع شد كه طی آن میزان 775 متر  میلیارد ريال از اواس
ــکن را خواهیم داشت كه اواخر ارديبهشت ماه  افزايش طول بازوی موج ش

سال 1391 شاهد اجرايی شدن اين پروژه بزرگ خواهیم بود.

ب�رای اولين ب�ار در تاري�خ اداره بنادر و 
دريانوردی بندر لنگه TEU 34 كانتينر 
به كش�ور ام�ارات متحده عرب�ی صادر 

شد.
ــزارش روابط عمومي، مدير اداره بندر و  به گ
دريانوردی بندرلنگه با بیان اين مطلب افزود: 
ــصد و  ــی اين عملیات دو روزه میزان شش ط
ــش تن كاالی صادراتی كه عمدتاً  هفتاد و ش
ــیله تعداد سه  ــامل میوه و تره بار بود بوس ش
شناور لندينگ كرافت به بندر دبی در كشور 

امارات متحده عربی صادر گرديد.
ــماعیل مکی زاده  فاصله 67 مايلی بندر  اس
ــارجه كه نزديکترين  ــه با بندر دبی و ش لنگ
ــا اين بنادر  ــور ب ــواحل جنوبی كش  فاصله س
می باشد را از مهمترين عوامل اين امر دانست 
ــوق الجیشی اين بندر به  و افزود: موقعیت س
ــتان هرمزگان  عنوان مركزيت بنادر غرب اس
ــدر و وجود ارتباط قوی  و كمی فاصله دو بن
بومی  ساكنان بندر لنگه با كشور های حوزه 
ــعه صادرات  خلیج فارس از عوامل مهم توس
ــور  ــايه در جنوب كش ــور های  همس  به كش

می باشد.
مکی زاده همچنین از اجرای پروژه های كالن 

برای آماده سازی زير ساخت ها برای توسعه 
فعالیت اداره بندر و دريانوردی بندر لنگه در 
ــر داد و  گفت: با اتمام  ــش كانتینری خب بخ
طرح های توسعه دريايی بندر در بخش اطاله 
ــکن و افزايش هجده هکتار  و اصالح موج ش
ــاحت عملیاتی حوضچه اصلی بندر و نیز  مس
آماده سازی پس كرانه  و محوطه سازی برای 
استقرار تجهیزات الزم برای افزايش  عملیات 
كانتینری ، بندر لنگه به يکی از بنادر مهم در 
بخش صادرات و واردات كانتینری كاال مبدل 

خواهد شد.

برای اولين بار در اداره بنادر و دریانوردی بندر لنگه صورت گرفت 
صادرات TEU 34  كانتينر یخچالی

مانور س�ه گانه ی اداره بن�در و دريانوردی 
بندرلنگه در آب ه�ای خليج فارس برگزار 

شد.
ــه گانه كه در  ــه گزارش روابط عمومی، مانورس ب
ــابقه بود ، باغرق شدن لنج  تاريخ اين بندر بی س
باری و نجات ملوانان توسط شناور امداد و نجات 
ــوزی لنديگ كرافت ساب  آغاز و با اطفا آتش س
ساحل” كه در حوالی لنگرگاه اين بندر بود ادامه 
يافت و با نجات كاپیتان و خدمه شناور مسافری 
ــت  ــط نیروهای گارد و حراس ــاحل 3 توس فراس

بندرخاتمه پذيرفت.
ــدری ودريايی وفرمانده اين    معاون عملیات بن
ــت: انجام اين  ــور در گفتگو با خبرنگاران گف مان
ــطح بنادر ايران كم سابقه  چنین اقدامات در س
است كه امروز توانستیم با موفقیت اين مهم را در 

اداره بندر و دريانوردی بندر لنگه انجام دهیم.
ايوب خادمی بندری گفت: پس از اطالع اولیه از 
بروز سانحه غرق شدن و به آب افتادن چند ملوان 
و قبل از شروع هر اقدامی، گروه فرماندهی عملیات 
ــکیل و به مانیتورينگ و  در برج كنترل بندر تش

راهبری عملیات پرداختند.
ــه انجام اين  ــئول با بیان اين مطلب ك اين  مس
عملیات كلیه واحد های بندر مشاركت داشتند 
افزود: با توجه به سطح كار در اين بندر كه درحال 
ــنتی به بنادر پیشرفته است،هر  تغییر از بافت س

ــی از جمله  ــوادث مختلف ــاهد بروز ح ــال ش س
ــوزی بوده ايم و  ــی و آتش س تصادفات،آبگرفتگ
اين مسئله لزوم آمادگی همه افراد شاغل در بندر 
ــادر ديگر اثبات می كند كه در اين  را بیش از بن
عملیات با كمک شناور هايی از بخش خصوصی 
و مشاركت تعداد 60 نفر از پرسنل اداره و با انجام 
ــلوغ ترين روز هفته و پرترافیک ترين  مانور در ش
ساعت كار بندر،آمادگی خود را مورد آزمايش قرار 

داديم.
ــدری و دريايی بندرلنگه در  معاون عملیات بن
ــرد كه: دو  ــزات  مانور بیان ك ــوص تجهی خص
ــک لندينگ كرافت، يک  ــناور آتش خوار، ي ش
ــافری و دو قايق واكنش سريع در  ــناور مس ش
ــن دو كامیون آتش خوار، يک  دريا و  همچنی
ــتگاه آمبوالنس و دو خودرو واكنش سريع  دس
در خشکی از جمله تجهیزات مورد استفاده در 

اين مانور بودند.

مانور سه گانه اداره بنادر و دریانوردی بندرلنگه برگزار شد
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كنترل و بازرسي كليه شناورهاي نوار ساحلي استان مازندران
در راستاي ارتقاء ايمني شناورهاي تفريحي سنتي 
ــطح نوار ساحلي استان  ــکي ها در س و جت اس
ــناورهای   ــي ش مازندران، مركز كنترل و بازرس
ــتان مازندران در  اداره كل بنادر و دريانوردي اس
اولین مرحله از بازرسي هاي تابستانه با همکاري 
درياباني استان اقدام  به كنترل و بازرسي  ايمني 
ــت كه يک فروند از  ــناور نموده اس 15 فروند ش
ــنتي به علت عدم رعايت  قايق هاي تفريحي س
نکات ايمني توقیف و تعدادي نیز  به علت نقص 
ــه رفع نواقص  ــن مهلت، ملزم ب ــي با تعیی ايمن

گرديدند.
ضمناً روند بازرسي ها در كلیه نوار ساحلي استان 

مازندران با جديت ادامه خواهد داشت.

همزمان با آغاز هفته دولت، اولين محموله 
كانتينری توس�ط يك فروند دوبه باربری، 

وارد بندر گناوه شد.
ــی، ريیس اداره بندر و  به گزارش روابط عموم
دريانوردی گناوه، هنگام تخلیه اين محموله در 
ــت: تاكنون محموله های  جمع خبرنگاران گف
ــکی و از طريق بندر  كانتینری تنها از راه خش
ــهید رجايی به بندر گناوه ارسال می شد اما  ش
ــون زمینه پذيرش چنین محموله هايی در  اكن

اين بندر از راه دريايی فراهم شده است.
ــه محموله  ــه اينک ــاره ب ــد فاتحی با اش محم
ــود،  ــری كه در بندر گناوه تخلیه می ش كانتین
شاملTEU 10  كانتینر است، افزود: اين بندر 
ــرش TEU 500  كانتینر در ماه  ظرفیت پذي

را دارد.
ــال جاری كه،  ــدای س ــت: از ابت وی اظهارداش
ــاده ورود محموله های كانتینری  بندرگناوه آم
ــر از راه  ــزار و TEU 219  كانتین ــده 2ه ش

خشکی به اين بندر حمل شده است.
فرماندار گناوه نیز در اين آيین گفت: بندرگناوه 
ــتان بوشهر است  از مهمترين بنادر تجاری اس
ــرمايه گذاری هرچه بیشتر رونق اقتصادی  و س

منطقه را درپی دارد.
ــزود: ورود محموله های  ــناس اف ــور يزدانش تیم
ــان از ظرفیت  ــاوه نش ــدر گن ــه بن ــری ب كانتین
ــاری دارد و  ــادالت تج ــدر در مب ــاالی اين بن  ب
سرمايه گذاران و تجار بیشتری جذب خواهد شد.
ــیله  ــادالت مرزی در بندر گناوه عمدتا بوس مب
ــود و  ــام می ش ــی انج ــای چوب ــج ه  موتورلن
محموله های وارداتی و صادراتی بصورت فله در 

اين شناورها تخلیه و بارگیری می شود.
ــال اخیر با ساماندهی خور اين بندر  در چندس
ــازمان بنادر و دريانوردی  ــرمايه گذاری س و س
ــات و تجهیزات  ــش خصوصی در تاسیس و بخ
ــناورهای  ــکان پهلوگیری برخی ش بندری، ام

فلزی نیز در اين بندر فراهم شده است.

 ، PIL مدي�ر منطقه ای خ�ط كانتين�ری
از اع�الم آمادگی اين ش�ركت برای آغاز 
فعالي�ت كش�تی هايش در بندر بوش�هر 

خبر داد.
ــام لیو، در  ــی، ويلی ــزارش روابط عموم ــه گ ب
ــت با مديركل بنادر و دريانوردی استان  نشس
ــركت PIL همواره به دنبال  ــهر گفت: ش بوش
بازارهای جديد است و بندر بوشهر را به عنوان 

يک ظرفیت جديد در دست بررسی دارد.
ــركت برای  ــاره به نگاه مثبت اين ش وی با اش
ــرمايه گذاری در بندر بوشهر اضافه كرد: با  س
ــعه انجام شده در  ــیع توس توجه به حجم وس
بندر بوشهر، آينده و چشم انداز روشنی پیش 
روی اين بندر است و شركت PIL تمايل دارد 
با سرمايه گذاری در بندر بوشهر ظرفیت های 

جديدی در ايران برای خود ايجاد كند.
ــت: در حال حاضر كانتینرهای  لیو اظهار داش

ــط كشتی های ساير خطوط به  اين خط، توس
بندر بوشهر حمل می شوند كه با ايجاد زمینه 
های مناسب ، اين امر توسط كشتی های خط 

PIL انجام خواهد شد.
ــاره  مدير منطقه ای خط كانتینری PIL با اش
ــنگاپوری  ــركت س به تاريخچه فعالیت اين ش
ــال 1967  ــط كانتینری PIL از س ــت: خ گف
ــرده و در حال حاضر  ــود را آغاز ك فعالیت خ
با دارا بودن 137 كشتی ، در رده 19 خطوط 

كانتینری دنیا قرار دارد.

جدي�د  ديتاس�نتر  ش�بكه 
اداره كل بنادر و دريانوردی 
اس�تان بوش�هر، راه اندازی 
و م�ورد بهره ب�رداری قرار 

گرفت.
ــط عمومی، به  ــه گزارش رواب ب
ــعه  ــاون طرح و توس گفته مع
ــوردی  ــادر و دريان اداره كل بن

ــاختمان "برج بندر" و با بکارگیری  ــبکه در س ــتان بوشهر، اين ش اس
كارآمدترين و بروزترين فناوری ها تجهیز شده است.

ــش كارايی و كاهش  ــت: جهت افزاي ــبختی اظهار داش فتح ا... خوش
موقعیت های افت كیفیت شبکه، از سوئیچ های پرسرعت و ارتباطات 

افزونه)Redundant( فیبر نوری استفاده شده است.
وی افزود: كلیه طبقات برج بندر مجهز به سوئیچینگ مستقل بوده و 

توسط فیبر نوری به ديتاسنتر متصل شده اند.
ــاختمان های ديگر اداری و عملیاتی  ــبختی خاطرنشان كرد: س خوش
اداره كل نیز از طريق سوئیچینگ فیبر نوری به اين ديتا سنتر مرتبط 

هستند.
ــتان بوشهر در  ــعه اداره كل بنادر و دريانوردی اس معاون طرح و توس
ــنتر جديد،  ــرد با بکارگیری امکانات ديتاس ــان اظهار امیدواری ك پاي
ــتم های كاربردی، امنیت و حفاظت از  عالوه بر افزايش كارايی سیس

اطالعات حیاتی اين اداره كل به نحو چشمگیری بهبود يابد.

براي نخستين بار یك محموله كانتينری وارد بندر گناوه شد

و  اجراي�ی  ام�ور  مدي�ر كل 
هماهنگی دول�ت كه در رأس 
هيئت�ی از س�رمايه گ�زاران 
داخلی و خارجی در اداره بندر 
و دريانوردی بندر لنگه حضور 
داشت پس از بازديد ميدانی و 
بازديد از پروژه های عمرانی و 

طرح های توسعه اين بندر ، با مدير اين بندر تشكيل جلسه داد .
به گزارش روابط عمومی، مهندس علی زاير انگالی مدير كل امور اجرايی و 
هماهنگی دولت در ديدار با اسماعیل مکی زاده مدير اداره بندر و دريانوردی 
ــتفاده حداكثري از  ــور برای اس ــتگاه اجرايی كش بندرلنگه  از تالش  دس
ــتان بندرلنگه خبر  ــعه اقتصادی شهرس ــت های موجود برای توس ظرفی
ــیل های باالی شهرستان وزمینه های مختلف  داد وافزود: با وجود پتانس
ــرمايه گزاری، بندر لنگه می تواند به عنوان يکی از نقاط مهم تجاری و   س

سرمايه گزاری معرفی شود.
زاير انگالی در اين جلسه درخواست يکی از سرمايه گزاران مبنی بر احداث 
اسلکه با عمق آبخور باالی ده متر را با مدير اين اداره مورد بررسی قرار داد. 
اسماعیل مکی زاده، اداره بندر و دريانوردی بندر لنگه را مركز بنادر غرب 
استان هرمزگان معرفی كرد و گفت: با سیاست گذاری های كالن دولت و 
سازمان بنادر ودريانوردی مبنی بر توسعه شهرهای ساحلی و احیاء  بازارهای 
قديمی با احداث موج شکن ها و حضور رئیس جمهور برای افتتاح برخی 
ــت ، توسعه دريايی  ــال جاری كه خود مؤكد اين موضوع اس از آن ها در س
در پیشانی محور توسعه شهرستان قرار گرفته و در آينده نزديک اين مهم 

محقق خواهد شد.
مکی زاده در ادامه شرايط جغرافیايی برخی از نقاط اين شهرستان را مساعد 
با احداث موج شکن و بندر گاه دانست و افزود: موضوع را پیگیری و متعاقباً 

اعالم خواهم كرد.

اداره بنادر و دریانوردی بندر لنگه
ميزبان مدیر كل امور اجرایی و هماهنگی دولت بود

دیتاسنتر جدید بندر بوشهر راه اندازی شد

خط كانتينری PIL برای فعاليت در بندر بوشهر اعالم آمادگی كرد
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مدير كل بنادر و دريانوردی استان بوشهر گفت: 
ترمينال مسافری دريايی بندر گناوه با 92 درصد 

پيشرفت فيزيكی در حال ساخت است.
ــتاد اظهار  ــه گزارش روابط عمومی، محمد راس ب
ــاوه از  ــافری دريايی گن ــال مس ــت: ترمین داش
ــوده كه با تالش مديران  ضرورت های اين بندر ب

استانی و شهرستانی در حال ساخت است.
وی افزود: مساحت كل محوطه ترمینال سه هکتار 
و مساحت زيربنای ساختمان اصلی نیز يک هزار و 

950 متر مربع است.
مدير كل بنادر و دريانوردی استان بوشهر خاطرنشان 
كرد: در اين پروژه كه در دو طبقه در دست ساخت 

است از سازه های فلزی استفاده می شود.
راستاد با بیان اينکه اين ترمینال قابلیت سرويس 
ــالن انتظار،  ــه 400 نفر را دارد، گفت: س دهی ب
سالن ارزيابی گمرک، بوفه، رستوران، كافی شاپ، 
پاركینگ، بازرسی، سیستم اعالم حريق، سیستم 
ــراری از جمله  ــق محوطه و برق اضط اطفا حري

امکانات اين ترمینال مسافربری است.
ــوا، اجرای ديوار  ــاخت كانال ه وی اضافه كرد: س
محوطه، عملیات تاسیسات برقی، محوطه سازی 
راه ورودی ترمینال، عملیات شناژ ديوار محوطه 
ــی، نصب پنجره ها و چارچوب درب ها  هواشناس
ــتگاه های هواسازی از جمله اقدامات  و نصب دس

انجام شده در اين پروژه است.

ــاوه در  ــه نقش مهم بندر گن ــاره ب ــتاد با اش راس
فعالیت های بندری عنوان كرد: ايجاد اين ترمینال 
ــه مردم بوده و  ــاوه از آرزوهای ديرين در بندر گن
امیدواريم با افتتاح آن زمینه توسعه فعالیت های 

بندری در گناوه فراهم شود.
ــروژه ترمینال  ــرای اجرای پ ــح كرد: ب وی تصري
مسافری دريايی بندر گناوه و خارک در مجموع 

11 میلیارد تومان اعتبار هزينه می شود.
راستاد اضافه كرد: عالوه بر گناوه در بندر ديلم نیز 
پروژه اليروبی حوضچه، كانال دسترسی، احداث 
ــیالب بندر نیز در دستور كار  دايک و انحراف س

قرار دارد.
مدير كل بنادر و دريانوردی استان بوشهر در پايان 
ــت: با توجه به نقش مهم بنادر گناوه  اذعان داش
ــتان  و ديلم در فعالیت های تجاری و بازرگانی اس
بوشهر، تالش برای تسريع در اجرای اين پروژه ها 

ادامه دارد.

با ورود كش�تی COMBIDOCK3، اسكله 
كنگان خليج فارس فعاليت خود را آغاز كرد.

ــس اداره بندر و  ــه گزارش روابط عمومی، ريی ب
ــالم اين مطلب گفت:  ــلويه با اع دريانوردی عس
اين اسکله كه بهره بردار آن شركت مايع سازی 
گاز طبیعی ايران است در سايت 2 منطقه ويژه 

اقتصادی انرژی پارس قرار دارد.
ــتی  ــه اينکه كش ــاره ب ــی با اش ــود حکان محم
ــزات  تجهی ــل  حام  COMBIDOCK3
ــگاهی از مبدا سنگاپور بوده و توسط تیم  پااليش
ــلويه به  ــدر و دريانوردی عس ــی اداره بن راهنماي
ــت: كاربری  ــده اظهار داش ــکله پهلو داده ش اس
ــت پذيرش  ــت و قابلی ــکله خدماتی اس  اين اس
ــتی هايی با آبخور 11 متر و طول 170 متر  كش

را دارد.
ــکله و  ــح كرد: بهره برداری از اين اس وی تصري
انتقال تجهیزات پااليشگاهی از طريق آن، باعث 
تسريع در انجام پروژه عظیم ملی تکمیل فازهای 

باقیمانده پارس جنوبی خواهد شد.

نماينده مردم بوش�هر،گناوه و ديلم در بازدي�د از اداره كل بنادر و 
دريانوردی استان بوشهر گفت: »اگر بندر وجود نداشته باشد، يقينًا 
بوشهر يك شهر متروكه است و با اولويت بنادر و دريانوردی است 

كه شهر معنا پيدا می كند.«
به گزارش روابط عمومی، غالمعلی میگلی نژاد اظهار داشت: »من از ابتدا اصرار 
داشتم كه توسعه بندر در شبه جزيره  انجام شود تا بندر همچنان به شهر متصل 

باشد و در حال حاضر اتصال شهر و بندر باعث رونق اقتصادی شهر شده است.«
وی كسب و كار و معیشت را نیاز اولیه مردم خواند و تصريح كرد: »شهری 
ــته باشد اما مردم در آن  ــنگفرش های طال و ديوارهايی از آينه داش كه س
درآمدی نداشته باشند، باعث مهاجرت مردم خواهد شد، بنابراين پیش از هر 

چیز اقتصاد يک شهر مهم است و اين ديدگاه بايد نهادينه شود.«
میگلی نژاد با اشاره به پیشینه بندر بوشهر گفت:  »نقش بنادر و دريانوردی 
مربوط به يک دهه و دو دهه نیست و اين ارگان به صورت تاريخی با معیشت 

مردم سر و كار داشته است.«
اين نماينده مجلس خاطرنشان كرد: »اگر بنادر و دريانوردی در بوشهر وجود 
ــهر نخواهند ماند و از اين رو، انتظار از  ــته باشد، قطعاً مردم نیز در ش نداش
سازمان بنادر اين است كه علیرغم فعالیت های مثبت صورت گرفته، نگاه 

جامع تری به بندر بوشهر داشته باشد.«
ــاره به  ــهر نیز در اين بازديد با اش ــتان بوش  مديركل بنادر و دريانوردی اس
طرح های آماده بهره برداری در هفته دولت گفت: »پروژه هايی كه بهمن 
ــته در جريان سفر سوم رياست جمهوری و بازديد وزير راه  ماه سال گذش
ــانیم به پايان رسیده و آماده بهره برداری  متعهد شده بوديم به اتمام برس

است.«
محمد راستاد، ساختمان برج كنترل ترافیک دريايی، ساختمان احداثی بندر 
ــتقرار گمرک، محوطه خدماتی، سیستم فاضالب، سیستم اطفا  جهت اس
حريق، ارتقا توان برق بندر از 2.5 مگاوات به 4 مگاوات در بندر بوشهر، پايانه 
ــافری دريايی، ساختمان اداری و ساختمان برج كنترل در بندر گناوه،  مس
اليروبی حوضچه بندر ، اسکله مسافری و ترمینال مسافری دريايی در خارگ 
ــه دولت خواند و اعتبار تخصیصی اين  ــروژه های آماده افتتاح در هفت  را پ

پروژه ها را بالغ بر 500 میلیارد ريال عنوان كرد.
وی با اشاره به اينکه پروژه احداث راه دسترسی جزيره نگین تا پايان امسال 
به بهره برداری می رسد گفت: »در حال حاضر 30 هکتار اراضی در جزيره 
نگین داريم كه در آينده نزديک آن را تا 70 هکتار توسعه خواهیم داد و برای 

بلند مدت نیز برنامه توسعه 400 هکتاری اين جزيره را داريم.«
ــتان بوشهر با تاكید بر اينکه در آينده، بندر  مديركل بنادر و دريانوردی اس
اصلی در جزيره نگین خواهد بود تصريح كرد: » در حال حاضر محوطه های 
بندری ما به لحاظ وسعت، متناسب با آبخور و تناژ كشتی ها نیست كه با 

بکارگیری جزيره نگین اين مشکل مرتفع خواهد شد.«
راستاد خاطرنشان كرد: »پرونده توسعه تاسیسات فعلی بندر بوشهر بسته 

شده و فازهای جديد توسعه در جزيره نگین ادامه خواهد يافت.«
گفتنی است در سال 1353 و زمانی كه شركت »پنتا اوشن« برای نخستین 
بار كانال دسترسی بندر بوشهر را اليروبی كرد، يک میلیون متر مکعب مواد 
ــل از اليروبی را در محل فعلی جزيره نگین تخلیه كرد و اين جزيره  حاص
مصنوعی را در آنسوی كانال بندر و به فاصله 250 متری از تاسیسات فعلی 

بندر بوشهر به وجود آورد.

نماینده مردم بوشهر در مجلس:
حيات بوشهر به بندر گره خورده است

بر اساس مصوبه شورای معاونين،  نام »بندر« برای 
برج كنترل ترافيك دريايی بندر بوشهر برگزيده 

شد.
ــی فراخوان  ــی، در پ ــزارش روابط عموم ــه گ ب

ــط  ــرای نامگذاری برج، 140 نام توس ــی ب داخل
ــر از كاركنان اداره كل بنادر و دريانوردی  46 نف
ــهر به روابط عمومی ارسال شد كه  ــتان بوش اس
ــای تکراری، 96 نام _بدون  پس از حذف نام ه
ــنهاد دهندگان_ در اختیار  قید مشخصات پیش
ــورت  ــورای معاونین قرار گرفت و پس از مش ش
ــام "بندر" را كه  ــورا ، ن و تبادل نظر، اعضای ش
ــايش و خانم  ــوی آقای محمدصادق بخش از س
ــده بود به عنوان نام  ــنهاد ش ثريا چمکوری پیش
انتخابی برج برگزيدند. گفتنی است، از اين پس 
ــناخته  ــرل، با نام جديد "برج بندر" ش برج كنت

خواهد شد.

اسكله كنگان خليج فارس آغاز بكار كرد

نام "بنـدر" بر بلندای برج كنترل ترافيك دریایی خواهد درخشيد

پيشرفت 92 درصدی ترمينال مسافری دریایی بندر گناوه
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انگليس�ي ها كه به  خوبي با تعّصبات قومي در جهان اس�الم آشنا 
هس�تند  براي تقويت اين تعصبات كوركورانه، برنامه هاي طول و 
 درازي داش�ته و همواره تالش ك�رده اند به  آن دامن زنند. كلمه ي 
»خليج ف�ارس« و »بحر فارس«، قرن هاس�ت ك�ه در ميان ملت ها 
شهرت دارد و نپذيرفتن اين عنوان روشن و دليل محكم از سوي 

برخي كشورها، سياستي استكباري است و نه شبهه اي علمي!
به لح�اظ تاريخي، مدت زي�ادي از جنجال آفريني ها بر س�ر تغيير نام 
هميش�گي »خليج فارس« و يا تعابير مشابه ديگر نمي گذرد و تنها در 
همين چند دهه ي اخير است كه كشورهاي تازه شكل گرفته با ترفندهاي 

انگليسي در منطقه، مدام بر اين طبل مي كوبند و ِعرِض خود را مي برند.
انگليسي ها كه به خوبي با تعصّبات قومي در جهان اسالم آشنا بوده 
و براي تقويت آن، برنامه هاي طول و تفصيل داري داشته اند، تاكنون 
اين مسأله را دامن زده و زنده نگه داشته اند و اين درحالي است كه 
مراجعه به نقشه هاي قديمي  و منابع درجه ي اول، شايد بسياري از 

مسائل را براي انسان هاي بامنطق و به دور از تعّصب حل  كند.
آنچه در پي مي آيد، سند ديگري بر درستي نام »خليج فارس« در 
تاريخ است كه »مركز خبر حوزه های علميه« آن را منتشر كرده 

است:

»عزالدين ابوحامد عبدالحمید«، معروف به »ابن ابي الحديد«، متوفي 
قرن هفتم در شرح خطبه ي سیزدهم نهج البالغه بر نام »خلیج فارس« 

تأكید كرده است.
ــلمین محمد اسالمي پناه، يکي از  ــالم والمس در اين باره، حجت االس
ــگران حوزوي در گفت وگو با مركز خبر حوزه های  محققین و پژوهش
علمیه، با اشاره به شرح خطبه ي سیزدهم امام علي)ع( در نهج البالغه، 

اظهار داشت، حضرت در اين خطبه مي فرمايد: 

الُم ( فِی َذمِّ الَْبَصَرِة َو أَْهلِها: ُكْنُتْم ُجْنَد الَْمْرأَِة،  )َو ِمْن َكالٍم لَُه َعلَْیِه السَّ
َو  أَتْباعَ   الَْبِهیَمِة،  َرغا َفَأَجْبُتْم، َو  ُعِقَر َفَهَربُْتْم،  أَْخالُقُکمْ   ِدقاقٌ ، َو َعْهُدُكْم 
ــقاٌق، َو ِديُنُکْم نِفاٌق، َو ماُؤُكْم  ُزعاقٌ ، َو الُْمِقیُم بَْیَن أَْظُهِرُكْم  ُمْرتََهنٌ   ِش
ــِجِدُكْم  ِّی بَِمْس ِِّه، َكَأن ــاِخُص َعْنُکْم ُمَتداَرٌک بَِرْحَمٍة  ِمنْ  َرب بَِذنِْبِه، َو الشَّ
ــذاَب ِمْن َفْوقِها ِو ِمن تَْحِتها،  ُ َعلَْیَها الَْع ــِفیَنٍة، َقْد بََعَث اهللَّ  َكُجْؤُجوِء  َس
ِ لَُتْغَرَقنَّ بَلَْدتُُکْم َحّتی  ــُم اهللَّ ــْن فِی ِضْمِنها. و فی رواية: َو ايْ ــِرَق َم َو َغ
ِّی أَنُْظُر إِلی َمْسِجِدها  َكُجْؤُجوِء  َسِفیَنٍة  أَْو  نَعاَمٍة   جاثَِمةٍ . و فی رواية:  َكَأن

ِة  بَْحٍر. َكُجْؤُجوِء َطْیٍر فِی  لُجَّ

ــرزنش مردم بصره: شما سپاه يک زن بوديد، و پیروان حیوان  »س
ــتر عايشه(. تا شتر صدا می  كرد، می جنگیديد و تا دست و پای  )ش
ــد، فرار كرديد. اخالق شما پست، و پیمان شما از هم  آن قطع ش
ــما شور و ناگوار  ــما دورويی و آب آشامیدنی ش ــته، دين ش گسس
ــما زندگی كند، به كیفر گناه اش گرفتار  است. كسی كه میان ش
ــمول آمرزش  ــما دوری گزيند، مش ــود و آن كس كه از ش می ش
ــود، گويا مسجد شما را می بینم كه چون سینه ي  پروردگار می ش
كشتی غرق  شده است، كه عذاب خدا از باال و پايین آن را احاطه 

می كند و سرنشینانش همه غرق می شوند.«
و در روايتی ديگر آمده است: سوگند به خدا، سرزمین شما را آب 
غرق می كند، گويا مسجد شما را می نگرم كه چون سینه ي كشتی 
ــد، روی آب مانده  ــترمرغی كه بر سینه خوابیده باش يا چونان ش

است و در روايت ديگر: مانند سینه ي مرغ روی آب دريا. 
ــت: خاک شهر شما بد بوترين  ــده اس و در روايت ديگری بیان ش
ــمان دورتر؛ و نه  ــت، از همه جا به آب نزديک تر و از آس خاک هاس
دهم شّر و فساد، در شهر شما نهفته است. كسی كه در شهر شما 
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ــهر شما را  ــت. گويی ش ــد، گرفتار گناه و آن كه بیرون رود، در پناه عفو خداس باش
ــود؛ مگر  ــده و آب آن را فرا گرفته، چیزی از آن ديده نمی ش می نگرم كه غرق  ش

جاهای بلند مسجد، مانند سینه ي مرغ روی امواج آب دريا«.
وی در ادامه با اشاره به شرح ابن ابی الحديد از خطبه ي سیزدهم نهج البالغه، ابراز 

داشت، ابن ابی الحديد در اين شرح آورده است:
ــجد الجامع بها فقد رأيت من يذكر أن  ــا إخباره ع أن البصرة تغرق عدا المس »فأم
ــود ينفجر من أرضها فتغرق  ــب المالحم تدل علی أن البصرة تهلک بالماء األس كت
ــجدها . و الصحیح أن المخبر به قد وقع فإن البصرة غرقت مرتین مرة  و يبقی مس
ــی أيام القادر باهلل و مرة فی أيام القائم بأمر اهلل غرقت بأجمعها و لم يبق منها إال  ف
ــب ما أخبر به أمیر المؤمنین )ع(  ــجدها الجامع بارزا بعضه كجؤجؤ الطائر حس مس
جاءها الماء من بحر ف�ارس من جهة الموضع المعروف اآلن بجزيرة الفرس 
ــنام و خربت دورها و غرق كل ما فی ضمنها  و من جهة الجبل المعروف بجبل الس
ــا . و أخبار هذين الغرقین معروفة عند أهل البصرة يتناقلها  ــک كثیر من أهله و هل

خلفهم عن سلفهم.«
ــده  ــت كه اين موضوع اتفاق افتاده و بصره تاكنون دو بار غرق ش ــت آن اس و درس
ــار ديگر به روزگار حکومت القائم  ــت، يک بار به روزگار حکومت القادر باهلل و ب اس
بامراهلل و در اين هردو بار تمام بصره را آب گرفته و غرق شده است و فقط مسجد 
آن شهر، چون سینه ي كشتی يا سینه ي پرنده از آب بیرون مانده و مشخص بوده 
است. به همان گونه كه امیرالمومنینـ  علیه السالمـ  در اين خطبه خبر داده است، 
ــت و از سوی  آب از خلیج فارس از جايی كه امروز به »جزيره ي فرس« معروف اس
كوهی كه به »كوه سنام« معروف است، طغیان كرده و همه ي خانه های آن، ويران 
و هر چه در آن بوده، غرق شده است و بسیاری از مردم اش كشته شده اند و اخبار 
مربوط به اين دو حادثه نزد مردم بصره معروف است و اشخاص از قول نیاكان خود 

آن را نقل می كنند«.
ــد در قرن هفتم در  ــت: »ابن ابی الحدي ــگر حوزوی بیان داش اين محقق و پژهش
ــرح، نامی از خلیج فارس آورده )... جاءها الماء من بحر فارس من جهة  اين ش
ــهر بصره را  ــدن ش الموض�ع المع�روف اآلن بجزيرة الفرس...( و علت غرق ش

آب های خلیج فارس معرفی كرده است.«
ــت كه در میان  وی تصريح كرد: »كلمه ي »خلیج فارس«، و »بحر فارس« قرن هاس
ــتفاده عموم مردم بوده. آيا مدرک و سندی بهتر از  ــهرت دارد و مورد اس ملت ها ش
اين می توان براي اثبات اين موضوع ارايه داد؟ نپذيرفتن اين دلیل روشن و محکم، 

سیاستی استکباری است، نه شبهه اي علمی.«
حجت االسالم والمسلمین اسالمی پناه، با بیان اين كه ابن ابی الحديد در سال 586 
ــده است، خاطرنشان ساخت: »نام اصلی او فخرالدين ابوحامد عبدالحمید  متولد ش
ــن هفتاد سالگی در بغداد وفات  ــال 656، در س معروف به ابن ابی الحديد و در س

يافته است.«
ــرح، يکی از  ــرح ابن ابی الحديد، تصريح كرد: اين ش ــا تعريف و تمجید از ش وی ب
ــتور وزير شیعی خلیفه ي عباسی،  ــرح های نهج  البالغه است كه به دس بهترين ش
ــت كه مورد قبول  ــته شده و از شروحی اس ــیعی نوش محمد ابن احمد افخمی ش
ــاتید شیعی و سنی و شرح جامع و مقبولی است كه در آن،  محققین، بزرگان و اس

عصاره و خالصه ي كتب ادبی، تاريخی، كالمی و فقهی آمده است.
اين محقق و پژوهشگر حوزوی، در پايان به سفارش آيت اهلل بروجردی برای استفاده 
ــت: »مرحوم آيت اهلل بروجردی  ــاره كرد و اظهار داش ــرح ابن ابی الحديد اش از ش
توصیه ي فراوانی به حوزويان مي كردند كه اين شرح را حتما مطالعه كنند و تأكید 

فراوان بر آموختن آن داشتند.«■
منبع:

www.hawzahnews.com
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اي سالك، يكي يكي، قدم به قدم
راهي نيست،

راه با پيمودن پديد مي آيد؛
با پيمودن اس�ت كه راه را مي سازي و اگر 

واپس بنگري،
هرآن چه مي بيني،

تنها رد گام هايي اس�ت كه روزي پاهايت 
دوباره آن ها را مي پيمايند...

ــپانیا، آنتونیو  ــزرگ اس ــاعر ب ــنده و ش نويس
 26 در    )Antonio Machado(ــادو ماچ
ــويل و در  ــهر س جوالي 1875 میالدي در ش
ــا آمد. اگرچه  ــاي آندلس به دنی ناحیه ي زيب
ــا نبود، اما با  ــهري بر لب دري محل تولد او ش
توجه به اين كه در منطقه ي ورودي اسپانیا از 
اقیانوس اطلس واقع شده است، روح دريايي و 
متالطم اين شاعر بزرگ را همواره در تسخیر 
ــود گرفت. او عظمت میهن خود را همچون  خ
اقیانوس، شکوهمند مي دانست و در اين راه از 

بذل هرچه داشت، دريغ نکرد.
در هشت سالگي و به همراه خانواده، زادگاه اش 
ــرد و در يکي از  ــد ترک ك ــه قصد مادري را ب
ــه تحصیل  ــهر ب ــگاه هاي مدرن آن ش آموزش
ــغول شد. پس از گذشت 10 سال از ورود  مش
ــهر جديد، پدرش را كه از محققان آداب  به ش
ــپانیا بود، از دست داد.  ــوم اجتماعي اس و رس
ــخت  ــرايط س اين اتفاق، خانواده ي او را در ش
ــد كه آنتونیو  ــادي قرار داد، اما باعث نش اقتص
ــري و ادبي  ــل تئات ــي را در محاف دوران جوان
ــدار از كافه هاي ادبي و پررونق  نگذراند. او دي
ــد را در برنامه ي ثابت زندگي  آن زمان مادري
خود قرار داد و در آن جا با نقاشان،  نويسندگان 
ــز  ــون خیمن ــوان رام ــون: خ ــاعراني چ و ش
ــو اونامون  ،)Juan Ramon Jumenez( 

ــن  آزوري  ،)Miguel de Unamuno(
ــي  ــي ط ــد، او حت ــنا ش )Azorin( و... آش

سال هاي 1899 تا 1902 میالدي، چندين بار 
ــکار  ــافرت كرد و در آن جا با اس به پاريس مس
 ،)Ruben Dario( وايلد و نیز با روبن داريو
شاعر بزرگ مدرنیسم، مالقات هايي داشت كه 

باعث تغییراتي گسترده در زندگي او شد.
ــا«  »تنهايي ه ــاپ  چ ــا  ب  ،1903 ــال  س در 
)Soledades(، اولین كتاب شعرش، خود را 

به جامعه ي ادبي اسپانیا معرفي كرد.
 در سال 1907، سرانجام به عنوان معلم زبان 
ــه در يک دبیرستان مشغول به كار شد  فرانس
ــار حاصل از مشکالت اقتصادي خود را،  و فش
اندكي كاهش داد. در همین سال، قسمت دوم 
كتاب تنهايي ها با عنوان »تنهايي ها، دهلیزها 
 Soledades. galerias( »و چند شعر ديگر
y otros poemas( و سپس در سال 1912 
 Campos de( »ــتّیا ــزارع كاس میالدي »م
ــر  ــن كتاب وي منتش Castilla(، معروف تري
ــد. مرگ همسر او در همین سال و متعاقب  ش
ــپري كردن مدت زماني در انزوا، باعث  آن، س
ــاي جديد«  ــدي او، »ترانه ه ــد تا كتاب بع ش
ــال  ــا دوازده س ب  )Nuevas canciones(

وقفه، در سال 1924 میالدي چاپ شود:

وقت�ي ماهي زري�ن در زيردري�اي آبي و 
عميق

در كنار درخت س�رو، به اين سو و آن سو 
مي رود،

پس�رك نابينا در س�نگ س�پيد ناپديد 
مي شود.

و در نارون سرخ
شعر سپيد و پنجره هاي سبز

مي تپند و مي غرند.

بگذاريد خداوند را سپاس گوييم...

او در سال 1927 میالدي، به عضويت آكادمي 

ــپانیا درآمد. تا سال 1936،  سلطنتي زبان اس
مجموعه ي كامل اشعارش، 4 بار تجديد چاپ 
شد و سپس آخرين كتاب اشعار ماچادو با نام 

»جنگ« )La guerra(، منتشر شد.
ــته ترين  ــي از برجس ــادو«، يک ــو ماچ »آنتونی
ــل ادبي اسپانیا، موسوم به  صداهاي مدرن نس
98 است. گروه 98، در فضاي غم بار و بحران 
زده ي انهدام فرهنگ اسپانیا كه پس از جنگ 
ــپانیا )1898(  ــا ويرانگر امريکا و اس ــاه ام كوت
ــرد و به همین دلیل به  رخ داده بود، ظهور ك
نسل 98 معروف شد. تالش اعضاي اين گروه، 
ـ  اما  بازسازي فرهنگ اسپانیا از دو راه متفاوتـ 
ــتند  درعین حال مکمل ــ  بود. آن ها مي خواس
ــکوه اسپانیا و  با تکیه بر فرهنگ و تاريخ پرش
ــه هاي عمیق آن، آينده اي غني تر  كشف ريش
ــوي ديگر، با گرايش  ــزي كنند و از س را پي ري
ــرزمین  ــد با فرهنگ اروپايي فراتر از س و پیون

خود،  اسپانیايي مدرن را بالنده سازند.

يك روز آفتابي، باد،
جانم را با عطر ياسمن ها صدا كرد.

»به جاي عطر ياسمن ها
دلم عطر گل هاي سرخ را مي خواهد.«

� »گل سرخي ندارم،
همه ي گل هاي باغم 

مرده اند.«
�  »خ�وب، پ�س گلبرگ هاي خش�ك را 

برمي دارم
برگ هاي زرد را و آب هاي چشمه را.«
باد تركم كرد. گريستم. با خود گفتم:

� »تو چه كرده اي با باغي
كه به تو به امانت سپرده شده؟«

ــت تأثیر  ــي ماچادو، تح ــع، زندگي ادب درواق
ــي او قرار داشت. بر  اين اساس،  زندگي سیاس
ــواره با روزنامه هاي جمهوري خواه و ضد  او هم

آشنايي با يك شاعر دريايي)17(
آنتونيو ماچادو

احمدرضا زريو
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ــعار او ساده،  ــت. اش ــم همکاري داش فاشیس
ــه، غنايي، غم آور و در  ــنگین، متین، فکوران س
ــتند كه  ــودازده هس ــروده هايي س مجموع، س
متأثراز حوادث گوناگون اسپانیاي قرن بیستم 
ــاي داخلي  ــده اند؛ ازجمله جنگ ه ــته ش نوش

اسپانیا بین ملي گرايان و جمهوري خواهان.
ــادو به همراه  ــالدي، ماچ ــال 1936 می در س
ــیا و سپس به بارسلون  خانواده، ابتدا به والنس
ــه هنوز در  ــهري ك ــرت كرد؛ آخرين ش مهاج
برابر ملي گرايان طرفدار ژنرال فرانکو مقاومت 
ــاي ژانويه ي  ــن روزه ــا در آخري ــرد. ام مي ك
ــهر را به  ــدند تا اين ش 1939، آنان مجبور ش

مقصد فرانسه ترک كنند.
ــهر كوچک كولیور  ــا با گذر از مرز،  در ش آن ه
ــن نقطه  ــد. اي ــت گزيدن )Collioure( اقام
ــپانیايي  ــاعر طوفان زده ي اس آخرين منزل ش
ــته  ــود؛ زيرا تنها چند روز پس از ورود، خس ب
و بیمار، در اين شهر درگذشت؛ درحالي كه در 
همان مدت كوتاه نیز دل از دريا برنمي داشت،  
نگاهش را به مديترانه ي خاكستري و زمستاني 
مي دوخت، به زادگاه خود و آينده ي مبهم آن 
ــاي آزادي خواهانه اش را  ــر مي كرد و رؤياه فک
ــد كه با برخورد به  چونان كف امواجي مي دي
ــدند. وقتي پیکر  ــنگي محو مي ش ــاحلي س  س
ــد،  ــدا كردن ــش پی ــان  او را در اتاق ــی ج ب
ــت داشت كه نشان مي داد  تکه كاغذي در دس
در آغاز سرايیدن شعري بوده است با اين بیت:       

»آن روزهاي آبي و آن روزهاي كودكي...«

همه چيز از دست مي رود
و به جا مي ماند

رسالت ما اما، رفتن است
رفتن و آفريدن راه
راهي به سوي دريا

آوازه�اي م�ن، هرگ�ز ب�ه دنبال ش�كوه 
نبوده اند

شكوه جاودانگي در خاطره ي آدميان
ظرافت جهان را دوست داشته ام

ظرافت بي وزن و فريبا
جهان هايي كه چون حباب صابون اند

ــاعر بزرگ و  ــه ماچادو به عنوان ش هرچند ك
ــود و اشعاري  ــپانیا شناخته مي ش دريايي اس
ــا«، »جاده ها«،  ــوي دري ــون: »راهي به س چ
ــا«، »در بهاران«،  ــواب و نه در رؤي ــه در خ »ن
ــن زمزمه هاي  ــزو ماندگارتري ــا« و... ج »دري
ــوند، اما زندگي ادبي  ــپانیا محسوب مي ش اس
ــعر محدود نمي شود.  ــرايش ش وي، تنها به س
ــود، در  ــا ب ــت و توان ــنده اي چیره دس او نويس
ــنامه هاي تئاتري هم  ــتن متون و نمايش نوش
تبّحر خاصي داشت و در اين زمینه با برادرش 
ــرد، به  ــر فعالیت مي ك ــه ي تئات ــه در عرص ك

ــن كتاب او  ــت. مهم تري ــکاري مي پرداخ هم
  ،)Juan de Mairena( »ــا ــوان دمايرن »خ
ــتاني با موضوع دست نوشته ها و خاطرات  داس
يک معلم است. او از اين كتاب، نمايشنامه اي 
هم تنظیم كرده است. از نمايشنامه ها و متون 
تئاتري مشهور وي، مي توان به: »بدبختي هاي 
 )Desdichas de la fortuna( »ــعادت س
 1928 )Las adelfas( »1926، »خرزهره ها
 )La prima Fernanda( »ــد اول و »فرنان

1931، اشاره كرد.

مرگ...
لغزيدن يك قطره به درياي بيكران؟

يا بودني كه هرگز نبوده ام:
رؤيا و سايه هيچ،

تنها به پيش،
آينه هيچ، راه، هيچ

ــام آنتونیو ماچادو، چهره ي تأثیرگذار ادبیات  ن
ــهمگین ترين طوفان هاي  اسپانیا، كسي كه س
ــپانیا نیز، نتوانستند  سیاسي تاريخ معاصر اس
ــتي  ــتبداد فاشیس او را در درياي پرتالطم اس
ــروانتس و  ــد، به همراه میگل س خاموش كنن
فدريکو گارسیا لوركا از نويسندگان و شاعران 
ــور، بیش ترين  ــن كش ــات اي ــناس ادبی سرش
درخشش را در جغرافیاي شهري اسپانیا دارند 
ــنجي انجام شده،  نام هاي  بر اساس يک نظرس
ــامي بین  ــده، به مثابه ي محبوبترين اس يادش

اسپانیايي ها براي انتخاب نام خیابان هاي اين 
كشور قلمداد مي شوند.

بدنه ي فرسوده و سبزفاِم
زورق قديمي،

در ساحل مي آسايد...
بادبان درهم شكسته اش، گويي

هنوز در رؤياي خورشيد است و دريا
دريا مي جوشد و مي خواند...

دريا ترنم رؤياهاست،
زير آفتاب آوريل...

دريا مي جوشد و مي خندد،
با امواج آبي و كف هاي نقره اي،

دريا مي جوشد و مي خندد،
زير آسمان آبي رنگ

درياي شيري فام،
درياي درخشان،

مي خندد به نواي چنگ هاي نقره اي اش.
دريا مي جوشد و مي خندد...
و هوا چه خواب آلوده است،

در سفيدِي غباِر آفتاب درخشان
چ�ه تند بال مي زند م�رغ دريايي در اين 

هواي ساكن،
و در پايان پ�روازي خواب آلود، با عجله، 

در غبار خورشيد ناپديد مي شود ■
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ايده ي احداث شهرهاي شناور بر روي آب، 
در حال تبديل شدن به يك امر واقعي است 
و س�رمايه گذاراني كه از چني�ن ايده هايي 
پش�تيباني مي كنن�د، اميدوارن�د بتوانند 
ش�هرهايي آزاد و ره�ا از ح�وزه ي قانون�ي 
كشورهاي مختلف جهان را بر آب اقيانوس ها 

شناور كنند.
بن�ا بر اي�ن گزارش ب�ه نق�ل از خبرگزاری 
ديسكاوري، »پيتر تيل« بنيان گذار شركت 
دالر  ميلي�ون  ح�دود 1/25  در   ،PayPal
سرمايه گذاري كرده است تا روياي شهرهاي 

آزاد و شناور، به حقيقت تبديل شود.
 steading وي با پشتيباني مالي از مؤسسه ي
Sea ، كوش�ش خود را ب�راي ايجاد جوامع 
شهري كه بر آب اقيانوس ها شناور خواهند 
بود، آغاز كرده اس�ت. اين مؤسسه در سال 
2009 مي�الدي، رقاب�ت در زمينه ي طراحي 
اماكن سه بُعدي را برگزار كرد تا به مردم در 

مصّور ساختن جوامع شناور كمك كند.

چهره ي شهرهاي شناور آینده
ــاختارهايي،  وزني برابر 12 هزار تُن  چنین س
ــوخت هاي  ــت، انرژي آن ها از س خواهند داش
ــود و در هر واحد از آن ها،  ديزلي تأمین مي ش

270 نفر سکونت خواهند داشت.
ــت كه با اتّصال دادن اين  ايده ي اصلي اين اس
ــهري شناور و  ــاختارها به يکديگر، كالن ش س
ــکونت میلیون ها نفر فراهم آيد.  مجهّز براي س
ــکل بزرگ  اما براي اجراي اين طرح، يک مش
ــت بتواند اين  ــود دارد. »تیل« امیدوار اس وج
ــاحلي  ــهرها را خارج از حوزه ي قانوني و س ش

كشورهاي جهان بنا كند. 
ــرح را به منزله ي برنامه اي  ــايد بتوان اين ط ش
ــل«  »تی ــا  ام ــرد؛  ك ــي  تلّق ــه  آزادي خواهان
ــهرها را با انواع مختلف  ــت كالن ش امیدوار اس
حکومت ها، مورد آزمايش قرار دهد، در برخي 
ــبت به بناي شهرهايي شناور  از موارد، وي نس
ــت كه در  با بیش ترين میزان رفاه امیدوار اس
آن ها، رقابت هاي تسلیحاتي كم تر خواهد بود.

شناور شدن دموكراسي روي آب 
اقيانوس ها

ــي كه در دل آن ها  ــناور آزمايش ــهرهاي ش ش
ــد  ــود خواهن ــز وج ــاختمان هاي اداري نی س
ــال آينده ي میالدي در  ــت، در اوايل س داش
فواصل طوالني از سواحل سان فرانسیسکو در 

آب رها خواهند شد.
سرمايه گذاراني مانند »پیتر تیل«، بر اين باورند 
ــد فرصت هاي  ــهرهايي مي توانن كه چنین ش
ــات بشردوستانه  ــبي براي جلِب احساس مناس
ــه وجود آورند؛  ــي واقعي ب و ارايه ي دموكراس
ــد اجراي چنین  ــه منتقدان معتقدن درحالي ك
برنامه اي، درواقع كابوسي لجستیکي است و از 
هر نوع برنامه ريزي شهري قابل قبول فاصله ي 

چشمگیري دارد.
ــا اين همه  ــکاوري، ب ــاس گزارش ديس بر اس
ــال گذار از  ــروژه در ح ــر مي آيد اين پ به نظ
ــدن به  ــرح و برنامه و تبديل ش ــه ي ط مرحل

پديده اي واقعي در زمان معاصر باشد.■
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