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موجوديت  يادآور  دريانوردي،  جهاني  روز 
زيرساخت  كه  است  لجستيكي  ي  زنجيره 
از  و  دهد  مي  تشكيل  را  جهاني  تجارت 
تا  جهان  از  اي  نقطه  هر  در  آن  سازندگان 
مشتريانش در ساير نقاط را شامل مي شود.
بسيار وابستگي  جهاني،  تجارت   امروزه 

دامنه داري به صنعت حمل و نقل دريايي دارد 
توليدات  از  فراتر  جهاني،  تجارت  و سرعت 
جهاني، با شتاب فزاينده اي روبه رو است كه 
پيامد آن، بي شك، توسعه ي روزافزون حمل 
و نقل دريايي )سخت افزاري و نرم افزاري( در 
سطح نظام بين المللي است. در شرايط امروز 
با ورود تكنولوژي هاي جديد و بهره گيري از 
فن آوري اطالعات )IT( در ابعاد مختلف از 
 GIS، GPS،  VTS، AIS ، ACIS جمله: 
هوشمند  كانتينري  هاي  پايانه  وجود  نيز،  و 
مجهز به AEI-AGV و ساير فن آوري هاي 
 موجود بندري و دريايي، ايجاب مي كند كه با 
بهره گيري از خردمندي اقتصادي، به نحوي 
نمودار هزينه  برنامه ريزي كرد كه  به  اقدام 
مطلوب تري  فاصله  در  كل  درآمد  و  كل  ي 
و  شود  نزديك   )BEP( سر  سربه  نقطه  به 

سوددهي بنگاه هاي اقتصادي فعال در اين عرصه، سريع تر فراهم آيد.
اين اقدام در شرايط توسعه ي حجم توليدات و تجارت جهاني، در صورتي امكان پذير است 
كه در مرحله ي اول، توجه و عنايت ويژه اي به تربيت نيروي انساني واجد شرايط و متناسب 
با اقتضائات زماني و مكاني موجود صورت پذيرد و در مراحل بعد، بنادر به امكانات جديد 
مجهز شوند و از سطح بنادر تخليه و بارگيري به سوي دست يابي به قابليت هاي بنادر نسل 
سوم، با ايجاد ارزش افزوده ي باال همراه با برخورداري از فعاليت هايي براي دسته بندي، 
همگون سازي، تكميل، تعمير و نگهداري و توليد و توزيع و انبار كردن كاالها و .... حركت 
كنند و بنادر هاب و كانوني نيز، در كشورهاي داراي مزيت، توسعه يابند. اكنون هم راستا 
با توسعه و تجهيز بنادر، صنعت حمل و نقل دريايي نيز، به سمت بهره گيري از كشتي هاي 
بزرگ تر و داراي ظرفيت بيش تر در حركت است كه اين مهم، هم نرم افزار و هم سخت 
افزار عمليات كشتيراني را دچار تغييرات ماهوي كرده است و كشورهايي كه از بستر الزم 
براي بهره گيري از اين مزيت برخوردارند، بايد با اتخاذ تدابيري مبتني بر همراستايي و 
برنامه ريزي در جهت بهره گيري از ناوگان و نيروي انساني مناسب و داراي مزيت اقتصادي 

حركت كنند.
در اين شرايط در كشور ما براي رسيدن به افق متعالي چشم انداز 1404 در منطقه ي هدف 
)آسياي جنوب غربي(، بايد به چگونگي بهره گيري افزون تر از ظرفيت ها و موقعيت هاي 
جمهوري اسالمي ايران )ژئوپليتيك، ژئو استراتژيك و ژئواكونوميك( انديشيد و در فضاي 
زنجيره ي لجستيك جهاني، با نگاه توسعه ي دريامحور و بهره وري از دريا به عنوان يك 
فرصت راهبردي كه مورد توجه مقام معظم رهبري نيز قرار دارد، جايگاه مطلوب خود را 
برنامه ريزي كرد و آن را بر سياق جهاد اقتصادي به پيش برد، تا با توكل بر توجهات پروردگار 

متعال، در آينده ي نزديك شاهد موقعيت برتر كشور در افق طراحي شده براي آن باشيم.
»سردبير«
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موجوديت  يادآور  دريانوردي،  جهاني  روز 
زيرساخت  كه  است  لجستيكي  ي  زنجيره 
از  و  دهد  مي  تشكيل  را  جهاني  تجارت 
تا  جهان  از  اي  نقطه  هر  در  آن  سازندگان 
مشتريانش در ساير نقاط را شامل مي شود.
بسيار وابستگي  جهاني،  تجارت   امروزه 

دامنه داري به صنعت حمل و نقل دريايي دارد 
توليدات  از  فراتر  جهاني،  تجارت  و سرعت 
جهاني، با شتاب فزاينده اي روبه رو است كه 
پيامد آن، بي شك، توسعه ي روزافزون حمل 
و نقل دريايي )سخت افزاري و نرم افزاري( در 
سطح نظام بين المللي است. در شرايط امروز 
با ورود تكنولوژي هاي جديد و بهره گيري از 
فن آوري اطالعات )IT( در ابعاد مختلف از 
 GIS، GPS،  VTS، AIS ، ACIS جمله: 
هوشمند  كانتينري  هاي  پايانه  وجود  نيز،  و 
مجهز به AEI-AGV و ساير فن آوري هاي 
 موجود بندري و دريايي، ايجاب مي كند كه با 
بهره گيري از خردمندي اقتصادي، به نحوي 
نمودار هزينه  برنامه ريزي كرد كه  به  اقدام 
مطلوب تري  فاصله  در  كل  درآمد  و  كل  ي 
و  شود  نزديك   )BEP( سر  سربه  نقطه  به 

سوددهي بنگاه هاي اقتصادي فعال در اين عرصه، سريع تر فراهم آيد.
اين اقدام در شرايط توسعه ي حجم توليدات و تجارت جهاني، در صورتي امكان پذير است 
كه در مرحله ي اول، توجه و عنايت ويژه اي به تربيت نيروي انساني واجد شرايط و متناسب 
با اقتضائات زماني و مكاني موجود صورت پذيرد و در مراحل بعد، بنادر به امكانات جديد 
مجهز شوند و از سطح بنادر تخليه و بارگيري به سوي دست يابي به قابليت هاي بنادر نسل 
سوم، با ايجاد ارزش افزوده ي باال همراه با برخورداري از فعاليت هايي براي دسته بندي، 
همگون سازي، تكميل، تعمير و نگهداري و توليد و توزيع و انبار كردن كاالها و .... حركت 
كنند و بنادر هاب و كانوني نيز، در كشورهاي داراي مزيت، توسعه يابند. اكنون هم راستا 
با توسعه و تجهيز بنادر، صنعت حمل و نقل دريايي نيز، به سمت بهره گيري از كشتي هاي 
بزرگ تر و داراي ظرفيت بيش تر در حركت است كه اين مهم، هم نرم افزار و هم سخت 
افزار عمليات كشتيراني را دچار تغييرات ماهوي كرده است و كشورهايي كه از بستر الزم 
براي بهره گيري از اين مزيت برخوردارند، بايد با اتخاذ تدابيري مبتني بر همراستايي و 
برنامه ريزي در جهت بهره گيري از ناوگان و نيروي انساني مناسب و داراي مزيت اقتصادي 

حركت كنند.
در اين شرايط در كشور ما براي رسيدن به افق متعالي چشم انداز 1404 در منطقه ي هدف 
)آسياي جنوب غربي(، بايد به چگونگي بهره گيري افزون تر از ظرفيت ها و موقعيت هاي 
جمهوري اسالمي ايران )ژئوپليتيك، ژئو استراتژيك و ژئواكونوميك( انديشيد و در فضاي 
زنجيره ي لجستيك جهاني، با نگاه توسعه ي دريامحور و بهره وري از دريا به عنوان يك 
فرصت راهبردي كه مورد توجه مقام معظم رهبري نيز قرار دارد، جايگاه مطلوب خود را 
برنامه ريزي كرد و آن را بر سياق جهاد اقتصادي به پيش برد، تا با توكل بر توجهات پروردگار 

متعال، در آينده ي نزديك شاهد موقعيت برتر كشور در افق طراحي شده براي آن باشيم.
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كه  دريانوردي  و  بنادر  سازمان  مديرعامل 
به همراه وزير راه و شهرسازي براي بازديد از 
پروژه هاي بندري و دريايي به استان بوشهر 
و  پايانه  افتتاح  مراسم  در  بود،  كرده  سفر 
اسكله ي مسافربري جزيره ي خارك، با بيان 
اين كه اين جزيره به عنوان يكي از مهم ترين 
توسعه ي  در  مؤثري  نقش  جنوب،  در  جزاير 
اقتصادي كشور دارد، گفت: »ساخت 2 پست 
در  مسافري  پايانه ي  و  چندوجهي  اسكله ي 
جزيره ي خارك به پايان رسيده است و اين 
مسافران  تردد  مشكل  رفع  براي  سازمان 
به  دارد  آمادگي  منطقه،  اين  در  دريايي 
متقاضيان راه  اندازي خط دريايي مسافري، وام 

بدون بهره )صفردرصد( اعطا كند.«
كرد:  اضافه  صدر«  عطاءاله  سيد  »مهندس 
خارك،  مسافري  پايانه ي  و  اسكله  »براي 
نزديك به 15 ميليارد تومان از سوي سازمان 

بنادر سرمايه گذاري شده است.«
از  همچنين  شهرسازي،  و  راه  وزير  معاون 
پايان يافتن پروژه ي الي روبي حدود 90 هزار 
خارك  جزيره ي  بندر  حوضچه ي  مترمكعب 

خبر دارد.
اين كه  بر  تأكيد  با  ادامه  »مهندس صدر« در 
در  زيرساخت ها  دريانوردي،  و  بنادر  سازمان 
و  مي كند  آماده  را  دريايي  و  بندري  حوزه ي 
مرجع حاكميتي كشور در حمل ونقل دريايي 

كل  در  سازمان،  »اين  داشت:  اظهار  است، 
كشور، حدود 2 ميليارد تومان پروژه در دست 
اجرا دارد كه از اين ميزان سرمايه گذاري، حدود 
760 ميليارد  تومان ارزش پروژه هايي است كه 

امسال به بهره برداري مي رسد.«
به گفته ي مديرعامل سازمان بنادر و دريانوردي،  
بندري  پروژه ي   14 تعداد  بوشهر،  بندر  در 
بهره برداري  به  دولت  هفته ي  در  دريايي  و 
ارزش  تومان،  ميليارد  حدود 56  كه  رسيده 

سرمايه گذاري اين طرح ها بوده است.«

بهره برداري از 84 پروژه در بنادر كشور 
به  ارزش 277 میلیارد تومان در هفته ي 

دولت
دريانوردي خاطرنشان  و  بنادر  سازمان  مديرعامل 
ارزش  به  كشور  بنادر  در  پروژه  »حدود 84  كرد:  
277 میلیارد تومان در هفته ي دولت به بهره برداري 

رسید.«
و  بنادر  سازمان  اين كه  اعالم   با  راه  وزير  معاون 
دريانوردي در جهت توسعه ي سواحل، پروژه هاي 
بسیار بزرگي را در دست اجرا دارد، به احداث بنادر 
كوچک و چندمنظوره ي مردمي در سواحل جنوبي 
كشور اشاره كرد و گفت: »براي رونق اقتصادي اهالي 
ساحل نشین در جنوب  كشور و ساخت موج شکن هاي 
چندمنظوره، 300 نقطه ي شناسايي شده كه از آغاز 
به كار اين طرح در يک سال گذشته، حدود 40 نقطه 

عملیاتي شده است.« 
به گفته ي عضو هیأت عامل سازمان بنادر، حدود 
20 نقطه از اين طرح، نیز در سواحل استان بوشهر 

شناسايي شده است.

تشكر ویژه ي نماینده ي مردم بوشهر از 
مدیرعامل سازمان بنادر

در اين مراسم، »غالمعلي میگلي نژاد«،  نماينده ي 
مردم بوشهر، گناوه و ديلم، نیز با تأكید بر اين كه 
به  كشور  استراتژيک  مناطق  از  خارک  جزيره ي 
حساب مي آيد، از 1834 بار بمب  باران اين جزيره 
طي 1880 روز جنگ تحمیلي خبر داد و هر گونه 
اقدام توسعه اي و عمراني براي مردم اين جزيره را 

الزم و حايز اهمیت دانست.
نماينده ي مردم بوشهر در مجلس شوراي اسالمي، با 
بیان افزايش طرح هاي توسعه اي و عمراني در سازمان 
بنادر و دريانوردي، از آغاز مديريت »مهندس صدر« 
طي دو سال گذشته و با اشاره به ساخت و راه اندازي 
اسکله و پايانه ي مسافري خارک در كمترين زمان 
ممکن، از مديرعامل سازمان بنادر و دريانوردي و 

مديركل بنادر استان هرمزگان تقدير و تشکر كرد.

افتتاح 6 پروژه ي بندري با اعتبار 207 
میلیارد ریال در گناوه و خارك

مديركل بنادر و دريانوردي استان بوشهر در حاشیه ي 

معاون وزیر راه و شهرسازي، در مراسم افتتاح پایانه 
و اسكله ي چندوجهي بندر خارک اعالم کرد

28

18
ه 2

مار
 ش

ا /
دری

 و 
در 

بن

گزارش سفر



عملیات بهره برداري از شش پروژه ي بندري در بنادر 
گناوه و خارک، طي گفت وگو با خبرنگار بندرودريا، 
درباره ي جزئیات اين پروژه ها گفت: »براي افتتاح اين 
تعداد پروژه،  مبلغ 207 میلیارد ريال اعتبار هزينه 

شده است.«
»محمد راستاد« افزود: »در بندر گناوه سه پروژه به 
ارزش 77 میلیارد ريال و در جزيره ي خارک نیز، سه 
پروژه با 130 میلیارد ريال اعتبار افتتاح شده است.«

مديركل بنادر و دريانوردي استان بوشهر خاطرنشان 
دريايي  مسافري  پايانه ي  اداري  »ساختمان  كرد: 
گناوه، به مساحت يک هزار و 100 متر و در دو طبقه 
با هدف تجمیع فعالیت هاي اداري وابسته به اداره ي 

بندر و دريانوردي گناوه طراحي شده است.«
راستاد اضافه كرد: »براي اجراي اين پر وژه، اعتباري 

معادل 16 میلیارد ريال هزينه شده است.«
اين مقام مسؤول تصريح كرد: »ساختمان برج كنترل 
بندر گناوه نیز، با مساحت 590 مترمربع در چهار 
طبقه و با هدف سامان دهي و نظارت دقیق بر عبور 
و مرور شناورها و  ايجاد فضاي مناسب براي تسهیل 
عملکردهاي مرتبط، با ارزش 11 میلیارد ريال اعتبار 

افتتاح شده است.«
راستاد متذكر شد: »پايانه ي مسافري دريايي گناوه 
نیز، در زمیني به مساحت يک هزار و 950 مترمربع 
 400 به  سرويس دهي  ظرفیت  با  طبقه  دو  در 
مسافر، شامل امکاناتي از قبیل: سالن انتظار، ارزيابي 
گمرک، بوفه، رستوران، كافي شاپ، تاكسیراني و...،  با 
هدف سامان دهي حمل ونقل مسافران و به منظور 
سرويس دهي به آنان، با 50 میلیارد ريال اعتبار به 

بهره برداري رسید.«
اين مقام مسئول،  در ارتباط با پروژه هاي افتتاحي در 
جزيره ي خارک نیز گفت: »اسکله ي مسافري دريايي 
خارک نیز، به منظور تأمین  امنیت و آسايش و تردد 
پست  دو  احداث  با  جزيره،  اين  دريايي  مسافران 
اسکله ي مسافري به طول 100 متر، با 50 میلیارد 

ريال اعتبار افتتاح شد.«
نیز،  »پايانه ي مسافري خارک  اضافه كرد:  راستاد 
در زمیني به مساحت يک هزار و 950 مترمربع در 
دو طبقه و 50 میلیارد ريال اعتبار به بهره برداري 

رسید.«

افزود:  بوشهر  اسان  دريانوردي  و  بنادر  مديركل 
بندر  حوضچه ي  الي روبي  پروژه ي  »همچنین،  
تداركاتي مرواريد خارک با هدف تأمین شرايط الزم 
براي ورود و مانور و پهلوگیري شناورهاي مسافري و 
باري به ظرفیت 2 هزار تن و  انجام عملیات الي روبي 
با حجم تقريبي 90 هزار مترمکعب و احداث 440 
متر دايک براي رسیدن به تراز منفي چهار متر نسبت 

به cd با اعتبار 30میلیارد ريال افتتاح شد.«

مدیرعامل سازمان بنادر در آیین افتتاح 
پایانه ي مسافربری بندر گناوه خبر داد :

اجراي 2 هزار میلیارد تومان پروژه 
بندری و دریایي در كل كشور

»هم اكنون  گفت:  شهرسازی  و  راه  وزير  معاون 
پروژه اي به ارزش دوهزار میلیارد تومان در بخش 
حمل و نقل دريايي توسط سازمان بنادر و دريانوردی 

در شمال و جنوب كشور در دست اجرا است.«
مراسم  در  كه  صدر«  اله  عطاء  سید  »مهندس 
افتتاح پروژه هاي بندري گناوه و درحضور وزير راه 
و شهرسازی، مسئوالن استان بوشهر و مردم گناوه 
سخن می گفت، همچنین از اختصاص 80 میلیارد 
تومان اعتبار براي توسعه ي نوار ساحلي جنوب كشور 

خبر داد.
وي افزود: »يکي از اقدامات موثر در بنادر، توسعه ي 
توسعه ي  كه  چرا  است؛  بندري  زيرساخت هاي 
اصلي  و  محوري  اولويت  كشور  دريايي  و  ساحلي 

دولت و سازمان بنادر است.« 
معاون وزير راه و شهرسازي تصريح كرد: »مراحل 
احیاي  به  بازگشت  براي  ايران  دريايي  توسعه ي 
سواحل زيباي شمال و جنوب كشور، در برنامه ي 
وزارت خانه ي راه و شهرسازي گنجانده شده است و 

سازمان بنادر، اين روند را با جديّت دنبال مي كند.«
»مهندس صدر« گفت: »براي افزايش ظرفیت بنادر، 
توسعه ي سواحل و احداث بنادر كوچک در سواحل 
جنوب و توسعه ي بنادر بزرگ در شمال كشور را در 

دستور كار داريم.«
مديرعامل سازمان بنادر و دريانوردي تصريح كرد: 
»بندر بوشهر تا قبل از اجراي طرح توسعه، امکان 
پهلوگیري كشتي هايي با تناژ بیش تر از 10 هزار تن 

را نداشت؛ اما با افتتاح طرح توسعه ي بندر بوشهر با 
90 میلیون دالر اعتبار، هم اكنون كشتي هايي با 30 

هزار تن ظرفیت نیز وارد اين بندر مي  شوند.«
وي افزود: »توسعه ي دريايي در بندر بوشهر تکمیل 
 شده و برنامه ي آتي ما توسعه ي جزيره ي نگین است.«
»صدر«، توسعه ي بنادر دير، الور ساحلي، گناوه و 
ديگر بنادر بوشهر را از برنامه هاي آتي سازمان بنادر 
و دريانوردي دانست و در ادامه گفت: »در آينده ي 
نزديک، شاهد بهره برداري بنادر كوچک چند منظوره 

در بوشهر خواهیم بود.
معاون وزير راه، همچنین تاكید كرد: بوشهر مركز 
انرژي جمهوري اسالمي ايران و مورد توجه دولت 
است، بنابراين ما برنامه هاي توسعه اي زيادي براي 
اين بندر داريم. در بندر بوشهر حدود 56 میلیارد 
تومان پروژه ي قابل بهره برداری وجود دارد كه در 
حال حاضر، از چهار پروژه در دو نقطه اين استان، 

بهره برداری مي شود.« 
وي ادامه داد: »تا پايان امسال 104 پروژه بندري 
اعتبار در سراسر كشور به  با 760 میلیارد تومان 

بهره برداري خواهد رسید.«
 84 نیز،  دولت  هفته ي  »در  كرد:  اضافه  »صدر« 
پروژه به ارزش 277 میلیارد تومان به بهره برداري 

مي رسد.«
امام جمعه ي گناوه نیز، در اين مراسم با قدرداني 
گفت:  گناوه  بندر  توسعه ي  به  مسئوالن  توجه  از 
»مسئوالن بايد فرمايشات رهبري معظم انقالب در 
ديدار با هیئت دولت را نصب العین فعالیت هاي خود 

قرار دهند.«
ركني حسیني«  عبدالهادي  سید  »حجت االسالم 
افزود: تالش هاي وزير راه و شهرسازي و معاونان در 
اجراي پروژه هاي مختلف در استان بوشهر با همکاري 

استاندار و مديران استاني قابل تقدير است.«

مدیریت كشتیرانی به سازمان بنادر 
عودت شود

در مجلس  بوشهر  مردم  نماينده ي  »میگلي نژاد«، 
شوراي اسالمي، نیز در آيین بهره  برداري از پروژه هاي 
متولي  گذشته،  در   « داشت:  اظهار  گناوه  بندري 
حمل و نقل عمومي در كشور،  وزارت راه بود و اكنون 
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وزارت راه و شهرسازي است و اگر جابه جايي در يک 
نقطه انجام نشد، وزارت راه و شهرسازي بايد در اين 

زمینه پاسخ گو باشد.«
نماينده ي مردم بوشهر در مجلس با اعالم اين مطلب 
و چالش نبود خطوط شناوري مسافری مناسب در 
مسیر دريايی خارک – گناوه، نتیجه گیری كرد : 
دولت طی اليحه ای به مجلس، خواستار بازگشت 
كشتیرانی و مديريت اين حوزه به سازمان بنادر شده  

است و مجلس نیز از اين اليحه حمايت می كند.«
از خواسته هاي مهم مردم و   وي همچنین يکي 
فرودگاه  احیاي  را  گناوه  بندر  در  توسعه  نیازهاي 
قديمي اين بندر دانست و افزود: »فاصله ي فرودگاه 
بوشهر تا بندر گناوه زياد است و با توجه به اهمیت 
گناوه و فعالیت هاي مهم اقتصادي در اين بندر و 
اين كه در شمال استان نیز، فرودگاهي وجود ندارد،  
از  بخشي  شود،  احیا  گناوه  قديمي  فرودگاه  اگر 

مشکالت تردد هوايي مردم حّل خواهد شد.«
نماينده ي مردم بوشهر، گناوه و ديلم اضافه كرد: 
»اين مهّم، از درخواست هاي اساسي مردم است كه 
امیدواريم مقام عالي وزارت راه و شهرسازي، به آن 

توجه ويژه داشته باشند.«
از  ديگر  »يکي  كرد:  تصريح  »میگلي نژاد« 
درخواست هاي ما از وزير راه و شهرسازي، تسريع 
در احداث جاده ساحلي است كه در كاهش زمان و 

استهالک وسايل نقلیه نقش مهمي دارد.«
وي اضافه كرد: »نکته ي اساسي مورد نظر نمايندگان 
مجلس كه رأي اعتماد آنان به وزير پیشنهادي راه 
و شهرسازي را به همراه داشت، مالحظه ي سوابق 
كاري و عملکرد بسیار مثبت مهندس نیکزاد در 

مسئولیت هاي قبلي بود.«
گفت:  ديلم  و  گناوه  بوشهر،  مردم  نماينده ي 
»مي دانستیم با تجربه، تخصص و تعهدي كه در 
ايشان سراغ داريم، مي توانند دو وزارت خانه ي مهم 

را مديريت كنند.«
»میگلي نژاد« اضافه كرد: »نخستین رمز موفقیت 
ايشان، عملکردهاي مؤثر در مديريت وزارت خانه هاي 
پیشین بود و عالوه بر آن، بايد به برجستگي ايشان در 
حضور مستمر و پیگیرانه در استان ها براي رسیدگي 

به امور مردمي نیز اشاره كرد.«

توجه به گردشگري دریایي گناوه
نگاه و عملکرد  از  با قدرداني  نیز،  فرماندار گناوه 
مثبت وزير راه و شهرسازي در رويکردها و مسايل 
مربوط به توسعه گفت: »گناوه نزديک  ترين فاصله 
را با خارک دارد و تردد مسافران به خارک با افتتاح 

پايانه ي مسافري دريايي آسان مي شود.«
كار  تکمیل  »براي  افزود:  يزدانشناس«  »تیمور 
ورود  گناوه  دريايي  مسافري  پايانه ي  احداث 
شناورهاي جديد در اسکله از ضروريات انکارناپذيري 

است كه امیدواريم به واقعیت بپیوندد.«
وي با اشاره به نیازمندي اين پايانه به اخذ مجوز براي 
تردد شناورهاي خارجي گفت: »صنعت گردشگري 
گناوه نیز، جايگاه ويژه اي در سطح استان بوشهر 

دارد كه بايد به آن توجه ويژه شود.«

وزیر راه  و شهرسازي با اشاره به اقدامات 
عمراني و توسعه اي در بنادر كشور:

كارهاي بزرگي در حوزه ي سواحل و 
بنادر در حال اجراست

وزير راه و شهرسازي در مراسم آغاز بهره برداري از 
پايانه و اسکله ي مسافري بندر گناوه، حمل ونقل 
دكترين  با  مطابق  دريايي  حمل ونقل  به ويژه 
تأثیرگذار و بسیار مهم  از حوزه هاي  را  اقتصادي 
خواند و با اعالم ضرورت فراهم سازي زيرساخت ها 
اقدامات  بنادر،  و  راه آهن  فرودگاه،  در  روبناها  و 
سازمان بنادر در اين زمینه را قابل توجه دانست 
و از اجراي كارهاي بزرگ عمراني و توسعه اي در 

سواحل و بنادر كشور خبر داد.
مکلف  دولت  اين كه  بیان  با  نیکزاد«  »مهندس 
و  تخلیه  افزايش  است،  اسالمي  ايران  به ساخت 
بارگیري، رشد ترانزيت و ارتقاي ايمني دريانوردي 

را از جمله وظايف سازمان بنادر برشمرد.
وزير راه و شهرسازي، همچنین در حاشیه ي بازديد 
از پايانه ي مسافري دريايي گناوه گفت: »تکلیف 
و  انقالب  الهي كه رهبر معظم  و  قانوني  شرعي، 

ريیس جمهور بر آن تأكید دارند، اين است كه در 
امر اقتصادي جهادگونه عمل كنیم.«

وي افزود: »اگر چرخه ي اقتصاد را بچرخانیم، اما 
زيرساخت ها را به وجود نیاوريم، فايده اي ندارد و 

توسعه اي حاصل نمي شود.«
وزير راه و شهرسازي، افزايش تخلیه و بارگیري و 
ارتقاي ايمني دريايي را از برنامه هاي مهم اجرايي 
وزارت راه و شهرسازي دانست و گفت: »امیدواريم 
با  تکمیل پروژه ي پايانه ي دريايي گناوه كه آغاز 
ورود شناورهاي جديد است، زمینه ي رضايتمندي 

مردم از نظام را فراهم كنیم.«
»نیکزاد« با بیان اين كه عزم و اراده ي وزارت راه و 
شهرسازي، مبني بر سرمايه گذاري در بخش راه و 
شهرسازي است، اظهار داشت: »تکلیف ما ساختن 
ايران اسالمي است و تمام موفقیت ها و اقتدار نظام، 
به بركت خون شهدا و مجاهدت هاي ايثارگران و 

جانبازان به دست آمده است.«

وزیر راه و شهرسازي در نشست شوراي 
حمل ونقل و مسكن خبر داد:

تأیید صالحیت بیش از 6هزار 
پیمانكار در كشور

»علي نیکزاد«، وزير راه و شهرسازي، در نشست 
كه  بوشهر  استان  مسکن  و  حمل ونقل  شوراي 
نیز در آن  بنادر و دريانوردي  مديرعامل سازمان 
برابري   10 بودجه ي  به  اشاره  با  داشت،  حضور 
عملیات عمراني در بخش راه نسبت به سال هاي 
هزار   300 »هم اكنون  داشت:  اظهار  گذشته، 
میلیارد ريال اعتبار در اختیار بخش خصوصي است 
و مشکلي براي اجراي پروژه هاي دريايي، جاده اي و 

ريلي توسط بخش خصوصي وجود ندارد.«
پیمانکار   400 و  شش هزار  اين كه  بیان  با  وي 
تأيید صالحیت شده اند، تصريح كرد:  در كشور  
با  كشور  غرب  و  شرق  جنوب،  و  شمال  »اتصال 
حضور  با  بايد  و  نیست  شدني  دولتي،  اعتبارات 

بخش خصوصي به اين مهم دست يافت.«
وزير راه و شهرسازي، از مردم بوشهر خواست كه 

در بخش راه، مسکن، فرودگاه، و ساير بخش هاي 
سرمايه گذاري  شهرسازي  و  راه  وزارت  با  مرتبط 

كنند.
»نیکزاد« اضافه كرد: »اين امر به معني آن است 
كه مردم سود خود را بردارند و با اين كار، موجبات 
رفاه ساير مردم و عمران و آباداني كشور را فراهم 

كنند.«
وزير راه و شهرسازي اظهار داشت: »تأكید رهبر 
معظم انقالب و ريیس جمهور اين است كه ايران 
اسالمي را بسازيم و اين كار، با تالش تمام مديران 

و مسئوالن شدني است.«
وي تصريح كرد: »عّزت و اقتداري كه ايران اسالمي 
در عرصه ي بین المللي دارد، به بركت مجاهدت ها و 
شهادت ها به دست آمده و هم اكنون عزم و اراده ي 
مسئوالن، بايد مبتني بر تالش براي رشد اقتصادي 

همراه با معنويت باشد.«
»نیکزاد« با اشاره به فعالیت هاي صورت گرفته در 
حدود   ،1389 سال  »در  گفت:  مسکوني  بخش 
18/5 میلیون واحد مسکوني در كشور احداث شد 
و 19 میلیون و 750 هزار خانوار نیازمند اِسکان 
داشتیم و اين امر، به اين معني بود كه كسري از 

واحد مسکوني مورد نیاز را تأمین كرده ايم.«
وزير راه و شهرسازي افزود: »سال هاي  گذشته، از 
پرمتقاضي ترين سال هاي نیاز به مسکن در  كشور 
بود،  اما از سال 1393 به بعد،  رشد تقاضاي مسکن 

در كشور كاهش خواهد يافت.«
وي با بیان اين كه  از سال 1389 و در سال 1390، 
حدود دو میلیون و 600 هزار واحد مسکوني در 
كشور در حال ساخت است، اظهار داشت: »طرح 
مسکن مهر،  از طرح هاي بسیار تأثیرگذار در كشور 
است؛ به طوري كه در صورت توقف اين طرح، 2/5 

میلیون نفر در كشور بیکار مي شوند.«
»نیکزاد« گفت: »در ساخت واحدهاي مسکوني،  
شود؛  فراهم  بايد  آن  زيرساخت هاي  همه ي 
چراكه ساخت مسکن بدون برق، بدون پروانه ي 
شهرداري، بدون مجوز نظام مهندسي و ثبت اسناد 

امکان پذير نیست.«
در  نیز  ديلم،  و  گناوه  بوشهر،  مردم  نماينده ي 

دستورات  كه  كرد  امیدواري  اظهار  نشست  اين 
استان  به  و شهرسازي  راه  وزير  مصوبات سفر  و 
بوشهر، عملي شود و شاهد تکمیل پروژه هاي در 

دست اجرا باشیم.
»غالمعلي میگلي نژاد« اضافه كرد: »اتوبان بوشهر 
حال  در  سرعت  به  شیراز،  سمت  از  شیراز  به 
انتهاي استان فارس  ُكنارتخته در  به  اجراست و 
رسیده. بنابراين، از وزير راه انتظار داريم كه نسبت 
نیز،  بوشهر  استان  از سمت  اين پروژه  اجراي  به 

توجهات الزم را داشته باشند.«
وي تصريح كرد: »زماني راه آهن تهران، اصفهان 
و شیراز، توجیه اقتصادي دارد كه به بندر متصل 
شود. بنابراين، سرعت اجراي پروژه ي راه آهن بوشهر 
بايد بیش  از پیش شود و وزير راه و شهرسازي، 

دستورات الزم در اين زمینه را صادر كنند.«

نماینده ي ولي فقیه در  استان بوشهر در 
دیدار با وزیر راه و مدیرعامل سازمان بنادر 

تأكید كرد:
 ضرورت برنامه ریزي دانش محور 

در حوزه ي حمل ونقل

ديدار  در  بوشهري«،  صفايي  آيت اهلل  »حضرت 
و  شهرسازي  و  راه  وزير  نیکزاد«،  »مهندس  با 
»مهندس سید عطاءاله صدر«، مديرعامل سازمان 
بنادر و دريانوردي،  با اشاره به ادغام وزارت خانه هاي 
مسکن و راه و ترابري گفت: »امیدواريم اين ادغام 
با مديريت مهندس نیکزاد، موجب اعتالي نظام و 

خدمت بیش تر به مردم شود.«
امام  و  استان  در  رهبري  معظم  مقام  نماينده ي 
مهم ترين  از  اين كه  به  اشاره  با  بوشهر،  جمعه ي 
فضاي  در  توسعه  و  پیشرفت  شاخصه هاي 
بین المللي، توسعه ي دانش بنیان زيرساخت هاي 
با  »بايد  كرد:  اظهار  است،  و شهري  حمل ونقلي 
نگاه ويژه به مقوله ي راه، حمل ونقل، سیستم هاي 
تدوين  دانش بنیان،  زيرساخت های  جابه جايي، 
نقشه ي جامع و جغرافیاي شهرسازي و بر اساس 
مالک هاي دانايي محور ساخت سازه ها،  مبادرت به 

تعیین آمار كرد؛ زيرا اين مسايل همواره در تعیین 
محوري  نقش  جغرافیا  يک  توسعه ي  شاخص 

دارند.«
»صفايي بوشهري« در ادامه ي سخنان خود تصريح 
كرد: »بي ترديد يکي از بزرگ ترين كارهاي دولت، 
تالش هاي اين وزارت خانه با حجم اعتبارات بسیار 
نقشه ي  ابتدا  بايد  دلیل  همین  به  و  است،   باال 
جامع با كار كارشناسي و با برنامه ريزي و شناخت 
دقیق ظرفیت ها، نیازها ترسیم و نقشه ي آمايش 
توسعه ي حمل ونقل و شهرسازي در ايران 1404 
با نگاه مقام معظم رهبري، تنظیم و نظريه پردازي 
شود و همچنین بايد در عرصه ي حمل ونقل و راه 
و  ايجاد سیستم ترانزيت بین المللي و توسعه ي 
سیستم هاي حمل ونقل و شهرسازي با میزان هاي 
پیشرفته ي  كشورهاي  با  بتوانیم  استاندارد،  فوق 

دنیا رقابت داشته باشیم.«
ادامه،  در  بوشهري«  صفايي  آيت اهلل  »حضرت 
مديريت كارآمد و  اجرايي شدن پروژه ها، نظارت 
احداث  جديد  پروژه هاي  نوين  بازتولید  و  مؤثر 
كارخانجات براي تولید قطعات را از نکات ضروري 

دانست.
جمعه ي  امام  و  استان  در  فقیه  ولي  نماينده ي 
موقعیت  خاطر  به  بوشهر  »استان  گفت:  بوشهر، 
ويژه ي جغرافیايي و استراتژيک با فضاي فراملّي 
اقتصاد شمال-جنوب، نقش مؤثري  و كلیدداري 
در عرصه ي حمل ونقل و ترانزيت دارد. در گذشته 
نیز،  بسیاري از كشورهاي خارجي، از بوشهر وارد 
ايران مي شدند و به همین خاطر،  اتکا بر يک نگاه 
ويژه همراه با برنامه ريزي دانش محور و منطبق بر 
استانداردهاي روز بین المللي، در  اين فضا ضروري 

به نظر مي رسد.
پايان  در  بوشهري«،  صفايي  آيت اهلل  »حضرت 
دانش بنیان  توسعه ي  ضرورت  به  اشاره  با 
»گسترده ترين  گفت:  زيرساخت هاي حمل ونقلي 
و بیش ترين اعتبارات فعالیت هاي دولت در بخش 
رعايت  كه  اجراست  دست  در  شهرسازي  و  راه 
نکات مربوط به استانداردهاي بین المللي، میزان 

بهره وري فعالیت ها را  افزايش خواهد داد.« ■
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وزارت راه و شهرسازي است و اگر جابه جايي در يک 
نقطه انجام نشد، وزارت راه و شهرسازي بايد در اين 

زمینه پاسخ گو باشد.«
نماينده ي مردم بوشهر در مجلس با اعالم اين مطلب 
و چالش نبود خطوط شناوري مسافری مناسب در 
مسیر دريايی خارک – گناوه، نتیجه گیری كرد : 
دولت طی اليحه ای به مجلس، خواستار بازگشت 
كشتیرانی و مديريت اين حوزه به سازمان بنادر شده  

است و مجلس نیز از اين اليحه حمايت می كند.«
از خواسته هاي مهم مردم و   وي همچنین يکي 
فرودگاه  احیاي  را  گناوه  بندر  در  توسعه  نیازهاي 
قديمي اين بندر دانست و افزود: »فاصله ي فرودگاه 
بوشهر تا بندر گناوه زياد است و با توجه به اهمیت 
گناوه و فعالیت هاي مهم اقتصادي در اين بندر و 
اين كه در شمال استان نیز، فرودگاهي وجود ندارد،  
از  بخشي  شود،  احیا  گناوه  قديمي  فرودگاه  اگر 

مشکالت تردد هوايي مردم حّل خواهد شد.«
نماينده ي مردم بوشهر، گناوه و ديلم اضافه كرد: 
»اين مهّم، از درخواست هاي اساسي مردم است كه 
امیدواريم مقام عالي وزارت راه و شهرسازي، به آن 

توجه ويژه داشته باشند.«
از  ديگر  »يکي  كرد:  تصريح  »میگلي نژاد« 
درخواست هاي ما از وزير راه و شهرسازي، تسريع 
در احداث جاده ساحلي است كه در كاهش زمان و 

استهالک وسايل نقلیه نقش مهمي دارد.«
وي اضافه كرد: »نکته ي اساسي مورد نظر نمايندگان 
مجلس كه رأي اعتماد آنان به وزير پیشنهادي راه 
و شهرسازي را به همراه داشت، مالحظه ي سوابق 
كاري و عملکرد بسیار مثبت مهندس نیکزاد در 

مسئولیت هاي قبلي بود.«
گفت:  ديلم  و  گناوه  بوشهر،  مردم  نماينده ي 
»مي دانستیم با تجربه، تخصص و تعهدي كه در 
ايشان سراغ داريم، مي توانند دو وزارت خانه ي مهم 

را مديريت كنند.«
»میگلي نژاد« اضافه كرد: »نخستین رمز موفقیت 
ايشان، عملکردهاي مؤثر در مديريت وزارت خانه هاي 
پیشین بود و عالوه بر آن، بايد به برجستگي ايشان در 
حضور مستمر و پیگیرانه در استان ها براي رسیدگي 

به امور مردمي نیز اشاره كرد.«

توجه به گردشگري دریایي گناوه
نگاه و عملکرد  از  با قدرداني  نیز،  فرماندار گناوه 
مثبت وزير راه و شهرسازي در رويکردها و مسايل 
مربوط به توسعه گفت: »گناوه نزديک  ترين فاصله 
را با خارک دارد و تردد مسافران به خارک با افتتاح 

پايانه ي مسافري دريايي آسان مي شود.«
كار  تکمیل  »براي  افزود:  يزدانشناس«  »تیمور 
ورود  گناوه  دريايي  مسافري  پايانه ي  احداث 
شناورهاي جديد در اسکله از ضروريات انکارناپذيري 

است كه امیدواريم به واقعیت بپیوندد.«
وي با اشاره به نیازمندي اين پايانه به اخذ مجوز براي 
تردد شناورهاي خارجي گفت: »صنعت گردشگري 
گناوه نیز، جايگاه ويژه اي در سطح استان بوشهر 

دارد كه بايد به آن توجه ويژه شود.«

وزیر راه  و شهرسازي با اشاره به اقدامات 
عمراني و توسعه اي در بنادر كشور:

كارهاي بزرگي در حوزه ي سواحل و 
بنادر در حال اجراست

وزير راه و شهرسازي در مراسم آغاز بهره برداري از 
پايانه و اسکله ي مسافري بندر گناوه، حمل ونقل 
دكترين  با  مطابق  دريايي  حمل ونقل  به ويژه 
تأثیرگذار و بسیار مهم  از حوزه هاي  را  اقتصادي 
خواند و با اعالم ضرورت فراهم سازي زيرساخت ها 
اقدامات  بنادر،  و  راه آهن  فرودگاه،  در  روبناها  و 
سازمان بنادر در اين زمینه را قابل توجه دانست 
و از اجراي كارهاي بزرگ عمراني و توسعه اي در 

سواحل و بنادر كشور خبر داد.
مکلف  دولت  اين كه  بیان  با  نیکزاد«  »مهندس 
و  تخلیه  افزايش  است،  اسالمي  ايران  به ساخت 
بارگیري، رشد ترانزيت و ارتقاي ايمني دريانوردي 

را از جمله وظايف سازمان بنادر برشمرد.
وزير راه و شهرسازي، همچنین در حاشیه ي بازديد 
از پايانه ي مسافري دريايي گناوه گفت: »تکلیف 
و  انقالب  الهي كه رهبر معظم  و  قانوني  شرعي، 

ريیس جمهور بر آن تأكید دارند، اين است كه در 
امر اقتصادي جهادگونه عمل كنیم.«

وي افزود: »اگر چرخه ي اقتصاد را بچرخانیم، اما 
زيرساخت ها را به وجود نیاوريم، فايده اي ندارد و 

توسعه اي حاصل نمي شود.«
وزير راه و شهرسازي، افزايش تخلیه و بارگیري و 
ارتقاي ايمني دريايي را از برنامه هاي مهم اجرايي 
وزارت راه و شهرسازي دانست و گفت: »امیدواريم 
با  تکمیل پروژه ي پايانه ي دريايي گناوه كه آغاز 
ورود شناورهاي جديد است، زمینه ي رضايتمندي 

مردم از نظام را فراهم كنیم.«
»نیکزاد« با بیان اين كه عزم و اراده ي وزارت راه و 
شهرسازي، مبني بر سرمايه گذاري در بخش راه و 
شهرسازي است، اظهار داشت: »تکلیف ما ساختن 
ايران اسالمي است و تمام موفقیت ها و اقتدار نظام، 
به بركت خون شهدا و مجاهدت هاي ايثارگران و 

جانبازان به دست آمده است.«

وزیر راه و شهرسازي در نشست شوراي 
حمل ونقل و مسكن خبر داد:

تأیید صالحیت بیش از 6هزار 
پیمانكار در كشور

»علي نیکزاد«، وزير راه و شهرسازي، در نشست 
كه  بوشهر  استان  مسکن  و  حمل ونقل  شوراي 
نیز در آن  بنادر و دريانوردي  مديرعامل سازمان 
برابري   10 بودجه ي  به  اشاره  با  داشت،  حضور 
عملیات عمراني در بخش راه نسبت به سال هاي 
هزار   300 »هم اكنون  داشت:  اظهار  گذشته، 
میلیارد ريال اعتبار در اختیار بخش خصوصي است 
و مشکلي براي اجراي پروژه هاي دريايي، جاده اي و 

ريلي توسط بخش خصوصي وجود ندارد.«
پیمانکار   400 و  شش هزار  اين كه  بیان  با  وي 
تأيید صالحیت شده اند، تصريح كرد:  در كشور  
با  كشور  غرب  و  شرق  جنوب،  و  شمال  »اتصال 
حضور  با  بايد  و  نیست  شدني  دولتي،  اعتبارات 

بخش خصوصي به اين مهم دست يافت.«
وزير راه و شهرسازي، از مردم بوشهر خواست كه 

در بخش راه، مسکن، فرودگاه، و ساير بخش هاي 
سرمايه گذاري  شهرسازي  و  راه  وزارت  با  مرتبط 

كنند.
»نیکزاد« اضافه كرد: »اين امر به معني آن است 
كه مردم سود خود را بردارند و با اين كار، موجبات 
رفاه ساير مردم و عمران و آباداني كشور را فراهم 

كنند.«
وزير راه و شهرسازي اظهار داشت: »تأكید رهبر 
معظم انقالب و ريیس جمهور اين است كه ايران 
اسالمي را بسازيم و اين كار، با تالش تمام مديران 

و مسئوالن شدني است.«
وي تصريح كرد: »عّزت و اقتداري كه ايران اسالمي 
در عرصه ي بین المللي دارد، به بركت مجاهدت ها و 
شهادت ها به دست آمده و هم اكنون عزم و اراده ي 
مسئوالن، بايد مبتني بر تالش براي رشد اقتصادي 

همراه با معنويت باشد.«
»نیکزاد« با اشاره به فعالیت هاي صورت گرفته در 
حدود   ،1389 سال  »در  گفت:  مسکوني  بخش 
18/5 میلیون واحد مسکوني در كشور احداث شد 
و 19 میلیون و 750 هزار خانوار نیازمند اِسکان 
داشتیم و اين امر، به اين معني بود كه كسري از 

واحد مسکوني مورد نیاز را تأمین كرده ايم.«
وزير راه و شهرسازي افزود: »سال هاي  گذشته، از 
پرمتقاضي ترين سال هاي نیاز به مسکن در  كشور 
بود،  اما از سال 1393 به بعد،  رشد تقاضاي مسکن 

در كشور كاهش خواهد يافت.«
وي با بیان اين كه  از سال 1389 و در سال 1390، 
حدود دو میلیون و 600 هزار واحد مسکوني در 
كشور در حال ساخت است، اظهار داشت: »طرح 
مسکن مهر،  از طرح هاي بسیار تأثیرگذار در كشور 
است؛ به طوري كه در صورت توقف اين طرح، 2/5 

میلیون نفر در كشور بیکار مي شوند.«
»نیکزاد« گفت: »در ساخت واحدهاي مسکوني،  
شود؛  فراهم  بايد  آن  زيرساخت هاي  همه ي 
چراكه ساخت مسکن بدون برق، بدون پروانه ي 
شهرداري، بدون مجوز نظام مهندسي و ثبت اسناد 

امکان پذير نیست.«
در  نیز  ديلم،  و  گناوه  بوشهر،  مردم  نماينده ي 

دستورات  كه  كرد  امیدواري  اظهار  نشست  اين 
استان  به  و شهرسازي  راه  وزير  مصوبات سفر  و 
بوشهر، عملي شود و شاهد تکمیل پروژه هاي در 

دست اجرا باشیم.
»غالمعلي میگلي نژاد« اضافه كرد: »اتوبان بوشهر 
حال  در  سرعت  به  شیراز،  سمت  از  شیراز  به 
انتهاي استان فارس  ُكنارتخته در  به  اجراست و 
رسیده. بنابراين، از وزير راه انتظار داريم كه نسبت 
نیز،  بوشهر  استان  از سمت  اين پروژه  اجراي  به 

توجهات الزم را داشته باشند.«
وي تصريح كرد: »زماني راه آهن تهران، اصفهان 
و شیراز، توجیه اقتصادي دارد كه به بندر متصل 
شود. بنابراين، سرعت اجراي پروژه ي راه آهن بوشهر 
بايد بیش  از پیش شود و وزير راه و شهرسازي، 

دستورات الزم در اين زمینه را صادر كنند.«

نماینده ي ولي فقیه در  استان بوشهر در 
دیدار با وزیر راه و مدیرعامل سازمان بنادر 

تأكید كرد:
 ضرورت برنامه ریزي دانش محور 

در حوزه ي حمل ونقل

ديدار  در  بوشهري«،  صفايي  آيت اهلل  »حضرت 
و  شهرسازي  و  راه  وزير  نیکزاد«،  »مهندس  با 
»مهندس سید عطاءاله صدر«، مديرعامل سازمان 
بنادر و دريانوردي،  با اشاره به ادغام وزارت خانه هاي 
مسکن و راه و ترابري گفت: »امیدواريم اين ادغام 
با مديريت مهندس نیکزاد، موجب اعتالي نظام و 

خدمت بیش تر به مردم شود.«
امام  و  استان  در  رهبري  معظم  مقام  نماينده ي 
مهم ترين  از  اين كه  به  اشاره  با  بوشهر،  جمعه ي 
فضاي  در  توسعه  و  پیشرفت  شاخصه هاي 
بین المللي، توسعه ي دانش بنیان زيرساخت هاي 
با  »بايد  كرد:  اظهار  است،  و شهري  حمل ونقلي 
نگاه ويژه به مقوله ي راه، حمل ونقل، سیستم هاي 
تدوين  دانش بنیان،  زيرساخت های  جابه جايي، 
نقشه ي جامع و جغرافیاي شهرسازي و بر اساس 
مالک هاي دانايي محور ساخت سازه ها،  مبادرت به 

تعیین آمار كرد؛ زيرا اين مسايل همواره در تعیین 
محوري  نقش  جغرافیا  يک  توسعه ي  شاخص 

دارند.«
»صفايي بوشهري« در ادامه ي سخنان خود تصريح 
كرد: »بي ترديد يکي از بزرگ ترين كارهاي دولت، 
تالش هاي اين وزارت خانه با حجم اعتبارات بسیار 
نقشه ي  ابتدا  بايد  دلیل  همین  به  و  است،   باال 
جامع با كار كارشناسي و با برنامه ريزي و شناخت 
دقیق ظرفیت ها، نیازها ترسیم و نقشه ي آمايش 
توسعه ي حمل ونقل و شهرسازي در ايران 1404 
با نگاه مقام معظم رهبري، تنظیم و نظريه پردازي 
شود و همچنین بايد در عرصه ي حمل ونقل و راه 
و  ايجاد سیستم ترانزيت بین المللي و توسعه ي 
سیستم هاي حمل ونقل و شهرسازي با میزان هاي 
پیشرفته ي  كشورهاي  با  بتوانیم  استاندارد،  فوق 

دنیا رقابت داشته باشیم.«
ادامه،  در  بوشهري«  صفايي  آيت اهلل  »حضرت 
مديريت كارآمد و  اجرايي شدن پروژه ها، نظارت 
احداث  جديد  پروژه هاي  نوين  بازتولید  و  مؤثر 
كارخانجات براي تولید قطعات را از نکات ضروري 

دانست.
جمعه ي  امام  و  استان  در  فقیه  ولي  نماينده ي 
موقعیت  خاطر  به  بوشهر  »استان  گفت:  بوشهر، 
ويژه ي جغرافیايي و استراتژيک با فضاي فراملّي 
اقتصاد شمال-جنوب، نقش مؤثري  و كلیدداري 
در عرصه ي حمل ونقل و ترانزيت دارد. در گذشته 
نیز،  بسیاري از كشورهاي خارجي، از بوشهر وارد 
ايران مي شدند و به همین خاطر،  اتکا بر يک نگاه 
ويژه همراه با برنامه ريزي دانش محور و منطبق بر 
استانداردهاي روز بین المللي، در  اين فضا ضروري 

به نظر مي رسد.
پايان  در  بوشهري«،  صفايي  آيت اهلل  »حضرت 
دانش بنیان  توسعه ي  ضرورت  به  اشاره  با 
»گسترده ترين  گفت:  زيرساخت هاي حمل ونقلي 
و بیش ترين اعتبارات فعالیت هاي دولت در بخش 
رعايت  كه  اجراست  دست  در  شهرسازي  و  راه 
نکات مربوط به استانداردهاي بین المللي، میزان 

بهره وري فعالیت ها را  افزايش خواهد داد.« ■
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● سازمان بنادر و دريانوردي با توجه به نقشي 
نقل  و سهمي كه در  كه در تجارت، حمل و 
اقتصاد كشور دارد، بايد متناسب با همان نقش، 
فعاليت هاي خود را تنظيم و برنامه ريزي كرده 
و پيش مبنايي براي تحقق اهداف و چشم انداز 
اين خصوص  در  كند.  تدوين  و  ترسيم   1404

توضيح مي فرماييد؟
مطابق افق چشم انداز سال 1404 مقرر شده است كه 
جمهوري اسالمي ايران به جايگاه برتر از نظر علمي، 
فن آوري و اقتصادي در منطقه دست يابد و كشوري 
مقتدر و پیشرفته باشد. طبیعي است كه اين چشم 
انداز براي بخش حمل و نقل، به عنوان يکي از زير 
بخش هاي مهم اقتصادي كشور نیز ترسیم يافته و در 
حمل و نقل دريايي كه يکي از زيربخش هاي حمل و 

نقل است، اين مسئله دقیقاً برنامه ريزي شده است.
براي همین منظور، الزم است روند گذشته ي حمل 
و نقل در برنامه ي چهارم و آينده ي آن در برنامه ي 
پنجم مورد بررسي قرار گیرد. خوشبختانه، سازمان 

بنادر در تحقق اهداف خود در برنامه ي چهارم موفق 
عمل كرده است؛ به طوري كه افزايش ظرفیت اسمي 
بنادر، به میزان 102 درصد، افزايش ظرفیت كانتینري 
بنادر به میزان 104 درصد، همچنین، حمل و نقل 
مسافري به میزان 148 درصد و جذب سرمايه گذاري 
بخش خصوصي در بنادر به میزان 317 درصد از 

اهداف برنامه، محقق گرديده است.
تخلیه  ظرفیت  حاضر،  حال  در  اساس،  همین  بر 
بنادر كشور 163 میلیون تن در سال،  بارگیري  و 
كانتینري حدود 5  نقل  و  عملیات حمل  ظرفیت 
حدود  مسافري  ظرفیت  سال،  در   TEU میلیون 
8 میلیون نفر، ظرفیت ناوگان تجاري كشور حدود 
5/8 میلیون تن و ظرفیت ناوگان نفتکش حدود 11 
میلیون تن است. بنابراين، از موقعیت بسیار خوبي در 

ابتداي برنامه ي پنجم توسعه برخورداريم.
الزم بذكر است كه در برنامه ي پنجم توسعه كشور، 
افزايش ظرفیت اسمي بنادر تا 210 میلیون تن در 
سال، به عنوان هدف برنامه در نظر گرفته شده است. 

همچنین در اين راستا، ظرفیت مسافري به حدود 10 
 ،TEU میلیون نفر، ظرفیت كانتینري به 7 میلیون
ظرفیت ناوگان تجاري به حدود 7/5 میلیون تن و 

ظرفیت ناوگان نفتي به 18 میلیون تن بايد برسد.

● آيا تحقق اين امور، با توجه به اين كه توسعه ي 
ظرفيت ها به عنوان يك هدف كالن محسوب 
مي شود، مستلزم توسعه ي زيرساخت هاست؟

توسعه ي زير ساخت ها را بايد در دو بخش توسعه ي 
فیزيکي و توسعه ي غیر فیزيکي تعريف و ترسیم كرد. 
اسکله ها،  بنادر،  فیزيکي، شامل ساخت  توسعه ي 
موج شکن ها و تجهیز بنادر است كه توسعه سخت 
افزاري سازمان بنادر قلمداد مي شود. در توسعه ي غیر 
فیزيکي، فراهم آوري و استفاده از سیستم هاي نرم 
افزاري، ساختار مديريتي، ارتقاي دانش و فن آوري، 
ساز و كارها و قوانین و مقررات و تسهیالت نرم افزاري 

مد نظر است.
ترانزيتي  ظرفیت  حاضر،  حال  در  مثال،  عنوان  به 

 مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردي 
در گفت و گو با بندر و دریا خبر داد

بر این اساس، براي هر بندر پس کرانه هاي عملياتي و بازرگاني 
تعریف شده است و بنادر بزرگ تجاري ایران با رویكرد بنادر 

کانوني در منطقه، به بارانداز بزرگ کاال براي نيازهاي استان هاي 
معين و محل تأمين نياز کشورهاي مقصد تبدیل مي شوند.

"مهندس س�يد عطاء اله صدر"، معاون وزير راه و شهرسازي، 
در تبيين و تشريح سهم سازمان بنادر و دريانوردي در توسعه 
تجارت و اقتصاد كش�ور مطابق با افق چشم انداز 1404، ضمن 
اعالم اين ك�ه وظيفه ي اصلي و محوري اين س�ازمان، تامين 
ظرفي�ت هاي مناس�ب براي توس�عه حمل و نق�ل و تجارت و 
بازرگاني كش�ور اس�ت، از طراحي مدل جديد توسعه ي بنادر 

در برنامه ي پنجم خبر داد.
به گفته مديرعامل سازمان بنادر و دريانوردي، هر بندر عالوه 
بر نقش محلي و اس�تاني با هدف تأمين نياز استان هاي معين، 
نق�ش ملي، فراملي و فرامنطقه اي ني�ز، به منظور حمل كاال به 

كشورهاي مقصد برعهده خواهد داشت. 
"مهندس س�يد عطاء اله صدر" در گف�ت و گوي اختصاصي با 
"بندر و دريا"، در تش�ريح جزييات بي�ش تري از طرح جديد 

توسعه و تحول بنادر، با تعريف تازه اي از پس كرانه ي بندري 
و اصالح مفهوم سنتي پسكرانه، مبتني بر رويكرد ارتقاء بنادر 
به بنادر نسل سوم، اظهار داشت؛ مقصد نهايي كاال و بازارهاي 
مصرف، پس�كرانه واقعي بنادر اس�ت، بندري مثل بندر شهيد 
رجايي در مدخل خليج فارس از قابليت تبديل ش�دن به يك 
بارانداز بزرگ بين المللي جهت كاالهاي منطقه و كش�ورهاي 

مقصد برخوردار است. 
"مهن�دس صدر" در اين گفت و گو كه نزديك به 2 س�اعت به 
طول انجاميد، درباره ي توس�عه ي سخت افزاري و نرم افزاري 
بنادر، ض�رورت هاي ارتق�اي ايمني تردد درياي�ي و تأثيرات 
اجتماعي و اقتص�ادي احداث بنادر كوچ�ك چند منظوره در 
نوار س�احلي و تش�ريح فرصت هاي راهبردي دريا، به پرسش 

هاي خبرنگار ما پاسخ داد. 
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بنادر كشور، حدود 20 میلیون تن در سال است كه 
قرار است در پايان برنامه ي پنجم به 50 میلیون تن 
افزايش يابد. اين در حالي است كه با نگاه به عملکرد 
يک سال گذشته ي ترانزيت كشور، حدود 10 میلیون 
تن ترانزيت از پهنه سرزمین به كشورهاي ثالث صورت 
گرفته كه نشان دهنده ي استفاده ي 50 درصدي از 
اين ظرفیت است. بنابراين، براي استفاده حداكثري از 
ظرفیت ترانزيتي كشور، طبیعي است كه بايد تجارت 
توسعه پیدا كند و امر ترانزيت تسهیل شود. اصالح 
مقررات بانکي نیز، يکي از موارد نرم افزاري در اين 
زمینه است كه بايد متناسب با اهداف ترانزيت، توسعه 

پیدا كند. 
در اين خصوص، سازمان بنادر و دريانوردي، به عنوان 
يک راهکار، پیشنهاد استفاده از ظرفیت قانون مناطق 
به  قانون  اين  و تسري  تجاري-صنعتي كشور  آزاد 
بنادر را ارائه كرده است. چنانچه قوانین مناطق آزاد 
هاي  ظرفیت  يابد،  تسري  بندري  ويژه  مناطق  به 
جديدي براي سرمايه گذاري ايجاد مي شود. طبق 
قانون مناطق آزاد، سرمايه گذاري از 20 سال معافیت 
مالیاتي برخوردار است و عوامل اجرايي فعال در آن 
برخوردار مي  مالیاتي  معافیت هاي  از  منطقه هم 
باشند. افزون بر آن، واردات و صادرات كاال به مناطق 
آزاد هم از ضوابط تجارت و بازرگاني آن مناطق پیروي 
مي كند كه زمینه ي بسیار خوبي براي جذب سرمايه 
هاي بیش تر و سرمايه گذاري هاي افزون تر بخش 

خصوصي در بنادر را فراهم مي كند.
ارتقاي بنادر به نسل سوم و ايجاد ظرفیت هاي جديد 
تولید و ارزش افزوده، يکي ديگر از اقدامات سازمان 
قلمداد مي شود.  ها  زيرساخت  توسعه ي  در  بنادر 
چنانچه ظرفیت هاي تولید، در بنادر و در نزديک آن 
ايجاد شود، با تکمیل كاالهاي نیم ساخته و صادرات 
مجدد، عالوه بر كاهش قیمت تمام شده، از حمل 
مضاعف نیز جلوگیري مي شود. البته كاهش آلودگي 
محیط زيست و كاهش ترافیک جاده ها از ديگر نتايج 
آن است. عالوه بر اين، زمینه هاي مناسب براي رونق 
اقتصادي، ايجاد اشتغال و توسعه ي سواحل كشور هم 

فراهم خواهد شد. 

كه  كرد  تعبير  اين گونه  مي شود  بنابراين،   ●
وظيفه ي سازمان بنادر و دريانوردي در حوزه ي 

ترانزيت، ايجاد ظرفيت است؟
وظیفه اصلي كه بر عهده ي ما قرار دارد، ايجاد ظرفیت 
است. بديهي است كه تجارت و واردات و صادرات، 
توسط بازرگانان، صنعت گران و صاحبان كاال صورت 
مي گیرد. يعني سازمان بنادر و دريانوردي در بخش 
حمل و نقل دريايي، ظرفیت مورد نیاز را ايجاد مي 
در  مسافري  ظرفیت  ايجاد  مثال،  عنوان  به   كند. 
پايانه هاي بندري به عهده سازمان بنادر است، از طرف 
موسسات  يا  و  گردشگري  سازمان  وظیفه ي  ديگر 
خدمات مسافري است كه مردم را براي مسافرت هاي 
دريايي تشويق و ترغیب كنند و زمینه هاي مختلف 

جذب مسافر رافراهم آورند.
بنابراين، عملکرد تخلیه و بارگیري و عملیات حمل 
 و نقل، به صاحبان كاال و صاحبان صنايع و مردم بر 
مي گردد كه بتوانند  از اين ظرفیت ها به خوبي 

استفاده كنند. آن چه هدف سازمان بنادر محسوب 
مي شود، ايجاد ظرفیت هاي متناسب با رشد و اهداف 
توسعه اقتصادي و تجارت در افق چشم انداز 1404 

است.

 8 ساالنه  اقتصادي،  انداز  چشم  اساس  بر   ●
درصد بايد رشد اقتصادي داشته باشيم. آيا به 
همين تناسب، سازمان بنادر بايد ظرفيت هاي 
مناسب براي تحقق رشد 8 درصد اقتصادي در 

بنادر كشور را نيزفراهم كند؟
در اين زمینه، دو ديدگاه مطرح است: يکي اين كه ابتدا 
توسعه در بخش هاي ديگر اتفاق بیفتد، سپس مطابق 
با اين توسعه، بنادر تجهیز شوند. به عبارت ديگر، اول 
تولید و تامین كاال محقق و تقاضاي حمل ايجاد شود، 
سپس عرضه در بخش حمل و نقل دريايي صورت 
بگیرد. اما در ديدگاه دوم، سازمان بنادر بايد به عنوان 
زيرساخت توسعه ي اقتصادي، ظرفیت هاي مناسب 
حمل و نقلي را فراهم كند تا توسعه در ساير بخش 
ها محقق شود. در غیر اين صورت، صادرات و واردات 
مطابق با اهداف برنامه و در راستاي چشم انداز، محقق 
نخواهد شد. بنابراين، حتماً بايد بندر مجهز وجود 
داشته و ظرفیت سازي شده باشد تا كاال بتواند وارد 

و يا صادر شود. 

● بر اساس اظهارات جناب عالي و برنامه هاي 
دولت براي تحقق توسعه در بنادر، سازمان بنادر 
و دريانوردي با چه رويكردي درصدد احصاي 
سهم كشور در اقتصاد حمل و نقل مطابق با افق 

چشم انداز 1404 است؟
از  اعم  كاال  تن  میلیون  سال گذشته، حدود 140 
صادرات و واردات در بنادر كشور تخلیه و بارگیري 
شده است. اگر با همین آهنگ جلو برويم، سالي 8 تا 
 10 درصد به میزان تخلیه و بارگیري اضافه مي شود. 
با اين حال، سازمان بنادر بايد عرضه مشخصي را 

ساالنه فراهم كند تا پاسخ گوي تقاضاها باشد.
به همین منظور، در چشم انداز 1404 ، موقعیت 
خاصي براي جمهوري اسالمي ايران در نظر گرفته 
شده كه به تبع آن، بنادر كشور هم بايد متناسب با 
آن توسعه پیدا كنند. به عنوان مثال، سال گذشته 
كل میزان تخلیه و بارگیري كانتینر در بنادر ايران، 3 
میلیون TEU بوده، در صورتي كه در همین مدت در 
دنیا، 600 میلیون TEU كانتینر جا به جا شده است. 
يعني سهم ايران از كل بازار حمل و نقل كانتینري 

دنیا، حدود نیم درصد بوده است.
چنانچه مبناي توسعه و محاسبه ي سهم در بازارها 
حداقل به میزان جمعیت كشورها باشد، با توجه به 
جمعیت 75 میلیون نفري ايران و جمعیت تقريبي 
7 میلیارد نفري كره ي زمین، حداقل سهم ايران يک 
درصد از تجارت و بازار جهاني محاسبه مي شود. اين 
در حالي است كه بعضي از كشورها با جمعیت بسیار 
كم، از سهم قابل توجه اي در حمل و نقل كانتینري 
دنیا برخوردارند. اگر حالت متعارف و معمولي را در نظر 
بگیريم، حداقل سهم كشور از حمل و نقل كانتینري 
دنیا، بايد متناسب با اندازه ي جمعیت كشور باشد كه 
نسبت به كل جمعیت جهان، هم اكنون سهم ما يک 

درصد است. 

● دست يابي به سهم حداقل يك درصدي از 
بازار اقتصادي جهان، مستلزم فراهم شدن چه 

تمهيداتي است؟
بازار  درصدي  يک  حداقل  سهم  به  رسیدن  براي 
كانتینري، سازمان بنادر و دريانوردي بايد ظرفیت 
6 میلیون TEU كانتینر را در بنادر ايجاد كند و بر 
 TEU همین مبنا تجارت كشور نیز، بايد 6 میلیون
كانتینر در سال را مبادله كند. در چنین شرايطي، يا 
بايد تجارت داخلي و صادرات توسعه پیدا كند و يا 
اين كه سطح تجارت خارجي و بین المللي ارتقا يابد. 
بنابراين، از نظر حمل و نقلي مي بايست ترانزيت و 

ترانشیپمنت كشور توسعه پیدا كند. 
از اين رو، الزم است ظرفیت مناسب براي توسعه ي 
نقش  و  شود  ايجاد  بنادر  در  المللي  بین  تجارت 
ترانشیپمنت بنادر پررنگ تر شود. براي اين منظور، 
 )HUB( تبديل بندر شهید رجايي به بندر كانوني 
منطقه اي در زمینه كاالي كانتینري، به عنوان يک 
هدف كالن در سازمان بنادر و دريانوردي دنبال مي 

شود.

● آيا بندر امام خميني در استان خوزستان، بر 
اساس همين دورنما به بندر كانوني غالت تبديل 

مي شود؟
دقیقاً. باالخره امروزه سهم قابل توجه اي از غالت 
میزان  هم،  ايران  در  رسد.  مي  مصرف  به  دنیا   در 
قابل توجهي غالت تولید مي شود و كشورهاي همسايه 
نیز، يا تولید كننده ي غالت هستد و يا مصرف كننده 
آن محسوب مي شوند. براي اين منظور، بندر امام 
خمیني به عنوان بندر كانوني غالت در منطقه تعريف 
شده و با مشاركت و سرمايه گذاري خارجي، در نظر 
است ظرفیت هاي ترانزيتي غالت ايجاد شود. بر اين 
اساس، غالت از كشورهاي همسايه وارد و سپس به 

كشورهاي منطقه صادر يا ترانزيت مي شود.
اين روند توسعه و رشد تجارت بین المللي، در بنادر 
بوشهر، امیرآباد و انزلي در شمال و بوشهر و چابهار در 
جنوب نیز تعريف و طراحي شده و در همین راستا 
طرح توسعه ي بندر شهید بهشتي چابهار، به عنوان 
به  كاال  ترانزيت  براي  توسعه محور شرق  دروازه ي 
كشورهاي افغانستان، تركمنستان، قزاقستان و ديگر 

كشورهاي CIS در حال انجام است. 

سازمان  اي  توسعه  هاي  برنامه  تبيين  در   ●
بنادر مطابق با اهداف چشم انداز، به توسعه ي 
اين  در  كرديد.  اشاره  دريايي  هاي  مسافرت 

زمينه توضيحات بيش تري ارائه مي كنيد؟ 

سازمان بنادر باید به عنوان زیرساخت توسعه ي 
اقتصادي، ظرفيت هاي مناسب حمل و نقلي را فراهم 
کند تا توسعه در سایر بخش ها محقق شود. در غير 
این صورت، صادرات و واردات مطابق با چشم انداز، 

محقق نخواهد شد.
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انجام  با  اين زمینه  و دريانوردي، در  بنادر  سازمان 
عنوان  تحت  دريايي،  مسافر  نقل  و  حمل   مطالعه 
»حمد 1404«، چشم انداز توسعه ي سفرهاي دريايي 
را تعیین كرده است. بر اساس اين مطالعه و طرح 
تحقیقاتي كه با همکاري دانشگاه صنعتي شريف انجام 
شده، شرايط حاضر و وضعیت آينده ي حمل و نقل 
مسافري دريايي با روش مطالعات تطبیقي، خبرگي 
و میداني مورد بررسي قرار گرفت. بر مبناي مطالعات 
تطبیقي، 24 كشور با شاخص نسبت مرزهاي آبي به 
مرزهاي زمیني شبیه به ايران انتخاب و مورد بررسي 

قرار گرفتند.
با مبنا قرار دادن اين نسبت، مشخص شد كه در بعضي 
از كشورهاي مشابه ايران )از نظر شاخص مذكور(، 
میزان سفرهاي دريايي ساالنه آن ها تقريباً نزديک 
به تعداد جمعیت اين كشورها است. در حالي كه در 
ايران اين میزان، حدود 8 میلیون نفر-سفر دريايي در 
سال است؛ يعني حدود 10 درصد جمعیت كشور از 

سفر دريايي استفاده مي كنند. 
لذا توسعه ي سفر دريايي به عنوان يک هدف كالن، 
در سازمان بنادر مورد توجه مي باشد. از طرفي، با 
وجود حدود 5 هزار و 800 كیلومتر طول سواحل در 
كشور فرصت بسیار خوبي براي استفاده از گردشگري 
و مسافرت هاي دريايي فراهم است. اين در صورتي 
است كه خیلي از كشورها تنها با يک بندر و طول 
سواحل بسیار كم، قابلیت هاي بسیار زياد در بنادر 
و  بزرگ صنعتي  و شهرهاي  اند  كرده  ايجاد  خود 
توريستي اين كشورها در كنار دريا قرار دارند. در اين 
زمینه نیز، سازمان بنادر به عنوان يک هدف كالن در 
راستاي تحقق اهداف چشم انداز 1404 ، اقداماتي را 

به عمل آورده است. 

●  ارتقاي ايمني تردد دريايي و عبور و مرور 
ايمن شناورها از جمله شاخص هاي تأثيرگذار 
در جذب خطوط كشتيراني به شمار مي آيد، 
در  اقداماتي  زمينه چه  اين  در  بنادر  سازمان 

دست انجام دارد؟
براي تأمین ايمني در بنادر، »انجام سرمايه گذاري 
زيربنايي با هدف ساخت بنادر استاندارد«، »اليروبي 
كانال ها به منظور فراهم آوري آبخور مناسب براي 
تردد شناورها« و »نصب تجهیزات مخابراتي و راداري 
مناسب براي كنترل ترافیک دريايي« بسیار حايز 

اهمیت هستند.
با نصب  بنادر و دريانوردي  اين زمینه، سازمان  در 
تجهیزات راداري و كنترل ترافیک دريايي و سیستم 
تحت  هاي  آب  همه ي  تقريباً  بنادر،  در   V.T.S
حاكمیت كشور را تحت پوشش كنترل و هدايت 
راداري قرار داده است. از اين رو، شناورهاي اقیانوس 
پیما، با اطمینان كامل وارد آب هاي سرزمیني كشور 

مي شوند.
از طرف ديگر، اجراي عملیات تجسس و نجات و 
ارائه ي خدمات سريع و به موقع امداد و نجات به 
شناورهاي حادثه ديده و مضطر نیز، به عنوان يکي 
از برنامه هاي ارتقاي ايمني عبور و مرور در سازمان 
بنادر به انجام رسیده است. در اين زمینه، سازمان بنادر 
با فراهم كردن شناورهاي تجسس و نجات، امکانات 
مناسبي براي ارائه ي اين خدمات در نظر گرفته كه 
جزو وظايف و اهداف اساسي سازمان بنادر به شمار 
مي آيد و مطابق با كنوانسیون هاي بین المللي اين 

نوع خدمات در بنادر كشور ارائه مي شود.
پیشگیري و مبارزه با آلودگي هاي نفتي در محیط 
سازمان  وظايف  از  ديگر  يکي  نیز،  دريايي  زيست 
بنادر است. با توجه به نفت خیز بودن ايران و تردد 
تعداد قابل توجه اي از شناورهاي نفتکش در منطقه، 
ارائه ي خدمات مقابله با آلودگي هاي نفتي توسط اين 
سازمان بسیار ضروري است. در اين خصوص، سازمان 
بنادر در سال گذشته، بیش از 5 میلیون يورو براي 
تأمین تجهیزات مبارزه با آلودگي هاي نفتي هزينه 
كرد. در حال حاضر نیز، ساخت و تأمین شناورهاي 
مقابله با آلودگي هاي نفتي توسط سازندگان داخلي و 
به سفارش سازمان در دست اقدام است كه به عنوان 

يکي از اهداف كلیدي قلمداد مي شود. 

● با توجه به اهداف توسعه و اجراي پروژه هاي 
عمراني در حوزه بندري و دريايي، ارزش كلي 

اين طرح ها چه ميزان برآورد شده است؟
در حال حاضر، ارزش پروژه هاي در دست اجراي 
سازمان بنادر حدود 2 هزار میلیارد تومان است كه 
از منابع داخلي تأمین مي شود. به همین میزان، 
يعني حدود 2 هزار میلیارد تومان نیز، توسط بخش 
غیر دولتي در توسعه ي پس كرانه ي بنادر، اعم از 
ايجاد مخازن فرآورده هاي  انبارسازي، سیلوسازي، 
نفتي، بانکرينگ، سوخت رساني و غیره سرمايه گذاري 

شده است.
به طور كلي، سازمان بنادر 2 هزار میلیارد تومان پروژه 
از منابع داخلي و 2 هزار میلیارد تومان پروژه نیز، با 
مشاركت بخش غیر دولتي در دست اجرا دارد كه 
جمعاً 4 هزار میلیارد تومان پروژه در دست اجراي 

سازمان بنادر است. 
امسال كه توسط مقام معظم رهبري به نام سال جهاد 
اقتصادي نام گذاري شده، سازمان بنادر با تجديد نظر 
در برنامه هاي توسعه اي خود، برخي از پروژه ها را كه 
در سال آتي پايان مي يافت، به فهرست طرح هاي در 
دست اجرا در سال 1390 انتقال داد به طوري كه در 
سال جاري 102 پروژه با ارزش حدود 760 میلیارد 
تومان به بهره برداري مي رسد كه 84 پروژه با ارزش 
277 میلیارد تومان، در هفته دولت آماده بهره برداري 

شده است. 
اخیراً نیز در بوشهر و بندر شهید رجايي، تعدادي از 
اين پروژه ها مانند: اسکله و پايانه ي مسافري خارک 
و پايانه ي مسافري گناوه و همچنین، مرحله ي دوم 
VTS مركز خلیج فارس در بندر شهید رجايي به بهره 
برداري رسید. با راه اندازي اين مرحله، هیچ نقطه ي 
كوري در خلیج فارس و آب هاي استان هرمزگان 

وجود ندارد كه تحت كنترل و هدايت راداري سیستم 
V.T.S سازمان بنادر نباشد. 

● جناب عالي در ابتداي امسال، از شناسايي 300 
نقطه براي ساخت بنادر كوچك چند منظوره و 
موج شكن هاي مردمي خبر داديد كه اثر بسيار 
خوبي بر توسعه ي اقتصادي و اجتماعي كشور 

دارد؟
سازمان بنادر و دريانوردي در كنار توسعه و تجهیز 
بنادر بزرگ بازرگاني، توسعه ي بنادر كوچک چند 
منظوره را به عنوان يکي از اهداف محوري در دست 
انجام دارد كه اگر چه اين بنادر به لحاظ میزان سرمايه 
گذاري با بنادر بزرگ قابل مقايسه نیستند، اما به 
لحاظ رونق اقتصادي، محرومیت زدايي و اشتغال در 
نوار ساحلي، از اهمیت و اثرات اجتماعي بسیار زيادي 
برخوردار است. ساخت بنادر كوچک چند منظوره در 
مراكز جمعیتي و روستاهاي دورافتاده نوار ساحلي در 
جنوب كشور، عالوه بر اين كه امکان فعالیت اقتصادي 
امن و ايمن را براي مردم فراهم مي كند، فرصت 
توسعه و پیشرفت را نیز براي مردم عزيز ساحل نشین 

كشور فراهم مي كند. 
به همین منظور، در طول نوار ساحلي كشور، حدود 
300 نقطه براي ساخت بنادر كوچک چند منظوره و 
موج شکن هاي مردمي شناسايي شده كه تا كنون 
نیز،  ديگر  نقطه ي  و 40  نهايي  آن،  از  نقطه   120

عملیاتي شده است. 

● در مبحث كانوني شدن بنادر كشور در منطقه، 
تحت عنوان هاب كانتينري، غالت، صادرات و 
واردات محصوالت كشاورزي، آيا بنادر با اين 

تعريف كاركرد تخصصي پيدا مي كنند؟
خیر، بنادر كاركرد تخصصي پیدا نمي كنند بلکه 
رويکرد غالب در بنادر با يکديگر متفاوت خواهد بود. 
هر بندري دو نقش دارد: يکي نقش محلي، كه نیاز 
استان هاي معین خودش را تأمین مي كند و دوم، 
نقش ملي و فرا ملي است كه رويکرد غالب در بنادر بر 
اين اساس تعیین شده است. به عبارت ديگر، اگر چه 
رويکرد غالب در بندر شهیدرجايي، كانتینري است، 
اما اين به معني عدم انجام تخلیه و بارگیري كاالهاي 
عمومي، آهن آالت و مواد مورد نیاز مردمي نیست. در 
واقع، رويکرد كانتینري بندر شهید رجايي بر اساس 
نقش ترانزيتي و فرا ملي و منطقه اي اين بندر براي 
تبديل شدن به هاب منطقه است. بنابراين، رويکرد 
غالب در اين بندر، عملیات تخلیه و بارگیري كاالهاي 

كانتینري است. 

● با تعريف »استان هاي معين« براي بنادر به 
عنوان نقش داخلي و رويكرد غالب به عنوان 
نقش ملي، به نظر مي رسد كه جناب عالي از 
مدل جديد طراحي و توسعه ي بنادر خبر مي 

دهيد؟
بر اساس اين طرح، به عنوان مثال، پسکرانه ي داخلي 
بندر چابهار مي تواند استان هاي كرمان، خراسان 
جنوبي و خراسان شمالي باشد. امروزه در تعريف پس 
كرانه، اغلب بر اين باورند كه، منظور از پس كرانه، 

ریشه کني پدیده ي شوم دزدي دریایي، به یك اقدام 
اساسي نياز دارد. در این زمينه، پيشنهاد مشخص 
ما، کمك به دولت سومالي براي استقرار امنيت در 

سواحل این کشور است.
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محوطه ي چسبیده به بندر نیست، بلکه با توسعه در 
اين مفهوم، پس كرانه به مقصد اصلي كاال گفته مي 
شود. به عبارت بهتر، كشور تركمنستان هم يکي از 
پس كرانه هاي بندر شهید رجايي است. بر اين مبنا 
مي توان قائل به چند پس كرانه شد: »پس كرانه 
عملیاتي« كه نزديک به بندر است و »پس كرانه هاي 
بازرگاني و تجاري« كه مقاصد اصلي كاال محسوب 
مي شوند و مصرف كننده هاي اصلي در آن جا قرار 

دارند. 
بنابراين، براي ساماندهي حمل و نقل و تنظیم جريان 
جابجايي كاال در شبکه هاي مواصالتي داخل كشور، 
بايد ابتدا پس كرانه هاي نزديک و كنار بندر را توسعه 
داد و با ايجاد محوطه هاي بندري، پايانه ها و انبارها 
براي نگهداري كاال، متناسب با نیاز و در طول زمان، 
از طريق جاده و شبکه ي راه آهن، نیازهاي مقاصد 

داخلي و كشورهاي مقصد را تأمین كرد. 
اين شیوه، موقعیت و فرصت اقتصادي بسیار خوبي 
را براي كشور ما ايجاد مي كند. با توجه به موقعیت 
خاص جغرافیاي اقتصادي ايران ) ژئو اكونومیکي(، 
بندر شهید رجايي در مدخل خلیج فارس و در كنار 
تنگه هرمز، مي تواند به يک بارانداز بزرگ بین المللي 
براي كاالهاي منطقه و ديگر كشورها تبديل شود و به 
تدريج، نیازهاي كشورهاي مقصد را از آن جا حمل 
كرد. در اين صورت، فصل جديدي در تجارت خارجي 

كشور آغاز مي شود. 
بر اساس طراحي جديد بنادر و ترسیم نقش محلي، 
بندر،  هر  براي  اي  منطقه  فرا  و  اي  منطقه  ملي، 
مجموعه ي جمهوري اسالمي ايران، به منزله ي يک 
ظرفیت و توان بالقوه در منطقه ي خاورمیانه و آسیاي 
جنوب غربي براي انتقال و ترانزيت كاال و همچنین، 
تأمین نیاز كشورهاي همسايه و منطقه محسوب مي 

شود.
اين دو نقش، برخواسته از دو برنامه، دو جهت گیري 
و دو هدف گذاري در كنار هم خواهد بود كه هر 
دوي اين كاركردها در سازمان بنادر، به موازات هم 
 و به عنوان »مطالعات بازنگري و مطالعات طرح جامع 
حمل و نقل دريايي و بنادر كشور« در دست انجام 

است.

● مقام معظم رهبری، دريا را فرصت راهبردی 
برای توسعه ي كشور خواندند. جناب عالی به 
عنوان تصميم گير ارشد در حوزه ي حمل و 
نقل دريايي، شاخص هاي راهبردي بودن دريا 
مطابق با ديدگاه معظم له را در چه زمينه هايي 

مي دانيد؟
از فرمايشات مقام معظم رهبري است بدين مضمون 
كه كشورها وقتی به دريا رسیدند، سوار بر شناورها 
شدند و از دريا گذشتند؛ اما ما تا به آب رسیديم، 
متوقف شديم. با اينکه دريا فرصت بسیار خوبی برای 
كشور ايران به حساب مي آيد؛ اما به طور  بايسته و 
شايسته از آن استفاده نکرديم. ما به عنوان سازمان 
بنادر و دريانوردی، همواره از رويکرد حمل و نقلی به 
اين موضوع نگاه كرده ايم، در حالی كه ذخاير عظیم 
نفت، گاز و انرژی، ذخاير غنی آبزيان و مسافرت و 
گردشگری دريايی، به عنوان فرصت های گرانقیمت 

دريا مطرح هستند.
از نگاه مرزهای زمینی، هر كشور از راه يک سرزمین 
كه  در حالی  است؛  ديگر همسايه  با يک كشور 
در مرزهای دريايی، می توان از طريق يک دريا با 
كشورهای بی شماری همسايه بود. به عنوان مثال، 
ايران در منطقه ي خلیج فارس با كشورهای زيادی 

همسايه و همجوار است.
در تردد بین كشورها، برای عبور از هر مرز زمینی، 
بايد يک گذرگاه مرزی و گمرک وجود داشته باشد؛ 
در صورتی كه در فاصله های بسیار طوالنی در دريا، 
گاه بعضاً تنها يک گذرگاه مرزي وجود دارد؛ مثال از 
بندر رتردام در هلند و هامبورگ در آلمان، به راحتی 
می توان وارد بندر شهید رجايی در ايران شد؛ بدون 

عبور از هیچ مرز ديگری. 
المللی، كريدورهای عمومی مورد  بین  آب های 
استفاده ي همه ي شناورها هستند؛ بدون معارضه 
و مداخله كشورهايی كه بر سر راه قرار دارند. در آب 
های بین المللی، می توان به دورترين و اقصی نقاط 
دنیا تردد كرد؛ بدون اين كه نیازی به هماهنگی و 

صدور مجوز عبور از كشوری باشد.
كاالهاي  درصد   90 كه  است  خاطر  همین  به 
تجاري بین المللي از راه دريا حمل می شود، كه 
نشان دهنده ي نقش حیاتی حمل و نقل دريايی در 
تجارت جهانی است. افزون بر آن، در محیط دريايی، 
جا به جايی كاال و مسافر با امنیت بسیار زياد همراه 
است. حمل بسیار ارزان و انبوه نیز، يکی ديگر از 

محسنات استفاده از دريا به شمار مي رود.
به اين فهرست، بايد توريسم دريايي و گردشگري 
اين  از  حال،  اين  با  كرد.  اضافه  نیز  را   ساحلي 
فرصت های طاليی و شاخص های راهبردی استفاده 
 مطلوب نشده است. البته از نگاه مقام معظم رهبري، 
بخش های امنیتی، دفاعی و استراتژيکی موجود 

دريا نیز مطرح هستند.

● از نگاه آسيب شناسانه و پاتولوژيك، درياگريزي 
عواملي  چه  از  ناشي  را  ايران  مردم   تاريخي 

مي دانيد؟
تالش استکبار طي سالیان سال با هدف ترساندن 
مردم از دريا، منجر به خالي شدن سواحل و تمركز 
به  است.  شده  كشور  مركزي  نقاط  در  جمعیت 
عنوان يک غفلت تاريخي، امروز شاهديم كه مردم 
آن طوركه شايد و بايد با دريا اخت نیستند و اين 

ظرفیت، به شکل مطلوب شناخته نشده است. 
عامل ديگري كه مي توان به آن استناد كرد، عدم 
هاي  فرصت  و  دريا  هاي  جذابیت  رساني  اطالع 
های  زمینه  بايد  است.  آن  در  موجود  اقتصادي 
مختلف فعالیت های دريايی به مردم شناسانده شود. 
بیش تر مردم، حتي ساكنان سواحل، با ظرفیت 
های دريايي كشور، چه از نظر فنی و چه به لحاظ 
تخصصی، منابع و امکانات طبیعی آن آشنايي ندارند؛ 
در حالي كه ايران با 30 درصد مرز آبي در شمال و 

جنوب، يک كشور دريايي به حساب مي آيد. 
بنابراين، اطالع رساني و معرفي تمام ظرفیت های 
توسعه و قابلیت های كشور در بخش دريا، نکته ي با 
اهمیتي است كه بايد مورد توجه جدي قرار گیرد. 

به  توجه  با  نقل،  و  حمل  كارشناسان   ●
گسترش پديده ي دزدي دريايي، به تحليل 
و ارزيابي ديگري از علل بروز و دامنه ي اين 
پديده رسيدند. جناب عالي اين موضوع را 

چگونه ارزيابي مي كنيد؟
دزدي دريايي در خلیج عدن و سواحل سومالي را 

مي توان از منظرهاي مختلف نقد و بررسي كرد. 
در اين خصوص، كساني كه راهزني دريايي را در 
اين مسیر مهم و استراتژيک ايجاد كردند، اهدف 
ديگري غیر از ناامن كردن موضعي دريايي دارند و 
به نظر مي رسد كه دست هاي ديگري پشت اين 
قضیه قرار دارد تا از اين مسیر ناامن، استفاده هاي 

ديگر ببرد.
البته با بروز اين پديده و گسترش آن، جمهوري 
اسالمي ايران، عالوه بر اسکورت شناورهاي تجاري 
توسط شناورهاي ارتش جمهوري اسالمي ايران، با 
افزايش دامنه كار و ارتقاي عبور و مرور شناورهاي 
تجاري، نقش مؤثري در اين زمینه و تأمین امنیت 

كشتي ها داشته است.
براي  ايجاد ظرفیت هاي جديد  نیز، طرح  اخیراً 
حضور نیروهاي حفاظتي در شناورها مطرح شد 
كه سازمان بنادر و دريانوردي، در همین ارتباط، 
اقداماتي صورت داده و استفاده از نیروهاي مردمي 
كشور را مورد توجه قرار داده است، تا به عنوان 
شناورها  در  نظامي  شبه  و  دولتي  غیر  نیروهاي 

حضور داشته باشند.

● به رغم اين اقدامات، راه حل ريشه اي و 
بنيادي برون رفت از اين معضل چيست؟

ريشه كني پديده ي شوم دزدي دريايي، به يک 
پیشنهاد  زمینه،  اين  در  دارد.  نیاز  اساسي  اقدام 
مشخص ما، كمک به دولت سومالي براي استقرار 
امنیت در سواحل اين كشور است. چنین اقدامي 
از سوي كشورها، به منظور كاهش بخش زيادي از 
تهديدات، بسیار موثر خواهد بود. اگر دولت سومالي، 
از اين نظر تقويت و مستقیماً براي رفع اين مسئله 
وارد عمل شود، قطعاً اين تهديدات به میزان قابل 

توجه اي كاهش خواهد يافت.
در اين زمینه، بايد گفت و گوها و اجالس هايي در 
سطح بین المللي برگزار شود و پیشنهاد سازمان 
اين است كه سازمان جهاني  بنادر و دريانوردي 
دريانوردي )IMO(، به طور مشخص راجع به اين 
مسئله و تأمین امنیت سواحل سومالي، نشست ويژه 
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دریانوردي و دقایق حرفه اي
به  نگاه  با  حرفه اي،  فضاي  يک  واقعي  نماي 
كّمیت و نوع خدمت و ثروتي كه به واسطه ي آن 
تولید مي شود، به چشم مي آيد. در اين میان به 
طیف هاي مرتبط با اين حرفه كه نقش پیراموني 
و مکمل دارند، نیز توجه مي شود؛ طیفي كه ديگر 

نهادها و مدرسه هاي هم افزار را نیز دربرمي گیرد.
متأسفانه بايد اذعان كرد كه ناهمخواني بین تلّقي 
وجودي  واقعیت  با  دريانوردي  حرفه ي  از  اولیه 
ِحَرف اجتماعي، سبب شده است تا مزيت هاي 
قضاوت هاي  در  دريانوردي،  حرفه ي  ارزشمند 
احساس گرا، كه عمدتاً به مشکالت موجود در اين 

حرفه اشاره دارد، ناديده انگاشته شود.
قضاوت هاي احساس گرا، بیان گر تلقي بي ارتباط 
با مسايل و مشکالت دريانوردان نیست. مسايلي 
مشکالت  سختي كار،  خانواده،  از  دوري  چون 
انطباق با فضاي كار، انجام مستمّر كار و پیوستگي 
ساعات كار با ساعات شخصي زندگي در طول 
سفر و اثرات برخي از عارضه هاي رواني بر اندام 
روحي دريانوردان، عمالً مطرح هستند و به طور 

حميد ودادي

روز جهاني دريانوردي، فرصتي است تا به بازتعريف و بازآفريني چند 
نكته بپردازيم. اين كه، دريانوردي به منزله ي يك صنعت و فضايي 
درآميخته با  كار و اقدام در سطح بين المللي است، كاركردها و 
مأموريت هاي حرفه اي منحصربه خود را دارد و صنعتي است كه در 
جغرافياي بين المللي قابل  تفسير و تحليل است. به هرحال، نكته ي 
روشن در كارآمدي اين روز، آن است كه موجبات آن را فراهم 
مي آورد تا هر سال ساعت هاي خود را براي همسازي و هم آ وايي با 

اين روز كوك كنيم.
كالن  صنايع  از  خوشه اي  صنعت،  اين  حول  كه  نيست  پوشيده 
شكل گرفته اند؛ دانشگاه و مراكز آموزشي بسياري پديد آمده و 

اصل تجارت، در ارتباط با اين صنعت معنادار شده است.
خصلت ماهوي  اين صنعت، همچنان همان است كه باعث گسترش 
فضاي كار و ارتباط توليد با تجارت و مصرف شده است؛ خصلتي 
مفهوم  به  است.  مكتوب  تاريخ  داراي  هزاره،  دو  در  حداقل  كه 
ديگر، اين صنعت موجب شكل گيري بزرگ ترين جابه جايي هاي 

جغرافيايي كاال و ثروت و انسان به طول تاريخ شده است.
به منزله ي  همواره  اكنون،  در  چه  و  گذشته  در  چه  صنعت،  اين 

پيونددهنده ي ما با مكان هاي توليد كاال و بازارهاي مصرف است. 
اين ها و ده ها صنعت آشكار و پنهان ديگر، واقعياتي ناديده نيستند؛ 
بنادر،  كه  است  فرآيندها  يك سري  از  به هم پيوسته اي  خط  بلكه 
ساكنان بنادر و اعتبار همبستگي با جغرافياي بين سرزميني دريا را 

رقم مي زند. 
آن،  پيشاني  كه  صنعتي  است؛  صنعت  اين  جهاني  روز  امروز، 

عرصه ي دريانورد است. 
هم مطالعات تاريخي و هم بررسي ها در زمينه ي ساختار حرفه ي 
دريانوردي نشان مي دهد كه گذشته از شخص دريانورد، جامعه 
و  نقش  داراي  اي  حرفه  فضاي  اين  شكوفايي  در  نيز  خانواده  و 
اثر هستند. به مفهوم ديگر، وقتي سخن از جامعه ي دريايي به 
ميان مي آيد، واقعيتي از يك جامعه تداعي مي شود كه نهادهاي 
حمل ونقل  و  دريانوردي  صنعت  با  پيوند  در  همه  آن،  اجتماعي 

دريايي قامت حضور يافته اند.
وهله ي  در  تا  مي شود  سبب  منحصربه فردي  ويژگي  اين چنين 
نخست، صنعت دريانوردي در يك فضاي بين المللي ديده شود و 
مسايل آن با نگرشي فرامّلي تحليل و كارشناسي شود در وهله ي 
كنش هاي  توسعه ي  براي  برنامه ريزي  در  مؤثر  رويكرد  هر  دوم، 
آن، فارغ از محدوده هاي جغرافيايي و محدوديت هاي سرزميني 

كشورها باشد.
از اين رو، در اين گفتار آن چه كه تحليل مي شود، بر پايه ي فضاي 
بين المللي است. نگارنده هيچ گاه در مطالعات و تحليل هاي خود، 
صنعت دريانوردي را در چارچوب يك حوزه ي شغلي جست وجو 
حضور  عرصه ي  همواره  را،  آبي  ُكره ي  اين  پهناي  بلكه  نكرده، 

دريانورد و دريانوردي دانسته است.
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قطع، نیازمند توجه و رسیدگي كارشناسي. اما 
نکته ي مورد اشاره در اين مقاله، ضرورت انجام 
اقداماتي حمايتيـ  فراهمي است تا سبب ساز آن 
شود كه انگیزه ي دريانوردان را نسبت به كمّیت، 
كیفیت و نوع خدمت و ثروتي كه به واسطه ي 
اين حرفه تولید مي شود، به انگیختگي مستمر 

راهبردي تبديل كند.
دريانوردي، دقايق حرفه اي ظريفي دارد و آن چه در 
اين عرصه مهم به نظر مي رسد آن است كه جهت 
نگاه به محتوا و ارزش هاي متبادر از اين حرفه 
تقويت شود. روشن است كه قضاوت ها و مشکالت 
برخاسته از رويه هاي احساس گرا هیچ گاه نبايد 
مباني ارزشمند و كیفي اين حرفه و ثروت زايي و 
افتخار برخورداري از آن را تحت  هاله و سايه قرار 
دهد. براساس پیام مستمر در اين نکته، جا دارد 
تا اهم فعالیت هاي جّدي براي كاهش مشکالت 
واقع گرايانه  برنامه ريزي هاي  صرف  دريانوردان، 
شغلي،  انگیزه هاي  برانگیختن  پناه  در  تا  شود 

مزيت هاي بالقوه ، نیز فرصت نمود يابند.
هر كشور بهره مند از دريا، برخوردار از مزيت هاي 
بالقوه ي بسیاري است كه صنعت حمل و نقل 
دريايي در ابعاد كرانه اي، منطقه اي و بین المللي هر 
يک، ثقل خاصي از اين وزنه را تعريف مي كنند. 
از سوي ديگر، وجود طیف گسترده ي كنش گران 
اقتصادي و دقت و تحلیل آمارهاي مرتبط با حمل 
اندي درصد  و  نود  تا  نشان مي دهد كه  نقل  و 
حمل كاال و فرآورده ها، مواد اولیه ي صنعتي و 
معدني، عموماً از راه دريا صورت مي گیرد و رونق 
حمل و نقل چند وجهي )ريلي و جاده اي( نیز، 
عمالً در ِگرو حمل و نقل دريايي است. عالوه بر 
اين ها، صنعت حمل ونقل دريايي، ارزش افزوده ي 
قابل توجه اي براي محصوالت اقتصادي به وجود 

مي آورد.
براي صادرات  زمینه ها  پردازش  و  ترانزيت كاال 
مجدد، از جمله بازتولید هايي هستند كه ديگر 
قابلیت هاي صنعت حمل ونقل دريايي را تشکیل 
فعالیت هاي  در  اشتغال  آن كه  مي دهند؛ ضمن 
جانبي و پیراموني اين صنعت نیز موضوعي مکمل 
براي جهت گیري هاي سودمند فرصت هاي شغلي 
قلمداد مي شود؛ مکمل هايي كه در يک فرايند 
شغلي  فضاي  يک  مثابه ي  به  خود  توسعه گرا، 

مستقل، بازار كاري پُررنق را تدارک مي بینند.
حرفه اي  محتوايي  بیان  فرآيندي،  چنین  اين 
است كه با توجه به جنبه هاي كارآيي سرمايه ي 
صنعتي و فنّ آوري، همچنین تجهیزات پیشرفته 
كه خالصه شده در حركت و كارآيي شناور است، 
واقعي  و  بالفعل  »دريانورد«  مستقیم  با حضور 

مي شود.

در ارتباطي چنین پويا، سخن از دريانورد، سخن 
از فرد و شخص نیست، بلکه سخن از يک فرآيند 
و رفتار حرفه اي است كه ماحصل كارآيي آن، 
تبیین ساختاري است به نام دريانوردي در اين 
فضا و هر شناوري با هر مقدار ظرفیت، حلقه اي 
از ساختار است؛ ساختاري كه مي تواند متشکل از 
يک لنج كوچک از بندري كوچک باشد تا يک 

بوم و لندينگ كرافت و يا لنجي صیادي و شناور 
اقیانوس پیما. در اين تعريف، كلید واژه ي اصلي، 
دريانورد است و زيرمدخل هاي آن نیز، همه ي 

ابزارها و ملزومات و تجهیزات و شناورها.
اقتصادي در قرن   آشکارسازي روندهاي كالن 
معاصر، نشان دهنده ي هدايت عرصه هاي اقتصاد 
ملّي به سوي گستره ي اقتصاد جهاني است و از 
اين رو، دنیاي امروز، عمالً به شکل دنیايي به هم 
پیوسته درآمده است. روندهاي اساسي جهاني، 
و  يافته  سامان  »ارتباطات«  محوريت  بر  همه 
جامعه ي صنعتي به جامعه ي اطالعاتي تبديل 
شده است. در مسیري اين  چنین، اقتصادهاي 
از آن جمله صنعت حمل و نقل  بین المللي و 
دريايي و تجارت و بازرگاني، اصلي ترين نیروي 

رانش را به وجود خواهند آورد.
نظام  شالوده ي  كه  مي شود  مالحظه  خوبي  به 
واحدي از تجارت و بازرگاني، استوار بر صنعت 
حمل ونقل است كه در آن، حمل ونقل دريايي، 
حركت گسترده ي جهاني به سوي بازرگاني آزاد 
آن،  قلب  در  كه  فرآيندي  مي سازد.  تسهیل  را 
اندروني  و  ذاتي  عامل  دريانورد«  و  »دريانوردي 

تپندگي محسوب مي شوند.
بر اين راستا، آينده ي حرفه ي دريانوردي، رازي 
سر به ُمهر و معمايي بي جواب نیست. آينده ي 
را  تصورش  ديروز  كه  است  امروز  همین  آن، 
گذشته  سال  كه  است  امسال  همین  داشتیم؛ 
نه  دريانوردي،  برمي شمرديم.  را  ويژگي هايش 
بدون حضور دريانورد معنادار است و نه جداي 

از دقايق حرفه اي.
و  تعمیم  برابر  در  مانعي  منزله ي  به  آن چه  اما 
گسترش يافتگي اين شناخت در فضاهاي مرتبط 
دريايي  حمل ونقل  صنعت  براي  برنامه ريزي  با 
تلقي مي شود، خأل وجود يک رويکرد مبتني بر 
جهت گیري كالن اقتصادي، اجتماعيـ  فرهنگي 

نسبت به اين موضوع است.
رويکردهاي به دريا، تا آن هنگام كه راهبردي و در 

سطح كالن برنامه ريزي، به منزله ي محور و به 
عنوان خاستگاهي براي توسعه  نباشند، كانون هاي 
به  موقعیت ها،  از  بسیاري  در  آن  رشديافته ي 
دلیل منفصل  بودن از يکديگر و غیرمکمل و غیر 
هم افزا بودن، نمي توانند مصداقي از توسعه يافتگي 
دربردارنده ي  توسعه،  مفهوم  دهند.  گواهي  را 
مقوله ي پیوستگي و هم افزاري و بهره مند از يک 
طرف  از  نهادينه شده  واحدهاي  با  ارتباط  خط 
خود است؛ نهادينه هايي كه مي توانند بین عناصر 
اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي جامعه، هم گرايي 
ايجاد كنند. در جهش هاي اقتصادي و توسعه مند، 
انساني، لبه هاي اصلي و تیز جدال هاي  منابع  
رقابت آمیز كشورها و بنیان هاي اقتصادي را تشکیل 
مي دهند. در عرصه ي اقتصاد حمل ونقل، به ويژه 
حمل ونقل دريايي، قابلیت رقابت اقتصاد مبتني 
بر صنعت و منابع انساني، از اهمیت خارق العاده اي 
برخوردار خواهد بود و در اين رقابت، كیفیت و 
قابلیت نوآوري منابع انساني دريانورد، مهم ترين 
سطح ها  اختالف  و  تفاوت ها  ضابطه ي  و  عامل 
محسوب مي شود؛ چراكه به موازات جهاني شدن 
اقتصادها، به ويژه در سه مقوله ي »تولید صنعتي، 
كشاورزي و تجارت«،  »اطالعات« و »تولید دانش 
حرفه اي«، افراد بسي قدرتمندتر و پُراهمیت تر از 
زماني مي شوند كه در سده ي 2000ـ1900 و يا 

عصر صنعت به سر مي بردند.

رویكردهاي به دریا، تا آن هنگام که راهبردي و در 
سطح کالن برنامه ریزي، به منزله ي محور و به 
عنوان خاستگاهي براي توسعه  نباشند، کانون هاي 
رشدیافته ي آن در بسياري از موقعيت ها، به دليل 
منفصل  بودن از یكدیگر و غيرمكمل و غير هم افزا 
را  توسعه یافتگي  از  مصداقي  نمي توانند  بودن، 

گواهي دهند.
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اكنون به خوبي مي توانیم اهمیت فرد و تخصص و 
مهارتي كه از آن برخوردار است را شاهد باشیم. 
ماهیت ويژه ي شرايط اقتصادي معاصر كه مبتني 
بر اطالعات و ارتباطات است، كانون توجه را از 
به سوي فرد جابه جا كرده  تمركز و سازمان ها 
است و به نقش مهارت افراد، استحکام خاصي 

بخشیده است.
تسّري اين چنین واقعیتي به فضاي كار، سبب 
مي شود تا افراد صاحب مهارت و حرفه اي محدود 
به جغرافیاي مکاني نباشند و همراه و هم عرض با 
جهاني شدن اقتصاد،  آنان نیز جهاني شوند. حال 
و به خوبي مي توان چنین پرتو خیره كننده اي را 
در خصوص تعداد كثیري از مشاغل با ظرفیت 

بین المللي و از آن جمله دريانوردي، بازتاب داد.
از  جدايي پذير  امري  دانش ورزي،  بر  تسلط 
آن  موجب  تلقي  همین  و  است  دانش اندوزي 
كه  كیفیتي  با  دريانورد  يک  آموزش  كه  است 
مسلط بر علم دريانوردي و دقايق حرفه اي باشد، 
گران و پرهزينه به نظر آيد. به طور طبیعي و در 
عصر شتاب براي پرورش منابع انساني، هر نوع 
هزينه اي، به مثابه ي يک سرمايه گذاري بلندمدت 
براي بهره مندي از منافع مشترک بین المللي و 
بازارهاي وابسته به آن است. از اين رو، پاس داشت 
از منابع انساني، به منزله ي پاس داشت از منابعي 
ظرفیت  از  دانش ورزي،  بر  تسلط  با  كه  است 

همراهي با اقتصاد جهاني برخوردار شده اند.

گرایش به تجارت بیش تر و توسعه ي صنعت 
دریانوردي 

قاره ي  يک  همچون  آرام،  اقیانوس  حاشیه ي 
گذاشته  وجود  عرصه ي  به  پا  جوان،  و  جديد 
است. جمله ي معروفي است كه: درياي مديترانه 
نشانه اي از گذشته هاست؛ اقیانوس اطلس نشاني 
از دنیاي كنوني است و اقیانوس آرام، حکايت از 

جهان آينده دارد.
قدرت دروني اين حاشیه، از ماهیتي قوي برخوردار 
است و با بهره مندي از قابلیت هاي اقتصادي، همراه 
با كیفیتي فرهنگي و با تعهد بنیادي و همه جانبه 
نسبت به موضوع آموزش، استحکام يافته است. 
ژاپن، چین، ُكره ي جنوبي، تايوان، هنگ كنگ و 
سنگاپور، تنها نموداري از آشکارشدگي گوشه هايي 
از اين حاشیه هستند. به طور طبیعي، عملکرد اين 
دنیاي نوپا در جهان  اقتصاد كه زمینه ساز قرار 
اقتصادي  بزرگ  موفقیت هاي  در  آسیا  گرفتن 
است، مقوله ي صنعت حمل ونقل دريايي را نیز در 
زير چتر خود قرار داده است. تأيید اين فرايند با 
گسترش زيرساخت ها براي آموزش دريانورد، قابل 

گواهي است.
كوتاه ساختن طول مدت آموزش دريانوردی در 
و  فّعال تر چین  و چین، حضور  فیلیپین  هند، 
ُكره ي جنوبي و ژاپن در تولید شناورهاي پیشرفته 
ژاپن(،  و  ُكره  از سوي  )به خصوص  تخصصي  و 
ورود چین به ساخت ناو هواپیمابر و...،  همه و 
همه مصداق هاي روشني براي رونق توجه به بازار 
صنايع دريايي و پرورش منابع انساني مورد نیاز در 

آن عرصه محسوب مي شوند.
نکته ي مهم در اين ارتباط، رويکرد اقتصادي آسیا 
و گرايش كشورهاي حاشیه ي اقیانوس آرام به 
سمت صادرات و تمايل آن ها به كسب تجارب 
بیش تر است. در حال حاضر در تايوان، از هر ده 
شغل حرفه اي، هشت رويکرد وابسته و يا رو به 
سوي صادرات است. دوسوم از كل تولید كاالها 

و خدمات در سنگاپور به صادرات اختصاص دارد. 
چین، نه فقط مبادرت به صدور كاال مي كند بلکه 
در بخش هاي قابل توجهي از صنعت و خدمات 
خود نیز، امر صدور سرمايه به اروپا و امريکا را 

تجربه كرده است.
نیز،  دريايي  حمل ونقل  صنعت  آهنگ،  اين  با 
برخالف وجود ركودهاي منطقه اي، از رونق نسبي 
نیز،  يک طرفه  بار  حمل  حتي  و  شد  برخوردار 

مقرون به صرفه به نظر آمد.
اين ها همه، زمینه ي جذابّیت هرچه بیش تر صنعت 
حمل ونقل دريايي و در نهايت، پرجذبه شدن بیش 
از پیش حرفه ي دريانوردي و نیاز به استخدام و 
به كارگیري دريانورد را فراهم آورد. در حال حاضر، 
سهم قابل توجهي از میزان نیاز عملیات دريايي 
به سازوكار ِكشش صنعت  متعلق  دريانورد،  به 

حمل ونقل دريايي است.
نکته ي قابل توجه در اين زمینه آن است كه مفهوم 
مورد نظر از به كار بردن كشش، تنها منحصر به 
بر  تأكید  بیش تر،  و  نیست  آن  معمول  تلقي 
سبقت گرفتن اين صنعت بر ديگر صنايع، در بین 
كشورهاي آسیايي و حاشیه ي اقیانوس آرام دارد؛ 
عاملي كه سبب شده است تا منابع انساني شاغل 
در اين گستره، جهت گیري حرفه اي خود را با 
انجام وظايف اقتصادي بهینه تر و باالدست تري 

تنظیم كنند.
بازگرديم،  به عقب  اگر كمي  تاريخي،  از منظر 
مي بینیم كه در سال 1989 میالدي، كشور چین، 
ايالت هاي ساحلي خود را تحت عنوان برنامه ي 
صنايع  سريع  توسعه ي  براي  طال«،   »ساحل 
مختلف به صادرات آماده سازي مي كند و به اين 
ترتیب، به پشتوانه ي سواحل و بنادر تجهیزشده، 
تجربه هاي  به  ساكنان شهرهاي ساحلي،  عمالً 
تازه اي بر اثر حضور در فضاي حمل ونقل دريايي، 
با  و  تا سال 2007  دست مي يازند؛ روندي كه 

نرخي متعادل، سیري مثبت را مي پیمايد.

دریانورد و جایگاه حرفه اي
در اوج جريان رونق زايي صادرات آسیا و حاشیه ي 
بزرگ اقیانوس آرام، به  خصوص با جهت  گیري هاي 
اقتصاد چین، سنگاپور، كره، ژاپن و .... میل به 
تجارت بیش تر و حضور اقتصادهاي نو، نرخ رقابت 
نیز تنگاتنگ مي شود. رقابتي شدن قیمت تمام 
شده شرايطي پديد مي آورد تا كشورها خواهان 
كاهش نرخ هاي حمل و نقلي و خدمات وابسته به 

آن شوند.
اتخاذ چنین روشي به ويژه پس از ركود اقتصادي 
معاصر، سبب آسیب پذيري معیار حقوقي و كاهش 
دست مزد و پايین  آمدن سطح تسهیالت قابل 
دسترس دريانوردان شد. ركود اقتصادي معاصر 
نیز بر دامنه ي اين كاستي افزود و موجبات تغییر 

در جايگاه حرفه اي دريانوردان را فراهم آورد.
سطح  در  دريانوردي  نهادهاي  انفعال  كنار  در 
جهاني، بخش هاي فعال شده در كانون هاي تجاري 
ـ حملي ونقلي، به خوبي توانستند انرژي رها شده 
از بخش دريا را به سمت خشکيـ  دريا، بنگاه هاي 

صنعت دریانوردي، »صنعتي هوشمند« بر مبناي 
دیگر،  سوي  از  است.  دریانورد  انساني  منابع 
به  که  مي شود  قلمداد  نيز  فنّ آورانه«  »صنعتي 
استناد زیر ساخت هاي علمي و صنعتي پشتيباني 

شده است.
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خدماتي و ... جذب كنند.
باالي  بسیار  حجم  میان  در  و  ديگر  سوي  از 
گزارش هاي  تهیه ي  با  و  كارشناسي  اقدام هاي 
مرتبط با حوزه هاي اقتصاد، كسب وكار و اشتغال 
كه پیوسته و از سوي شبکه هاي مختلف رسانه اي 
نشر مي يافت، دريانورد و جايگاه حرفه اي وي نیز 
از رونق افتاد و اگر هم توجهي به آن مي شد، در 
حد يک هشدار  بود؛ هشداري مبني بر كمبود 

دريانورد در حوزه هاي حمل ونقل دريايي.
در اين زمینه، نکته ي قابل توجه آن است كه 
هیچ منبع اشتغال زايي، به خودي خود و بالقوه 
رشد نمي يابد. هر نظام و منبع اشتغالي، تحت تأثیر 
نظام هاي كالن تري رشد پیدا مي كند. نظام هايي 
همچون: كانون هاي اقتصادي ـ مالي، اجتماعي، 
فرهنگي و سیاسي، از جمله ي نظام هاي مورد 
انتظاري محسوب مي شوند كه مي توانند باعث 
اتفاق  به   و  اين ها  شوند.  اشتغال زا  منابع  رشد 
هم مي توانند زنجیره ي مراقبت از رونق حرفه ي 
دريانوردي را در سطوح بین المللي، استحکام و 

كارآيي بخشند.
صنعت دريانوردي، »صنعتي هوشمند« بر مبناي 
ديگر،  سوي  از  است.  دريانورد  انساني  منابع 
»صنعتي فنّ آورانه« نیز قلمداد مي شود كه به 
استناد زير ساخت هاي علمي و صنعتي پشتیباني 
شده است. همچنین، صنعتي »بین رشته اي« 
است كه در پیوند با دانش آكادمیک، حقوق كار، 
و  صنعت  دريايي،  جامعه هاي  محیط زيست، 
اقتصاد حمل و نقل، معنادار مي شود. اّما آنچه كه 
در همه حال قابل تأكید به نظر مي آيد، وجود يک 
واكنش دوسويه، بین اين صنعت با »دريانورد و 
جايگاه حرفه اي« وي است. در اين رويکرد، تالش 
براي كاهش ريزش و جلوگیري از ترک حرفه، 
همچنین آموزش و پرورش دريانورد، مقوله اي 
بین  و هم پیوندي  به يک هم پیماني  كه  است 
سازمان ها، نهادها، كانون ها، شوراها و سنديکاهاي 

صنفي نیاز دارد.
روشن است بنیادهاي ژرف اقتصادي و صنعتي، 
تولیدي و خدماتي، بر پايه ي اقدام هاي فرهنگي 
و اجتماعي، داراي جذابیت مي شوند و از آن جا 
كه كار و شغل يکي از شالوده هاي ژرف اقتصادي 
است، نیاز به وجود اين دسته از اقدام هاي فرهنگي 

و اجتماعي دو چندان مي شود.
در اين زمینه و براي توسعه ي چنین رويکردهايي، 
نیاز هاي همه جانبه دريانوردان و جايگاه حرفه اي 
توجه تر  قابل  و  چشمگیر  پیش  از  بیش  آنان، 

است.
براي  كلیدواژه  يک  يا  و  شیوه  يک  شغل، 
اما،  مي شود؛  ارايه  كه  است  كاري  بسته بندي 
هیچ گاه بیان كننده ي كیفیت زندگي حرفه اي و 
امروز، شايد  شاخصه هاي جاري در آن نیست. 
عنوان هايي  همان  با  مشابه  شغلي،  عنوان هاي 
باشند كه در گذشته و حتي گذشته هاي بسیار 
دور كاربرد داشته اند؛ لیکن در ساختار كیفیت و 
انتظاري كه از آن ها مي رود، صد البته كه تفاوت 
خود  گذشته ي  با  بسیاري  محتوايي  و  شکلي 

دارند.
ضرورت تعمیم چنین نگاهي، به ويژه در عرصه ي 
مشاغل و حرفه هاي تخصصي، از هر لحاظ احساس 
مي شود. به عنوان مثال، وقتي واژه ي »دريانورد« 
را بر زبان مي رانیم، مي دانیم كه از حدود دو هزاره 
مي گرفته اند؛  به كار  را  واژه  همین  نیز  بیش تر 
بسیار  انتظارهاي  و  مقاصد  در حال حاضر،  اما 
واژه  اين  كاربردي  مفهوم  در  را  گسترده تري 
يک  در  كه  نکاتي  مجموعه ي  داريم؛  پیش رو 
جمع بندي كلي، جايگاه حرفه اي خاصي را براي 

دريانورد رقم مي زند.
حال، وجود چنین اعتبار گران مايه اي كه كشور ما 
نیز از آن بهره مند است، تکلیف و اهتمام خاصي را 
از سوي ما مي طلبد. منظور از »ما« در اين جمله، 
اجتماعي،  اقتصادي،  نهادهاي  از  مجموعه اي 
فرهنگي، سیاسي، حقوقي، سنديکاها، شوراها، 
اتحاديه ها، كانون هاي حمايتي و ... است كه به 
وجه مستقیم يا غیرمستقیم از صنعت حمل ونقل 
دريايي، صنعت دريانوردي و دريانورد، بهره مند 

مي شوند.
ترويج فرهنگي ـ اجتماعي صنعت دريانوردي، 
اقدامي مبتني بر نگاهي ژرف انديشانه به جايگاه 
حرفه ي دريانوردي، چه در سطوح ملي و چه 
در فضاي بین المللي است. اثر چنین فعالیتي، 
حرفه  اين  جاذبه هاي  پردازش  براي  زمینه اي 
و تقويت انگیزه هاي خودجوش در اين گستره 

فراهم مي آورد.

بازآرایي زمان براي پاسخ به نیازهاي معاصر 
دریانوردي

چالش ها، از هر نوعي كه باشند، از جّو ناشي از 
عدم تطابق مناسب بین »انديشه و عملکرد« با 
»نیازهاي روزآمد« سرچشمه مي گیرند. به اين 
ريزش  يا  و  كاهش  »كمبود،  موضوع  ترتیب، 
عدم  و  ناهماهنگي  يک  از  برآمده  دريانورد«، 
تقارن در بازآرايي زمان براي پاسخ به نیازهاي 
معاصر دريانوردي است. موضوعي كه در سطح 
به هم  از  شده  فراهم  و  بوده  مطرح  بین المللي 
پیوستگي مسايل اقتصادي در حوزه ي تجارت و 

حمل ونقل است.
واقعیت آن است كه شاخص كمبود دريانورد، 
ريزش  چالش  مقوله  از  شده اي  ساده  چهره ي 
در  و ضعف  نارسايي  و  دريانورد  انساني  نیروي 
بازآرايي زمان براي پاسخ به فضاي كار در  امر 
و  آموزش ديدگان  آمار كّمي  دريا است، وگرنه، 
فارغ التحصیالن در رشته هاي دريانوردي، دامنه اي 
بیش از نیازهاي اعالم شده در سطح جهاني را 

نشان مي دهد.
تالش  بر  مقدم  بین المللي،  سطح  در  امروزه 
مساعي  درک  دريانورد،  كمبود  جبران  براي 
بنیادي به منظور تأمین يک بازآرايي زماني براي 
كاركردهاي  و  »مأموريت ها  بین  تطابق  ايجاد 
و  دريايي  كار  نیروي  »ظرفیت  با  دريانوردي«، 
فرهنگ دريانوردي« يک ضرورت است. آن چه 
نگارنده ي اين سطور، پیش تر بر آن تأكید دارد، 
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ايجاد يک »هم پیوندي« بین نهادهاي اقتصادي، 
اجتماعي، فرهنگي، حقوقي و ...، همچنین، انجام 
اقدامات فرهنگيـ  اجتماعي در اين زمینه است؛ 
به طوري كه در فضاي غیر چنین هم انديشي ها 

و هم پیوندي ها و بدون انجام اقدامات فرهنگي ـ 
اجتماعي، بازآرايي مورد نیاز اتفاق نخواهد افتاد و 

همین، سبب ساز بروز عدم تعادل خواهد شد.
»فقدان  و  بازآرايي«  »عدم  اين  روشن  مثال 
چنین  دريانوردي  معاصر  نیازهاي  با  تطابق« 
است: در سطح بین المللي و به ويژه در كشورهايي 
كه طول عمر مفید فعالیت دريايي يک دريانورد 
را دست باال ـ 20 تا 30 سال ـ برآورد كرده اند، 
بقیه ي موارد برنامه ريزي نیز براساس همین مبنا 
طراحي شده است؛ مواردي همچون برنامه ريزي 
براي فراگیري، آزمون هاي استخدامي و چگونگي 
آموزش براي ارتقاي درجه و پُست حرفه اي. اما و 

عماًل، شتاب تغییريافتگي در بازارهاي جهاني كار 
از يک سو و از سوي ديگر، شرايط كار در دريا، 
بین انديشه  و عملکرد و نیازهاي روزآمد، فاصله 
انداخته و تصور حضور 20ـ  30ساله ي دريانورد را 
به واقعیت تبديل و نزديک نساخته است. چنین 
برنامه ريزي هاي  عمل،  جريان  در  و  وضعیتي 
جانبي اجرا شده را، با خأل محاسباتي بین پنجاه 
ساخته  روبه رو  تعادل  عدم  با  درصد،  هفتاد  تا 
انساني  منابع  كمبود  كه  تعادلي  عدم  است؛ 
دريانورد در سطح بین المللي را با رقمي نسبتاً 

قابل توجه نشان مي دهد.
اما و اگر بین عمر مفید، مأموريت و كاركردهاي 
فرهنگ  و  كار  نیروي  ظرفیت  با  دريانوردي، 
رفتاري، بازآرايي متناسبي انجام مي شد، هیچ گاه 
با كمبودي با اين سطح در عرصه هاي داخلي و 
گستره هاي بین المللي رويارو نمي شديم؛ كمبودي 
كه ماهیتاً كشورهاي عضو جامعه ي بین المللي 

دريانوردي را نیز شامل شده است.
براي اين بازآرايي زماني و ايجاد تعادل، نیازمند 
وضع فرآيند هايي هستیم كه موارد زير را همیشه 
»رصد« كند و مورد »بررسي و تجزيه و تحلیل« 

قرار دهد:
ـ بازآرايي مجدد بر عمر مفید خدمت در دريا. 
موضوعي كه نشان داده است در بهترين وضعیت، 

مدت آن بیش از 17ـ15 سال نخواهد بود.
ـ تغییر در سّن ورود به حرفه ي دريانوردي.

ـ تغییر در طرح ريزي هاي آموزشي و تأكید بر 
برنامه هاي آموزشي حرفه محور.

ـ باز تعريف قوانین مربوط به بازنشستگي و بیمه، 
با هدف تعیین عمر مفید كاري براي رسیدن به 
سّن بازنشستگي بر پايه ي میانگین نسبي طول 

مدت حضور دريانورد در دريا.
ـ تسّري اصل سختي كار به صورت مستقیم در 
فضاي حرفه و استقرار انتظارات از آن  و همچنین، 
بازتعريف آن براساس فضاي كار دريانوردي و نه با 
نگاه كارگاهي به حرفه ي دريانوردي، با هدف وضع 

قوانین نوين و روزآمد حمايتيـ  فراهمي.
به كارگیري  قراردادهاي  ساختن  منعطف  ـ 

دريانورد.
ـ ايجاد تطابق و بازآرايي معنادار بین آموزش ها و 

آزمون هاي شايستگي.

دریانوردي و صنعت همزماني
اين درست كه دريانورد و صنعت دريانوردي، از 
پیشینه اي بسیار ديرين برخوردار است؛ اما و از 
میانه ي قرن پانزدهم، به پشتوانه ي كاركردگرايي 
كه  آن  ترجیحي  جنبه هاي  و  نظامي  خاص 
در  به خصوص  كهن،  سابقه ي  همان  از  ناشي 
وزنه هاي  بود،  دريا  با  هم عرض  امپراطوري هاي 
مفهومي تازه تري يافت؛ وزنه هاي تازه تري مبني 
براي كوتاه  تنگه هايي  راه هاي جديد،  بر كشف 

ساختن مسیرها و باالخره كشف سرزمین ها.
اين همه به راحتي به دست نیامد. »كريستوفر 
كلمب«،  »كريستف  به  مشهور  كلمبوس«، 
توانست  تا  درنورديد  را  پادشاهي  دربار  سه 

کارکردهاي  و  مأموریت  مفيد،  عمر  بين  اگر 
فرهنگ  و  کار  نيروي  ظرفيت  با  دریانوردي، 
رفتاري، بازآرایي متناسبي انجام مي شد، هيچ گاه 
با کمبودي با این سطح در عرصه هاي داخلي و 

گستره هاي بين المللي رویارو نمي شدیم.
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ناوگان خود را براي درنورديدن درياهاي مورد 
انتظارش تجهیز كند!

به اين ترتیب، حرفه ي دريانوردي، همپاي عصر 
رنسانس شد. به دانش و عرصه ي شناخت راه ها، 
نقشه هاي  بنیان،  از  و  افزود  تازه تري  نقشه هاي 
قرن  كه  شد  تصور  كرد.  عوض  را  جغرافیايي 
شانزدهم، ضرورت دور زدن آفريقا براي دسترسي 
به هندوستان را از پیش دماغه ي كشتي ها برداشت 
و اين به مفهوم 4 تا 6 ماه صرفه جويي از سفرهاي 

دريايي بود.
تا 16  قرن 12  تجار  تأكید  مورد  نسبي  مزيت 
صنعت  از  نظامي  محافظت  از  ناشي  میالدي، 
تا  شد  آن  سبب ساز  همین ها  و  بود  تّجارت 
شود.  بهره مند  مناسبي  حامیان  از  حرفه  اين 
موضوعي كه بر توسعه ي اين صنعت، فوق العاده 
كارآمد افتاد. از سوي ديگر، بسیاري از نهادهاي 
اجتماعي، فرهنگي و سیاسي از فضاي دريانوردي 
و حمل ونقل دريايي بهره مند شدند و هم پیوندي 
آنان سبب شد تا دريانوردي و تّجارت از راه دريا، به 
يک »صنعت همزمان« تعبیر يابد و تشبیه شود. 
اين جهت يابي هاي بنیادي، پیوسته كمال  يافت و 
آن چه امروز شاهد آن هستیم، تصويري شفاف از 

اين »صنعت همزماني« است.
اين »صنعت همزماني« ، پتانسیل هاي خود را از 
محیط هايي چون شرايط مالي دنیا، تغییرات بازار، 
نظام مبادله ي كاال و روابط سیاسي و اقتصادي 

كشورها با يکديگر تأمین مي كند.
همزماني بودن اين صنعت و جهاني بودن آن، 
»فرهنگ«  از  حرفه،  اين  كه  است  شده  سبب 
»فرهنگ«  همان  پايه ي  بر  و  تبعیت  خاصي 
الگوسازي كند. نکته اي كه خود نشانگر اهمیت 
فعالیت هاي اجتماعيـ  فرهنگي براي پايداري و 

استمرار جذابیت آن است.

نتیجه آن كه:
به  توجه  پردازش صنعت دريانوردي، مستلزم 
جوهر اصلي و عملکردي آن، يعني »دريانورد« 
پويايي  ايجاد  با  مرتبط  خود  نیز،  اين  است. 
اقدامات  دريانورد(،  )شخص  فردي  مشترک 
فرهنگي ـ اجتماعي و سازماني است. استقرار 
براي  ضرورت«  »احساس  يک  پیوسته ي 
روزآمد،  نیازهاي  با  انطباق  و  زماني  بازآرايي 
تحولي  ضرورت هاي  تبیین  تحّول خواهي، 
جمله  ي  از  رقابتي،  واقعیت هاي  شناخت  و 

ابعاد توجه به رونق بخشي فضاي اين حرفه ي 
بین المللي است.

براي جهت دادن به برنامه هاي توسعه اي در فضاي 
دريانورد،  شخص  جهاني،  خاص  حرفه ي  اين 
مهم ترين منبع داده آمايي و كسب رهنمود است. 
از اين صدف، مرواريدهاي شفاف و نابي مي توان 
تحصیل كرد؛ صدفي و گوهري كه هیچ پاياني 
بر گران بهايي و درخشندگي آن متصور نیست. 
براي  اعتباري  منزله ي  به  چنین،  گوهرهايي 
سرزمین هاي دريايي به حساب مي آيند. باشد تا بر 
اراده ي مراقبت از اين ثروت جهاني صّحه گذاريم و 
روز جهاني دريانوردي را به منزله ي نقطه ي عطفي 
براي پردازش و بازآرايي اين صنعت بینگاريم.■

???
به  توجه  مستلزم  دریانوردي،  صنعت  پردازش 
»دریانورد«  یعني  آن،  عملكردي  و  اصلي  جوهر 
است. این نيز، خود مرتبط با ایجاد پویایي مشترک 
ـ  فرهنگي  اقدامات  دریانورد(،  )شخص  فردي 

اجتماعي و سازماني است.
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دزدان دریایي تهاجمي تر و خشن تر شده اند
در  دريانوردي  المللي  بین  سازمان  كل  دبیر 
مطلع پیام خود آورده است: سازمان بین المللي 
دريانوردي، به عنوان نمودي از نگراني هاي كلي 
خود درخصوص حفاظت جان انسان در دريا و به 
منظور پررنگ كردن تالش هاي صورت پذيرفته 
در طول چندسال گذشته و مواجهه با چالش هاي 
ناشي از تهديدات جهان مدرن امروز، شعار روز 
جهاني دريانوردي امسال را »واكنش جهاني براي 
ريشه كني دزدي دريايي« برگزيده است كه در 
راستا و تداوم شعار سال گذشته آيمو مي باشد كه 

به دريانوردان اختصاص داده شده بود.
وي در ادامه اضافه كرد : از اوايل سال 1980 تا 
همین اواخر، كمپین مبارزه با دزدي دريايي آيمو، 
بر نقاط گرمسیري و سنتي از قبیل خلیج ماالكا، 
سنگاپور و درياي جنوب چین متمركز بود. با انجام 
يک سري اقدامات درحال رشد و با همکاري قوي 
و بسیار ارزشمند دولت هاي ساحلي و حمايت بي 

دريغ صنعت حمل و نقل، امروزه معضل دزدي 
قابل  طور  به  مناطق  اين  هاي  آب  در  دريايي 

مالحظه اي كاهش يافته است.
به گفته دبیر كل آيمو اخیراً اين مسئله موجب 
نگراني عمیق شده و كماكان در ساير نقاط جهان، 
باالخص در آب هاي ساحلي كشور سومالي، خلیج 

عدن و اقیانوس پهناور هند خودنمايي مي كند.
از محدوده  نفتکش ها خارج  امروزه   : وي گفت 
خلیج فارس و درياي عمان به شدت در تیررس 
دزدان دريايي قرار دارند كه جسورتر، بي پرواتر، 
تهاجمي تر و خشن تر شده و بنظر مي رسد نسبت 
به گذشته از سازماندهي بهتري برخوردار شده 

اند.

تبعات دزدي هاي دریایي در سال 2010
دبیر كل آيمو اضافه كرد: تمام اين نگراني ها و 
تحوالت نگران كننده،  عزم ما را براي مواجهه با 
چالش ها راسخ تر مي نمايد، به طوري كه معتقديم 

دبير کل آیمو طی پيامی به مناسبت روز جهاني دریانوردي اعالم کرد

دبير كل سازمان بين المللی دريانوردي )IMO( در 
تازه ترين اظهار نظر درباره دزدي دريايي و راه هاي 
مقابله با اين پديده رو به گسترش از ترسيم اقدام 
چند جانبه آيمو با حمايت سازمان ملل خبر داد و 
به شركت هاي حمل و نقلي توصيه كرد كه با اجراي 
دستورالعمل هاي آيمو، به شيوه هاي مديريتي اين 
دريايي  دزدان  حمالت  كردن  خنثي  در  سازمان 

اطمينان داشته باشند.
روز  مناسبت  به  پيامي  در  ميتروپلوس  افتيميوس 
جهاني دريانوردي، حفاظت از جان انسان ها در دريا 
و  رواني  و مشكالت  دانست  آيمو  اصلي  نگراني  را 
فيزيكي دريانوردان، تغيير مسير خطوط كشتيراني 
از مسيرهاي دريايي شناخته شده جهت پيشگيري 
افزايش  و  دريايي    سفر  طوالني شدن  از حمالت، 
هزينه هاي حمل و زيست محيطي را از تبعات اين 

پديده كثيرالوقوع عنوان كرد.
دبير كل يوناني سازمان جهاني دريانوردي همچنين 
با اعالم موفقيت هاي نسبي اين سازمان در كاهش 
ميزان حمالت دزدان دريايي طي يكسال گذشته، 
براي حذف نهايي و فرستادن دزدان دريايي به زباله 
و  انجام كارهايي چون توقيف، تعقيب  تاريخ،  دان 
مجازات همه افراد فعال در اين حوزه، رديابي پول 
درآمد  توسط دزدان، مصادره  آمده  به دست  هاي 
ربوده  شناورهاي  در  شده  ايجاد  جرايم  از  حاصل 

شده را ضروري خواند.
كه سال  كرد  اميدواري  ابراز  ادامه  در  ميتروپلوس 
ريشه  براي  جهاني  »واكنش  شعار  انتخاب  و   2011
كني دزدي دريايي« با پاسخ هماهنگ همه كشورها، 
نقطه شروعي براي ايجاد تغييرات گسترده و پايان 

سرقت های مسلحانه عليه كشتي ها باشد. 

به گفته ميترو پلوس، سال گذشته دزدان دريايی 
به بيش از 4 هزار دريانورد با سالح گرم حمله كردند
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مي توانیم از تجربیات به دست آمده و موفقیت 
هاي كسب شده در راستاي كاهش پديده دزدي 
دريايي در ساير نقاط جهان بخوبي استفاده كنیم، 
اما براي انجام اين كار، نیاز به پاسخ هماهنگ و 

اتخاذ تدابیر مناسب است.
آدم ربايي و باج گیري در سواحل سومالي به امري 
رايج تبديل شده و دائماً در نوسان است. درحال 
حاضر چند صد دريانورد در كشتي هاي ربوده 
شده گروگان بوده و به طور متوسط براي مدت 6 

ماه در اسارت بسر مي برند.
در  اي  مطالعه  انجام  به  اشاره  با  آيمو  كل  دبیر 
خصوص آثار و تبعات دزدي هاي دريايي در سال 
2010 گفت: ظرف تنها يک سال گذشته میالدي، 
4185 دريانورد توسط دزدان دريايي با سالح گرم 
و حتي با نارنجک موردحمله قرار گرفته، 1090 
نفر به گروگان گرفته شده و 516 مورد نیز سپر 
انساني شدند. همچنین 488 نفر از مشکالت رواني 

و فیزيکي قابل توجهي رنج مي برند.
وي افزود: درحالي كه دريانوردان بي گناه تحت 
فشار چنین جناياتي هستند، اقتصاد جهاني نیز 
از اين آسیب بي نصیب نمانده و درحال حاضر، 
هزينه ساالنه جهت مقابله با اين پديده، بالغ بر 
مي شود. حمل  برآورد  دالر  میلیارد  الي 12   7
طريق  از  نفت  كل  حجم  درصد   12 از  بیش 
نشانگر  عبور مي نمايد،  از خلیج عدن  كه  دريا 
اهمیت استراتژيکي اين منطقه است كه مي تواند 
كه  درحالي  گیرد،  قرار  تأثیر  تحت   بشدت 
كشتي ها، به جهت پیشگیري از حمله دزدان 
دريايي مسیر دماغه امید نیک را بر مي گزينند 
را  دريايي  توجهي سفر  قابل  بطور  امر  اين  كه 
طوالني تر و هزينه هاي مرتبط و زيست محیطي 

آن را نیز افزايش مي دهد.

طرح آیمو براي ریشه كني دزدي دریایي
بین المللي  سازمان  اينکه  اعالم  با  میتروپلوس 
دريانوردي تصمیم گرفته تا مبارزه با دزدي دريايي 
را نه فقط به عنوان موضوع روز جهاني دريانوردي 
بلکه در دستور كار خود طي سال جاري و حسب 
ضرورت در سالهاي آتي قرار دهد، تأكید كرد: در 
همین راستا، طرح اقدام چندجانبه براي رسیدگي 
به اين مشکل در چندين سطوح ترسیم شده و در 
ادامه با اجراي آن طي رويه اي هماهنگ، كه در 
واقع بیانگر ريشه دار شدن و عمیق شدن مشکل 

است، بر پديدة دزدي دريايي فائق مي آئیم.
سازمان ملل متحد، پیمان هاي نظامي و سیاسي 
ها،  دولت  فردي  يا  جمعي  اقدام  بین الدولي، 
نیروهاي نظامي، شركتهاي كشتیراني، بهره برداران 
نجات  نقش مهمي در  پرسنل كشتي، همه  و 
جهان از تهديدات ناشي از پديده دزدي دريايي 

در گستره وسیعي از اقیانوس هند دارند.
كاهش  براي  اينکه  بر  تأكید  با  میتروپلوس 
هیچ  از  نبايد  قبول،  غیرقابل  وضعیت  اين 
شركت  كرد:  خاطرنشان  ورزيد،  دريغ  تالشي 
هاي حمل و نقل دريايي بايد از به كارگیري 
بهترين  و  آيمو  هاي  دستورالعمل  اجراي  و 

خود  حوزه  در  صنعت  مديريت  شیوه هاي 
اطمینان حاصل نمايند. به طوري كه، به هنگام 
ورود كشتي ها به منطقه اقیانوس هند غربي، 
مقابله  جهت  شده  توصیه  اقدامات  كلیه  بايد 
اين پديده را به كار بندند؛ به ويژه كشتي  با 
هايي كه با عرشه آزاد نسبتاً پائین و با سرعت 
آهسته حركت مي كنند. نیاز است تا دولت ها 
در برخورد با اين پديده كثیرالوقوع به تقويت 
از  استفاده  با  و  پرداخته  ها  آن  پشتیباني  و 
نیروهاي نظامي متناسب با اين پديده از نظر 

تعداد و تکنولوژي به آنها كمک رساني نمايند.

دزدي دریایي ریشه در ساحل دارد
دبیر كل سازمان بین المللي دريانوردي افزود: 
در حالي كه آيمو خود را در كانون تالش هاي 
هماهنگ قرار داده، ولي نمي تواند به تنهايي راه 
حل هاي فوري براي اين موضوع بیابد، بخصوص 
از وقتي كه، دزدان دريايي به طور آشکار، در 
دريا حضور يافته اند. اما مي توان ريشه هاي اين 
از  اين،  وجود  با  يافت.  ساحل  در  را  مشکل 
طريق طرح اقدام آيمو و ساير ابتکار عمل ها و 
با همکاري ساير طرف هاي ذينفع كه به اندازه 
آيمو متعهد و مصمم مي باشند، به ايجاد تغییر 

در دريا مطمئن هستیم.
وي با اعالم موفقیت هاي آيمو در خنثي كردن 
 حمالت و كاهش میزان حمالت دزدان دريايي تأكید 
اين است كه،   نشانگر  آمارها  اين حال،  با  كرد: 
دزدي دريايي و سرقت مسلحانه علیه كشتي ها 
همچنان خطراتي واقعي و بالفعل علیه افرادي 
است كه از درياها براي مقاصد صلح آمیز استفاده 

مي نمايند.
وي اضافه كرد: تا زماني كه دزدان دريايي به اذيت 
و آزار صنعت كشتیراني، كشتي ها و دريانوردان 
ربوده شده ادامه مي دهند، نمي توانیم به نتايجي 

كه تاكنون كسب شده، افتخار كنیم. 

راهكارهاي حذف امر دزدي دریایي
نهايي،  اگر هدف  كرد:  تصريح  آيمو  دبیر كل 
تاريخ  دان  زباله  به  دريايي  دزدي  فرستادن 
جمله  از  بیشتري  كارهاي  انجام  به  باشد، 
توقیف، تعقیب و مجازات تمام افرادي كه به 
امر دزدي دريايي مبادرت مي ورزند، رديابي 
پول هاي داده شده به آن ها و مصادره درآمد 
حاصل از جرايم صورت پذيرفته در كشتي هاي 

ربوده شده،  نیاز است. 
شعار  انتخاب  كه  كرد  امیدواري  ابراز  وي 
فراهم   ،2011 سال  براي  آيمو  محوري 
تمام  باشد كه حول آن  نقطه شروعي   كننده 
كنند،  ايجاد  تفاوت  توانند  مي  كه  آن هايي 

تالش هاي شان را متمركز كنند.
میتروپلوس همچنین گفت: دعاهاي ما همراه با 
دريانورداني است كه در حال حاضر در چنگ 
امیدواريم بزودي  دزدان دريايي بسر مي برند و 
همه آن ها آزاد شده و بدون تحمل آسیبي نزد 

خانواده هاي خود  بر گردند. ■

و  آمده  به دست  از تجربيات  معتقدیم مي توانيم 
موفقيت هاي کسب شده در راستاي کاهش پدیده 
دزدي دریایي در سایر نقاط جهان بخوبي استفاده 
کنيم، اما براي انجام این کار، نياز به پاسخ هماهنگ 

و اتخاذ تدابير مناسب است.
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مؤسسه ي  ريیس  چگیني«،   وحید  »دكتر 
اقیانوس شناسي، در آستانه روز جهاني دريانوردي 
در گفت وگو با خبرنگار ماهنامه ي بندر و دريا، 
سونامي  و  زلزله  طبیعي  پديده ي  خصوص  در 
گفت: »بدون شک، زلزله پديده اي است كه بشر 
هنوز به طور مطلق نتوانسته است زمان وقوع آن 
را تعیین كند و فقط با علم آمار و احتماالت به 
بررسي آن مي پردازد. همان طوري كه زلزله با يک 
دور بازگشت اتفاق مي افتد، سونامي مکران نیز، با 
توجه به گسل مکران، در يک دوره ي بازگشت 
احتمالي، به وقوع خواهد پیوست؛ كما  اين كه 
سابقه ي تاريخي اين گسل و وقوع سونامي، نشان 
داده است كه هر 80 تا 100 سال يک بار، اين 
اتفاق رخ خواهد داد. آخرين باري كه سونامي در 
درياي عمان اتفاق افتاد، طبق آماري كه منابع 
خارجي منتشر كرده اند، در سال 1945 میالدي 
بوده است. در اين سونامي با توجه به جمعیت آن 
زمان، حداقل 4000 نفر كشته شده اند و خسارات 
كشور  دريايي  تأسیسات  و  سواحل  به  زيادي 

پاكستان وارد آمده است.
ملّي  مؤسسه ي  كه  سونامي  پالئو  مطالعات 
اقیانوس شناسي با همکاري مؤسسه هاي تحقیقاتي 
كشورهاي انگلستان، فرانسه و كانادا انجام داد، به 
اين نتیجه رسید كه در همان زمان، اين سونامي به 
ايران خسارت هايي وارد كرده است. در تحقیقات 
مؤسسه، سالخوردگاني كه آن زمان ها را به ياد 
مي آوردند و يا از پدران خود نقل قول مي كردند،  
به خوبي اين پديده را به خاطر داشتند. حتي ارتفاع 
امواج را بازگو كردند. در آن زمان، جمعیت مناطق 
ساحلي ما كم بود. اگر االن به چابهار برويد و به 
سمت خلیج گواتر حركت كنید، مي بینید جمعیت 
زيادي در حال خانه سازي هستند و يا در آن جا 
متمركز شده  اند. جاسک در حال توسعه است و 
به زودي يکي از قطب هاي اقتصادي كشور خواهد 
شد كه اتفاقاً، منطقه ي پستي است و در صورت 
بروز سونامي، به شدت آسیب خواهد ديد. بايد به 

واقعیت ها توجه كنیم و نگران وقوع آن حادثه 
باشیم. متأسفانه هنوز بودجه ي الزم براي ايجاد 
مركز هشدار مخاطرات به مبلغ 20 میلیارد تومان، 
به مؤسسه تخصیص داده نشده است. درحالي كه 
دولت عمان، تا كنون، حدود 22 میلیون دالر در 
اين زمینه هزينه كرده و مركز هشدار آن  به زودي 
راه اندازي خواهد شد. در سطح منطقه، مسؤولین 
ما به نحوي عمل مي كنند كه ابتکار عمل به دست 
كشورهايي مثل: عمان، قطر و كويت مي افتد و 
همان طوري كه مي دانید، اين كشورها هم مايل 
نیستند ما از اعتبار خلیج فارس استفاده كنیم و 

اين رويکرد، اصالً به نفع كشور نیست. 
»چگیني« راجع به 20 میلیارد تومان هزينه ي 
پیشنهادي براي خريد تجهیزات و دستگاه ها و 
راه اندازي مركز هشدار سونامي، گفت: »طبیعتاً« 
بخش  عمده اي از اين مبلغ صرف خريد تجهیزات 
و دستگاه هايي مي شود كه به اصطالح، آن را دارت 
گرافت هايي  سونامي  دستگاه ها  اين  مي نامند. 
با سنسورها و  بايد در محل گسل  هستند كه 
حسگرها نصب شوند تا اطالعات را به يک بويه ي 
سطحي و از آن جا به ماهواره و ايستگاه خشکي 
منتقل كنند؛ زيرا اگر سونامي در آن محل اتفاق 
بیفتد، ظرف 15 تا 30 دقیقه بعد، به ساحل ما 
فکر  براي  فرصت  اصالً  بنابراين  رسید.  خواهد 
كردن و  تصمیم گرفتن در آن شرايط وجود ندارد. 
بايد بالفاصله آژيرها به صدا دربیايند و مردم با هر 
وسیله ي موجود، خودشان را از ساحل دور كنند. 
سونامي گرافت  آن جا  در  بايد  ما  اساس،  اين  بر 
و  بلند  موج هاي  اندازه گیري  براي  تجهیزاتي  و 
نوسان سطح آب داشته باشیم؛ بايد حسگرها و 
سنسورهايي در خشکي براي اندازه گیري زلزله 
داشته باشیم و مجموعه ي اين دستگاه ها بايد به 
صورت يک سامانه، اطالعات را به مركز هشدار 
منتقل  كنند و در آن جا از قبل مدل سازي شده 
وقوع  محل  كجا  اين كه  تشخیص  با  تا  باشند 
و  الزم  ديتاهاي  بالفاصله  است،  بوده  سونامي 

ریيس مؤسسه  ی ملّی اقيانوس  شناسی 
با تاکيد بر غفلت تاریخي از دریا تصریح کرد

انس�ان در آينده ي نه چن�دان دور، 
با اس�تفاده از دانش و فنون دريايي 
ب�ه س�وي بهره گي�ري گس�ترده از 
اقيانوس ها و درياها خواهد ش�تافت 
و زماني فرامي رس�د كه درياها نقش 
بس�يار تعيين  كنن�ده اي در زندگي 
مردم بر عهده مي گيرند. از س�ويي 
درياه�ا و اقيانوس ه�ا ب�ا دارا بودن 
حجم بسيار عظيمي از منابع غذايي، 
معدن�ي و نعمت ه�اي خ�دادادي و 
همچنين، جلوه ه�اي جذاب همراه 
مي تواند  گردشگري،  موهبت هاي  با 
آبادان�ي  و  اقتص�اد  باع�ث رون�ق  
كشورها شود. از سوي ديگر حوادث 
دريايي، اع�م از طوفان هاي دريايي، 
جريان ه�اي  س�ونامي،  گردباده�ا، 
ش�كافنده و كش�ند قرم�ز ك�ه در 
روي  پهن�اور  آب ه�اي  جاي ج�اي 
براي  زن�گ خطرهاي�ي  مي دهن�د، 
پيشگيري و مقابله با اين پديده هاي 

طبيعي محسوب مي شوند. 
 همچنين، ح�وادث غيرطبيعي نظير 
دزدي ه�اي درياي�ي، مس�ئوالن را 
هرچه بيش ت�ر به تكاپ�و وامي دارد 
جمع�ي  خ�رد  از  اس�تفاده  ب�ا  ت�ا 
به منظور دفع  مناس�بي  راهكارهاي 
حوادث زيان آور و جلوگيري از بروز 
ناخوش�ايند  پيامدهاي  و  فاجعه ه�ا 

زيست محيطي را اتخاذ كنند.

منوچهر محمدی
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صحیح براي پیگیري و هشدار در اختیار مسؤولین 
كشور و مراكز جهاني قرار داده شود. مجموع اين ها 
و ساختار مركزي كه بايد اين فعالیت را انجام دهد 
و نرم افزارها و سخت افزارهايي كه بايد براي اين 
ما، حدود 20  برآورد  كار خريداري شود، طبق 

میلیارد تومان هزينه دربردارد. 
»چگیني«، همچنین در پاسخ به اين پرسش كه: 
آيا در مناطق ساحلي خزر، امکان وقوع سونامي 
در  شمال  ساحلي  »مناطق  گفت:  دارد؟  وجود 
اولويت دوم مطالعاتي مؤسسه قرار دارد. با اين 
بر وقوع  تاريخي روشني مبني  وجود، سابقه ي 
سونامي در شمال كشور در دست نیست. درياي 
خزر در سمت كشورهايي مثل روسیه و آذربايجان،  
پیشینه ي سونامي ندارد. سونامي در قزاقستان 
اتفاق افتاده است و برخي خسارت ها را هم وارد 
كرده است؛ ولي وقوع اين پديده رو به ايران تا به 
حال گزارش نشده است. با اين همه، پتانسیل وقوع 
اين رويداد،  به علت باال آمدن آب درياي آب خزر 

و احتمال لغزش سواحل وجود دارد.«
با تکیه  اقیانوس شناسي  ريیس مؤسسه ي ملّي 
بر تجربه ي سونامي ژاپن، براي مقابله با سونامي 
مکران در منطقه ي چابهار گفت: »درس هايي كه 
از سونامي ژاپن گرفته ايم و سعي كرده ايم آن ها 
را به مسؤولین انتقال دهیم، اين است كه: اوالً 
شرايط سونامي كه در آن جا اتفاق افتاده است، 
بسیار مشابه شرايط وقوع احتمالي سونامي كشور 
ايران است. فاصله ي گسل ژاپن با ساحل، آن قدر 
كم بوده است كه امواج ظرف حدود 10 دقیقه به 

ساحل رسیده اند.
البته از نظر بافت سکونت و پیشرفت هاي شهري، 
بین چابهار و شهر آسیب ديده ي ژاپن تفاوت هاي 
زيادي وجود دارد. درواقع از نظر نزديکي، شرايط 
در سال  اندونزي  مانند سونامي  ايران،  سونامي 
فاجعه ي  ديگر،  موضوع  است.  میالدي   2004
ملّي است كه به دنبال وقوع سونامي مکران پديد 
مي آيد. سونامي پديد ه اي نیست كه تنها به محل 
يا منطقه ي خاصي آسیب برساند. ممکن است 
كشور را دچار فاجعه ي ملّي كند؛  يعني تعداد 
و میزان خرابي ها در حّدي  كشته ها،  زخمي ها 
باشد كه يک فاجعه ي ملّي تلقي شود. سونامي 
و  بلوچستان  و  استان سیستان  دو  به  مي تواند 
هرمزگان آسیب جّدي برساند و به يک فاجعه ي 
ملّي تبديل شود. به هرحال، چند شهر مهم در اين 
منطقه وجود دارند و عده ي زيادي از انسان ها در 
اين شهرها زندگي مي كنند. بايد بدانیم كه مردم 
آموزش نديده اند و از سونامي اطالع كافي ندارند 
و از طرفي سامانه ي هشدار، نیز نداريم. بنابراين 
آموزش به مردم و آگاهي دادن به آنان از اهمیت 

بااليي برخوردار است.
با كمک مراكزي  بايد سازمان مديريت بحران، 
كه مي توانند ياري برسانند، آموزش هاي الزم را 
به مردم بدهند.  اين امر،  به آن معني نیست كه 

مردم نگران باشند.«
به ساخت  كشتي  راجع  »چگیني«  همچنین 
تحقیقاتي اقیانوس پیما به سفارش اين موسسه 

گفت: » تا به حال،  كشتي تحقیقاتي  اقیانوس پیما 
در كشور نداشته ايم. شناوري با ابعادي مشخص كه 
ما براي كار تحقیقاتي در نظر گرفته ايم و مأموريت 
فراتر از آب هاي پیراموني ايران و همچنین،  میزان 
ماندگاري آن در دريا و اقیانوس و تجهیزات مورد 
نیاز كه براي تحقیقات،  در نوع خود بي نظیر بوده و 

تاكنون در كشور سابقه نداشته است.« 
كشتي،  اين  ساخت  اعتبار  اين كه  به  توجه  با 
تحقیقاتی   كشتي  نخستین  به منزله ي 
ايران، از طرف معاونت علمي و  اقیانوس پیماي 
است،  شده  تأمین  جمهوري  رياست  فنّ آوري 
انشاءاهلل در پايان شهريور ماه سال جاري، طي 
مراسمي وارد مرحله ساخت و تجهیز خواهد شد.

»چگیني«  در خصوص پیمانکاري ساخت كشتي 
تحقیقاتي اقیانوس شناسي، گفت: »ما قبالً اين 
كه  گذاشتیم  محدود  مناقصه ي  به  را  موضوع 
سازمان صنايع دريايی، برنده  ی اين مناقصه شد و 
طبق تصمیم  گیری كمیته  ی اجرايی و  راهبردی،  
 كار ساخت شناور تحقیقاتی اقیانوس  پیما اين طور 
جمع  بندی شد كه كار را به سازمان صنايع دريايی 
واگذار كرديم. مراحل اولیه ي ساخت شروع شده 
است. صفحات فوالدی كه برای ساخت كشتی 
مورد نیاز است، خريداری شده است. تجهیزات و 
دستگاه های مورد لزوم نیز درحال خريداري است 
و قرار است به زودی به كشور ارسال شود. بخش 
عمده  ي مراحل طراحي كشتي تأيید شده و بخش 
كوچک ديگری نیز در حال بررسی است. طبق 
تصمیم  گیری و تحقیق، تعداد 16 نفر محقق و 
15 نفر نیروی خدمه روی اين كشتی مشغول كار 

خواهند بود.«
كشتي  تجهیز  امکان  به  راجع  »چگیني«   
مقابله  براي  نظامي  تسلیحات  به  اقیانوس پیما 
نیز،  با حوادث غیرطبیعي مانند دزدان دريايي 
گفت: »در حال حاضر، تجهیز كشتي به تسلیحات 
ممنوع است. البته ممکن است بعد از اين، تدابیري 

انديشیده شود كه به موجب آن، نیروهاي محافظ 
را  كشتیراني  شركت هاي  امنیت  كه  خصوصي 
تأمین مي كنند، بتوانند از اسلحه استفاده كنند. 
اگر تا آن زمان قانون جديدي تصويب  طبیعتاً 
شود كه بتواند دست ما را باز بگذارد، در عرشه ي 
كشتي، تمهیداتي به كار خواهیم بست، تا آسیبي 
حضور  به  توجه  با  البته  نرسد.  دريانوردان  به 
مقتدرانه ي نیروي دريايي ارتش جمهوري اسالمي 
در منطقه ي درياي عمان و حضور نیروی دريايی 
اسالمي در خلیج فارس،  انقالب  پاسداران  سپاه 
باقي نمي ماند. در منطقه ي  نگراني  ديگر جاي 
اقیانوس هند نیز، اگر بخواهیم گشت هاي دريايي 
راه  اندازي  كنیم بايد با هماهنگي نیروهاي مسلح 

همراه باشد.« 
رئیس مؤسسه ي ملّي اقیانوس شناسي، در پاسخ 
به اين پرسش كه:  چرا در بخش فرهنگي و علمي 
وزارت خانه ها  و  و  پژوهشي  مؤسسات  و  مراكز 
آن گونه كه شايسته است،  به دريا اهمیت داده 
نمي شود گفت: »من بارها در مصاحبه هايم گفته ام 
و برخي ديگر از مسؤولین ارگان هاي دريايي كشور 
نیز، به اين واقعیت مهم اشاره كرده اند كه ما دچار 
يک غفلت تاريخي نسبت به دريا شده ايم. اين 
فراموشي، ريشه در مسايل مختلفي دارد كه در 
طي دو يا سه قرن  اخیر، با برنامه هاي استعماري 
همراه بوده است. به طوري كه به وضوح مي توان به 
طرح هاي بازدارنده ي انگلیس و روسیه در جنوب 
و شمال و ساير دولت ها مثل پرتقال، اسپانیا و 
آمريکا در سال هاي گذشته، مبني بر جلوگیري 

اِعمال  با  و  گيرد  کار  به  تمهيداتي  باید  دولت 
سياست هاي تشویقي، مردم را به زندگي در شهرها 

و مناطق ساحلي کشور ترغيب کند.
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از فعالیت هاي دريايي ايرانیان اشاره كرد كه باعث 
به سمت  از مناطق ساحلي  مهاجرت جمعیت 

مركز كشور شده است. 
از طرف ديگر، دولت بايد تمهیداتي به كار گیرد و 
با اِعمال سیاست هاي تشويقي، مردم را به زندگي 
در شهرها و مناطق ساحلي كشور ترغیب كند.  
مي دانیم كه اكثر شهرهاي بزرگ دنیا در كنار 
سواحل اقیانوس ها و درياها واقع شده اند. از اين 
رو، مايه ي تعجب نیست كه در كشور ما، چنین 
نیست و معموالً شهرهاي جنوبي و حتي برخي 
عقب ماندگي هاي  چنان  از  شمالي،  شهرهاي 
خاصي برخوردارند كه مردم را از ادامه ي زندگي 
براي  اين دشواري،  و  بازمي دارد  مناطق  در آن 
آبي،  مرز  كیلومتر  5هزار  از  بیش  با  كشوري 

زيبنده نیست. 
در سال هاي اخیر، در وزارت علوم،  حركت هاي 
فنون  و  علوم  كارگروه  ايجاد  بر  مبني  جّدي، 
وزارت  كارگروه هاي  ساير  از  مستقل  و  دريايي 
عالي كشور  آموزش  در شوراي گسترش  علوم 
برنامه ريزي درسي  صورت گرفته است كه كار 
برنامه اي  نیز،  اكنون  هم   مي دهند.  انجام  را 
فنون  و  علوم  توسعه ي  راهبردي  سند  نام  به 
دريايي در حال تدوين است كه مؤسسه ي ملّي 
اقیانوس شناسي با همکاري اتحاديه ي دانشگا ها 
و مراكز پژوهشي ساحلي و دريايي، مسئولیت 
تهیه ي آن را بر عهده دارند و همچنین، شبکه  ی 
ملّی پژوهش و فن ّآوری اقیانوس     شناسی نیز، به 
پیشنهاد مؤسسه  ی ملّی اقیانوس  شناسی شکل 

گرفته است. 
اين تالش ها نشان می دهند كه طي چهار سال 
اخیر، تحوّل و نگرش ويژه  ای در مسايل دريايی در 
ساختار وزارت علوم، تحقیقات و فنّ آوری صورت 
گرفته است كه اگر به ساير وزارت خانه ها هم تعمیم 
پیدا كند، قطعاً شاهد تحّول جّدی در نوع نگرش 

به عملیات دريايي در كشور خواهیم بود.

»چگیني« با توجه به پیشرفت عملکرد وزارت 
علوم، تحقیقات و فنّ آوري و ساير مؤسسات و 
مراكز پژوهشي، يکي از نقاط ضعف در حوزه ي 
علوم و فنون دريايي را نداشتن برنامه اي جامع 
دانست و افزود: »يکي از نقاط ضعف، نداشتن 
برنامه اي مستمر، همه جانبه و جامع است. ما تا به 
حال، در حوزه ي علوم و فنون دريايي برنامه ريزي 
تا ببینیم اوضاع موجود در منطقه و  نکرده ايم 
جهان چگونه است و وضعیت مطلوب ما نسبت 
به ديگران، بايد چگونه باشد و براي رسیدن به 
چه  بايد  فرهنگي  و  اقتصادي  دلخواه  نقطه ي 
البته دانشگاه هاي كشور  انجام دهیم.  اقداماتي 
براي آن كه برنامه هاي ساالنه ي خود را به تصويب 
هیأت امنا برسانند تا بتوانند بودجه ي مورد نظر را 
از وزارت خانه هاي متبوع بگیرند، طبیعتاً دست به 
برنامه ريزي مي زنند؛ ولي اين برنامه ريزي ها، فاقد 
طرح آمايشي هستند. هم  اكنون وزارت  علوم به 
دنبال تدوين طرح آمايشي  است كه اين طرح 
نیز، تهیه شده است. طرح آمايش با برنامه هايي 
كه هر يک از گروه هاي برنامه ريزي وزارت علوم 
ارائه مي دهند مي تواند، تکمیل تر شود. برنامه اي 
كه به آن  اشاره كردم، برنامه ي گروه علوم و فنون 
دريايي است كه امیدوارم، حداكثر تا 6 ماه آينده، 

جمع بندي شود و به تصويب برسد.
نقطه ضعف ديگر، عدم انسجام بین دانشگاه ها و 
مؤسسه هاي پژوهشي و پژوهشگاه هاي دريايي 
است؛ مؤسسه براي رفع آن نیز، تمهیدي انديشیده 
است، همان طور كه گفته شد، مؤسسه ي ملّي 
اقیانوس شناسي، چند كار مهم انجام داده است؛ 
از جمله سعي بر آن دارد تا در قالب كمیته ي 
ملّي اقیانوس شناسي، ارگان هاي مختلف دريايي 
را در زمینه ي پردازش مسايل اقیانوس شناسي 
هماهنگ كند كه در اين راستا پیشرفت بسیار 
مطلوبي  هم داشته است. موضوع ديگر، ايجاد 
اتحاديه ي دانشگاه ها و مراكز پژوهشي ساحلي 
فنّ آوري  و  پژوهشي  ملّي  شبکه ي  دريايي،  و 
اقیانوس شناسي و  تشکیل گروه علوم و فنون 
دريايي است كه هر يک، در  امر برنامه ريزي ها و 

هماهنگي ها مي  توانند مفید و ياري رسان باشند.
نکته ي قابل تأكید، آن كه با توجه به عقب ماندگي 
ما در زمینه ي علوم و فنون دريايي، قاعدتاً بايد 
و  پژوهش  امر  به  بیش تري  اعتبارات  و  بودجه 
با  تا  كند  پیدا  اختصاص  دريايي  آموزش هاي 
سرعت افزون تري به جلو حركت كنیم و بتوانیم 
عقب ماندگي ها را سريع تر  اصالح و جبران كنیم. 
ناوگان  فقدان  موجود،  مشکالت  از  ديگر  يکي 
تحقیقات دريايي است، كه از اين لحاظ، در سطح 
منطقه واقعاً عقب افتاده ايم. اين ناوگان بايد 10 تا 
15 سال پیش راه اندازي مي شد. بايد براي جبران 
حركت  بیش تري  سرعت  با  عقب ماندگي،  اين 
خود  مطالبات  منطقه اي،  سطح  در  اگر  كنیم. 
در افق 1404 را با پیشرفت كشورهاي همسايه 
مقايسه كنیم، مي بینیم كه تركیه با داشتن 11 
با دو  شناور تحقیقاتي، قطر و كويت هر كدام 
شناور تحقیقاتي، عمان و پاكستان هر كدام با 

يک شناور تحقیقاتي و همچنین، در اقیانوس 
هند، كشورهاي پیشرفته اي مثل هند،  استرالیا، 
اندونزي، مالزي، تايلند و آفريقاي جنوبي با تعداد 
زيادي شناور تحقیقاتي، در اين زمینه از ايران 
جلو افتاده اند. بنابراين، اگر بخواهیم خودمان را در 
شرايط منطقه اي كه در افق 1404 تعريف شده 
است، به درستي ارزيابي كنیم، بايد هرچه زودتر 
ناوگان تحقیقات ملّي را راه اندازي كنیم. كشور ما 
هنوز فاقد آزمايشگاه ملّي تحقیقات دريايي است. 
برخي  شود.  جبران  آينده  در  بايد  كمبود  اين 
دانشگاه هاي ساحلي ما، داراي دانشکده ي علوم 
و فنون دريايي نیستند، كه ضروري است نسبت 

به تأسیس آن ها اقدام شود. 
ارائه ي  خصوص  در  همچنین  »چگیني«، 
راه   بر  مبني  علوم،  وزارت  به  پیشنهاد مؤسسه  
پیشنهاد  »ما  گفت:   ملّي،  آزمايشگاه  اندازي 
و  داديم  ارائه  را  تحقیقاتي  كشتي  ساخت 
بودجه ي ساخت و تجهیز آن هم تصويب شد. 
اما تشکیل ناوگان دريايي و راه اندازي آزمايشگاه 
ملّي تحقیقات دريايي و تحقق ساير برنامه هاي 
بلندمدت مؤسسه، مثل: ايجاد پايگاه تحقیقاتي 
در قطب جنوب، ازجمله طرح هايي هستند كه 
به تدريج آماده و تصويب مي شوند. فکر مي كنم، تا 
آخر پايیز امسال، همه ي اين طرح هاي كالن را به 
مسؤولین وزارت علوم، معاونت علمي و فنّ آوري 
رياست جمهوري و ساير مسؤولین كشور ارائه 
دهیم تا در مورد آن تصمیم گیري كنند. برخي 
برنامه ريزي ها،  برنامه ريزي  هاي راه بردي و هزينه بر 
تلقي  فرصت هايي  منزله ي  به  اين ها  هستند. 
مي شوند كه كشور بايد از آن ها استفاده كند. بايد 
سعي كنیم در زمینه ي اقیانوس شناسي، به دلیل 
راهبردي بودن حوزه ي اقیانوس ها، با جّديت و 

قدرت بیش تري وارد شويم.«
در  اقیانوس  شناسی  ملّی  ی  مؤسسه   رئیس 
پايان گفت و گوي خود با خبرنگار بندرودريا 
با توجه به فرارسیدن روز جهانی دريانوردی، با 
اشاره به اين که كار دريانوردی، كاری سخت و 
طاقت فرساست، گفت: »اين روز مهم را خدمت 
مقامات، مسوولین و رؤسای سازمان ها، ارگان ها، 
تبريک  دريايی  و  پژوهشی  مراكز  و  موسسات 
دريانوردی  اين که  به  توجه  با  می  كنم.   عرض 
شغلی بسیار سخت و دشوار است، به همه ي 
عزيزانی  همه  به  می گويم.  نباشید  خسته  آن ها 
كه در عرصه  ی آموزش و پژوهش دريانوردی 
فعالیت می کنند، زحمت كشانی كه در عرصه  ی 
در  كه  محققاني  مي برند،  سر  به  دريانوردی 
وزارت علوم، تحقیقات و فنّ آوري به كار پژوهش 
مشغول هستند، همکاران ما در مؤسسه ي ملّي 
سخت  و  پرمشقت  كار  كه  اقیانوس شناسي 
تحقیقات دريايي را انجام مي دهند و همچنین، 
دريانوردي  روز  ايران؛  دريانوردي  جامعه ي  به 
و  با همدلي  كه  امیدوارم  تبريک مي گويم.  را 
و  مشکالت  دريايي،  ارگان هاي  با  همکاري 
مسايل بازدارنده در عرصه ي دريا و اقیانوس را 

حّل و مرتفع كنیم.« ■

طي چهار سال اخير، تحوّل و نگرش ویژه  ای در مسایل 
دریایی در ساختار وزارت علوم، تحقيقات و فنّ آوری 
صورت گرفته است که اگر به سایر وزارت خانه ها هم 
تعميم پيدا کند، قطعاً شاهد تحّول جّدی در نوع نگرش 

به عمليات دریایي در کشور خواهيم بود.
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دو  در  را  كشور  دريايي  ناوگان  وضعيت 
بخش سنتي و صنعتي چگونه مي بينيد؟

را  ايران  وضعیت شناورهاي سنتي در جنوب 
مطلوب نمي بینم. تعداد بسیاري از شناورهاي 
كوچک و فّعال در جنوب ايران، به خاطر اِعمال 
تحريم ها و حذف يارانه ها ديگر قادر به ادامه ي 
را  يارانه اي  سوخت  شما  زماني  نیستند.  كار 
را  آن  اكنون  و  مي خريديد  تومان  لیتري 15 
لیتري 159 تومان مي خريد. همچنین، بهاي 
سوخت نیمه يارانه اي لیتري 89 تومان بود، كه 
اكنون قیمت يارانه اي آن به 350 تومان رسیده 
است. اين افزايش قیمت سوخت، باعث ايجاد 
چالش اساسي در فعالیت شناورها شده است. 
ادامه ي  در  تأثیرگذاري  عامل  قیمت سوخت، 
حیات شناورها است. من معتقدم، بايد سوخت 
دريايي،  فعالیت هاي  شود.  تک نرخي  شناورها 
همواره مورد حمايت دولت ها هستند و اعتقاد 
دارم كه بايد شناورها پشتیباني شوند. البته با 
اجراي تصمیمات جاري، پشتیباني از شناورها 
صورت گرفته است. همین كه قیمت سوخت 
با  تومان است،  بین المللي 900  كه در سطح 
قرار  اختیار شناورها  در  تومان  پرداخت 150 
مي گیرد، بهترين دلیل اين پشتیباني است. اما 
براي شناوري كه تا يکسال پیش سوخت خود 
همان  حاال  و  مي خريده  تومان  لیتري 15  را 
سوخت را بايد لیتري 150 تومان تهیه كند، 
قدري سنگین است. در اثر اين تصمیم و اجراي 
آن، آنان كه توان مالي داشتند در بازار ماندند 
و آنان كه بي بهره بودند، متأسفانه از بازار خارج 
شدند، ضمن اين كه بعضي موش دواني ها هم از 
با آن ها دادوستد  از كشورها كه  برخي  طرف 

داشتیم، صورت گرفت.
و  كالسیک  شناورهاي  كه  صنعتي  بخش  در 
دارند،  حضور  اقیانوس پیما  بزرگ  كشتي هاي 
مشکالت خاص و غیرقابل انکاري وجود دارد. 
پرچم  با  ايراني  شناورهاي  تحريم ها،  وجود  با 
كشور نمي  توانند در برخي از بنادر ترّدد كنند. 
به  رفت وآمد  اجازه ي  شناورها  اين  همچنین، 
بنادر تحت تحريم را نیز ندارند. بر اين اساس، 
محروم  زيادي  بازارهاي  از  ايران  كشتیراني 

مانده است.

چه  از  كشور  دريانوردي  هاي  آموزش 
وضعيتي برخوردار است؟

آموزش  سنتي،  ناوگان  بخش  در  متأسفانه 
افراد  بنابراين،  كاركنان كافي و جامع نیست. 
نمي  توانند  چندان  شناورها  اين  روي  حاضر 
مفید واقع شوند. همیشه گفته ام كه مملکت ما 
نیازمند كشتي هاي آموزشي است. كشتي هاي 
آموزشي نداريم. به عبارت ديگر، عملیات میداني 
و  كار تحقیقاتي در زمینه هاي دريايي، بسیار 
نارسا و ضعیف است. مثاًل دانشجويان بورسیه 
شركت ملي نفتکش، تنها بر روي كشتي هاي 
را  خود  تخصصي  آموزش هاي  شركت   اين 
مي گذرانند و در دانشگاه نمي توانند آموزش 

هاي اجرايي و عملیاتي ببینند. 
به باور من، برخورداري از كشتي هاي آموزشي 
دريايي  عملیات  در  انکارناپذير  ضرورت  يک 
است؛ تا بتوان آن ها را در اختیار دانشکده ها و 
دانشگاه هاي دريايي قرار داد. البته خیلي ها با 
داشتن كشتي آموزشي مخالف هستند. واقعیت 
بايد 4 ماه به 4 ماه  آن است كه دانشجويان 
آموزشي  كشتي هاي  روي  ماه   6 به  ماه   6 يا 
حاضر باشند و آن جا دوره هاي الزم را ببینند. 
البته طرح اعزام دانشجويان به روي كشتي ها 
از سوي سازمان بنادر  در حال اجرا است. بر 
شناورهاي  به  دانشجويان  طرح،  اين  اساس 
كارهاي  آن جا  در  تا  مي شوند  وارد  خصوصي 
عملیاتي را بیاموزند. با اين وجود، معتقدم كه 
سطح فراگیري در شناورهاي مختلف متفاوت 
است. كسي كه روي شناور كوچک كار كرده، 
با  ديده،  دوره  بزرگ تر  شناور  روي  آن كه  با 
كسي كه روي يدک كش فعالیت كرده است، 
فرق  يکديگر  با  آموزش،  سطح  و  نوع  نظر  از 
دارند. دانشجويان رشته هاي مهندسي دريايي، 
كارهاي  انجام  براي  كه  را مي خوانند  دروسي 
عملي بر روي شناورها چندان مفید نیستند؛ 
حتي مدرسان اين رشته ها هم بر اين واقعیت 

صّحه مي گذارند.
چهارساله ي  آموزش  كه  دارم  اعتقاد  من 
و  است  نبرده  دريا  از  بويي  كه  دانشجويي 
قدرت تحمل  كار در دريا را ندارد، به غیر از 

هزينه كردن، پیامد ديگري نخواهد داشت.

دبيرکل اتحادیه ي مالكان کشتي ایران

اندازي اتحاديه، يك گروه 5 نفره تصميم گرفتند كه  ابتداي راه 
اساس نامه اي را  به اين منظور تدوين  كنند. الزم به ذكر است كه 
اساس نامه ي اتحاديه، برگرفته از اساس نامه ي اتحاديه هاي معتبر 
دريايي در خارج از كشور است؛ ضمن آن كه سعي شده رنگ و بوي 
ايراني بگيرد وموافق با مقررات جاري كشور تنظيم شود. پس از آن 
كه اساس نامه ي اتحاديه تهيه شد بعد از تقريباً يك سال و 9 ماه 
با حمايت و همكاري اعضاي حاضر در اتاق بازرگاني ، به تصويب 
رسيد. در دو سال ابتداي كار، بنده در اتحاديه عضويت و حضور 
نداشتم و در 21 شهريور 1386، به ِسمِت دبيركلي اتحاديه منصوب 

شدم. 
اتحاديه در آن زمان داراي 38 عضو بود كه خوشبختانه اكنون اين 
تعداد به 110 عضو رسيده است. در حال حاضراتحاديه، در حدود 
800 شناور با تناژی نزديك به 9 ميليون GT را تحت پوشش خود 
دارد. بنده از جمله كساني بودم كه اصرار بر تشكيل اتحاديه داشتم. 
البته پيش از من نيز، گروهي از فعاالن جامعه ی دريايي دور هم 
جمع شده بودند تا هسته ی اوليه ی اتحاديه را شكل دهند، اين 
گروه همواره از سوي كشتيراني جمهوري اسالمي ايران و شركت 

مّلي نفتكش حمايت مي شد".
سخنان فوق بخشي از اظهارات كاپيتان محمد سميعي، دبير كهنه 
كار اتحاديه مالكان كشتي ايران است كه مصادف با روز جهاني 
دريانوردي در گفت و گو با خبرنگار بندر و دريا بيان شده است. 
هرچند از آغاز به كار اين سازمان مردم نهاد چند سالي بيش نمي 
گذرد ولي امروز به اعتراف اهل صنعت، اتحاديه مالكان كشتی زبان 
گويا ومدافع حقوق اين صنف در ايران است كه با پشتيبانی اعضاي 
پر شمارش مي تواند بر صنعت حمل و نقل دريايي كشور موثر باشد. 

آنچه كه در ادامه مي خوانيد ماحصل اين گفت و گو است.

48

18
ه 2

مار
 ش

ا /
دری

 و 
در 

بن

گفت و گو



داليل عدم رشد اقتصاد دريايي را در چه 
مي بينيد؟

ضعف ها،  و  چالش ها  با  مقابله  اوقات،  بعضي 
اغلب ما را  باعث شکوفايي مي شود. چالش ها 
مجبور مي كنند كه به دنبال راهکار باشیم و 
تصمیم هاي درستي اتخاذ كنیم. در مدتي كه  
كشور تحت تحريم كشورهاي استکباري قرار 
دارد، ديده ايم كه در اغلب موارد، كارها منطبق 
اين  با  شده اند.  انجام  درستي  به  واقعیات،  با 
وجود، در عملیات دريايي، اين احتمال ضعیف 
 تر است. دلیل آن هم فقدان بینش عمیق و 
همه جانبه ي دولت مردان نسبت به دريا و توجه 

زياد از حّد آنان به خشکي است.
آيه ي 14 سوره ي نحل قرآن كريم مي فرمايد: 
او خداوندي است كه دريا را براي شما  »هم 
آن  حالل(  )ماهیان  گوشت  از  تا  كرد  ُمسَخر 
تغذيه كنید و از زيورهاي آن استخراج كرده و 
تن را بیارايید و كشتي ها را در آن برانید تا از 
فضل خدا روزي طلبید. باشد كه شکر خداي 

به جاي آريد.«
كرده ايم؟  استفاده اي  چه  دريا  از  ما  به راستي 
ا ز  تنها بیش تر  صیادان كشور در طول سال 
4 ماه و نیم به صید نمي پردازند و بقیه ي سال 
را در لنگرگاه و كنار اسکله بیکار مي مانند. ما 
از دريا و زيبايِهاي آن در صنعت گردشگري، 
هیچ استفاده اي نکرده ا يم و جلو ه هاي بي نظیر 
آب هاي ايران را به ديگران نشان نداده ا يم. با 
وجود آن كه بخش فراساحل ما طي سال هاي 
آورده  دست  به  قابل توجهي  توفیقات  اخیر، 
بسیار دير جنبیده ايم  بپذيريم كه  بايد  است؛ 

و كند عمل كرده ايم.

آيا مي توانستيم و نكرده ايم يا نتوانسته ايم 
و نكرده ايم؟

اما به درستي  فکر مي كنم شايد مي توانستیم، 
اولويت ها  زمان،  آن  در  احتماالً  نکرديم.  نگاه 
معطوف به چیزهاي ديگري به غیر از دريا بوده 

است.
مطمئن هستم كه اگر بتوانیم از دريا به خوبي 
نفت  استخراج  به  نیازي  ديگر  كنیم،  استفاده 
نخواهیم داشت. اين امر، مستلزم آن است كه 
نگاه مديران و دولت مردان، نگاه دريايي باشد. 
با اين وجود در برنامه ي پنجم توسعه، نشانه اي 
در  درحالي كه  نديده ام؛  دريايي  توسعه ي  از 
سند چشم انداز سال 1404، بايد برنامه هايي 
نخست  مقام  تا  باشیم  داشته  اجرا  دست  در 

اقتصاد منطقه را از آن خود كنیم.

هاي  برنامه  اهداف  به  دستيابي  براي 
اقتصادي، فعاليت ها و عملكرد ما بايد از 

چه سرعتي برخوردار باشد؟ 
سرعت اقدامات ما بسیار كند است. در برنامه ي 
در  تحّول  بر  مبني  نگرشي  پنجم،  ساله ي   5
بخش حمل ونقل دريايي ديده نمي شود. شما 
برنامه ي پنجم توسعه را مطالعه كنید، ببینید 

دريا  با  ارتباط  در  و عملکردهايي  چه طرح ها 
ديده شده است. به عقیده ي من، مورد خاصي 

در اين زمینه تصويب نشده است.

با نگاه به افق 1404، آينده ي صنعت دريايي 
كشور را چگونه ارزيابي مي بينيد؟ 

اوضاع  باشد،  داشته  وجود  عملي  هّمت  اگر 
بسیار خوب خواهد بود. فکر مي كنم اگر همه 
دست به دست هم دهیم و بخواهیم از مواهب 
حاصل  توفیق  كنیم،  استفاده  بیشتر  دريا 
بايد  مي گويد:   ما  به  افق 1404،  شد.  خواهد 
میهن خويش  و  بدهیم  به دست  همه دست 
ملي  شركت هاي  خوشبختانه،  كنیم.  آباد  را 
نفتکش و كشتیراني جمهوري اسالمي ايران، 
مؤثري  بسیار  گام هاي  پیشرفت،  جهت  در 
برداشته اند و مقادير تناژهاي قابل انتقال خود 
را تا حّد زيادي باال برده اند و مبالغ هنگفتي را 
هم هزينه كرده اند. اين كه شركت ملي نفتکش 
ايران سومین شركت تانکر دنیا است، موفقیت 
و  اساسي  كارهاي  به هرحال،  است.  بزرگي 
دامنه داري در ُشرف انجام است. فکر مي كنم 
دريايي،  و گردشگري  در بخش هاي صیادي 
بايد تالش زيادي كرد. در بخش فراساحل نیز، 
حتي  كنیم.  تالش  بايد  اين ها  از  بیش  بسیار 
اين  به  معطوف  هم  رهبري  معظم  مقام  نظر 
با  بسیار  بايد  فراساحل،  بخش  در  كه  است 
تا  كنیم،  اقدام  باال  عمل  سرعت  با  و  جّديت 
نسبت به كشورهاي همسايه به سطح باالتري 

از برداشت در میادين مشترک برسیم. 

بارزترين مشكالت صنايع دريايي كشور 
كدامند؟

2 سال و نیم پیش، قانون صنايع دريايي در 
مجلس شوراي اسالمي به تصويب رسید و طي 
آن قرار شد كه صندوق صنايع دريايي تشکیل 
داشته  اولیه  سرمايه ي  اين كه  براي  و  شود 
به آن  تومان  میلیارد  باشد، دولت حدود 40 
صندوق واريز كند و بعد از آن هم قسمتي از 
درآمدهاي نفتي و سهم ناچیزي سود حاصل 

اين  به  كشور،  صنعتي  بخش  هاي  ديگر  از 
صندوق واريز شود، تا اين مبالغ بتواند جنبه ي 
مالي صنايع كشتي سازي را پشتیباني كند. با 
اين تفاصیل و بعد از گذشت اين مدت، از آن 
40میلیارد تومان، تازه امسال 5 میلیارد تومان 
به اين صندوق واريز شده است. در حقیقت، 
برنامه ريزي جامع و منظم  فاقد يک  ما هنوز 
در صنايع دريايي هستیم و توجه نکرده ايم كه 
به چه چیزهايي نیاز داريم. در حال حاضر، از 
فّعال در يک شركت، 65  مجموع 85 شناور 
شناور، خارجي هستند. ما از خدا مي خواهیم 
كه همه ي شناورها ايراني باشد. خوشبختانه، 
را  آن  آمادگي  هم  يادشده  شركت  مديريت 
بگیرد.  كار  به  را  ايراني  شناورهاي  كه  دارد 
كشتي سازي،  بخش  در  كه  نیستم  معتقد 
موفق عمل كرده ايم. آگاهي داريد كه كشتي 
ايران ـ اراک را در ارديبهشت ماه سال جاري 
ايران  اسالمي  جمهوري  كشتیراني  تحويل 
كه  است  قرار  نیز،  را  كشتي  دومین  داده اند. 
اولین  و  آينده تحويل دهند  ماه  يا سه  تا دو 
ماه ديگر تحويل شركت  يا 5  تا 4  تانکر هم 
فکر  اساس،  اين  بر  نفتکش خواهد شد.  ملي 
عمل  موفق  ساخت،  صنعت  در  كه  نمي كنم 
كرده باشیم؛ زيرا ساخت يک كشتي نبايد 7 

سال به طول بینجامد.

به خوبي  دریا  از  بتوانيم  اگر  که  هستم  مطمئن 
استفاده کنيم، دیگر نيازي به استخراج نفت نخواهيم 
داشت. این امر، مستلزم آن است که نگاه مدیران و 

دولت مردان، نگاه دریایي باشد.
*  *  *

اگر هّمت عملي وجود داشته باشد، اوضاع بسيار 
خوب خواهد بود. فكر مي کنم اگر همه دست به دست 
هم دهيم و بخواهيم از مواهب دریا بيشتر استفاده 

کنيم، توفيق حاصل خواهد شد. 
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مطروحه،  مشكالت  وجود  با  اصوالً  آيا 
مي توان موفق و اقتصادي عمل كرد؟

كارخانه هاي  دنیا  تمام  در  حاضر،  حال  در 
يا  و  ماه   7 يا   6 مدت  ظرف  كشتي سازي، 
به  را  تولیدي خود  حداكثر يک ساله محصول 
مشتري تحويل مي دهند، ولي در ايران، 7 سال 
طول كشید تا كشتي ايران ـ اراک تحويل شد. 
ايران،  كشتي سازي  صنايع  مديران  متأسفانه 
مشتري  و  بازار  وضعیت  از  درستي  شناخت 
با آن كه مديرعامل سابق  ندارند.  و سفارشات 
اين شركت  اما  استعفا داده،  ايزوايکو،  شركت 
يک  امر،  اين  ندارد.  مشخصي  مدير  هنوز 
تولید  به  هم  كه  است  ساختاري  نارسايي 
محصوالت ضربه مي زند و هم مشتري ها را از 
خود دور مي  كند. البته در اين میان، بیش ترين 
ضررها متوجه سرمايه گذاري مي شود كه قصد 
ساخت كشتي دارد. اغلب كشتي سازهاي ايران، 
به داليل مختلفي نمي توانند به وعده هاي خود 
مبني بر تحويل به موقع كشتي عمل كنند. با 
اين وجود، در برخي موارد، مديران كارخانه هاي 
كشتي سازي هم مقصر نیستند؛ زيرا مجبورند 
بعضي از قطعات و تجهیزات را از خارج از كشور 
وارد كنند. براي ورود اين لوازم هم،  مشکالت 
نهايت،  در  داردكه  وجود  گیري  پا  و  دست 
زمان تحويل كشتي را عقب مي اندازد. از سوي 

و...  بانک ها  گمركي،  مالي،  هاي  بخش  ديگر، 
نیز، هر كدام شرايط و مسايل خاص خود را 
كشتي سازي  صنعت  علت،  همین  به  دارند. 
بلکه نقطه ي  نه تنها موفق نمي بینم،  كشور را 
بخش  اين  در  نیز  امیدواركننده اي  و  نوراني 
فالن  به  حاال  همین  ما  اگر  نمي شود.  ديده 
شركت كشتي ساز كره اي ساخت يک كشتي 
را سفارش بدهیم، حتماً يک سال ديگر كشتي 
را تحويل خواهیم گرفت. در ايران اما، نه تنها  
كشتي را در زمان مقرر تحويل نمي دهند، بلکه 
خسارت وارد شده به سرمايه گذار نیز پرداخت 

نمي شود.

توفيق صنعت ساخت  الزمه  نظر شما  به 
اين بخش  آيا  در بخش دريايي چيست؟ 

مي تواند اقتصادي و اشتغال زا عمل كند؟
كشتي سازها  كه  كرده ايم  پیشنهاد  همیشه 
اگر  كنند.  آغاز  تعمیرات  با  را  خود  كار  ابتدا 
عملکرد  توانستند  تعمیرات  زمینه ي  در 
مثبتي از خود به جاي بگذارند، پس از كسب 
بپردازند.  كشتي  ساخت  به  مي توانند  تجربه 
تعمیر  به  نیاز  ما  شناورهاي  از  بسیاري  زيرا 
شناورها  بین المللي،  قوانین  اساس  بر  دارند. 
قرار  تعمیر  تحت  بايد  يکبار  سال  هردو 
كشتي،  تعمیرات  عرصه ي   به  ورود  گیرند. 
كشتي سازها  براي  مطلوبي  بسیار  تجارب 
در  ما  متأسفانه،  داشت.  خواهد  دنبال  به 
عمل موفق  چندان  هم،  تعمیرات   بخش 
از  بعد  شناور،  يک  صاحب  اگر  ايم.  نکرده   
دو سال براي تعمیر شناور خود به تعمیرگاه 
او گفته مي شود ظرف 15  به  مراجعه  كند، 
روز شناور را به او تحويل مي دهند. 15 روزه 
كه تحويل نمي دهند هیچ، حتي بعضي مواقع 
تا 30 روز يا بیش تر هم اين كار طول مي كشد. 
تعمیرات اساسي هم كه انجام نمي شود، حتي 
نمي كنند.  پرداخت  هم  ديركرد  خسارت 
ترجیح  سنتي  شناورهاي  مالکان  از  بسیاري 
مي دهند براي تعمیرات كشتي خود به امارات 

و كشورهاي حاشیه ي خلیج فارس بروند.
و  دوستان  را  انتقادات  اين گونه  متأسفانه، 
من  نمي پذيرند.  دست اندركار،  مسئوالن 
را  شناورها  مالکان  صحبت  هاي  آن كه  با 
و  ايران  بازگو مي كنم، معتقدم كه  براي شما 
از  بیش تر  بسیار  ما  كارخانه هاي كشتي سازي 
آن چه كه نشان مي دهند، از قابلیت و توانايي 

اثربخش بر امور دريايي برخوردار هستند.

چه  كشتي،  مالكان  نماينده  عنوان  به 
انتظاري از دولت داريد؟

دريايي،  نقل  و  حمل  صنعت  انتظار  اولین 
پشتیباني و حمايت هاي دولتي است. در حال 
حاضر، ما گرفتار نوعي تحريم بدخیم هستیم. 
به نظر من، دولت بايد از هر نظر به اين صنعت  
كمک كند. به مديرعامل سازمان بنادر نامه اي 
نوشته ايم مبني بر اين كه  تدابیري اتخاذ كنند 

شناورهاي  براي  بندري  عوارض  و  تعرفه  تا 
ايشان قول دادند كه به  يابد و  ايرانی كاهش 
هنگام تعرفه نويسي جديد، مشاوره ي اتحاديه ي 
مالکان را هم لحاظ كنند و سعي خواهند كرد، 
مشکالت ما را مد نظر قرار دهند. از مجموع 
مازندران  درياي  در  كه  شناوري  فروند   200
در  ايران  پرچم  با  شناور   22 مي كنند،  ترّدد 
كرديم  درخواست  دولت  از  هستند.  آمدوشد 
پرداخت   را  اين كشتي ها  يارانه ي سوخت  كه 
كند و سوخت به قیمت لیتري 150 تومان به 
آن ها تحويل دهد. دولت محترم هنوز پاسخي 
كه  مسؤولیني  به همه ي  ما  نداده است.  ما  به 
هستند  سوخت رساني  عملیات  دست اندركار 
دريافت  پاسخي  هنوز  ولي  نوشته ايم،  نامه 
نکرده ايم. خوب است توجه كنیم كه هر چقدر 
پرچم كشور عزيزمان در آبراهه ها برافراشته تر 
باشد، حق مالکیت ايران را عیان  تر و گسترده تر 

نشان خواهد داد.

تحقيقات و پژوهش هاي دريايي، ارزيابي 
شما از اين بخش چيست؟

با  پژوهشي  و  تحقیقاتي  هاي  زمینه  در 
زيست  محیط  اقیانوس شناسي،  موضوعات 
دريايي و سازه هاي دريايي كارهاي قابل توجهي 
تحقیقات  اين  اين همه،  با  است.  شده  انجام 
زيربنايي تر  و  همه جانبه تر  عمیق تر،  مي تواند 
باشد. متأسفانه، هر ارگان، نهاد و سازماني، تنها 
براي خودش كار تحقیقاتي مي كند و انسجام 

الزم در اين زمینه وجود ندارد.
وزارت  نیازمند  ايران  گفته ام،  همیشه  من 
ارگان هاي  دبیرخانه ي  در  است.  درياداري 
حضور  دريايي  ارگان   47 نمايندگان  دريايي، 
با  ساختاري  پیوند  اما  مي دهند؛  نظر  و  دارند 
يکديگر ندارند و هر يک تنها در حوزه ي كاري 

خود نظر مي دهد و عمل مي كند.

مشاركت و همفكري اتحاديه با ارگان ها، 
چگونه  مردمي  نهادهاي  و  سازمان ها 

است؟
در  و  داريم  خوبي  تعامل  مردمي  نهادهاي  با 
سازمان  با  مي كنیم.  شركت  آن ها  جلسات 
و  كرده ايم  برقرار  تنگاتنگي  رابطه ي  بنادر 
مرجع  اين  راهنمايي هاي  از  حال  همه  در 
سازمان  مديران  مي كنیم.  استفاده  حاكمیتي 
بنادر نیز، گاه در برخي زمینه ها، با مسئولین 
اتحاديه  مشورت مي  كنند. ما همیشه گفته ايم 
كه اتحاديه بازوي اجرايي سازمان بنادر است. 
ازجمله حفاظت محیط  با سازمان هاي ديگر، 
زيست هم همکاري هاي نسبتاً مطلوبي داريم. 
در شوراي عالي صنايع دريايي حضور داريم. 
دريايي  حمل ونقل  كارگروه هاي  همه ي  در 
در  اخیراً  اتفاقاً  ايم.  كرده  ايفا  مؤثري  نقش  
زمینه ي گردشگري دريايي،  با سازمان میراث 
كرده ايم.  برقرار  مساعدي  تعامل  فرهنگي 
ضمناً اتحاديه ي مالکان كشتي، انجمن صنفي 

ابتدا  کشتي سازها  که  کرده ایم  پيشنهاد  هميشه 
کار خود را با تعميرات آغاز کنند. اگر در زمينه ي 
تعميرات توانستند عملكرد مثبتي از خود به جاي 
بگذارند، پس از کسب تجربه مي توانند به ساخت 

کشتي بپردازند.
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كارفرمايي مالکان كشتي ايران را نیز راه اندازي 
كرده است. اين انجمن، در وزارت كار به ثبت 
رسیده و دبیرخانه ي آن نیز، در اتحاديه است. 
اعضاي  از  يکي  ايران  كشتي  مالکان  اتحاديه 
وزارت  در  را  كار  قانون  است كه  كارگروهي  

كار تدوين مي كند.

آيا در بخش گردشگري دريايي با توجه به 
تنوع اعضاي اتحاديه هم، اقداماتي داشته 

ايد؟
گردشگري  كارگروه  گذشته،  سال  زمستان  از 
دريايي را راه اندازي كرده ايم. دلیل اين اقدام، 
گردشگري  بخش  در  كه  بود  اعضايي  حضور 
دريايي در آب هاي شمالي و جنوبي فعالیت 
مي كردند. موضوع را در نشست هیأت مديره ي 
كارگروه  كه  شد  مصوب  و  مطرح  اتحاديه 
گردشگري راه اندازي كنیم. كارگروه گردشگري 
اتحاديه بسیار فّعال بود. در عرض 2 يا 3 ماه، 
در  خوشبختانه  و  كرد  برگزار  جلسه  چندين 
سازمان  تام االختیار  نمايندگان  جلسات،  اين 
دريانوردي  و  بنادر  سازمان  و  فرهنگي  میراث 
با وجود وقفه ي چندماهه  نیز حضور داشتند. 
در فعالیت هاي اين كارگروه، تصمیم داريم كه 

آن را مجدد فّعال كنیم.

در  اتحاديه   آينده  براي  برنامه هايي  چه 
نظر داريد؟

با  هستیم.  اتحاديه  شکوفايي  و  رشد  درصدد 
مکاني  اتحاديه،  اعضاي  پشتیباني  و  هّمت 
دنبال  به  آينده  در  كرده ايم.  خريداري  را 
هستیم.  اتحاديه  آموزش  بخش  كردن  فّعال 
مي خواهیم تعامل مطلوب تر و ارتباط موثر تري 
با سازمان بنادر و دريانوردي در امور اجرايي 
داشته باشیم، كه اتفاقاً نظر مديرعامل محترم 
پیگیر  است.  اصل  همین  بر  نیز  سازمان 
هستیم.  سنتي  شناورهاي  استانداردسازي 
طبیعتاً در زمینه ي صنعت بیمه و بیمه گري، 
در آينده بیش تر تالش خواهیم كرد. در صدد 
عضو  كه  هستیم  كشتي هايي  مالکان  جذب 
اتحاديه نیستند. ارتباط بیش تر و دامنه دار تر 
با سیستم هاي بین المللي، جزو برنامه هاي آتي 
اطالعاتي  بانک  تهیه ي  نیز،  و  است  اتحاديه 
كار  دستور  در  را  شناورها  و  كشتي  مالکان 

داريم.

تجهيز ناوگان دريايي به تسليحات نظامي 
براي مقابله با دزدان دريايي، در اين مورد 

چه نظري داريد؟
پیش از اين، منطقه ي دزدي هاي دريايي، تنها 
به آب هاي سومالي محدود بود. در حال حاضر، 
اقیانوس  آب هاي  به  شوم  پديده ي  اين  امواج 
هند نیز رسیده و بسیار گسترش يافته است. 
بر اين باورم كه ناوگان سنتي نبايد به آب هاي 
تاكنون  خوشبختانه،  كند.  ترّدد  دوردست 
بسیاري از حمالت دزدان دريايي، به خصوص در 

هجوم به شناورهاي نفتکش دفع شده است. جا 
دارد از نیروي دريايي ارتش جمهوري اسالمي 
پايان ناپذيرشان  حمايت هاي  خاطر  به  ايران، 
آب هاي  در  كشور  دريايي  تجاري  ناوگان  از 
من،  عقیده ي  به  كنم.  تشکر  نزديک  و  دور 
اين كه شناورهاي سنتي و كشتي هاي تجاري، 
داراي تسلیحات نظامي باشند، مي تواند مفید 
نیروهاي  كه  تجاري  كشتي هاي  اما  باشد. 
هر  در  نمي توانند  دارند،  خود  همراه  نظامي 
از  بسیاري  وجود،  اين  با  كنند.  توقف  بندري 
كشورها اقدام به مسلح كردن شناورهاي خود 
كرده اند و به بنادر مختلف هم ترّدد مي كنند. 
ايراني  كشتي هاي  كه  ندارد  دلیلي  به هرحال، 
قرار  حمله  مورد  نزديک،  و  دور  آب هاي  در 
بگیرند و مسلح نباشند. خوشبختانه، سازمان 
صادر  را  مصوبه اي  اخیراً  دريانوردي،  و  بنادر 
كرده مبني بر اين كه شناورها مي  توانند تحت 

شرايط ويژه اي داراي نیروي مسلح باشند. 

متوجه  تحريم ها،  تهديد  كه  در شرايطي 
كشورمان  دريايي  حمل ونقل  صنعت 
است؛ چگونه مي توان به دريافت سهم  از 

بازارهاي جهاني فكر كرد؟

دلیل توفیق انکارناپذير ما آن  است كه با وجود 
دشمنان انگشت شمار، از نعمت وجود دوستان 
علت،  همین  به  هستیم.  برخوردار  دانايي 
اختیار  در  جهاني  بازارهاي  از  بخشي  چون 
نگران  چندان  دارد،  قرار  دوست  كشورهاي 
درهاي  اگر  نیستیم.  دريايي  حمل ونقل  بازار 
عوض،   در  مي شود،  بسته  ما  روي  به  بازاري 
دروازه ي بازاري ديگر به روي ما باز شده است 
و شناورهاي ايراني به طور گسترده از آن  بهره 
مي برند و سهم بااليي از اين بازارها را كسب 
مقايسه ي سهم  براي  وجود،  اين  با  مي كنند. 
ايران از بازارهاي جهاني در زمان  قبل و بعد از 
تحريم ها بايد اين دو وضعیت را بررسي كرد. 
از سوي ديگر، دوستان فعلي ايران در جهان، 
به نسبت گذشته، بهره مندي بیش تر و بهتري 
نصیب شان  ما  دريايي  حمل ونقل  ناوگان  از 

مي شود.

سخن پاياني شما در اين مصاحبه چيست؟
من از همه ي مردم ايران و در رأس آن ها، از 
دولت مردان تقاضا دارم كه به طور جّدي به دريا 
آن،  مواهب  و  دريا  كه  كنند  توجه  و  بنگرند 

چقدر مي تواند مفید باشد.■  
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گازي،  و  نفتي  فرآورده هاي  دريايي  حمل 
جزو مشاغل سخت و حساس است كه از 
را  دريانوردي  عمليات  از  بخشي  يك سو،  
به  مربوط  ديگر،  سوي  از  و  دربرمي گيرد 
دريا  پهنه ي  در  انرژي  حوزه ي  گسترش 
مي شود. در حال حاضر، شركت ملي نفتكش 
ايران، با قابليت برخورداري از 3 هزار و 300 
نفر نيروي انساني، كه بالغ بر 2 هزار و 300 
نفر از آنان را دريانوردان كارآمد تشكيل 
مي دهند، ضمن پذيرش 599 نفر دانشجوي 
بورسيه ي علوم دريانوردي در دانشگاه هاي 
كشور، چهارمين ناوگان نفتي بزرگ دنيا را 
همچنين،  است.  داده  اختصاص  خود  به 
اين شركت با در اختيار داشتن 50 فروند 
كشتي نفتكش پهن پيكر به ظرفيت 11/5 

بزرگ  شركت  دّومين  مقام  تن،  ميليون 
نفتكش جهان را از آن خود كرده و درصدد 
است تا با بهره گيري از كشتي هاي جديد، 
ارتقا  جايگاه خود را به مقام نخست دنيا 
بخشد. از اين رو به بهانه ي هفته ي جهاني 
و  »بندر  ماهنامه ي  خبرنگار  دريانوردي، 
دريا« گفت وگويي با »محمد اكبري«، مدير 
امور اداري شركت ملي نفتكش ايران انجام 
داده است كه ماحصل آن از نظر گرامي تان 

مي گذرد:

بحران جهاني اقتصاد، به منزله ي چالش 
اصلي دریانوردان

»از حدود دو سال و نیم پیش تاكنون، اقتصاد 
جهاني، يکي از بحراني ترين دوران تاريخي خود 
حرفه ي  و  صنعت  بحران،  اين  مي گذراند.  را 
سهمگین ترين  با  را  جهان  در  دريانوردي 

چالش هاي ممکن روبه رو ساخته است.«
ملي  شركت  اداري  مدير  اكبري«،  »محمد 
سهم  به  مطلب،  اين  بیان  با  ايران  نفتکش 
دريا  راه  از  بار  جهاني  حمل ونقل  90درصدي 
جهاني  ناخالص  »تولید  گفت:  و  كرد  اشاره 
به سبب بحران اقتصادي پیش رو شديداً كاهش 
شديد  كاهش  باعث  امر،  اين  كه  است،  يافته 
عملکرد بازرگاني دريايي شده و در نتیجه، بیش 
از 30درصد از ظرفیت ناوگان اين شركت از كار 
باز مانده است. از اين رو، شركت ملي نفتکش 
ايران با اتخاذ تدابیري، ضمن دعوت از همکاران 
دريانورد براي حضور در محل زندگي خود، براي 
كاهش هزينه ها، اقدام به پرداخت حقوق ريالي 

به آنان كرده است.«
در  نفت  عرضه ي  و  تولید  نزولي  روند  به  وي 
جهان، به منزله ي دلیل ركود و كاهش فعالیت 
اين خصوص  در  و  كرد  اشاره  نفتکش  ناوگان 
افزود: »اين ركود، باعث كاهش چشمگیر درآمد 
ناوگان نفتکش جهان از سطح روزانه 200هزار 
دالر در سال 2008 به 25هزار دالر در روز طي 
براي  مبلغ  اين  كه  شده  میالدي  جاري  سال 
تعرفه هاي  حتي  و  سوخت  هزينه هاي  تأمین 
اين  از  و  نیست  كافي  دريايي  و  بندري  رايج 
جهت، حرفه ي دريانوردي را دچار چالش كرده 

است. از سوي ديگر، اين مشکل زماني بارزتر و 
برجسته تر مي شود كه با هدف مندسازي يارانه ها 
جاري  مشکالت  انرژي،  حامل هاي  بخش  در 
انکارناپذيري  به طور  كشتي راني،  شركت هاي 
بدهي  ايجاد  طبیعي  به طور  و  شده  مضاعف 
معوقه بابت هزينه ي سوخت شناورها را نیز به 

دنبال آورده است.«
ايران،  نفتکش  ملي  شركت   اداري  امور  مدير 
علیه  اقتصادي  هدفمند  تحريم هاي  اِعمال 
شركت  اين  فعالّیت هاي  بخش  در  را  ايران، 
اين مورد خاطرنشان كرد:  بي اثر دانست و در 
از  ايران،  نفتکش  ملي  شركت  »خوشبختانه 
تبعات مستقیم تحريم هاي هدف مند اقتصادي، 
مصون مانده است؛ اّما مواردي مانند پوشش دهي 
بیمه ي تأمین اجتماعي و اِعمال محدوديت ها 
ايراني  ثبت شده ي  شناورهاي  خصوص  در 
آب هاي  در  ايران  پرچم  با  كه  كشتي هايي  يا 
اِعمال  تردد مي كنند و همین طور،  بین المللي 
محدوديت  در ارايه ي خدمات در بنادر خارجي 
به شناورهاي ايراني، مشکالت فراواني را براي 

همکاران دريانورد ما به وجود آورده است.«
اين فّعال و پیش كسوت دريانوردي كه بیش از 
زمینه ي صنايع  در  فعالیت  سابقه ي  سال   40
مشکالت  برخي  بروز  دارد،  دريانوردي  و  نفت 
بانکی،  مقررات  و  قوانین  اجراي  از   ناشي 
فعالیت هاي  ركود  بر  را  گمركی  و  ای  بیمه 
دريانوردي مؤثر دانست و اظهار داشت: »عدم 
بانکي  مقررات  مجموعه ي  در  الزم  پويايي 
كشور براي ارايه ي تسهیالت در مراودات مالي 
يک سري  با  توأم  كه  بانک ها  بین  بین المللي 
عدم  ديگر،  از طرف  و  است  بازدارنده  مقررات 
شركت هاي  توسط  بیمه اي  تعهدات  ايفاي 
قوانین  وجود  و  شناورها  به  داخلي  بیمه ي 
مشکالت  كشور،  گمركات  در  دست وپاگیر 
عديده اي را دامن گیر شاغالن بخش دريانوردي 

كرده است.«
امضاي مشترک  با  نامه اي  ارسال  از  »اكبري« 
مديرعامل اين شركت و نیز مديرعامل شركت 
به  خطاب  ايران  اسالمي  جمهوري  كشتیراني 
جمهوري  محترم  رياست  احمدي نژاد،  دكتر 
به  جدي  توجه  خواستار  آن  در  كه  داد  خبر 
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مسئوالن  توسط  دريانوردي  بخش  مشکالت 
منظور   به  كارگروه هايي  تشکیل  قالب  در  و 
كاهش و رفع مشکالت قانوني و اجرايي ناشي 
از عملکرد سازمان هاي داخلي شده اند. وي در 
اين خصوص تصريح كرد: »متأسفانه، اقدامات 
واحد،  پنجره ي  قالب  در  ذي ربط  دستگاه هاي 
به  را  دريانوردان  جدي  مشکالت  نتوانسته 
با  امیدواريم  كه  كند  قابل قبولي حل   صورت 
دستوري كه رياست محترم جمهور در خصوص 
رفع  ضمن  داد،  خواهند  ارسالي  نامه اي  مفاد 
گلوگاه ها، بخش عمده اي از مشکالتي كه خارج 
از حوزه ي دريانوردي است، توسط سازمان هاي 

ذي ربط حل وفصل شود.«
ايران  نفتکش  ملي  شركت  اداري  امور  ريیس 
اثرات  كاهش  به منظور  كارهايي  راه   ارايه ي  با 
سوء ركود در بازار كشتیراني، گفت: »با اتخاد 
كاالهاي  حمل   بر  مبني  جديد  سیاست هاي 
كرايه ي  كه   )FOB( فوب  صورت  به  خشک 
پرداخت  كاال  تحويل  مقصد  در  آن  حمل 
مي شود و همین طور، حمل ونقل كاالهاي نفتي 
كرايه ي  بر  )CIF( كه عالوه  به صورت سیف 
و حوادث  باربري  بیمه ي  پرداخت حق  حمل، 
محصوالت نفتي را نیز توسط فروشنده تضمین 
بازار  در  موجود  ركود  میزان  مي توان  مي كند، 
ذي نفعان  و  رساند  حداقل  به  را  كشتیراني 
منافع  از  هم افزايي،  با  را  حمل   شده  كاالهاي 

مشترک اين تجارت برخوردار كرد.«
وي، خواستار تغییر كاربري كشتي هاي سفارش 
مي توانند  كه  شد  شناورهايي  به  داده شده 
بازار  از سهم  بیش تري  نیاز  امکان،  در صورت 
كشتیراني را جبران سازند و در اين زمینه افزود: 
شركت هاي  مازاد  كاالهاي  فروش   محل  »از 
دارايي هاي  از  فزاينده اي  حجم  كه  كشتیراني 
آن ها را تشکیل مي دهد، مي توان براي جبران 
نقدينگي بهره جست و عالوه بر آن، استقراض 
وام از بانک هاي داخلي و خارجي مي تواند بر روند  
تأمین منابع مالي مورد نیاز در بخش دريانوردي 
و  كشتیراني مؤثر باشد؛ به شرط آن كه مبلغ 
بهره ي تسهیالت هنگفت نباشد و روند ارايه ي 
آن ها نیز در زمان كوتاهي انجام پذيرد، تا به اين 
برنامه اي مشخص  تعريف  ترتیب و در صورت 
در عملیات كشتیراني ها، با گذشت زمان، توجیه 
فّني و اقتصادي آن، بي بازده و بي معني نشود.«

تنگناهاي مضاعف بازار حمل ونقل دریایي 
حمل ونقل  بازار  كه  پیش بیني نشده  »هرگز 
میالدي،   2012 سال  پايان  تا  جهان  دريايي 
اين  با  بماند.  باقي  وخیم  و  بحراني  همچنان 
وجود، روزنه ي امید و خشنودكننده اي هم در 
گستره به چشم نمي خورد. از اين رو، با تأسف 
در  كشور  حمل ونقل  مشکالت  كه  گفت  بايد 
روبه رو  مضاعفي  تنگناهاي  با  دريايي،  بخش 
خواهد شد كه بر اثر آن ها، بحران هاي احتمالي 

آينده را تشديد خواهد كرد.«
»اكبري«، با بیان اين مطلب، خواستار بهینه سازي 

روش هاي حمل  دريايي در ابعاد داخلي و خارجي 
بازار شد و گفت: »كوشش و  اين  تقويت  براي 
عماًل  ملّي  ناخالص  تولید  افزايش  براي  اهتمام 
به افزايش فعالیت هاي حمل ونقل دريايي به طور 
به طور  كشور  تركیبي  حمل ونقل  و  مستقیم 

غیرمستقیم خواهد انجامید.«
سوپرتانکر  اخیراً  كه  خبر  اين  اعالم  با  وي 
سوسنگرد توسط 18 فروند قايق دزدان دريايي 
اين  از  يکي  اين كه  و  گرفته  قرار  حمله  مورد 
محوطه ي  در  موفقیت،  عدم  به رغم  قايق ها 
كشتي، طناب اندازي هم كرده است، افزود: »اين 
حمله ي دزدان دريايي، با هوشیاري ناوچه هاي 
جمهوري  ارتش  دريايي  نیروي  اسکورتي 
گفته ي  به  بنا  ولي  شد؛  دفع  ايران  اسالمي 
همکاران دريانورد ما، عرصه ي دريايي، تبديل 
به میدان جنگ شده و چنانچه دزدان دريايي 
300هزار  كشتي  عرشه ي  وارد  مي توانستند 
تني سوسنگرد شوند كه وسعتي معادل 3 برابر 
استاديوم آزادي دارد، ديگر امکان رهاسازي اين 

سوپرتانکر از چنگال راهزنان میسر نمي بود.«
ايران،  نفتکش  ملي  شركت  اداري  امور  مدير 
ديگر  يکي  را  دريايي  دزدي  زشت  پديده ي 
صنعت  چالش برانگیز  و  مضاعف  تنگناهاي  از 
دريانوردي دانست و در اين خصوص خاطرنشان 
نیروهاي  از  بهره گیري  »دستورالعمل  كرد: 
مسلح و همین طور،  كشیدن سیم خاردار به دور 
كشتي ها، ازجمله راه حل هاي موقتي محسوب 
مي شود كه به رغم دستورالعمل ابالغي سازمان 
نبودن،  عملیاتي  دلیل  به  دريانوردي،  جهاني 

چندان نتوانسته از تهديدات و حمالت دزدان 
حل نشدن  صورت  در  بنابراين  بکاهد.  دريايي 
ريشه اي اين معضل كه از هر نظر به ايجاد ثبات 
سیاسي در سومالي و اشتغال زايي در منطقه ي 
دچار  ايراني  دريانوردان  دارد،  بستگي  مسیر 

چالش هاي فراواني خواهند شد.«
اين فّعال و پیش كسوت عرصه ي دريانوردي با 
بیان اين مطلب كه كوشش براي افزايش تولید 
ناخالص ملّي عماًل به افزايش سطح فعالیت هاي 
حمل ونقلي كشور كمک خواهد كرد، در پايان 
نفتکش  ملي  »شركت  گفت:  خود  سخنان 
ايران براي حمل محوله هاي ال ان جي، تولید و 
ساخت يک فروند شناور ال ان جي بر را سفارش 
ال ان جي  تا زماني كه محصول  اّما  داده است؛ 
در كشور تولید نشود، نمي توان اين فراورده ي 
بندر  پايانه هاي  از  را  صادراتي  ارزشمند  گازي 
عسلويه تحويل گرفت و آن را به بازارهاي مقصد 
ارسال كرد. عالوه بر آن، يک فروند كشتي حمل  
فرآورده هاي  حمل ونقل  براي  نیز،  ال پي جي 
پتروشیمي در دست ساخت است كه، به زودي 

وارد عملیات ناوگان دريايي خواهد شد.«■

ناخالص  توليد  افزایش  براي  اهتمام  و  کوشش 
مّلي عمالً به افزایش فعاليت هاي حمل ونقل دریایي 
به طور مستقيم و حمل ونقل ترکيبي کشور به طور 

غيرمستقيم خواهد انجاميد.

53

بندر  و دریا / شماره 182

گفت و گو



عبادتي به نام كمك به قشر زحمت كش 
حمل ونقل سّنتي كشور

»كمک  به قشر زحمت كش حمل ونقل سنتي 
محسوب  كشور  دريانوردي  زيرمجموعه ي  كه 
مي شوند، مي تواند به نوبه ي خود، عبادت باشد؛ 
همین افراد زحمت كش در دوران شکوهمند دفاع 
مقدس، كه هیچ شناوري جرأت تردد در آب هاي 
با لنج هاي چوبي خود،  خلیج فارس را نداشت، 
اجازه ندادند كه چرخه ي اقتصاد كشور از حركت 
بازايستد و در كار پشتیباني از جبهه هاي جنگ 

نقش اساسي و به سزايي بر عهده گرفتند.«
اتحاديه ي  مديرعامل  هاشمي«،  »احمد 
و  بار  دريايي  حمل ونقل  تعاوني  شركت هاي 
مسافر سراسر كشور، با بیان اين مطلب، خواستار 
تقدير و پاس داشت دريانوردي سنتي كشور شد 
كه از سال 1382، در قالب بیش از 30 شركت 
از 4هزار و 100 شناور  بهره گیري  با  و  تعاوني 
باري و حدود 300 شناور مسافري، اتحاديه ي 
اين مورد گفت:  خود را تشکیل داده ا ند و در 
رساندن  در  كه  زحمت كش  قشر  اين  از  »بايد 
تجهیزات، تداركات و مهمات به جبهه هاي حق 
به سزايي داشت، تقدير شود.  باطل نقش  علیه 
حداقل كاري كه مي توان براي اين عزيزان انجام 
داد، ارائه ي تسهیالت بلندمدت بدون بهره براي 
فعلي  شرايط  در  تا  است  آنان  ناوگان  نوسازي 
كه از درآمد چنداني برخوردار نیستند، بتوانند 
سطح كسب وكار خود را ارتقا و بهبود ببخشند. 
اگر چنین كاري صورت پذيرد، عالوه بر ايجاد 
اشتغال پايدار و قدرداني از زحمات آنان، شاهد 
رونق اقتصادي در بنادر و سواحل جنوبي كشور 

نیز خواهیم بود.

اختیار  تحت  باري  ناوگان  توان مندي  وي، 
اتحاديه ي شركت هاي تعاوني حمل ونقل دريايي 
بار و مسافر را بسیار باال و غیرقابل رقابت با هر 
منطقه  و  كشور  سطح  در  كشتیراني  شركت 
تا  از 50  شناورها  تناژ  تنوع  بیان  با  و  دانست 
1000 تن، افزود: »در بخش باري، توانمندي هاي 
بسیار بااليي در بین اعضاي اتحاديه ديده مي شود 
كه متأسفانه بخش كمي از آن مورد استفاده قرار 
از  سال 1389،   توانمندي طي  اين  مي گیرد. 
مجموع 57/3 میلیون تن كاالي فله ي حمل  شده 
توسط بخش دريايي، بالغ بر 18/7 میلیون تن كه 
معادل تقريبي 32درصد كاالي فله ي كشور است 
را بارگیري و حمل  كرده است. عالوه بر آن، اين 
بخش سّنتي حمل ونقل، با جابه جايي 97درصد از 
مسافران دريايي، حاكم بالمنازع بخش مسافري 

دريايي نیز محسوب مي شود.«
شناورهاي  اصلي  ويژگي  و  مزيت  »هاشمي«، 
از  كاال  سريع   حمل ونقل  را،  اتحاديه  اين  باري 
و  مناطق خلیج فارس  در  بزرگ  و  بنادر كوچک 
درياي عمان دانست و در اين خصوص خاطرنشان 
كرد: »تعهد همکاران ما نسبت به تحويل سريع  
بندري،  نقطه ي  هر  در  بازرگانان  و  تّجار  كاالي 
اين امکان را براي صاحبان كاال فراهم كرده است 
خود  كاالهاي  حمل  براي  ناچیزي  هزينه ی  كه 
بپردازند و به همین دلیل، براي شركت هاي تعاوني 
زيرمجموعه ي اين اتحاديه، از خرمشهر و آبادان تا 
چابهار و ساير بنادر كشورهاي حاشیه خلیج فارس 
و درياي عمان، هیچ رقیبي وجود ندارد. از اين رو، 
بايد از اين مزيت برجسته، به نحو احسن و به نفع 
كاال  صاحبان  و  باري  شناورداران  منافع  افزايش 

بهره برد.«

مدیرعامل اتحادیه ي شرکت هاي تعاوني حمل ونقل دریایي بار و مسافر سراسر کشور

دريانوردان سنتي كشور، قرن هاست كه حاكم 
بالمنازع آب هاي گرم و نيلگون خليج فارس، 
درياي عمان و درياي خزرند و بررسي تاريخ 
پرفرازونشيب آب هاي راه بردي كشورمان، بدون 
در نظر گرفتن عملكرد پويا و نقش سازنده ي آنان، 
مساوي خواهد بود با ناديده انگاشتن بخش اعظمي 
از تاريخ دريانوردي ايران. امروزه، گرچه دريانوردان 
سنتي كشورمان با تشكيل اتحاديه ی نوپايي در 
قالب شركت  هاي تعاوني حمل ونقل دريايي بار 
و مسافر درصدد كسب درآمد منطقي و حالل 
هستند، اّما نيم نگاهي هم به همت مسئوالن كشور 
دارند تا ضمن ارائه ي تسهيالت بانكي بلندمدت و 
كم بهره، جان تازه اي به اين پيكره ي فرتوت و رنجور 
ببخشند كه به رغم مشكالت و ناماليمات موجود، 
97درصد مجموع حمل ونقل مسافرت هاي دريايي و 
32درصد حمل ونقل  كاالي فله ي كشور را طي سال 
گذشته به خود اختصاص داده اند. به بهانه ي هفته ي 
جهاني دريانوردي، گفت وگويي با »احمد هاشمي«، 
مديرعامل اتحاديه ي شركت هاي تعاوني حمل ونقل 
دريايي بار و مسافر سراسر كشور انجام داده ايم كه 
ماحصل آن از نظر گرامي تان مي گذرد.

مسعود عباس زاده
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تعاوني  شركت هاي  اتحاديه ي  مديرعامل 
حمل ونقل دريايي بار و مسافر سراسر كشور، با 
بیان اين مطلب كه در حال حاضر با پیوستن دو 
شركت باري و مسافري از پهنه ي آب هاي درياي 
عمان و درياي خزر، اين دو محدوده ي آبي نیز، 
است،  گرفته  قرار  اتحاديه  اين  پوشش  تحت 
جغرافیايي  گستردگي  وجود  »با  داشت:  اظهار 
اعضاي  عمان،  درياي  و  خلیج فارس  در  بنادر 
اين اتحاديه، ظرف 10 تا 72 ساعت، كاالهاي 
مورد نظر را به بنادر مقصد مي رسانند و فواصل 
كوتاه و بلند دريايي را به سرعت درمي نوردند و به 
محض ورود شناورهاي ما به بنادر مبدأ و مقصد، 
كاالها بارگیري يا تخلیه مي شوند. بنابراين،  با 
اين توانمندي مي توانیم، به صورت جدي وارد 
و  بازرگانان  با  و  شويم  كاال  ترانزيت  عرصه ي 
فعاالن اقتصادي داخل و خارج كشور تعامل مؤثر 

و سازنده اي داشته باشیم.«
اين فعال بخش دريانوردي سنتي كشور، ضمن 
و  بنادر  از حمايت هاي سازمان  ابراز خرسندي 
دريانوردي كه در قالب اعطاي تسهیالت بدون 
بهره و بلندمدت به بخش مسافري توسط كارگروه 
وجوه اداره شده، باعث ارتقاي كّمي و كیفي اين 
خصوص  اين  در  است،  شده  راه بردي  بخش 
يادشده،  تسهیالت  اعطاي  »با  كرد:  تصريح  
توسط بانک توسعه ي تعاون، توانسته ايم بخش 
اثرات  توانمند كنیم؛ به طوري كه  را  مسافري 
كیفي،  زمینه هاي  در  آن  سازنده ي  فوق العاده 
با رضايت مندي  توأم  ارائه ي خدمات  و  سرعت 
مطلوب مسافران به وضوح قابل رؤيت است. الزم 
به يادآوري است كه اين توانمندي، ناشي از نگاه 
دريانوردي  و  بنادر  سازمان  جّدي  و  تخصصي 
امیدواريم  كه  است  سّنتي  دريانوردي  امور  به 
اين موفقیت در بخش بار نیز به منصه ي ظهور 

برسد.«

»هاشمي«، به تأمین 26 فروند شناور مسافري 
و  بنادر  سازمان  اداره شده ي  وجوه  محل  از 
دريانوردي اشاره كرد و در اين خصوص گفت: 
»تسهیالت ارائه شده، كالً بدون بهره و به صورت 
بلندمدت اعطا شده اند كه با تأمین آن،  24 فروند 
ساخه  تعاون  بخش  در  مسافري  شناورهاي  از 
مي شوند و 2 فروند ديگر نیز، در خارج از كشور 
آماده خواهد شد كه مجوز آن ها طي سفرهاي 
استاني رياست جمهوري و هیأت دولت، صادر 

شده است.«
فرسودگي و سّن باالي شناورهاي باري

»در بخش بار، بزرگ ترين مشکل تعاوني هاي عضو 
اتحاديه، سّن باالي شناورهاست كه اين امر، باعث 
اُفت شديد راندمان آن ها و مصرف باالي سوخت، به 
دلیل فرسود گي پیش رانه )موتور(هاي آن ها شده 

است.«
توجه  مطلب، خواستار  اين  بیان  با  »هاشمي« 
اتحاديه ي  باري  شناورهاي  به  مسئوالن  جدي 
شركت هاي تعاوني حمل ونقل دريايي بار و مسافر 
در سراسر كشور شد و در اين مورد گفت: »اگر 
بتوان مانند آن چه كه به شناورهاي مسافري تعلق 
گرفت، تسهیالت بدون بهره ي بلندمدتي را نیز، 
به نوسازي و تجهیز شناورهاي باري اختصاص 
داد، بخش اعظمي از مشکالت همکاران ما در 
و  بار حل مي شود  عرصه ي حمل ونقل دريايي 
ضمن اشتغال زايي پايدار و مستقیم براي حدود 
مي توانیم  سنتي،  دريانوردان  از  نفر  60هزار 
به طور غیرمستقیم براي 150  تا 200هزار نفر از 
ساحل نشینان جنوب و مردم ساير نقاط كشور 
كنیم  ايجاد  غیرمستقیمي  پايدار  مشاغل  نیز، 
كه اين امر، چرخه ي اقتصادي را در سال هاي 
آينده، بیش از پیش فعال خواهد ساخت و سطح 
ارتقا خواهد  را  و معیشتي خانواده ها  اقتصادي 

بخشید.«

وي ضمن ابراز نگراني از بروز آسیب به شناورهاي 
باري و احتمال باالي غرق شدگي آن ها، از دست 
دادن هر شناور باري را زمینه سازي بیکاري 30 تا 
50 دريانورد سّنتي دانست و افزود: »بیکاري اين 
تعداد از كاركنان فعال، با سیاست هاي اشتغال زايي 
دولت منافات دارد و عالوه بر اين، باعث اختالل  
در تعهدات بخش تعاوني براي ايجاد يک میلیون 
فرصت شغلي از 2/5میلیون شغل تعهدشده ي 

دولت در سال 1390 مي شود.«
مديرعامل اتحاديه ي شركت هاي تعاوني حمل ونقل 
دريايي بار و مسافر سراسر كشور، خواستار ارائه ي 
براي جايگزيني سريع  و عملي  راه كاري جدي 
شناورهاي نو و استاندارد باري با شناورهاي كهنه  
شد و در اين خصوص خاطرنشان كرد: »قطعاً 
با جايگزين كردن شناورهاي باري نو با قابلیت 
حمل تناژهاي باال به جاي شناورهاي فرسوده ، 
مي توان میزان اشتغال مستقیم دريانوردان سنتي 
مناطق  ساكنان  ساير  غیرمستقیم  اشتغال  و 
ساحلي را به نحو چشم گیري افزايش داد. اين 
امر، به خودي خود باعث پايداري اشتغال در بخش 
اعظمي از افراد جامعه و در اصل، موجب هدايت 
گروه زيادي از مردم به سمت شغل هاي دريايي و 

ساحلي و ثروت آفريني در اين نواحي مي شود.«
كشور،  سنتي  دريانوردي  بخش  فّعال  اين 
صرفه جويي در مصرف سوخت را از ديگر تبعات 

قطعاً با جایگزین کردن شناورهاي باري نو با قابليت 
فرسوده ،  شناورهاي  جاي  به  باال  تناژهاي  حمل 
مي توان ميزان اشتغال مستقيم دریانوردان سنتي و 
اشتغال غيرمستقيم سایر ساکنان مناطق ساحلي را 

به نحو چشم گيري افزایش داد.
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نو  شناورهاي  جايگزين سازي  فّني  و  اقتصادي 
اتحاديه  اين  اعضاي  باري  فرسوده ي  ناوگان  در 
دانست و اظهار داشت: »با توجه به اين كه مصرف 
سوخت با كرايه ي حمل كاال، رابطه ي مستقیم 
دارد و كرايه ي حمل كاال بر قیمت تمام شده ي 
كاال به طور مستقیم مؤثر است، مي توان از محل 
نو،  با شناورهاي  فرسوده  جايگزيني شناورهاي 
عالوه بر افزايش راندمان فّني شناورها، مصرف 
از  به نحو چشمگیري كاهش داد و  را  سوخت 
اين راه به كاهش آلودگي هاي زيست محیطي در 

بنادر و سواحل كشور كمک شاياني كرد.«
»هاشمي«، ارائه ي خدمات با كیفیت و گسترده 
مزاياي  ديگر  از  را،  كشور  اقتصادي  فعاالن  به 
نوسازي ناوگان باري اعضاي اتحاديه دانست و 
در اين خصوص گفت: »اين امر، رغبت بیش تري 
براي استفاده و بهره گیري از خدمات بخش باري 
را در میان اعضاي اتحاديه فراهم مي كند و باعث 

ارتقاي كیفي خدمات حمل ونقلي مي شود.«
مديرعامل اتحاديه ي شركت هاي تعاوني حمل ونقل 
دريايي بار و مسافر سراسر كشور، ضمن انتقاد از 
عملکرد شركت ملي پااليش و پخش فرآورده هاي 
نفتي ايران در زمینه ي ارائه ي سوخت با تعرفه هاي 
سفري برون مرزي به شناورهاي باري اعضاي اين 
اتحاديه، خواستار اصالح اين تعرفه شد و در اين 
مورد تصريح  كرد: »موضوع قیمت سوخت، پس 
حامل هاي  بخش  در  يارانه ها  هدف مندسازي  از 
انرژي، از مشکالت كوتاه مدت اعضاي اين اتحاديه 
محسوب مي شود كه در صورت آزادسازي كامل 

قیمت  معادل  سوخت  بهاي  تعیین  و  قیمت ها 
جهاني، ضربه ي جبران ناپذيري بر پیکره ي اتحاديه 
وارد خواهد آمد. بنابراين بايد براي حل اين مشکل،  
فعلي  معضل  اّما  بینديشیم.  بلندمدتي  تدابیر 
اتحاديه، تناقض دستورالعمل كارگروه طرح تحول 
اقتصادي است كه در 28 آذرماه 1389 توسط 
نمايندگان ويژه ي ريیس جمهوري در اين كارگروه 
رياست  اّول  معاون  رحیمي،  دكتر  امضاي  با  و 
جمهوري به وزارت نفت و وزارت جهاد كشاورزي 
ابالغ شد و بر اساس آن، مقرر شده است كه از 
تاريخ ذكرشده، قیمت و مقدار سوخت، مطابق 
فهرست پیوست مجوز اخذشده باشد. بر اساس 
شناورهاي  گاز  نفت  بهاي  فهرست،  اين  بند 5 
باري ايراني به ازاي هر لیتر، 1500 ريال تعیین 
شده و سهمیه ي اين شناورها هم طبق روال قبل 
از اجراي قانون هدفمندسازي يارانه ها بر اساس 
مسیر تردد در آب هاي داخلي كشور مشخص شده 
است. در صورت تردد در مسیر آب هاي خارجي، 
مابه التفاوت مسیر آب هاي خارجي و بین المللي، 
است.  شده  برآورد  ريال   3550 لیتر  هر  بهاي 
اين نرخ تركیبي براي حمل   اما به رغم تعیین 
پااليش  ملي  شركت  متأسفانه،  دريايي،  كاالي 
و پخش فرآورده هاي نفتي ايران، طبق بند 25 
بخش نامه اي كه صادر شده، نرخ گازويیل تحويلي 
به شناورهاي ايراني با هر نوع كاربري در آب هاي 
بین المللي مشرف به كشورهاي همسايه را بدون 
آب هاي  در  مسیرهاي طي شده  گرفتن  نظر  در 
داخلي، كالً لیتري 3500 ريال تعیین كرده است. 
از اين رو، اين دستورالعمل باعث تضییع حقوق 

تعاوني هاي تحت پوشش شده است.«
به  اشاره  با  كشور  سّنتي  دريانوردي  فّعال  اين 
ديدار خود با معاون بازرگاني شركت ملي پااليش 
و پخش فرآورده هاي نفتي ايران، بهانه ي قاچاق 
را  بین المللي  تعرفه هاي  تعیین  براي  سوخت 
قاچاق  »ايشان،  داشت:  اظهار  و  دانست  مردود 
سوخت را علّت اتخاذ چنین تصمیمي دانستند 
كه بنده اين كار را قصاص قبل از جنايت عنوان 
ندانستم؛ چراكه  قاچاق  را مصداق  آن  و  كردم 
عضو  باري  شناورهاي  برگشت  و  رفت  مسیر 
اتحاديه ي ما كامالً مشخص و قابل اندازه گیري 
است و با توجه به قدرت پیش رانه ي شناورهاي 
باري، مي توان به طور دقیق میزان سوخت آن ها 
را در مسیرهاي تفکیک شده ي آب هاي داخلي 
و بین المللي تعیین كرد. البته شايد اين امر، در 
خصوص شناورهاي صیادي كه مقصد و مبدأ 
آن ها  طي شده ي  مسافت  و  ندارند  مشخصي 
قابل تفکیک نیست، مصداق داشته باشد. با اين 
نرسیده  به فرجام خود  اين بحث هنوز  وجود، 
است و امیدواريم با پیگیري هاي آينده از طريق 
سازمان هدف مندسازي يارانه هاي كشور، جناب 
آقاي رويانیان، نمايندگان محترم مجلس شوراي 
آقاي  و  مجلس  دريايي  فراكسیون  اسالمي، 
مطورزاده بتوانیم بخشي از حقوق ضايع شده ي 

اعضاي خود را جبران نمايیم.«

ریزش 70درصد ي دریانوردي سّنتي با 
آزادسازي كامل بهاي حامل انرژي

حامل هاي  بهاي  كامل  آزادسازي  صورت  »در 
انرژي و پرداخت قیمت سوخت شناورها مطابق 
با قیمت جهاني، مشکالت اساسي و اصلي در 
تعاوني  شركت هاي  اتحاديه ي  اعضاي  عملکرد 
كشور  سراسر  مسافر  و  بار  دريايي  حمل ونقل 
پديدار مي شود و چنانچه تدابیر الزم براي مقابله 
و پیش گیري از اين امر اجتناب ناپذير انديشیده 
نشود، به جرأت مي توان گفت كه 60 تا 70 درصد 
از بدنه ي حمل ونقل سّنتي بار و مسافر كه اعضاي 
آن جزو دريانوردان اصیل و سنتي كشور هستند، 

آسیب مي بیند.«
»هاشمي« با بیان اين مطلب، مجدداً خواستار 
وجوه  كارگروه  بودجه ي  از  بخشي  هدايت 
براي  دريانوردي  و  بنادر  سازمان  اداره شده ي 
شد  اتحاديه  اين  اعضاي  باري  ناوگان  نوسازي 
گفت:  سازمان،  اين  با  مذاكره  آغاز  اعالم  با  و 
و  بهره   بدون  تسهیالت  تحقق  صورت  »در 
عرصه ي  در  جّدي  تحّركي  شاهد  بلندمدت، 
اقتصاد حمل ونقل دريايي خواهیم بود كه عالوه 
بر بهره مندي دريانوردي سنتي ، همه گي از اين 
اقدام مؤثر، منتفع مي شوند كه امیدواريم به زودي 

شاهد اجرايي شدن اين مهم باشیم.«

ساخت شناور مّلي
»همه ي ما اطالع داريم كه در بنادر جنوبي، لنج 
با زندگي دريانوردان عجین شده است؛ يعني اگر 
در اين بنادر، لنج از چرخه ي دريانوردي سّنتي 
دچار  ما  اصیل  دريانوردان  زندگي  شود،  خارج 
مناسب  نوسازي  اگر  مي شود.  جّدي  مشکالت 
ابداع شناور ملي كه حداقل  با  شناورها همراه 
ظاهري شبیه به لنج داشته باشد، و مطابق با 
اصول و استانداردهاي بین المللي صورت پذيرد، 
به طوري كه شناور مورد نظر دريانوردان سّنتي 
البته  و  نکند  »غیركنوانسیوني«  اصطالحاً،  را 
و  بازرسي  شركت  يک  هماهنگي  و  نظارت  با 
رده بندي معتبر، مي تواند بسیار مؤثر و سودآور 

باشد.«
»هاشمي«، با بیان اين مطلب، اظهار امیدواري 
و  بندري  امور  اصلي  تصمیم گیران  كه  كرد 
دريانوردي، ضمن لحاظ كردن پیشینه ي فرهنگي 
لنج به منزله ي شناور ملي، مالحظات فّني را نیز، 
مد نظر قرار دهند و در اين مورد گفت: »البته ما 
راضي نیستیم شناوري غیراستاندارد، جايگزين 
ساخت  خواهان  بلکه  بشود؛  فعلي  شناورهاي 
داراي  و  باال  تناژ  و  بازده  با  استاندارد  شناوري 
توجیه منطقي، اقتصادي و فّني هستیم تا در 
مد  كارايي هاي  با  متناسب  مختلف،  سفرهاي 
دريانوردان سّنتي  پاسخ  گوي هزينه هاي  نظر، 
نیز باشد. امیدواريم مسئوالن مربوطه كمک هاي 
الزم و در خور توجهي در اين خصوص به قشر 

محروم دريانوردان سّنتي كشور ارائه بدهند.«
وي در ادامه ي سخنانش، از اجراي ناقص قانون 
بیمه ي مشاغل سخت و زيان آور توسط سازمان 

همه ي ما اطالع داریم که در بنادر جنوبي، لنج با 
زندگي دریانوردان عجين شده است؛ یعني اگر در 
این بنادر، لنج از چرخه ي دریانوردي سّنتي خارج 
شود، زندگي دریانوردان اصيل ما دچار مشكالت 

جّدي مي شود.
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تأمین اجتماعي در ارتباط با دريانوردان سّنتي، 
به شدت انتقاد كرد و گفت: »البته اجراي قانون 
با  ارتباط  در  زيان آور  و  بیمه ي مشاغل سخت 
دريانوردان زحمت كش، تا حدي بهتر شده است؛ 
شناورهاي  در  مستقر  دريانوردان  كه  به طوري 
تا  و  مي شوند  بیمه  سفري  صورت  به  سّنتي، 
زماني كه در سفر هستند، تحت پوشش بیمه و 
مزاياي بازنشستگي قرار مي گیرند؛ ولي به محض 
بازگشت از سفر و در طول استراحت براي سفر 
بعدي، شامل بیمه ي تأمین اجتماعي نمي شوند 
و سازمان تأمین اجتماعي، دريانوردان سّنتي و 
خانواده هاي آنان را در اين حالت، تحت پوشش 
ادامه ي  براي  آن،  بر  نمي دهد. عالوه  قرار  خود 
برخورداري از حقوق بیمه و مزاياي بازنشستگي، 
تعداد خدمه ي هر شناور،  تايید  مانند  مواردي 
بستگي به اخذ استعالم از اداره ي بندر مربوطه 
دارد كه اين امر نیز، جزو مشکالت دريانوردان 

سّنتي محسوب مي شود.«
تعاوني  شركت هاي  اتحاديه ي  مديرعامل 
حمل ونقل دريايي بار و مسافر سراسر كشور، قصور 
دريانوردان  بیمه ي  به  مربوط  قوانین  اجراي  در 
سّنتي را باعث طوالني تر شدن دوران كار آنان، 
با  را مغاير  از 20 سال دانست و آن  به بیش تر 
و  براي مشاغل سخت  بیمه  آيین نامه ي شمول 
زيان آ ور كه توسط سازمان تأمین اجتماعي تدوين 
شده است، دانست و در اين مورد خاطرنشان كرد: 
»موضوع ديگر، حذف پوشش بیمه ي بیکاري از 
قانون بیمه ي دريانوردان سّنتي است؛ به اين نحو 
كه پیش از اين و در زمان اخذ سهم كارفرما و 
كارگر توسط سازمان تأمین اجتماعي، تخفیفي 
3درصدي توسط دست اندركاران اين سازمان به 
بیمه شدگان تعلق مي گرفت كه بعدها مشخص 
شد اين تخفیف، ظاهري بوده و بر اثر حذف سهم 
بیمه ي بیکاري از اصل بیمه و مزاياي بازنشستگي 
دريانوردان سنتي بوجود آمده است، كه عمالً اين 
و  حقوق  دريافت  از  بیکاري،  دوران  در  را  گروه 
مزاياي بیمه ي بیکاري بي بهره كرده است كه خود، 
اجحافي نابخشودني محسوب مي شود. امیدواريم 
با ادغام دو وزارت خانه ي كار و امور اجتماعي با 
رفاه و تأمین اجتماعي، بتوانیم حقوق ضايع شده ي 

دريانوردان سّنتي را احیا كنیم.«
كشور،  سّنتي  دريانوردي  عرصه ي  فّعال  اين 
خواستار پرداخت يارانه به دريانوردان سّنتي در 
قبال تأمین 50درصد از تعرفه ي بیمه ي تأمین 
اجتماعي مشابه صنوف صیادي، تاكسي راني و 
ساير صنف هاي مربوط به حمل نقل، توسط دولت 
شد و در اين خصوص اظهار داشت: »متأسفانه، 
اتحاديه ي ما از دريافت اين يارانه ي دولتي كه 
پرداخت  اقشار آسیب پذير  از  به منظور حمايت 
مي شود، محروم مانده است. از اين رو، با توجه 
به ثروت آفرين بودن مشاغل  دريايي، سختي كار 
و مشکالت عديده ي اين صنف امیدواريم كه با 
پیگیري هاي انجام شده، همکاران ما هم مشمول 

دريافت يارانه هاي اِعطايي شوند.«
و  بازرگاني  بیمه هاي  ارائه ي  از  »هاشمي«، 

به  توجه  با  بیمه اي  توسط شركت هاي  باربري 
رضايت  اظهار  بیمه  صنعت  رقابتي  زمینه هاي 
امضاي  قالب  در  را  موجود  مشکالت  و  كرد 
بیمه اي،  قرارداد  الحاقیه هاي  اخذ  و  تفاهم نامه 
برنامه ريزي  خصوص  در  و  دانست  حل  قابل 
تصريح  برون مرزي  دريايي  مسافرت هاي  براي 
كرد: »در اين زمینه برنامه ريزي خاصي نداريم 
و عمده ي فعالیت هاي ما مربوط به ترّدد مسافر 
بین بنادر و جزاير داخلي، مانند: از بندرعباس به 
قشم كه 90 تا 95درصد مسافرت هاي دريايي را 
شامل مي شود و از جزيره ي خارک به بندر گناوه. 
بي شک  موجود،  توانمندي هاي  به  توجه  با  اّما 
قادر به برنامه ريزي و ارائه ي خدمات در بخش 
هستیم  نیز  برون مرزي  دريايي  مسافرت هاي 
ما طي سال هاي  گران بهاي همکاران  تجربه  و 
اخیر، انجام چنین اقداماتي را براي ما ممکن مي 

سازد.«
از احداث موج شکن ها و  ابراز خرسندي  با  وي 
اين  كشور،  جنوبي   سواحل  در  كوچک  بنادر 
امر را باعث رشد و توسعه ي دريانوردي سّنتي و 
ارتقاي فرهنگ ساحل نشیني در كشور دانست و با 
تقدير از اقدامات مؤثر سازمان بنادر و دريانوردي، 
توسعه ي  و  گسترش  باعث  را  راه كارها  اين 
سرمايه گذاري در بخش حمل ونقل دريايي بار و 
مسافر دانست و ضمن درخواست انجام الي روبي 
بنادر كوچک و بهینه سازي اسکله هاي مستهلک 
و  تخلیه  و  رفع رسوب  بنادر،  اين  در  مسافري 
بارگیري سريع كاال ها در پس كرانه ي بنادر كالن 

را خواستار شد.■
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حساسّیت مضاعف صنایع فراساحل
»با توجه به مخاطره آمیز بودن عملیات استخراج و 
تولید نفت و گاز از مخازن دريايي و  همراه بودن 
اين نوع فعالیت ها با سختي كار در قالب مشاغل 
صنايع  حساسّیت  كه  گفت  بايد  دريانوردي، 
فراساحل نفت و گاز، شکل مضاعفي به خود گرفته 

است.«
دريايي  عملیات  ريیس  شهرستاني كیا«،  »علي 
شركت نفت فالت قاره ي ايران با بیان اين مطلب، 
در خصوص فعالیت هاي اين شركت در حوزه ي 
قاره ي  فالت  نفت  »شركت  گفت:  دريانوردي 
ايران، وظیفه ي تولید نفت و گاز از مخازن موجود 
در خلیج فارس را به عهده دارد و از اين رو، در 
اين حوزه، متولي فعالیت هاي ديگر دريايي مانند 
ساخت سکو و تأمین تجهیزات دريايي مانند كرين 
بارج، دكل هاي حفاري و كشتي هاي متعدد در 
انواع مختلف نیز مي باشد. اكنون عملیات صادرات 
از  و  كاركنان  توسط  اين شركت،  تولیدي  نفت 
مسیر پايانه هاي نفتي در اختیار آن، انجام مي شود 
كه اين امر، به لحاظ بازاريابي و صادرات نفت توسط 
ساير  از  را  آن  ايران،  قاره ي  فالت  نفت  شركت 
شركت هاي تابعه ي وزارت نفت كه صادرات نفت 
خود را به كمک شركت پايانه هاي نفتي ايران انجام 

مي دهند، متمايز كرده است.« 
وي با بیان اين مطلب كه سازمان دهي عملیات 
دريايي در مجموعه ي شركت نفت فالت قاره ي 
راهنمايان  و  پايلوت  عهده ي  بر  آغاًز  در  ايران، 
مستقر در مناطق نفتي است كه از دانشگاه هاي 
فارغ التحصیل شده اند،  و خارجي  معتبر داخلي 
افزود: »نفت تولیدي در حوزه هاي جزاير سیري 
و الوان و میدان نفتي سروش به صورت مستقیم 

صادر مي شود و پايلوت ها و راهنمايان دريانورد 
شركت ، هدايت كشتي هاي كوچک مثل شناورهاي 
يدک كش و ساپالي بوت ها و همین طور، ساير امور 
تداركات دريايي را بر عهده دارند. از اين رو، واقعاً 
بايد هفته ي جهاني دريانوردي را به اين عزيزان 
كه در شرايط سخت جزاير و میدان هاي نفتي و 
دور از خانواده و بستگان خود كار مي  كنند، تبريک 
بگويم. نامگذاري هفته ي آخر ماه سپتامبر هر سال 
از  به عنوان هفته ي جهاني دريانوردي  میالدي 
سوي IMO كه مصادف با هفته ي اول مهرماه 
است، موجبات مباهات ما و همه ي دريانوردان را 

فراهم مي آورد.
و  نفت  عرصه هاي  پیش كسوت  و  فّعال  اين 
نیروگاه هاي  اين كه خوراک  بیان   با  دريانوردي، 
حرارتي جزيره ي خارک و جزيره ي قشم، از گاز 
تولیدي در منطقه ي نفتي بحرگان و منطقه ي 
نفتي سیري تأمین مي شود و توربین هاي موجود به 
جاي گازويیل از سوخت پاک گاز شیرين تولیدي 
در اين میادين استفاده مي كنند،  خاطرنشان كرد: 
»در حال حاضر، تنها به خاطر جايگزيني سوخت 
گاز به جاي گازويیل در نیروگاه حرارتي كیش 
كه توسط شركت نفت فالت قاره ي ايران تولید 
و تأمین مي شود، ساالنه بالغ بر 100میلیون دالر 
در مصرف گازويیل صرفه جويي مي شود. عالوه بر 
آن، بر اثر اين جايگزيني شاهد كاهش آثار مخرب 
زيست محیطي در محیط زيست گسترده ي  دريايي 

نیز هستیم.«

چالش هاي اساسي دریانوردان
و  بندري  و  دريايي  عملیات  بودن  »طاقت فرسا 
سخت كوشي دريانوردان بر كسي پوشیده نیست 

ریيس عمليات دریایي شرکت نفت فالت قاره ي ایران

مشاغل دريايي از تنوع زيادي برخوردارند كه برخي از آن ها 
مردم  براي  هم  هنوز  طوالني؛  پيشينه ي  و  قدمت  به رغم 
و  نفت  بخش  در  كشور  فراساحل  صنايع  مانده اند.  ناشناخته 
گاز، داراي قدمتي 50ساله است كه به رغم سختي هاي فيزيكي 
و خطرات فراوان كاري، عده ي زيادي از دريانوردان را به سوي 
ايران،  فراساحل  دريانوردي  عرصه ي  است.  كرده  جلب  خود 
بيش تر به ميدان جنگي نابرابر شبيه است كه در آن، رقباي 
خارجي، عالوه بر برخورداري از فن  آوري هاي جديد، امكانات 

بيش تر و بهتري نيز در اختيار دارند. 
بخش عمليات دريايي شركت نفت فالت قاره اي ايران، متولي 
گازي  و  نفتي  ميادين  از  گاز  و  نفت  توليد  و  استخراج  اصلي 
داخلي  عملكرد  از  اطالع  به منظور كسب  است،  فارس  خليج 
با  گفت وگويي  دريا«  و  »بندر  خبرنگار  بخش،  اين  خارجي  و 
اين  دريايي  عمليات  رييس  كيا«،  شهرستاني   علي  »كاپيتان 
شركت انجام داده است كه ماحصل آن را در سطرهاي بعد با 

هم مي خوانيم:
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اما اين نوع كار با وجود آن كه دوري اين عزيزان 
از خانواده، به جنگ دريا رفتن، رويارويي با حوادث 
طبیعي و رويدادهاي غیرمترقبه ي دريايي مانند: 
طوفان هاي سهمگین، حضور در عرصه هاي بندري 
و دريايي را براي دريانوردان تبديل به افتخار كرده 

است.«
»شهرستاني كیا«، با بیان اين مطلب، دريانوردان را 
افرادي بردبار و صبور توصیف كرد كه مرارت هاي 
گذراندن  سر  از  به  توجه  با  را  زندگي  معمول 
سختي هاي طاقت فرساي شغلي خود،  مي توانند 
به آساني تحمل كنند و بر مشکالت متعارف خود 
فائق آيند، گفت: »مي توان با معرفي افراد دريانورد 
در سطح جامعه، عالوه بر نهادينه كردن فرهنگ 
دريانوردي در میان آحاد مختلف كشور، آنان را 
به منزله ي افرادي قابل احترام به مردم و جهانیان 
شناساند. به همین خاطر، دست اندركاران جامعه 
انتظارات  حداقل  تأمین  براي  لحاظ  هر  از  بايد 

معقول و منطقي دريانوردان تالش كنند.«
با  مرتبط  حرفه هاي  گرفتن  قرار  خواستار  وي 
صنايع فراساحل در زيرمجموعه ي دريانوردي به 
عنوان مشاغل سخت و زيان آور شد و با بیان اين 
مطلب كه در حال حاضر، شاغالن بخش دريايي 
پوشش  تحت  ايران،  قاره ي  فالت  نفت  شركت 
قوانین بیمه و بازنشستگي مجموعه ي صنعت نفت 
قرار دارند كه اين امر، باعث افزايش مدت سنوات 
خدمتي آنان و بازنشسته شدن دريانوردان در سّن 
60 سالگي شده است،  افزود: »اين امر، با مقوله ي 
سخت و زيان آور بودن حرفه دريانوردي و ديگر 
شاغالن بخش فراساحل منافات دارد كه امیدواريم 
بتوان براي حّل اين مشکل اقدامات الزم را بعمل 
آورد. نکته ي مهم تر اين كه، علیرغم روند فزاينده ي 
ثروت آفريني صنايع فراساحل، دريانوردان شاغل 
در اين عرصه، به رغم رقابت با همکاران خارجي 
خود، در شرايط نابرابر و با توجه به اين كه مخازن 
نفتي و گازي موجود، حداقل براي 50 سال آينده، 
مي تواند ثروت هاي فراواني را به كشور ارايه كند، 
همچنان از دريافت حقوق برابر محروم هستند. 
بنابراين اگر درصدد برقراري عملیات بین المللي 
در زمینه ي نفت و گاز هستیم، بهتر است اين 
عزيزان از حقوق و مزاياي بین المللي نیز برخوردار 

باشند.«
ريیس عملیات دريايي شركت نفت فالت قاره ي 
با  شركت  اين  دريانوردان  شديد  رقابت  ايران، 
همتايان خارجي خود را به جنگ تشبیه كرد و در 
خصوص فعالیت هاي دريانوردان شاغل در صنعت 
فراساحل كشور، گفت: »در حال حاضر، برداشت 
نفت و گاز از مخازن مشترک خلیج فارس توسط 
رقباي ما، به صورت غارتگرانه ادامه دارد و براي 
اين كه بتوانیم از روند اين غارت فراگیر جلوگیري 
كنیم، بايد از قافله ي رقابت منطقه اي و جهاني 
عقب نمانیم و اطالعات و دانش دريانوردي خود 
را به روز كنیم و با بهره گیري از تکنولوژي  مدرن 
دنیا، ضمن رقابت شانه به شانه با همتايان خود، 
به طور  حداقل  نیز،  خدادادي  مشترک  منابع  از 

مساوي برداشت كنیم.«

اين فّعال و پیش كسوت عرصه ي دريانوردي كشور، 
با بیان اين مطلب كه رقباي ايران با بهره گیري از 
فّنآوري هاي جديد صنعت فراساحل و به كارگیري 
میادين  مواهب  از  بیش تر،  امکانات  و  سرمايه 
مشترک، بیش از ما بهره برداري مي كنند، اظهار 
داشت: »بايد بپذيريم كه براي انجام هر كاري، 
نیازمند ابزار مورد نیاز آن كار هستیم و متأسفانه،  
بهره مندي عمده از ابزارهاي جديد همراه با فّنآوري 
روز دنیا، عمدتاً در دست رقباي ما قرار دارد و ما 
تولید  توان  از  مناسب  بهره گیري  با  مي توانیم 
داخلي در كنار بازاريابي و امکان سنجي درست، 
ضمن جبران عقب ماندگي فعلي، بیش از پیش در 
زمینه ي ثروت آفريني از صنايع و فرآورده هاي نفت 

و گاز كوشا باشیم.«
»شهرستاني كیا«، با اشاره به قبول واقعیت هاي 
موجود و با بیان اين كه به منظور بهره گیري از سهم 
واقعي و بین المللي خود از دريا، بايد نگاه بین المللي 
به موضوعات دريايي و دريانوردي داشته باشیم، بار 
ديگر بر اعطاي حقوق برابر بین المللي به دريانوردان 
شاغل در بخش هاي دريايي و فراساحلي تأكید كرد 
و ناديده گرفتن اين موضوع را باعث عدم دست يابي 
به اهداف عالیه در ثروت آفريني از دريا و توسعه ي 

مشاغل دريانوردي دانست.

مالحظات زیست محیطي فراساحل
»استخراج نفت و گاز در دريا، كاري بسیار پرخطر 
قاره ي  فالت  نفت  و خوشبختانه، شركت  است 
سالمت،   بخش  فّعال كردن  با  گذشته  از  ايران، 
اجراي  با  و   )HSE( زيست  محیط  و  ايمني 
مصوبات و مجموعه ي قوانین مربوط به عملیات 
معیارهاي  و  استانداردها  رعايت  به منظور  نفتي 
زيست محیطي، به سالمت و بهبود محیط زيست 

دريا و خشکي ياري رسانده است.«
امکان  مطلب،   اين  بیان  با  »شهرستاني كیا«، 
استانداردهاي  رعايت  بدون  را  نفت  صادرات 
و  ندانست  امکان پذير  زيست محیطي،  و  نفتي 
صادراتي،  نفت  تولید  زمینه ي  در  »اگر  گفت: 
استانداردهاي بین المللي در خصوص میزان آب، 
ناخالصي، درصد تركیبات و ساير خواص فیزيکي 
رعايت نشود، امکان پايداري در بازارهاي موجود و 
دست يابي به بازارهاي بین المللي وجود ندارد؛ زيرا 
مشتريان نفتي، همواره عالوه بر در نظر گرفتن اين 
استانداردها، به میزان حوادث روي داده در صنعت 

نفت و فراساحل نیز توجه دارند.«
فالت  نفت  شركت  كه  مطلب  اين  بیان  با  وي 
زيست  محیط  از  حفاظت  براي  ايران  قاره ي 
دريايي و پیرامون حوزه ي فعالیت خود، سکوهايي 
آ ن دچار  در  سّیالي  دارد كه هیچ  اختیار  در  را 
آ ن  در  و  نمي شود    )Zero discharge(نشت
از تمام استانداردهاي زيست محیطي اِعمال شده 
تبعیت مي شود، افزود: »عمالً هیچ نوع گازي در 
نمي شود  سوزانده  شركت  فراساحل  تأسیسات 
و از اين رو، گاز شیرين موجود در نفت میادين 
تأمین  بر  عالوه  شركت،  اين  بهره برداري  مورد 
خوراک نیروگاه هاي حرارتي منطقه، براي بازيافت 

و استخراج نفت، مجدداً به مخازن موجود تزريق 
مي شود. بنابراين، راه برد اصلي شركت نفت فالت 
قاره ، ضمن رقابت شانه به شانه با رقیبان خود، 

تولید بدون آلودگي از حوزه هاي دريايي است.«
ريیس عملیات دريايي شركت نفت فالت قاره ، 
را  ذي مدخل  سازمان هاي  كارگروهي  اقدامات 
در صنعت فراساحل كه در قالب پنجره ي واحد 
عمل مي كنند، ناكافي دانست و خاطرنشان كرد: 
معترف  و  نیستند  اثرگذار  هنوز  اقدامات  »اين 
هستیم كه اين فشار به صورت محسوسي شبیه 
به فشار تحريم هاي هدفمند اقتصادي است و در 
حال حاضر، پیمانکاران شركت به دلیل تحريم ها 
و اِعمال محدوديت هاي شديد در عملیات بانکي، 
دچار مشکالت عديده اي شده اند و حتي پس از 
انعقاد قرارداد نیز، نتوانسته اند ضمانت نامه ي بانکي 
مور نیاز پیمان خود را به ما ارائه دهند، از اين رو 
بانک هاي كارگزار و پوشش دهنده ي آنان، حتي اگر 
از شعب خارجي يک بانک ايراني مثالً در كشور 
امارات متحده ي عربي باشند، باز هم نتوانسته اند 

مي توان با معرفي افراد دریانورد در سطح جامعه 
عالوه بر نهادینه کردن فرهنگ دریانوردي در ميان 
آحاد مختلف کشور، آنان را به منزله ي افرادي قابل 
احترام به مردم و جهانيان شناساند. به همين خاطر، 
دست اندرکاران جامعه باید از هر لحاظ براي تأمين 
حداقل انتظارات معقول و منطقي دریانوردان تالش 

کنند.
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ضمانت نامه ي بانکي مورد نیاز را صادر كنند، كه 
اين امر، خود باعث بروز فشارهاي ناشي از قوانین 
و مقررات محدودكننده و بي بازده داخلي هم شده 

است.«
»شهرستاني  كیا«، از عدم تحقق تعهدات بین المللي 
انتقاد كرد و در اين  شركت هاي بیمه ي داخلي 
خصوص اظهار داشت: »با توجه به تعامل بین المللي 
توسط  ارايه شده  نوع خدمات  فراساحل،  صنعت 
شركت هاي بیمه اي ايران، هنوز ابعاد بین المللي 
پیدا نکرده و عمده فعالیت بیمه ها در زمینه ي 
صدور بیمه نامه هاي شخص ثالث و بدنه ي اتومبیل 
خالصه شده است. بنابراين در صورت بروز خسارات 
دريايي،  نفتي   سکوهاي  از  يک  هر  براي  ناگوار 
پوشش سريع و بهینه ي بیمه اي وجود ندارد كه 
اين امر، از عدم نگاه كالن و بین المللي در عملکرد 
شركت هاي بیمه ي داخلي سرچشمه مي گیرد كه 
امیدواريم روش ها و نگرش هاي موجود در بخش 

ارايه  دهنده ي خدمات، تصحیح و منطقي شود.«
قاره ي  ريیس عملیات دريايي شركت نفت فالت 
بخش  در  دريانوردي  فعاالن  درخواست  از  ايران، 
بیمه اي  كنسرسیوم  تشکیل  بر  مبني  فراساحل 
سرمايه هاي  بهینه ي  تجمیع  به منظور  داخلي 
متمركز شركت هاي بیمه و امکان واكنش هماهنگ 
اين  در  و  داد  بروز خسارات كلي خبر  در صورت 
خصوص تصريح كرد: »تشکیل چنین كنسرسیومي، 
مي تواند تبعات حوادث احتمالي در صنعت عظیم و 
راه بردي فراساحل و تلفات دريانوردان متخصص آن 
را به حداقل میزان قابل قبول برساند. عالوه بر آن، 
در نشست رسمي اتحاديه ي مالکان كشتي ايران، 
به منظور همکاري هرچه بیش تر دريانوردان، پیشنهاد 
تشکیل كلوپ پي اند آي ملي با جمع آوري و تمركز 
سرمايه هاي داخلي را ارايه داده ايم تا با فراهم آوري 
پوشش مناسب بیمه اي، عالوه بر شناورهاي موجود، 
مجموع تأسیسات دريايي و فراساحل نفت و گاز را نیز 
بتوانیم پوشش دهیم كه متأسفانه اين اقدام تاكنون 
نیازمند حمايت  و  نرسیده  نتیجه ي مشخصي  به 
جدي دولت براي صیانت از سرمايه هاي دريانوردي و 

زيرساخت هاي بندري و دريايي است.«
وي، خواستار بهره گیري و الگوبرداري از تجارب 
بیمه گذاري هاي موفق جهان، چون لويدز به منظور 
پوشش ريسک هاي دريانوردي داخل و خارج از 
كشور شد و گفت: »با تشکیل كلوپ پي اند آي، 
و  حفاظت  ضمن  خارجي،  بیمه اي  شركت هاي 
بیمه اي  بضاعت هاي  و  سرمايه ها  از  پشتیباني 
خود، از منافع بیمه گذاران به نحو  احسن صیانت 
مي كنند و در صورت بروز حادثه اي مثل بحران 
نفتي خلیج مکزيک، مي توان از سکوها و دكل هاي 

دريايي حمايت كرد.«
اين فّعال دريانوردي كشور، وضع برخي قوانین 
از  بدتر  اقداماتي  را  گمركات  توسط  داخلي 
تحريم هدف مند اقتصادي دانست و افزود: »در 
برخي موارد با ورود كااليي راهبردي به مناطق 
آزاد تجاري و اقتصادي، به دلیل وجود قوانین و 
وقفه هاي  شاهد  گمركي،  دست وپاگیر  مقررات 
طوالني در ترخیص كاال هستیم كه ضرر اصلي 

آن متوجه دريانوردان و صنعت فراساحل مي شود. 
توسط همه ي  قوانین  اين  است  بهتر  رو  اين  از 
سازمان هاي ذي ربط در امر دريانوردي به طور اعم 
و صنعت فراساحل به طور اخص، به عنوان صنعتي 
ثروت آفرين، با نگاه ملّي و به طور جّدي اصالح شود 
تا هرچه بیش تر شاهد افزايش انگیزه ي دريانوردان 
و دست اندركاران اين صنعت و ساير مشاغل مرتبط 

با آن باشیم.« 
»شهرستاني كیا«، ضمن قدرداني از اقدامات مؤثر 
سازمان بنادر و دريانوردي براي حل مشکالت و 
معضالت قشر دريانورد و  ايجاد تعامل و هم افزايي 
مؤثر و پويا با مشاغل دريانوردي، خاطرنشان  كرد: 
سازمان  دريانوردي،  و  بنادر  سازمان  با  »همراه 
حفاظت از محیط زيست و برخي ارگان هاي ديگر 
نیز، با تسهیل قوانین و مقررات خود در بخش هاي 
بندري و دريايي، توانسته اند و دريانوردان را براي 
ثروت آفرين  فعالیت هاي  در  پايداري  و  استمرار 

خود، دل گرم و مصمم كنند.«

دزدي دریایي و توسعه ي دریانوردي
ريیس عملیات دريايي شركت نفت فالت قاره ي 
ايران، ضمن ابراز خوشنودي از عدم وجود پديده ي 
خلیج فارس،  منطقه ي  در  دريايي  دزدي  زشت 
به منظور  عمان  درياي  در  لرزه نگاري  عملیات  به 
اكتشاف میادين نفتي و گازي احتمالي اشاره كرد 
مشکل  بروز  و  اختالل  ايجاد  از  نگراني  ابراز  با  و 
براي دريانوردان فّعال در درياي عمان بر اثر وقوع 
وضعیت  مورد  در  دريايي،  دزدي  فراوان  حوادث 
به  توجه  »با  داشت:  اظهار  كشور  دريايي  صنايع 
جوانب فراوان ثروت آفريني مشاغل دريانوردي در 
جهان، بسیاري از كشورهاي كوچک، مثل: كومور و 
جزيره ي سنت وينسنت در درياي كارائیب، با تسهیل 
قوانین خود در زمینه ي ثبت شناورها و اعطاي پرچم 
مالکیت به آن ها،  ضمن هدايت عمده ي شركت هاي 
كشتي راني و مالکان كشتي، عمده ي درآمد خود را 

نیز، از اين محل كسب مي كنند.«
فراوان  مزاياي  وجود  به  كیا«،  »شهرستاني 
سواحل  وجود  قبیل:  از  ايران  در  دريانوردي 
طوالني، درياي گسترده و زيبا، عمق مناسب آب 
دريا، وجود جزاير متعدد و ساير مواهب دريانوردي 
زمینه ي  در  »هنوز  كرد:  خاطرنشان  و  اشاره 
تعمیرات كشتي كار خاصي صورت نگرفته است؛ 
البته با احداث دايک هاي تعمیراتي در تأسیسات 
شركت ايزوايکو كه حتي قادرند كشتي هايي به 
وزن 80هزار تن را تعمیر كنند، تالش هاي قابل 
تقديري انجام شده است؛ كه مي توان با توسعه ي 
آن ها در قالب ياردهاي بازيافت كشتي ــ مانند 
آن چه در كشورهاي هندوستان و پاكستان صورت 
مي پذيرد ــ با خريد كشتي هاي قابل اسکراپ و 
فرسوده ي قابل بازيافت، ضمن بهره گیري از ادوات 
ارزش مند آن ها از قبیل: پمپ ها و لوله ها، فوالد 
و فلزات قابل بازيافت، الشه ي باقي مانده را نیز به 
صنايع مربوطه ارسال كرد و از اين راه، با ايجاد 
اشتغال مولد و پايدار، ثروت آفريني فراواني را پديد 

آورد.«

وي با انتقاد از مقوله ي آموزش هاي دريانوردي، 
با  مرتبط  دانشگاه هاي  شدن  فّعال تر  خواستار 
علوم دريانوردي شد و در اين خصوص تصريح 
دانشگاه ها  از طريق  انساني  منابع  »تأمین  كرد: 
نیز، بخشي از غفلت هاي متوالي ما در توسعه و 
دانشگاه  مثالً  است.  دريانوردي  مشاغل  ارتقاي 
صنعت نفت محمود آباد، جاي تعجب دارد كه اين 
دانشگاه چرا از  سال گذشته در برخي رشته هاي 
علوم دريانوردي فعال شده و در سال هاي قبل، 
عمالً هیچ نوع فعالیت آموزشي نداشته و دانشجو 

نگرفته است.«
اين فّعال دريانوردي كشور با بیان  اين مطلب 
داراي  هم  خشکي  در  محصور  كشورهاي  كه 
منابع  استعداد  به  هستند،  زيادي  دريانوردان 
و ضمن  كرد  اشاره  ايران  در  دريانوردي  انساني 
دريانوردان  و  خدمه  به كارگیري  از  تأسف  ابراز 
خارجي در ناوگان و مشاغل دريايي كشور، گفت: 
»آرزومندم كه نیازهاي ا نساني و تجهیزاتي هر 
60 فروند كشتي  استیجاري موجود در شركت 
نفت فالت قاره ي ايران، از كاركنان دريايي داخلي 
تأمین شود؛ اما از طرف ديگر، شاهد تولید انبوه 
كشتي هايي هستیم كه بدون مشورت و بازاريابي 
تولید مي شوند و بخش اعظمي از آن ها به دلیل 
عدم تقاضا، عملیاتي نمي شوند و در سواحل  كشور 

به صورت غیرفعال لنگر مي اندازند.«
»شهرستاني كیا«، با طرح اين پرسش كه چرا با 
توجه به قدمت 50 ساله ي تولید نفت و گاز از 
صنايع فراساحل كشور، هنوز فعالیت هاي ساخت 
و ساز متناسب با اين عملکرد، توسط كارخانجات 
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به  است؟  نپذيرفته  صورت  داخلي  كشتي سازي 
وجود 15 میدان نفتي و قريب به 14 دكل دريايي 
در بخش فراساحل كشور اشاره كرد و افزود: »هر 
دكل اين شركت، نیازمند 2 شناور ساپالي بوت 
است؟ اّما به دلیل عدم مشورت و فقدان بازاريابي 
متناسب با فعالیت صنايع كشتي سازي و با توجه 
به وجود رقابت فشرده ي نفتي در منطقه، ما براي 
جبران عقب ماندگي خود، نمي توانیم منتظر ساخت 
اين كشتي ها در داخل كشور باشیم و به رغم آمادگي 
براي خريد اين گونه از شناورها، صنايع داخلي قادر 

به تأمین به موقع  اين شناورها نیستند.«
ريیس عملیات دريايي شركت نفت فالت قاره ي 
ايران، از عدم رعايت شرايط فني مناسب شناورهاي 
تولید داخل از قبیل: ارتفاع، ابعاد، آب خور و ساير 
معیارهاي فّني به منظور برآوردن نیازهاي فعلي 
بخش فراساحل كشور انتقاد كرد و آن را ناشي 
از عدم بازاريابي و مشورت با شركت هاي نیازمند 
دانست و در ادامه گفت: »در حال حاضر در بنادر 
شهیدرجايي، بوشهر، خرمشهر و آبادان، امکانات 
پايدار  و  مولّد  اشتغال  ايجاد  براي  خوبي  بسیار 
دريانوردي وجود دارد كه با مد نظر قرار دادن آن ها، 
مي توان باعث توسعه و ارتقاي صنعت كشتي سازي 
تأسیسات  ويژه ي  توانايي هاي  به رغم  شد،  نیز 
صدراي بوشهر در تولید تانکرهاي 100هزار تني 
حمل نفت و ساير شناورها، نبايد نیازهاي عمده ي 
صنايع دريايی از قبیل: ساخت دكل هاي دريايي 
كه از جمله تقاضاهاي اصلي صنايع فراساحل طي 
حداقل 50 سال آينده در دريا محسوب مي شود، 
مورد غفلت قرار گیرد. از سوي ديگر، شاهد آن 

هستیم كه تولیدكنندگان چیني در اين زمینه با 
امکان سنجي بازار و برآورد تقاضا براي دكل هاي 
دريايي، در مرحله ي خاّصي از ساخت آن، اقدام 
به بازاريابي گسترده اي مي كنند تا محصوالت شان 
بدون استفاده نماند. البته برآورد دقیق از تقاضاي 
چنین كاالهاي راهبردي در دوره هاي چندساله 
)ترنوور كاال(، مي تواند صنايع و مشاغل دريانوردي 
ما را در بهره گیري از توانمندي داخلي ياري دهد.«

سند چشم انداز توسعه ي  كشور
توسعه ي  چشم انداز  سند  كه  مي رسد  نظر  »به 
اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي كشور در افق سال 
1404 ترسیم شده و دستورالعمل هاي آن نیز به 
سازمان هاي مربوطه ابالغ شده است. خوشبختانه، 
در مجموعه ي سازمان بنادر و دريانوردي، به عنوان 
متولي اصلي عملیات بندري و دريايي كشور كه 
رسمیت  به  دريانوردي  جهاني  سازمان  توسط 
و  مطلوب  بسیار  اقدامات  است،  شده  شناخته 
مقررات  و  قوانین  اجراي  به منظور  سازنده اي 

دريانوردي و رعايت آن ها صورت پذيرفته است.«
»شهرستاني كیا« با بیان اين مطلب، به مؤلفه هاي 
افق  در  كشور  توسعه ي  چشم انداز  سند  اصلي 
سال 1404 در رويکرد به دريانوردي اشاره كرد 
و گفت: »تدوين و ابالغ قوانین و مقررات در قالب 
پذيرمان ها و توافق نامه هاي بین المللي، از سوي 
كه  گرفته  صورت  دريانوردي  و  بنادر  سازمان 
اين گونه فرهنگ سازي براي دريانوردان قابل تقدير 
است. همچنین، اجراي قوانین دريايي، زمینه هاي 
ايمن تردد و عملیات بندري و دريايي را در آب هاي 

تحت حاكمیت ما و همین طور آب هاي بین المللي 
ايجاد كرده و سخت گیري هاي اين سازمان، هم 
كارساز و هم تقديربرانگیز است. از اين رو، چنین 
رويکرد فرهنگي، مدتي است كه در میان آحاد 
دريانوردان نهادينه شده و بر اين اساس صنعت 
دريانوردي كشور در فهرست سفید سازمان جهاني 

دريانوردي قرار گرفته است.«
وي به تأمین منابع انساني در بخش دريانوردي تأكید 
كرد و با اشاره به نقش صدا و سیماي جمهوري 
خواستار  ملي،  رسانه ي  عنوان  به  ايران  اسالمي 
برجسته تر شدن اين نقش در فرهنگ سازي جامعه  
با رويکرد به امور دريانوردي شد و افزود: »تاكنون 
توجه خاصي به بخش دريا و نهادينه سازي فرهنگ 
دريايي و مشاغل دريانوردي صورت نگرفته است؛ 
تا آن جا كه براي نمايش يک فیلم دريايي، بايد 
مکاتبات و درخواست هاي فراواني با دست اندركاران 

شبکه هاي سیما داشته باشیم.«
اين فّعال دريانوردي كشور، با بیان اين مطلب كه 
پیشرفت در امور دريايي و توسعه ي صنعت بندري 
و دريايي با انتخاب و گزينش قوانین پويا منجر 
به دست يابي به بهترين گزينه هاي ممکن خواهد 
شد؛ در پايان گفت وگوي خود، خواستار گنجانده 
شدن مباحث دريانوردي در متون درسي دوره هاي 
پیش دبستاني و دبستاني توسط وزارت آموزش و 
پرورش شد، تا هراس واهي از مفهوم دريا جاي 
خود را به عالقه و اشتیاق زاينده به چیستي و 
امکانات دريا بدهد تا به اين ترتیب، نسل آينده، 
بیش از پیش نسبت  به ثروت آفريني از دريا همت 

بگمارد. ■
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و  صيادي  جامعه  وضعيت  از  ابتدا،  در  لطفاً 
چگونگي نگاه سازمان شيالت به صنعت صيد 

براي مان بگوييد؟
نگاه سازمان شیالت به منابع آبزی در دريا اين گونه 
است كه بايد با رويکردي مسووالنه با اين ذخاير 
بهره  برداری  كه  مناسبی  مديريت  با  تا  روبرو شد 
صیادان  مي سازد،  امکان پذير  را  دريايي  ذخاير  از 
بتوانند، به صورت پايدار از اين ذخاير بهره برداری 
كنند. بهره  برداری از ذخاير دريايی، معموال به سه 
محور بستگي دارد؛ نخست، مسئله  ی ذخاير است 
و اين كه چه ذخاير و منابعی در اختیار داريم. دوم، 
وضعیت اجتماعی مناطق ساحلي است كه متناسب 
با آن، ساختارهای نظام تولید و بهره  برداری شکل 
می  گیرد. محور سوم كه بايد در مديريت صیادي 
مورد توجه قرار بگیرد،؛ مسئله  ی اقتصادی است و 
اين كه سرجمع اين بايدها و نبايدها بايد به گونه  ای 
فعالیت  يک  تحت  بهره برداری،  كه  تنظیم شود 
اقتصادی حاصل شود. هر كدام از اين محورها را 
اگر در نظر نگیريم، اين مديريت نمی  تواند به صورت 
اما  دهد.  ادامه  خود  فعالیت  به  مؤثر  و  دراز مدت 
نقطه ي تالقی اين سه محور، نقطه ي ثابتی نیست. 
هنر مديريت صنعت صیادي، بايد آنگونه باشد كه 
بتواند نقطه  ی بهینه را متناسب با شرايط پیدا كند. 
نفر صیاد در شمال و جنوب  از 145 هزار  بیش 
كشور مشغول به كارند. اين ها كسانی هستند كه به 
صورت مستقیم، با موضوع صید درگیر هستند. اگر 
مشاغل وابسته و پیوسته را هم به آن اضافه كنیم، 
رقم كسانی  كه به نحوی اشتغال آن  ها وابسته به 
درياست، بسیار افزايش مي يابد. بزرگ ترين ناوگان  
دريايي كشور،  به بخش صیادی اختصاص دارد. 
بیش از 12 هزار فروند شناور در آب هاي شمالي 
و جنوبي كار صید را انجام می  دهند كه حدود 3 
لنج  اين تعداد شناورها، در كالس  از  هزار فروند 
هستند. 50 شناور از اين تعداد، شناورهای فلزی 
بزرگ هستند و مابقي شناورهای كوچک تر. اين آمار، 
ماهیت و الگوی صیادي، كه با مسايل اجتماعی و 
اشتغال در نوار ساحلی عجین شده است را، روشن 
مي كند. انتظارات جوامع ساحلی و مسوولین اين 
است كه شیالت، همزمان با اين كه زمینه ي فعالیت 
را به صورت پايدار فراهم مي كند، بتواند در ايجاد 
ظرفیت اشتغال نیز، مؤثر باشد. كار صیادي، يک 
كار دسته جمعي و مشاركتي است. تقريباً مي توان 
گفت، صیادان يا به صورت تعاوني و يا به صورت 
گروه هاي منسجم كار مي كنند. حدود 380 تعاوني 
دارد.  وجود  كشور  جنوب   و  شمال  در  صیادي 
همه ي صیادان در شمال كشور، كار خود را تقريباً 
در چارچوب تعاوني ها دنبال مي  كنند. اما در جنوب، 
تعاوني ها از نوع تعاوني هاي خدماتي هستند، تنها 
خدمات صیادي ارايه مي دهند و همه ي صیادان را 

تحت پوشش خود نمي گیرند.

پهلوگيري  جايگاه هاي  و  صيادي  بنادر 
شناورهاي صيادي، از چه وضعيتي برخوردار 

هستند؟
در سواحل كشور  نقطه  مي كنم، حدود 40  فکر 

وجود دارد كه در آن ها كار پهلوگیري يا تخلیه ي 
آنها  به همه ي  نمي توان  اما  مي شود؛  انجام  صید 
عنوان بندر اطالق كرد؛ زيرا بخشي مراكز تخلیه ي 
صید هستند، بخشي هم امکانات بندري مناسب 
دارند كه در آن ها امور بندري انجام مي شود. سطح 
مشابه  مي شود،  ارايه  بنادر  اين  در  كه  خدماتي 
نیست. اما از نظر تعداد، مي توان گفت كه تعداد 
زيادي از اين نقاط وجوددارند كه جامعه ي صیادي، 
از آن ها به عنوان سرپناه طبیعي استفاده مي كند 
و يا با سازه هايي كه در اسکله و موج شکن ساخته 
شده و فراهم آمده ، پذيراي عملیات تخلیه ي صید 
هستند و نیز، بیانگر معیار و ضابطه اي براي ورود و 

خروج شناورهاي بندري محسوب مي شوند.
كه  شناوري  هر  صیادي،  مديريت  مکانیزم  بنابر 
خود،  سفر  هر  در  بايد  برود،  صید  به  مي خواهد 
اجازه ي صید دريافت كند و ورود و خروج آن، در 
هر نوبت ثبت شود. مشخص است كه هر شناور در 
چه تاريخي از بندر و ساحل جدا شده است و چه 

زمان به آن  مکان بازگشته است.

 سازمان شيالت ايران در پي دست يابي به چه 
اهدافي است؟ چگونه بايد از منابع موجود به 

صورت پايدار بهره برداري كرد؟
برابر آن چه در قانون حفاظت منابع و اساس نامه ي 
سازمان شیالت به تصويب رسیده است، وظیفه ي 
اصلي سازمان شیالت، حفظ و بهره برداري از منابع 
آبزي و توسعه ي آبزي پروري است. سازمان شیالت، 
نیست. كل  فعالیت تصدي گري  نوع  درگیر هیچ 
تولید و بهره برداري توسط بخش خصوصي انجام 
مي شود. تنها بخشي كه االن به موجب قانون، در 
انحصار دولت  است، صید ماهیان خاوياري است. 
كه  است  اين  يکي  شیالت،  سازمان  اهداف  از 
بهره برداري پايدار از منابع موجود صورت بگیرد؛ 
توجه  بهره برداري  پايداري  مقوله ي  به  اگر  چون 
از دست  موجود،  شغلي  فرصت هاي  عمالً  نشود، 
نمي افتد.  اتفاق  هم  توسعه اي  و  رفت  خواهند 
توسعه اي مناسب خواهد بود كه بتواند درازمدت 
و پايدار باشد. همان طور كه مي دانید، نرخ اشتغال 
در نوار ساحلي شمال و جنوب كشور در مقايسه 
با بعضي مناطق، كم تر است؛ يعني درصد بیکاري 
بیش تر است. اين ناهماهنگي، توقعي را در اذهان 
ساحل نشینان پديد مي آورد كه بتوانند بهتر و بیشتر 
از دريا بهره برداري كنند. اما نگاه درازمدت، مبني بر 
آن است كه بهره برداري بايد در چهارچوب خاصي 
صورت گیرد؛ به طوري كه بهره برداري، به ذخیره ي 
اصلي موجود در دريا صدمه نزند. اين مفهوم، در 
بهره برداري  حداكثر  نام  به  ماهیگیري،  مديريت 
پايدار شناخته مي شود. بررسي هاي صورت گرفته، 
دريا  از  حّدي  چه  در  بايد  كه  مي دهند  نشان 
بهره برداري كرد تا بتوان اين روند را در درازمدت 
ادامه داد. نکته ي ديگر، اين است كه سعي  كنیم 
مردم  غذايي  سبد  در  شیالتي  محصوالت  سهم 
افزايش يابد. سازمان شیالت به دنبال اين است كه 
در موضوع تأمین امنیت غذايي كشور، سهم خود را 
افزايش دهد. اين موضوع در برنامه ي چهارم توسعه 

سرپرست معاونت صيد 
و بنادر صيادي شيالت ایران

مديريت ذخاير گسترده آبی و بهره برداري پايدار از منابع 
غذايی دريايي ، حمايت از توليد وتكثيرمحصوالت آبزي، 

عرضه ي مستقيم آبزيان به بازارهای مصرف، فرهنگ سازي 
و ترويج مصرف ماهيان به عنوان غذای سالمتی، مقابله با 

حوادث غير مترقبه دريايی، حمايت مادی ومعنوی از صنعت 
صيد و صيادی ، انجام تحقيقات، پژوهش و آموزش های 

كاربردی و ايجاد اشتغال پايدار ، از عمده وظايفي است كه 
مي توان براي سازمان شيالت ايران برشمرد. 

»علي اصغر مجاهدی«، سرپرست معاونت صيد و بنادر 
صيادي سازمان شيالت ايران، در گفت وگو با خبرنگار 

ماهنامه ي بندر و دريا،؛ ضمن اشاره به برخی از اين وظايف 
و چگونگی انجام آنها با اعالم خبر راه اندازي دو طرح كالن 
شيالتی در دريای خزر، خليج  فارس و دريای عمان، ساير 

دست آوردهای سازمان شيالت ايران طي برنامه   های 
كوتاه مدت و ميان  مدت را برای مان بازگو كرد. آن چه در 

ادامه می خوانيد ماحاصل اين گفت وگوی كوتاه است.
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اهداف سازمان  از  ديگر  يکي  است.  بوده  نظر  مد 
شیالت اين است كه بتواند ظرفیت هاي صیادي در 

آب هاي بین المللي را ارتقا دهد.
در برنامه ي پنجم توسعه، چه ميزان توليد براي 

سازمان شيالت ايران تكليف شده است؟
ايران، مورد توافق قرار  آن چه در سازمان شیالت 
گرفته است، صید 412 هزار تن موجودات آبزي  از 
آب هاي شمال و جنوب  كشور است. اين میزان در 
سال 1389، معادل 250هزار تن بوده است. جمع 
تولید شیالتي در سال 1389، تقريباً 600 هزار تن 
برآورد مي شود. آن چه در حال حاضر در برنامه ي 
پنجم هدف گذاري شده، اين است كه آبزي پروري، 
برابر و ظرفیت صیادي به  سهم خود را به چهار 
700هزار تن افزايش پیدا كند. يعني آن چه كه به 
منزله ي تکلیف سازمان شیالت در برنامه ي پنجم 
در نظر گرفته شده، دست يابي به تولید 1میلیون 
اين  است.  برنامه   اين  پايان  در  تن  700هزار  و 
موفقیت، عالوه بر ايجاد اشتغال و سرمايه گذاري، 

باعث افزايش امنیت غذايي نیز، خواهد شد.

هم اكنون سرانه مصرف آبزيان در كشورمان 
چه ميزان است؟

به طور تقريبي در حدود 7 و نیم كیلوگرم است كه 
البته اين سهم، در مقايسه با ديگر كشورهاي دنیا 

بسیار پايین است.

آيا سازمان شيالت، سياست هايي را مورد نظر 
دارد تا به ميانگين مصرف نزديك شويم؟

بخشي از كمبودها را الزاماً نبايد از راه تولید و توسط 
صیادان تامین كرد. مي توان بخشي از اين كمبودها 
را از طريق واردات جبران كرد. اگر الگوي تغذيه و 
سالمت به گونه اي باشد كه اين سهم بسیار افزايش 
يابد و بیش تر از مقداري باشد كه تولید مي شود، 
بايد گوشه هايي از هدف  گذاري شیالت، به سمت 
وجود  با  ژاپن  در  مثالً  كند.  پیدا  گرايش  واردات 
آن كه 6 میلیون تن تولید آبزي پروري دارد، نسبت 
به واردات  همین میزان هم اقدام مي شود؛  به طوري 
كه میزان مصرف سرانه ي مردم ژاپن در حدود 70 
كیلوگرم است. البته بايد به دنبال آن باشیم كه با 

واردات ماهي، به جامعه ي صیادي آسیب نرسد.

آيا در برنامه هاي سازمان شيالت، تسهيالتي 
شناورهاي  صاحبان  از  حمايت  منظور  به 

صيادي در نظر گرفته شده است؟
حمايت از تولیدكنندگان، مد نظر سازمان شیالت 
و  مالي  حمايت ها  اين  از  بخشي  است.  ايران 
اعتباري است و بعضي ديگر ممکن است معطوف 
به هماهنگي  هاي بین المللي باشد و بخشي هم 
انواع ديگر از حمايت ها مانند؛ پشتیباني در مقابل 
هجوم دزدان دريايي را شامل مي شود. چند سالي 
است كه در درياي عمان، با حمالت دزدان دريايي 
روبه رو هستیم. بعضي از شناورهاي صیادي ايراني 
كه در آن منطقه ترّدد مي كنند، دچار آسیب شده اند. 
سازمان شیالت براي حمايت از ناوگان خودش در 
است  آن  دنبال  به  درياي عمان،  و  اقیانوس هند 

كه شناورهاي ايراني را با سیستم هاي پشتیباني، 
امنیتي و نظامي گسترده پوشش دهد و محیط امني 
براي فعالیت هاي صیادي ايجاد كند. همراه چنین 
در  هم  تسهیالت  پرداخت  موضوع  حمايت هايي، 
دستور كار سازمان قرار دارد. ساالنه تسهیالتي، در 
اختیار شركت هاي خصوصي و تعاوني هاي صیادي 
و اتحاديه ها قرار مي گیرد؛ مانند: تسهیالت نوسازي و 
تعمیرات ناوگان و اخیراً نیز، به دنبال اين هستیم تا 
از راه توافق با برخي كشورهاي منطقه، فرصت هاي 

بیش تري را براي ماهیگیران فراهم كنیم.

سازمان شيالت ايران به منظور مصونيت ناوگان 
تدابيري  از بالي دزدان دريايي،  چه  صيادي 
انديشه است؟ آيا درصدد است كه تجهيزات 

نظامي را بر روي شناورها به كار گيرد؟
رويکرد اصلي، ايجاد فضاي مناسب و محیط  امن 
است. سازمان شیالت ايران، موافقت نیروي دريايي 
ارتش براي تسلیح شناورهايي كه به آب هاي دور 
مي روند را، گرفته است و ما اكنون در صدد اجراي 
آن هستیم. از طرف ديگر، توافق نامه هايي نیز، با 
سازمان بنادر منعقد شده است تا امنیت شناورهاي 
صیادي در آب هاي بین المللي تأمین شود. پیش از 
اين، اگر شناورهاي صیادي از محدوده ي آب هاي 
پیش  مشکلي  برايشان  و  مي شدند  خارج  داخلي 
كه  بود  باور  اين  بر  عمالً  بیمه،   مي آمد، شركت 
شناورها عبور و مرور در محدوده ي تعريف شده ي 
خود را رعايت نکرده  اند و به نوعي، باز ناامني را در 
جامعه ي صیادي افزايش مي داد. طبیعي است كه 
شناورهاي صیادي براي صید به آب هاي دوردست 
مي روند.  اين شناورها بايد بتوانند محدوده ي تردد  
 IOTC به محدوده ي داخلي  از آب هاي  را  خود 
)كمیسیون  تُن ماهیان اقیانوس هند( تغییر دهند. 
بنابراين اگر اين شناورها بر اساس توافقي كه صورت 
گرفته است، بتوانند مسیرهاي آمدوشد خود را عماًل 
تنظیم كنند، پشتیباني بیمه اي نیز افزايش پیدا 
مي كند و اگر مشکلي برايشان پیش بیايد، بیمه 
خسارت هاي واردشده را پرداخت مي كند. از طرف 
ديگر، انديشیده ايم كه ناوگان را به صورت گروه گروه 
اعزام كنیم، تا بتوانند از يکديگر پشتیباني كنند. در 
اين صورت، بايد تسهیالتي براي اطالع رساني آن ها 
كردند،  برخورد  مشکلي  به  اگر  كه  فراهم  كنیم 

بتوانند به راحتي اطالع رساني كنند. 

سطوح  در  ايران  شيالت  سازمان  ارتباطات 
مّلي، منطقه اي و بين المللي چگونه  است؟ آيا 

دست آورد هايي در اين زمينه داشته ايد؟
ايران، عضو كمیسیون منطقه اي  سازمان شیالت 
صیادي است. در جنوب كشور، سازمان شیالت، به 
عضويت كمیسیون ماهیگیري به نام »ري كافي« 
درآمده كه زيرمجموعه ي فائو است و محدوده ي آن 
خلیج فارس و درياي عمان است. از سال 2011، 
به  كمیسیون  اين  مسؤولیت  سال  دو  مدت  به 
عهده ي ايران خواهد بود. در مهرماه سال جاري دو 
كارگروه آبزي پروري و مديريت صیادي به صورت 
منطقه اي با حضور نمايندگان كشورهاي عضو در 

تهران تشکیل خواهد شد. عالوه بر  اين، ما عضو 
نیز   )IOTC( اقیانوسي  ماهیان  تُن  كمیسیون 
هستیم و در سال هاي اخیر، ارتباطات مطلوب و 
كارسازي با اين كمیسیون داشته ايم. حتي در سال 
جاري میالدي، موفق شديم از كمک هاي فّني و 
اعتباري اين سازمان بهره مند شويم. در شمال نیز، 
به عضويت كمیسیون منابع زنده درآمده ايم كه با 
عضويت ايران و 5 كشور حاشیه ي درياي خزر به 
وجود آمده است. همچنین كمیسیون جديدي در 
منطقه ي  آسیاي میانه و قفقاز شکل گرفته كه 
ما هنوز عضو آن نشده ايم، ولي به عنوان ناظر، در 
جلسات آن شركت مي كنیم كه مفاد آن، بیش تر 
اين  داخلي  آب هاي  در  آبزي پروري  به  معطوف 
محدوده است. عالوه بر اين، بايد به عضويت سازمان 
شیالت ايران در ساير سازمان هاي بین المللي مثل 
ناكا،؛ )با رويکرد به توسعه ي  عملیات آبزي پروري( 
و  اينفو فیش، )مرتبط با بازاريابي آبزيان( نیز اشاره 
كرد. در اهداف كیفي برنامه هاي سازمان شیالت 
بین المللي،  سازمان هاي  با  ارتباط  افزايش  ايران، 

همواره مد نظر قرار دارد.

و صيادي  در حوزه ي صيد  جامعي  آيا طرح 
كشور تهيه و در دستور  كار سازمان شيالت 

قرار دارد؟

که  است  این  یكي  شيالت،  سازمان  اهداف  از 
بهره برداري پایدار از منابع موجود صورت بگيرد؛ 
توجه  بهره برداري  پایداري  مقوله ي  به  اگر  چون 
دست  از  موجود،  شغلي  فرصت هاي  عمالً  نشود، 

خواهند رفت و توسعه اي هم اتفاق نمي افتد.
*  *  *

دریایي  نيروي  موافقت  ایران،  شيالت  سازمان 
ارتش براي تسليح شناورهایي که به آب هاي دور 
مي روند را، گرفته است و ما اکنون در صدد اجراي 

آن هستيم.
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به  خزر  درياي  در  صیادي  و  صید  جامع  طرح 
تصويب هیأت دولت رسیده و ابالغ اين طرح نیز، در 
سال 1390 صورت گرفته است. اين طرح، شامل 
شامل  نیز،  5ساله  برنامه ي  يک  است.  پروژه  ده 
پیش بیني همه ي ابعاد مربوط به مديريت صیادي 
در دستور كار قرار دارد كه از سوي وزارت تعاون، 
سازمان حفاظت محیط زيست و ساير سازمان هايي 
كه در امور صیادي دخالت دارند، در حال تنظیم 
است. طرح جامع ديگري نیز تحت عنوان »طرح 
آبزي در جنوب  كشور«  منابع  بهسازي  و  حفظ 
تهیه و در سال 1390 در كمیسیون دولت نهايي 
شده است. در اصل، دولت تکلیف كرده كه سازمان 
شیالت؛ چنین طرحي را تهیه كند. سازمان شیالت،  
طرح را تهیه كرد،  طرح در كمیسیون نهايي شد 
نیز، در انتظار نهايي شدن از سوي اعضاي  و فعالً 

دولت است.
در اين طرح، دامنه ي آبزي پروري نیز  تبیین شده 
بنادر،  اسکله ها،  بازار،  به  مربوط  عملیات  است. 
مشاركت  تحقیقات،   بهسازي،  بازسازي،  حفاظت، 

با سازمان هاي  تعامل  و  اعضاي جامعه ي صیادي 
بین المللي، همه در اين دو طرح پیش بیني شده اند؛ 
بهره برداري  به مديريت  نگرشي جامع  با  تا شايد 
ذخاير دريايي در شمال و جنوب  كشور پرداخته 

شود.

در  تحّول  موجد  مي توانند  طرح ها  اين  آيا 
صنعت شيالت كشور باشند؟

فرصت هاي  مي توانند  هم  طرح ها  اين  قطعاً  بله. 
هم  و  كنند  ايجاد  بیش تري  و  متنوع  شغلي 
اقتصادي  توجیه  افزايش دهند. طرح  را  درآمدها 
بازگشت سرمايه ي  و  تهیه شده  نیز  پروژه ها  اين 
مي توانند  طرح ها  اين  است.  مشخص  نیز  آن ها 
از  يکي  باشند.  ياري رسان  دريا  سامان دهي  براي 
مواردي كه در اين طرح  ها پیش بیني شده است، 
كاهش تالش صیادان براي صید گونه هاي ناياب 
و تحت فشار آبزي است. دولت تعهد كرده است 
گونه هاي تحت  از  بهره برداري  به ازاي كاهش  كه 
فشار، فرصت هاي شغلي جديد براي صیادان ايجاد 

كند. اين امر در آينده ي ماهیگیري  كشور، مي تواند 
تأثیرگذار باشد.

موضوع ديگر، افزايش میزان صید فانوس ماهیان 
عمان  درياي  در  آن  از  زيادي  ذخاير  كه  است، 
وجود دارد. طي دو سال گذشته، با مشاركت بخش 
خصوصي و همین طور سرمايه گذاران خارجي، موفق 
شديم كه به تکنولوژي صید اين گونه از ماهیان 
دست پیدا كنیم. در سال 1389، ده هزار تن از اين 

نوع ماهي، به سبد صید صیادان اضافه شد.
هدف گذاري برنامه ي مورد نظر اين است كه در 5 
سال آينده،  میزان اين صید به 200 هزار تن برسد. 
سازمان شیالت، به صیادان و هم به سرمايه گذاران 
اطالع  داده است كه به  اين حوزه وارد شوند. تا به 
امروز، حدود 58 شناور تقاضاي ورود به اين حوزه 
را كرده اند، كه احراز صالحیت آن ها در مرحله ي 

بررسي است.

چگونه  را  كشور  شيالت  صنعت  آينده 
مي بينيد؟

نکته ي مهمي كه بايد در جامعه ي صیادي به آن 
نسل  بین  در  دريايي  فرهنگ  اشاعه  شود،  توجه 
به  رغبتي  امروز،  صیادان  فرزندان  است.  حاضر 
دريايي  كارهاي  انجام  و  خود  پدران  كار  ادامه ي 
ندارند. بايد همه ي دستگاه هاي اجرايي كشور تالش 
توسعه ي  محور  به منزله ي  را  دريا  بتوان  تا  كنند 
نیازمند  امر، خود  اين  كه  كرد،  قلمداد  اجتماعي 
فرهنگ سازي در همه ي عرصه هاي اجتماعي و در 

میان آحاد مردم است.
توسعه يافته اند،  نقاط  جزو  ساحلي،  نقاط  دنیا  در 
ولي  اين مهم در كشور ما،  كم تر مورد توجه قرار 
گرفته است. تحقق اين امر، جز با فرهنگ سازي و 
امکان پذير نیست و آموزش  كار دريايي مستمر 
را  دريا  شرايط  با  متناسب  و  كارآمد  نیروهاي 
مي طلبد. در حال حاضر،  تأمین و تدارک نیروي كار 
دريايي، با سختي روبه رو است. به رغم اين كه بیکاري 
وجود دارد، ولي رغبتي براي رفتن به دريا وجود 
ندارد. بايد فرهنگ كارهاي دريايي، در بین جوانان 

محلي و ساحل نشینان ترويج پیدا كند.

جهاني  روز  آستانه  در  خاصي  صحبت  چه 
دريانوردي داريد؟

از همه ي دريانوردان تشکر مي كنم كه با سختي 
و مشکالت زياد، در بستر درياها حضور دارند و با 
تالش خود، به  اقتصاد و روند اشتغال زايي كشور 
كمک مي كنند. به ويژه بايد از صیادان تقدير كرد 
كه محصول زحماتشان، سالمت غذايي است كه 
به مردم هديه مي دهند. تا جايي كه مي توانیم، بايد 
پشتیبان و حامي دريانوردان و صیادان باشیم. از 
جامعه ي صیادي كشور انتظار دارم كه بهره برداري از 
دريا را به منزله يک كار طوالني و درازمدت بپذيرند و 
همکاري خود با سازمان شیالت را به منظور پايداري 
روزبه روز،  امیدوارم  دهند.  ادامه  بهره برداري  در 
میزان مشاركت اين عزيزان در زمینه هاي مديريت، 
بهره برداري و حفاظت از ذخاير آبزي كشور افزايش 

پیدا كند.■
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اين روز مهم در عرصه ي صنعت دريانوردي، متعلق به همه ي كساني است كه به نوعي با صنعت دريا، كشتي و حتي بندر ارتباط 
دارند؛ از دريانوردان زحمتکش گرفته تا سازندگان كشتي ها، قواي انتظامي سواحل پهناور جنوب و شمال، شركت هاي كشتیراني و 

كاركنان بخش هاي حاكمیتي دريايي كشور، به ويژه همکاران ارجمند سازمان بنادر و دريانوردي.
ملت بزرگ جمهوري اسالمي ايران شاهد پیشرفت هاي چشمگیري در عرصه ي دريا و بندر در طول سه دهه ي  اخیر، به خصوص 
در دهه ي هشتاد بوده است. نوسازي ناوگان  تجاري، افزايش ظرفیت هاي تخلیه، بارگیري و انبارداري بنادر،  توسعه ي اسکله ها و 
لنگرگاه ها به همراه تجهیز آن ها به تکنولوژي هاي مختلف روز دنیا ازقبیل؛ سیستم ترافیک دريايي، استخدام نیروهاي تحصیل كرده و 
باتجربه و نوآوري هاي نرم  افزاري، از جمله ي  اين پیشرفت ها و دست آوردها محسوب مي شوند، كه عضويت در اكثر قريب به  اتفاق 
كنوانسیون هاي دريايي مهم مصوب سازمان بین المللي دريانوردي و تعهد به اجراي درست آن ها را نیز بايد به اين جمع اضافه كرد.

از اوايل دهه ي هشتاد هجري شمسي، دولت جمهوري اسالمي ايران با استقرار نمايندگي دايم نزد آيمو )IMO(، كه تنها سازمان جهاني 
صالحیت دار در امر تدوين قواعد و استانداردهاي دريايي جهان شمول است و پس از گذشت بیش از چهل سال از زمان عضويتش در اين 
سازمان مهم، گام مثبت و بسیار ارزنده اي  برداشت. از اين تاريخ به بعد، حضور جمهوري اسالمي ايران در اجالس هاي مختلف فّني و تخصصي 
آيمو پررنگ تر شد و به سهم خود و بلکه بیش از حّد انتظار، در روند تدوين مقررات الزام  آور و يا توصیه اي دريايي، نقش آفريني كرد. با استناد به 
اعداد و ارقام و به گواهي مقامات دبیرخانه ي آيمو، به ويژه دبیركل آن و اذعان نمايندگان دايم دولت هاي عضو، در حال حاضر، به جرأت مي توان 
گفت كه كشور عزيزمان ايران از حیث میزان مشاركت و تأثیرگذاري در مباحث فّني و تخصصي دريايي مطرح شده در ارگان هاي مختلف آيمو، 
در رديف بیست وپنج كشور اول در میان يکصدوشست ونه عضو قرار دارد. رياست نماينده ي  كشورمان بر كلوپ نمايندگان دايم كشورهاي عضو 
آيمو، متشکل از هفتاد نفر از بیش از پنجاه كشور، خود گواه بر میزان مقبولیت، مشاركت، تعامل و همکاري سازنده با ساير دولت هاي عضو 
آيمو است. همچنین، با تالش هاي قابل قبول صورت گرفته،  با سندهايي كه در طول سال هاي اخیر به نشست هاي ارگان هاي مختلف ارائه 
شده، جمهوري اسالمي ايران مفتخر است كه در رديف پانزده كشور اول ارايه كننده ي سند قرار دارد و اين خود، نشان دهنده ي ظرفیت باالي 
علمي، فّني و تخصصي كارشناسان بخش دريايي كشور است. اكنون وظیفه ي همه ي ما دريايیان است كه با ارج نهادن به اين موفقیت ها و 
دست آ وردهاي ملّي و بین المللي، آن هم در اين برهه ي حساس زماني كه شاهد فشارها و سنگ اندازي هاي چند قدرت زورگو و مستکبر جهاني 

هستیم، بر تالش هايمان بیافزايم و در جهت تعالي و شکوفايي هر چه بیش تر كشورمان بکوشیم.
با تصويب شوراي آيمو، شعار 2011 میالدي، »دزدي دريايي، هماهنگ سازي واكنش ها«،  در نظر گرفته شد. هدف از اين انتخاب، جلب توجه 
بیش تر جهانیان، از صاحبان و دست اندركاران صنعت دريانوردي گرفته تا سیاستمداران و تصمیم گیرندگان دولت ها نسبت به موضوع حمالت 
مسلحانه علیه كشتي ها و دزدي هاي دريايي در منطقه ي خلیج عدن و آب هاي سومالي است. اين شعار، از يک سو،  نظر همگان نسبت به 
نگراني ها و پیامدهاي منفي پديده ي شوم دزدي دريايي در عصر نوين را بر مي انگیزد و از سوي ديگر، بر لزوم اتخاذ تدابیر و اقدامات مؤثر 
بین  المللي و منطقه اي در قالب هاي مختلف، براي تأمین امنیت مسیرهاي دريايي حیاتي تأكید مي ورزد. تالش هاي جمعي بین المللي، از شوراي 
امنیت سازمان ملل گرفته تا سازمان بین المللي دريانوردي و سازمان هاي غیردولتي و با همکاري شركت هاي كشتیراني، تا حدود زيادي  توانسته 
است بسیاري از حمالت مسلحانه علیه كشتي هاي عبوري از منطقه ي آلوده به دزدي دريايي را دفع و خنثي كند. با اين حال، تا محو كامل 
پديده ي مورد نظر، راه طوالني و پرپیچ وخمي در پیش است؛ چرا  كه در حال حاضر، هفده كشتي، مشتمل بر سیصدوشصت ودو دريانورد، 
همچنان در توقیف و اسارت دزدان دريايي قرار دارند و خانواده هاي اين عزيزان، همچنان نگران سالمتي و امنیت جهاني آن ها هستند. البته 
در اين رابطه احساس مسئولیت جمهوري اسالمي ايران، با اعزام نیروي دريايي به منطقه براي تأمین امنیت عبور و مرور كشتي ها قابل توجه 
است؛ اقدام مهمي كه بازتاب گسترده اي در محافل بین المللي داشته و مورد تقدير دبیركل آيمو نیز قرار گرفته است. اين امر، حذف موقعیت 

ممتاز و قدرت برتر نظامي دريايي كشورمان در میان كشورهاي منطقه را نیز نشان مي دهد.
به رغم وجود دستورالعمل هاي متعدد مصوب آيمو، متأسفانه، همچنان شاهد برخوردهاي تبعیض آمیز با بعضي از دريانوردان مسلمان، به هنگام ورود 
به بنادر بعضي از كشورها، با دستاويز قرار دادن مالحظات امنیتي و سیاسي هستیم. در اين خصوص، جمهوري اسالمي ايران با طرح و پیگیري 
جّدي موضوع و ارايه ي چند سند به كمیته ي حقوقي و كمیته ي تسهیل ترافیک دريايي آيمو و به  عنوان يک كشور پیشرو، خواستار اصالح مقررات 
الزام  آور با هدف ارايه ي تضمین هاي الزم براي برخورداري دريانوردان مظلوم، از حقوق مسلم خود، به ويژه مرخصي خشکي و تسهیالت درماني در 
بنادر شد. با پیگیري ها و تالش هاي صورت پذيرفته در يک سال اخیر، خوشبختانه، اين موضوع در عالي  ترين سطح، مورد توجه دبیرخانه ي آيمو و 
دولت هاي عضو آن قرار گرفت و در آخرين اقدام، كمیته ي تسهیل ترافیک دريايي در نشست سي وهفتم خود كه در شهريورماه سال جاري برگزار 
شد، با پیشنهاد جمهوري اسالمي ايران مبني بر لزوم اصالح مقررات ذي ربط كنوانسیون تسهیل ترافیک دريايي )FAL( موافقت كرد و مقرر شد، 

متن اصلي پیشنهادي، توسط جمهوري اسالمي ايران تهیه و براي طرح و تصويب نهايي، به نشست بعدي كمیته ارايه شود.
اتخاذ تدابیر و انجام اقداماتي از اين دست ، حکايت از احساس مسئولیت و اهمیت زايدالوصفي دارد كه جمهوري اسالمي ايران براي تأمین امنیت 
دريانوردي و حمايت از حقوق دريانوردان خود و بلکه جهان اسالم در سطح بین المللي قايل است. عالوه بر اين و از میان ده ها فعالیت بین المللي 
و منطقه اي ديگر، نقش بي نظیر،  ممتاز و به يادماندني دولت جمهوري اسالمي ايران در پروژه ي اصالح اساسي و جامع كنوانسیون بسیار مهم و 
معروف استانداردهاي آموزش، گواهینامه و نگهباني )STCW( كه در سال 2010 میالدي به سرانجام رسید و همچنین، اجراي عنقريب طرح 

ممیزي داوطلبانه ي IMO، نبايد از نظرها دور بماند.
در پايان، ضمن تبريک و تهنیت روز جهاني دريانوردي و هفته ي ملي دريانوردي به دست اندركاران جامعه ي دريايي و بندري كشور و آرزوي 
توفیق براي همه ي آنان، امیدواريم در سايه ي همت، وحدت، همدلي و البته شايسته ساالري و قانون مداري، در آينده نیز شاهد موفقیت ها و 

دست آوردهاي بیش تر در  عرصه ي دريا، كشتي و بندر باشیم.■

علي اکبر 
مرزبان

 نماينده ي ثابت
 سازمان بنادر
و دريانوردی

در آيمو

گام مثبت و ارزشمند درمجامع جهانی
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حمل و نقل بیش از 90 درصد از كاالها در جهان، از راه دريا صورت می پذيرد و اين، يعنی آن كه اقتصاد جهانی، متأثر از درياست. به عبارت ديگر، 
maritime dependency factor دنیا نسبت به دريا زياد است و اين تأثیر و اهمیت، روزبه روز  افزايش می يابد.

رشد فعالیت ها و حمل و نقل 8/6 درصدی دريايی در سال 2010 و پیش بینی رشد 7/7 و 8 درصدي در سال های 2011، 2012 و 2013 توسط 
Golden insight، نشان دهنده ي رشد و شکوفايي اين مسیر، به رغم شرايط بحران اقتصادی حاكم در اروپا و امريکا است .

اكنون كه عرصه ي اقتصادي دنیا در حال تحّول است،  اين بخش از عملیات دريايي، نه تنها نقش خود را از دست نداده، بلکه ارزش و جايگاه روزبه روز 
بلندمرتبه تري يافته است. از اين رو، بسیاري از جوانان عالقه مند به اين حرفه ي حیاتي و سخت،  پاي به اين عرصه گذاشته اند. در اين میان، بخش 
مهمي از فعالیت هاي حمل ونقل دريايي، بر دوش دريانوردان زحمت كش و ازخودگذشته اي قرار دارد كه مدت ها به دور از خانواده، مشغول به كار 

انتقال كاالها و لوازم مورد نیاز مردم در سراسر جهان هستند و در اين راه، با مرارت هاي فراواني دست به گريبانند.
دريانوردي، از ديرباز، بخش مهمي از تجارت جهاني را تشکیل داده است و دريانوردان بسیاري، به عشق خدمت به مردم و در راه تأمین نیازهاي آنان، روزها 
و ماه هاي عمر خود را در درياها گذرانده  اند. به پاس قدرداني از اين تالش ها، از سوي سازمان جهاني دريانوردي، هفتم مهرماه به عنوان روز جهاني دريانوردي 
نام گذاري شده است؛ تا فرصتي باشد براي تقدير از زحمات ارزشمند دريايیان همه ي دنیا. در كشور ايران نیز، از سال ها پیش،  هفته اي به اين نام مشخص شده 

است، تا امکان آن فراهم آيد كه ابعاد مختلف نقش و جايگاه دريانوردان،  بیش از پیش معرفي شود. 
كشور ايران نیز، از گذشته هاي بسیار دور، با توجه به برخورداري از سواحل طوالني در شمال و جنوب، در عرصه ي فعالیت هاي دريانوردي، حرف هاي زيادي براي 
گفتن داشته است. گواه اين ادعا، حضور بیش از 200 هزار دريانورد در سراسر كشور است. خوشبختانه، به مدد تالش هاي انجام شده در سال هاي اخیر، ايران 

جايگاه مهمي در گستره هاي مختلف عملیات دريايي در منطقه و حتي در دنیا به دست آورده است.
قرار گرفتن ايران در كريدور شمالـ  جنوب و همچنین، در آبراه مهم تنگه ي هرمز، عالوه بر اين كه موقعیت كشور ما را در زمینه ي تجارت دريايي ارتقا بخشیده،  

موجبات احداث و راه اندازي بنادر مختلفي در شمال و جنوب را نیز فراهم آورده است. 
از سوي ديگر، وابستگي معیشتي بخش اعظمي از جمعیت كشور، خصوصاً در مناطق ساحلي، سبب ساز اجراي پروژه هاي بسیاري از سوي دولت در اين مناطق 

شده كه ثمره ي مستقیم آن، اشتغال زايي و رفع جنبه هاي مهمي از مشکالت اقتصادي مردم اين مناطق بوده است.
چنانچه همراه با بررسي نقش ايران در فعالیت هاي دريايي منطقه و دنیا، نگاهي هم به موقعیت استان هرمزگان در اين زمینه بیندازيم، درمي يابیم كه بهره مندي 
بیش از 2هزار و 237 كیلومتر ساحل، كه افزون از نیمي از سواحل جنوب كشور را شامل مي شود و وجود 72 بندر، استان هرمزگان را به استاني متفاوت با ديگر 
استان ها و پیشرو در عملیات دريايي و ساحلي تبديل كرده است؛ به طوري كه جشنواره ي خدمت رساني دولت در بخش دريايي و بندري،  در سراسر شهرهاي 

استان در حال اجرا است.
در زمینه ي اجراي پروژه هاي عمراني و زيربنايي، از احداث موج شکن هاي مردمي كه عملیات مطالعه و احداث آن ها در سراسر استان با هدف تسهیل فعالیت هاي 
دريانوردي در دست اقدام است با تأسیس و توسعه ي بنادر كوچک تجاري، صیادي و مسافري كه هرمزگان را به استاني كامالً دريايي تبديل كرده است، گستره ي 

رونق دريانوردي در استان را فراهم آورده اند.
همچنین، در خصوص جايگاه خاص استان هرمزگان، همین بس كه حدود 60درصد عملیات انجام شده در بنادر كشور، به وسیله ي عملیات جاري در بنادر اين 

استان انجام مي شود و اين واقعیت، خود معادل بیش از نیمي از عملیات صادرات، واردات، ترانزيت و ترانشیپ در بنادر كشور  است.
وجود بنادر بزرگي، همچون شهید رجايي، شهید باهنر و بندر لنگه در استان هرمزگان، جلوه ي خاصي به اين منطقه ي نعمت خیز كشور بخشیده و آن را به 
دروازه ي اقتصادي ايران تبديل كرده است. امروز بندر شهید رجايي به مدد تالش هاي صورت پذيرفته در آن، به منزله ي يکي از افتخارات ملي ايران اسالمي، روزانه 
پذيراي دريانوردان بسیاري از اقصي نقاط دنیا است؛ تالش هايي كه در طول سالیان اخیر، منجر به رشد چشمگیر عملیات اين بندر، خصوصاً در بخش كانتینري 
شده و رتبه ي اين بندر را در بین بنادر بزرگ كانتینري دنیا 5 رتبه افزايش داده و به رتبه ي چهل وهفتم رسانده كه نماد ديگري از تقويت روحیه ي خودباوري در 

بزرگ ترين بندر بازرگاني و تجاري كشور است.
بندر شهید رجايي كه به درستي آن را »دروازه ي طاليي اقتصاد كشور« مي نامند، طي اين مدت توانسته است همگام با توسعه ي ساير بنادر استان و با بهره جويي 
از تالش هاي ارزنده ي دريانوردان و ديگر فعاالن دريايي و بندري و با بهره گیري از رهنمودهاي مقام معظم رهبري، مسیر شتابان توسعه ي جهاني اقتصاد در 

بخش هاي مختلف دريايي را بپیمايد؛ به طوري كه در حال حاضر، در مرحله ي گذار به بنادر نسل سوم و بنادر هاب منطقه است. 
بیش از 2570 میلیارد ريال سرمايه گذاري بخش خصوصي در عرصه هاي گوناگون تولیدي، سطح ارزش افزوده و لجستیک بنادر استان هرمزگان را ارتقا بخشیده 

است. اين رويه در سال جاري نیز، با جديّت و مبالغ بیش تري دنبال مي شود.
بي شک، اين موفقیت ها نتیجه ي تالش هاي همه جانبه ي بخش هاي مختلف دريايي و بندري است كه در يک چرخه ي همکاري، همت بلند ايراني را به باوري 

انکارناپذير تبديل كرده اند.
همراه با توسعه ي بنادر بزرگ تجاري و ساخت بنادر كوچکي همچون سیريک و جاسک و موج شکن هاي در دست اجرا، بخش تفريحي و مسافري استان نیز، 
رونق چشمگیر و قابل قبولي يافته است. ترّدد ساالنه بیش از 6 میلیون مسافر در بنادر مسافري استان، نشان از جايگاه دريا در بین خانواده هاي ايراني، خصوصاً 
مردم دريادل استان هرمزگان دارد؛ كه بر همین اساس، سازمان بنادر با آگاهي از اين موقعیت، عملیات توسعه ي حمل ونقل مسافري را با توسعه ي بنادر مسافري 

و بهره گیري از شناورهاي استاندارد و ايمن آغاز كرده و موجبات خرسندي آحاد مردم ايران را فراهم آورده است.
در عین حال، بايد يادآور شد كه عرصه ي دريايي استان، گستره اي بس بزرگ است كه در صورت توجه بیش تر، قابلیت آن را دارد كه جنبه هاي گوناگون اقتصاد 

استان را به شکوفايي جهان شمولي برساند.
در پايان،  بر خود الزم مي دانم در آستانه ي آغاز اين روز مهم و به پاس قدرداني از مساعي دريانوردان و مردان بلندهمت همه ي بنادر ايران و جهان، به آنان 
خداقّوت و خسته نباشید عرض كنم و اين روز خجسته را كه سازمان بنادر و دريانوردي،  به درستي آن را به هفته ي دريانوردي تعمیم داده است، به همه ي 
دريانوردان و فعاالن عرصه هاي دريايي و بندري تبريک بگويم. امیدوارم عرصه ي پرارزش دريانوردي، همچون گذشته و با  تالش همه ي دلسوزان  اين گستره و 
با بهره گیري از رهنمودهاي مقام معظم رهبري، روند پررونق و رو به توسعه ي خود را همچنان ادامه دهد كه اين مهم، قطعاً موجب سرافرازي میهن اسالمي  ما،  

ايران خواهد شد.■

علي اکبر 
صفایي 

 مديرکل بنادر و 
دريانوردی استان 

هرمزگان 
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 اقدام سازمان جهاني دريانوردي مبني بر مشاركت دادن همگان براي تعیین شعار روز جهاني دريانوردي، درواقع تأكیدي نمادين 
است بر لزوم افزايش آگاهي جهانیان نسبت به اهمیت و ضرورت موضوع اين شعار و ايجاد تمركز و اتّحاد و بهره وري از اطالعات، 

به منظور بهبود سطح معیشت مردم و حّل مشکالت موجود در اين صنعت عظیم.
هدف نهايي تبیین روز جهاني دريانوردي در سال 2011، بر مبناي جذب افکار عمومي و خصوصي و توجه دولت ها به ترويج و 
ارتقاء سطح همکاري ها و اتحاد همگاني در مبارزه با پديده ي دزدي دريايي در كشورها و مناطق مختلف جهان،  توسط سازمان 
جهاني دريانوردي چنین رقم خورده است: »اتحاد و هماهنگي در واكنش به دزدي هاي دريايي«. همچنین، پس از بررسي و 
ارزيابي موضوع دزدان دريايي، اقدامات قابل اجرايي در قالب اهداف مندرج در برنامه ي اقدامي )Action plan( سازمان جهاني 
دريانوردي گنجانده و طراحي شده است؛ كه مهم ترين آن ها اِعمال و افزايش فشارهاي سیاسي در شوراي امنیت سازمان ملل 
به منظور ايجاد راهکار در حّل مشکالت مردم سومالي، تسهیل و سرعت در آزادسازي دريانوردان اسیر در چنگال دزدان دريايي و 

فراخوان به جهانیان براي مبارزه ي عمومي با پديده ي دزدي دريايي است.
شعار روز جهاني دريانوردي، مبتني بر مقابله با زمینه هاي بروز دزدي مسلحانه ي راهزنان دريايي و اثرات منفي آن بر روحیه ي دريانوردان و 
اوضاع خانواده هاي آنان است؛ زيرا درواقع، صرف نظر از اثرات اقتصادي اين پديده ي شوم بر جهان، تأمین سالمت و امنیت دريانوردان كه از 

وظايف اصلي سازمان جهاني دريانوردي و كشورهاي عضو و غیرعضو محسوب مي شود، نیز به خطر افتاده است.
بنابراين، با توجه به اهمیت شعار تعیین شده و فلسفه ي تبیین يک روز جهاني مخصوص دريانوردي، كه بیانگر تمركز و ايجاد اتحاد همگاني 
است، وظیفه ي همه ي مسئولین و متولیان امور دريايي است كه در هفته ي دريانوردي، بیش تر و چشمگیرتر از روزها و ماه هاي گذشته، براي 
آزادسازي دريانوردان به گروگان گرفته شده، اقدام كنند و از هر لحاظ با ايجاد وحدت و تحت مديريت سازمان جهاني دريانوردي، به منظور 

مبارزه ي بنیادي با دزدي دريايي، تالش هاي مضاعفي از خود نشان دهند. 
حّل كردن ريشه اي اين معضل جهاني، در گرو ايجاد سازوكارهاي مهمي است كه مهم ترين آن عبارتند از: ايجاد مکانیزم هاي حقوقي و كارآمد 
با اثرات بازدارندگي مناسب براي محاكمه ي دزدان دريايي، ترويج فرهنگ ضد دزدي دريايي توسط سازمان هاي غیرانتفاعي كمک كننده در 
كشورهايي مانند؛ سومالي، سرمايه گذاري مولد كشورهاي داراي سهم باال در تجارت جهاني به منظور اشتغال زايي و كمک به افزايش سطح 
معیشت مردم مناطق بحران خیز سومالي و سوق دادن نیروهاي فّعال كاري اين مناطق به سوي مشاغل سالم و درآمدزا، توجه به آموزش هاي 
راهبردي در راستاي تقويت فرماندهي، عملیاتي و تجهیزات ناوگان دريايي، به ويژه استفاده از سیستم هاي AIS و VTS در امر اطالع رساني 
به شناورها، ايجاد پايگاه مجهز نظامي براي حمايت از كشتي هاي حامل كاال در يکي از كشورهاي همجوار با كشور سومالي و تحت نظارت 
سازمان ملل و يا سازمان جهاني دريانوردي با هدف ايجاد وحدت رويه در كنترل شرايط بحراني و جلوگیري از تک روي هاي برخي كشورها 
و در نهايت، تالش جهاني در جهت آزادسازي دريانوردان به  گروگان گرفته شده و درهم آمیزي ساختار جامعه ي دريانوردي جهان با آرامش، 

امنیت، سالمت، صلح طلبي و عدالت خواهي.■

ابراهيم ایدني
 مديرکل بنادر 

ودريانوردي استان 
خوزستان

تالش مضاعف در مبارزه با دزدی دریایی

صنعت حمل و نقل دريايي، به عنوان موتور محركه ي تجارت جهاني نقش بسیار مهمي در رفاه اجتماعي و زندگي روزمره ي 
انسان ها عهده دار است. با نگاهي گذرا به وضعیت اقتصادي كشورها مي توان دريافت، كشورهايي كه داراي مرز آبي هستند، از 
رفاه اجتماعي نسبتاً باالتر، استانداردهاي زندگي بهتر و رونق اقتصادي بیش تري در مقايسه با ساير كشورها برخوردارند؛ چرا كه 
 اين صنعت، همراه خود، مشاغل ديگري از جمله ساخت و تعمیر كشتي، خدمات دريايي و تامین نیازهاي دريانوردان را پديد
 مي آورد و راه اندازي شركت ها و خدمات حمل و نقلي، ارتباطات، خدمات فورواردري، لجستیکي، خدمات گمركي و بسیاري از 

زمینه هاي اقتصادي ديگر را موجب مي شود.
زماني كه بتوانیم بین محصوالت متنوعي كه در يک مقطع زماني مصرف مي كنیم و صنعت حمل و نقل دريايي ارتباط برقرار 
كنیم، به اهمیت عملکرد و ضرورت وجودي كشتیراني پي برده ايم. عالوه بر آن، دريانوردان و دريايیان، نقش حیاتي در مبادالت 
تجاري، فرهنگي و اجتماعي بین كشورها ايفا مي كنند. از اين رو، بر ماست كه با ايجاد شرايط ايمن و برخوردار از امنیت و همراه با كم ترين 

تاثیر منفي بر محیط زيست جهاني، از اين قشر زحمتکش حمايت كنیم.
نقش كشور جمهوري اسالمي ايران به عنوان پل ارتباطي بین كشورهاي آسیاي میانه و درياهاي آزاد و به عنوان ارزان ترين راه ترانزيتي به 
منظور جابه جايي میلیون ها تُن كاالهاي تجاري، ايجاد زيرساخت هاي لجستیکي و ارتباطات، حمايت از بخش خصوصي و سرمايه گذاري، 

كاهش بروكراسي اداري و ... از عواملي هستند كه به دريانوردان در انجام رسالت خود كمک مي كنند. 
در پايان، روز جهاني دريانوردی را به همه ي دريانوردان، كاركنان امور دريايي و بندري و دست اندركاران صنعت حمل و نقل دريايي ايران 

و ساير كشورها تبريک مي گويم.■

فرهاد منتصر 
کوهساري 
مديرکل بنادر و 

دريانوردي استان 
گيالن
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 هفته ي دريانوردي، فرصت مناسبی براي تبیین جايگاه مهم و استراتژيک بنادر در اقتصاد ملّي و معیشت اغلب مردم است .
اين جانب به نمايندگي از اعضاي جامعه ي فهیم دريانوردي خرمشهر، هفته ي دريانوردي و هفته ي دفاع مقدس را به همه ي دريانوردان 
و ملت عزيز ايران كه همراه با تالش و جسارت خود در پهنه ي بقاي آبي دريا، زمینه ي بهره گیري از مزاياي صنعت دريايي را فراهم 

مي كنند، تبريک مي گويم و از درگاه خداوند بزرگ،  رونق و گسترش عملیات دريايي در راستاي تعالي تمدن بشري را خواستارم.
طبیعتاً با توجه به فرهنگ غني مردم عزيز كشورمان مبني بر عالقه مندي به دريا از جوانب مختلف و توصیه ي اكیدي كه كتاب 
آسماني و مقدس ما مسلمانان در زمینه ي بهره برداري از درياها و مزيت ها و فرصت هاي ناشي از آن دارد،  هفته ي دريانوردي مي تواند 

فرصت خوبي براي تبیین جايگاه مهم و استراتژيک بنادر در اقتصاد كشور به شمار آيد.
كارشناسان صنعت دريانوردي،  عملیات دريايي، فعالیت هاي متعدد  بنادر و خطوط كشتیراني را به عنوان موتورهاي محركه ي تجارت 
و اقتصاد جهاني مي دانند. از اين رو،  كشور ايران با در اختیار داشتن بیش  از سه هزار كیلومتر مرزهاي آبي در شمال و جنوب، دسترسي آسان به 
آب هاي بین المللي و نیز، با برخورداري از نقاط حیاتي جهان در قلمرو آبي، داراي موهبت ها و مزيت هاي بي شماري است كه بسیاري از كشورهاي 

جهان، از آن بي نصیب مانده اند. 
اين موضوع و تأثیر آن در اقتصاد كشور و همچنین، انديشه ي تأمین رفاه همه ي مردم، موجب شده تا امکان برنامه ريزي به منظور بهره گیري 
هرچه بیش تر از دريا، به منزله ي خوان گسترده ي الهي فراهم آيد و زمینه هاي دست يابي به برتري هاي مندرج در افق چشم  انداز روشن صنعت 

میسر شود.
امروزه اعتالي جايگاه صنعت دريانوردي، براي عامه ي مردم، به  عنوان يک ضرورت انکارناپذير تلقي مي شود. عالقه مندي جوانان پويا و بااستعداد 
كشور به حرفه ي دريانوردي و جذب آنان در عرصه هاي مختلف و مرتبط با صنايع دريانوردي، مي تواند بهترين راهکار براي بهره گیري از منابع 

خدادادي و عظیم نهفته در آب هاي بیکران درياها به حساب آيد.
گرايش قانون گذاران و دستگاه هاي اجرايي به سوي اعطاي امتیازات قانوني به اين صنعت مهم جهاني براي رشد و توسعه و بهره گیري از درآمدهاي 

ناشي از آن، مي تواند به عنوان يک فاكتور مهم در راه رهايي كشور از وابستگي به درآمد نفتي و تک قطبي بودن درآمدها در نظر گرفته شود.■

عادل دریس
 مدیرکل بندر 
و دریانوردی 

خرمشهر

دریانوردی، موتور محرکه  ی تجارت جهانی

امنیت و دريانوردي، از ديرباز پیوند عمیق و ريشه داري با يکديگر داشته اند. از آن هنگام كه مردماني جسور و جست وجوگر، براي 
تجارت، امرار معاش و كشف نايافته ها، عازم درياها و اقیانوس ها شدند، همیشه كساني نیز در كمین بودند تا دارايي و مال التجاره ي 
آن ها را به يغما ببرند و اين گونه مي توان گفت كه دريانوردي و آن چه كه امروز به نام دزدي دريايي مي شناسیم، قدمتي همطراز 
داشته اند. اما دريانوردان نیز، از همان زمان، همواره به دنبال راه هايي براي مقابله با دزدان دريايي بوده اند و به فراخور زمان، از 
روش هاي مختلفي براي رويارويي با اين معضل استفاده كرده اند. حمل سالح سرد، به كارگیري مردان نیرومند و جنگاور، نصب 
عراده هاي توپ و منجنیق روي كشتي ها و در مراحل بعدي، تشکیل قّوه ي بحريه و نیروي نظامي دريايي، از اقدامات دريانوردان 
و حکومت ها براي مقابله با دزدان دريايي در طول تاريخ بوده است. با توسعه ي حمل و نقل و تجارت دريايي در دنیا و به تبع آن، 
افزايش دزدي دريايي و ساير پديده هاي نوظهور امنیتي، مقوله ي امنیت دريايي  نیز، اهمیتي مضاعف به خود گرفت و ارگان هاي 

مرتبط با تأمین امنیت در درياها تعّدد يافتند.
در همین راستا، نیروهاي دريايي ارتش و سپاه، پلیس درياباني نیروي انتظامي و همچنین، واحدهاي گارد و ISPS در بنادر، نمونه هايي از 

ارگان ها و بخش هاي تأمین كننده ي امنیت دريايي در كشورمان هستند.
بي شک، تعّدد نهادهاي دخیل در زمینه ي تأمین امنیت دريايي، ايجاد پیوند و هم افزايي و همکاري هدفمند میان آنان را امري ضروري و انکارناپذير 
مي نمايد؛ به ويژه آن كه نیروهاي دريايي ارتش و سپاه، به عنوان نیروهايي راهبردي و بین المللي مرزهاي آبي كشورمان را درنورديده اند و در اقیانوس 

هند، خلیج عدن، درياي سرخ و اكنون نیز در درياي مديترانه، تأمین كننده ي امنیت كاروان كشتي هاي بین المللي  محسوب مي شوند.
سازمان جهاني دريانوردي، نیز با رويکرد ايجاد ارتباط مؤثر میان ارگان هاي تأمین كننده ي امنیت دريايي، روز جهاني دريانوردي امسال را به 
عنوان "دزدي دريايي؛ هماهنگ سازي واكنش ها" نامگذاري كرده است. يقیناً اعمال واكنش هاي هماهنگ در زمینه ي مبارزه با دزدي دريايي و 
مهمّ انگاري ساير مسايل امنیتي دريايي، با توجه به فراگیر بودن آن، بايستي در سه سطح بین المللي، ملّي ـ منطقه اي و استاني پیگیري شود كه 
در اين راستا، اداره ي كل بنادر و دريانوردي استان بوشهر، همه ي توان و امکانات خود را براي همکاري و همگامي با ارگان هاي نظامي و انتظامي 
ذي ربط در استان به كار گرفته است. فراتر از آن، تقويت نیروي گارد و اهتمام ويژه به موضوع ISPS به عنوان دو بازوي انتظامي و امنیتي بندر، 

از ديگر اقدامات اين اداره كل بوده است.
امید است با هّمت و تالش همه ي ارگان هاي امنیتي، نظامي و انتظامي در سطوح مختلف و برقراري تعامل و همکاري میان اين ارگان ها و 
سازمان ها و نهادهاي دريايي كشور، شاهد نهادينه شدن بیش از پیش امنیت دريانوردي در ناوگان كشتیراني كشورمان باشیم. ■                                                                                

محمد راستاد
 مديرکل بنادر و 

دريانوردي استان 
بوشهر 

پيوند عميق امنيت با دریانوردی
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سياوش 
رضواني

 مدير کل بنادر 
و دريانوردی 

استان سيستان و 
بلوچستان

رویكرد جهانی صنعت دریامحور

اين روز، فرصت مناسبی است برای ارج نهادن به تالش فعاالن عرصه ي دريا و دريانوردی و جلب توجه همگان به دريا 
و پاسداشت مزيت های موجود اين خوان نعمت خدادادی؛ نعمتی كه بهره گیری مناسب از آن، نماد كامل شکر و سپاس 
به درگاه خداوند است. اين  مديريت، ضمن تبريک اين روز بزرگ به دريايیان و دريانوردان كشور، از همه ي دستگاه ها و 
ارگان های دريايی،  به ويژه سازمان بنادر و دريانوردی، به عنوان مرجع دريايی كشور، خواستار تدوين سند جامع دريايی 
با هدف بهره گیری مناسب ازحوزه های مختلف مرتبط با دريا است، تا جبران غفلت تاريخی عدم بهره گیری كامل از آن 
صورت پذيرد؛ زيرا امروزه توجه بیش تر به صنعت حمل و نقل دريايی، گردشگری دريايی، صنعت ساخت و تعمیر كشتی، 
ساخت سکوهای نفتی، شیالت و صید آبزيان، بايد با برنامه ريزی به منظور بهره گیری هرچه بیش تر و بهتر از اين نعمت 

الهی همراه باشد، به طوري كه اين التفات،  امکان دست يابي به افق چشم  انداز دريامحور را میسر سازد. 
بحمداهلل، سازمان بنادر و دريانوردي، با قدم هاي استوار در جهت پیشبرد برنامه هاي دريايي به پیش مي رود و با رويکرد جهاني 
بیش تر  و  افزون تر  نیز،  اقتدار كشورمان  و  توسعه  باشیم،  داشته  توجه  دريا  به  بیش تر  است كه هرچه  معتقد  دريامحور،  صنعت 
فّعال  اغلب صنايع  و  توسعه در سواحل هستیم  روند  ايران، كم تر شاهد  متأسفانه در كشور  اين در حالي است كه  خواهد شد. 
ايران خشکي محورند. در اين راستا، همه ساله سازمان بنادر و دريانوردي و به تبع آن، ادارات كل سازمان در استان  هاي ساحلي، با 
برجسته نمايي نقش دريانوردان و احترام و تکريم آنان، نسبت به نام گذاري و گرامي داشت هفته ي دريانوردي اقدام مي كنند تا از اين 
راه بتوانند توجه سازمان هاي مختلف اجتماعي را به سوي زحمات و نیازهاي حیاتي دريانوردان زحمتکش كشور معطوف گردانند 
و تأثیرگذاري شگرف و عظیم آنان بر اقتصاد جهاني را، به عموم مردم بشناسانند. درحالي كه در دنیاي مدرن امروز، دريانوردي با 

چالش هاي فراواني، از قبیل دزدي دريايي رويارو است؛ با نداي بلند و پرطنین مي گويیم: دريانوردان عزيز، از شما متشکريم!■

سيدنبي 
سيدپور

 مدير کل بنادر و 
دريانوردي استان 

مازندران 

حمل و نقل دریایی مظهر توسعه

 حمل و نقل دريايي، از ديرباز به منزله ي يکي از مظاهر توسعه يافتگي كشورها محسوب شده است و بر اين اساس، 
تمدن هاي مختلف انساني، در راستاي اهداف توسعه اي و با نگرش هاي متفاوت، ناوگان دريايي خود را گسترش داده اند. 
ضرورت انجام مراودات تجاري و رشد روزافزون دادوستد بین قاره اي، زمینه هاي شکوفايي صنعت حمل ونقل دريايي را 
فراهم آورده است. جمهوري اسالمي ايران به دلیل قرار گرفتن در موقعیت جغرافیايي استراتژيک منطقه واقع در شمال 
و جنوب و دسترسي به آب هاي بین  المللي، از مواهب طبیعي فراوان، ازجمله منابع عظیم نفت و گاز برخوردار است. 
روند رو به رشد حمل ونقل دريايي كشور در سالیان پس از پیروزي انقالب اسالمي، حاكي از نگاه پوياي مديران اقتصادي 
كشور به اين صنعت سودآور است. بندر نوشهر، به عنوان يکي از قديمي ترين بنادر تجاري كشور، به دلیل برخورداري از 
مزاياي متعدد دريايي و منطقه اي، از مهم ترين اركان حمل ونقل دريايي كشور در درياي مازندران محسوب مي شود. بهره مندي از 
كاركنان مجرب و تجهیزات پیشرفته ي دريايي و برخورداري از بیش ترين آبخور در بین بنادر شمالي كشور و امکان گسترش آن 
تا عمق7/5 متر، شرايط ايده الي را براي فعاالن بخش  دريايي و متقاضیان خدمات دريايي و بندري فراهم آورده است. واقع شدن 
در حد واسط بنادر شرق و غرب درياي خزر، موقعیت يکساني را در دسترسي به بنادر روسیه و آذربايجان در غرب و قزاقستان 
و تركمنستان در شرق درياي خزر براي بندر نوشهر ايجاد كرده است. وجود اسکله ي نفتي با تجهیزات مناسب ايمني كه از راه 
خط لوله به مخازن 65 هزار  تني متصل شده است، بندر نوشهر را در زمره ي بنادر ترانزيت نفتي كشور قرار داده است. از طرف 
ديگر، بهره برداري از آزادراه تهران ـ شمال تا چند سال آينده و كاهش فاصله ي بندر نوشهر به تهران به حداكثر 125 كیلومتر، 
جايگاه اقتصادي و ترانزيتي آن را در صنعت حمل ونقل دريايي كشور متحول خواهد ساخت. با تبديل اين بندر به منطقه ي ويژه ي 
اقتصادي، تصويب ايجاد بندر خشک در نزديکي آن، به منظور پشتیباني از فعالیت هاي منطقه ي ويژه ي اقتصادي و همچنین، با 
ورود صنايع ارزش افزوده، گام بلندي در راستاي شکوفايي اقتصاد و توسعه ي صادرات از راه دريايي نوشهر برداشته خواهد شد. 
مجموعه ي مديريت و كاركنان اداره ي كل بنادر و دريانوردي استان مازندران )بندر نوشهر(، ضمن تبريک فراسیدن روز جهاني 
به همت دريانوردان و دست اندركاران  اقتصادي،  امیدوار است در سال جهاد  به همه ي دريانوردان میهن اسالمي،  دريانوردي 

صنعت دريايي و بندري كشور، شاهد شکوفايي و رونق روزافزون اقتصاد حمل ونقل دريايي كشور عزيزمان باشیم.■
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بي شک، صنعت كشتیرانی و دريانوردي، يکی از مطرح ترين و درعین حال، مخاطره آمیزترين صنايع جهان در عرصه ي بین المللي 
محسوب مي شود. به تجربه ثابت شده است كه بهترين راه افزايش امنیت در دريا،  با توسعه ي قوانین بین  المللي امکان پذير خواهد 
بود كه از نیمه ي قرن نوزدهم میالدي،  از سوي همه ي كشورهاي تابعه اجرا شده است. تاكنون كشورهاي متعددي،  با ارائه ي 
پیشنهاداتي خواستار تشکیل نهادي بین المللي و دايمي براي برقراري امنیت در پهنه ي درياها و اقیانوس هاي جهان شده اند. در 
همین راستا، در سال 1948 میالدي، طي كنفرانس در ژنو، سازمان بین دولتيـ  شورايي در امور دريانوردي )ICMO( تأسیس شد 

كه بعدها به سازمان جهاني دريانوردي )IMO( تغییر نام داد.
سازمان جهاني دريانوردي، همه ساله روز جهاني دريانوردي را گرامي مي دارد. تاريخ دقیقي كه به اين مناسبت اختصاص يافته است، 
در بین كشورها و دولت  هاي جهان متغیر است؛ اما معموالً در اكثر نقاط جهان، در هفته ي آخر سپتامبر )مصادف با اوايل مهرماه(، 

اين مهم گرامي داشته مي شود و هر سال بنا به ضرورت و اهمیت، شعاري نیز، براي آن در نظر مي گیرند.
ما امسال در منطقه ي ويژه ي اقتصادي بندر امیرآباد، به عنوان بزرگ ترين بندر حاشیه ي درياي خزر و با شعار »لزوم پاسخ هماهنگ به پديده ي 
دزدي دريايي«، بر آن هستیم تا از هر گونه موازي كاري و تداخل برنامه هاي مبارزه با دزدي دريايي جلوگیري كنیم و با بهره گیري از راهکارهاي 

نوين، اعضاي خانواده ي بزرگ دريانوردي و صنايع وابسته به آن را در برابر اين مشکل ايمن سازيم.
اگرچه ايمني را، مصونیت در برابر آسیب هاي ناشي از حوادث،  اعم از طبیعي و غیرطبیعي معنا كرده ايم، ولي از آن جايي كه نمي توان به ايمني 
به صورت صددرصد دست يافت، معموالً از اصالحاتي نظیر »ارتقاء ايمني«  و يا »سطح پیشرفت  ايمني«  استفاده مي كنند و سطح پیشرفت  
ايمني، رابطه ي تنگاتنگي با توسعه دارد. از اين رو، حداكثر كردن سطح پوشش ايمني، يکي از اهداف دست يابي به توسعه ي پايدار به شمار 

مي آيد و ضرورت اين امر در بنادر كه از شاهراه هاي حیاتي اقتصادي كشورها محسوب مي شوند، صدچندان است.
به هرحال، با در نظر گرفتن وسعت عملیات سازمان هاي دريايي و بندري، امکان وقوع حادثه و جرم و سرقت در هر سطح از ايمني، اجتناب ناپذير 
است و در بسیاري از موارد، عدم ارائه ي پاسخ هماهنگ از سوي مراجع ذي ربط، نه تنها منتج به شفاف سازي و بسیج نیروها براي مقابله با آن 

نمي شود، بلکه مي تواند به منزله ي بستر مناسبي براي رشد عوامل مخرب و...، نیز تلقي شود.
اگرچه همت و پايمردي، تخصص و تعهد كلیه ي افراد ذي ربط و دست اندركاران با هر ظرفیتي در سازمان، مي تواند در بهبود شرايط و افزايش 
ضريب ايمني، نقش به سزايي داشته باشد؛ لیکن ارزش واقعي كار هنگامي آشکار مي شود كه مجموعه هاي مرتبط، به صورت يکپارچه و با 
هماهنگي كامل، در برابر مسايل مختلف موضع گیري كنند و با تدوين دستور كار يا اصالح دستورالعمل هاي موجود، عالوه بر مقابله ي هرچه 

مؤثرتر با پديده هايي همچون دزدي دريايي و...، مرجعي واحد براي پاسخ  گويي به رسانه ها نیز برگزينند.
جنوب  ـ  شمال  كريدور  در  ايران  برجسته ي  و  محوري  نقش  و  جغرافیايي  ممتاز  موقعیت  به  توجه  با  است،  گفتني 
مهمي  بسیار  نقش  پاسخ گويي،  هماهنگ  نظام  از  بهره گیري  كشور،  اين  بر  حاكم  اجتماعي  و  سیاسي  ثبات  نیز،  و 
و  كاال  صاحبان  و  سرمايه گذاران  خاطر  امنیت  و  رضايت  بالطبع،  و  داشت  خواهد  بین المللي  رسانه هاي  هدايت   در  
مجموعه هاي مرتبط با اين صنعت را فراهم خواهد كرد. امري كه آن را در اندازه هاي كوچک تر، در منطقه ي ويژه ي اقتصادي بندر امیرآباد به 
اجرا گذاشته ايم و به نتايج بسیار مثبتي، از جمله به ركوردهاي چشمگیر در زمینه هاي تخلیه و بارگیري و  جذب سرمايه گذار دست يافته ايم.

در پايان، به نوبه ي خود، به  عنوان عضو كوچکي از جامعه ي بزرگ دريايي ايران، روز جهاني دريانوردي را به همه ي دريادالن اين عرصه تبريک  
مي گويم. ■

سيدعلي 
نعيمي

 مدير منطقه ويژه 
اقتصادي بندر 

اميرآباد 

توسعه قوانين بين المللی، افزایش امنيت دریانوردی

اگر باور داريم كه بیش از نود درصد صادرات و واردات كشورمان مرهون صنعت حمل و نقل دريايي است، بنابراين بايد بپذيريم 
كه حرفه ي دريانوردي و كشتیراني، به عنوان پل ارتباطي میان بنادر جهان محسوب مي شود. از اين رو،  جامعه ي دريانورد، چه در 
جمهوري اسالمي ايران و چه در ساير كشورها، به  منزله ي موتور انساني و تحرک دهنده ي خطوط كشتیراني و عملیات دريانوردي 
در نظر گرفته مي شود و اعضاي آن، از جايگاه ويژه اي برخوردارند. آن چه مهم است، اين كه فعالیت شبانه روزي عزيزان دريانورد، 
همواره از چشم اجتماع دور است و فعاالن امر دريانوردي،  به رغم تحمل مشقات و سختي هاي حرفه اي،  تا حّد زيادي ناشناخته 

باقي مانده اند.
بیايید همواره كمي دقیق تر به اين مهم بیانديشیم كه در هر لحظه، هزاران انسان دريانورد در اقیانوس ها، درياها و رودخانه هاي  

گوشه گوشه ي جهان، دور از خانواده و موطن خود، مشغول ارايه خدمات صادقانه به جوامع انساني هستند.
بر خود الزم مي دانیم كه از مقام شامخ دريانوردان عزيز كشورمان تقدير كنیم و روز جهاني دريانوردي را به كلیه ي دريانوردان، دريادالن و 

دريايیان میهن  اسالمي، تبريک بگويیم. ■

زین العابدین 
بازیاري

 مدير بنادر ودريانوردي 
استان گلستان

دریانوردی، پل ارتباطی بنادر جهان
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مديرعامل شركت نفت فالت قاره از پيشی گرفتن ايران از عمان در توسعه 
ميدان مشترك نفتی هنگام در خليج فارس خبر داد و اعالم كرد: در 
حال حاضر ايران روزانه بيش از 20 هزار بشكه نفت از ميدان نفتی هنگام 

برداشت می كند. 
بر پايه اين گزارش، محمود زيركچیان زاده در جمع خبرنگاران با بیان اينکه »حفاری 
سومین حلقه چاه در میدان مشترک هنگام در آب های خلیج فارس به پايان 
رسیده«، گفت: در حال حاضر نصب و راه اندازی برخی از اتصاالت و لوله های زير 

دريايی در حال انجام است. 
مديرعامل شركت نفت فالت قاره ايران با اعالم اينکه »هم اكنون به طور متوسط 
روزانه بیش از 20 هزار بشکه نفت خام از میدان مشترک با عمان برداشت می شود«، 
تصريح كرد: پیش بینی می شود تولید نفت از اين میدان مشترک دريايی به 23 تا 

25 هزار بشکه در روز افزايش يابد. 
مديرعامل شركت نفت فالت قاره ايران با تأكید بر اينکه »امسال با حفاری چاه های 
جديد تولید از اين میدان مشترک با عمان افزايش می يابد«، اظهار داشت: در 
مجموع پیش بینی می شود در سالجاری تولید از اين میدان به بیش از 30 هزار 

بشکه در روز افزايش يابد. 
اين مقام مسؤول با يادآوری اينکه »هم اكنون تولید نفت عمان از میدان هنگام پايدار 
نیست«، تأكید كرد: در شرايط فعلی ايران از شريک عمانی خود در استخراج نفت 

از میدان هنگام جلو افتاده است.

ایران در برداشت میدان مشترك از عمان 
جلو افتاد  

مديرعامل شركت نفت خزر از تأمين يك فروند بالگرد شب رو و تكميل ناوگان خدمات 
عمليات هوايی اين شركت با استقرار 3 فروند بالگرد خبر داد.

بر پايه اين گزارش علی اصولی در اين باره گفت: يکی از مشکالت عمده و نیازهای اساسی ما در عرصه عملیاتی 
دريای خزر، تأمین بالگردهای ويژه جهت انجام خدمات پشتیبانی عملیات حفاری اكتشافی بوده كه سرانجام 
محقق شد و با پیوستن سومین بالگرد به ناوگان خدمات هوايی اين شركت تا حدود زيادی مشکالت و 

محدوديت ها را مرتفع سازد.
وی افزود: تالش نهايی ما حفظ روند رو به جلو عملیات و گسترش تعامالت و همکاری های عملیاتی 
و مديريتی با شركت های همکار و پیمانکار راهبر سکوی امیركبیر است كه در اين زمینه نیز شرايط 

مطلوبی حاكم است.
مهندس محمد كمالیان، مدير مهندسی و ساخت شركت نفت خزر، نیز دراين باره گفت: اين بالگردها 
دقیقا وفق مقررات و استانداردهای بین المللی خدمات هوايی عمل خواهد كرد و بالگرد جديد نیز مجهز 
به تجهیزات ويژه پرواز در شب است و پیش بینی می شود از اين پس، به دلیل رفع بخشی از نارسايی ها 
و محدوديت های زمانی كه در پروازهای شبانه داشتیم؛ ديگر در پشتیبانی از عملیات دريای خزر با 
مشکالت زياد و جدی مواجه نباشیم و با تأمین امکانات بهتری كه صورت گرفته، خدمات مربوطه را 
در بستری سهل و سريع تر انجام دهیم و بدين ترتیب، بخش بزرگی از مشکالت خود را در اين زمینه 

مرتفع سازيم.

در تازه ترين رويايی ناوگروه نيروی دريايی ارتش با دزدان دريايی، 
يك فروند كشتی ايرانی از چنگ اين دزدان نجات پيدا كرد. 

بر پايه اين گزارش معاون عملیات نیروی دريايی ارتش با اعالم اين خبر، 
همزمان  به طور  دريايی  دزدان  تندروی  قايق  فروند  كرد: هشت  اظهار 
قصد نزديک شدن به يک كشتی ايرانی در حوالی جزيره ابوعلی در تنگه 
باب المندب را داشتند كه با دالورمردی دريادالن نیروی دريايی از هدف 

خود بازماندند. 
درياداردوم سیدمحمود موسوی افزود: تیم عملیات ويژه نیروی دريايی 
توانست  آتش  سريع  و  به موقع  اجرای  و  آمادگی  هوشیاری،  با  ارتش 
قايق های دزدان دريايی را متواری كند و كشتی ايرانی را به سالمت از 

منطقه خطر عبور دهد. 
با  ارتش  دريادالن  درگیری  بیست ويکمین  اين  گزارش،  اين  اساس  بر 
پديده شوم تروريسم دريايی است كه در تمام اين موارد دزدان دريايی 

با ناكامی مواجه شدند. 

نجات یك كشتی ایرانی از چنگ دزدان دریایی

ناوگان هوایی نفت خزر تكمیل شد 

كرد  اعالم  ايران  شيالت  سازمان  رئيس 
سرانه  است  مصمم  سازمان  اين  كه 
پنجم  برنامه  طی  را  آبزيان  مصرف 
برساند. فعلی  ميزان  برابر  دو  به   توسعه 
 بر پايه اين گزارش، غالمرضا رازقی در جريان 
سفر خود به گیالن گفت: شیالت ايران مصمم 
سرانه  میزان  توسعه،  پنجم  برنامه  طی  است 
مصرف آبزيان را از میزان حدود هشت و نیم 
در  و  برساند  كیلوگرم   15 به  فعلی  كیلوی 
اين راستا بايد اقدامات جدی در بحث تولید، 
صنايع فرآوری و بازار آبزيان را پیگیری كرد.

وی افزود: از دانشگاه ها و ارگان های ذيربط كه 
تغذيه سالم هستند،  و  نگران سالمت جامعه 
تقاضا می شود با شیالت ايران همراهی كنند 
از  بیش  سالمتی  غذای  بعنوان  آبزيان  تا 
توجه  مورد  خانوارها  غذايی  سبد  در  گذشته 

قرار گیرد.

رئیس سازمان شیالت ايران تأكید كرد: بايد 
با  و  شود  مضاعف  آبزی  محصوالت  تولیدات 
سازمان  با  شده  انجام  هماهنگی  به  توجه 
مستقیم  عرضه  دنبال  بايد  تره بار  و  میادين 
دست  به  تولیدكنندگان  سوي  از  آبزيان 

مصرف كننده گان باشیم.

عزم شیالت برای دو برابر كردن سرانه آبزیان 
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سرمایه گذاری سنگین آمریكا، اسرائیل و اعراب 
برای كسب جایگاه خاویار ایران 

 رئيس مركز تحقيقات جهاد كشاورزی و منابع طبيعی استان گيالن گفت: ميزان برداشت 
ذخاير خاويار ايران از 350 تن در سال 64 با كاهش چشمگير به ميزان 3 تن در حال 

حاضر رسيده است.
 بر پايه اين گزارش، محمود بهمنی در جمع خبرنگاران در مركز تحقیقات جهاد كشاورزی و منابع 
طبیعی گیالن افزود: در سال های اخیر با روند شديد روبه كاهش و به عبارتی مرحله بحران و انقراض 

اين ذخاير ارزشمند از آبزيان در دريای خزر، مواجه شده ايم كه داليل متعددی را بر آن متصورند.
وی درعین حال اعالم كرد: امروزه كشورهای اروپايی، چین، آمريکا، اسرائیل، كشورهای منطقه كارائیب 
نظیر اروگوئه و كشورهای عربی بويژه امارات متحده عربی و... سرمايه گذاری های هنگفتی را در زمینه 
پرورش و تولید خاويار پرورشی با هدف جايگزينی و حذف برند خاويار ايرانی و در دست گرفتن بازار 

جهانی خاويار با ورود حجم عظیم خاويار پرورشی در آينده بسیار نزديک، به انجام رسانده اند.
وی گفت: اين در حالی است كه هنوز سازوكار تولید تجاری خاويار در كشورمان عملیاتی نشده و در 

مراحل ابتدايی و پايلوت سیر می كند. 
بهمنی با اشاره به اينکه »تاريخچه خاويار با دريای خزر و به نام ايران رقم خورده و برند لوكس خاويار 
جهان است«، افزود: از سال 73 با آغاز فعالیت های تحقیقاتی مرتبط با تأسیس انستیتو تحقیقات 
بین المللی ماهیان خاوياری فصل جديدی در تحقیقات كاربردی مرتبط با اين گونه های ارزشمند در 

كشور آغاز شد.
به گفته وی، با اجرای تعداد هشت طرح تحقیقاتی هدفمند مصوب مؤسسه تحقیقات شیالت ايران در 
يک دوره زمانی 14 ساله بسته علمی مولدسازی گونه های مختلف تاس ماهیان در شرايط پرورشی در 

كشور تهیه شد.
رئیس مركز تحقیقات جهاد كشاورزی و منابع طبیعی گیالن افزود: حاصل اين طرح ها، كسب تعداد پنج 
فقره گواهینامه، ثبت اختراع از سازمان ثبت مالکیت معنوی كشور، چندين مرحله انتخاب پژوهشگر برتر 
در سطح ملی و نیز بین المللی و چاپ مقاالت متعدد علمی  پژوهشی در مجالت معتبر و كنفرانس های 

علمی داخل و خارج كشور و نیز اخذ تقديرنامه از سوی بخش های پژوهشی و اجرايی كشور شد.
بهمنی با تأكید بر اينکه »در سال 64 میزان برداشت خاويار ايران 350 تن بود«، خاطرنشان كرد: بر 
اثر عواملی نظیر فروپاشی شوری سابق، ورود آالينده ها به درياچه خزر و از بین رفتن بستر طبیعی 
تخم ريزی ماهیان خاوياری، ذخاير ماهیان در خطر كاهش قرار گرفت به طوری كه در حال حاضر به 

سه تن رسیده است.
وی اعالم كرد: براساس ارزيابی متخصصان انستیتو شیالت ايران ذخاير ماهیان خاوياری تا سال 1404 

به صفر خواهد رسید.
اين كارشناس با اشاره به اينکه »معموال از 10 تا 12 درصد وزن ماهیان خاوياری وحشی، خاويار 
استحصال می شود«، گفت: توانستیم اين میزان را درگونه هاي پرورشی  به بیش از 17 درصد برسانیم.

بهمنی با اشاره به اجرای طرح كاهش سن بلوغ در ماهیان توسط بخش تحقیقات مركز تحقیقات جهاد 
كشاورزی و منابع طبیعی گیالن، متذكر شد: ماهیان خاوياری نظیر فیل ماهی و بلوگا در سن 17 تا 20 

سالگی بالغ می شوند كه با ايجاد شرايط فیزيولوژی خاص اين سن بلوغ به نصف رسیده است.
به گفته وی، در فیل ماهی جنس نر اين سن به شش سال و در ماده به 8 تا 9 سال رسید و در ازون 

برون از 8 تا 12 سالگی به چهار تا پنج سالگی كاهش يافت. 

بررسی مشكل ساخت نفتكش هاي سفارشي 
به ایزوایكو  

رييس سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران از برگزاری جلسه  اي 
با معاون اول رييس جمهوری در خصوص پروژه ساخت كشتی های 
نفتكش در ايزوايكو خبر داد و گفت: در اين زمينه در حال بررسی 

مشكالت و رفع آنها هستيم. 
“مجید هدايت “گفت: در حال حاضر دو فروند كشتی نفتکش در شركت 

ايزوايکو در حال ساخت است. 
وی با اعالم اينکه يکی از اين كشتی ها تا پايان سال جاری يا اوايل سال آينده 
به آب انداخته خواهد شد، گفت: در جلسات اخیر كه با معاون اول رياست 

جمهوری داشتیم بنا شد ساخت كشتی دوم نیز سرعت بگیرد. 
هدايت ادامه داد: البته در زمینه كشتی دوم مشکالتی در قرارداد داريم كه 

درحال بررسی و رفع آن هستیم.

حضور شركت های ایرانی در بخش كانتینری 
بنادرعمان  

يك شركت كشتيرانی بخش خصوصی كشور قصد دارد در يكی از 
بنادر عمان ترمينال كانتينری احداث كند. 

“محمدرضا قائم مقامی” مديرعامل شركت كشتیرانی سیماتک در گفتگو با 
خبرنگاران  بدون اشاره به نام اين بندر اظهار داشت: برای ساخت اين ترمینال 

در حال مذاكره با مقامات عمانی هستیم . 
مديرعامل شركت كشتیرانی سیماتک گفت: اين شركت با در اختیار داشتن 
18 فروند كشتی ملکی و 20 فروند كشتي استیجاري ساالنه بیش از يک 
میلیون TEU كانتینر را در منطقه خلیج فارس، خاور دور، آفريقا و جنوب 

شرق آسیا جابجا مي كند.

پیشنهادایجاد سیستم واحد 
اطالع رسانی خزر  

مديرعامل شركت نفت خزر در ديدار با رييس حراست شركت ملی 
نفت، ضرورت ايجاد يك سيستم واحد در اطالع رسانی عرصه دريای 

خزر را مطرح كرد.
بر پايه اين گزارش، علی اصولی با اشاره به حساسیت های خبری و وجود 
خطوط قرمز اطالع رسانی در اين حوزه گفت: علی االصول حفظ وحدت رويه 
و مشخص شدن مسؤولیت  كلیه سازمان ها و شركت های ذيربط و توجه به 
اين موضوع كه نماينده رسمی شركت ملی نفت ايران در حوزه دريای خزر 
شركت نفت خزر است كه در واقع به گونه ای پاسخگوی كلیه فعالیت هايی 
است كه در اين حوزه صورت می گیرد؛ طراحی و راه اندازی چنین  سامانه ای 
ضروری است تا از هر گونه مشکالت احتمالی منافی منابع ملی پرهیز شود.

بر پايه اين گزارش، مقرر شد بررسی های الزم از سوی واحدهای مسؤول و 
ذيربط در حراست شركت ملی نفت ايران بعمل آمده و پس از هماهنگی الزم 

و تهیه و ابالغ  دستورالعملی ويژه يک روش واحد به مورد اجرا درآيد.

افزایش صادرات كاال از بندرجاسك 
ماهه  پنج  در  گفت:  هرمزگان  در  جاسك  بندر  گمرك  رييس 
نخست امسال 8755 تن كاال به ارزش 60 ميليارد و 463ميليون 
و439هزار ريال از اين بندر به كشور عمان صادر شده كه نسبت 
است.   افزايش  درصد   10 از  حاكی  قبل،  سال  مشابه  مدت   به 
   بر پايه اين گزارش، فرزاد جمالی افزود: اين كاالهای صادراتی عمدتا 
محصوالت كشاورزی و جالیزی است و به وسیله 100 فروند موتور لنج 

به عمان صادر شده است. 
به گفته وی، همچنین در مدت ياد شده 245تن كاال به ارزش ريالی يک 
میلیارد و 119میلیون و 147 هزار ريال از امارات متحده عربی به اين بندر 
وارد شده كه اين رقم در مقايسه با مدت مشابه پارسال افزايش چندانی 

نداشته است. 
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آغاز ساخت كشتی تحقیقاتی اقیانوس  پیمای جمهوری  اسالمی ایران 

بر اساس تفاهم نامه امضاء شده فيمابين مركز تحقيقات 
خانواده  از  )ايركريك(  اسالمي  اتاق  رساني  اطالع  و 
موسسه  و   )OIC( اسالمي  هاي  همكاري  سازمان 
تحقيقات شيالت ايران، اين موسسه برای پژوهش و 
تشخيص فنی و تخصصی مالك های شرعی حليت 
و حرمت آبزيان و فرآورده های آن، ايكريك را ياری 

خواهد نمود .
بر پايه اين گزارش، اين تفاهم نامه هفتم شهريور ماه در 
توسط مديران  دو  ايران  تحقیقات شیالت  محل موسسه 

مركز، دكتر مطلبی و دكتر فخاری به امضاء رسید.
نظر به لزوم رعايت حلیت و حرمت در مصرف آبزيان و فرآورده 
هاي آن در استاندارد غذاي حالل سازمان همکاري اسالمي و 
با توجه به مالک هاي حلیت و حرمت آبزيان در شرع مقدس 
و فقه اهل البیت علیهم السالم و با توجه به مسائل فني و 
تخصصي براي تشخیص حرمت و حلیت آبزيان و فرآورده 
هاي آن و با توجه به وظائف قانوني موسسه تحقیقات شیالت 
ايران براي فرآوري، بهداشت و تولید فرآورده هاي شیالتي 
و توان علمي اين موسسه براي پژوهش و تشخیص فني و 

تخصصي مالک هاي شرعي حلیت و حرمت آبزيان و فرآورده 
تحقیقات  موسسه  بین  همکاري  تفاهنامه  اين  آن،  هاي 
شیالت ايران و مركز تحقیقات و اطالع رساني اتاق اسالمي ) 
 )OIC( از خانواده سازمان همکاري هاي اسالمي )ايركريک

منعقد گرديد.
موضوعات اين همکاري عبارتند از: 

همکاري هاي كارشناسي و عملي در فرآيند ارزيابي حلیت 
فرآورده هاي غذايي و غیرغذايي در مراكز فرآوري محصوالت 
آبزي در داخل كشور، صادرات و واردات فرآورده هاي شیالتي.

همکاري در نصب برچسب حالل برروي محصوالت صادراتي 
و وارداتي فرآورده هاي آبزيان.

همکاري در فعالیت هاي پژوهشي، آموزشي و برگزاري كارگاه 
هاي آموزشي و هرگونه همکاري بین المللي به منظور اسقرار 
استاندارد حالل فرآورده هاي آبزيان در سازمان كنفرانس 

اسالمي.
همکاري علمي و اجرايي در تهیه و چاپ كتب، نشريات 
اطلس و راه اندازي موزه و سايت اينترنتي مربوط به حلیت 

آبزيان و فرآورده هاي آن.

همکاري علمي و كارشناسي در راه اندازي آزمايشگاه تخصصي 
تشخیص فني مالک حلیت آبزيان.

در ماده دوم اين تفاهم نامه تعهدات موسسه تحقیقات شیالت 
اينگونه بیان شده است :

موسسه توان علمی و كارشناسی خود را در برنامه های اجرايی، 
پژوهشی، آموزشی و تولید، واردات، صادرات و فرآورده های 
آبزی حالل و نصب برچسب حالل جهانی  بر روی فرآورده 
های آبزی، موسسه ايکريک را ياری نموده و امکانات علمی و 

پژوهشی خود را در اختیار خواهد گزارد .
در ماده سوم، ايکريک نیز متعهد شده است  كه از توان علمی 
و اجرايی موسسه برای ارزيابی روند تولید فرآورده های آبزی 
حالل و اعطای گواهی نامه حالل جهانی به كارخانجات تولید 
فرآورده های آبزيان و نصب آن بر روی محصوالت وارداتی 
و صادراتی، انجام پروژه های تحقیقاتی مورد نیاز، برگزاری 

نمايشگاهی و كارگاه های آموزشی مرتبط استفاده نمايد. 
قرارداد  عقد  به  نیاز  تعهدات  اجراي  در  چنانچه  پايان  در 
مشخص باشد اين قرارداد با توافق طرفین منعقد و اجرايي 

مي گردد.

كشتي  نخستين  ساخت   1390 شهريور   27
تحقيقاتي ايران طی مراسمي با حضور تنی چند 
فناوری  و  علمی  معاونت  مسوولين  و  مقامات  از 
تحقيقات  و  علوم  وزارت خانه  جمهوری،  رياست 
مؤسسه  های  و  دانشگاه  ها  سازمان  ها،  فناوری، 

پژوهشی و تحقيقاتی در بندر عباس آغاز  شد.  
اين  ريیس  چگیني  دكتر  وحید  گزارش،  اين  پايه  بر 
مؤسسه در اين خصوص گفت: طی مراسمي با حضور 
دكتر آقا میری معاون فناوری و نوآوری معاونت علمی 
ريیس  اثباتی  مهندس  جمهوری،  رياست  فناوری  و 
رحیمی  غالم حسین  دكتر  دريايی،  صنايع  سازمان 
معاونت  فناوری  ملّی  كالن  طرح  های  مركز  ريیس 
علمی و فناوری رياست جمهوری، دكتر چگینی ريیس 
مؤسسه  ی ملّی اقیانوس  شناسی و تنی چند از مسوولین 
كشتی  نخستین  تجهیز  و  ساخت  استانی،  مقامات  و 

اقیانوس  پیمای جمهوری اسالمی ايران آغاز شد.
چگینی با اشاره به اين که مؤسسه  ی ملّي اقیانوس  شناسي 
جهت  در  تحقیقاتي  شناور  اين  از  استفاده  با  مي  تواند 
دريايي در كشور  پژوهش  و  تحقیقاتي  اهداف  پیشبرد 
ساخت  از  هدف  بردارد  موثرتري  و  بیشتر  گام هاي 
در  اقیانوس  شناسی  مطالعات  انجام  را  كشتی  اين 
زيست  زمین شناسی،  شیمی،  فیزيک،  زمینه های 
اقیانوس  هند  شناسی و بوم  شناسی در دريای عمان و 
دانشگاه  عنوان  به  كشتی  اين  از  استفاده  همچنین  و 
علمی  آموزش  برای   )floating university( شناور 
دانشجويان رشته های مختلف دريايی عنوان كرد و گفت:  
در حال حاضر مبلغ 10 میلیارد تومان براي ساخت و 
تجهیز اين كشتي تحقیقاتي پیش  بیني شده است كه 
به نظر مي  رسد براي تجهیز كامل و خريد قطعات يدكي 

آن، اعتباري حدود 14 میلیارد تومان نیاز باشد. 
چگینی با بیان اين که تا كنون 7/5 میلیارد تومان يعني 
75 درصد اين اعتبار تأمین شده است، افزود:  قرارداد 

ساخت اين كشتي 22 ماهه است، به اين معنا كه زمان 
پیش  بیني شده 22 ماهه از زمان عقد قرارداد ساخت 
و  است  امسال  ماه  ارديبهشت  در  مربوطه  شركت  با 
يا  و  تهیه  و صفحات  قطعات  نقشه  ها،  در حال حاضر 
سفارش داده شده  اند و امیدوارم بر اساس برنامه زمان-
اقیانوس  پیما  كشتي  اين  ديگر  ماه   18 تا  شده  بندي 

تکمیل شود. 
چگینی محل استقرار اين شناور تحقیقاتی را بندر چابهار 
ذكر كرد و گفت: در مطالعاتی كه قرار است با استفاده از 
 كشتی تحقیقاتی انجام شود، اهدافی چون شناخت بیشتر 
خلیج  فارس و دريای عمان، انجام تحقیقات دريايی در 
اقیانوس هند و ورود به پروژه ه ای تحقیقاتی اقیانوس 
دنبال  هند  اقیانوس  حاشیه  ی  كشورهای  با  هند 

می  شود.
مورد  در  اقیانوس  شناسي  ملّي  مؤسسه  ی  ريیس 
اين  گفت:  اقیانوس  پیما  تحقیقاتي  شناور  مشخصات 
شناور به طول 40 تا 50 متر با آبخور حدود چهار متر 
به دو آزمايشگاه خشک و تر مجهز خواهد بود كه هر 

كدام به ترتیب به 40  و 30 متر مربع فضا نیاز دارد. 
وي همچنین ضمن اشاره به اين که فضايي به مساحت 
به  عرشه  يي  فضاي  و  رايانه ها  براي  مربع  متر   120
نظر  در  شناور  اين  در  میداني  عملیات  انجام  منظور 
اين  ساخت  با  ايران  داشت:  اظهار  است،  شده  گرفته 
كشتي تحقیقاتي اقیانوس  پیما براي كارهاي تحقیقاتي 

وارد اقیانوس هند مي  شود. 
قرارداد ساخت اين كشتی كه نخستین شناور تحقیقاتی 
اقیانوس  پیمای ايران است در سال گذشته بین معاونت 
علمی و فناوری ريیس جمهور و وزير علوم، تحقیقات و 
فناوری به امضا رسید كه بر اساس آن، مؤسسه  ی ملّي 
اقیانوس  شناسي مأمور ساخت اين كشتی با اعتبار 10 

میلیارد تومان شد.
خاتمه  ی  در  اقیانوس  شناسي  ملّي  مؤسسه  ی  رئیس 

امیدواريم  ما  گفت:  خبر 
كه با ورود اين كشتی به 
با  بتوانیم  هند  اقیانوس 
كشورهای استرالیا، هند و 
داشته  همکاری  پاكستان 

نیز  پیرامونی  درياهای  شناخت  زمینه  ی  در  و  باشیم 
بتوانیم گام  های مؤثری برداريم.

كشتی  اولین  پروژه  ی  مدير  نوبختی  عباس  دكتر 
محل  به  اشاره  ضمن  ايران  تحقیقاتی  اقیانوس پیمای 
شهید  دريايی  صنايع  در  تحقیقاتی  كشتی  ساخت 
درويشی بندرعباس، گفت: ساخت شناور تحت كالس 
خواهد  صورت   )ics( ايرانیان  رده  بندی  مؤسسه  ی 

گرفت.
شناور  اين  ساخت  قرارداد  كلی  مدت  درباره  نوبختی 
است  ماه   22 قرارداد  اين  در  شده  ذكر  مدت  گفت: 
ولی پیمانکار با طرف خارجی، قراردادی 16 ماهه بسته 
است. با اين وجود پیش  بینی می  كنیم كه با توجه به 
تأخیرهای احتمالی ناشی از انتقال ارز و... كار ساخت 

شناور طی 18 تا 20 ماه به پايان برسد.
تحقیقاتی  اقیانوس  پیمای  كشتی  اولین  پروژه ی  مدير 
اگر  كه  بینی شده  پیش  قرارداد  در  يادآور شد:  ايران 
مقرر  موعد  از  زودتر  را  شناور  دريايی  صنايع  سازمان 
در  و  می گیرد  تعلق  آن  به  پاداش  هايی  دهد،  تحويل 

صورت تأخیر، جريمه خواهد شد.
برای  ايران كه  اولین كشتی تحقیقاتی  افزود:   نوبختی 
به  شده  گرفته  نظر  در  اقیانوس  شناسی  فعالیت  های 

طول حدود 50 و عرض 10 متر ساخته خواهد شد.
وی ادامه داد: اين كشتی بسته به نوع عملیات، توان 
و  داشت  خواهد  دريا  در  را  ماندگاری  روز   45 تا   30
همچنین می  تواند 25 محقق را در زمان عملیات حمل 
و  شیمی  فیزيک،  آزمايشگاه   4 كشتی  اين  در  كند. 

تحقیقات دريايی در آن، پیش  بینی شده است.

همكاری موسسه تحقیقات شیالت و ایكریك در تشخیص حلیت آبزیان
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و  ايران  شيالت  تحقيقات  موسسه  بين  همكاري  نامه  تفاهم 
سازمان دامپزشكي با موضوع اجراي پروژه هاي تحقيقاتي به 
ماندگاري  عمر  افزايش  و  تعيين  عنوان  با  و  مشترك  صورت 

آبزيان اقتصادي كشور به امضاء رسيد.
ريیس  دستور  دكتر  با حضور  كه  جلسه اي  در  گزارش،  اين  پايه  بر 
تحقیقات  موسسه  ريیس  مطلبي  دكتر  و  كشور  دامپزشکي  سازمان 
شیالت ايران و مديران ذيربط در موسسه تحقیقات شیالت تشکیل 
شده بود، دكتر مطلبي ضمن تشريح وظايف و نقاط مشترک همکاري 
توسعه  خواستار  تاكنون،  ها  همکاري  ضعف  و  قوت  نقاط  بیان  و 

همکاري ها با توجه به تغییر سیاست ها شد. 
در ادامه دكتر شريف روحاني معاون تحقیقاتي موسسه، اقدام به ارائه 
گزارش عملکرد موسسه در حوزه بهداشت، بیماري ها، بیوتکنولوژي 
خود  هاي  ديدگاه  جلسه  در  حاضر  اعضاء  و  نمود  آبزيان  فرآوري  و 
بیان  با  دكتر دستور  دادند. سپس  ارائه  را  ها  توسعه همکاري  براي 
هاي  سیاست  و  برنامه  اجراي  در  دامپرشکي  سازمان  هاي  سیاست 
دولت و چگونگي بهره گیري از تعامالت بین بخشي خصوصاً همکاري 
با موسسه تحقیقات شیالت اعالم داشت: امیدواريم كه با افزايش و 
بتوانیم گام موثري در رفع مشکالت موجود در  توسعه همکاري ها 
صنعت بهداشت و بیماري ها و فرآوري آبزيان برداريم و در اين راه به 

اهداف از پیش تعیین شده برسیم. 
و مجري  ماه  نامه 48  تفاهم  اين  زمان  است كه مدت  به ذكر  الزم 
مسئول پروژه موسسه تحقیقات شیالت ايران مي باشد همچنین در 
اين تفاهم نامه موسسه متعهد گرديد درخصوص انتخاب شیوه هاي 
تحقیق از بهترين روش ها و دستورالعمل ها استفاده نمايد و پیشرفت 

پروژه را به اطالع سازمان دامپزشکي كشور برساند.
به صورت  را  پروژه  از  نتايج حاصل  همچنین موسسه متعهد گرديد 
مشترک منتشر نمايد و همکاران سازمان دامپزشکي و ادارات تابعه را 

به عنوان همکار در اسناد پروژه ها منظور نمايد. 
به  نسبت  متعهد گرديد كه  دامپزشکي  نامه، سازمان  تفاهم  اين  در 
پرداخت به موقع اعتبارات طبق ماده 4 اين قرارداد و تبصره آن اقدام 
نهايي، حداكثر ظرف  و  از دريافت گزارشات مرحله اي  نمايد و پس 
تايید شده  نمايد در غیراينصورت گزارشات  نظر  اعالم  مدت 20روز 

تلقي خواهد شد.
سازمان دامپزشکي نیز متعهد شد زمینه استفاده از آزمايشگاه هاي موجود 
خود را در كلیه استان هاي ساحلي و آزمايشگاه مرجع در تهران فراهم نمايد 
و همچنین زمینه حضور همکاران موسسه جهت تهیه نمونه هاي مورد نیاز 

در مناطق محل اجراي پروژه را فراهم نمايد. 

استاندار سابق هرمزگان گفت: بررسی ها در 
راستای تبديل منطقه كشتی سازی ايزايكو 

به منطقه آزاد ادامه دارد.
بر پايه اين گزارش، حسین هاشمی تختی در 
كشتی  سومین  آب  اندازی  به  مراسم  حاشیه 
اقیانوس پیمای ساخت داخل در مجتمع ايزايکو به 
طرح تبديل مجتمع ايزايکو در منطقه آزاد اشاره 
و افزود: در حال كار بر روی اين طرح هستیم و 

پیگیری ها در اين راستا ادامه دارد. 
وی با اشاره به ساخت شناورها در مجتمع ايزوايکو 
اظهار داشت: كارهای بزرگی كه در صنعت دريايی 
از  نشان  است  تداوم  حال  در  و  گرفته  صورت 

خودباوری و توانمندی مردان ايران زمین دارد.
وی ادامه داد: با تمام مشکالتی كه دشمن در پیش 

روی كشور گذاشته اما كماكان چرخ صنعت به 
دست متخصصان داخلی در حال حركت است.

وی ادامه داد: با تدابیر ويژه دولت در وزارت صنايع 
مشکالت هموار شده و امروز شاهد دستیابی به 

پیشرفت های برجسته ای در كشور هستیم.
وی همچنین در ادامه خطاب به دست اندركاران امور 
صنايع دريايی افزود: چه در استان و چه در دولت و 
وزارت صنايع و نمايندگان مجلس آمادگی حمايت 

از صنايع دريايی وجود دارد.
وی همچنین افزود: حال كه ظرفیت مطلوب در 
كنار امکاناتی مناسب در غرب بندرعباس برای 
ساخت شناورهای غول پیکر به وجود آمده بايد 
به نحو مطلوب در راستای تحول اساسی در اين 

بخش گام برداريم.

طي 5 ماه نخست سال جاري، 3 ميليون و 858 هزار تن 
انواع كاالها از كشور ترانزيت شده، كه 3 ميليون و 500 
هزار تن، معادل 91 درصد آن، از راه جاده و 358 هزار 
تن، معادل 9 درصد آن، با وسايل نقليه ي ريلي حمل شده 

است.
بر پايه اين گزارش، "دكتر شهريار افندي زاده" معاون وزير و ريیس سازمان راهداري و حمل و نقل 
جاده اي با اعالم اين خبر افزود: "در مدت زمان يادشده، دربین مرزهاي كشور، بندرعباس با 41 درصد، 
فعال ترين مرز كشور در زمینه ي ترانزيت ورود كاال به شمار مي رود. پس از آن، مرزهاي پرويزخان، 
بازرگان، سرخس و باشماق، به ترتیب با 14، 11، 6 و 4 درصد، به عنوان فعال ترين مرزهاي كشور در 

ورود كاالهاي ترانزيت محسوب مي شوند".
نماينده ي ويژه ي دولت در امر ترانزيت، با بیان اين كه از مجموع كاالهاي ترانزيت شده، يک میلیون 
و 123 هزار تن مواد نفتي و 2 میلیون و 735 هزار تن را مواد غیرنفتي تشکیل مي دهند، افزود: 
"عمده ترين كاالهاي غیرنفتي، مشتمل بر مواد سوختي، كاالهاي ساختماني، وسايل نقلیه ي باري و 
مسافري، مواد غذايي و محصوالت كشاورزي به ترتیب، 28، 7، 4 و 3 درصد از حمل و نقل را شامل 

مي شوند".
وي درخصوص عملکرد مرزهاي كشور در ترانزيت خروج كاال اظهار داشت: "طي مدت يادشده، بندر 
امام با 18 درصد، فعال ترين مرز در زمینه ي ترانزيت خروج كاال از كشور به شمار مي رود و پس از آن، 

مرزهاي دوغارون با 13 درصد و بندرعباس و سرخس با 8 درصد در رده هاي بعدي قرار دارند."
"دكتر افندي زاده" با اشاره به اين كه جريان ترانزيت كاال عمدتاً از مرزهاي شمالي و جنوبي كشور در 
حال شکل گیري است، خاطرنشان كرد: "توجه همزمان به مبادي ورودي و خروجي كاال در شمال  
- جنوب و شرق – غرب كشور كه تکمیل كننده ي كريدورهاي بین المللي هستند، جايگاه ايران را در 

اين صنعت مستحکم مي كند."
معاون وزير راه و شهرسازي، تصريح كرد: "وجود تركیه در مرزهاي غربي كشور كه قاره ي آسیا را 
به اروپا متصل مي كند و همچنین، كشورهايي مانند: عراق، افغانستان، پاكستان و هند كه به ورود 
كاالهاي اولیه نیازمند هستند، از پتانسیل هاي موجود در فعال كردن كريدور شرق به غرب كشور 

محسوب مي شود."
ريیس سازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي، ضرورت تقويت و توسعه ي زيرساخت براي فعال سازي 

ترانزيت را يادآور شد و اظهار داشت:
"در راستاي توسعه ي زيرساخت ها در ساير بخش هاي ترانزيتي و حمل و نقلي، در حوزه ي زيرساخت 
حمل و نقل جاده اي، در سال جاري اختصاص بیش از 800 میلیارد تومان اعتبار براي نگهداري و 
بهسازي مطلوب راه ها، به ويژه  راه هاي ترانزيتي و شرياني از سوي سازمان راهداري و حمل و نقل 
جاده اي و ادارات كل راه و ترابري استان ها پیش بیني شده است كه صرف اين اعتبارات براي بهسازي 
و تجهیز راه ها، شرايط مناسبي را نسبت به گذشته در بخش جاده اي و به منظور ترانزيت آسان كاال 

مهیا مي كند."

تبدیل ایزایكو به منطقه آزاد در دست بررسی است 

ترانزیت حدود 4 میلیون  تن انواع 
كاال از كشور

امضاء تفاهم نامه همكاري بین موسسه 
تحقیقات شیالت ایران و سازمان دامپزشكي
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طي همایشي در سازمان بنادر و دریانوردي از 
دستگاه هاي نظارتي درخواست شد

نشس�ت بررس�ي جايگاه جمهوري اس�المي ايران در مجامع بين المللي 
دريانوردي، واكنش مديران سازمان بنادر و دريانوردي نسبت به كاهش 80 
درصدي حضور كارشناسان دريايي و چاره جويي براي ّحل مشكالت اداري 
مربوط به اعزام هيأت هاي نمايندگي ايران در مجامع بين المللي را به دنبال 

داشت.
در اين سمينار كه نمايندگان، كارشناسان و مديران بخش هاي خصوصي، 
مؤسس�ات رده بندي، ش�ركت هاي كش�تيراني و نفتكش، NGOها و 
س�ازمان بنادر و دريانوردي حاضر بودند؛ معاون امور دريايي س�ازمان 
بنادر و دريانوردي، ضمن تقدير از مس�اعي اعضاي جامعه ي دريايي در 
جهت ارتقا و سربلندي جمهوري اسالمي ايران در مجامع بين المللي، بر 
ضرورت تسهيل حضور كارشناسان در اجالس هاي بين المللي تأكيد كرد 

و آن را حايز اهميت دانست.
»س�عيد ايزديان«، همچنين با اش�اره به موضوع دزدي دريايي و شعار 
روز جهان�ي دريانوردي در س�ال 2011 ميالدي ب�ا عنوان »همگرايي در 
واكنش ها به معضل دزدي دريايي«، انجام اقدامات همه جانبه در جهت 

رفع اين معضل بين المللي را يادآور شد.
مديركل سازمان هاي تخصصي و بين المللي سازمان بنادر و دريانوردي 
نيز، درخصوص جايگاه جمهوري اسالمي ايران در آيمو و اهداف سازمان 
بن�ادر و دريانوردي به منظور تقويت جايگاه فعلي س�خناني ايراد كرد. 
»سيد علي استيري« با اشاره به روند تشكيل كميته هاي داخلي بررسي 
اسناد آيمو و حضور در اجالس هاي آيمو گفت: »جمهوري اسالمي ايران 
از لح�اظ ميزان حضور در اجالس هاي مختلف آيمو، در رديف بيس�ت و 
هشتم تا سي و دوم كشورهاي  عضو قرار دارد و مقايسه ي آمار چهارماهه 
اول س�ال هاي 1389 و 1390 حاكي از آن است كه در سال جاري، هيأت 

ايراني در 17 اجالس حضور مؤثر داشته است؛ درحالي كه اين رقم در سال 
گذشته تعداد 15 نشست بوده است. عالوه بر اين در سال 2010 ميالدي، 
جمهوري اس�المي ايران 47 سند پيشنهادي به آيمو ارائه كرده است و 
در اين زمينه پيش�رفت قابل مالحظه اي نسبت به دو سال 2008 و 2009 

ميالدي مشاهده مي شود.
»استيري«، همچنين به دستور كارهاي مهم و با اولويت تام سازمان بنادر 
و دريانوردي اشاره كرد و اقدامات سازمان در جهت آمادگي براي مميزي 

داوطلبانه در سال جاري را مؤثر دانست.
همچنين در اين همايش، »عباس  نژاد«، كارشناس اداره  كل سازمان هاي 
تخصصي، درخصوص زمان مميزي داوطلبانه از 30 مهرماه لغايت 8 آبان 
ماه سال جاري و اقدامات انجام شده مبني بر داشتن آمادگي الزم براي 
پاسخ گويي به مميزين آيمو گزارش داد و با يادآوري اين نكته كه مميزي 
آيمو، از كشور عضو آن سازمان است و نه تنها مرجع دريايي آن كشور، 
اضافه كرد: »س�ازمان بنادر و دريانوردي به عنوان متولي اصلي مسايل 

حاكميتي در بخش دريايي كشور، مورد مميزي قرار خواهد گرفت.«
»علي اكب�ر مرزبان«، نماينده س�ازمان بن�ادر و دريان�وردي در آيمو، 
چهارمين س�خنران اين همايش بود ك�ه درخصوص جايگاه نماينده ي 
دائم در سازمان جهاني دريانوردي و وضعيت اسناد پيشنهادي جمهوري 
اس�المي ايران به آيمو س�خناني ايراد كرد. وي با اعالم جايگاه شش�م 
ايران و همترازي با كش�ور انگليس در ارس�ال اسناد به آيمو، خواستار 
مشاركت هرچه بيش تر افراد، ارگان هاي دريايي، سازمان ها، متخصصين 

و كارشناسان امور دريايي در مباحث روز آيمو شد.
اين همايش با اعطاي لوح تقدير به برگزيدگان و فعاالن كميته هاي بررسي 

اسناد آيمو از سوي ارگان هاي دريايي كشور، به كار خود پايان داد.
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معاون دريايي سازمان بنادر و دريانوردي، 
از فرصت سوزي بين المللي خبر داد:

تبع�ات خأل حض�ور در تصميم گيري هاي 
آيمو

معاون امور دريايي سازمان بنادر و دريانوردي، 
ــاالنه ي  ــمینار س ــخنران اول س ــه عنوان س ب
ــازمان  بین المللي  ــي جايگاه ايران در س بررس
ــه وجود  ــاره ب ــا اش ــوردي )IMO(، ب دريان
ــي و غیرنفتي ايران  ــاوگان بزرگ تجاري نفت ن
در درياها، بر استفاده از منابع و فنّ  آوري هاي 
نوين، آموزش و تربیت نیروي انساني و حضور 
در مجامع بین المللي به منظور ارتقاي جايگاه 
ــازمان هاي بین المللي دريانوردي  كشور در س

تأكید كرد.
ــادر، ماهیت  ــازمان بن ــأت عامل س ــو هی عض
حمل ونقل دريايي را امري بین المللي دانست 
ــي و فّني  ــت آوردهاي علم ــه از دس و در ادام
ايران در زمینه هاي مختلف دريايي و پیشرفت 
ــازي و  ــي چون صنعت  كشتي س در بخش هاي

صنايع دريايي خبر داد.

استفاده ي مطلوب از مميزي اختياري
»سعید ايزديان« در بخش ديگري از سخنانش 
ــاري آيمو از ايران«  به موضوع »ممیزي اختی
ــن ممیزي در  ــالم اين كه اي ــت و با اع پرداخ
ــورت اجباري از  ــالدي به ص ــال 2015 می س
ــازمان جهاني دريانوردي  ــورهاي عضو س كش
ــل خواهد آمد، ممیزي اختیاري را يک  به عم
ــت:  ــت و اظهار داش ــب« دانس »فرصت مناس
ــط  ــال توس »ممیزي اختیاري در مهرماه امس
ــور )سه بندر  ــان آيمو، در بنادر كش كارشناس
ــهید رجايي( انجام  ــي،  امام خمیني و ش انزل
ــت از تجارب بین المللي  ــود كه الزم اس مي ش
و اين فرصت مناسب، به منظور اجراي الزامات 
مورد نظر آيمو در بخش هاي مختلف دريايي، 

به طور مطلوب استفاده كنیم.«
ــت از  ــتفاده ي درس ــه گفت: »اس وي در ادام
ــراي اجراي بدون  ــاري، راه را ب ممیزي اختی
ــال 2015  ــزي اجباري در س ــه ي ممی دغدغ

هموارتر خواهد كرد.«

اهتم�ام ارگان ه�اي درياي�ي به مس�ائل 
دريامحور

ــادر با تأكید بر  ــازمان بن عضو هیأت عامل س
ــادي حاكم بر  ــه تحريم ها و ركود اقتص اين ك
دنیا، شرايط ويژه اي را براي حمل ونقل دريايي 
ايجاد كرده، از همه ي ارگان هاي دريايي كشور 
خواست تا در سال  جاري اقتصادي، به مسائل 
ــام و تأكید جّدي  ــث دريامحور اهتم و مباح

داشته باشند.
ــان كرد: »براي  ــان« در ادامه خاطرنش »ايزدي
تثبیت اقتدار دريايي كشور، الزم است به رغم  
اقدامات ارزشمند انجام شده، همه ي ارگان هاي 
ــمت تولید و  دريايي با يک توجه جّدي، به س

طراحي تکنولوژي حركت كنند.«

چال�ش عدم حضور كارشناس�ان دريايي 
در مباحث روز آيمو

ــازمان بنادر در بخش  ــور دريايي س معاون ام
ــمینار، با  ــخنان خود در اين س ــري از س ديگ
ــم ايران در ارائه ي سند  ــاره به رتبه ي شش اش
ــازمان بین المللي  ــه كمیته هاي تخصصي س ب
ــان دريايي  ــوردي، عدم حضور كارشناس دريان
ــاخت و تعمیر  ــب بخش س ــاط نامناس و ارتب
شناورها، صنايع كشتي سازي با سازمان بنادر 
را يکي از موضوعات چالش برانگیز اين سازمان 
ــاي مضاعف اروپا  ــمرد و با اعالم تحريم ه برش
ــت تا با  ــکا، از ارگان هاي دريايي خواس و امري
ــازمان بنادر، ضمن پر  ــاركت بیش تر با س مش
ــاي مقابله با تحريم  ــن خأل، راه كاره كردن اي
ارتباط  ــركت تايدواتر، قطع  كشتي راني ها، ش
ــائل را در  ــاير مس ــدي و س ــات رده بن مؤسس

كمیته اي ويژه ترسیم كنند.
ــاي دريايي را  ــان« همچنین، دزدي ه »ايزدي
به منزله ي يک معضل جهاني و تهديدكننده ي 
ــي در دنیا ارزيابي كرد كه با  حمل ونقل درياي
توجه به شعار »همکاري و هم فکري در مقابله 
ــه اي ويژه در  ــا دزدي دريايي«، وجود كمیت ب
بخش دريايي سازمان بنادر، براي اتحاذ تدابیر 

و برنامه ريزي مدون را ضروري مي نمايد.

تسهيل حضور كارشناسان در اجالس هاي 
بين المللي

از  ــود،  خ ــخنان  س ــان  پاي در  ــان«  »ايزدي
ــور خارجه  ــي و وزارت ام ــتگاه هاي نظارت دس
خواست با توجه به وجه بین المللي تصمیمات 
ــت  ــي و صنع ــل درياي ــوزه ي حمل ونق در ح
ــکالت اداري اعزام  دريانوردي، ضمن رفع مش
كارشناسان، حضور كارشناسان سازمان بنادر 
ــي در اجالس هاي  ــاي درياي ــاير ارگان ه و س

بین المللي دريايي را تسهیل كنند.
ــازمان بنادر،  به گفته ي معاون امور دريايي س
خأل حضور كارشناسان ايراني در نشست هاي 
ــو، در نهايت باعث تضعیف  تصمیم گیري آ يم
ــي بین المللي  ــم درياي ــع مه ــران در مجام اي
ــال  ــد؛ در صورتي كه طي چند س ــد ش خواه
گذشته، ايران به ويژه در بخش هاي فّني آيمو 

حرف هاي زيادي براي بیان داشته است. 

مدیركل سازمان هاي تخصصي سازمان 
بنادر تشریح كرد:

بررس�ي  و تحلي�ل عل�ل كاهش س�طح 
مشاركت ايران در مجامع بين المللي

ــازمان هاي تخصصي سازمان بنادر  مديركل س
و دريانوردي در تشريح و تبیین جايگاه ايران 
ــوردي، به روند  ــازمان بین المللي دريان در س
ــناد  ــي اس ــکیل كمیته هاي داخلي بررس تش
ــا پرداخت و در  ــور در اجالس ه ــو و حض آيم

ــزان حضور ايران  ــه ضمن ارايه ي آمار می ادام
ــت هاي مختلف آيمو، از  در اجالس ها و نشس
ــران در ارايه ي  ــل مالحظه ي اي ــرفت  قاب پیش
ــنهادي به آيمو در سال 2010  47 سند پیش
ــال هاي 2008 و  ــا س ــه ب میالدي در مقايس

2009 خبر داد.

فعاليت 15 كميته ي بررس�ي اسناد آيمو 
در سازمان بنادر

»سید علي استیري« با بیان اين كه در سازمان  
بنادر،  تعداد 15 كمیته ي بررسي اسناد، معادل 
ــت دارد، از كمیته هاي  كمیته هاي آيمو فعالی
ــوردي )MSC(، كمیته ي حفظ  ايمني دريان
ــت دريايي )MEPC(،  كمیته ي  محیط زيس
 ،)LEG( و كمیته ي حقوقي )FAL( تسهیل
ــي و از كمیته هاي  ــوان كمیته هاي اصل به عن
ــه ي فرعي  ــري )NAV(، كمیت ــي ناوب ايمن
ــات  نج و  ــس  تجس و  ــي  درياي ــات  ارتباط
ــش  ــل آت ــت در مقاب )COMSAR(، حفاظ
)FP( و كاالهاي خطرناک و خشک و كانتینر 

)DSC(، به عنوان كمیته هاي فرعي نام برد.
ــازمان هاي تخصصي،  ــه ي مديركل س به گفت
ــته تعداد 174 نفر از سازمان  ــال گذش در س
ــر از نمايندگان بنادر و 207  مركزي، 127 نف
ــاير ارگان هاي دريايي، در كمیته هاي  نفر از س
تخصصي بررسي اسناد آيمو شركت داشته اند 
كه در مجموع 508 نفر در سال 1389 در كار 

كارشناسي اسناد آيمو حضور يافته اند.
ــالم تعداد  ــور دريايي با اع ــناس ام اين كارش
ــي  ــاي تخصص ــركت كنندگان در كمیته ه ش
ــال  ــه ي اول س ــناد در چهارماه ــي اس بررس
ــازمان  1390، اين تعداد را براي نمايندگان س
مركزي 58 نفر، براي نمايندگان بنادر، 46 نفر 
و براي ساير ارگان هاي دريايي،  معادل 62 نفر 
برشمرد كه در مجموع، اين تعداد به 156 نفر 

سعيد ایزدیان؛
براي تثبيت اقتدار دریایي کشور، الزم است به رغم  
اقدامات ارزشمند انجام شده، همه ي ارگان هاي دریایي 
با یك توجه جّدي، به سمت توليد و طراحي تكنولوژي 

حرکت کنند.
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رسیده است.
ــان  ــتیري« همچنین، مجموع كارشناس »اس
ــال 1389 را  ايراني در اجالس هاي آيمو در س
ــداد در چهار  ــر  عنوان كرد كه اين تع 75 نف
ــال 1390، تنها 29 نفر  ــده از س ماه سپري ش
ــت كه نسبت به مدت مشابه در سال  بوده اس

1389، كاهش داشته است.

كاه�ش 80درص�دي اع�زام هيأت ه�اي 
نمايندگي ايران به اجالس آيمو

اين مقام مسئول در سازمان بنادر، در تشريح 
وضعیت مشاركت جمهوري اسالمي ايران در 
ــالمي  اجالس هاي آيمو، گفت: »جمهوري اس
ــور در اجالس هاي  ــران از لحاظ میزان حض اي
ــي دريانوردي، در  ــازمان بین الملل مختلف س
ــي ودوم  كشورهاي  رديف بیست وهشتم تا س

عضو قرار دارد.«
ــه از كاهش  ــتیري« در ادام ــي اس ــید عل »س
ــران در اجالس ها و  ــاركت اي 80درصدي مش
ــر داد و آن را  ــت هاي تخصصي آيمو خب نشس
ناشي از مشکالت اداري براي اعزام هیأت هاي 

نمايندگي ايران دانست.
كارشناس امور دريايي سازمان بنادر، ادامه ي 

اين روند را سبب ايجاد لطمات جبران ناپذير بر 
ــالمي ايران در نهادهاي  وجهه ي جمهوري اس

تخصصي دريانوردي ارزيابي كرد.

بررسي تحليلي علل كاهش مشاركت
مديركل سازمان هاي تخصصي سازمان بنادر، 
در تحلیل داليل اصلي كاهش مشاركت ايران 
در بررسي اسناد آيمو و اعزام هیأت هاي ايراني 
ــازمان بین المللي دريانوردي، به سه علت  به س
اساسي و محوري اشاره كرد و گفت: »افزايش 
ــازمان  مراحل اداري براي اعزام نمايندگان س
ــور، كاهش   بنادر به عنوان مرجع دريايي كش
ــركت در كمیته هاي  ــراي ش ــزه ي الزم ب انگی
ــق و حضور  ــي از عدم توفی ــي ناش كارشناس
ــاي نمايندگي ايران  ــتمّر هیأت ه كامل و مس
در اجالس و صرفه جويي هاي اقتصادي به رغم  
ــوع، داليل  ــیار مهم حاكمیتي موض ابعاد بس

اصلي كاهش اين مشاركت مي تواند باشد.

ايران در شمار 15 كشور اول ارايه دهنده ي 
سند به آيمو

به گفته ي »استیري« در سال 2008 میالدي، 
تعداد 15 كشور اول عضو آيمو با ارايه ي 562 
ــند، حدود 79درصد كل اسناد ارايه شده از  س
ــود اختصاص دادند و  ــوي دولت ها را به خ س
ــزان به طور  ــال 2009 میالدي، اين می در س

تقريبي به 82درصد رسید.
ــناد ارايه شده توسط اين  وي اضافه كرد: »اس
ــاظ كمّیت، بلکه از نظر  ــورها نه تنها از لح كش
كیفّیت نیز، از  حجم و میزان اثرگذاري بسیار 

قابل توجه اي برخوردار بود.
ــان اين كه  ــئول، در ادامه با بی ــن مقام مس اي
ايران جزو 15 كشور ارايه دهنده سند به آيمو 
ــرد: »عمده ي اين  ــود، تأكید ك قلمداد مي ش
اسناد، مبناي تدوين كنوانسیون ها، پروتکل ها، 
قطع نامه ها، دستورالعمل ها و اصالحیه ها قرار 

مي گیرند.«
ــت:  گف ــي  تخصص ــازمان هاي  س ــركل  مدي
ــال 2010  ــالمي ايران در س ــوري اس »جمه
ــو ارايه كرد  ــند به آيم میالدي، تعداد 47 س
كه به نسبت دو سال 2008 و 2009 پیشرفت 
ــن  اي ــود.  مي ش ــوب  محس ــه اي  قابل مالحظ

ــم توسط  ــب رتبه ي شش موفقیت موجب كس
ايران در میان كشورهاي عضو از حیث ارايه ي 

سند شد.«

ارايه ي سند به كميته هاي فني و حقوقي 
براي اولين بار

»استیري« همچنین از ارايه ي سند به كمیته  
ــراي اولین بار  ــاي فّني و حقوقي ب همکاري ه
توسط ايران طي دو سال گذشته خبر داد كه 
ــار منصفانه با  ــناد، »رفت عنوان يکي از آن اس

دريانوردان« بود.
ــازمان  ــئول در س ــن مقام مس ــه گفته ي اي ب
ــال 2011 میالدي نیز،  ــداي س ــادر، در ابت بن
ــالمي ايران همراه با چند كشور  جمهوري اس
ــیار مهم و مؤثر مبتني بر  ــند بس غربي، دو س
ــورهاي عضو آيمو،  نظارت هاي حاكمیتي كش
به دو كمیته ي اصلي MSC و MEPC ارايه 
كردند كه نشان دهنده ي جايگاه علمي و فّني 

جمهوري اسالمي ايران در آيمو است.

چهار دستور كار مهم و با اولويت آيمو
»سید علي استیري« در ادامه ي سخنان خود،  
»حمالت مسلحانه و دزدي دريايي در آب هاي 
ــومالي و خلیج عدن، تدوين  ساحلي كشور س
ــش گازهاي  ــزام آور راجع به كاه ــررات ال مق
ــورد  ــتي راني... برخ ــي از كش ــه اي ناش گلخان
ــراي ممیزي  ــوردان و اج ــا دريان ــه ب منصفان
ــه ي دولت هاي عضو و ا نجام اقدامات  داوطلبان
الزم براي طي مراحل الزم االجرا شدن ممیزي 
ــازمان  را به منزله ي اولويت هاي چهارگانه ي س
ــرد و بازنگري  ــوان ك ــي دريانوردي عن جهان
ــا و تدوين راه كارهاي الزم  آيین نامه ي ROه
ــوب دولت هاي عضو آيمو را  براي نظارت مطل

نیز به اين اولويت ها اضافه كرد.
ــي، درباره ي  ــازمان هاي تخصص ــركل س مدي
ــده راجع به دزدي مسلحانه  اقدامات انجام ش
ــومالي و خلیج عدن، به اعزام  ــواحل س در س
ــواحل سومالي و خلیج  نیروهاي نظامي به س
عدن به منظور مقابله با دزدان دريايي، تدوين 
ــراي كاهش  ــي ب ــررات ايمن ــا و مق راهنماه
ــتفاده  ــي و تدوين طرح اس ــاي درياي دزدي ه
ــش خصوصي بر روي  ــلح بخ از نیروهاي مس

كشتي هاي تجاري اشاره كرد.
ــات انجام گرفته براي  ــوص اقدام وي در خص
كاهش گازهاي گلخانه اي ناشي از كشتي راني 
توسط آيمو، به اجراي اصالحات در آيین نامه ها 
ــازي مصرف سوخت از  ــاره كرد و بهینه س اش
ــتي هاي جديد با  ــد عملیاتي و طراحي كش بُع
ــور كاهش مصرف  ــوان به منظ موتورهاي پرت
ــوان اقدامات  ــي را، به عن ــوخت از بُعد فّن س

انجام شده برشمرد.

ب�راي  مس�ايل سياس�ي، دس�ت آويزي 
برخورد غيرمنصفانه با دريانوردان

ــازمان هاي تخصصي سازمان بنادر  مديركل س

سيد علي استيري؛
در حال حاضر، مسایل امنيتي و سياسي، دست آویزي 
براي برخورد غيرمنصفانه ي برخي از کشورها با 

دریانوردان ایراني شده است.
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ــد بر برخورد منصفانه با  و دريانوردي، با تأكی
ــايل  ــوردان، گفت: »در حال حاضر، مس دريان
ــي، دست آويزي براي برخورد  امنیتي و سیاس
غیرمنصفانه ي برخي از كشورها با دريانوردان 

ايراني شده است.«
»استیري« در تشريح ابعاد برخورد غیرمنصفانه 
ــوع در كمیته ي  ــن موض ــت: »اي ــار داش اظه
ــاد مختلف قضايي، باالخص در  حقوقي، از ابع
ــدن  ــهیالت براي پیاده ش زمینه ي  ارايه ي تس
ــت به  ــتي براي بازگش دريانوردان، ترک كش
ــهیالت رفاهي و پزشکي  وطن و همچنین تس
مطرح شده كه اين مسايل به كمیته ي تسهیل 

)FAL( نیز، ارجاع يافته است.«

برنامه ه�اي س�ازمان بنادر ب�راي ارتقاي 
جايگاه ايران در آيمو

ــادر، در  ــازمان بن ــناس امور دريايي س كارش
ــازمان بنادر و  ــالم برنامه هاي س ــا اع پايان ب
ــوردي به منظور ارتقاي جايگاه جمهوري  دريان
ــالمي ايران در آيمو، به تشريح اين اهداف  اس
پرداخت و گفت: »ايجاد مکانیزم هاي انگیزشي 
ــب براي بهره برداري از دانش و تجربه ي  مناس
ــاركت در  ــي به منظور مش ــان درياي كارشناس
ــناد تخصصي دريايي و بندري...  ــي اس بررس
ــران كمیته هاي  ــا و دبی ــتمر رؤس ارتباط مس
ــازمان در آيمو  تخصصي با نماينده ي دايم س
و ارسال ديدگاه هاي تخصصي و مهم به ايشان 
ــام رايزني هاي الزم با نمايندگان  به منظور انج
ديگر كشورهاي عضو آيمو و شناسايي نیروهاي 
ــه و عالقه مند به  ــزه، متخصص، باتجرب باانگی
ــي و  ــث علم ــاركت در مباح ــري و مش پیگی
ــازمان بنادر  تخصصي آيمو، ازجمله اهداف س

در ارتقاي جايگاه ايران به شمار مي آيد.«
ــه اقتدار دريايي  ــتیري« با تأكید بر اين ك »اس
ــازمان هاي بین المللي و تخصصي  ايران در س
دريايي و دريانوردي جهان، خواست جامعه ي 
حمل ونقل دريايي كشور است، در بیان اهداف 
ــاد قراردادهاي  ــازمان، از انعق ــن س ــر اي ديگ
ــاوره اي با دانشگاه ها و مؤسسات پژوهشي  مش
و آموزشي دريايي... شركت فّعال در گروه هاي 
ــده در بین دو  ــکیل ش ــه اي تش كاري مکاتب
ــمینارهاي  ــزاري س ــا، برگ ــالس كمیته ه اج
ــاي كمیته ها و  ــور همه ي اعض ــي با حض علم
ــي دستوركارهاي مهم و روزآمد آيمو و  برررس
همچنین، آخرين تحوالت دريايي بین المللي 
ــاري آيمو  ــرح ممیزي اختی ــركت در ط و ش
ــکالت و كاستي ها در  به منظور شناسايي مش
الزامات سازمان بین المللي دريانوردي  اجراي 
ــا با هدف  ــور رفع آن ه ــزي به منظ و برنامه ري
آماده سازي براي موفقیت در ممیزي اجباري 

آيمو در سال 2015 خبر داد.

مأموریت ه��ا و عملكرد نمایندگي س��ازمان 
بنادر و دریانوردي در آیمو

اي�ران ب�ه كش�وري تأثيرگذار ب�ر روند 

درياي�ي  بين الملل�ي  تصميم گيري ه�اي 
تبديل شده است

نماينده ي سازمان بنادر و دريانوردي در آيمو 
با تشريح مأموريت ها و فعالیت هاي نمايندگي 
ــاي  ــت ها و كمیته ه ــازمان در نشس ــن س اي
ــازماني جهاني دريانوردي، به عملکرد يک  س
سال گذشته )سال 2010( و هفت ماهه ي سال 

2011 نمايندگي سازمان بنادر پرداخت.
ــازمان  ــر مرزبان اهداف نمايندگي س علي اكب
ــو را اهداف فني و  ــادر و دريانوردي در آيم بن
تخصصي و اهداف سیاسي و ديپلماتیکي عنوان 
ــازمان بین المللي دريانوردي  ــرد و گفت: س ك
ــو دارد و دولت هاي  )IMO( 169 دولت عض
ــتگي به  ــزان ظرفیت، وابس ــته به می عضو بس
صنعت دريانوردي، منافع ملي دريايي و اوضاع 
ــور و روابط بین  المللي با  و احوال حاكم بر كش

آيمو ارتباط برقرار مي كنند.

مح�وري  فعاليت ه�اي  و  مأموريت ه�ا 
نمايندگي آيمو

مرزبان در ادامه »حضور در نشست هاي آيمو... 
ــتفاده از ظرفیت هاي فّني و تخصصي آيمو  اس
براي سازمان بنادر و انتقال اطالعات و يافته ها... 
ــالت با نمايندگان دولتي عضو، مقامات  و تعام
ــاي نقش پل ارتباطي  ــدان آيمو و ايف و كارمن
میان سازمان بنادر و آيمو« را محورهاي اصلي 
ــه گانه ي فعالیت هاي نمايندگي ايران در  و س
ــمرد و از حضور در 25 نشست آيمو  آيمو برش
در سال 2010 و مشاركت در 16 نشست اين 
ــازمان در هفت ماهه ي سال 2011 میالدي  س

خبر داد.
ــران در آيمو در  ــم اي ــده ي داي ــاون نماين مع
ــده جهت استفاده از  ــريح اقدامات انجام ش تش
ظرفیت هاي فّني و تخّصصي آيمو براي سازمان 
ــي تحقیقات  بنادر، از برگزاري دوره ي آموزش
ــط اساتید دانشگاه جهاني  سوانح دريايي توس
ــیه  ــوئد در تهران... اخذ بورس ــوردي س دريان
ــازمان به منظور شركت  ــان س براي كارشناس
در دوره ي آموزشي يک ماهه در مركز آموزش 
ــوردي ايتالیا... و تعامل  ــي و امنیت دريان ايمن
ــازمان براي  جهت اعزام دو تن از همکاران س
شركت در سمینار امنیت دريانوردي در هلند 

با تولیت آيمو خبر داد. 
ــراي حضور  ــان، هماهنگي ب ــه گفته ي مرزب ب
ــس  كنفران در  ــو  آيم ــركل  دبی ــده ي  نماين
ــواحل، بنادر و سازه هاي دريايي  بین المللي س
)ICOPMAS(... انعکاس اخبار و رويدادهاي 
ــايت هاي  ــازمان  هاي ذي ربط و س آيمو به س
ــش از چهل گزارش از  ــي... نگارش بی تخصص
ــت هاي آيمو... و اخذ مجوز حضور يکي  نشس
ــت دوره ي مديريت  ــازمان جه از همکاران س
پیشرفته بندري در بندر Le Haver فرانسه 
ــاي نمايندگي  ــات و فعالیت ه ــر اقدام از ديگ
سازمان بنادر در آيمو در سال 2010 میالدي 

محسوب مي شود.

ن�گارش كتاب توس�عه ي صنعت و حقوق 
بين المللي دريايي

ــخنان  علي اكبر مرزبان در بخش ديگري از س
ــگارش و چاپ كتاب 500 صفحه اي  خود از ن
با عنوان سازمان بین المللي دريانوردي و نقش 
ــوق بین المللي  ــعه ي صنعت و حق آن در توس
ــح داد: نگارش اين  ــر داد و توضی دريايي خب
ــاله است كه عمدتاً در  كتاب يک پروژه سه س

ساعات غیراداري نوشته مي شود.
ــه نگارش اين  ــراز امیدواري كرد ك مرزبان اب
ــد و  ــال جاري به اتمام برس كتاب تا پايان س

بهار سال آينده به چاپ برسد.
به گفته ي نماينده ي سازمان بنادر و دريانوردي 
در آيمو، كتاب مذكور اولین كتابي است كه در 
ــطح بین المللي به نگارش درمي آيد و مركز  س
اطالعات و معلومات آيمو از آن استقبال كرد و 

خواستار چاپ آن به زبان انگلیسي شد.

تعامل با نمايندگان دولت هاي عضو
ــدگان دولت هاي عضو،  مرزبان تعامل با نماين
ــه عنوان محور  ــات و كاركنان آيمو را ب مقام
ــوم فّعالیت هاي نمايندگي سازمان در آيمو  س
برشمرد و آن را ايفاي نقش پل ارتباطي میان 

سازمان و آيمو قلمداد كرد.
ــاي نمايندگي در اين  ــالم فعالیت ه وي در اع
ــاط و تعامل نزديک با  ــه به برقراري ارتب زمین
نمايندگان دايم دولت ها، حضور معاون بخش 
ــت دريايي آيمو در نشست  حفظ محیط زيس
ICOPMAS و برگزاري جلسات با مسئوالن 
آيمو و تبادل نظر در خصوص مسايل مختلف 

اشاره كرد.

علي اکبر مرزبان ؛
سازمان بين المللي دریانوردي 169 دولت عضو دارد 
و دولت هاي عضو بسته به ميزان ظرفيت، وابستگي 
به صنعت دریانوردي، منافع ملي دریایي و اوضاع 
و احوال حاکم بر کشور و روابط بين  المللي با آیمو 

ارتباط برقرار مي کنند.
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عملكرد هفت ماه�ه ي نمايندگي آيمو در 
سال 2011

ــادر در  ــازمان بن ــئول س ــناس مس اين كارش
توضیح عملکرد هفت  ماهه گذشته نمايندگي 
سازمان بنادر در آيمو ضمن اشاره به برگزاري 
ــس و نجات دريايي در  دوره ي آموزشي تجس
ــي و فّني  ــکاري آموزش ــب تفاهم نامه  هم قال
میان سازمان بنادر و آيمو، از برگزاري مراسم 
ــن  ــوروز در روز اول فروردي ــي ن روز بین الملل
ــت  ــال در آيمو همزمان با برگزاري نشس امس
ــتي خبر داد  كمیته ي طراحي و تجهیزات كش
ــا و كاركنان  ــتقبال اعضاي هیئت ه ــه با اس ك

دبیرخانه ي آيمو همراه شد.
ــري موضوع نامزدي  ــه گفته ي مرزبان، پیگی ب
ــوراي آيمو و  ــراي انتخابات اعضاي ش ايران ب
ــازماني،  ــام رايزني ها با مبادي ذي ربط س انج
حضور در نشست هیأت امناي دانشگاه جهاني 
دريانوردي در معیت مديرعامل سازمان بنادر و 
پیگیري ارايه ي گزارش هاي مربوط به دريافت 
مواد نفتي مشمول كنوانسیون FUND92 و 
ارايه ي آن به مدير صندوق، ازجمله مهم ترين 
ــازمان  ــاي نمايندگي س ــات و فعالیت ه اقدام
ــته از سال  بنادر در آيمو طي هفت ماهه گذش

2011 بوده است.

تأثيرگذاري ايران بر روند تصميم گيري هاي 
بين المللي دريايي

ــا و  ــن موفقیت ه ــان در تبیی ــر مرزب علي اكب
ــي ايران در  ــور نمايندگ ــت آ وردهاي حض دس
سازمان بین المللي دريانوردي، از تغییر نگرش 
ــه جمهوري  ــبت ب ــورهاي عضو آيمو نس كش
اسالمي ايران و اعتقاد به ظرفیت هاي  علمي، 
ــخن  ــور س فّني و تخصصي بخش دريايي كش

ــران در روند  ــودن اي ــر تأثیرگذار ب ــت و ب گف
ــي دريايي تأكید  ــاي بین الملل تصمیم گیري ه

كرد.
ــهبا در  ــت كاپیتان ش ــه ي وي، نیاب ــه گفت ب
ــن پروتکل  ــه ي پیش نويس مت كمیته ي تهی
ــازمان بنادر به  ــاب نماينده س اصالحي، انتخ
ــورتي دايم  ــس اجالس مش ــوان نايب ريی عن
ــیون لندن و انتخاب  دولت هاي عضو كنوانس
نماينده ي سازمان بنادر به عنوان نايب ريیس 
ــاي عضو  ــت دولت ه ــدگان ثاب ــوپ نماين كل
ــازمان  آيمو، از ديگر موفقیت هاي ايران در س
بین المللي دريانوردي طي هفت ماه گذشته از 

سال 2011 بوده است.

نایب رییس كمیته ي اجرایي ممیزي آیمو:
براي  مكانيزمي  ايجاد  مميزي،  هدف 

همكاري بين دولت هاست
ــي بود  ــو، موضوع ــه ي آيم ــزي داوطلبان ممی
ــئول  ــناس مس ــین عباس نژاد، كارش كه حس
ــازمان بنادر، به آن  ــازمان هاي تخصصي س س
ــتیراني امن،  ــعار »كش ــت و با اعالم ش پرداخ
ــن و كارا در اقیانوس هاي پاک« به اهداف  ايم
ــوردي در اجراي  ــي دريان ــازمان بین الملل س
ــو اين  ــورهاي عض ــاري از كش ــزي اختی ممی

سازمان اشاره كرد.
ــا بیان  ــازمان بنادر ب ــي س ــناس درياي كارش
ــزي اختیاري به  ــراي ممی ــه آيمو با اج اين ك
ــکاري بین  ــتمي براي هم ــال ايجاد سیس دنب
ــررات و طرز  ــه ي وضع مق ــا در زمین دولت ه
ــائل فني  ــل دولت ها در خصوص انواع مس عم
مؤثر در كشتیراني تجاري بین المللي، تصويب 
ــراي ايمني  ــتانداردهاي عملي ب ــن اس بهتري
ــرل آلودگي  ــري و كنت ــوردي و جلوگی دريان
ــتي ها است، ديگر اهداف  دريايي ناشي از كش
بین المللي دريانوردي در اجراي طرح ممیزي 
اختیاري را تهیه ي پیش نويس كنوانسیون ها، 
ــناد بر حسب لزوم و  ــاير اس موافقت نامه ها، س
ــه دريانوردي  ــائل مربوط ب ــیدگي به مس رس
ــده به آيمو از طرف يکي از ارگان ها  محول ش
ــهیل مبادله ي  ــازمان هاي تخصصي، تس و س
ــا و نظارت بر  ــورت بین اعض ــات و مش اطالع
ُحسن اجراي مصوبات توسط كشورهاي عضو 

برشمرد.
به گفته ي عباس نژاد،  فراهم كردن مکانیزمي 
جهت همکاري بین دولت ها در ارتباط با كلیه 
عوامل مؤثر بر تجارت و كشتیراني بین المللي، 
ــاي ايمني  ــتانداردهايي براي ارتق ــن اس تدوي
دريانوردي، ارتقاي كارايي دريانوردي، كنترل، 
ــي  ــري و مقابله با آلودگي دريايي ناش جلوگی
ــي آيمو از انجام طرح  ــتي ها، هدف اصل از كش

ممیزي قلمداد مي شود.

مبنا و حوزه ي  مميزي اختياري
ــس كمیته ي اجرايي ممیزي آيمو در  نايب ريی
ــخنان خود با اعالم اين كه  بخش ديگري از س

ــاس قطع نامه ي  پايه ي ممیزي اختیاري بر اس
شماره ي 996 مصوب بیست وپنجمین اجالس 
مجمع آيمو است، افزود: قطع نامه ي شماره ي 
974 مصوب بیست وچهارمین اجالس مجمع 
ــاختار انجام  ــي آيمو، روش اجرايي و س عموم

ممیزي را تعیین مي كند.
به گفته ي عباس نژاد، ممیزي داوطلبانه شامل 
ــي  ــاي بین الملل ــیون ها و آيین نامه ه كنوانس
ــور عضو آيمو  ــود كه كش الزم االجرايي مي ش

آن ها را پذيرفته است.
ــا بیان اين كه حوزه ي ممیزي در  عباس نژاد، ب
ــده، اضافه كرد:  مطابق  ــه بخش تعريف ش س
ــزي  ــو، ممی ــماره ي 25 آيم ــه ي ش قطع نام
ــه حوزه مسئولیت ها و وظايف  اختیاري در س
ــئولیت ها و وظايف  ــور صاحب پرچم، مس كش
ــئولیت ها و وظايف  ــور صاحب بندر و مس كش

كشور ساحلي انجام مي  گیرد.

دامنه ي شمول مميزي
ــي ممیزي آيمو  ــس كمیته ي  اجراي نايب ريی
ــد بر اينکه ممیزي مذكور از  همچنین با تأكی
دولت كشور عضو )Member State( صورت 
مي گیرد، سازمان بنادر و دريانوردي را متولي 
ــازمان هاي محیط زيست،  اصلي اين طرح و س
ــه برداري، جغرافیايي ارتش، هواشناسي و  نقش
ارتباطات راديويي را نیز در اين فرايند دخیل 

دانست.
ــمول ممیزي  عباس نژاد، درباره ي دامنه ي ش
آيمو با بیان اين كه كلیه ي مقررات بین المللي 
كه دولت كشور عضو در زمینه هاي مختلف به 
آن ها ملحق شده شامل اين ممیزي مي شود، 
ــخاص در دريا،  اين مقررات را ايمني جان اش
ــتي ها،  ــي از كش ــي ناش ــري از آلودگ جلوگی
ــري  ــتي ها، اندازه گی ــري كش ــوط بارگی خط
ــري از  ــررات جلوگی ــتي ها، مق ــت كش ظرفی
ــي،  ــتانداردهاي آموزش ــادم در دريا، اس تص
ــدور گواهي نامه و نگهباني در دريا، كلیه ي  ص
پروتکل هاي مربوط به كنوانسیون هاي مذكور 
ــطه ي  ــه به واس ــي ك ــه ي آيین نامه هاي و كلی
ــتند،  ــیون هاي مذكور الزم االجرا هس كنوانس

نام برد.

62 كشور داوطلب  انجام مميزي
ــازمان بنادر در بخش  ــئول س كارشناس مس
ديگري از سخنان خود، از داوطلبي 62 كشور 
ــورهاي  ــو آيمو كه مجموعاً 37درصد كش عض
ــکیل مي دهند، به  ــازمان را تش ــو اين س عض
ــر داد و  ايران  ــن اختیاري خب ــوان ممیزي عن
ــرو در اعالم داوطلبي  ــورهاي پیش را جزو كش

برشمرد.
ــئول، تعداد ممیزين  ــه گفته ي اين مقام مس ب
ــور  ــده به آيمو، 183 نفر از 53 كش معرفي ش
هستند كه تاكنون از 48 كشور عضو و وابسته 

ممیزي به عمل آوردند. 
ــه كرد كه تا پايان  ــژاد اين را هم اضاف عباس ن

حسين عباس نژاد؛
مميزي  آیمو،   25 شماره ي  قطع نامه ي  مطابق   
اختياري در سه حوزه مسئوليت ها و وظایف کشور 
صاحب پرچم، مسئوليت ها و وظایف کشور صاحب 
بندر و مسئوليت ها و وظایف کشور ساحلي انجام 

مي  گيرد.
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ــر نیز ممیزي  ــور ديگ ــال 2011 از 9  كش س
اختیاري به عمل خواهد آمد.

سال 2011 پايان مميزي اختياري آيمو
ــه ي اجرايي ممیزي آيمو، با  نايب ريیس كمیت
اعالم سال 2012 به عنوان پايان انجام ممیزي 
اختیاري آيمو، سال 2013 را تنظیم برنامه ي 
ــورهاي عضو و  ــزي اجباري از كش انجام ممی
ــازي ممیزي در  تصويب قطع نامه ي اجباري س

اجالس 28 مجمع آيمو عنوان كرد.
ــال 2014،  ــژاد، در س ــه ي  عباس ن ــه گفت ب
آماده سازي براي شروع طرح ممیزي اجباري 
صورت مي گیرد، سال 2015 میالدي را زمان 
ــورهاي  ــزي اصلي براي همه ي كش آغاز ممی

عضو دانست.

يافته هاي مميزي از 48 كشور عضو
ــا  ــريح يافته ه ــن در تش ــژاد، همچنی عباس ن
ــور  كش  49 از  ــت آمده  به دس ــکاالت  اش و 
ــورها را در  ــکالت اين كش ــده، مش ممیزي ش
ــین در  ــازي، آموزش بازرس مباحث مستندس
ــص تدوين  ــي، نق ــررات بین الملل ــراي مق اج
ــي جهت اجراي مقررات  قوانین و مقررات مل
ــت اجرايي  ــکاالت در ضمان ــرا و اش الزم االج
مقررات بین المللي در كشور عضو عنوان كرد.

ــي و  ــتمرار در ارزياب ــدم اس ــن ع وي همچنی
ــر از چالش هاي  ــي ديگ ــاي كیفي را يک ارتق
ــزي  ــرح ممی ــده در ط ــورهاي ممیزي ش كش

اختیاري برشمرد.

اقدام�ات س�ازمان بن�ادر ب�راي اجراي 
مميزي

عباس نژاد همچنین با بیان اين كه با هماهنگي 
ــوردي و مطابق با  ــي دريان ــازمان بین الملل س
ــازمان  بنادر، ممیزي  مصوبه ي هیأت عامل س
ــالمي ايران در روزهاي  از دولت جمهوري اس
ــال )22 لغايت  30 مهر لغايت 8 آبان ماه امس
ــود،  ــالدي( انجام مي ش ــر 2011 می 30 اكتب
ــزي IMO و  ــتاد اجرايي ممی ــکیل س از تش
ــات منظم كمیته هاي مربوطه  برگزاري جلس
ــازي براي ممیزي آيمو خبر  به منظور آماده س

داد.
كارشناس امور دريايي سازمان بنادر درباره ي 
ــده جهت آماده سازي اجراي  اقدامات انجام ش
ــران؛ انجام برگزاري  ــزي آيمو از دولت اي ممی
ــتاد  ــي مرتبط با همکاران س دوره هاي آموزش
ــتم هاي كیفیت و  و بنادر تابعه، بازنگري سیس
پیاده سازي سیستم كیفیت يکپارچه، تشکیل 
ــن اهداف  ــي به منظور تدوي ــروه تخصص كارگ
ــور در طول  ــت دريايي كش ــردي مديري راهب
برنامه ي پنجم توسعه و انجام ممیزي از بنادر 
تابعه با مشاركت ادارات كل مرتبط به صورت 
ــتاي اجراي مقررات  كاماًل تخصصي و در راس
ــه عنوان  ــي ب ــي و بین الملل ــراي مل الزم االج

اقدامات الزم برشمرد.

ــي آيمو همچنین  نايب ريیس كمیته ي اجراي
ــورد نیاز براي  ــي و اعالم بودجه ي م از بررس
ــخت افزاري و نرم افزاري  ــیس نیازهاي س تأس
ــاني  ــژه تدوين، به روزرس ــازمان بنادر به وي س
ــي  ــررات فن ــن و مق ــازي قوانی و هماهنگ س
ــن و مقررات  ــق با قوانی ــي ملي مطاب و اجراي
ــران به عنوان  ــالمي اي حاكم در جمهوري اس
ــتاي آماده سازي  يکي از اقدامات مهم در راس
ــتخراج وظايف  ــر داد و اس ــام ممیزي خب انج
ــي و  ــات مل ــي از الزام ــئولیت هاي ناش و مس
ــم موافقت نامه هاي  ــي دريايي، تنظی بین الملل
الزم با سازمان هاي مرتبط در كشور و تدوين 
ــرح وظايف  ــاماندهي ش ــاي الزم با س طرح ه
ــادر و  ــازمان بن ــي در س ــت هاي حاكمیت پس
ــات براي اجراي  ــم  اقدام ــوردي را از اه دريان

ممیزي مطلوب در بنادر ايران عنوان كرد. 

سازمان هاي مرتبط با مميزي
ــازمان هاي حفاظت  ــه گفته ي عباس نژاد، س ب
ــت، انرژي  اتمي، نقشه برداري،  از محیط زيس
ــي، بنادر تحت پوشش وزارت نفت و  هواشناس
ــاير ارگان ها نیز در ممیزي اختیاري امسال  س

دخالت دارند.
ــازمان هاي تخصصي  ــئول س كارشناس مس
ــان كرد كه سازمان  ــازمان بنادر خاطرنش س
ــواد خطرناک و  ــي در رابطه با م ــرژي اتم ان
ــته بندي آن ها و  ــت و تأيید بس ــاز به تس نی
ــادر و دريانوردي در  ــازمان بن همکاري با س
ــارات قانوني مورد ممیزي قرار  حوزه ي اختی

مي گیرد. ■
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سعيد ایزدیان در سومين مجمع عمومي دوساالنه موسسه رده بندي ایرانيان خبر داد 

ــالمي  ايران، در شرايط  »ناوگان جمهوري اس
ــا تهديدهاي  ــر رده بندي، ب ــم و از منظ تحري
ــديد  ــا آن جا كه تش ــت؛ ت ــدي رويارو اس ج
ــت واكنش هاي  ــت فرص ــا ممکن اس تحريم ه
شايسته را از كشور سلب كند. بنابراين، تدوين 
ــي الزم براي برخورد  ــیم تدابیر اقتضاي و ترس
ــوي ارگان هاي صاحب  ــن تهديد ها از س با اي
صالحیت، ضروري به نظر مي رسد. به همین 
ــازمان بنادر و دريانوردي، برنامه ي  منظور، س
اجرايي تشکیل مؤسسه ي رده بندي تمام عیار 
ملي كه يکي از آرزوهاي جامعه ي دريايي طي 
سالیان متمادي به شمار مي رود را در دستور 

كار خود قرار داده است.«
مطلب باال، بخشي از اظهارات »سعید ايزديان«، 
ــازمان بنادر و دريانوردي  معاون امور دريايي س

است كه در سومین مجمع عمومي دو ساالنه ي 
ــه ي رده بندي ايرانیان عنوان كرد. وي  مؤسس
ــاره به تهديد جدي ناوگان جمهوري  ضمن اش
ــرايط  ــدي در ش ــه ي رده بن ــالمي در زمین اس
ــازمان بنادر در  تحريم، درباره ي نقش مؤثر س
ــتیباني از  ــا خطرهاي احتمالي و پش مبارزه ب
ــات رده بندي ايراني، اظهار داشت: » از  مؤسس
ــوراي امنیت  زمان صدور قطع نامه ي 1929 ش
ــن بند آن به  ــازمان ملل و اختصاص چندي س
ــع دريايي  ــل و نقل و صناي ــاي حم فعالیت ه
ــالمي ايران، به نگراني ها درباره ي  جمهوري اس
كاهش سهم ايران در بازار حمل و نقل دريايي، 
ــد و در كنار اين مهم،  تا اندازه اي دامن زده ش
انتشار اخباري مبني بر تحريم هاي اضافي علیه  
ــط اتحاديه ي اروپا و  ناوگان دريايي ايران توس

ــات رده بندي خارجي،  آياكس از طريق مؤسس
ــش ها و ابهامات تازه اي را در اين زمینه به  پرس

وجود آورده است.«
ــه ي  ــن مطلب كه مؤسس ــه اي ــاره ب ــا اش وي ب
ــه اهمیت موضوع،  ــدي ايرانیان با توجه ب رده بن
ــات مورد نیاز براي مقابله  ابعاد تحريم ها و اقدام
با آن را مورد بررسي قرار داده است، افزود: » در 
پي اين بررسي ها، طرحي براي ارائه به مسئوالن 
ــازمان  و مقامات عالي مملکتي به عنوان طرح س
ــه ي رده بندي  ــردم نهاد و غیر انتفاعي مؤسس م
ــات  ــان و به منظور مقابله با تحريم مؤسس ايرانی
ــدي خارجي در حمل و نقل و صنايع دريا  رده بن
ــت كه انتظار مي رود اين  كشور تدوين شده اس
ــاال، از اين گذرگاه  ــورمان با همت ب بار نیز، كش

حساس سر بلند بیرون آيد.«

سکينه صارمی
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تعریف و تبیین نقش و جایگاه فني و قانوني 
مؤسسات رده بندي

ــدي، به  ــف رده بن ــان« در تعري ــعید ايزدي »س
ــتي و يا  ــات و اموري كه كش مجموعه ي عملی
سکوها و تأسیسات دريايي را براساس پارامترها 
ــوردي  ــي دريان ــل در ايمن ــاي دخی و معیاره
درجه بندي مي كند، اشاره كرد و گفت: »طبق 
ــتي هاي  ــن و عرف ملي و بین المللي، كش قوانی
تجاري، در صورتي اجازه ي ورود به بنادر مختلف 
ــدم اول، همه ي  ــذ مي كنند كه در ق دنیا را اخ
ــدي فني و ايمني قانوني  گواهي نامه هاي رده بن
ــیون ها، آيین نامه ها و مقررات  ــمول كنواس مش
ملي و بین المللي را از مؤسسات رده بندي مجاز 
دريافت كرده باشند. بنابراين، در صورت تحريم 
مؤسسات رده بندي كه هم اكنون امور رده بندي 
ــناورهاي ناوگان جمهوري اسالمي ايران را بر  ش
عهده دارند، خطرات زيادي عرصه ي حمل و نقل 

و صنايع دريايي كشور را تهديد خواهند كرد.«
ــتي ها در محل تردد و يا  ــدن كش وي، درياگیر ش
عملیات، سلب همکاري با ناوگان از سوي همه ي 
صاحبان بار و كاال )بین المللي و ملي(، محدوديت 
ارايه امکانات پشتیباني و فني در سطح دنیا به ناوگان 
ــديد و ناگهاني ارزش و اعتبار ناوگان  و كاهش ش
ــت را، از جمله ي اثرات منفي تحريم  تحت مالکی
مؤسسات رده بندي برشمرد و ابراز داشت: »قانوناً 
ــبکه ي ايمني دريانوردي  ــدي، عضوي از ش رده بن
ــاي آن، دولت هاي صاحب  ــاير اعض ــت كه س اس
پرچم، مالکان كشتي، كشتي سازي ها، بیمه گرها، 

كشتیراني ها، بانک ها و اجاره گرها هستند.«
ــازمان بنادر و دريانوردي،  معاون امور دريايي س
ــات رده بندي در  ــد: »عمده ي مؤسس يادآور ش
ــورد پذيرش،  ــراي حفظ اصول كلي م جهان ب
ــاختار موجود خود، بايد مواردي همچون  در س
 ،)Non Govermental( ــي  غیردولت
ــي )Non- For –Profit(، تنظیم  غیرانتفاع
 Self – Regulating( ــودكار  خ ــوندگي  ش
 Totally( شخص ثالث كاماًل مستقل ،)Body
را  ــودن  ب  )Independent Third Party

رعايت كنند.«
ــه آياكس به  ــاره به توج ــان« ضمن اش »ايزدي
ــوندگي، افزود:  ــتقالل و خود تنظیم ش اصل اس
ــات  ــي فعالیت  مؤسس »زمینه هاي كلي و اساس
ــته ي عمده ي  ــوان به دو دس ــدي را مي ت رده بن
 Classification( ــدي  رده بن ــي هاي  بازرس
 Statutory( و بازرسي هاي قانوني )Surveys
Surveys( به نیابت از طرف دولت هاي صاحب 
ــیون هاي آيمو )IMO( كه  پرچم براي كنوانس
ــده است، تقسیم بندي  دولت به آن ها ملحق ش

كرد.«
ــزود: »امروزه  ــه ي اظهارات خود، اف وي در ادم
ــول كلي و  ــا حفظ اص ــدي ب ــات رده بن مؤسس
هماهنگ با سازمان هاي بین المللي و دولت هاي 
ــتانداردها و خدمات خود را  ــب پرچم، اس صاح
ــي و يکپارچه ارائه مي كنند  به صورت بین الملل
ــراي مراجع دريايي،  ــته اند ب و در اين راه توانس

مالکین شناورها، مسئولین ايمني در سطح ملي 
ــازها  و بین المللي، بیمه گران دريايي، كشتي س
ــازندگان قطعات و  ــتي، س ــركاران كش و تعمی
تجهیزات، اجاره كنندگان كشتي، صاحبان كاال، 
ــخاص ذي نفع  بانک ها و ديگر پیمان كاران و اش
در حمل و نقل و صنايع دريايي مفید واقع شوند 
و همچنین، به عنوان بازوي تحقیقات كاربردي 
در توسعه ي حمل و نقل و صنايع دريايي و جزو 
ــاخت و بهره برداري به  جدايي ناپذير طراحي، س

شمار آيند.«
»ايزديان« خاطرنشان ساخت: » نقش رده بندي 
و مؤسسات رده بندي، در كنوانسیون بین المللي 
ــا )Solas ( و در  ــخاص در دري ايمني جان اش
ــیون بین المللي خطوط  پروتکل 1988 كنوانس
باركشتي )load lines( نیز، به رسمیت شناخته 
ــت. از اين رو، دولت جمهوري اسالمي  شده اس
ايران، به همه ي كنوانسیون هاي دريايي، از جمله 
به اين دو كنوانسیون، به طور كامل ملحق شده 
است و كشوري در دنیا وجود ندارد كه به اين دو 

كنوانسیون ملحق نشده باشد.«
ــازمان بنادر و دريانوردي،  معاون امور دريايي س
ــاوگان فعال  ــال حاضر، ن ــرد: »در ح تصريح ك
ــم، داراي دو  ــورمان از منظر پرچ ــاري كش تج
بخش عمده ي ناوگان تحت پرچم ايران و ناوگان 
ــورها )مالتا، هنگ كنک،  تحت پرچم ساير كش
بارابادوس و...( هستند و از منظر رده بندي تحت 
كالس مؤسسات رده بندي عضو آياكس )انجمن 
بین المللي مؤسسات رده بندي كه صرفاً يک نهاد 
صنفي است( و تحت كالس اعضاي غیر آياكس، 
ــه ي رده بندي ايراني داخلي با  يعني دو مؤسس
عناوين مؤسسه ي رده بندي ايرانیان )ICS( كه 
سازماني مردم نهاد و غیرانتفاعي است و شركت 
ــركتي  ــیا- كیش )ACS( كه ش رده بندي آس

خصوصي است، قرار دارند.«
ــه ي دولت ها و  ــت: هم ــراز داش ــان« اب »ايزدي
ــده، به طور رسمي و  ــات رده بندي يادش مؤسس
قانوني مکلف به رعايت رژيم حاكم در اين عرصه  
هستند. بنابراين، ناوگان جمهوري اسالمي ايران 
در شرايط تحريم و از منظر رده بندي، مواجه با 
تهديد جدي و واقعي است كه تشديد تحريم ها، 
حتي مي تواند فرصت واكنش شايسته را از كشور 
سلب كند و زمینه ي تحمل هزينه ي جبران ناپذير 

و هنگفتي را براي ايران فراهم آورد.« 
ــیم  ــنهاد ترس ــان« در ادامه ضمن پیش »ايزدي
ــور و تدابیر اقتضايي الزم براي  راهکارهاي متص
ــد مهم، اظهار  ــاپیش با اين تهدي برخورد پیش
داشت، »عالوه بر آن، در طول سالیان متمادي، 
ــه ي  ــکیل مؤسس ــه ي دريايي آرزوي تش جامع
رده بندي تمام عیار ملي را داشته است كه برنامه  
ــازمان بنادر و دريانوردي  اجرايي آن از سوي س

تبیین شده است.«
وي، كمک به تأسیس مؤسسات رده بندي ايراني، 
كمک به ارتقاء كیفي و فني اين مؤسسات، تبیین 
رويکرد ورود ساير مؤسسات خارجي به وسیله ي 
ــات و همکاري مؤسسه ي رده بندي  اين مؤسس

ايرانیان با Kr از كره جنوبي و آسیا  با Rs روسیه، 
تالش براي استقرار مفاد قطع نامه هاي بین المللي 
ــتم مديريت كیفیت  ــمول IMO و سیس مش
ــات، كوشش براي  مدنظر آياكس در اين مؤسس
آموزش بازرسان اين مؤسسات از راه همکارشی 
ــازي آنان  ــي و ممیزي به موقع و آماده س خارج
ــه IMO از بنادر  ــرح ممیزي داوطلبان براي ط
ــازمان بنادر و  ــمند س را، از جمله اقدامان ارزش

دريانوردي در اين زمینه دانست.

تبیین راهكار در طرح اقتضایي
ــازمان بنادر و دريانوردي،  معاون امور دريايي س
ــات داخلي همچون سازمان مردم  وجود مؤسس
نهاد و غیرانتفاعي رده بندي ايرانیان كه جامعه ي 
ــیس آن،  ــش با تاس ــال پی ــي از چند س درياي
ــاي نقش رده بندي  ــاي الزم براي ايف ظرفیت ه
ــت و افزود: »  ــم آورده اند، مطلوب دانس را فراه
ــده در برنامه ي اقتضايي  با راهکارهاي تبیین ش
براي عبور از تحريم مؤسسات رده بندي خارجي، 
مي توان محدوديت هاي باقي مانده و مهم را نیز 

ایزدیان: 
ناوگان جمهوري اسالمي ایران در شرایط تحریم 
و از منظر رده بندي، مواجه با تهدید جدي و واقعي 
است که تشدید تحریم ها، حتي مي تواند فرصت 
واکنش شایسته را از کشور سلب کند و زمينه ي 
تحمل هزینه ي جبران ناپذیر و هنگفتي را براي ایران 

فراهم آورد.
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برطرف كرد.«
»ايزديان« به پیگري منسجم و هدفمند مؤسسه 
رده بندي تمام عیار بین المللي اشاره كرد و گفت: 
ــت كه هر  ــازمان بنادر بر اين مبنا اس ــر س »نظ
مؤسسه اي كه با شرايط، قوانین و عرف بین الملل 
انطباق داشته باشد، در پیشاني اين حركت قرار 
ــرايط، تکمیل و  گیرد كه در اين باره، بازنگري ش
اصالح قرارداد مجوز انجام بازرسي هاي قانوني، به 
نیابت از دولت جمهوري اسالمي ايران به منظور 
ــب آمادگي هاي قانوني و حقوقي مورد نیاز،  كس

بايد انجام شود.«
وي خاطرنشان كرد: »در حال حاضر، مؤسسات 
رده بندي ايراني در مقايسه با مؤسسات رده بندي 
خارجي، از نظر سطح مجوز اخذ شده از سازمان 
ــراي اعمال نظارت كامل با  بنادر و دريانوردي ب
ــد. بنابراين، با ارتقاي  ــي روبه روان محدوديت هاي
سطح اين مجوز، مي توان به مؤسسات رده بندي 
ــراي جايگزيني كامل  ــز، نقش مؤثر ب ايراني نی

ــت پرچم را  ــناورهاي تح ــور رده بندي ش در ام
تفويض كرد كه با انجام اين مهم، مشکل قانوني 
جايگزيني مؤسسات داخلي با مؤسسات خارجي 
براي ناوگان تحت پرچم ايران حل خواهد شد.«

ــازمان بنادر و دريانوردي،  معاون امور دريايي س
به لزوم اخذ مجوز از كشورهاي صاحب پرچمي 
كه شركت كشتیراني جمهوري اسالمي ايران و 
شركت ملي نفتکش ايران و يا ساير مالکان ايراني 
ــتند، اشاره  داراي ناوگان تحت پرچم آن ها هس
ــات رده بندي  ــت: »هم اكنون مؤسس كرد و گف
ايراني، از هیچ كدام از دولت هاي خارجي صاحب 
ــي، داراي مجوز  ــتي هاي ملکي ايران پرچم كش
ــتند. اين موضوع مي تواند از  قانوني و الزم نیس
ــوم  طريق مبادي ديپلماتیک و رايزني هاي مرس

پیگیري و تسريع شود. «
وي در پايان، پیشنهاد كرد: »مذاكره ي مؤسسه ي 
رده بندي ايرانیان با مؤسسات رده بندي غیر عضو 
ــب آمادگي هاي الزم در  آياكس، به منظور كس
ــورها براي انجام بازرسي هاي موردي  ساير كش
ــور ها، آغاز شود، كه انجام اين مهم با  در آن كش
تخصیص منابع و امکانات الزم امکان پذير خواهد 

شد.«

تجهیز مؤسسات رده بندي ایراني به پایگاه 
اطالع رساني 

ــع عمومي  ــومین مجم ــم س ــه ي مراس در ادام
ــه رده بندي ايرانیان، »جمال  ــاالنه موسس دوس

ــي نفتکش  ــركت مل ــي«، معاون فني ش میاح
ــخن راني پرداخت و گفت:  ايران  نیز، به ايراد س
ــگاه  ــي، از پاي ــدي بین الملل ــات رده بن »مؤسس
ــي برخوردارند و در  ــاني فّعال و جهان اطالع رس
ــدي بايد از  ــات رده بن ايران نیز، همه ي مؤسس
ــاني سريع، آنالين و پايگاه  پايگاه هاي اطالع رس

اينترنتي قوي برخوردار باشند.
ــاله ي مؤسسات  ــاره به فعالیت 30 س وي با اش
ــات  ــان به نمايندگي از مؤسس رده بندي ايرانی
ــات  ــرد مؤسس ــي، عملک ــدي بین الملل رده بن
رده بندي را حّساس دانست و گفت: »بیمه گرها 
و فاينانسورها از مؤسسات رده بندي مي خواهند 
ــتي ها  كه در صورت رعايت نکات ايمني در كش
تأيیديه هاي الزم به آن ها ارائه شود كه اين امر، 
به معناي استنباط آن ها از تأيیديه ها و نشانه هاي 
ــات رده بندي  ــتي ها از سوي مؤسس ايمني كش

است.«
ــركت ملي نفت كش، خاطرنشان  معاون فني ش
كرد: » هر اتفاقي كه براي كشتي ها رخ مي دهد، 
دلیل آن است كه بازرسان در اولین گام بازرسي 
خود، بايد بسته و فايل گواهي نامه ها كشتي ها را 
ــي قرار دهند؛ كه همین امر، بیانگر  مورد بررس

وظیفه ي سنگین مؤسسات رده بندي است.«
»میاحي«، ابداع روش هاي جديد بازرسي طبق 
ــات  ــد را جزو برنامه هاي مؤسس ــررات جدي مق
ــت و گفت: »مؤسسات رده بندي  رده بندي دانس
ــاني خود را با مديريت  بايد روش هاي اطالع رس

ایزدیان: 
از هيچ کدام  ایراني،  هم اکنون مؤسسات رده بندي 
کشتي هاي  پرچم  صاحب  خارجي  دولت هاي  از 
ملكي ایراني، داراي مجوز قانوني و الزم نيستند. 
این موضوع مي تواند از طریق مبادي دیپلماتيك و 

رایزني هاي مرسوم پيگيري و تسریع شود.
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ــات  ــح، به روز كنند. همانگونه كه مؤسس صحی
ــاني فّعال  رده بندي بین المللي پايگاه اطالع رس
ــات رده بندي  دارند، در ايران نیز، همه ي مؤسس
ــاني سريع، و آنالين  بايد داراي پايگاه اطالع رس
ــد اطالعات را به  ــند و همچنین بايد بتوانن باش

صورت الکترونیکي به كشتي ها ارسال كنند.«
معاون فني شركت ملي نفتکش افزود: »معموالً 
ــات رده بندي، همه ي اطالعات  در جهان مؤسس
ــد را تهیه  ــتگاه ها و قوانین جدي ــط با دس مرتب
ــاركت علمي،  ــد و در تهیه ي آن ها مش مي كنن
ــات  ــي دارند. از اين رو در ايران نیز، مؤسس عمل

رده بندي بايد به چنین فعالیت هايي بپردازند.«
ــاركت مؤسسات رده بندي با سازندگان  وي، مش
ــت:  ــت و گف ــروري دانس ــي را الزم و ض درياي
ــات  ــات رده بندي با مؤسس ــکاري مؤسس »هم
ــر IMO و همچنین، نحوه ي  ــي نظی بین الملل
ــتي ها  ــاي اطالعاتي از كش ــت بازخورده درياف
توسط مؤسسات رده بندي نیز، از اهمیت بااليي 

برخوردار است.«

موسسات رده بندي، امین جامعه دریایي 
كشور

ــیف«، رئیس هیأت مديره ي  »محمد سعید س
انجمن مهندسي دريايي ايران به عنوان سخنران 
ــات رد ه بندي را امین فني  بعدي مجمع، مؤسس
كشورها در بخش دريايي دانست و ضمن تأكید 
ــات رده بندي  ــزوم حمايت دولت از مؤسس بر ل
ــه ي رده بندي ايرانیان از  داخلي، افزود: »مؤسس
ــکیل خود تاكنون توانسته  است بطور  زمان تش
مستقل و تدريجي و بدون هیچ مشکلي، مراحل 
ــت يابي به يک  ــعه را طي كند و براي دس توس
جايگاه بهتر، ضروري است كه فعالیت هاي خود 

را گسترش دهد.«
وي با اشاره به تثبیت جايگاه مؤسسه  رده بندي 
ــه عالوه بر  ــت: »اين مؤسس ايرانیان، اظهار داش
اقداماتي كه در زمینه ي نظارت، بازرسي و صدور 
گواهینامه انجام مي دهد، ضروري است جايگاه 
ــه ي دريايي و كل  ــود را به عنوان امین جامع خ

كشور ارتقا بخشد.«
ــي دريايي  ريیس هیأت مديره ي انجمن مهندس
ــتفاده ي مطلوب و بهینه از  ايران با اشاره به اس
ظرفیت هاي مؤسسات رده بندي داخلي، از نبود 
بانک اطالعات جامع دريايي در كشور انتقاد كرد 
ــت كه مي توانیم با  ــزود: » اين در حالي اس و اف
ــدي ايرانیان، بانک  ــه ي رده بن همکاري مؤسس
ــور  ــي از وضعیت دريايي كش ــات جامع اطالع
ــترش  ايجاد كنیم؛ هرچند اين امر، نیازمند گس

فعالیت هاي مؤسسه ي مزبور است.«
وي در ادامه يادآوري كرد: » با توجه به ارتباطات 
و تعامل مؤسسه ي رده بندي ايرانیان با بخش هاي 
ــل دريايي و نفت، ــاخت، حمل و نق  مختلف س

ــکالت موجود در اين  ــیب ها و مش مي توان آس
ــايي و از راهکار و پیشنهادات  مؤسسه را شناس
آن در جهت ارتقاي كیفي اين بخش ها استفاده 

كرد.«

ــرورت ورود  ــیف« همچنین، با تأكید بر ض »س
مؤسسه ي رده بندي ايرانیان به حوزه هاي جديد، 
ــه توانست  ــته اين مؤسس ــال گذش گفت: »س
ــي نفت ايران  ــركت مل ــاي الزم را از ش مجوزه
ــي و تأيید كاال در پروژه هاي نفت و  براي بازرس
گاز دريافت كند. اما اين كافي نیست و مؤسسه 
ــاير  مي تواند در حوزه هايي چون نیروگاه ها و س

پروژه هاي سنگین غیردريايي نیز وارد شود.«

اهمي�ت راه ان�دازي مؤسس�ه ي رده بندي 
بين المللي، توسعه ي صنعت دريايي كشور

ــع عمومي  ــومین مجم ــم س در ادامه ي مراس
دوساالنه ي مؤسسه ي رده بندي ايرانیان، »قاسم  
ــتیراني جمهوري  ــاون فني كش ــور«، مع نبي پ
ــر راه اندازي  ــد ب ــز، با تأكی ــران نی ــالمي اي اس
مؤسسه ي رده بندي بین المللي و اهمیت حیاتي 
آن براي صنعت دريايي كشور، اظهار داشت: » 
فقدان يک مؤسسه ي رده بندي مي تواند صنايع 
ــد و مانع حركت اين  ــور را فلج كن دريايي كش
صنايع، طبق قوانین و الزمات بین المللي خواهد 

شد.«
ــات رده بندي،  وي ضمن تأكید بر اين كه مؤسس
ــوب مي  ــور محس جزيي از صنعت دريايي كش
شوند، اظهار داشت: »چنانچه مؤسسات رده بندي 
فعالیت خود را كاهش دهند، همه ي شركت هاي 

كشتیراني حتماً با مشکل روبه رو خواهند شد.«
»نبي پور« با اشاره به اين كه بیمه ي كشتي ها از 
ــده است، اظهار داشت:  قرن 18 میالدي باب ش
»در آن زمان، يک شركت دريايي، تضامیني به 
صاحبان كشتي ها مي داد تا از نظر ضرر و زيان، 

مشکل خاصي نداشته باشند.«
ــتیراني جمهوري  ــركت كش ــي ش ــاون فن مع
ــاره به همکاري مطلوب  ــالمي ايران با اش اس
ــه ي  ــوردي در زمین ــادر و دريان ــازمان بن س
ــات رده بندي اظهار  ــعه ي فعالیت  مؤسس توس
داشت: »ساختار مؤسسه ي رده بندي ايرانیان، 
براساس موازين استاندارد و داراي اساس نامه ي 

مؤثري است.«
وي در ادامه خاطر نشان كرد: » پس از محاصره ي 
ــه سال گذشته ، پیش بیني مي شد  دريايي از س
ــتکبار جهاني،  ــاني اس با وجود تفکرات غیرانس
ــتیراني  محدوديت هاي زيادي براي ناوگان كش
كشورمان ايجاد شود، كه سرانجام اين امر محقق 
شد و شركت كشتیراني جمهوري اسالمي ايران 
و شركت ملي نفتکش تحت تحريم هاي مختلف 

قرار گرفتند.«
ــخنان خود تصريح كرد:   »نبي پور« در پايان س
» دولت هايي كه مدعي موضوعاتي مانند، ايمني 
ــان ها و جلوگیري از  ــا، حمايت از جان انس دري
آلودگي محیط زيست بودند و ادعاي پشتیباني از 
مهم ترين كنوانسیون هاي بین المللي را داشتند، 
ــال اخیر، در حوزه هاي دريايي، به  ــه س طي س
ــراي قوانین اهمیت ندادند و به طور ناگهاني  اج
ــتي را از  ــبانه روز، 10 فروند كش ــی يک ش و ط

گستره ي حفاظتي بیمه خارج كردند.« ■ 
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كنترل و بازرسي كش�تي ها در دو بخش 
FSC و PSC انج�ام م�ي ش�ود. لطفًا در 
آغ�از، تفاوت ها و ويژگي  ه�ر يك از اين 

دو بخش را توضيح دهيد؟
 Port( كنترل و بازرسي كشتي هاي خارجي 
ــاي  آب ه و  ــادر  بن در   )  State Control
ــران زبده و  ــط افس ــور، توس داخلي يک كش
ــتگي  ــي » شايس آموزش ديده، با هدف بررس
ــرايط  كشتي  ــتي«، »تطابق ش كاركنان كش
ــیون هاي بین المللي  و تجهیزات آن با كنوانس
 SOLAS، MARPOL، STCW( ــاق الح
و ....(«، » كافي بودن تعداد كاركنان كشتي« 
ــتي بر  ــوردي و فعالیت كش ــت دريان و »قابلی
ــي و بین المللي«  ــاس قوانین و مقررات مل اس

انجام مي شود.
 Flag( كنترل بازرسي كشتي هاي تحت پرچم
ــع دريايي  ــط مرج State Control (، توس
ــور صورت مي پذيرد و شامل كلیه ي  آن كش
موارد اشاره شده در قسمت قبل است؛ با اين 
ــتي هاي تحت  ــي تطابق كش تفاوت كه بررس
پرچم با قوانین ملي و بین المللي ملحق شده، 
ــت؛  ــور اس جزو وظايف مرجع دريايي هر كش
ــتي هاي خارجي  ــي از كش در حالي كه بازرس
ــوق دولت صاحب  ــادر داخلي، جزو حق در بن
بندر قلمداد مي شود. از اين رو، به  طور مثال،  
ــتي هاي  مرجع دريايي ايران، 100 درصد كش
واجد شرايط تحت پرچم را بازرسي مي كند، 
ــتي هاي  ــي از كش ولي اين میزان براي بازرس

خارجي، معادل 10 درصد است.
 در واقع، كنترل و بازرسي كشتي هاي خارجي 
ــورت كوتاهي و اهمال مالک  )PSC (، در ص
ــتي، موسسه رده بندي  كشتي، مديريت كش
ــتي با  ــور در انطباق كش و مرجع دريايي كش
ــي وارد عمل مي  ــن و مقررات بین الملل قوانی
ــي از غیر  ــه مخاطرات ناش ــود و با توجه ب ش
ــتي و محتمل بودن صدمات  ايمن بودن كش
ــت محیطي، از تردد شناور جلوگیري مي  زيس

كند.
ــام كنترل و  ــي بیش تر در انج براي هماهنگ
ــتي هاي خارجي، تفاهم نامه هاي  بازرسي كش
ــي جهان  ــاي درياي ــه اي در محدوده ه منطق
ــن آن ها مي توان  ــکل گرفته كه از مهم تري ش

ــس، تفاهم نامه ي توكیو،  به تفاهم نامه ي پاري
تفاهم نامه ي  ــد،  هن ــوس  اقیان ــه ي  تفاهم نام
آمريکاي جنوبي، تفاهم نامه ي درياي كارائیب 
و ... اشاره كرد كه ايران از اعضاي مهم و فعال 

در تفاهم نامه ي اقیانوس هند است.

عملي�ات كنترل و بازرس�ي كش�تي ها با 
هدف ارزيابي ميزان انطباق وضعيت فني 
و ايمني ش�ناورها با الزام�ات و مقررات 
مل�ي و بين المللي صورت مي گيرد. لطفًا 
بفرماييد كه الزام�ات آيمو در اين زمينه 

شامل چه مواردي است؟
و  ــیون ها  كنوانس ــه ي  هم ــاً  تقريب   
 SOLAS،( ــو  آيم ــي  بین الملل ــاي  كده
 MARPOL، LL، STCW، Tonnage
Measurement و ...( الزاماتي را متوجه ي 
ــاختمان و نحوه ي  ــزات، س ــان، تجهی كاركن
ــر كنترل و  ــتي مي كند كه افس ــت كش فعالی
ــي، به عنوان نماينده ي مرجع دريايي  بازرس
ــور صاحب بندر،  ــا نماينده ي كش ــور و ي كش
ــت. عالوه بر  ــي آن موارد اس ــاز به بررس مج
ــات قوانین ملي نیز  ــن بین المللي، الزام قوانی
ــتي هاي تحت پرچم الزم االجرا است  در كش
و افسران كنترل و بازرسي بايد آن ها را مورد 

بازرسي قرار دهند.

دقي�ق خواس�ته هاي س�ازمان  اج�راي 
جهاني دريان�وردي در زمينه ي كنترل و 
بازرسي شناورها، مس�تلزم فراهم بودن 
امكانات و تجهيزات م�ورد نياز و نيروي 
انس�اني آموزش ديده و متخصص اس�ت. 
لطفًا اقدامات سازمان بنادر در اين زمينه 

را تشريح كنيد؟
ــران كنترل و  ــاز افس ــورد نی ــزات م   تجهی
ــش ايمني،  ــامل: لباس كار، كف ــي، ش بازرس
ــت كه به  ــاب و ... اس ــتگاه گازي چکش، دس
صورت سالیانه توسط اداره ي كل بندر متبوع 
ــي و حفاظت دريايي تهیه  و اداره ي كل ايمن

مي شود.
 نیروي انساني و آموزش هاي مرتبط  را مي توان 
مهم ترين ركن بخش كنترل و بازرسي دانست. 
ــاس برنامه اي مدون  ــران براس از اين رو، افس

روش شناسي کنترل و بازرسي کشتي ها در گفت وگو با 
مدیرکل ایمني و حفاظت دریایي سازمان بنادر

قابليت  فاقد  كشتي هاي  شناسايي  براي  روش  مؤثرترين 
دريانوردي، كنترل و بازرسي حضوري آن ها است. اجراي دقيق 
اين بازرسي ها از يك سو، باعث جلوگيري از حركت كشتي هاي 
خارجي فاقد صالحيت دريانوردي در آب هاي تحت حاكميت 
كشورمان مي شود و از طرف ديگر، موجبات خروج كشتي هاي 
سياه  فهرست هاي  از  ايران  اسالمي  جمهوري  پرچم  تحت 

بي�ن المللي را فراهم مي آورد.
در واقع، كنترل و بازرسي مستمر كشتي هاي داخلي، موجب 
شده تا مالكان و شركت هاي كشتيراني ايراني اقدام به بهبود 
كيفي كشتي هاي تحت مالكيت خود كنند و نسبت به اعزام 
استانداردهاي  و  شرايط  براساس  خارجي  بنادر  به  آن ها 

بين المللي مبادرت ورزند.
به بهانه  ي برگزاري همايش افسران كنترل و بازرسي كشتي ها در 
بندر انزلي با هدف ارتقاي جايگاه پرچم ايران در تفاهم نامه هاي 
منطقه اي كنترل و بازرسي، به سراغ محمد رضا قادری، مديركل 
ايمني و حفاظت دريايي سازمان بنادر رفتيم و ضمن كنكاش 
درباب تفاوت هاي فرايند اجراي كنترل و بازرسي كشتي ها در 
دو بخش داخلي و خارجي، وضعيت ايران در فهرست كشورهاي 

صاحب پرچم را نيز جويا شديم.

ابراهيم زارع
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 تعداد كشتي هاي تحت پرچم كنوانسيوني
بازرسي شده

 كشتي هاي داراي
نقص

 كشتي هايي كه به دليل داشتن نواقص مختلف،
از خروج آن ها جلوگيري به عمل آمده است

83 )38درصد(218156

كشتي هاي توقیف شدهكشتي هاي داراي نقصتعداد كشتي هاي خارجي كنوانسیوني بازرسي شده

143 )8 درصد(1747994

 تعداد شناورهای تحت پرچم فلزی با ظرفیت
 شناورهايی كه به دلیل داشتن نواقص مختلف، ازشناورهای داراي نقصناخالص كم تر از 500 تن

خروج آن ها جلوگیري به عمل آمده است

566 )44 درصد(1275903

 تعداد شناورهای خارجي فلزی با ظرفیت ناخالص
شناورهای توقیف شدهشناورهای داراي نقصكم تر از 500 تن

66 )47 درصد(14081

 موتورلنج هايي كه از خروج آن ها جلوگیري به عملداراي نقصموتورلنج هاي ايراني بازرسي شده
آمده است

2050 )41 درصد(49093409

توقیف شدهداراي نقصموتورلنج هاي خارجي بازرسي شده

441 درصد(10561 39(

ــه محدوده ي  ــده، با توجه ب ــدي ش و زمان بن
ــناورهاي سنتي، غیركنوانسیوني  بازرسي ) ش
ــتي هاي متردد در  ــیوني( و نوع كش و كنوانس
ــدر ) فله بر، كاالي عمومي، تانکر نفتي،  آن بن
ــركت  تانکر گازي و ...( در دوره هاي مرتبط ش
ــن، در زماني كه  ــالوه بر اي ــوند. ع داده مي ش
كنوانسیون جديد الزم االجرا مي شود )مانند: 
ــیون مديريت آب توازن، سیستم هاي  كنوانس
ــیون كار دريايي و ...(  مضر ضد خزه، كنوانس
ــده اي در  ــه تغییرات عم ــا در مواردي ك و ي
ــود، نیز دوره هاي  ــیون ها ايجاد مي ش كنوانس
آموزشي براي روزآمد كردن اطالعات افسران 

برگزار خواهد شد.
ــت، افسران كنترل و بازرسي،  الزم به ذكر اس
از آغاز ورود، به عنوان كارآموز مشغول به كار 
مي شوند و براساس دستورالعمل  ارتقاء شغلي، 
ــورد نیاز و طي  ــس از گذراندن دوره هاي م پ
ــي تحت نظر  ــي هاي عمل كردن موارد بازرس
ــر كنترل و بازرسي، اجازه ي بازرسي  يک افس
ــناورهاي كوچک را دريافت مي كنند كه  از ش
به ترتیب و با گذشت زمان و در صورت تأيید 
ــر صاحب صالحیت در امتحانات  عملکرد افس
ــي از شناورهاي  ــده، مجاز به بازرس برگزار ش

بزرگ تر نیز خواهند شد.

آيا پروس�ه ي كنترل و بازرسي شناورها 
براي شناورهاي داخلي و خارجي به يك 
ش�كل انجام مي ش�ود يا آن كه براساس 
الزامات و اس�تانداردهاي بين المللي، هر 
ك�دام فرآين�دي جداگان�ه اي را طي مي 

كنند؟
همان گونه كه اشاره شد، بازرسي از كشتي هاي 
تحت پرچم، جزو وظايف مرجع دريايي است؛ 
ــي از كشتي هاي خارجي،  در حالي كه بازرس
ــوب  ــور صاحب بندر محس ــزو حقوق كش ج
ــتي هاي  ــي  كش ــود. از اين رو در بازرس مي ش
ــه ي انجام  ــود آن كه روي ــت پرچم، با وج تح
ــتي هاي خارجي است،  ــابه كش ــي مش بازرس
ــختگیري بیش تري اعمال مي شود تا ترّدد  س
ــي و بین المللي  ــتي با كلیه ي الزامات مل كش

منطبق باشد.
از طرفي، با توجه به آن كه مهم ترين شاخص 
ــي از  ــب پرچم، بازرس ــور صاح عملکرد كش
ــورهاي خارجي است،  ــناورهاي آن در كش ش
ــي و حفاظت دريايي، با جديت  اداره  كل ايمن
ــم در بنادر داخلي  ــتي هاي تحت پرچ از كش
ــتي ها  ــي آورد تا اين كش ــي به عمل م بازرس
ــفرهاي خارجي، به لحاظ فني و ايمني  در س

توقیف نشوند.

ساالنه در بنادر و آب هاي تحت حاكميت 
اي�ران، چن�د ش�ناور داخل�ي و خارجي 
بازرس�ي مي ش�وند. براس�اس آمارهاي 
به دس�ت آم�ده از اين عمليات در س�ال 
گذش�ته، چند درصد از كش�تي ها فاقد 

قابلي�ت دريان�وردي بوده اند. درخصوص 
ش�ناورهاي اقيانوس پيم�ا ني�ز توضي�ح 

بفرماييد؟
ــورت گرفته در بنادر  ــي هاي ص تعداد بازرس
ــال 1389 به  ــالمي ايران در س جمهوري اس

قرار جدول باال بوده است.

در همايش اخير افسران كنترل و بازرسي 
كشتي ها در انزلي، بر بهبود كيفي جايگاه 
پرچم اي�ران در تفاهم نامه هاي منطقه اي 
كنت�رل و بازرس�ي تأكيد ش�د. در حال 
حاضر، به لحاظ ايمني و فني، شناورهاي 
ايراني از چه شرايطي در مقياس منطقه اي 

و بين المللي برخوردارند؟
ــور  ــرد كش ــه عملک ــي ك ــي از فاكتورهاي يک
ــط آن سنجیده مي شود،  صاحب پرچم توس
ــده از كشتي هاي تحت  بازرسي هاي انجام ش
آن پرچم در تفاهم نامه هاي كنترل و بازرسي 
ــاي پاريس و  ــت. تفاهم نامه ه ــي اس بین الملل
ــاله اقدام به انتشار فهرستي مي  توكیو، هر س
كنند كه به فهرست سیاه، سفید و خاكستري 
ــت ها كشورهاي  ــت. در اين فهرس معروف اس
ــتي هاي  ــاس تعداد كش صاحب پرچم، بر اس
تحت پرچم خود كه در تفاهم نامه هاي مذكور 
بازرسي شده و تعداد كشتي هاي توقیف شده، 
رتبه بندي مي شوند. مرجع دريايي جمهوري 
ــات مؤثر در  ــالمي ايران با توجه به اقدام اس
ــال اخیر، با وجود  ــه ي FSC در يک س زمین
ــخت كنوني ) تحريم ها، از پرچم  ــرايط س ش
ــتي هاي جديد و  ــدن بسیاري از كش خارج ش
ــد با چندين پله صعود، از اواسط  ...( موفق ش
فهرست خاكستري در تفاهم نامه ي پاريس و 

توكیو، به ابتداي فهرست سفید ارتقا يابد.

پي�ش از اي�ن، س�ازمان بنادر ب�ا انجام 
بازرسي هاي مشترك و منطقه اي، راهكار 
“هم س�ان س�ازي مش�ترك و بازرس�ي 
كش�تي ها” را در سياس�ت كاري خ�ود 
دنب�ال مي كرد. آي�ا اين مش�ي در حال 

حاضر نيز ادامه دارد؟
ــو  ــور، كاماًل هم س ــي در كش كنترل و بازرس
ــت و  ــاد تفاهم نامه ي اقیانوس هند اس ــا مف ب
ــط  ــن تفاهم نامه، توس ــه ي تصمیمات اي هم
ــي اجرا مي شود. به  ــران كنترل و بازرس افس
عنوان نمونه، مي توان به برگزاري بازرسي هاي 

متمركز انجام شده اشاره كرد.
ــازي انجام  ــوي ديگر، با هدف يکسان س از س
ــي، اداره ي كنترل و  ــي در بنادر داخل بازرس
ــتي ها رئوس اهداف و برنامه هاي  بازرسي كش
ــادر اعالم مي كند.  ــي را به بن كنترل و بازرس
ــاالنه نیز، همايش  عالوه بر اين، به صورت س
ــي برگزار مي شود تا  ــران كنترل و بازرس افس
افزون بر تبادل نظر بین افسران، وحدت رويه 

نیز تقويت شود.

???

مي توان گفت، افسران کنترل و بازرسي در همه ي 
بنادري که در آن ها شناورهاي فلزي تردد مي کنند 
به صورت مستمر  یا  این حضور،  مستقر شده اند. 
در بندر جریان دارد و یا به صورت ادواري، توسط 

افسران حاضر در مراکز بنادر انجام مي شود.
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عمليات مميزي مراكز كنترل و بازرس�ي 
توسط آيمو، طي چند ماه آينده در بنادر 
اي�ران صورت مي گي�رد. در اي�ن زمينه 
بفرمايي�د كه ك�دام يك از بنادر كش�ور 
تحت پوش�ش بازرس�ي قرار دارند و اين 
مميزي در چه زمينه هايي صورت خواهد 

گرفت؟
ــتي ها در  ــي كش ــران كنترل و بازرس     افس
همه ي بنادر عمده ي كشور حضور فعال دارند 
ــي از كشتي هاي تحت پرچم  و اقدام به بازرس
ــت مراكز كنترل و  و خارجي مي كنند. فهرس
ــايت اداره ي كل ايمني و  ــي نیز، در س بازرس

حفاظت دريايي، قابل دسترس است.
ــادر تابعه نیز،  ــیاري از بن عالوه براين، در بس
افسران كنترل و بازرسي حضور دارند. تقريباً 
ــران كنترل و بازرسي در  مي توان گفت، افس
ــناورهاي فلزي  همه ي بنادري كه در آن ها ش
ــتقر شده اند. اين حضور، يا  تردد مي كنند مس
ــتمر در اين بندر جريان دارد و  به صورت مس
يا به صورت ادواري، توسط افسران حاضر در 

مراكز بنادر انجام مي شود.
با وجود اين ، عالوه بر شناورهاي فلزي، تعداد 
ــاري و صیادي در بنادر  زيادي موتور لنج تج
ــور تردد مي كنند كه به دلیل گستردگي  كش
ــي در آن ها نیاز  ــات بازرس ــادر، عملی اين بن
ــص دارد.  ــاني متخص ــه افزايش نیروي انس ب
ــده در سال  ــي ش تعداد موتور لنج هاي بازرس
ــت كه اين اداره  كل، با  ــته، مؤيد آن اس گذش
ــديد نیروي انساني، همچنان  وجود كمبود ش
ــي از موتور لنج هاي تجاري را با جديت  بازرس

تمام پیگیري مي كند.
درخصوص موتور لنج هاي صیادي نیز، با توجه 
به آن كه تفاهم نامه ي ياد شده، به تازگي بین 
ــازمان شیالت منعقد شده  سازمان بنادر و س
ــه ي تحقق عملیات  ــت، مذاكرات در زمین اس
بازرسي  در بنادر صیادي در دست انجام است. 
براي مشخص شدن گستردگي كار در بخش 
ــناورهاي صیادي، بالغ بر 58 بندر صیادي  ش
در سطح سواحل كشور وجود دارند كه انجام 

كنترل و بازرسي در آن ها ضروري است.

يك�ي از موضوع�ات مح�وري هماي�ش 
بندرانزل�ي، “موانع پيش رو در اس�تقالل 
عملكرد افسران كنترل و بازرسي” اعالم 
ش�د. در اين زمينه به چ�ه راهكارهايي 

رسيديد؟
يکي از مهم ترين مواردي كه افسران كنترل و 
بازرسي بايد به آن توجه كنند، حفظ بي طرفي 
در زمان انجام بازرسي و عدم توجه به مسائل 
تجاري بندر است. با توجه به رويه ي معمول، 
ــس از توقیف  ــي پ ــرل و بازرس ــران كنت افس
ــتاندارد تا رفع نواقص،  از  ــناورهاي غیراس ش
خروج آن ها جلوگیري به عمل مي آورند و در 
مواردي كه شناور خارجي داراي نواقص عمده 
ــد، پس از ترک بندر، آن را ممنوع الورود  باش
ــي در  ــروط به بازرس كرده يا ورود آن را مش
ــش نیز، بر  ــي كنند. در اين هماي ــرگاه م لنگ
ــه اي براي برخورد با  ــتفاده از قضاوت حرف اس
ــتاندارد تأكید و مقرر شد  ــتي هاي غیراس كش
ــدون توجه  ــي، ب ــران كنترل و بازرس كه افس
ــن و نمايندگان  ــارهاي احتمالي مالکی به فش
آن ها براي خروج شناور پیش از رفع نواقص، 
ــبت به مسايل ايمني و  ــته، نس همچون گذش

زيست محیطي، توجه ويژه كنند.

بررس�ي موان�ع پي�ش روي بازرس�ي در 
“نيز يكي  ش�ناورهاي غيركنوانس�يوني 
از موضوع�ات مط�رح ش�ده در  ديگ�ر 
همايش بندرانزلي بوده است. شناورهاي 
غير كنوانسيوني، به چه نوع كشتي هايي 
گفته مي ش�ود و در خصوص موانع اعالم 

شده، به چه راهكاري رسيدند؟
ــیون هاي مختلف  كنوانس ــمول  ــه ي ش دامن
ــاس آن كه كنوانسیوني  ــت. براس متفاوت اس
ــناور خاصي اعمال مي شود  به كشتي و يا ش
ــیوني و يا غیر  ــناور، كنوانس يا خیر، به آن ش
ــور مثال،  ــود. به ط ــیوني گفته مي ش كنوانس
ــوالس، به شناورهاي با شرايط  كنوانسیون س

زير اعمال نمي شود:
ــر از 500 تن  ــت ناخالص كم ت - داراي ظرفی
باشند. )فصل 3 مربوط به شناورهاي كم تر 

از 300 تن ظرفیت ناخالص(،
- سفر بین المللي انجام ندهند،

- كشتي هاي جنگي،
ــتم رانش غیرمکانیکي،  - شناورهاي با سیس

مانند: - شناورهاي بادباني يا پارويي، 
- شناورهاي چوبي با طراحي هاي اولیه،

ــناور تفريحي با تعداد مسافر كم تر از 12  - ش
نفر،

ــه كار تجاري  ــه ب ــي ك ــناورهاي تفريح - ش
مشغول نیستند،.

- و شناورهاي صیادي.
ــناورهاي  ــیون، ش از اين رو، براي اين كنوانس
ــناورهاي غیر كنوانسیوني تلقي  ــده، ش يادش
ــاهین  ــیون خط ش ــراي كنواس ــوند. ب مي ش
ــناورهاي با طول  ــتي ها و ش ــري، كش بارگی
سرتاسري كم تر از 24 متر، كشتي هاي جنگي، 
شناورهاي تفريحي كه به كار تجاري مشغول 
ــتي هايي كه تنها در درياي خزر  نیستند، كش
ــادي، غیر  ــناورهاي صی ــردد مي كنند و ش ت
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كنوانسیوني محسوب مي شوند.
ــاي نفتي  ــیون مارپل، تانکره ــراي كنوانس ب
ــر از 150 تن و يا  ــص كم ت ــا ظرفیت ناخال ب
ــتي هاي باري با ظرفیت ناخالص كم تر از  كش

400 تن، غیر كنوانسیوني به شمار مي آيند.
ــده،  ــیون هاي ياد ش با توجه به آن كه كنوانس
شامل اين شناورها نمي شوند، مرجع دريايي 
هر كشور، قوانین ملي خاصي را براي اين گونه 

شناورها وضع مي كند.
ــي  ــش روي كنترل و بازرس ــده موانع پی عم
ــیوني، به قرار زير  ــناورهاي غیركنوانس در ش

هستند:
ــار مقامات محلي در بنادر كوچک براي  - فش
توقیف نکردن و در صورت توقیف، به منظور 
ــش از رفع نواقص  ــناورها پی رفع توقیف ش

موجود،
- عدم  آگاهي مالکین اين شناورها به مسايل 

ايمني و ضرورت رعايت آن ها،
ــناورهاي  ش ــه  ك ــادري  بن ــتردگي  گس  -
ــیوني در آن ها تردد مي كنند و  غیركنوانس
ــتقرار افسر كنترل و بازرسي  عدم امکان اس

در اين بنادر به صورت دايم،
ــاني متخصص )دريانورد(  - كمبود نیروي انس
ــورد نیاز  ــل خدمه م ــل حداق ــراي تکمی ب
شناورها،  خصوصاً در رده ي موتورخانه و....

ــر  ــي ب ــات داخل ــف مؤسس ــارت ضعی - نظ
شناورهاي تحت كالس خود.

ــده، موارد زير مورد  ــراي رفع موانع ياد ش - ب

توافق قرار گرفت:
ــي و  ــه اداره ي كل ايمن ــاني ب ــالع رس - اط
ــراي پیگیري مواردي كه  حفاظت دريايي ب
ــدون رعايت ضوابط موجود،  مديران بندر ب

اجازه ي خروج شناور را صادر مي كنند.
ــروي متخصص در  ــذب نی ــالش براي ج - ت
ــر كنترل و بازرسي در آن ها  بنادري كه افس

مستقر نیست. 
- برگزاري بازرسي متمركز، از حداقل خدمه 
ــوط به  ــي مرب ــث آموزش ــري مباح و پیگی

شناورهاي غیركنوانسیوني.
- برگزاري جلسات مشترک بین ادارات كنترل 
و بازرسي، ثبت شناورها و مؤسسات رده بندي.

درب�اره ي تفاهم نام�ه ي اقيان�وس هن�د 
كش�تي هاي  بازرس�ي  و   )IOMOU(
توضي�ح  خارج�ي  اقيان�وس-  پيم�اي 

بدهيد؟
همان طور كه اشاره شد، با هدف يکسان سازي 
بازرسي از كشتي هاي خارجي در محدوده هاي 
منطقه اي  ــاي  تفاهم نامه ه ــف،  مختل دريايي 
ــن تفاهم نامه ها،  ــد كه يکي از اي ــکیل ش تش
ــن  ــت. اي ــد اس ــوس هن ــه ي اقیان تفاهم نام
ــال 1999 میالدي، كار خود  تفاهم نامه ، از س
ــت و در حال حاضر، 15 عضو  را آغاز كرده اس
ــترالیا و آفريقاي جنوبي،  دارد. ايران، هند، اس
ــن تفاهم نامه در زمینه ي  ــورهاي فعال اي كش

كنترل و بازرسي محسوب مي شوند.

آيا س�ازمان بنادر، برنام�ه اي براي ايجاد 
مراك�ز جديد و افزايش بازرس�ي هاي در 

دست اقدام دارد؟
ــور براي  ــتردگي بنادر كش ــه گس ــا توجه ب ب
افزايش نظارت بر موارد ايمني و حفظ محیط 
ــراي جذب نیروهاي  ــت دريايي، تالش ب زيس
ــازمان قرار دارد.  ــتوركار اين س جديد در دس
ــاد توافق نامه  ــوي ديگر، با توجه به انعق از س
ــادي نیز، به  ــادر صی ــیالت، بن ــازمان ش با س
ــتقرار افسر  عنوان يکي ديگر از مکان هاي اس
ــي گیرند و  ــي مدنظر قرار م ــرل و بازرس كنت
ــازمان شیالت، از يک سو براي در  رايزني  با س
اختیار قراردادن مکان مناسب براي افسران و 
ــازماني از سوي ديگر  هماهنگي با مقامات س
به منظور جذب نیروهاي جديد در حال انجام 

است.■

با توجه به انعقاد توافق نامه با سازمان شيالت، 
بنادر صيادي نيز، به عنوان یكي دیگر از مكان هاي 
قرار  مدنظر  بازرسي  و  کنترل  افسر   استقرار 
مي گيرند و رایزني  با سازمان شيالت، از یك سو 
براي در اختيار قراردادن مكان مناسب براي افسران 
و هماهنگي با مقامات سازماني از سوي دیگر به 

منظور جذب نيروهاي جدید در حال انجام است.
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● برگزاري س�مينار تخصص�ي با رويكرد 
آموزش�ي- كارب�ردي در ح�وزه ی فني و 
مهندسي چگونه مطرح شد و اين سمينار 

چه اهدافي را دنبال مي كند؟
ــي تخصصي،  ــمینار آموزش ايده ی برگزاري س
ــش معاونان فني  ــته در هماي ــرداد ماه گذش م
ــازمان در بندر ارومیه و توسط  ــي س و مهندس
ــازمان  ــدر، مديرعامل محترم س ــدس ص مهن
ــري معاونت  ــا تأكید و پیگی ــادر، مطرح و ب بن
ــم اهداف  ــد. اع ــي، عملیاتي ش فني و مهندس
ــات و آموخته ها  ــال تجربی ــمینار، انتق اين س
براي به اشتراک گذاشتن مهارت ها، شناسايي 
ــاي مختلف تأمین منابع مالي پروژه ها،  روش ه
ــي ارزش در حین اجراي  تبیین نقش مهندس
پروژه ها، مديريت قراردادها، تعامل و همفکري 
درخصوص راهکارهاي استقرار سیستم مديريت 

دانش و انتقال تجربیات است.

● طرح توس�عه ی بن�در انزل�ي، به لحاظ 
عمران�ي و فن�ي، دارای چ�ه ويژگي هايي 
اس�ت ك�ه روش انتق�ال و تجربي�ات آن، 
چني�ن مورد توجه اداره ی كل مهندس�ي 

عمران سازمان بنادر قرار گرفته است؟

ــعه در بندر  ــت دامنه ی توس ــه رغم محدودي ب
ــعه ی حوضچه  انزلي و با توجه به ضرورت توس
ــس از انجام  ــي اين بندر، پ ــات درياي و تأسیس
ــزاری مناقصه، عملیات اجرايی  مطالعات و برگ
ــال  ــط س ــکن های بندر، دراواس احداث موج ش
ــال حاضر دارای  ــد كه در ح ــروع ش 1387 ش

پیشرفت قابل قبولی است.
ــن ويژگي هاي اين پروژه را مي توان در  مهم تري
ــه بخش مطالعات، طراحی و اجرا، به صورت  س

زير فهرست كرد : 
ــه و تخصصی  ــل پاي ــات كام ــام مطالع - انج
ــناخت مطلوب و  ــی دريايی با هدف ش مهندس

كامل از محیط و تعیین مبانی طراحی،
ــخصاً  ــات میدانی و مش ــل عملی ــام كام - انج
عملیات هیدروگرافی و ژئوتکنیک در محدوده ی 

توسعه ی بندر،
- انجام مطالعات مهندسی ارزش پروژه، 

ــتفاده از  ــره گیري از تکنولوژي برتر با اس - به
ــه X-block، با توجه به  ــی تک الي آرمور بتن

محدوديت های منابع سنگی در منطقه، 
- انجام آزمايش هاي مدل سازی فیزيکی مقطع 
ــان از عملکرد  ــکن برای حصول اطمین موج ش

سازه،

ــرای اطمینان از  ــازی ناوبری ب - انجام شبیه س
تأمین شرايط مطلوب تردد و ناوبری شناورها،

ــده از زمان بندی اجرای  ــات حاصل ش - تجربی
پروژه های بزرگ دريايی در دريای خزر، با توجه 

به ويژگی های خاص محیطی،
ــتفاده از مصالح  - تجربیات حاصل از امکان اس
ــترس در منطقه و وضعیت موجود در  قابل دس

جهت هرچه اقتصادی تر شدن طرح.

● پيش�نهاد تغيي�ر ب�ه روش مهندس�ي 
ارزش، دردوره ی س�اخت چگونه و در چه 

مرحله اي مطرح مي شود؟ 
ــي ارزش در  ــتورالعمل مهندس ــق »دس مطاب
ــاخت«، مصوب سال 1383 سازمان  دوره ی س
ــزي )معاونت برنامه ريزي و  مديريت و برنامه ري
ــت جمهوري(، پیشنهاد  نظارت راهبردي رياس
ــاخت، در مرحله ی اجراء از  تغییر در دوره ی س
طرف پیمانکار به كارفرما ارائه می شود و يکي 
از نتايج اصلي آن، حفظ كاركرد، كیفیت پروژه 
ــت. همان طور  و كاهش در هزينه های اجرا اس
ــد پیشنهاد ارائه شده بايد منجر به  كه گفته ش
ــاور يا  اجراي پروژه با كیفیتي معادل طرح مش

بهتر از آن شود. 

»تغيير به روش مهندسی ارزش« در گفت و گو با 
مدیرکل مهندسی عمران سازمان بنادر و دریانوردی

مهندسي  مديران  و  كارشناسان  امسال،  مهر  دوم  ی  هفته 
عمران سازمان بنادر و دريانوردی با گردهمايي در سميناری 
ويژگي  مهم ترين  كاربردي،   – آموزشي  رويكرد  با  تخصصي 
مطالعاتي،  بخش  سه  در  را  انزلي  بندر  توسعه ی  طرح  هاي 

طراحي و اجرايي به بحث و تبادل نظر مي گذارند.
استقرار سيستم  انگيزه ی  به  كه  انزلي  در  روزه  نشست سه 
رويه ی  ايجاد  هدف  با  و  تجربيات  انتقال  و  دانش  مديريت 
و  فني  ی  حوزه  در  پروژه  كنترل  و  مديريت  در  يكسان 
مهندسي آغاز می شود، فرصت مناسبي براي انتقال تجربيات 
و به اشتراك گذاري مهارت ها در بخش ويژه اي چون ساخت 

و توسعه است.
اين در حالي است كه سازمان بنادر و دريانوردي با تعيين و 
در   ،1390 در سال  توسعه اي  و  عمراني  پروژه ی   102 تعريف 
نظر دارد ظرفيت هاي بنادر را در بخش هاي مختلف و مطابق 

با چشم انداز توسعه افزايش دهد.
"علي فتحي"، مدير كل مهندسي عمران سازمان بنادر كه، 

دانش آموخته ی رشته ی مهندسي عمران از دانشگاه علم و 
صنعت است، در گفت و گو با خبرنگارماهنامه ی بندرودريا، 
ضمن اعالم اهداف محوري سمينار آموزشي طرح توسعه بندر 

انزلي، مهم ترين ويژگي هاي پروژه ی انزلي را نيز برشمرد.
شركت  توسعه ی  و  طرح  مديريت  ی  سابقه  كه  "فتحي" 
قالب هاي پيشرفته ی ايران خودرو، مديرعاملي شركت طرح 
و گسترش مسكن اجتماعي و مديريت عاملی شركت نوسازي 
عمران تهران را در كارنامه حرفه ای خود دارد، در حوزه ی 
حمل و نقل نيز، از سابقه ی اجرايي قابل اعتنايی برخوردار 
ابتدا  بنادر و دريانوردي،  از حضور در سازمان  است و پيش 
توسعه  و  ساخت  شركت   7 ی  منطقه  كل  مدير  عنوان  به 
زيربناهاي حمل و نقل كشور و سپس در مقام مديركلي دفتر 
و  ساخت  شركت  فرودگاه های  و  بنادر  ی  توسعه  و  ساخت 

توسعه ی زيربناهاي حمل كشور انجام وظيفه كرده است.
مصاحبه ی ما با اين مديركل ، پيرامون اهداف برگزاری سمينار 

تخصصی فنی و مهندسی در بندر انزلی را پيش رو داريد:
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همچنین، پیشنهاد تغییر بايد به اندازه ی كافي 
ــفاف و در برگیرنده ی همه ی جوانب طرح و  ش
ريسک ها باشد، تا به تصمیم گیري بهتر كارفرما 
ــم ترين لطمه به  ــد؛ به طوري كه ك كمک كن

روند اجرايي پروژه وارد شود.
ــر به روش  ــنهاد تغیی ــورت پذيرش پیش در ص
ــق  ــي مطاب ــا پاداش ــي ارزش، كارفرم مهندس
ــريه ی 290، به دلیل صرفه جويي و كاهش  نش
ــه هزينه ی  ــروژه از جمل ــاي واقعي پ هزينه ه
ساخت، بهره برداري، نگهداري و ... به پیمانکار 

پرداخت مي كند. 
ــي  ــتا، اداره ی كل مهندس البته در همین راس
ــتقرار مهندسي  ــئول اس عمران به عنوان مس
ــازي  ــاده س ــت پی ــازمان، در جه ارزش در س
ــازي، اقداماتي از قبیل  ــن مهم و فرهنگ س اي
برگزاري دوره هاي آموزشي سطوح1، 2 و 3 در 
سازمان و بنادر، ايجاد سايت مهندسي ارزش به 
آدرس ve.pmo.ir ، تهیه و انتشار خبرنامه ی 
ــي ارزش و برگزاري چند  ــي مهندس الکترونیک
كارگاه تخصصي مهندسي ارزش در پروژه هاي 

بنادر را به انجام رسانده است.

● س�ازمان بن�ادر، از ط�رح اي�ن مبحث 
)تغيير به روش مهندسي ارزش در دوره ی 
س�اخت( در اين س�مينار آموزش�ي، چه 

اهدافي را دنبال مي كند؟
ــت كه هدف سازمان بنادر و اداره ی  بديهي اس
ــرح تغییر به روش  ــي عمران، از ط كل مهندس
مهندسي ارزش، دستیابی به »كاهش هزينه ی 
اجرايي پروژه ها از راه بررسي و اجراي پیشنهادات 
پیمانکاران«، »افزايش دانش سازماني از طريق 
ــاوران  ــش اجرايي پیمانکاران و مش جذب دان
ــا و طرح ها با  ــتمر پروژه ه نو گرا«، »بهبود مس
انتقال دانش بین عوامل پروژه« و »كاهش خطا، 
اشتباه و طراحي هاي فراتر از نیاز« است. ضمن 
ــاي نوين مديريتي  ــتفاده از ابزاره اين كه »اس
ــويق پیمانکاران به  در مديريت پروژه ها«، »تش
ــعه ی دانش و تجربه«، »افزايش  تحقیق و توس
ــتفاده از روش ها، محصوالت و مصالح نوين  اس
در طراحي و ساخت پروژه ها« و »ايجاد رابطه ی 
برد- برد بین عوامل پروژه«، از ديگر اهداف اين 

طرح قلمداد مي شوند.

● ب�ه نظ�ر مي رس�د ب�ا افزاي�ش حج�م 
پروژه ه�اي خدم�ات فن�ي و مهندس�ي 
اي�ن  مال�ي  مناب�ع  تأمي�ن  كش�ور،   در 
پروژه ها به ش�كل روش�مند، مورد توجه 
مديران اجراي�ي قرار دارد. با توجه به اين 
كه يكي از بخش هاي سمينار انزلي به اين 
مبحث اختصاص داده ش�ده، لطفا اصول و 
راهكارهاي تامين منابع مالي در دنيا و در 
ايران را به طور مبسوط تشريح بفرماييد؟ 
ــتفاده از  ــراي اولین بار، تفکراس از زماني كه ب
ــادر در اجراي  ــازمان بن منابع مالي خارج ازس
ــعه اي مطرح شده، مدت زيادي  طرح هاي توس

نمي گذرد. 
ــعه و حتي در  ــال توس ــورهاي در ح در كش
ــعه يافته، اجراي پروژه هاي  ممالک نیمه توس
ــاي مؤثر براي  ــي از مؤلفه ه ــي، يک زير بناي
تضمین ثبات رشد اقتصادي است. در صورتي 
ــراي يک پروژه را با توان  كه بتوان برنامه اج
مالي يک سازمان اجرايي همسان كرد، شرايط 
مطلوبي بر پروژه حاكم خواهد شد. طي سالیان 
گذشته، سازمان ها در اجرای پروژه ها از ساير 
ــارج، بهره  ــه در داخل و چه در خ ــع، چ  مناب
جسته اند و امروزه در دنیا، روش هاي مدون و 
سازمان يافته اي براي اخذ اين گونه تسهیالت 

از منابع بانکي به وجود آمده است. 
ــا، تأمین منابع  ــت كلي، به اين روش ه در حال
 "Project finance" ــا يا همان مالي پروژه ه
ــهیالت مي توانند به صورت  مي گويند. اين تس
ــروش اوراق قرضه و اخذ  ــامل: ف ــتقیم، ش مس
ــامل  ــتقیم ش ــه صورت غیر مس ــوارض و ب ع
ــتفاده از تسهیالت  ــهیالت بانکي، اس اخذ تس
صندوق هاي توسعه، عقد قراردادهاي مشاركت 

در ساخت و غیره باشند. 
ــت در يک  هر كدام از اين روش ها ممکن اس
كشور مفید و استفاده از همان روش در جايي 
ديگر، غیرمفید باشد. بنابراين، نمي توان يک 
نسخه ی واحد براي همه ی شرايط صادر كرد. 
ــعي مي شود استقراض و انواع  در اين دوره س
ــل، قراردادهاي  ــع متقاب ــاي بی آن، قرارداده
ــاركت مدني،  ــرداري، مش ــره ب ــاخت و به س
سرمايه گذاري مستقیم خارجي، مورد بررسي 
ــف آن، برای مدعوين  قرار گیرد و ابعاد مختل

تبیین شود.

● نوع قرارداد در طرح هاي عمراني، بنابر 
اع�الم كارشناس�ان، تعيين كنن�ده ترين 
اقدام اجرايي يك پروژه قلمداد مي ش�ود. 
به عنوان مديری صاحب نظر در اين زمينه، 
 ابتدا درباره ی انواع قراردادهاي موجود در 
طرح هاي عمراني توضيح دهيد و س�پس 
تفاوت ه�اي كاركردي هركدام را تش�ريح 

كنيد ؟  
ــاس تحقیقات به عمل آمده، انتخاب يک  براس
ــراي پروژه  ــب براي اج روش قراردادي مناس
مي تواند هزينه هاي آن را تعديل كند. هر پروژه 
داراي خصوصیات و نیازهاي منحصر به فردي 
است. بنابراين، قرارداد، نقش تعیین كننده در 
ــام صحیح و به موقع تعهدات  اجرا دارد و انج
ــت. از  و مفاد آن، از اهمیت بااليي برخودار اس
ــنايي با انواع قراردادها، مزيت ها و  اين رو، آش
محدوديت هاي آن براي مجموعه ی مهندسي 
ــوده و انتخاب بهترين گزينه  بنادر  ضروري ب
ــیار مهم  است. در اين  براي اجراي پروژه بس
سمینار سعي مي شود تقريباً همه نوع قرارداد 
ــور، اعم از: سه عاملي )كارفرما،  جاري در كش
 ،)EPC(ــي عامل دو  ــکار(،  پیمان و  ــاور  مش
اماني،BOT،BOO،BOOT، BLT و غیره 

به صورت كاربردي مورد بررسي قرار بگیرد و 
ابعاد مختلف آن ها با توجه به ضوابط و قوانین 

جاري در كشور تجزيه و تحلیل شود. 
ــد قرارداد و موارد  ــزون بر اين، روش هاي عق اف
 قابل توجه در مديريت و اجراي قرارداد، مراحل 
شکل گیري دعاوي و ... نیز، در اين سمینار به 

تفسیر ارائه خواهد شد.

● در پايان، چنانچه حرف ناگفته اي راجع 
به اين س�مينار و اهداف مورد نظر اداره ی 
كل مهندس�ي عم�ران باقي اس�ت،آن را 

بفرماييد؟
ــمینارهاي  ــل اين گونه س ــت آورد و حاص دس
تخصصي، كاربردي با رويکرد انتقال تجربیات و 
مديريت دانش، ايجاد رويه ی يکسان در مديريت 
ــتورالعمل،  و كنترل پروژه، تدوين ضوابط و دس
بومي كردن  استانداردها، به روز كردن و ارتقاء 
ــطح علمي بدنه مهندسي سازمان و آشنايي  س
ــاير پروژه هاي  ــي سازمان با س خانواده مهندس

بزرگ عمراني در بنادر است . 
ــمینار، فرم هايي به معاونین بنادر  در پايان س
ــزي برگزاري  ــه ري ــنجي و برنام ــرای نظرس ب
ــد. امیدواريم با  ــي ارايه خواهد ش ــمینار آت س
ــر رهنمود مدير عامل  اين حركت كه مبنی ب
ــت فني و  ــازمان و حمايت معاون ــرم س محت
ــت، بتوانیم منشاء  ــده اس ــي آغاز ش مهندس
خدمات موثر در ارائه ی عملکردهای تخصصي 
ــعه ی زيرساخت هاي مهندسي  در جهت توس

در بنادر باشیم. ■

هر پروژه داراي خصوصيات و نيازهاي منحصر به 
فردي است. بنابراین، قرارداد، نقش تعيين کننده در 
اجرا دارد و انجام صحيح و به موقع تعهدات و مفاد 

آن، از اهميت باالیي برخودار است.
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يونان به عمليات تحقيق و اكتشاف نيروی دريايی تركيه در جنوب 
اعتراض كرد.   يونان،  اراضی آبی  از  بعنوان بخشی  اژه   شرق دريای 
بر اساس اين گزارش، وزارت خارجه يونان اعالم كرد: سفارت اين كشور در 
آنکارا در چارچوب تذكر ديپلماتیک، تركیه را از انجام هرگونه فعالیت اكتشافی و 
تحقیقاتی كه حق حاكمیت يونان بر اين مناطق را ناديده انگارد، برحذر داشت. 
طبق اعالم وزارت خارجه يونان، تركیه با انعقاد قرارداد با يک شركت كشتیرانی 
نروژی، درنظر دارد از 15 سپتامبر تا 15 نوامبر )24 شهريور تا 24 آبان( در 
منطقه ای در نزديک جزيره كاستلوريزوی يونان، دست به تحقیق و اكتشاف بزند. 

تنش بر سر مناطق نفت خیز دريای اژه، يونان و تركیه را در سال 1987 تا 
آستانه جنگ پیش برد. 

 Wood انسانی  پژوهش های  مركز 
امكان  Mackenzie در گزارشی درباره 
محدوديت  دليل  به  حمل  بازار  كاهش 
موقعيت های شغلی برای شناورهای جديد 
چشم انداز  وجود  عليرغم   LNG حمل 

مثبت در آينده نزديك، هشدار داد. 
بر اساس اين گزارش، اين مسأله، در پی افزايش 
نرخ اجاره كشتی و درعین حال، افزايش سفارش  

ساخت در اين بخش مطرح شده است.
 LNG آندرو بوكلند، تحلیلگر بخش كشتی های
دراين باره   ،Wood Mackenzie مؤسسه 
فروند كشتی  گزارش داد: سفارش ساخت 45 
جديد حمل LNG از ابتدای سال 2011 داده 
فروند   5 تنها  سفارش  با  مقايسه  در  كه  شده 
كشتی در سال 2010، رشدی قابل توجه را نشان 

می دهد و بیشتر به نوعی قمار شباهت دارد.
به گفته وی، كشتی هايی كه امسال سفارش داده 
تحويل   2015 و   2014 سال های  در  شده اند، 
خواهند شد و هیچ ضمانتی وجود ندارد كه در آن 
زمان، اين كشتی ها به همان سرعتی كه مالکان 

آنها انتظار دارند، اجاره يا به كار گرفته شوند.
كشتی های  اجاره  نرخ  كه  است  حالی  در  اين 
حمل LNG از تابستان 2010 تاكنون، بیش از 
سه برابر شده و از 30 هزار دالر در روز به 100 

هزار دالر رسیده است.
 LNG با اين حال، تحلیلگر بخش كشتی های
اضافه   Wood Mackenzie مؤسسه 
می كند: اين نرخ ها ممکن است معلول كاهش 
تحويل كشتی های جديد و همزمان شدن آن 
جهان  در   LNG حمل  تقاضای  افزايش  با 
اتمی  نیروگاه  انفجار  و  مهیب  زلزله  از  پس 
فوكوشیماي ژاپن باشد كه باعث شد بخشی از 
ظرفیت ناوگان حمل LNG بعنوان پايانه های 
گیرند  قرار  استفاده  مورد  گاز  تأمین  شناور 
و  ذخیره  برای  كشتی ها  ظرفیت  از  بخشی  و 

نگهداری گاز، به كار گرفته شود.
افزايش  در  كلیدی  نکته  گزارش،  بنابراين 
نوع  اين  از  استفاده  سودمندی  و  تمايل 
كشتی ها، به منتفی شدن واردات  LNG در 
 LNG آمريکای شمالی و انتقال مسیر حمل

تولیدی قطر به آسیا مربوط می شود.
 Wood مؤسسه  پیش بینی   بنابر 
میان  تا  كوتاه  بازه  Mackenzie، در يک 
بخش  در  دريايی  حمل ونقل  بازار  مدت، 
اين  تجارت  افزايش  تأثیر  تحت   LNG
محصول میان خاورمیانه و منطقه اقیانوس 

اطلس برای پاسخگويی به افزايش تقاضای 
برآوردها  حال،  درعین  بود.  خواهد  آسیا 
حاكی از آن است كه میزان تقاضا در منطقه 
اقیانوس آرام می تواند در نقطه اوج خود به 

40 میلیون تن در سال 2014 برسد.  
بوكلند عقیده دارد: نرخ های حمل LNG باز 
پیدا  مالحظه ای  قابل  افزايش  می توانند  هم 
اكنون  كه  آسیايی  بازارهای  كه  چرا  كنند؛ 
كوتاه  فواصل  در  موجود  گاز  ذخاير  متوجه 
هستند؛ در آينده متوجه ذخاير دورتر از منطقه 
اقیانوس اطلس خواهند شد؛ جايی كه قطر به 
استخراج گاز برای تولید LNG و ارسال آن به 

سمت اين كشورها، ادامه می دهد.
او اضافه می  كند: اين مسأله، باعث محافظت 
از نرخ قیمت گذاری LNG در آسیا می شود؛ 
اما درعین حال، باعث به كارگیری آن دسته از 
شناورهای غول پیکر حمل LNG خواهد شد 
كه تنها در پايانه های محدودی در آسیا قابلیت 

پهلوگیری دارند. 
كشتی های  از  محدودی  تعداد  وی،  گفته  به 
اواخر  تحويل  جدول  در   LNG حمل  جديد 
بر  چندانی  تأثیر  كه  دارند؛  قرار   2013 سال 

ظرفیت حمل كشتی ها نخواهند داشت.
 Wood مؤسسه  گزارش  هرحال،  به 
گروه  تحويل  كه  دارد  انتظار   Mackenzie
كنار  در   LNG حمل  كشتی های  جديد 
منطقه  در   LNG ذخیره  جديد  پروژه های 
اقیانوس اطلس، فشار موجود بر بازار حمل ونقل 

اين محصول را سبک كند. 
بوكلند گفت: ما پیش بینی می كنیم كه تجارت 
به  آرام،  اقیانوس  در مسافت های كوتاه داخل 
 LNG تجارت  طوالنی  مسیرهای  با  تدريج 
بین اقیانوس های آرام و اطلس جابجا خواهد 
 LNG شد. چرا كه افزايش ذخیره و صادرات
توسط استرالیا، نیاز به مسیرهای حمل طوالنی 
از ذخاير اقیانوس اطلس را ايجاد خواهد كرد.

از سوی ديگر، اين گزارش می افزايد: با فراهم 
پهلوگیری  برای  نیاز  مورد  پايانه های  شدن 
نیز  قطر   ،LNG حمل  بزرگ  كشتی های 
انتقال محصول خود به سمت آسیا را با فعال 
مشتريان  با  مدت  طوالنی  قراردادهای  كردن 

خود در اقیانوس آرام، آغاز خواهد كرد.
مؤسسه   LNG كشتی های  بخش  تحلیلگر 
Wood Mackenzie در پايان گزارش خود، 
مسیرهای  در  نرخ  كاهش  انتظار  است:  نوشته 
جديد  كشتی های  تحويل  با  حمل  طوالنی 
برخی  است  ممکن  درعین حال،  و  دارد  وجود 
سفارش های ساخت LNGبرهای غول پیکر به 
كشتی های چندمنظوره تغییر كند يا آنکه مالکان 
با پذيرش ريسک بیکار ماندن كشتی ها پس از 
تحويل، روند ساخت اين كشتی ها را طبق برنامه 

موجود ادامه دهند.

كشتی های جدید حمل LNG برای تحویل در سال های 
2014 و 2015 آماده می شوند

یونان به عملیات اكتشافی تركیه در دریای 
اژه اعتراض كرد

  ميزان جابجايي كانتينر در بندر شانگهاي در 8ماه نخست سال جاری 
ميالدی افزايش يافت. 

بر اساس اين گزارش، حجم جابجايي كانتینر در اين بندر در ماه آگوست سال جاري 
میالدي با 6.2 درصد از 2.64 میلیون TEU سال گذشته به TEU 2.81 رسید. 
میزان جابجايي كانتینر دربندر شانگهای در اين مدت نسبت به ماه جوالي كه 

2.9 میلیون TEU بود، 3.1 درصد كاهش داشته است. 
عملکرد كانتینری اين بندر در 8 ماه نخست سال جاري در اين بندر به 21 
میلیون TEU رسید در حالي كه اين رقم در مدت مشابه در سال گذشته 

19.1 میلیون TEU بوده است.

تلفات واژگونی يك كشتی در شرق سواحل تانزانيا 200 كشته بر جا 
گذاشت. 

بر اساس اين گزارش، به گفته مقامات، 570 مسافر اين كشتی نجات پیدا 
كردند. اين كشتی كه از زنزيبار عازم پمپا بوده است، در شرق سواحل 

تانزانیا دچار واژگونی شد. 
به گفته يکی از شاهدان حادثه، ظرفیت اصلی اين كشتی 600 نفر بوده، 

اما تعداد مسافران خیلی بیش از ظرفیت آن بوده است. 
هر  از  خود  نجات  برای  مسافران  كشتی،  واژگونی  با  گزارش،  بنابراين 

شیئی استفاده می كردند تا روی آب شناور بمانند. 
به داخل آن  با كج شدن كشتی آب  تانزانیا،  به گفته رسانه های داخلی 

نفوذ كرد و موتور از كار افتاد. 
همچنین واژگونی يک فروند كشتی در سال 2006 به كشته شدن صدها 
جذب  به  اقتصادی  نظر  از  تانزانیا  كه  است  حالی  در  اين  انجامید،  نفر 

توريست نیازمند است. 

واژگونی كشتی 200 تانزانیایی را به كام 
مرگ برد

جابجایي 21 میلیون TEU كانتینر در 
بندرشانگهاي
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شركت كشتیرانی شیلی زیان كرد
سه  در  زيان  با   CSVA كشتيرانی  شركت 
بزرگ  ماهه دوم، در كنار ساير شركت هاي 
كانتينري قرار گرفت و به نظر مي رسد براي 
كل سال جاري نيز، با بيش از نيم ميليارد دالر 

ضرر مواجه شود. 
بر اساس اين گزارش، هزينه هاي باالي اين شركت 
شیلیايي بر میزان فروش خدمات غلبه كرده و در 
نیمه اول سال جاري در مقايسه با شش ماهه اول 
افزايش  دالر  میلیارد  يک  از  بیش  سال 2010، 

يافت. 
ماهه  سه  در  اين شركت  فروش خدمات  میزان 
دوم سال جاري در مقايسه با میزان 1.37 میلیارد 
دالر كسب شده در مدت مشابه در سال گذشته، 
به 1.43 میلیارد دالر رسید. اما در همین حال، 
هزينه ها با بیش از يک سوم افزايش به1.71میلیارد 
 364 عملیاتي  زيان  بروز  سبب  و  رسیده  دالر 
میلیون دالري شد در حالي كه در مدت مشابه 
در سال گذشته، موفق به كسب 84.7میلیون دالر 

سود شده بود. 
اين شركت مستقر در سانتیاگو، پس از كسر مالیات، 
در سه ماهه اول سال جاري در مقايسه با سود 
خالص72.8میلیون دالري در سال گذشته، با زيان 
خالص 337 میلیون دالري مواجه شد. به طوري 
كه طي اين مدت، در مقايسه با سود 0.05دالري 
هر سهم در سال گذشته، زيان0.16دالري به ازاي 

هر سهم در سال جاري به دست آورد. 
میزان  جاري  سال  اول  نیمه  در  ترتیب،  اين  به 
افزايش  دالر  میلیارد  نیم  با  شركت  اين  درآمد 
شديد  افزايش  اما  رسید.  دالر  میلیارد  به 2.95 
هزينه ها در حدود يک میلیارد دالر و رسیدن آن 
به 3.36میلیارد دالر سبب شد زيان قبل از مالیات 
شركت CSAV در مقايسه با سود 50 میلیون 

دالري در مدت مشابه در سال گذشته، به 560 
میلیون دالر برسد. 

با  مقايسه  در   ، CSAV شركت  بنابراين 
سود36.8میلیون دالري در نیمه اول سال گذشته، 
در مدت مشابه در سال جاري با زيان 519 میلیون 

دالري مواجه شد. 
اين شركت همچنین در سال جاري تعدادي از 
سرويس هاي خود را به سبب نرخ هاي كرايه حمل 

پايین و هزينه هاي باالي سوخت، لغو كرد. 
با اين وجود، شركت CSAV  با دريافت وام 250 
 )Quinenco( میلیون دالري از سهام دار عمده اش
از  ديگر  دالري  میلیون   100 وام  همچنین  و 
 Maritima de نام  به  عمده  سرمايه گذار  يک 
مالي  موقعیت  تقويت  درصدد   ،Inversiones

خود است. 
همچنین قرار است شركت CSAV  سرمايه خود 
يک  طي  جديد  سهام  اوراق  انتشار  طريق  از  را 
مجمع عمومي فوق العاده كه قرار است در پنجم 
اكتبر سال جاري برگزار شود، به میزان 1.2میلیارد 
دالر افزايش دهد. در حال حاضر، سهامداران عمده 
توافق كرده اند كه در اين خصوص، هر كدام چه 

میزان مشاركت داشته باشند.

لزوم اوراق 1500 فروند كشتي فله بر در جهان
به گفته تحليلگران بايد 1500 فروند كشتي فله بر اوراق  شود تا نرخ 

رشد عرضه و تقاضا متناسب با يكديگر باشند. 
بر اساس اين گزارش؛ نرخ افزايش ساالنه ناوگان حمل محموالت خشک در 
سطح جهان تا سال 2013، بدون در نظر گرفتن تعداد اوراق سازي ها، 12 
درصد خواهد بود،به  طوري  كه 3000 فروند كشتي جديد، به 8100 فروند 
كشتي موجود در پايان سال2010، اضافه خواهد شد اين در حالي است كه 
تعداد كشتي هايي كه از سرناچاري و اجبار اوراق مي شود، مي تواند تغییر 

بزرگي را در آينده بازار به همراه داشته باشد. 
اگر همه كشتي هاي  فله بري كه تا قبل از سال 1985 ساخته شده اند - 
يعني حدود 1500 فروند - تا پايان سال 2013، اوراق گردد، موازنه عرضه و 
تقاضا به تعادل خواهد رسید، اين امر به معناي نرخ رشد6.3درصدي ناوگان 

در هر سال خواهد بود. 
به عبارت ديگر، براي بازگشت رشد عرضه و تقاضا به وضعیت تعادل، در اين صنعت 
بايد به مدت 2 سال و 4 ماه، هر هفته 12 فروند كشتي فله بر اوراق شود و سفارش 

ساخت هیچ كشتي فله بر ديگري براي تحويل تا قبل از سال 2014، ارائه نشود. 
در سال جاري تاكنون، 409 فروند كشتي فله بر به مجموع ظرفیت 20 میلیون 
DWT به ياردهاي اوراق سازي تحويل داده شده است، يعني در هر هفته بیش 
از 11 فروند كشتي، اين میزان از بیشترين مقدار قبلي اوراق سازي يعني 11.8 
میلیون DWT در سال 1999 و بیشترين میزان ورود به سیستم حمل و نقل، 

يعني11.2 میلیون DWT در سال 2009، بیشتر بوده است. 
“مارک ويلیامز” مدير پژوهشي شركت Braemar Seascope گفت :اگر 
میزان اوراق سازي در همین سطح باقي بماند، فرصت خوبي است كه در 
سال جاري، نرخ رشد ناوگان فله بر در سطح پايین 9 درصد نگه داشته شود. 
ما فقط بايد امیدوار باشیم كه اقتصاد جهان از شرايط ركود خارج شود و 

تقاضا در حد انتظار افزايش يابد.
پروژه 100 میلیار د دالری اعراب برای 

راه اندازی شبكه مشترك راه آهن
كشورهای عرب عضو اتحاديه كشورهای خليج فارس با سرمايه 100 
ميليارد دالری در نظر دارند شبكه مدرن راه آهن را به منظور اتصال 
تمام كشورهای واقع در منطقه شبه جزيره عربستان و خليج فارس 

راه اندازی كنند.
بر اساس اين گزارش، شركت اپوک مسه فرانکفورت كه يک شركت فعال در 
حوزه مديريت و سازماندهی درخاورمیانه و دبی است، اعالم كرد: با توجه به 
ادامه روند افزايش تقاضا در بازار نفت وگاز و همچنین افزايش نیازها به يافتن 
راه های مناسب جهت افزايش بهره وری و كاهش هزينه ها ايجاب می كند كه 

حمل ونقل كاالها و خدمات تجاری در تمام كشورهای منطقه تسهیل شود. 
اين ضرورت ها هم اكنون سبب شده كه شاهد نوعی جهش در بازار تقاضا برای 

حمل ونقل بهتر و تقويت مسیرهای ارتباطی در تمام منطقه خاورمیانه باشیم.
اين درحالی است كه پیش از اين مقامات عراق از شركت در پروژه ای كه  خط آهن 
 اين كشور را به كشورهای حاشیه خلیج فارس متصل می كند، صرفنظر كرده بودند.  
 مقامات عراق تأكید داشتند كه  با اتصال اين كشور به كشورهای حاشیه 
 خلیج فارس، فعالیت وتردد كشتی ها در بنادر اين كشور با ركود مواجه خواهد شد.
 از ديگر سو،  بزرگترين گردهمايی كارشناسان صنعت راه آهن نیز در منطقه 
خاورمیانه قرار است ژانويه سال 2012 در دبی برگزار شود. اين كنفرانس  از 
سال 2006 تاكنون موفق شده كه بیش از 1500 متخصص و فعال برجسته و 

نیز مديران و متخصصان ازسراسر منطقه را گردهم آورد.
چالش ها و فرصت های موجود در زمینه احداث و گسترش شبکه های ريلی در 
منطقه خاورمیانه همچنین بررسی مسائلی چون پروژه های متعدد پیش رو و نیز 
آخرين فناوری های نو دراين صنعت، موضوع بزرگترين كنفرانس و نمايشگاه 

خط آهن خاورمیانه است.
مديران، راهبران و فعاالن حوزه صنعت راه آهن از جمله شركت خط آهن قطر، 
شركت اتحاد، مديران ارشد وزارت راه و ترابری كويت و سعودی و همچنین 
مقامات امور شهری و روستايی در اين كشور ها از جمله فعال ترين گروه های 

شركت كننده هستند.

نابودی  به  رو  ايران  خاويار  كه  حالی  در 
ترين  بزرگ  دارد  قصد  ابوظبی  رود  می 

توليد كننده خاويار جهان شود . 
خاويار  رويال  گزارش، شركت  اين  اساس  بر 
تولید  بزرگ ترين  به  دارد  قصد  كه  ابوظبی 
اعالم  شود،  تبديل  جهان  در  خاويار  كننده 
كرد نخستین مرحله از تخم گذاری ماهیان 
انجام  شركت  اين  تکثیر  مركز  در  خاوياری 

شده است 
ماه گذشته حدود 120 هزار تخم خاويار از آلمان به ابوظبی آورده شد كه 80 درصد از آنها به 

ماهی تبديل شده است . 
در  مساحت  مربع  متر  هزار   50 با  عربی  شركت  اين  خاوياری  ماهیان  تولید  و  تکثیر  مركز 
حال حاضر دارای 18 تن ماهی خاويار و ظرفیت تولید ساالنه 35 تن خاويار است. نخستین 

محصوالت اين شركت تا پايان سال جاری میالدی وارد بازار خواهد شد. 
در حالی كه در سال 1364 حدود 305 تن خاويار در ايران برداشت می شد اما اين میزان هم 

اكنون به 3 تن رسیده است.
خواهد  صفر  به   1404 سال  تا  خزر  دريای  خاوياری  ماهیان  شده  انجام  های  ارزيابی  طبق 

رسید.

ابوظبی بزرگ ترین تولید كننده خاویار جهان می شود
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 100 در  را  گازی  بزرگ  ميدان  يك  كه  كرد  اعالم  توتال  فرانسوی  شركت 
كيلومتری باكو، در آب های دريای خزر كشف كرده است.

 بر پايه اين گزارش اين شركت طی بیانیه ای اعالم كرد كه میدان مذكور در نزديکی 
تأسیسات آبشرون واقع شده و اگرچه هنوز رقم دقیق ذخاير آن مشخص نیست، 
اما تخمین زده می شود چندين تريلیون فوت مکعب گاز در اين میدان وجود داشته 

باشد.
يک مقام شركت توتال كشف اين میدان را از نظر حجم ذخاير خود بسیار قابل توجه 
دانست و گفت: اين موفقیت محصول استراتژی توتال در انجام فعالیت های اكتشافی 

با ريسک باالست.
میدان مذكور در 100 كیلومتری جنوب شرقی باكو و 25 كیلومتری شمال شرق 

میدان گازی شاه دنیز واقع شده است. 
 رئیس جمهور آذربايجان نیز از كشف اين میدان بزرگ گازی در آب های دريای خزر 

خبر داده است.
الهام علی اف تأكید كرد: در ديداری كه با رئیس شركت توتال داشتم، خبر كشف يک 

میدان عظیم گازی در منطقه آبشرون واقع در دريای خزر را دريافت كردم.
اعالم می شود كه كشورهای ساحلی  در حالی  آذری ها  از سوی  میدان  اين  كشف 

دريای خزر هنوز نتوانسته اند در مورد رژيم حقوقی اين دريا به توافق برسند. 

كشف یك میدان بزرگ گازی در دریای خزر

نخستين كنفرانس بين المللی درزمينه توسعه پايدار و حفاظت از بقای 
درياچه ها در بريتانيا برگزار می شود.

بر اساس اين گزارش، اين كنفرانس كه ا ز 13 تا 15 سپتامبر درشهر ساوت 
همپتون بريتانیا برگزار می شود؛  دانشمندانی از رشته های فیزيک، زيست 
شناسی و بوم شناسان را گرد هم می آورد. همچنین، متخصصانی نیز از  ديگر 
رشته های علمی مرتبط با جنبه های ديگرپايداری درياچه ها همانند اقتصاددانان، 
جامعه شناسان و كارشناسان علوم سیاسی برای درک بهتر از محیط زيست 

درياچه ها و اهمیت و تأثیر آن بر زندگی و معیشت مردم را نیز دربر می گیرد.

كنفرانس جهانی توسعه پایدار دریاچه ها در 
پیش است

شركت كشتيراني STX Pan Ocean به 
منظور خريد كشتي وام دريافت كرد. 

بر اساس اين گزارش، اين شركت كشتیراني 
بانک  از  كشتي  خريد  منظور  به  جنوبي  كره 

صادرات و واردات كره وام دريافت كرد. 
اين وام كه مبلغ آن 510 میلیون دالر است 

صرف خريد 16 فروند كشتي خواهد شد. 
فروند   20 سري  از  مذكور  كشتي  فروند   16
كشتي سفارشی اين شركت قرار است در سال 

آينده بکار گرفته شوند. 
مشخص  ها  كشتی  اين  سازنده  شركت 

نیست.

پرداخت وام 500 میلیون دالری به شركت كشتیرانی كره ای

حمله خونین دزدان دریایی به قایق فرانسوی  
سخنگوی وزارت امور خارجه فرانسه درباره ناپديد شدن سه تبعه فرانسه در قايقی بادبانی 

نزديك سواحل يمن گفت: هيچ سرنشينی در قايق فرانسوی نبوده است.
بر اساس اين گزارش، برنار وارو افزود: پس از شناسايی محل حضور اين كشتی در نزديکی عدن و دريافت 

پیام امداد آن، وزارت خارجه سريعا واكنش نشان داد.
وی ادامه داد: ما متوجه شديم يک فروند كشتی آلمانی از لحاظ جغرافیايی به اين قايق بسیار نزديک بود 

و شريکان آلمانی ما عازم محل شدند.
وزارت امور خارجه فرانسه هويت و شمار افراد ناپديدشده در اين قايق را مشخص نکرد.

محتمل ترين مسأله، ربودن سرنشینان اين قايق است؛ چرا كه در خلیج عدن آدم ربايی و دزدی دريايی 
امری رايج است. به احتمال زياد دزدان دريايی سومالیايی يا يمنی اين گروگانگیری را ترتیب داده اند. 

بنابراين گزارش، در قايق بادبانی اثار خون و گلوله مشاهده شده و قايق برای بررسی بیشتر به سوی 
جیبوتی انتقال يافته است.  
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توسط  ساخت  تازه  كشتي هاي  ورود  با 
كشورهاي چين و كره جنوبي به بازار، قيمت 
كشتي ها بيش از پيش كاهش پيدا كرده است. 
بر اساس اين گزارش؛ بر اساس اظهارات “داگفین 
لوند” عضو هیات مديره بانک DVB و مسئول 
بخش فاينانس كشتیراني، مازاد ظرفیت، سبب 
بین المللي  بازارهاي  در  طوالني مدت  اخالل 
كشتیراني شده است. وضعیتي كه در طول مدت 
18 ماه آتي ادامه خواهد داشت و احتمال دارد كه 
بهبودي صورت نگیرد. در نتیجه، مسائل نقدينگي 
باعث فروش حراجي و سلب حق مالکیت هايي 

خواهد شد. 
وي گفت: رشد تقاضا با اينکه كمتر از میزان مورد 
انتظار بوده است، اما هنوز هم مناسب مي باشد. 
مساله اصلي اين است كه در اكثر بخش هاي بازار، 

تعداد قابل توجهي كشتي مازاد وجود دارد. 
داشت:  اظهار   DVB بانک  مديره  هیات  عضو 
از  بیشتر  2.5برابر  حدود  كشتي سازي  ظرفیت 
میزان ظرفیت الزم است، ما انتظار داريم كه چین 
و كره جنوبي به طور مستمر كشتي هاي جديدي 
وارد بازار نمايند بنابراين قیمت كشتي هاي جديد 
كاهش بیشتري نیز خواهد داشت، مازاد ظرفیت 

در حال ويران كردن بازارهاي كشتیراني است. 
لوند با اشاره به اينکه DVB انتظار دارد در 18 ماه 
آتي، روند نزولي شديدتر قیمت كشتي ها در بازار 
فله خشک، در برخي از بخش هاي تانکر و همچنین 
بخش كانتینر مالحظه شود، عنوان كرد : ما تا قبل 
از پايان سال 2012، انتظار بهبود در بازار را نداريم. 
خوشبختانه، پس از آن، تعادل مناسبي بین عرضه 

و تقاضا در بازار به وجود خواهد آمد.
كاهش  با  شركت ها  كه  بود  خواهد  اين  نتیجه 
درآمد و متعاقباً با مشکل نقدينگي مواجه خواهند 
شد در واقع، بسیاري از دست اندركاران بازارهاي 
مالحظه  دارند.  اندكي  نقدينگي  كشتیراني، 
مي كنید كه بانک ها به منظور سازماندهي مجدد 
تسهیالت بانکي دريافتي و بازپرداخت اقساط، به 

مشتريان خود مهلت بیشتري داده اند. 
 ،DVB بر اساس اظهارات عضو هیات مديره بانک
سازماندهي مجدد تسهیالت بانکي موضوع كلیدي 
براي مالکان و بانک ها در زمان باقیمانده از سال 
بود.  2011 و همچنین در سال 2012 خواهد 

مالکاني كه در انتهاي دوره رونق بازار، كشتي هايي 
باال خريداري كردند، در  با قیمت هاي بسیار  را 
حال حاضر به وضوح با مشکالت نقدينگي مواجه 

هستند. 
ممکن است برخي فروش هاي »حراجي« و »يا 
سلب حق مالکیت« اتفاق بیافتد، به خصوص اگر 
بانک هاي درگیر مدت زمان وام را تمديد نکنند. 
مشکل كمبود نقدينگي يکي از مسائلي است كه 

همواره حیات شركت ها را تهديد مي كند. 
به  كشتي ها  حراجي  و  فروش  افزايش  به  لوند 
داليلي مانند فشار بانک ها، كسب نقدينگي و يا 
كاهش هزينه ها به منظور سازماندهي بازپرداخت 
وام ها اشاره كرد و با اشاره به اينکه اين موضوع در 
خصوص فاينانس كشتیراني توسط بانک ها تاثیر 
خواهد داشت افزود:در حال حاضر ما مشابه آنچه 
كه قباًل  در مواقع بحراني رخ داده را تجربه مي كنیم. 
بانک هاي رقیب، اكثراً از بازار فاينانس كشتیراني 
خارج شده اند و تنها چندين بانک در اين حوزه 
فعال باقي مانده اند. بنابراين، رقباي بین المللي ما 
اندک هستند كه از جمله آنها مي توان به تعدادي 
بانک در كشورهاي اسکانديناوي، يک يا دو بانک 
و   HSBC و  فرانسوي  بانک  چندين  آلماني، 

Standard Chartered اشاره كرد.« 
وي گفت:انتظار داريم كه میزان وام پراختي اين 
 DVB بانک به بخش كشتیراني كاهش يابد، اما
كماكان فعال باقي خواهد ماند و به دنبال مشتريان 
جديدي خواهد بود. به طوري كه در ماه ژوئیه، 
حدود18.5 میلیارد دالر وام به بخش كشتیراني 

پرداخت كرده است. 
  DVB تا انتهاي ژوئن، میزان تامین مالي بانک
يورو  حدود9.2میلیارد  كشتیراني  بخش  در 

)معادل12.9میلیارد دالر( بوده است. 
تمايل بانک DVB براي ارائه مهلت بازپرداخت 
وام، تغییري نکرده است. با اين حال، وي اضافه 
كرد كه الزم است مشتريان، چشم انداز مناسبي 
توانايي  به  وام،  كامل  بازپرداخت  باشند.  داشته 

مشتريان بستگي خواهد داشت. 
عضو هیات مديره بانک DVB افزود: ما هنوز هم 
انتظار داريم سازماندهي مجدد تسهیالت براي 
مدت باقیمانده از سال جاري و همچنین در سال 

آتي نیز ادامه داشته باشد.

واكنش تند روسیه به تصمیم اروپا درباره كاهش شدید قیمت كشتي در بازارهاي جهاني  
خزر  

سخنگوی وزارت امور خارجه روسيه از تصميم پارلمان اروپا درباره 
آغاز مذاكرات كميسيون اروپا با كشورهای آذربايجان و تركمنستان 

برای احداث خط لوله گاز از طريق دريای خزر ابراز تأسف كرد.  
بر اساس اين گزارش، آلکساندر لوكاشويچ گفت: با تصمیم پارلمان اروپا، 
كمیسیون انرژی اين اتحاديه، اجازه آغاز مذاكرات سه جانبه با تركمنستان 
و آذربايجان برای امضای توافقنامه ای به منظور اجرای طرح خط لوله گاز 

دريای خزر، را به دست آورد. 
وی افزود: از اين تصمیم متأسف هستیم؛ زيرا بدون توجه به وضعیت حقوقی 

و ژئوپلیتیکی موجود در دريای خزر اتخاذ شده است. 
كه  كردند  توافق  خزر  دريای  ساحلی  كشور  پنج  گفت:  لوكاشويچ 
كشورهای  توسط  فقط  دريا،  اين  در  فعالیت  به  مربوط  مسائل  همه 
در  اكتبر سال 2007  ماه  بیانیه 16  در  اصل  اين  و  ساحلی حل شود 
اجالس دوم سران دريای خزر در تهران قید شده و در بیانیه مشترک 
است. گرفته  قرار  تأكید  مورد  باكو  در  كشور  پنج  سران  سوم   اجالس 
 سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه گفت: بديهی است كه احداث خط 
لوله گاز از دريای خزر در اين آبگیر بسته با درجه باالی فعالیت زلزله ای، از 
اين نوع مسائل است و عواقب احداث و استفاده از اين خط لوله و بويژه هر 

نوع خرابی آن، شامل حال همه كشورهای حاشیه اين دريا خواهد شد. 
وی افزود: چنین خط لوله ای از نظر كیفی كامال جديد و از نظر مقیاس و 

خطرات احتمالی متفاوت با سازه های ديگر در اين زمینه است. 
لوكاشويچ با بیان اينکه »برای اتحاديه اروپا هم احداث خط لوله گاز دريای 
خزر نخستین تجربه خواهد بود«، گفت: تعجب می كنیم كه چرا اين خط 
لوله را می خواهند در دريای خزر كه هیچ كشور عضو اتحاديه اروپا در حاشیه 

آن قرار نگرفته، احداث كنند. 
وی اظهار داشت: سیستم توافق و سازوكارهای همکاری در باره مسائل 
دريای خزر وجود دارد كه در طول سالیان متمادی با تالش  پنج كشور 
ساحلی اين دريا بوجود آمده و تالش برای مداخله خارجی در امور اين 
دريا، بويژه در مسائل حساس برای كشورهای حاشیه آن، وضعیت منطقه را 
پیچیده تر می كند و بر روند مذاكرات پنج كشور ساحلی برای تنظیم رژيم 

حقوقی دريای خزر تأثیر منفی می گذارد. 
سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه ابراز امیدواری كرد كه پارلمان اروپا با 
دقت الزم به مواضع روسیه و كشورهای ديگر ساحلی دريای خزر توجه و از 

اقداماتی كه در چارچوب های مربوطه به توافق نرسیده، خودداری كند. 

خلیج مكزیك با هم حادثه آفرید  
10 كارگر مكزيكی بر اثر وقوع حادثه ای در يكی از سكوهای نفتی 

اين كشور در خليج مكزيك ناپديد شدند. 
بر اساس اين گزارش، شركت نفتی بیمکس، وابسته به دولت مکزيک، اعالم 
كرد كه بر اثر سرنگون شدن يکی از سکوهای نفتی در خلیج مکزيک كه 
در نتیجه امواج شديد اين منطقه رخ داد، 10 تن از كارگران اين شركت 

ناپديد شدند.
اين شركت افزود كه بر اثر وزش بادهای شديد در اين منطقه يکی از سکوها 

به شکل نیمه واژگون درآمد و 10 تن از كارگران نفتی ناپديد شدند.
به دنبال وقوع اين حادثه، چند كشتی برای جستجوی كارگران ناپديدشده 
به محل حادثه اعزام شدند؛ اما به سبب شرايط دشوار آب وهوايی در اين 

منطقه هنوز اين كارگران پیدا نشده اند .
اين شركت دولتی هنوز درباره چگونگی قطع شدن تماس با اين كارگران 

توضیحی نداده است.
گفتنی است، توفان استوايی ناتی در حال حاضر در منطقه جنوبی خلیج 
مکزيک است و مركز ملی هواشناسی امريکا در میامی پیش بینی كرده كه 

اين توفان در روزهاي آينده وارد ايالت وراكروز مکزيک شود.
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پدیده ي دزدی دریایی
تعريف  ابتدا  موضوع،  شدن  روشن  برای 
ارائه  دريايی  دزدی  و  دزد  از  مختصري 

مي شود:
دريا  در  كه  است   شخصی  دريايی:   دزد 
چپاول می كند يا از دريا به خشکی )زمین ها( 
بدون اجازه  دولت )حاكمیت(، تجاوز  می كند،  
كه  شناور  يک  از  معموالً  هدف،  اين  برای  

مسلح است، استفاده می شود.
: عملی است كه در پي آن،  دزدی دريايی 
استفاده  با  يا  ترفند  با  دريايی،  يا دزدان  دزد 
از قدرت اسلحه، بر سر راه تجارت دريايی و 
كاالهايی كه از طريق كشتی در دريا جابه جا 
كاالی  چپاول  با  و  مي گیرند  قرار  می شوند، 
با گرفتن جان  اوقات  مورد حمل كه  بعضی 
خدمه كشتی و غرق آن نیز همراه است، ثروت  

و  قدرت اندوزي می كنند.
جهان  مختلف  مناطق  در  دريايی  دزدی 
دزدی  مورد  مناطق  است.  شده  مشاهده 
دريايی در جهان، عبارتند از : آسیای جنوب 

شرقی و شبه قاره ي هند
بنگالدش : در اين منطقه، هنوز دزدی دريايی 
با ريسک باال وجود دارد. در بنگالدش، دزدان 
دريايی در حال حمله به  كشتی هايی كه در 
شده اند.  مشاهده  هستند،  لنگراندازی  حال 
بیش ترين حمله ها در لنگرگاه ها  و مسیرهاي 
)Chittagong( مشاهده  بندر  به  دسترسی 

شده است.
زمانی  دزدی   ،Cochin منطقه ي  در   : هند 

اتفاق مي افتد كه كشتی در لنگر است.
 Anambas جزاير  محدوده ي  در  اندونزی: 
 / Natuna / Mangkai / Subi Besar
صورت  دريايی  دزدی   ،/ Merundung
مناطق،  اين  در  دريايی  دزدان  می گیرد. 
مسلح  گرم  و  سرد  اسلحه های  به  معموالً 
گزارش  است  ممکن  حمله ها  اغلب  هستند. 
به   شب هنگام  معموالً  دزدان،  باشد.  نشده 
كه  وقتی  عموماً  می كنند.   حمله  كشتی ها 
دزان دريايی شناسايی شوند، ممکن است از 

سوار شدن به كشتی صرف نظر كنند. 

تنگه ي ماالگا: گرچه تعداد حمالت، اخیراً به 
میالدي   2005 سال  از  كه  گشت هايی  علت 
توسط كشورهای ساحلی صورت می گیرد، به 
به  اّما  است؛  يافته  كاهش  توجهی  قابل  طور 
كشتی ها اكیداً توصیه شده است كه وقتی از 
تنگه عبور می كنند، ديده باني دريايي را اجرا 

كنند. 
مالزی: دزدی دريايی در آب های مالزی واقع 
در مناطق Tioman /،  Pulau Aur   و 
به  می گیرد.  صورت  چین  دريای  جنوب 
در  تردد  هنگام  است  شده  توصیه  كشتی ها 
اين مناطق،  هشیار باشند. دزدان اين ناحیه، 
به سالح های سرد و گرم مسلح هستند و در 

زمان تاريکی به كشتی ها حمله می كنند.
چشمگیر  كاهش  به رغم  سنگاپور:  تنگه ي 
كشتی ها  به  منطقه،  اين  در  دزدان  حمله ي 
ديده بانی ضد  عملیات  كه  است  شده  توصیه 
دزدی دريايی را به حّد كافي اجرا كنند؛ چون 
دستبرد  مورد  يدک كش،  زيادی  تعداد  اخیراً 

قرار گرفته اند.

بررسی رویكرد مسلح سازی 
شناورهای تجاری

 اين مقاله بر آن است تا موضوع دزدی دريايی را از منظر استراتژی های واكنشی 
ملی و  بين المللی  مرور كند. امروزه تهديدات كشتيرانی تجاری توسط دزدان 
دريايی، به معضل بسيار مهمی تبديل شده است و سازمان ها و نهادهای بين المللی 
با انجام تمهيداتی نسبت به اين موضوع واكنش نشان می دهند. اقدام نيروهای 
نظامی چندمليتی و نيز، كنوانسيون حق مداخله ي كشورهای صاحب پرچم برای 
آزادسازی كشتی گروگان گرفته شده و مبارزه با دزدان دريايی، ازجمله مباحثی 

هستند كه در اين زمينه طرح مي شوند. 

به طور كلی، دزدی دريايی پديده ي جديدی نيست، اما امروزه به منزله ي مشكلی 
در منطقه ي خليج عدن، دريای سرخ و شرق كشور سومالی محسوب مي شود كه 
به علت مسايل داخلی سومالی، تهديدات و تعرضات جدی به كشتيرانی تجاری 
وارد مي كند. در اين راستا، كشتی های ايرانی  نيز، با اين مشكل روبه رو شده اند 
و دزدان دريايی، تعدادی از كشتی ها را تهديد كرده اند و بعضی  از آن ها را به 
گروگان گرفته اند كه در برخی موارد، با مداخله ي نيروی دريايی ارتش جمهوري 

اسالمي ايران، دزدان دريايی ناكام مانده اند. 

علی مرادی )دانشجوی دكتری و كارشناس مسئول مركز تحقیقات سازمان بنادر و دريانوردی( 

102

18
ه 2

مار
 ش

ا /
دری

 و 
در 

بن

امنیت دریانوردی



جزاير  نزديکی  در   : چین  جنوب  دريای 
و   Anambas / Natuna / Mangkai
دزدی   ،Subi Besar / Merundung

دريايی مشاهده شده است.
دزدی   Vung Tau منطقه ي  در   : ويتنام 

دريايی مشاهده شده است.

افريقا و دريای سرخ
افريقا، نیجريه: دزدان دريايی، اغلب  در طول 
بنادر  برونئی،  و  الگوس  رودخانه ي  ساحل 
حمله  كشتی ها  به  احاطه شده،  آب های  و 
به  را  خدمه  آن ها،  چپاول  ضمن  و  می كنند 
گروگان می گیرند. تعدادی خدمه در حمالت 
كلی،   طور  به  شده اند.  زخمی  دريايی  دزدان 
ريسک  از  نیجريه  حوزه ي  آب های  از  عبور 
توصیه  كشتی ها  به  است.  برخوردار  بااليی 
از  بسیاری  زيرا  باشند،  شده است كه هشیار 

حمله ها گزارش نشده  است.
اين  در  دريايی  دزدان  حمالت  كوتنو:  بنین، 
مناطق در حال افزايش است. دزدان دريايی،  
كشتی ها را تهديد می كنند و در برخی مواقع 
نیز، دزدان به طرف كشتی ها آتش گشوده اند. 
تعداد زيادی كشتی به ويژه تانکرها مورد حمله 
قرار گرفته اند و ربوده شده اند. دزدان، ناخدايان 
كشتی ها را وادار می كنند تا به سوي منطقه ي 
دزديده  كاال  از  بخشی  كه  جايی  ناشناس، 
می شود، حركت  كنند. گزارش شده است كه 

تعداد زيادی خدمه  زخمی شده است.
اتوماتیک  سالح های  به  دريايی  دزدان  گینه: 
در  دارند.  تهاجمی  حالت  و  هستند  مسلح 
نظامی  لباس  دريايی  دزدان  حمالت،  برخی 

بر تن مي كنند.
كامرون: دو فقره حمله با گروگان گیری خدمه 
در محدوده ي بندر Douala  رخ داده است.

ساير نقاط جهان
دزدی دريايی در برزيل، پرو، ونزوئال، هائیتی، 
گزارش  سیسیل  جزاير  و  عراق  عرب،  دريای 

شده است.

سومالی،  و  سرخ   دريای  عدن،   خليج 
پرمخاطره ترين منطقه ي دزدی دريايی

دريايی  دزدی  شد،  مالحظه  كه  همان گونه 
و  دهد  می  رخ  جهان  مختلف  مناطق  در 
دزدان  تهديدات  از  متعددي  گزارش های 
ثبت  بین المللی  سازمان های  توسط  دريايی، 
دلیل شرايط حاكم  به  امروزه  اما  است.  شده 
اين  از  دريايی،  دزدان  سومالی،  كشور  بر 
مي كنند  تهديد  را  كشتیرانی  خطوط  كشور، 
تا  می گیرند  گروگان  به  را   كشتی ها  و 
به ازای  يا  و  كنند  چپاول  را  آن ها  محموله ي 
باج گیری  مالکان،  از  كشتی،  و  خدمه  آزادی 
از خدمه مورد   تعداد  اين میان،  كنند كه در 
فوت  به  بعضاً  و  گرفته اند  قرار  اذيت  و  آزار 
به طور  اين جا  در  است.  منجر شده  نیز  آن ها 

دريای سرخ   عدن،  خلیج  محدوده ي  به  ويژه 
پرمخاطره ترين  كه  مي پردازيم  سومالی  و 
دريايی  دزدی  لحاظ  از  دريايی  محدوده ي 
تهديد  در سومالی، يک  دريايی  دزدی  است. 
جّدی علیه كشتی رانی بین المللی است كه از 
زمان مرحله ي دوم جنگ داخلی سومالی در 
دهه ي 1990،  پديد آمده است. اين تهديدات 
از سال 2005 افزايش چشمگیری يافته است  
نیز،  و  كشتیرانی ها  هزينه ي  افزايش  و سبب 
به  غذايی  كمک های  رسیدن  در  ممانعت 
كشور سومالی ايجاد كرده است. در اين راستا، 
بسیاری از سازمان های جهانی، نظیر: سازمان 
برنامه ي  و   )IMO( دريانوردی  بین المللی 

به  نسبت  را  خود  شديد  نگرانی  غذا،  جهانی 
توسعه ي كّمی و كیفی حمالت دزدان دريايی 
مؤسسه ي  گزارش  اساس  بر  كرده اند.  اعالم 
دريايی  دزدی  اقتصادی،  تحقیقات  آلمانی 
نوظهور  بازار  يک  به منزله ي  خود،  منطق  در 
محسوب مي شود كه تبديل به صنعتی پررونق 
در كشور سومالی شده  است. شركت های بیمه، 
به ويژه از حمالت دزدان دريايی سود برده اند. 
به اين دلیل كه حق بیمه ها به طور فزاينده ای 

رشد كرده است.

علل اصلی دزدی دریایی در این منطقه
از منابع  گزارش سازمان ملل متحد و برخي 
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كه  است  واقعیت  اين  نشان دهنده ي  خبری، 

ماهی گیری غیر قانونی توسط ساير كشورها كه 
امکانات زيادی در اختیار دارند، در بخش هايی 
مؤثر  پديده  اين  وقوع  در  از سواحل سومالی 
بوده است. براساس گزارش مؤسسه ي تحقیقات 
اقتصادی آلمان و كمیته ي خدمات نیروهای 
اتمی  و  سمی  زباله های  دفع  آمريکا،  مسلح 
كشتی های  وسیله ي  به  سومالی  آب های  در 
را  سومالیايی  ماهی گیران  توانايی  خارجی، 

جدی  محدوديت  با  زندگی  گذراندن  برای 
امکانات  بدون  ماهی گیران  و  كرده  روبه رو 
در  گذاشته است.  خالی  دست  را  منطقه  اين 
نتیجه ي اين امر، آن ها مجبور شده اند به جای 
ماهی گیری به دزدی دريايی روي بیاورند. به 
گفته ي مسئولین، 70 درصد از مردم سومالی 
از  ملی  دفاع  نوعی  را  دريايی  نوع دزدی  اين 
و  می كنند  تلقی  خود  سرزمینی  آب های 
خواهان عدالت و جبران خسارت برای منابع 
ماهی گیران  توسط  برده شده  يغما  به  دريايی 

خارجی هستند.
اين  در  دريايی  دزدی  داليل  از  ديگر  يکی 
به  سومالی  كشور  شدن  پاره  تکه  محدوده، 
دست مناطق و حکومت های ديگر است كه 

كنترل برآن ها را دشوار كرده است.
بسیاری از دزدان دريايی بر اين باورند كه در 
نبود يک گارد ساحلی كارآمد كه درگیری ها و 
طغیان های جنگ داخلی سومالی را دنبال كند 
مسلح  نیروهای  رفتن   بین  از  آن،  متعاقب  و 
دولت سومالی، آن ها مجبور شده اند ماهی گیری 
را رها  كنند و به دزدی دريايی روي بیاورند. 
اين نظر، هم چنین در برخی از افرادی كه به 
وسیله ي شبکه های دزدان دريايی، نظیر گارد 
شده اند،  دستگیر  سومالی  داوطلب  ساحلی 
اخیر،  در سال های  دريايی  دارد. دزدی  وجود 
سودآورتر شده است.  مالحظه ای  قابل  طور  به 
گزارش ها بیان گر اين مطلب است كه هم اكنون 
انگیزه های  پديده،  اين  محرک  و  اصلی  عامل 
مالی جذاب است. مقامات كنیا، درآمد دزدان 
برای  باج گیری  حاصل  كه  سومالیايي  دريايی 
ماه   12 در  تنها  را  گروگان هاست  كردن  آزاد 
منتهی به نوامبر سال  2008 میالدي، بالغ بر 

150 میلیون دالر برآورد كرده ا ند. 

گشت های نظامی برای خنثی سازی 
تهدیدات دزدان دریایی

 150 عملیات   ،2008 سال  آگوست  در 
 )Combined Task Force150(
ائتالف چند  با  توسط يک گروه عملیاتی كه 
ملیت اجرا شده بود، موجب ايجاد محدوده ي 
گشت بین المللی امنیتی در خلیج عدن شد. 

خودمختار  حکومت  مقامات  تالش های 
شمال  در  واقع   )Galmudug( گلموداگ 
مركزی بندرگاه هوبايو )Hobyo(، در استفاده 
از دزدان دريايی به عنوان ديواری دفاعی علیه 
سومالی  دولت  مقامات  ارتباط  و  شورشیان 
هم دستی  از  نشان  همگی  دريايی،  دزدان  با 
برخالف  دارد.  بین المللی  جرم  اين  در  دولت 
اين همکاری، »بان كی مون«، دبیركل سازمان 
سابق  دولت  كه  است  باور  اين  بر  متحد  ملل 
پانت لند،  خودمختار  منطقه ي  جديد  دولت  و 
امروزه فعاالنه و جّدی تر با اين تهديد اقیانوسی 
مبارزه می كند. نقشه ي شماره )1(،  قرار گرفتن 
حکومت خود مختار گلموداگ و بندر هوبايو را 

نشان می دهد. 

كشور  براي  زيادي  نگراني  دريايی،  دزدان 
هند به وجود آورده اند؛ به علت آن كه قسمت 
مهمي از تجارت آبي هند، به وسیله ي كشتي 
و از راه خلیج عدن صورت مي گیرد. از اين رو، 
دريايي  ناو  يک  كه  شد  مجبور  هند  دولت 
خود را به اين منطقه بفرستد. روسیه نیز، به 
با دزدان دريايي پیوسته  مبارزه ي بین المللي 
چارچوب  از  خارج  مبارزه،  اين  البته  است. 
در  مستقل  صورت  به  و  بین المللي  گشت 

جريان است.
امنیت  شوراي  میالدي،   2008 اكتبر   7 در 
 ،1838 قطع نامه ي  صدور  با  ملل  سازمان 
كشورهاي جهان را به مبارزه با دزدان دريايي 
دزدان  سرقت  بزرگ ترين  فراخواند.  سومالي 
دريايي در سومالي، سرقت يک نفتکش متعلق 
بشکه  2 میلیون  كه  بود  عربستان سعودي  به 
حمل  را  دالر  میلیون   100 ارزش  به   نفت 
مي  كرد. نقشه ي شماره ي )2( و )3( محدوده اي 
كه از بیشترين ريسک دريايي برخوردار است 

را، نشان مي دهد.

مبارزه  ي ايران با دزدان دريايی 
شورای   1838 شماره  قطع نامه ي  به  باتوجه 
با  مبارزه  بر  مبنی  متحد  ملل  سازمان  امنیت 
منافع  حفاظت  راستای  در  و  دريايی  دزدی 
ملی، كه دزدان دريايی از طريق گروگان گیری 
می كردند،  تهديد  را   آن  ايرانی،  كشتی های 
ايران،  اسالمی  ارتش جمهوری  دريايی  نیروی 
ناو گروه های متعددی را برای مبارزه با دزدان 
دريايی و نجات كشتی های گروگان گرفته شده 
فرستاده   عدن  خلیج  به  دريايی  دزدان  توسط 
است. اين ناوگان ها بارها حمالت دزدان دريايی 
به كشتی های تجاری ايرانی و خارجی را خنثی 
كرده اند؛ به طوری كه تنها از ابتدای سال 1390 
تا 19 ارديبهشت همین سال، تعداد درگیری های 
آن ها با دزدان دريايی، به 7 مورد رسید. با اين 
حال، 13 دريانورد ايرانی كه در 23 بهمن 1389 
به اسارت دزدان دريايی درآمدند، تاكنون )مرداد 
1390( در اسارت دزدان دريايی به سر می برند.

جدول شماره ي )1(، فهرست كشتی هايی كه 
با پرچم ايران  مورد تعرض دزدان دريايی قرار 

گرفته اند را، نشان می دهد. 

گزارش دهی از دزدی دریایی از هر كجای 
جهان

و  اكید  طور  به  می شود،  توصیه  كشتی ها  به 
دزدی  ضد  ديدبانی  عملیات  از  صددرصد، 
حمله ي  گونه  هر  و  باشند  برخوردار  دريايی 
دزدی دريايی )واقعی يا تهديدی(  و مشکوک 
در  واقع  كشتیرانی،  بین المللی  اتاق  به  را 

كواالمپور مالزی گزارش دهند. 

خط مستقیم امنیتی اتاق بین المللی 
كشتیرانی

اتاق بین المللی كشتیرانی، يک خط مستقیم 

نقشه ي شماره )2(  

نقشه ي شماره )3(

نقشه شماره 1
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بنادر،  كاركنان  دريانوردان،  برای  تماس 
تعمیرگاه های  كاركنان  كشتیرانی،  كارگزاران 
و  باراندازی  متصديان  واسطه ها،  كشتی، 
گزارش  برای  ذی ربط،  های  طرف  كلیه ي 
تهديد  هرگونه  به  راجع  اطالعات  هرگونه 
دزدی  تروريسم،  جمله  از  دريايی  امنیت 
آنها  كه  قانونی  غیر  اقدام  گونه  هر  و  دريايی 
در  را  و...  می دانند  يا  و  شنیده اند  ديده اند، 
كاماًل  اطالعات،  كلیه ي  است.  گرفته  نظر 
محرمانه تلقي مي شوند و براي اقدامات آتي، 

به مسئولین ذي ربط ارائه خواهد شد.

استفاده از سالح هاي جنگي براي مبارزه با 
دزدي دریایي

در اين جا درباره ي استفاده از سالح )به خصوص 
از  حفاظت  براي  دريايي(  نیروي  توسط 
شناورهاي بازرگاني سخن مي  گويیم؛ با طرح 
پاسخ گوي  سالح ها،  كاربرد  كه:  پرسش  اين 

حمالت دزدان دريايي محسوب مي شوند؟ 
هدفمند  پرسش، تحلیل  اين  به  پاسخ  براي 
موقعیت صنعت دريانوردي در مقابل حمالت 
دزدان دريايي، اثر فزاينده ي دزدان دريايي بر 
بازرگاني و مسلح سازي كشتي ها  فعالیت هاي 
را در پیش مي گیريم. درک بهتر عواملي كه 
با مسلح سازي كشتي ها بر محیط دريانوردي 
بسیاري  اهمیت  از  گذاشت،  خواهند  تأثیر 
اين  از  خالصه اي  ادامه،  در  است.  برخوردار 

عوامل بیان شده است.

مسلح سازي شناورهاي تجاري
هدف اصلي از مسلح سازي شناورها، حفاظت 
هرچند،  است؛  آن  محموله ي  و  خدمه  از 
مالکیت  ترس ذي نفعان،  نظیر:  عواملي  اخیراً 
شبه برانگیز بعضي از كشتي ها، ناتواني صنعت 
دسترسي  و  كشتي ها  از  دفاع  در  دريانوردي 
موجب  كشتي ها،  به  دريايي  دزدان  آسان 

داغ تر شدن اين بحث شده است.
عالوه بر اين، وجود دو رويکرد متناقض مانند: 
و »اعمال فشار  ممنوع«  »اعمال فشار مطلقاً 
كاماًل آزاد«، موجب ايجاد يک محیط قانوني 
ارتباط  عدم  و  منافع  تضاد  اثرات  ناپايدار، 
مستقیم، موجب ابهامات بسیاري در زمینه ي 

شناورهاي مسلح شده است.
نمايشي  حّد  از  بیش  برنامه های  با  رسانه ها 

خود، برداشتي غلط و خالف واقع درخصوص 
ارائه  دريايي  دزدان  حمالت  اثرات  و  تعداد 
بحث هاي  كه  است  ذكر  به  الزم  مي دهند. 
موجود در خصوص كشتي هاي مسلح، تا حّد 
زيادي، در عبارت هايی مانند: »ورود كشتي با 
اسکورت مسلح، ممنوع!« ريشه دارند. از اين 
دست عبارات، زياد هستند؛ براي مثال: »ورود 
دودكش،  روي  بر  خاص  عالمت  با  كشتي 

ممنوع!«.
پديده ي  يک  دريايي،  دزدي  آن كه  وجود  با 
دزدی  مخاطرات  بیش ترين  اما  است  جهاني 
و  هند  اقیانوس   / عدن  خلیج  در   دريايی 
به خصوص آب های سرزمینی سومالي، كانون 

نگراني ها و توجهات محسوب مي شوند.
براي  دريايي  نیروي  شايستگي  اصلي،  بحث 
دفاع از شناورها نیست، بلکه محافظت بهینه 
از خطوط كشتي راني در سطح جهاني است. 

سازی  مسلح  بحث  به  توجه  با  حال،  هر  به 
شناورهای تجاری، تنها مسأله ي مسلح سازي 
دريايي،  محیط  در  حفاظت  براي  كشتي ها 

مورد بررسي قرار خواهد گرفت.
از آن جايي كه بايد بین »حفاظت مسلحانه« و 
»حفاظت غیرمسلحانه«، يکي را انتخاب كنیم، 
در اين جا هدف، ارايه ي دستورالعمل هاي واضح 
اثربخشي  ارزيابي  و روشن در مورد چگونگي 
نیز  و  شده  بسته  كار  به  سالح هاي  احتمالي  East Africa

2010-04-04 

05:45
IRAN FARAZ 

East Africa
2008-10-16 

17:00
IRAN HORMOZ

East Africa
2008-08-21

23:02
IRAN DEYANAT

ian In 

Ocean

2006-03-21 

16:30
IRAN BAYAN

Indian 

Ocean

2006-02-14 

19:28
MIR DAMAD
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ارزيابي شايستگي افراد منتخب براي استفاده 
از آن ها است.

ارزیابي ریسك 
نقطه ي آغاز تصمیم گیري درخصوص استفاده 
يا عدم استفاده از سالح در محیط دريانوردي، 
درک كامل ريسک هاي مربوطه است. باتوجه 
در  دريايی  دزدی  و  دزد  از  كه  تعريفی  به 
به  يا  دريايي،  دزدي  شد،  ارائه  مقاله  ابتدای 
ناشناس  افرادي  بیان دقیق تر، ورود غیرمجاز 
يا  ضبط  خدمه،  حبس  به منظور  شناور  به 
يا مالی  چپاول محموله  به جاي فديه )پول 
پرداخت  چیزی  يا  كسی  آزادی  برابر  در   كه 
يا  محموله ها  كردن  خارج  يا  می شود(  
گرفته  قرار  بررسي  مورد  باارزش،  دارايي هاي 
است )اين تعريف در خصوص دزدی دريايی، 

در سطح جهان عمومّیت دارد(.

با وجود اين كه دزدي دريايي، تنها به خلیج 
ضرر  به  به خصوص،  و  هند  اقیانوس  يا  عدن 
ولي  نمي شود،  منحصر  ذي نفعان  زيان  و 
خلیج  )محدوده ي  منطقه  اين  در  پديده  اين 
سومالی(  كشور  شرق  و  سرخ  دريای  عدن، 
امروزه  عبارتی،  به  يا  و  است  شناخته شده تر 
دزدی  لحاظ  از  پرخطر  مناطق  از  يکی  به 
اين  نتیجه، در  تبديل شده است. در  دريايی 
جا بیش تر به دزدان دريايي سومالیايي و روش 

كار آن ها مي پردازيم.
آگاهي  و  دريايي  دزدان  كار  با روش  آشنايي 
از معلومات و تجهیزات آن ها از اهمیت بسیار 
اين  بدون  واقع،  در  است.  برخوردار  زيادي 
معلومات، هرگونه اقدامي مي تواند با شکست 
روبه رو شود. عالوه بر اين، در رابطه با دزدان 
دريايي سومالي، بحث تشخیص دزد دريايي يا 
تروريست بودن آن ها براي دفاع در برابر آن ها، 
بحثی كاماًل علمي است و بیش تر به مباحث 
اين  راه حل.  ارايه ي  تا  دارد  سیاسي شباهت 
بحث در ارزيابي تهديد دزدان دريايي، فقط به 

تعريف انگیزه ي آن ها می پردازد.
مشکل خلیج عدن، بیش تر به خشکي )داخل 
سرانجام  و  مي شود  مربوط  سومالی(  كشور 
در  اقتصادي  راه حّل  يک  ارايه ي  با  می تواند  
است  ذكر  به  الزم  شود.  برطرف  سومالي،  
اقتصادي  نیز، يک موضوع  دريايي  كه دزدي 
است و حمله به جنبه ي تجاري آن، از اهمیت 
دريايي  دزدان  طیف  است.  برخوردار  زيادي 
مسلح  و  مجرم  فرصت طلب  افراد  سومالي، 
سازمان دهي شده  كاماًل  هاي  گروه  تا  فقیر، 
و  سالح ها  انواع  با  بزرگ  هاي  كشتي  از  كه 
را،  مي كنند  استفاده  مختلف  تاكتیک های 
كردن  پیدا  حیاتي،  مسأله ي  می شود.  شامل 
مقرون به صرفه ترين و كاربردي ترين راه چاره 
براي حفاظت از تمامیت و يکپارچگي محیط 
دريا در نواحي خطرناک است. در ارزيابي هاي 
ريسک، بهتر و عاقالنه تر است كه موقعیت را 
قرار  بررسي  مورد  متهاجم  فرد  نظر  نقطه  از 

دهیم.

سه عامل مهم در موفقیت هر واكنش
موفقیت هر حمله  در  مهم  عامل  از سه  بايد 
آگاه باشیم. اين سه عامل، عبارتند از: انگیزه، 

فرصت و توانايي.
فرصت هاي  بتوانیم  اگر  انگیزه،  با  رابطه  در 
توانايي هاي  و  برداريم  ازمیان  را  موجود 
دزدان دريايي را محدود كنیم، اين حمالت، 
و  سودآور  دريايي،  دزدان  براي  چندان  ديگر 
موفق  كار  اين  در  اگر  بود.  نخواهد  اقتصادي 
شويم، انگیزه ي دزدان دريايي را مورد حمله 

قرار داده ايم.
براي مثال، اگر ساالنه 20000 كشتي از خلیج 
 20000 از  دريايي  دزدان  كنند،  عبور  عدن 
فرصت احتمالي براي حمله برخوردار خواهند 
بود. در حالي كه بعضي از عوامل موجب خروج 

برخي از شناورها از فهرست فرصت هاي دزدان 
دريايي مي شوند. اگر ناخدا و خدمه ي شناورها 
آگاه باشند و به توانايي هاي دفاعي شناورهاي 
خود اعتماد كنند، بسیاري ديگر از شناورهاي 
ديگر نیز از فهرست فرصت هاي دزدان دريايي 

حذف مي شوند.
كشتي،  فوقاني  بدنه ي  و  سرعت  اندازه، 
و  سازندگي  اگر  كه  هستند  بخش هايي  از 
هیچ گونه  به  باشند،  داشته  خوبي  كارآمدي 
نخواهند  نیاز  اضافه اي  امنیتي  تمهیدات 
توان  و  بود  خواهند  كاربردي  كامال  داشت، 
از  بسیاري  به  دريايي  دزدان  دسترسي 
واقع،  در  مي سازند.  محدود  را  كشتي ها 
)بدون  موجود  فرصت هاي  و حذف  شناسايي 
اثرگذاري بر سود اقتصادي(، محدود ساختن 
از  مؤثر  استفاده ي  براي  دريايي  دزدان  توان 
از  برخوداري  دارند،  اختیار  در  كه  منابعي 
استفاده ي  و  مناسب  كارهاي  راه  و  روش ها 
بهینه از آن ها، ريسک حمالت دزدان دريايي 
را كاهش مي دهد و از خطرات تهديدكننده ي 

خطوط كشتي راني خواهد كاست.
اهمیت  پر  بسیار  اما  بديهي  مسايل  از  يکي 
به  براي رسیدن  اين است كه دزدان دريايي 
در  را  هدف  شناور  كنترل  بايد  خود،  هدف 
ضرورتاً  عرشه،  به  دسترسي  بگیرند.  دست 
كشتي  كنترل  گرفتن  دست  در  معناي  به 
نخواهد بود. در هر حمله اي، بايد وضعیت را از 
نگاه دزدان دريايي ببینیم و به مشکالتي كه 
اهدافشان پیش رو دارند،  به  براي دست يابي 
شناور  پهلوي  بايد  دريايي،  دزدان  ببريم.  پي 
قرار بگیرند؛ براي دست يابي به عرشه از شناور 
را  شناور  عرشه  طول  و  پلکان ها  بیايند،  باال 
طي كنند تا بتوانند كنترل شناور را در دست 
بگیرند. بعد از در دست گرفتن كنترل كشتي 
نیز، بايد در يک بندر مطمئن پهلو بگیرند و 

ساير اقدامات ضروری را انجام دهند.
منابع مورد نیاز دزدان دريايي عبارتند از: يک 
هند(،  اقیانوس  در  خصوص  )به  مادر  كشتي 
لنج ها يا قايق هاي سريع السیر براي رسیدن 
وسیله اي  يا  موقت  هاي  نردبان  كشتي،  به 
براي دسترسي به نرده هاي دور پلکان كشتي، 
از  استفاده  و  عرشه  به  دسترسي  سپس  و 
 AK47 و  RPG7 :مانند سالح )سالح هايي 
كه بیش تر براي تهديد  از سوی دزدان دريايی 

استفاده مي شوند(.
شکل شماره ي )1( نمونه ای از يک RPG7 و 
 AK47 شکل شماره ي )2( نمونه ای از يک

را نشان می دهد.
براي  دريايي،  دزدان  روي  پیش  مشکالت 
از: وضعیت دريا، شرايط جّوي  مثال عبارتند 
ارتفاع شناور و سختي باال رفتن از  نامساعد، 
هدف،  شناور  سرعت  كشتی،  فوقاني  بدنه ي 
ايجاد موج و مانور و كارايي سالح ها )سالح هاي 
دزدان دريايي، توانايي متوقف ساختن بیش تر 
كشتي ها را ندارند؛ مگر آن كه رعب و وحشت 

توضیحعامل

همان طور كه در باال ذكر شد، كامالً مشخص است كه انگیزه
انگیزه ي دزدي دريايي تجاري است و با اين عمل، مبالغ 

گزافي نصیب دزدان دريايی خواهد شد.
فرصت را بازار هدف )به بیان ديگر، كشتي( در اختیار فرصت

متهاجم قرار مي دهد و در صورت تردد در خلیج عدن، 
آگاهي از فرصتي كه ممکن است يک شناور در اختیار 

متهاجمان قرار دهد، از اهمیت بسیار زيادي برخوردار است.
منظور از توانايي؛ منابع، مهارت و معلومات مورد نیاز دزدان توانايي

دريايي براي بهره بردن از فرصت هاي پیش رو است.

RPG7 :)1( شکل شماره ي  

AK47 :)2( شکل شماره ي          
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و تصوير تهديدآمیزي كه مي سازند، موثر واقع 
درياي  يک  در  بي حركت  شناور  يک  شود(. 
آرام، هدفي بسیار ساده تر از شناوري است كه 

با سرعت در حال مانور است.
رويارويي  استراتژی های  در  كه  همان طور 
رعايت  شد،  اشاره  دريايی  دزدی  پديده ي  با 
از  را  شناور  می تواند  استراتژی ها  اين  ترتیب 

خطر حتمی، به راحتی نجات دهد.

آن چه  دریانوردان و دزدان دریایي 
مي دانند

قدرت  درباره ي  آن ها:   قدرت  و  سالح ها 
 ،AK47 و RPG7 :تخريبي سالح هايي مانند

است  حالي  در  اين  است.  شده  اغراق  قدری 
تا  است  تصوير  خوش  بیش تر   ،AK47 كه 
نارنجک  نوعي  واقع  در   RPG7 خطرناک. 
است كه توسط راكت پرتاب مي شود و توان و 
اثر بسیار محدودي دارد. AK47 يک سالح 
جنگي خوب براي درگیري هاي نزديک است 
و ايده آل ياغي ها، دزدان دريايي و... است؛ زيرا 
كم  سالح،  اين  البته  است.  ساده  آن  كاربرد 
دقت و از قدرت نفوذ ناچیزي برخوردار است. 
هر دوي اين سالح ها به دلیل صدايي كه ايجاد 
آن ها  از  مردم  كه  غلطي  و شناخت  مي كنند 
دارند، موجب ايجاد رعب و وحشت مي شوند. 
از  بسیاري  ناتواني  توجه،  قابل  مشکالت  از 

و  تیراندازي  زمینه ي  در  حرفه اي  سربازان 
تیراندازي،  تکنیک هاي  از  استفاده  و  آموزش 
و   200  ،100 از  بیش  شلیک هاي  زمان  در 
300 متر و در هنگام تیراندازي از يک سطح 
ثابت به هدفي بي حركت بر روي سطحي ثابت 
در محیطي نرم است. وقتي كه در يکي از دو 
سطح حركتي ايجاد شود، سختي كار به طرز 
چشمگیري افزايش مي يابد و وقتي در هر دو 
شانسي  شلیک ها  شود،  ايجاد  حركت  طرف 
قايق  يک  از  كه  كسي  شانس  بود.  خواهند 
قرار  هدف  براي  مي كند  شلیک  سريع السیر 
يک  اصابت  است.  اندک  بسیار  شناور،  دادن 
گلوله )حتي RPG7( به يک شناور و ايجاد 

107

بندر  و دریا / شماره 182

امنیت دریانوردی



ترين  خوش اقباالنه  احتماالً  آن،  در  خسارت 
البته قطعاً  شلیک دنیا محسوب مي شود، كه 
روي  گرفته شده  هدف  نقطه ي  به  گلوله  اين 
شناور اصابت نکرده است. )به موضوع “ثابت 

نمانید” در جدول استراتژی ها توجه  شود(.

سالح هاي دفاعي 
استفاده از سالح براي مقابله به مثل با دزدان 
از شناورها و  دريايي )در شرايطي كه بعضی 
كشتي ها، سالح را بخشي از تمهیدات دفاعي 
خود تلقي مي كنند(، بايد به دقت مورد بررسي 
رويکردي  بايد  سالح  از  استفاده  بگیرد.  قرار 

مرحله بندي شده داشته باشد. 
تهديد  براي  بايد  سالح  از  اول،  مرحله ي  در 
واقع شدن  مؤثر  براي  استفاده كرد.  ارعاب  و 
تهديد و ارعاب، دزدان دريايي بايد با سیستم 
سالح ها آشنايي داشته باشند. آن ها بايد بدانند 
از سالح هاي خودشان  كه سالح هاي كشتي، 
هر  صورت،  اين  غیر  در  است.  قوي تر  خیلي 
گونه تهديد و ارعابي بي اثر خواهد ماند. براي 
دست يابي به اين هدف، سالح هاي روي شناور 
قرار  نمايش  معرض  در  آشکار  به طور  بايد 

بگیرند )حداقل در هنگام خطر(.
در مرحله ي بعد، در صورت شکست خوردن 

تهديد و ارعاب، بايد حمله را كاماًل دفع كرد. 
طوري  را  حمله  آتش  بتوانند  بايد  سالح ها 
سركوب كنند كه دزدان دريايي متوجه شوند، 
يا  بود؛  نخواهد  آن ها  نفع  به  مجدد  حمله ي 
انداختن  كار  از  براي  كافي  وقت  از  اين كه 
برخوردار  دريايي  دزدان  شناور  موتورهای  
ورود  بدون  اقدامات  اين  است  بهتر  هستند. 
به شناور دزدان دريايي انجام شوند. اين امر، 
كه  است  سالح هايي  از  برخورداري  مستلزم 
سالح هايي  مي شوند.  نامیده  ويژه«  »سالح 
تفنگ  و  شکاري  تفنگ  تپانچه،  مانند: 
وحشت  و  رعب  ايجاد  به  قادر  تک گلوله اي، 
متوقف  به  قادر  سالح ها  نوع  اين  نیستند. 
ساختن حمله نیز نیستند. مهارت كساني كه 
روي كشتي از سالح استفاده مي كنند، نیز از 
اهمیت بسیاري برخوردار است و البته تعیین 
اين مهارت براي صنعت كشتي راني، كار بسیار 

دشواري خواهد بود. 
توانايي كار با سالح ها تا حد زيادي به میزان 
استفاده از آن ها بستگي دارد )آخرين باري كه 
فرد منتخب از آن ها استفاده كرده، ِكي بوده 
به ذكر است كه تعیین آخرين  است؟(. الزم 
باري كه يک فرد از سالحي استفاده كرده، كار 
كارآمدي  است. هیچ سیستم  بسیار دشواري 
در  امنیتي  شركت هاي  اعتبارگذاري  براي 

جهان وجود ندارد.

قوانین درگیري و رویارویي 
 بعد از آگاهي كامل از خطرات، افرادي كه از 
تجربه ي كافي برخوردارند، سالح هاي مناسب 
آن جايي كه  از  و  مي كنند  آماده  و  انتخاب  را 
وضعیت  و  كشتي  به  كامال  موقعیت  كنترل 
واضح  قوانین  بايد  دارد،  بستگي  آن  امنیتي 
و روشني براي درگیري و رويارويي با دزدان 
بايد  قوانین  اين  باشند.  داشته  وجود  دريايي 
دهند  قرار  پوشش  تحت  را  موقعیت ها  همه 
درگیري  مقررات  و  قوانین  تعريف  و  )تعیین 
امکان پذير  شرايط  همه ي  براي  رويارويي  و 
از  تا  دو  كه  گفت  بتوان  شايد  نیست(.  
سخت ترين حوزه ها در تعیین و تبیین قوانین 

و مقررات يادشده، دو حوزه زير هستند:
داشته  دست  در  را  كنترل  بايد  كسي  چه 

باشد؟
چه چیزي واقعا تهديد علیه زندگي محسوب 
مي شود و با به كارگیري آن، دزدان دريايي با 

نیروي كشنده و مهلک روبه رو مي شوند ؟
ناخدا، تحت هر شرايطي بايد كنترل شناور را 
در دست داشته باشد )قانون اين وظیفه را بر 
مسوول  سوي  از  و   است(  نهاده  ناخدا  عهده 

امنیت حمايت و پشتیباني شود.
آن چه موجب بروز خطر يا تهديد علیه زندگي 
اعمال  به  موارد  از  بسیاري  در  مي شود،  افراد 
شخصي مربوط مي شود و به تجربه افراد دخیل 
مساله  اين  دارد.  بستگي  امنیتي  عملیات  در 
مي تواند موجب افزايش احتمال بروز خطاهاي 
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مجرمانه شود.

خالصه ي مطالب 
صنعت كشتي راني، بايد به درک بهتر خطرات و 
ريسک هايي كه پیش رو دارد، بپردازد. همچنین، 
اين صنعت بايد از ابزار الزم جهت انتقال اين 
دانش به ناخداها، افسران و خدمه ي كشتي ها 
نیز برخوردار باشد؛ تا از اين راه، همه ي افراد 
مربوطه بتوانند از خطرات و ريسک هاي واقعي 

و چگونگي كاهش آن ها آگاه شوند.
استراتژی های  از  بايستی  كشتیرانی  صنعت 
و  تهديدها  خنثی سازی  برای  شناخته شده 
حمالت دزدان دريايی، استفاده كند. هر شركت 
كشتیرانی،  مي  تواند برای خود، رويه هايی تعريف 
كند تا مطابق آن رويه ها، استراتژی های كاهش 
ريسک دزدی دريايی، در هنگام رويايی با خطر، 

قابل اِعمال باشد.
در موقعیت هايي كه وجود سالح روي شناورها 
بالمانع است، بايد از نوع سالح هايي كه مي توانند 
رعب و وحشت ايجاد كنند و درصورت شکست 
خوردن تهديد و ارعاب، مي توانند يک حمله ي 

مسلحانه را متوقف سازند، كاماًل آگاه بود.
در صورت استفاده از سالح، افرادي كه آن ها را 
به كار مي بندند، بايد از مهارت و تجربه ي الزم 
برخوردار بوده و به تازگي از سالح ها استفاده كرده 
باشند. در نهايت، قوانین درگیري و رويارويي بايد 
مناسب و منطقي باشند و بايد كاماًل مشخص 
دست  در  را  كنترل  بايد  كسي  چه  كه  كنند 
اين مالحظات  قانوني  باشد. شاخه های  داشته 

عملي، احتماالً گسترش خواهند يافت.
 بدون بذل توجه كافي به عوامل باال، استفاده از 
سالح در شناورها به كاهش خطر دزدان دريايي 
در صنعت كشتیراني هیچ كمکي نخواهد كرد و 
برعکس، مي تواند موجب بروز خطرات بیش تر و  

غیرضروري با هزينه ي باالتر نیز شود.
در حال حاضر، صنعت كشتیراني، ابزارهايي در 
اختیار دارد كه به كمک آن ها و بدون استفاده از 
جنگ افزار، مي تواند از سود تجاري دزدان دريايي 

بکاهد و فشار مالي زيادي را بر آنان وارد كند.
كه  است  كشتي هايي  فهرست  زير،  جدول 
میالدي   2011 آگوست   24 تا  ژوئن  اول  از 
جهان  سراسر  در  دريايي  دزدان  تعرض  مورد 
قرار گرفته اند. همان گونه كه مندرجات جدول 

تعرض ها در حاشیه ي  نشان مي دهد، بیش تر 
اتفاق  قاره،  اين  شرق  ويژه  به  افريقا،  قاره ي 

افتاده است. ■

پانوشت:
 UKMTO:  : انگلستان  دريايی  تجارت  سازمان   .1
 - United Kingdom Maritime Trade

    Organization
 Maritime افريقا  شاخ  دريايی  امنیت  مركز   .2

Security Centre Horn of Africa
Recommended Transit Corridor .3

 Automatic: خودكار  شناسايی  سیستم   .4
Identification System
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خالصه ای از سناریوی مانور 
 طی گزارش دريافتی، مركز MRCC  مبنی بر  
مشاهده ي 4 نفر بر روي آب)كه احتماالً از كاركنان 
يک فروند شناور مغروق هستند( اعالم وضعیت 
اضطراري ) May Day Relay ( مي كند . مركز 
جست و جو و نجات دريايي بندرشهیدرجايي 
)MRCC(،  پس از دريافت پیام رله اضطرار و 
تجزيه و تحلیل آن پیام، درصدد اعزام شناور ناجي 

به موقعیت اضطرار بر مي آيد. 
● طي تماس راديويي مجدد با MRCC، يدک 
كش عنوان مي كند كه يکي از نفرات را از آب 
گرفته و وضعیت وي بسیار وخیم است و بايد 
يدک كش   ( يابد  انتقال  بیمارستان  به  سريعاً 

توانايي انجام اين كار را ندارد ( .
● مركز MRCC با ارسال متن ابالغیه ي پرواز 
به هوادريا درخواست اعزام بالگرد مي كند . با اعزام 
بالگرد به موقعیت،  يک نفر مصدوم توسط برانکارد 
و يک نفرنیز با Sling از داخل آب به بالگرد منتقل 
مي شوند . شناور ناجي به عنوان فرمانده در صحنه 
) OSC ( و كانال ارتباط راديويي بین شناور ناجي 

و بالگرد كانال 12 انتخاب می شود .
● دو نفر باقیمانده، توسط شناور ناجي از داخل 
آب نجات مي يابند . طبق اظهارت نجات يافتگان، 
تعداد كاركنان 5 نفر بوده و در حال حاضر، يک 
نفر مفقود است . اين اطالعات توسط شناور ناجي  

) OSC (  به مركز MRCC انتقال مي يابد .
● در همین حال، مركز كنترل ديگري با مركز 
MRCC تماس مي گیرد و رويت يک نفر در آب 
توسط يکي از قايق هاي عبوري، در حد فاصل 

جزيره ي قشم و هرمز را اطالع مي دهد . 
● شناور ناجي و بالگرد براي انجام جست و جو 
)Creeping Line Search(، به موقعیت اعزام 
انجام عملیات جست و جو  از  مي شوند و پس 
)Search(، فرد مفقود توسط بالگرد پیدا مي شود 
و )پس از اعالم موقعیت دقیق توسط بالگرد( به 
كمک شناور ناجي، نجات )Rescue( مي يابد .  

● فرمانده در صحنه)ناجي(اتمام عملیات جست 
و جو و نجات دريايي را به مركز MRCC اعالم 
معاونت  وسیله ي  به  نیز،  مانور  پايان   . مي كند 
همه ي  از  و  مي شود  اعالم  بندري  و  دريايي 

با هدف ارزیابی
 ميزان آمادگی واحدهای دریایی و هوایی

مركز هماهنگی جست و جو و نجات دريايی بندر شهيدرجايي

در راستای تحقق مسئوليت های ملی و الزامات كنوانسيون های مربوطه، اداره ي كل بنادر و 
دريانوردي استان هرمزگان، به عنوان مرجع استاني ايمنی دريانوردی، همه ساله اقدام به 
برگزاری مانورها و تمرينات عملی و نيز، شركت در مانورهای جست و جو و نجات دريايی 
ارگان های همكار،  به منظور دست يابی به حداكثر آمادگی و هماهنگی استاني در هنگام بروز 
سوانح در دريا می كند. از اين رو، دومين مانور جست و جو و نجات دريايی در 27 شهريور 
1390، با هدف ارزيابی ميزان آمادگی واحدهای دريايی و هوايی، گروه جست و جو و نجات 
دريايی، توانايی و مهارت كاركنان در اجرای عمليات، بررسی مديريت عمليات و  همچنين 

بررسی زمان پاسخ گويی به شرايط، توسط گروه جست و جو و نجات برگزار شد .
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واحد هاي شركت كننده تقدير به عمل مي آيد.

زمان و ساعت انجام مانور 
روز يک شنبه، مورخ 1390/6/27 ساعت 09:00

شناورهاي شركت كننده در مانور : 
يک فروند شناور ناجي، يک فروند يدک كش

واحدهاي پروازي شركت كننده در مانور : 
3D-SH يک فروند بالگرد مدل

كانال هاي ارتباطي مانور :
1- كانال 12 براي ارتباط بالگرد و شناور ناجي ) 

  MRCC و مركز ) OSC
2-كانال 16 و Secret channel براي ارتباط 

MRCC شناورها و مركز

محدوده ي انجام مانور :
مرحله ي اول ) روبروي اسکله فوالد (
E  '07   °056 .N '07   °27    :A
E '10   °056 .N '07   °27    :B
E '10   °056 .N '05   °27    :C
E '07   °056 .N '05   °27    :D

مرحله ي دوم ) بین جزاير قشم و هرمز (
E '21   °056 .N '03   °27    :A
E '25   °056 .N '00   °27    :B
E '20   °056 .N '56   °26    :C
E ’16   °056 .N ’59   °26    :D

بالگرد در هنگام نزديک شدن به سطح آب

نقاط قوت مانور  
نقاط قوت اين مانور عبارتند از :  

1-دست يابي 100 درصد به اهداف توسط نیروها 
و گروه  هاي نظارتي، امید است اين نوع مانورها 
به صورت مداوم ادامه  يابد و به عنوان  يکی از  
وظايف  مراكز هماهنگی  جست و جو و نجات 

دريايی محسوب شوند. 
و  پروازي  واحد  شناورها،  از  مانور،  اين  2-در 
همانند،  مختلف  دريايی  ارگان هاي  تجهیزات 
جمهوري  ارتش  يکم  منطقه ي  دريايي  نیروي 
اسالمي و دريابانی نیروي انتظامي استفاده موثر 

به عمل آمد.
3-ارتقاي سطح علمي، آمادگي و آموزش كاركنان 

درگیر در امر نجات دريايي.
سريع  رويارويي  برای  آمادگی  سطح  4-ارتقاي 
از راه ايجاد هماهنگی  با سوانح دريايی  و موثر 

بین ارگان های استان.
5-توسعه ي همکاری ها به منظور ايجاد شبکه ي 

منطقه ای برای رويارويي با سوانح. 
6-آموزش عملی عوامل شركت كننده در طرح 

های جست و جو و نجات دريايی .
7-ارزيابی و حصول اطمینان از آمادگی كاركنان 
نجات  و  جو  و  جست  های  فعالیت  با  مرتبط 

دريايی. 
كنترل  و  هدايت  سازماندهی،  ريزی،  8-برنامه 
عملیات، خصوصاً نظارت بر سیستم گزارش دهی 

به هنگام وقوع سوانح. 
9-ارزيابی توان تجهیزات موجود در هنگام مواجهه 

با سوانح.

10-ارزيابی منابع پشتیبانی كننده ي عملیات.
11-ارائه بسیار مطلوب خدمات پزشکی از سوی 

كاركنان ناجی.
12-زمانبندی بسیار دقیق، به صورتی كه رأس 
ساعت 9 مانور شروع و رأس ساعت 10:45، همان 
گونه كه در سناريو تعريف شده بود، به اتمام رسید 

.
13-بالگرد با وجود اين كه موقعیت آخرين فرد 
مضطر را نداشت، با سرعت بسیار بااليی موفق به 

يافتن وی شد .
14- هزينه ي برگزاری مانور،  بدون صرف حتی 

يک ريال  .

اهداف مانور 
های  يگان  آمادگی  كسب  و  تمرين  1-اجرای 
نجات  و  جو  و  جست  راستای  در  عملیاتی، 

دريايی.
اجرای  با  كاركنان  كارآمدی  سطح  2-ارتقاي 

تمرينات و آموزش های مرتبط.
3-كشف نقاط ضعف و قوت.

بررسی وضعیت برقراری ارتباط و تعامل با ارگان 
های دريايی داخلی و خارجی.

4-بررسی وضعیت يگان های شركت كننده در 
عملیات.

5-بررسی وضعیت كارايی دستگاه ها و تجهیزات 
موجود در يگان های شناور و پروازی، به منظور 

اجرای عملیات جست و جو و نجات دريايی.
گروه هاي  مديريت  نحوه ي  ارزيابی  و   6-بررسی 

جست و جو و نجات دريايی. ■
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رویدادهاي بندري كشور

رئيس اداره امتحانات و گواهينامه های دريانوردی اداره كل بنادر و 
دريانوردی هرمزگان گفت: در 5 ماهه ابتدای امسال، 2 هزار و 351 

فقره گواهينامه دريانوردی در استان هرمزگان صادر شده است .
به گزارش روابط عمومی، عزيزاله دلربا گفت: از اين تعداد 201 فقره گواهینامه 

در ماه گذشته صادر شده است.
در 613  نفر  مدت،  اين  طی  همچنین  داشت:  اظهار  حال  عین  در   وی 

 آزمون های شايستگی دريانوردی در استان شركت نمودند كه از اين میزان 
130 نفر در ماه گذشته در اين آزمون ها حضور يافتند.

دلربا تعداد گواهینامه های جانبی صادر شده را طی 5 ماه گذشته، 231 فقره 
عنوان كرد و گفت: از اين میزان 24 فقره گواهینامه جانبی در ماه گذشته صادر 

گرديده است.
رئیس اداره امتحانات و گواهینامه های دريانوردی اداره كل بنادر و دريانوردی 
هرمزگان خاطرنشان كرد: طی اين مدت 2 هزار و 5 فقره شناسنامه دريانوردی 

در استان صادر شده است.
دلربا گفت: در حال حاضر يک مركز در بندر شهید رجايی و 8 شركت خصوصی 
آزمون های  وبرگزاری  آموزشی  اجرای دوره های  استان،  نقاط مختلف  در 

شايستگی را انجام می دهند.

صدور بیش از 2 هزار و 300 گواهینامه 
دریانوردی در هرمزگان  

طی5 ماهه نخست امسال، بيش از 39 ميليون تن كاال در بنادر هرمزگان تخليه و بارگيری شد.
به گزارش روابط عمومی، در اين مدت، 39 میلیون و 970 هزار و 207 تن كاال در بنادر هرمزگان تخلیه و 

بارگیری شد كه از رشد 4 درصدی در مقايسه با مدت مشابه سال گذشته برخوردار است.
از كل عملیات صورت گرفته در بنادر استان، 24 میلیون و 62هزار و 482 تن مربوط به كاالهای غیرنفتی 
و 15 میلیون و 907 هزار و 725 تن آن به مواد نفتی اختصاص دارد كه به ترتیب 3 و6 درصد رشد 

نشان می دهد.
شاخص ترين رقم در عملکرد سه ماهه سال قبل، مربوط به صادرات كاالهای غیرنفتی می باشد كه رقمی 

معادل 8 میلیون و 986 هزار و 327 تن را تشکیل می دهد كه از رشد 6 درصدی برخوردار بوده است .
 صادرات مواد نفتی نیز با 17 درصد افزايش به 6میلیون و 828 هزار و 700 تن رسید.

میزان واردات كاالهای غیرنفتی نیز طی اين مدت به 8 میلیون و 595 هزار و 827 تن رسید و واردات نفتی 
نیز با كاهش چشمگیر 72 درصدی به رقم 362 هزار و 612 تن بالغ شد.

 TEU 994 مجموع عملیات كانتینری در بنادر استان نیز طی اين مدت به رقم يک میلیون و 170 هزار و
كانتینر رسید كه 14/9 درصد رشد نسبت به مدت مشابه سال گذشته را دارا بوده است .

طی اين مدت، 5 میلیون و 41 هزار و 502 نفر از طريق بنادر مسافری استان جابجا شدند كه24 درصد نسبت 
به مدت مشابه سال گذشته رشد داشته است.

گفتنی است 13 هزار و 417 دستگاه واگن و 658 هزار و 533 دستگاه كامیون، در اين مدت در بنادر 
استان تردد داشته اند.

تخلیه و بارگیری بیش از 39 میلیون تن كاال در بنادر هرمزگان

بندری  و  دريايی  معاون 
دريانوردی  و  بنادر  كل  اداره 
گفت:  صادرات  هرمزگان 
مواد معدنی از مجتمع بندری 
 75 امسال  رجايی  شهيد 
درصد افزايش داشته است .

به گزارش روابط عمومی، اله مراد 
عفیفی پور در اين باره افزود: از 
میلیون   4 تاكنون  سال  ابتدای 
از  و 330 هزار تن مواد معدنی 
مجتمع بندري شهید رجايی به 
خلیج  حاشیه  كشورهای  مقصد 
فارس و چین صادر شد كه با رشد 75 درصدی نسبت به مدت مشابه 
سال قبل همراه بوده است. وی گفت: اين رقم 10درصد عملیات تخلیه 

و بارگیری بنادر استان بود.
ترين موادمعدنی صادر  و كرومیت عمده  پور گفت: سنگ آهن  عفیفی 

شده از طريق اين بندر به خارج از كشور را تشکیل می دهد.
میزان  هرمزگان،  دريانوردی  و  بنادر  كل  اداره  بندری  و  دريايی  معاون 
اشتغال نیروهای مرتبط با صادرات مواد معدنی در مجتمع بندری شهید 

رجايی را حدود يک هزار نفر عنوان كرد.
برنامه ريزی جامع در زمینه توسعه صادرات مواد  از  وی در عین حال 
توسط  بسیاری  گذاری  سرمايه  گفت:  و  داد  خبر  بندر  اين  در  معدنی 
شركت های بخش خصوصی در اين بندر انجام شده كه پیش بینی می 
افزايش چشمگیری  آينده  ماه های  اين بخش طی  شود سهم صادرات 

يابد.
عفیفی پور افزود : در اين مدت 8 میلیون و 504 هزار و 638 تن كاالهای 
 8 رشد  از  كه  كشور صادرشد  از  خارج  به  بندر  اين  طريق  از  غیرنفتی 

درصدی برخوردار بوده است .

افزایش 75 درصدی صادرات مواد معدنی 
از مجتمع بندری شهید رجایی  

دربنادروبه  ايمنی  ارتقاءسطح  درراستای 
نيروهای  عملياتی  توان  منظورافزايش 
مركزايمنی وآتش نشانی دربرابرحوادث 
وجداسازی  وسوانح،»مانوراطفاءحريق 
خطر«به  درمعرض  خطرناك  كاالهای 
طورغيرمترقبه درمجتمع بندری امام خمينی 

برگزارگرديد . 
به گزارش روابط عمومی، »علیرضاخجسته« معاون 
دريايی وبندری اين اداره كل ضمن اشاره به لزوم 
ارتقاء سطح ايمنی بنادر با توجه به  نگهداری انواع 
واقسام كاال ازجمله كاالهای خطرناک كه از قابلیت 
اشتعال باال برخوردارند، افزود: به اين منظورطبق 
خبروقوع  ازاعالم  پس  نشده،  اعالم  سناريوی 

حريق، توان ومیزان نیروهای عمل كننده طی اين 
مانور غیر مترقبه سنجیده شد. 

معاون دريايی وبندری اداره كل بنادرودريانوردی 
نیروهای  مشاركت  به  بااشاره  خوزستان  استان 
بخش خصوصی درمراحل مختلف اطفاءحريق كه 
درساعات شبانه صورت انجام شد،افزود : نیروهای 
واكنش سريع در  اين مانورپس ازدريافت پیام وقوع 
حريق، ضمن حضوردرمحل حادثه توانايی خودرا در 
جابجايی كاالهای خطرناک، انتقال آن ها به محل 
منظورجلوگیری  به  سازی  خنک  عملیات  امن، 
با  حريق  اطفاء  و  مواد  ساير  به  حرارت  ازانتقال 
استفاده ازفوم آتش نشانی، تحت نظارت كارشناسان 

سازمانی ومجرب به نمايش گذاشتند.

مانور اطفاءحریق وجداسازی كاالی خطرناك درمعرض خطردر 
مجتمع بندری امام خمینی برگزار شد
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اداره كل بنادر و دریانوردی استان خوزستان 
دستگاه برتر اجرایی سال 89 شد  

اداره كل بنادر و دريانوردی استان خوزستان در بين بيش از 
صد دستگاه  اجرايی و دولتی استان موفق به كسب باالترين 
امتياز و رتبه عالی در ارزيابی عملكرد شاخص های عمومی و 

اختصاصی جشنواره ی شهيد رجايی گرديد.
و  بنادر  كل  مدير  ايدنی«   »ابراهیم  عمومی،  روابط  گزارش  به   
دريانوردی استان خوزستان با اشاره به برگزاری هر ساله جشنواره ی  
شهید رجايی با موضوع ارزيابی دستگاه های دولتی در شاخص های 
اداره  اين  اظهار داشت:  هشت گانه عمومی و هشت گانه اختصاصی 
كل ضمن ارائه مستندات در هر يک از محورهای فوق موفق به كسب 
در  امتیاز   923/5 و  اختصاصی   های  شاخص  در  امتیازكامل  هزار 
شاخص های عمومی شده و از سوی مديركل منابع انسانی استانداری 
خوزستان  به عنوان دستگاه  حائز رتبه اول با امتیازات عالی طی سال  

89معرفی گرديد. 
مدير كل بنادر و دريانوردی استان خوزستان ضمن تبريک اين موفقیت 
اداره كل در كلیه ی بخش های  اين  به كاركنان تالشگر و كوشای 
اداری و عملیاتی تصريح كرد : در اثر  تالش بی وقفه ی  كارشناسان و 
كاركنان اين اداره كل طی سال 89، اين اداره كل با موفقیت توانست 
در شاخص های اختصاصی كه  مشتمل بر ظرفیت اسمی غیر نفتی 
بنادر تجاری، ظرفیت پذيرش مسافر در بنادر ، متوسط زمان سرويس 
غیر  بنادر، جلب سرمايه  در  انتظار كشتی  متوسط  بنادر،  در  كشتی 
دولتی در بنادر، ارتقاء ايمنی بنادر، سرمايه گذاری سازمان در بنادر و 
صدور مجوزها و گواهی نامه حاكمیتی است، در سطح استاندارد ملی 

باالترين امتیازات را نسبت به سنوات قبل كسب كند .
ابراهیم ايدنی با اشاره به هشت محور عمومی استقرار دولت الکترونیک، 
عملکرد،  مديريت  جامع  نظام  استقرار  انسانی،  نیروی  ساماندهی 
سالمت اداری، اصالح فرايند و تمركز زدايی و توانمندسازی آموزش 
فرهنگی و تخصصی منابع انسانی، تقويت مديريت و توان كارشناسی 
و خدمات رسانی به مردم و تکريم ارباب رجوع  اظهار داشت: اين اداره 
كل با ارائه كامل مستندات در اين شاخص ها و شركت در بیش از 
امتیازات به  چهارده جلسه دفاعیه ضمن كسب كامل مجموع سقف 
میزان هزار امتیاز، موفق گرديد جايگاه نخست دستگاه اجرايی دولتی 

را به خود اختصاص دهد . 

آماده سازي زیرساخت پست الكترونیكی  سازمانی 
مبتنی بر منبع باز درمجتمع بندری امام خمیني

در راستای گسترش خدمات الكترونيك در دستگا ه های دولتی 
و به منظور  ارتقاء امنيت اطالعات، مقدمات تهيه ی زير ساخت 
پست الكترونيكی برپايه ی منبع باز )open source( به همت 

كارشناسان آمار و انفور ماتيك اين اداره كل فراهم گرديد . 
اين  وتوسعه  روابط عمومی، »جهانگیرنجاتي«معاون طرح  به گزارش 
اطالعات  امنیت  استاندارد  رعايت  اهمیت  بر  تأكید  ضمن  كل  اداره 
برپايه ISO 27001  و همچنین عدم امنیت الزم در پست های 
الکترونیکی  پست  زيرساخت   ،GMAlLو  YAHOOالکترونیکی
جديدسازماني مبتني برمنبع باز )open source( را بسیار با اهمیت 

دانست.
الکترونیکی  افزارجديدپست  نرم  كرد:  خاطرنشان  همچنین  وي 
سازماني به نام QMAIL كه ازپست های الکترونیکی معروف دنیا بر 
پايه open source بوده و از امنیت باال، كارايي، قابلیت اطمینان و 

سادگي درنصب وراه اندازي برخوردار است.
اداره كل بنادر و دريانوردی استان خوزستان نخستین دستگاه اجرايی است 

كه موفق به دريافت گواهی نامه بین المللی  امنیت اطالعات شده است. 

يك  از  بيش  امسال،  نخست  ماهه  طی 5 
ميليون و 170 هزار TEU كانتينر در مجتمع 

بندری شهيد رجايی تخليه و بارگيری شد.
اين مدت، يک  روابط عمومی، طی  گزارش  به 
میلیون و 170 هزار و TEU 780 كانتینر در 
بندر شهید رجايی تخلیه و بارگیری شد كه از 
رشد 15 درصدی در مقايسه با مدت مشابه سال 

گذشته برخوردار است.
در مجموع، در اين مدت، 30 میلیون و 123 هزار 
و 94 تن كاال در اين بندر تخلیه و بارگیری شد كه 

6 درصد نسبت به سال قبل افزايش يافته است.
بندر  بزرگترين  از كل عملیات صورت گرفته در 
تجاری و بازرگانی كشور، 19 میلیون و 231هزار و 
969 تن مربوط به كاالهای غیرنفتی و 10 میلیون و 
891 هزار و 125 تن آن به مواد نفتی اختصاص دارد 

كه به ترتیب 7 و 6 درصد رشد نشان می دهد.
طی اين مدت صادرات كاالهای غیرنفتی رقمی 
معادل 8 میلیون و 504 هزار و 638 تن را تشکیل 

می دهد كه از رشد 8 درصدی برخوردار بوده است 
. صادرات موادنفتی نیز در اين مدت 3 میلیون و 
133 هزار و 551 تن بوده كه 62 درصد افزايش 

نسبت به مدت مشابه سال گذشته داشته است.
میزان واردات كاالهای غیرنفتی نیز طی اين مدت 
به 8 میلیون و 337 هزار و 591 تن رسید و 
واردات نفتی نیز با كاهش چشمگیر72 درصدی، 

به رقم 362 هزار و 605 تن بالغ شد.
آمار كاپوتاژ كاالهای غیرنفتی صورت گرفته از اين 
بندر نیز به 150 هزار و 47 تن رسید كاپوتاژ نفتی 
نیز 7میلیون و 394 هزار و 969 تن بالغ شد كه به 

ترتیب 39 و 5 درصد رشد نشان می دهد.
گفتنی است 13 هزار و 417 دستگاه واگن و 589 
هزار و 692 دستگاه كامیون، در اين مدت در بنادر 

استان تردد داشته اند.
بندر شهید رجايی مهمترين و بزرگترين بندر 
تجاری و بازرگانی كشور محسوب می شود كه به 

دروازه طاليی اقتصاد ايران مشهور است.

رشد 15 درصدی عملیات كانتینری  درمجتمع بندری شهید رجایی

استان  دريانوردی  و  بنادر  كل  مدير 
سجافی،  بندر  از  بازديد  طی  خوزستان 
ضمن پيگيری و بررسی مشكالت مربوط 
مديران  و  مسوولين  با  بندر،  اين  به 
فرمانداری و گمرگ شهرستان هنديجان 

ديدار و گفتگو كرد. 
به گزارش روابط عمومی، ابراهیم ايدنی طی 
بابیان  هنديجان  فرماندار  با  مشترک  نشست 
سجافی  بندر  آبی  و  زمینی  مسیر  اهمیت 
اين  واردات در  در بسط و توسعه صادرات و 
شهرستان اظهار داشت: با افزايش فعالیت های 
بندر  اين  سجافی،  بندر  بازرگانی  و  تجاری 
جهت  شغلی  های  فرصت  ايجاد  موجبات 

جوانان جويای كار را فراهم می آورد . 
مدير كل بنادر و دريانوردی استان خوزستان 
فعالیت  ی  توسعه  مثبت  آثار  بر  تأكید  با 
بنادر كوچک از جمله بندر سجافی در رونق 
كسب و كار و ايجاد فرصت های تازه شغلی 
و اقتصادی، به سیاست های سازمان بنادر و 

دريانوردی در اين راستا اشاره و تصريح كرد: 
سازمان بنادر و دريانوردی در اين راستا بالغ 
اسکله،  احداث  جهت  ريال  میلیارد   200 بر 

انبارها و سايت اداری هزينه كرده است.
ی  دهانه  اليروبی  اجرای  از  ايدنی  ابراهیم 
ريال  میلیارد  ده  بر  بالغ  اعتباری  با  رودخانه 
را  آن  و  داد  خبر  نزديک  ای  آينــــده  در 
شناورها   پهلوگیری  سهولت  راستای  در 
رشد  وجود  با   : داشت  اظهار  و  كرده  عنوان 
و توسعه ی صادرات كاال در بندر سجافی طی 
سال جاری، ضمن تداوم فعالیت ها،امیدواريم 
شاهد افزايش روز افزون صادرات انواع كاال از 

اين بندر باشیم.
در ادامه اين بازديد، مدير كل بنادر و دريانوردی 
استان خوزستان ضمن معرفی »علیشاهی« به 
عنوان مدير جديد بندر سجافی از زحمات و 
خدمات »مینايی« در اين سمت تشکر كرده 
در خصوص  بندر  اين  گمرک  مسوولین  با  و 

مسائل و مشکالت  موجود گفتگو كرد. 

ده میلیارد ریال جهت الیروبی دهانه رودخانه زهره تا بندر 
سجافی اختصاص داده خواهد شد  
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در پی اجرايی شدن قوانين و مقررات مناطق ويژه اقتصادی در 
مجتمع بندری امام خمينی، از ابتدای شهريور ماه سال جاری اهم 
اقدامات واحد دريايی و بندری اداره كل بنادر و دريانوردی استان 

خوزستان جهت پياده سازی اين رژيم حقوقی تشريح شد . 
به گزارش روابط عمومی، »علیرضا خجسته« معاون دريايی و بندری اين 
اداره كل با بیان راه اندازی دبیرخانه منطقه ويژه اقتصادی در مجتمع 
توجیهی  ی   دوره  نفر/ساعت   2300 برگزاری  از  خمینی  امام  بندری 
آشنايی با قوانین و مقررات مناطق ويژه و 400 نفر /ساعت دوره آشنايی 
شركت های كارگزار ترابری دريايی و بندری با فرآيند های منطقه ويژه 
اقتصادی با همکاری واحد طرح و توسعه خبر داد و اظهـار داشت : در 
بندری ضمن جمع آوری  و تمركز كلیه ی  اين راستا واحد دريايی و 
اطالعات مربوط به قوانین و مقررات مناطق ويژه اقتصادی، شركت های 
فعال در منطقه و تجهیزات دريايی و بندری نسبت به ايجاد بانک های 
اطالعاتی با اين موضوعات و ارائه آن در سايت داخلی اين اداره كل جهت 

بهره برداری متقاضیان اقدام كرد . 
معاون دريايی و بندری اداره كل بنادر و دريانوردی استان خوزستان ضمن 
تأكید بر اجرای  دقیق و كامل اين قوانین و الزام كلیه ی شركت های 
اين  به  داشت:  اظهار  آن،  اجرای  جهت  بندری   مجتمع  اين  در  فعال 
منظـــور كمیته ی نظارتی تشکیل شده و بر روند حسن اجرای قوانین و 
مقررات از جمله، صدور قبض انبار و گواهی مبدأ در ترمینال های تخلیه 

و بارگیری كاال كنترل و نظارت خواهد كرد .

تمهیدات الزم جهت اجرای قوانین و مقررات 
مناطق ویژه در مجتمع بندری امام خمینی 

فراهم آمد  

و  بنادر  كل  مدير  ايدنی«؛  »ابراهيم 
عنوان  به  خوزستان  استان  دريانوردی 
مدير نمونه در جشنواره ی شهيد رجايی 

انتخاب گرديد . 
به گزارش روابط عمومی، طی نشست شورای 
نمونه  مديران  از  خوزستان،  استان  اداری 
جشنواره شهید رجايی با حضور وزير كشور، 
های  دستگاه  مديران  و  خوزستان  استاندار 

اجرايی استان تقدير به عمل آمد . 
پاس  به  ايدنی«  »ابراهیم  نشست  اين  در 
و  تالش  مسوولیت،  انجام  در  شايستگی 
خدمت صادقانه در جهت تحقق اهداف توسعه 
اقتصادی كشور، موفق به كسب عنوان مدير 

نمونه در جشنواره شهید رجايی شد . 
و  بنادر  كل  اداره  كه  است  ذكر  به  الزم 
هزار  كسب  با  خوزستان  استان  دريانوردی 

a و  اختصاصی  های  از شاخص  كامل  امتیاز 
خوزستان  استانداری  انسانی  منابع  كل  اداره 
به عنوان دستگاه حائز رتبه ی اول با امتیازات 

عالی طی سال 89 معرفی گرديد . 

مدیر كل بنادر و دریانوردی استان خوزستان مدیر نمونه 
جشنواره شهید رجایی شد   

انسانی  منابع  و  مديريت  توسعه  معاون 
استاندار بوشهر گفت: در بين دستگاه های 
اجرايی استان، اداره كل بنادر و دريانوردی 
مبلغ  بيشترين  تومان  ميليارد   56 با 
هفته  افتتاحی  پروژه های  اعتبارات 
است. داده  اختصاص  خود  به  را   دولت 
به گزارش روابط عمومي، محمد حسین زارع ضمن 
تبريک هفته دولت اظهار داشت: در هفته دولت 
 429 پروژه با اعتباری بالغ بر 180 میلیارد تومان در
 ا ستان بوشهر افتتاح و يا عملیات اجرايی آن آغاز  شد.

زارع اضافه كرد: فلسفه هفته دولت، خدمات ارزشمند 
شهیدان رجايی و باهنر به عنوان دو تن از كارگزاران 
 صديق نظام جمهوری اسالمی برای مردم است.
وی افزود: اين دولت نیز ادامه دهنده راه شهیدان 
رجايی و باهنر بوده و همواره محرومیت زدايی و 
خدمت بی منت را به عنوان دو ركن اساسی در 
 انجام امور مردم، سرلوحه كار خود قرار داده است.

زارع با بیان اينکه مسئولین و مديران استانی نیز 
بايد نیازها و مطالبات اساسی مردم را شناسايی 
كنند متذكر شد: مسئولین و مديران استان بايد با 

برنامه ريزی دقیق و اصولی در جهت رفع نیازهای 
 اساسی مردم و توسعه و پیشرفت كشور حركت كنند.

معاون توسعه مديريت و منابع انسانی استاندار 
بوشهر در پاسخ به اين سوال كه در هفته دولت چه 
پروژه هايی در استان افتتاح می شود گفت: در هفته 
دولت 429 پروژه با اعتباری بالغ بر 180 میلیارد 
 تومان افتتاح و يا عملیات اجرايی آن آغاز می شود.

هفته  پروژه های  تعداد  نظر  از  داد:  ادامه  وی 
با  تنگستان  101پروژه،  با  دشتستان  دولت، 
در  ترتیب  به  پروژه  با 61  بوشهر  و  پروژه   82
مبلغ  نظر  از  و  گرفته اند  قرار  تا سوم  اول  رتبه 
اعتبار پروژه ها نیز بوشهر با 64 میلیارد تومان، 
با 15  گناوه  و  تومان  میلیارد  با 49  دشتستان 
 میلیارد تومان در رتبه های اول تا سوم هستند.
اجرايی  دستگاه های  بین  در  كرد:  اضافه  زارع 
 56 با  دريانوردی  و  بنادر  كل  اداره  نیز  استان 
میلیارد تومان بیشترين مبلغ اعتبارات پروژه های 
افتتاحی هفته دولت را به خود اختصاص داده كه 
شامل پروژه های زيرساختی و تأسیسات بندری 

می شود.

بیشترین پروژه های هفته دولت مربوط به بنادر بوشهر است  

از  بازديد  در  ايران  گمرك  كل  رييس 
و  بنادر  كل  اداره  اهتمام  از  بوشهر  بندر 
و  خدماتی  فضاهای  تجميع  در  دريانوردی 
كرد. تقدير  عملياتی  محوطه  از  آن   تفكيك 

در  معمارنژاد  عباس  عمومي،  روابط  گزارش  به 
بازديداز ساختمان های جديد برج بندر و گمرک 
گفت: مجاورت بندر و گمرک در كنار يکديگر باعث 
تسهیل در خدمت رسانی به مشتريان و تکريم ارباب 

 رجوع شده و رضايتمندی آن ها را در پی  دارد.
ريیس  رهبر  فرهاد  دكتر  كه  بازديد  اين  در 
دانشگاه تهران نیز حضور داشت، مديركل بنادر و 
دريانوردی استان بوشهر از فراز برج كنترل بندر، 
توضیحاتی در خصوص عملکرد و فعالیت های 
كلی و همچنین توسعه صورت گرفته در بندر 
بوشهر و ساير بنادر استان طی 6 سال گذشته 

ارائه داد.

رییس كل گمرك ایران و رییس دانشگاه تهران از 
بندر بوشهر بازدید كردند  

به منظورسامان دهي اطالعات بيمه اي تأسيسات بندري وكاهش 
ی  سامانه  ها،  نامه  بيمه  اتمام  تاريخ  درپيگيري  انساني  خطاي 
استان  دريانوردی  و  بنادر  كل  اداره  در  اطالعات  تجميع  جديد 

خوزستان نصب و راه اندازي گرديد.
اين  وتوسعه  طرح  معاون  »جهانگیرنجاتي«  عمومي،  روابط  گزارش  به 
اداره كل ضمن تأكید بر بهره گیری از فن آوری های جديد اطالعاتی 
قابلیت  پذيري،  انعطاف  داشت:  اظهار  اداری  نظام  سازی  چابک  جهت 
تحت  برنامه  اجراي  ها،  نامه  بیمه  اتمام  تاريخ  اعالن  و  دينامیکي  هاي 
وب با استفاده ازتکنولوژي ASP.NET، ثبت كلیه اطالعات مربوط به 
تجهیزات اعم ازمدارک، اسنادبرروي بانک اطالعاتي، امکان جستجوهاي 
ارائه گزارشات مديريتي  امکان  براساس شاخص هاي خاص،  پیشرفت  
مختلف جهت برنامه ريزي و تصمیم گیري ازخصوصیات بارز اين سامانه 
جديد به شمار می آيد كه به همت كارشناسان واحد های طرح و توسعه 

و اداری و مالی  به بهره برداری رسید .

سامانه ی جدیدتجمیع اطالعات دراداره كل 
بنادر و دریانوردی استان خوزستان نصب و 

راه اندازي گردید  
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رویدادهاي بندري كشور

از میان 82 دستگاه اجرایی
اداره كل بنادر و دریانوردی بوشهر رتبه 

نخست جشنواره شهید رجایی را به دست آورد 
اداره كل بنادر و دريانوردی استان بوشهر، در سيزدهمين جشنواره استانی 
 شهيد رجايی، مقام نخست را در ميان 82 دستگاه دولتی استان كسب كرد.

ــهر در آيین تجلیل از برگزيدگان  ــتاندار بوش به گزارش روابط عمومي، اس
ــزاری دولت،  ــی از جلوه های خدمتگ ــهید رجايی گفت: يک ــنواره ش جش
ــاط  ــی كه اين نش ــا زمان ــت و ت ــه اس ــادابی در جامع ــی و ش امیدآفرين
ــت. ــره وری نیز نخواهیم داش ــال آن به ــه دنب ــاد انگیزه و ب ــد ايج  نباش

ــم و دهم  ــرد دولت نه ــرد: كارك ــه ك ــش اضاف ــین جهانبخ محمدحس
ــت و كاركنان  ــت اس ــوان بدنه دول ــان آن به عن ــالش كاركن ــل ت حاص
ــت الگو  ــد دول ــود از مقامات ارش ــای خ ــا و خدمت ه ــار تالش ه در كن
ــاد می كنند.  ــاط ايج ــتند كه انگیزه و نش ــن الگوها هس ــد و اي  می گیرن
جهانبخش اظهار داشت: اتفاقاتی كه در اين دولت افتاده به دست كاركنان 
ــده كه  ــت و امروز در نظام و دولت توفیقاتی حاصل ش ــده اس آن ايجاد ش
ــالمی در رديف نظام های برتر دنیا باشد.  ــده نظام جمهوری اس  موجب ش
ــاوری جوانان باعث عزت  ــوكل، اعتماد به نفس و خودب ــه كرد: ت وی اضاف
ــت و اين عزت آفرينی و اعتبار  ــالمی در منطقه و جهان شده اس ايران اس
ــود.  ــته ش ــت كه بايد پاس داش  نظام محصول زحمات كاركنان دولت اس
ــهر با تاكید بر رعايت اخالق در رسانه ها يادآور شد: رسانه ها  استاندار بوش
با امانت داری خوبی ها و بدی ها را در كنار هم ببینند و نقاط قوت و ضعف 
ــت اين  ــار هم منعکس كنند و انصاف نیس ــتگاه ها را در كن عملکرد دس
ــوال برود.  ــائل كوچک و برخی ضعف ها زير س  همه تالش و زحمت با مس
ــند ناكارآمدی نظام را القا  ــمنان می كوش جهانبخش بیان كرد: امروز دش
ــده در برابر  كنند و ما می خواهیم با انعکاس واقعیت ها و اقدامات انجام ش
 تبلیغات سو آنان بايستیم و جلوه های كارآمدی نظام را به دنیا نشان دهیم. 
استاندار بوشهر با اشاره به فضای همدلی، صفا و صمیمت و هماهنگی موجود در 
استان بوشهر گفت: 99 درصد از مصوبات سفر اول ريیس جمهوری به استان 
بوشهر در حالی محقق شده است كه 92 مصوبه به طور كامل اجرايی شده، 
 19 مصوبه دردست اجراست و توافقات اين سفر نیز 71 درصد پیشرفت دارد. 
وی بیان كرد: 91 مصوبه سفر دوم نیز كامال انجام شده و 71 مصوبه نیز دردست 
ــفر دوم 72 درصد محقق شده است.  ــت كه در مجموع مصوبات س  اجراس
در اين جشنواره اداره كل بنادر و دريانوردی، اداره كل امور مالیاتی و اداره كل راه و 
 ترابری استان بوشهر به ترتیب به عنوان دستگاه های اول، دوم و سوم معرفی شدند. 
 همچنین شركت گاز شهرستان جم به عنوان دستگاه نمونه شهرستانی معرفی شد. 
استاندار بوشهر در اين جشنواره به مديراداره گاز جم يک كمک هزينه سفر 
حج و به مديران سه دستگاه اجرايی برتر كمک هزينه سفر به عتبات عالیات 

در عراق اهدا كرد.

ساماندهي  بویه هاي اداره كل بنادر و 
دریانوردي استان مازندران 

با توجه به حساسيت هاي عملياتي بويه ها در خصوص تعيين و 
محاسبه موقعيت و يا مسير دريانوردي در پيشگيري از بروز حوادث 
و موانع دريايي و بمنظور افزايش ارتقاء ايمني كانال تردد كشتي ها، 
پروژه ساماندهي بويه هاي اداره كل اجرا گرديد.                                                          
به گزارش روابط عمومي، در جريان اين پروژه، براي 22  فروند بويه مستقر 
در بنادر نوشهر و فريدونکنار از نظر شركت سازنده، سايز بويه ها و تعداد 

مستقر در هر بندر شناسنامه تهیه گرديد. 
و در مرحله بعد براي هر بويه كد تعمیراتي در نظر گرفته شد كه كلیه 
اقدامات و پیگیري ها و تعمیرات انجام شده بر روي هر بويه با اين كد 
موسسه  بازرس  بازديد  از  پس  گزارش،  اين  اساس  بر  مي گردد.   ثبت 
رده بندي آسیا، گواهینامه ارزيابي فني مربوطه جهت  بويه هاي اداره كل 

توسط موسسه رده بندي آسیا صادر گرديد.                        

و  بندر  كل  اداره  بندري  و  دريايي  معاون 
يك  شناورسازي  از  خرمشهر  دريانوردي 
بارج خن دار مغروقه زمان جنگ تحميلي 

خبر داد.
به گزارش روابط عمومي، شاهین تركپور اظهار 
داشت: در راستاي ايمن سازي و پیشرفت راهبري 
ايمن تر در رودخانه كارون، اداره ايمني و حفاظت 
دريانوردي بندر خرمشهر پنجمین فروند شناور 
مغروقه را در سال جهاد اقتصادي به دست تواناي 

متخصصان داخلي شناورسازي كرد.
بارج  اين  عملیات شناورسازي  هزينه   : افزود  وي 
خن دار برخالف شناورسازي هاي قبلي و با توجه 
يک  با  داخلي  نیروهاي  و  متخصصان  مهارت  به 
ششم هزينه اعالم شده توسط خارجي ها صورت 

پذيرفت.
تركپور ادامه داد: اين مغروقه كه از زمان جنگ 
تحمیلي تا كنون در عمق 4 متري و زير گل و 

الي رودخانه كارون جاي گرفته بود، طي يک 
دريايي  حفاظت  و  ايمني  اداره  تخصصي  اقدام 
بندر خرمشهر و با همکاري متخصصان و نیروهاي 
تا  شد  هوادهي  و  بندي  آب  گلشويي،  داخلي 

مراحل شناورسازي بصورت كامل انجام گیرد.
معاون دريايي و بندري اداره كل بندر خرمشهر 
درباره اين شناور افزود: شناور مغروقه ياد شده 
از نوع بارج تک انباره با ابعادي به طول 26 متر، 
عرض 8 متر و ارتفاع 3 متر مي باشد كه با نجات 
از  اين بخش  آن مشکالت ترددي شناورها در 

كارون تسهیل گرديد.
وي در پايان ابراز امیدواري نمود با پاكسازي كامل 
رودخانه هاي كارون و اروند از وجود مغروقه ها 
و اجسام باقیمانده از جنگ تحمیلي، كشتیراني 
ايمن تر در راستاي رونق حمل و نقل رودخانه اي 

صورت بگیرد.

رييس اداره امور دريايی اداره كل بندر و 
دريانوردی خرمشهر از راه اندازی سامانه 
پيام كوتاه هواشناسی در بندر خرمشهر 

خبر داد.
فرمهینی  مهدی  عمومی،  روابط  گزارش  به 
فراهانی اظهار داشت: اين اقدام گام ديگری در 
جهت ارتقاء ايمنی دريانوردی در منطقه می باشد 
و اين اداره كل تالش دارد با توجه به اهمیت و 
ضرورت پخش هشدارها و پیام های هواشناسی 
در راستای گسترش ايمنی دريانوردی و بمنظور 
اطالع رسانی بهنگام و گسترده به كلیه نهادها و 
افراد مرتبط با حوزه دريانوردی،  اين موضوع را 

برای دريانوردان ساماندهی و برقرار نمايد. 
فراهانی ادامه داد : از اين رو سامانه پیام كوتاه 
هواشناسی دريايی با شماره 30001391 جهت 
خدمت رسانی به دريانوردان معرفی شده است 
تشريح  منظور  به  مناسبی  همیاری  بتواند  تا 

وضعیت جوی در اختیار آنان قراردهد . 
 30001391 شماره  در  اينکه  اعالم  با  وی 
دسته هايی از اطالعات با موضوعیت هواشناسی 
موجود می باشد، افزود: اشخاص فعال در عرصه 
دريا می توانند با ارسال يکی از اعداد 5-1 به 

شماره مذكور،  اطالعات مورد نیاز خود را  از 
مطلع  و   آورده  بدست  منطقه  جوی  شرايط 

شوند.
و  بندر  كل  اداره  دريايی  امور  اداره  رئیس 
اينکه  اعالم  با  ادامه  در  خرمشهر   دريانوردی 
امروزه دولت الکترونیک توانسته جايگاه مناسبی 
آورد، دست  به  زندگی  های  عرصه  همه   در 
از طريق ارسال  افزود : اطالع رسانی كه قبالً 
عامل  مديران  همراه  های  تلفن  به  پیامک 
شركت های كشتیرانی، مالکین و فرماندهان 
شد  می  ارسال  منطقه  در  فعال  شناورهای 
موجب صرف هزينه زيادی شده بود كه با ايجاد 
و راه اندازی  اين سیستم هوشمند، در صرف 

هزينه ها صرفه جويی بعمل خواهد آمد.
 وی درپايان از برگزاری دوره آموزشی تخصصی 
برای راهنمايان اين اداره كل خبر داد و گفت: در 
جهت ارتقاء سطح دانش و تخصص راهنمايان 
اين اداره كل، دوره های آموزشی برای آنان در 
نظر گرفته شد كه راهنمايان توانستند با حضور 
از جديدترين اطالعات تخصصي  اين دوره  در 

استفاده نمايند .

شناورسازي پنجمین مغروقه جنگ تحمیلي در كارون 

راه اندازی سامانه پیام كوتاه هواشناسی در بندر خرمشهر 
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معاون عمليات دريايی بندری اداره كل بنادر ودريانوردي خرمشهر از 
خريداری تجهيزات نوين هيدروگرافی توسط بندر خرمشهر خبر داد .
به گزارش روابط عمومي، شاهین تركپور گفت : با توجه به موقعیت استراتژيک 
بندر خرمشهر در راستای  دستیابی به دريانوردی ايمن  در منطقه كه  از وظايف 
حاكمیتی اين اداره كل می باشد، با تالش و هّمت كارشناسان اداره ايمنی و 
حفاظت دريانوردی، اين بندر اقدام به خريداری تجهیزات نوين هیدروگرافی 

نمود.
تركپور درباره عملیات هیدروگرافی  بیان داشت : عملیات هیدروگرافی با دستگاه 
عمق سنج صورت می گیرد و نمونه هايی از پروفیل های بستر دريا را مهیا 
می سازد، كه اين امر در جهت كنترل پروژه های اليروبی حائز اهمیت می باشد.

وی ادامه داد :  موقعیت يابی معموالً توسط دستگاه GPS انجام می شود و 
برای محاسبه جزر و مدنیز از دو دستگاه قابل حمل جزر و مد سنج  كه قابلیت 

ثبت داده ها را بصورت بلند مدت دارد، استفاده می شود .
معاون دريايی بندری اداره كل بندر و دريانوردی خرمشهر با اشاره به نسخه 
2011 نرم افزار Hypack كه جهت تجزيه و تحلیل داده ها و آماده سازی 
نقشه های هیدروگرافی استفاده می شود، افزود: از ديگر اقدامات اين اداره كل 

بهره برداری از قايق پیشرفته  هیدروگرافی در بندر خرمشهر می باشد.
تركپور درباره قايق هیدروگرافی بندر خرمشهر گفت: با توجه به طراحی ويژه 
اين قايق، هیدروگرافی از كلیه مناطق كم عمق از اين پس به سهولت انجام 
می پذيرد. شايان ذكر است راه اندازی و بهره برداری تجهیزات مذكور از دوازدهم 

شهريور ماه سال جاری صورت عیني به خود گرفت.

بهره برداري از تجهیزات 
پیشرفته  هیدروگرافی در بندر خرمشهر 

حجم مبادالت تجاري و نفتي در اداره كل بنادر و دريانوردي استان 
مازندران در پنج ماهه نخست سالجاري به رقم دويست و نود هزارو 

پانصدوشصت وسه ) 290563( تن رسيد.
 به گزارش روابط عمومي، اين میزان مبادالت تجاري توسط 130 فروند كشتي 
تجاري و نفتي انجام شده است، همچنین ترانزيت كاالي تجاري در پنج ماهه گذشته 

نسبت به مدت مشابه آن در سال 89 شصت وهفت درصد رشد داشته است.
عمده كاالهاي وارداتي شامل آهن آالت، كاغذ و مقوا، چوب و تخته، محصوالت 
دامي و گیاهي، موادشیمیايي، ذرت و..... بوده وهمچنین كاالهاي صادراتي نیز 

شامل كاالهاي سوپرماركتي، میوه وتره بار، خشکبار و كانتینرپر مي باشد. 

ادارات،  روساي  كل،  مديران  حضور  با 
كارشناسان سازمان بنادر و كليه بنادر كشور 
و مدير، معاونين و روساي ادارات منطقه ويژه 
كارگاه  چهارمين  آباد،  امير  بندر  اقتصادي 
بررسي سوانح دريايي بنادر كشور در بندر 

امير آباد آغاز به كار كرد .
به گزارش روابط عمومي؛ سید علي نعیمي مدير 
بندر در ابتداي اين همايش  با اشاره به موقعیت 
استراتژيک و ويژه اين بندر در كريدور شمال - 
جنوب گفت: با ايجاد اين كريدور از بندر امیر 
آباد به بندر عباس در جنوب كشور حجم باالي 
خواهد  صورت  بندر  اين  از  آينده  در  ترانزيت 
گرفت و اين امر افزايش فعالیت هاي دريايي و 
به دنبال آن اهمیت توجه به امنیت دريانوردي 

را به همراه خواهد داشت .
صنعتي،  نفتي،  مناطق   وجود  از  نعیمي 
مهمترين  عنوان  خدماتي  به  و  عملیاتي 

كاربري هاي اين بندر ياد كرد.
وي در ادامه با اشاره به اينکه اين بندر تنها بندر 
ريلي شمال كشور مي باشد از اتمام پروژه ساخت 

اسکله رو رو در آينده ي نزديک خبر داد .
ايجاد زيرساخت هاي مناسب  بر  تاكید  با  وي 
اين منطقه  امنیت كامل سرمايه گذاري در  و 
از فعالیت 6 سرمايه گذار سوختي و 6 سرمايه 

گذار صنعتي در حال حاضر خبر داد.   
در ادامه اين همايش فروغي مدير كل دريايي 
سازمان بنادر در سخناني گفت: نگاه حاكمیتي 
كاهش  و  سوانح  كردن  كم  بنادر،  سازمان 

رخدادهاي دريايي است.
وي در ادامه به بعد انساني سوانح دريايي اشاره 
كرد و گفت: نگاه ما اين است كه اگر يک سانحه را 
كم كنیم خانواده ي بشري كم تر متاثرمي  شود، 
مالکین كاال كمتر متضرر مي شوند و صاحبان 

شناور كمتر خسارت مي بینند.
وي در خصوص اقدامات صورت گرفته در اين 

خصوص به آموزش نیروهاي انساني و برگزاري 
همايش ها و بررسي سوانح دريايي رخ داده در 

دريا اشاره كرد .
اداره عملیات دريايي  ادامه پرهیزي رئیس  در 
سازمان بنادر و دريانوردي در سخناني با اشاره 
به اقدامات انجام شده توسط كمیته رسیدگي 
به سوانح دريايي، به بررسي سوانح و رخدادهاي 
شناورهاي كشور و شناسايي علل و عوامل بروز 
سوانح و رخدادهاي دريايي و اقدامات اصالحي در 

اين زمینه پرداخت.
وي در خصوص اقدامات انجام شده در اين زمینه 
به برگزاري جلسه با دبیران كمیته رسیدگي به 
سوانح دريايي، بررسي سوانح اتفاق افتاده تحت 
هاي  دوره  برگزاري  دنیا،  بنادر  ساير  در  پرچم 
آموزشي جهت كلیه اعضاء كمیته رسیدگي به 
سوانح دريايي « اصالح دستورالعمل رسیدگي 
هاي  فرم  ارسال  تدوين  دريايي،  سوانح  به 
اطالع رساني اولیه بنادر، تشکیل جلسات مستمر 
كمیته رسیدگي به سوانح با مالکان، شركت هاي 
و  شناور  پرسنل  و  بندي  رده  موسسات  بیمه، 
اتخاذ راهکارهاي قانوني به منظور برخورد اداري 

با مسببان سوانح دريايي اشاره كرد.
در ادامه اين همايش كارشناسان دريايي ساير 
در  داده  رخ  دريايي  در خصوص سوانح  بنادر 
دريايي  رخدادهاي  كاهش  هاي  راه  و  كشور 

مطالبي را بیان نمودند.

چهارمین كارگاه بررسي سوانح دریایي كشور در 
بندر امیر آباد آغاز به كار كرد

رشد صددرصدي ترانزیت موادنفتي در
 بندر نوشهر  

و  بندر  اداره  مدير  زاده  مكی  اسماعيل 
برتر  مدير  عنوان  به  بندرلنگه  دريانوردی 

شهرستان بندرلنگه معرفی شد.
به گزارش روابط عمومی، در مراسمی كه به همین 
منظور در بندرلنگه و با حضور تمامی مديران اين 

شهرستان برگزار شد، از وی تقدير به عمل آمد.
در متن لوح سپاس كه به امضای غالمحسین زارعی 

فرماندار بندر لنگه تهیه و اهدا شد، آمده است:
با  همراه  پیگیر  كوشش  چشمگیر،  »فعالیت 
و  مشکالت  رفع  جهت  در  اهتمام  و  صداقت 
مسائل مردم، نشان از حسن تدبیر، برنامه ريزی 
منسجم، ساماندهی موثر و مديريت ارزشمند 

جنابعالی است كه به پاس تالش های مجدانه ی 
سال  در  ملی  اقتصاد  شکوفايی  در  جناب  آن 
مقدس  اهداف  به  نیل  و  اقتصادی  جهاد 
و  تشکر  صمیمانه  ايران،  اسالمی  جمهوری 
مناسبت  به  تقدير  لوح  اين  و  نموده  قدردانی 
مدير  بعنوان  جنابعالی  انتخاب  و  دولت  هفته 
لطفتان  پر  حضور  پیشکش  شهرستان،  برتر 
توانا صحت، عزت،  امید است حی  می گردد. 
سعادت و توفیق خدمت به شما عنايت فرمايد 
تا بتوانید در پیشبرد اهداف مقدس جمهوری 
رهبری،  معظم  مقام  سايه  در  ايران  اسالمی 

موفق و مويد باشید.« 

انتخاب مدیر اداره بنادرو دریانوردی بندرلنگه 
به عنوان مدیر برتر 
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مانورنجات و اطفاء حريق كانتينرهای حاوی فلزات قابل اشتعال 
توسط واحد ايمنی و آتش نشانی بندر خرمشهربرگزار گرديد.

به گزارش روابط عمومي، معاون دريايی بندری اداره كل بندر و دريانوردی 
خرمشهر اظهار داشت : پازل عملیاتی قابل اشتعال كانتینر حاوی كاالهای 
خطرناک بصورت محرمانه و بدون اطالع قبلی با حضور نماينده سازمان 
بنادر و نمايندگان گارد، حراست، اموردريايی، ترمینال كانتینر ی بندر 
خرمشهر و شركت كاوه آغاز شد تا ارزيابی ريسک و فرماندهی آنان مورد 

آنالیز و ارزيابی قرار بگیرد .
با  مانور  داشت:  بیان  مانور  اين  در  كاالها  چیدمان  نوع  درباره  تركپور 
 ،P .V .C ،چیدمان كانتینرهای حاوی فلزات قابل اشتعال، نیترات آمونیوم
لوازم  التحرير، تانکرسوخت و با استفاده از 3 نقطه چوب و الستیک كه در 

میان كانتینرها برافروخته شده بود، قرار داشت.
وی در پايان با اشاره به عملیات موفقیت آمیز مهار آتش گفت: اين مانور 
توسط مشاور ايمنی سازمان مورد ارزيابی قرار گرفت و نقاط قوت و ضعف 

تیم های عملیاتی شناسايی گرديد.

افتتاح دو پروژه دراداره بندر و 
دریانوردی بندر لنگه  

و  بندر  دراداره  پروژه  دو  دولت،  هفته  فرارسيدن  با  همزمان 
دريانوردی بندر لنگه به بهره برداری رسيد.

لنگه  بندر  دريانوردی  و  بندر  اداره  مدير  عمومی،  روابط  گزارش  به 
با بیان اين مطلب افزود: اين طرحها در راستای تکريم ارباب رجوع 
و  بنادر  اداره  در  شهرستان،  اين  مردم  به  رسانی  خدمت  افزايش  و 
دريانوردی بندر لنگه و همزمان با هفته دولت به بهره برداری رسید.

اسماعیل مکی زاده اعتبار اجرای اين طرحها را 16 میلیارد و 250 
ضلع  اراضی  در  سازی  محوطه   : گفت  و  كرد  عنوان  ريال  میلیون 
محوطه  افزايش  منظور  به  لنگه  بندر  دريانوردی  و  بندر  اداره  غربی 
بارانداز و انبار رو باز برای كاهش ترافیک بار در اسکله و افزايش توان 
اراضی  از  هکتار   4 آن  كه طی  بود  ها  پروژه  اين  از جمله  عملیاتی 
بالاستفاده در غرب بندر پس از آسفالت و نصب تجهیزات روشنايی، 

مورد بهره برداری قرار گرفت. 
وی افزود: برای اجرای اين طرح 13 میلیارد ريال اعتبار صرف شده 

است.
آب های  دفع  و  كشی  كانال  پروژه  داد:  ادامه  همچنین  زاده  مکی 
و رفع  به درخواست مردم شهرستان  بود كه  پروژه ديگری  سطحی 
انجام  بنادر و دريانوردی  اداره  مشکل آبگرفتگی منازل مردم مجاور 

پذيرفت. 
به  سیالب  نفوذ  از  جلوگیری  هدف  با  كه  طرح  اين  در   : گفت  وی 
منازل همجوار كانال منتهی به بندر و حفظ ايمنی و امنیت انجام شد 

320متر ديوار و 220 متر كانال نصب گرديد.
مکی زاده اعتبار اجرای اين طرح را 3 میلیارد و 250 میلیون ريال 

عنوان كرد.

برگزاری مانورنجات و اطفاء حریق كانتینرهای 
حاوی فلزات قابل اشتعال در بندر خرمشهر

اليه  احداث  يك بندرتجاری در منتهی 
شرق دريای خزر در مجاورت مرز كشور 
همسايه، تركمنستان در محدوده ساحل 
بسزايي  نقش  تواند  می  گلستان  استان 
ايفا نمايد، لذا ميزان  پيشرفت و اجرای 
توجه  مورد  نفس  خواجه  بندر  پروژه 
ويژه مسئولين بلند پايه استانی از جمله 

استاندار گلستان قرار گرفته است.
بنادر  اداره  روابط عمومي، مدير  به گزارش 
بیان  ضمن  گلستان  استان  دريانوردي  و 
بندر  ارتباط  همین  در  گفت؛  فوق  مطالب 
سوی  از  نفس  خواجه  احداث  حال  در 
گروهی متشکل از دكتر نظری مهر نماينده 
و  بندرتركمن  كردكوی،  بندرگز،  مردم 
اسالمی،  شورای  مجلس  در  گمیشان  
بابايی فرماندار شهرستان گمیشان و برخي 
و  گمیشان  شهرستان  اجرايي  مسئولین  از 
مالک  پیرامون،  شاهپور  همراهي  همچنین 
و مجری بندر مذكور و با حضور تنی چند 
بازديد  مورد  نزديک  از  پروژه  مهندسان  از 
قرار گرفت و در پايان بازديد ضمن توجه به 
توضیحات مجری طرح، دكتر نظری مهر از 

آخرين اقدامات انجام گرفته مطلع گرديد.
فرماندار  از  نقل  به  بازديد  اين  در  وی 
اندازی  راه  گفت؛  گمیشان  شهرستان 
و  رشد  جهت  در  موثری  اقدام  بندرمذكور 
شکوفايی منطقه  گمیشان و رونق اقتصادي 

استان است.
با  كرد؛  تأكید  همچنین  مهر  نظری  دكتر 
ديدگاه  از  هم  پروژه  اين  اهمیت  به  توجه 
استانی  و  ای  منطقه  ديدگاه  از  هم  و  ملی 
ضرورت دارد كه دستگاه های اجرايی سريعاً 
موانع و مشکالت اجرايی را مرتفع و از جمله 
سازمان بنادر بعنوان يکی از مراجع اصلی و 

دخیل در عملیاتی شدن اين بندر نسبت به 
تمديد مجوز ساخت آن اقدام نمايد. 

بنادر  اداره  بازياری مدير  بازديد،  در خاتمه 
پايان  به  با توجه  نیز  و دريانوردي گلستان 
اعتبار مجوز ساخت بندرمذكور، روند تمديد 
مجوز ساخت را توضیح و تصريح نمود؛ در 
هفته اول مهرماه سال جاری گروه كارشناسی 
سازمان بنادر از پروژه بازديد بعمل آورد و 
عملی  پیشرفت  گزارش  تهیه  به  نسبت 
متعاقباً   كه  نمود  اقدام  بندرمذكور  ساخت 
و  سواحل  كل  اداره  به  پیشرفت  گزارش 
بنادر در جهت طرح در  كمیته صدور مجوز 
سازمان  در  دريايی  های  سازه  و  تأسیسات 
بنادر و دريانوردی  ارسال و كمیته مذكور با 
مدنظرقراردادن جمیع جهات و با توجه به 
حسن نظر مسولین استانی نسبت به بررسي 
در  ساخت  مجوز  تمديد  درخواست  دقیق 
اسرع وقت اقدام و نتیجه به اطالع مسئولین 

رسانده خواهد شد.
بازياري ادامه داد؛ به نظر بنده، پروژه احداث 
روزهای  تعداد  به  توجه  با  مذكور  بندر 
بعد  منطقه،  در  نامساعد  هوای  و  بارندگی 
مسافت انتقال مواد معدنی از معدن تا بندر 
میزان  دسترسی،  جاده  ترافیک  و  موصوف 
است.  مطلوب  و  قبول  قابل  آن  پیشرفت 
تمديد  با  است  بديهی  گفت:  درادامه  وي 
روند  بنادر  سازمان  سوی  از  ساخت  مجوز 
هم  و  يافته  بیشتری  شتاب  پروژه  اجرای 
اليروبی  طرح  ارائه  صدد  در  مجری  اكنون 
بررسی  از  تا پس  میباشد  بنادر  به سازمان 
عملیات  انجام  مجوز  صدور  به  نسبت 
بندر  دسترسی  كانال  و  حوضچه  اليروبی 
از سوی معاونت فنی و مهندسی  سازمان 

بنادر و دريانوردی اقدام گردد.

بازدید مقامات استان گلستان از بندر در حال احداث 
خواجه نفس  
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مجموعه 370 صفحه ای "اقتصاد حمل و نقل 
ــا نوزدهمین همايش  دريايی" كه همزمان ب
ــال  ــت ماه امس ارگان های دريايی ارديبهش
ــت مديران  ــر، چاپ اول آن به دس در رامس
ــیده بود، در  ــان علوم دريايی رس و كارشناس
ــی دريانوردی با  ــتانه برگزاری روز جهان آس
استقبال عالقه مندان مواجه و به درخواست 
شركت كشتیرانی جمهوری اسالمی ايران به 

چاپ چهارم رسید . 
اين كتاب كه به نوعی گرد آوری تجربه سال 
ها تدريس محمد علی حسن زاده در آموزش 
ــی موضوعات بندری و دريايی  دانش تخصص
ــازمان بنادر و دريانوردي،  در دانشگاه ها، س
ــات محسوب می شود،  ــاير موسس بنادر و س
ــق و جامع از  ــه روز، دقی ــاوی اطالعات ب ح
ــل و نقل  ــه و مبانی صنعت حم ــول اولی اص

دريايی است.
اقتصاد حمل و نقل در 13 فصل تدوين شده 
ــف اقتصاد و تبیین ويژگی  كه عالوه بر تعري
های حمل و نقل دريايی، فصل سیزدهم آن 
ــتان ساحلی،  اطالعات مفیدی در باره 7 اس
ــور  نقش حمل و نقل دريايی در اقتصاد كش
ــادرات و واردات حجمی  ــهم بنادر از ص و س
ــرار ــدگان ق ــار خوانن ــی را در اختی  و ارزش

 می دهد.
ــن زاده درباره ضرورت انتشار اين كتاب  حس
می گويد: كتاب اقتصاد حمل و نقل دريايی، 
ــه روز و دربرگیرنده كلیه  ــی جامع و ب منبع
ــادی مرتبط با روش  اطالعات و مبانی اقتص
ــژه صنعت حمل و  ــای حمل و نقلی به وي ه
نقل دريايی است و ابزاری ضروری در تدوين 
ــی طرح های اقتصادی حمل و نقلی  و بررس
ــوب می گردد. او معتقد است اگر شما  محس
ــه تجارت يا حمل  ــت هر عنوان در زمین تح
ــل دريايی فعالیت  ــل به ويژه حمل و نق و نق
ــب اين كتاب در حکم  داريد آگاهی از مطال

ــب و كار شماست و بدون علم به  الفبای كس
ــت دادن فرصت  موضوعات آن امکان  از دس
های تجاری يا سرمايه گذاری در زمینه های 

كم بازده بسیار زياد است.

كتابی مفید برای: 
ــای پايانه های  ــادر و اپراتوره ــاغلین بن -ش

بندری 
ــی . كارگزاران  ــل و نقل ــركت های حم -ش
ــركت های كشتیرانی .  بندری و دريايی. ش

فورواردرها و...
ــل  ــل و نق ــای حم ــته ه ــجويان رش -دانش
ــا .  اقتصاد .  ــه ه ــادر و پايان ــت بن . مديري

كشتیرانی . تجارت و...
ــانی كه به هر نحو با موضوعات  -و همه كس
ــر و كار  ــوط به تجارت و حمل و نقل س مرب

دارند.

مهم ترین ویژگی های كتاب اقتصاد حمل 
و نقل دریایی

ــا رويکرد  ــده در 372 صفحه ب ــن ش -تدوي
كارشناسی و بیانی ساده و قابل فهم

-در برگیرنده 12 فصل اطالعات پايه،  به روز  
ــاد حمل و نقل  ــوع از مبانی علم اقص و متن

دريايی
ــتان  ــک فصل كامل از نقش اس -محتوی ي
ــارت و آخرين وضعیت  ــاحلی در تج های س

حمل و نقل كاالی دريابرد كشور
-مشتمل بر 177 تصوير و 59 جدول مرتبط 

برای درک بهتر موضوعات
ــه ويژه و كاربردی تاثیرگذار بر  -دارای 8 نکت

تصمیم گیری های حمل و نقلی 

دیدگاه یكی از صاحب نظران جهانی علم 
اقتصاد درباره این كتاب

ــب  ــه از صاح ــور اِدی َون دی ُورِد  ك پروفس

ــل و نقل و  ــی علم اقتصاد حم ــران جهان نظ
ــل اقتصاد حمل و  مدرس موضوعاتی از قبی
ــل دريايی و اقتصاد  ــل، اقتصاد حمل و نق نق
ــل،  ــگاه  های آنتورپ، بروكس بندری دردانش
 دلفت، لیسبون،  آمستردام،  لندن،  بوستون و 
ــن مؤلف كتاب های متعددی از  ... و همچنی
ــل و نقل دريايی و  ــه كتاب اقتصاد حم جمل
ــت  اقتصاد كاربردی حمل و نقل دريايی  اس

در  مورد اين كتاب چنین می گويد: 
ــاب را در خصوص حمل  ــن واقعاً اين كت " م
ــم. اين كتاب  ــی تقدير می كن ــل درياي و نق
دربرگیرنده همه موضوعات مهم بوده و ارزش 
افزوده قابل توجهی برای دنیای دانشگاهی و 
ــب و كار ارائه می نمايد. اين كتاب را به  كس
ــد به حمل و نقل  ــانی كه عالقه من همه كس

دريايی هستند،  توصیه می كنم."
ــور اِدی َون دی  ــت پروفس ــه ذكر اس الزم ب
ــاور و راهنمای متخصص  ــه عنوان مش ُورِد ب
ــده و همچنین  ــوص مطالب تهیه ش در خص
ترتیب ارائه آنها در كتاب،  ايفای نقش نموده 

است.

در آمد مولف از فروش این اثربه انجمن آینده روشن نخبگان اهدا می شود.
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مشاركت در كمك مالی به انجمن اعطای 
بورس تحصیلی 

درآمد مولف و درصد تخصیصی بابت پخش 
ــن نخبگان "  ــه " انجمن آينده روش كتاب ب
كه در زمینه اعطای بورس های تحصیلی به 
دانش آموزان ودانشجويان با استعداد فعالیت 
ــده است. اين انجمن در  می نمايد،   اهداء ش
حال حاضر بیش از 200 نفر دانشجو و دانش 
ــش دارد. . اين به معنای آن  آموز تحت پوش
ــد و مطالعه كتاب  ــه تنها با خري ــت كه ن اس
ــه ارتقاء توانمندی و دانش خود يا كاركنان  ب
زير مجموعه كمک كرده ايد،  بلکه در عملی 
ــان دوستانه نیز مشاركت  خداپسندانه و انس

داشته ايد.

اهم مطالب مندرج در كتاب  اقتصاد 
حمل و نقل دریایی

ــامل  -اقتصاد جهانی و تجارت بین الملل ش
موضوعاتی از قبیل منطق تجارت،  جابجايی 
ــا فاكتورهای تولید، نگرش های  محصوالت ي
ــود  ــود يک طرفه و س مختلف به تجارت، س
ــارت،  مزيت  ــل، تئوری های اصلی تج متقاب
ــارت و جهانی  ــعۀ تج ــبی،  توس مطلق و نس

شدن،  موانع تجاری و .... 
ــی،  مزيت های حمل و  ــل درياي -حمل و نق
ــافت، مزيت در  ــی،  مزيت در مس نقل درياي
ــتیرانی،  انواع روش  ــت،  جغرافیای كش ظرفی
ــای حمل و نقل كاال و جايگاه روش حمل  ه

و نقل دريايی 
ــی از قبیل  ــامل مفاهیم -تعريف اقتصاد ش
ــرد و كالن، اقتصاد مقیاس، منابع  اقتصاد خ
ــش و  تولید،منحنی های عرضه و تقاضا،كش

عدم كشش قیمت 
-تعريف بازار، بازارهای مرتبط با حمل و نقل 

مرتبط  كشتیرانی، بازارهای  دريايی، بازارهای 
با فعالیت های  بندری 

ــرح ويژگی های مهم حمل ونقل دريايی  -ش
ــودن و آزادی،  ــل اقتصاد مقیاس، بازب از قبی

ساختار مدون و تقاضای منتج از تجارت 
ــتمل  ــا برای  حمل و نقل دريايی مش -تفاض
ــاختار تجارت دريايی،  بر تجارت دريابرد، س

عوامل موثر در كاهش يا افزايش تجارت 
ــل و نقلی در برگیرنده  -عرضه خدمات حم
ــل حمل  ــت قاب ــل ظرفی ــی از قبی موضوعات
ــاوگان و فاكتورهای موثر  ناوگان، بهره وری ن
ــاوگان  ــره وری ن ــا افزايش به ــر كاهش ي ب

كشتیرانی 
ــتیرانی،  كشتیرانی  ــركت های كش -انواع ش
ــا و تفاوت  ــی،  ويژگی ه ــر، ترمپ، صنعت الين

های آنها 
ــل دريايی،   ــه های صنعت حمل و نق  -هزين
ــای  ــه ه ــرمايه ای، هزين ــای س ــه ه هزين
ــاختار هزينه ای  ــفر  و س عملیاتی، هزينه س

كشتیرانی ها 
ــل دريايی، انواع  ــش بنادر در حمل و نق -نق
ــزات  ــای بندری، تجهی ــال ه ــادر و ترمین بن
ترمینال ها و روند های مهم تکنولوژيکی در 
روساخت های بندری، نسل و مديريت بندر 
-نقش بنادر كشور در عرصه تجارت جهانی، 
ــل دريايی،  ــاد به حمل و نق ــتگی اقتص وابس
ــادر و عدم  ــی و حجمی بن ــهم های ارزش س

توازن تجاری بنادر■ 

اقتصاد حمل و نقل را می توانيد از دفتر 
انتشارات آرامش،  واقع در راسته كتاب 
فروش�ی های خيابان انقالب،  در خيابان 
روانمه�ر،  به قيم�ت 10000 تومان و يا از 
طريق تماس با شماره تلفن 66481152 

تهيه كنيد.
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تصور كنید كه در قرن نوزدهم میالدي زندگي 
و  پیش  در حدود 200 سال  يعني  كنید؛  مي 
كسي از سفر به زير دريا و آن سوي فضا با شما 
سخن بگويد! در حالي كه هنوز استفاده از وسايل 
و امکانات ابتدايي اين جابه جايي را نمي شود به 

تصّور درآورد.
يک  در  میالدي،   1826 فوريه  هشتم  در  اما 
خانواده ي مرفه و در نزديکي شهر نانت فرانسه، 
پسري به دنیا آمد كه بیش تر سال هاي باقي مانده 
از قرن نوزدهم میالدي را به نوشتن داستان هايي 
نیافتني  روياهايي دست  از  آكنده  كه  پرداخت 
انسان بود؛ آرزوهايي كه اينک براي ما سال هاست 

كه محقق شده اند.
ژول ورن )Jules Verne(،  يکي از نويسندگان 
كتاب هاي  است كه  فرانسوي  آينده نگر  و  نامي 
زيادي با مضامین علمي ـ تخیلي نوشته است. 
نکته بیني  و  بادقت  ورن  ژول  گذشته،  اين  از 
بي نظیري، به معرفي كشورها همت مي گمارد؛ به 

طوري كه براي نمونه، در بخشي از كتاب »فاتح 
آسمان ها«،  به شناساندن میهن عزيزمان ايران 
مي پردازد. او از كوير لوت و خطه ي سرسبز شمال 
و درياي مازندران سخن به میان مي آورد و در 
توصیف آن مکان ها، از خود مهارت به سزايي نشان 

مي دهد.
ژول ورن، از كودكي شیفته ي طبیعت بود و در 
هر فرصتي كه به دست مي آورد به اسکله ي لوار 
مي رفت و به رفت و آمد كشتي ها و قايق ها مي 
نگريست؛ به ناخداها و ملوان ها خیره مي شد و 
آرزويي جز اين نداشت كه روزي با كشتي بادباني 
به سیر و سیاحت بر امواج خروشان دريا بپردازد. 
او حتي در سال 1839 میالدي و در حالي كه 
تنها يازده  سال داشت، به عنوان شاگرد ملوان به 
ناخداي يک كشتي درآمد و تصمیم  استخدام 
گرفت بدون اجازه ي پدر و مادرش، با كشتي به 
هند سفر كند؛ ولي در هنگام حركت كشتي، 
هرچند  برد؛  خانه  به  را  او  و  رسید  سر  پدرش 

همچنان  عشق به ماجراجويي در وجود او باقي 
ماند. او پس از مدتي در يکي از دبیرستان هاي 
شهر نانت ثبت نام كرد و به آموختن فنّ سخن وري 
و فراگیري فلسفه پرداخت. پس از پايان دوره ي 
مدرسه و به خواست پدر به تحصیل در رشته ي 
حقوق همت گماشت؛ اما پس از فارغ التحصیلي، 
ذوق نمايش نامه نويسي و رمان نويسي، او را بر آن 

داشت تا كم كم به سوي ادبیات كشیده شود.
ژول ورن در سال 1848 میالدي براي تحصیل 
در رشته ي حقوق به پاريس رفت و كوشید تا با 
بهره گیري از فرصت حضور در مركز ادبیات اروپا، 
نمايش نامه هاي خود را به روي صحنه ببرد. اما 
در آن جا همه چیز مطابق میل او پیش نمي رفت. 
پدرش ماهیانه ي اندكي براي او مي فرستاد و او 
براي گذراندن زندگي و تأمین هزينه هايش مجبور 
بود با دشواري كار و صرفه جويي كند؛ به طوري كه 
يک بار براي خريد بلیت نمايشي از شکسپیر، ناچار 
شد سه روز غذا نخورد. او به رغم تحّمل همه ي 
سختي ها از نوشتن باز نمي ماند و همچنان به 
آفريدن هاي ادبي خود ادامه مي داد و پشتکارش 
از مدتي،  و آن شد كه پس  اين  زبان زد  چنان 
»الکساندر دوما«، نويسنده ي پرآوازه ي فرانسوي، 
كه از ذوق و استعداد وي شگفت زده شده بود، 
نويسنده ي جوان را تحت حمايت و آموزش هاي 
خود قرار داد. ژول ورن در اين دوره و در اوقات 
به  علمي  كتاب هاي  مطالعه ي  براي  بي كاري، 
كتاب خانه ي ملي پاريس مي رفت و يا از دوست 
نابینايش »آراگو«، كه سابقاً دريانورد بود، ديدن 
مي كرد و به داستان هاي او گوش مي داد و به اين 
ترتیب، ساختار داستان هاي علميـ  تخیلي خود 

را پي ريزي مي كرد.

احمدرضا زريو

آشنایي با یك نویسنده ي دریایي

)17(ژول ورن
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در سال 1852میالدي، ژول ورن نخستین داستان 
داستاني  كه  پاز«  »مارتین  نام  به  را  خود  بلند 
تاريخي درباره  جنگ ها و برخوردهاي هندوها و 
دورگه هاي اسپانیولي است، منتشر كرد. او از سال 
1855 میالدي، به مطالعه ي جغرافیا، فیزيک و 
ورن  ژول  مطالعات،  اين  با  پرداخت.  رياضیات 
توانست به انشاء و واژگان فّني كه براي نوشتن 

رمان هاي علمي اش نیاز داشت، دست يابد.
زودي  به  ولي  نبود،  موفق  ابتدا  در  هرچند 
اين  اركان  از  البته يکي  پیشرفت سريعي كرد. 
 ترقي، ناشر و ويراستار آثار او، »پیر ژول هتزل« 
او،  براي  كه  بود   )Pierre-Jules Hetzel(
دوست، مشاور و همراه بسیار خوبي نیز به شمار 
مي آمد. تأثیر وي بر روي نوشته هاي ژول ورن 
بسیار قابل توجه است. او پس از آشنايي، تازه 
دريافت كه استعدادش بیش تر در داستان نويسي 
از  كه  ورن  نمايش نامه نويسي.  در  تا  است  بوده 
يافتن شخصي كه تمايل به چاپ آثارش دارد، در 
پوست خود نمي  گنجید، تقريباً تمام تغییراتي را 
كه »هتزل« بر آثارش اعمال كرد، مي پذيرفت. 
اين ناشر، نه تنها چاپ حداقل يکي از رمان هاي 
ژول به نام »پاريس در قرن بیستم« را كامالً رد 
كرد، بلکه از ژول خواست تا قسمت هاي مهم ساير 

پیش نويس هايش را هم تغییر دهد.
يکي از مهم ترين تغییراتي كه »هتزل« در آثار 
ژول ورن صورت داد، تغییر نگاه راوي رمان هاي او 
از بدبیني به خوش بیني بود. برخالف برداشت هاي 
معمول، ژول ورن چندان به پیشرفت هاي تکنولوژي 
و انساني عالقه اي نداشت؛ همان گونه كه در آثارش 
قبل از مالقات با »هتزل« مشهود است. راهکار 
»هتزل« مبني بر تغییر نگاه داستان هاي او، فروش 
بیش تر آن ها را نیز، تضمین كرد. به عنوان مثال، 
نگاهي  با  اسرارآمیز«،  داستان »جزيره  بود  قرار 
نوستالژيک به پايان برسد؛ اما بنا به خواست ناشر، 
داستان با سعادت و خوشبختي قهرمانان به انتها 
رسید. آغاز رسمي اين همکاري، با انتشار داستان 
)1862میالدي(  بالن«  در  هفته  »پنج  مشهور 

همراه شد.
اوج  به  ورن  ژول  كه  میالدي   1866 سال  در 
نام آوري و كامیابي رسیده بود، براي خود، شناوري 
كوچک خريد و آن را به اسم پسرش، سن میشل 
نام گذاري كرد؛ اما آن طور كه مي خواست نتوانست 
بپردازد.  اش  عالقه  مورد  دريايي  سفرهاي  به 
البته بزودي اين شناور به دفتر كار وي تبديل 
يا  مانش  درياي  در  گشت وگذار  به جاي  و  شد 
مي پرداخت  انديشیدن  به  سن،  رودخانه ي  بر 
و انديشه هاي خود را به روي كاغذ مي آورد. در 
سال 1867میالدي، به همراه برادرش با كشتي 
مجهزي رهسپار آمريکا شد و در بازگشت، شاهکار 
ارزنده ي خود به نام »بیست  هزار فرسنگ زير 
دريا« را نوشت. در سال 1872 میالدي به شهر 
آمین، زادگاه همسرش رفت و در آن جا سکني 
گزيد. دو سال پس از آن، كشتي ديگري خريد 
و نام آن را سن میشل دوم گذاشت و نمايشي 
برگرفته از كتاب مشهورش »دور دنیا در هشتاد 

روز« را به روي صحنه برد كه اجراي آن، دو سال 
با كامیابي بسیار ادامه يافت.

عمده ي آثار ورن تا سال 1880 میالدي به چاپ 
رسید. او در آثار اواخر عمرش، رفته رفته بدبیني 
خود، نسبت به سرنوشت تمدن بشري را نشان 
مي دهد. در كتاب »سرنوشت بگام«، درباره ي اين 
موضوع كه اگر تکنولوژي و علم به دست افراد 
باشد،  خطرآفرين  مي تواند  چقدر  بیفتد،  شرور 
او،  داستان  آخرين  در  حتي  و  مي دهد  هشدار 
شخصیت  روبر،  )1904میالدي(،  جهان  ارباب 
مخترع داستان به جنون خودبزرگ بیني مبتال 

مي شود.
عنوان  به  میالدي   1888 سال  در  ورن  ژول 
عضو شوراي شهر آمین انتخاب و وارد سیاست 
شد و به مدت 15 سال در آن جا به انجام وظیفه 

پرداخت.
در اواخر عمر، ژول ورن با 2 حادثه تلخ روبه رو شد. 
ابتدا در اثر يک تیراندازي، مورد اصابت گلوله قرار 
گرفت و مدت كوتاهي پس از اين واقعه، دوست 
همیشگي اش »هتزل« را از دست داد. البته چاپ 
آثار ژول ورن بعد از مرگ »هتزل«، همچنان در 
آن انتشاراتي و توسط پسر »هتزل«، انجام مي 
گرفت؛ اما به هر حال، ورن يک محرم راز و معتمد 
خود را از دست داده بود. شايد تنها اتفاق مثبت در 
اين دوره ي سخت براي ژول ورن، نزديک شدن او 
با پسرش از نظر عاطفي بود. فرزند او، »میشل« تا 
آن زمان پسري سركش بود و حتي در 16 سالگي، 
توسط پدرش به سفر دريايي 18 ماهه اي به دور 
كه  مي كرد  گمان  ورن  زيرا  شد؛  فرستاده  دنیا 
زندگي سخت روي دريا مسئولیت پذيري را به او 
خواهد آموخت، اما اين گونه نشد. ولي بیماري پدر 
و نزديک شدن او به سال هاي پاياني زندگي، باعث 
شد تا »میشل« به طور جدي تري با واقعیت هاي 

زندگي روبه رو شود.
ژول ورن در 24 مارس 1905 میالدي درگذشت. 
سال 2005 میالدي، به مناسبت صدمین سال 

مرگ او، »سال ژول ورن« نامیده شد.
    ورن در يکي از مشهورترين رمان هاي خود به 
نام »بیست  هزار فرسنگ زير دريا«، يک زيردريايي 
الکتريکي را معرفي مي كند. در اين رمان، شخصیت 
»كاپیتان نمو«، كه الکتريسته را »عاملي قدرتمند، 
مطیع،  سريع و آسان كه با هر نوع استفاده اي 
سازگار است و بر عرشه ي كشتي او حکم فرمايي 
مي كند« توصیف شده است. او در يک زيردريايي 
عظیم و الکتريکي زندگي مي كرد و ارگ بزرگ، 
اتاق غذاخوري رسمي و ديگر تزيینات تجمالتي 
ديده  ورن  ژول  »ناتیلوس«  زيردريايي  در  كه 
مي شد، تفاوت چنداني با اجزاي زيردريايي هاي 
مدرن امروزي ندارد؛ پديده اي كه در آن زمان، 
قلمروي جادويي از علم به شمار مي رفت. گفته 
روي  از  »ناتیلوس«،  هسته اي  كشتي  مي شود 
زير  به نام »هشتاد فرسنگ  او  نوشته ي معروف 
دريا« ساخته شده است و به همین خاطر، نام آن 

كشتي افسانه اي را همراه خود دارد.
ژول ورن كه هفتاد و هفت سال در اين كره ي خاكي 

زيست، نزديک به هشتاد داستان بلند و كوتاه را به 
رشته تحرير درآورده است. او همچنین، چندين 
رساله ي پژوهشي نیز نوشته است، اين موارد به غیر 
از چندين و چند نمايش نامه است، كه از میان آن ها 
پانزده نمايش نامه در آن دوره به روي صحنه رفته 
است.  ژول ورن، نه تنها نويسنده اي توانا بود، بلکه 
با پیش بیني هاي ارزنده و روشن بینانه، به منزله ي 
چراغ راهنماي نوآوران و دانشمندان در سال هاي 

پس از خويش نیز شناخته شد.
برخي از كتاب هاي او كه در زمان مرگش هنوز 
به چاپ نرسیده و يا ناتمام مانده بودند، بعد از آن 
توسط پسرش، »میشل« ويراستاري و تکمیل شد. 
تاكنون چندين فیلم نیز از آثار ژول ورن ساخته 
شده است. قّوه ي تخیل ژول ورن كه در كتاب هايش 
جلوه گري مي كند و تئاترها و فیلم هايي كه از روي 
آن كتاب ها ساخته و اجرا شده امروزه نیز، كه بیش 
از 100 سال از زمان مرگش مي گذرد، همچنان 
انسان هاي بسیاري را سرگرم مي كند و تحت تأثیر 
قرار مي دهد و به نظر مي رسد كه براي سال هاي 
زيادي در آينده، اين موهبت ادبي خواهد توانست 

به هستي خود در میان انسان ها ادامه دهد.■

ژول ورن، از کودکي شيفته ي طبيعت بود و در هر 
فرصتي که به دست مي آورد به اسكله ي لوار مي رفت 
و به رفت و آمد کشتي ها و قایق ها مي نگریست؛ 
به ناخداها و ملوان ها خيره مي شد و آرزویي جز 
این نداشت که روزي با کشتي بادباني به سير و 

سياحت بر امواج خروشان دریا بپردازد.
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