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و  جمهور  رييس  سفر  سوم  دور  مصوبات 
هيات دولت در بخش حمل و نقل و مسكن 
سيستان و بلوچستان، با حضور وزير راه 
و شهرسازي، در شهرستان بندري چابهار 

مورد رسيدگي قرار گرفت.
به گزارش خبرنگار بندرودريا، نشست شوراي 
مسکن و حمل و نقل سیستان و بلوچستان با 
حضور وزير راه و شهرسازي، استاندار، مديران 
پرورش،  و  آموزش  شهرسازي،  و  مسکن  كل 
مديران  از  ديگر  شماري  و  شهرسازي  و  راه 
دستگاه هاي اجرايي سیستان و بلوچستان، در 
برگزار  چابهار  دريانوردي  و  بنادر  كل  اداره ي 

شد. 
در اين نشست، 17 بند در بخش راه و 19 بند 
از مصوبات سفر سوم هیات  در بخش مسکن 
دولت به سیستان و بلوچستان، مورد رسیدگي 

قرار گرفت. 
شبکه  راه اندازي  بنادر،  و  فرودگاه ها  توسعه ي 
ريلي، آسفالت راه روستايي، ساخت نمازخانه ي 
بین راهي، تأمین اعتبار براي ساخت چهار باب 
مسجد و مدرسه در بخش راه و تامین اعتبار 
ساخت  استان،  شهر  سه  تفضیلي  طرح  براي 
نفر  هزار   25 باالي  شهرهاي  در  مهر  مسکن 
و  دانشجويي  مهر  مسکن  ساخت  جمعیت، 

جمله  از  شهري،  فرسوده ي  بافت هاي  اصالح 
مسايلي بود كه در اين نشست، مورد رسیدگي 

وزير، مسووالن و كارشناسان قرار گرفت. 
گفت:  نشست  اين  در  شهرسازي،  و  راه  وزير 
براي  كار  سختي  مردم،  به  خدمت  »شوق 
مسؤوالن را آسان و پیشرفت و توسعه را در كام 

مردم شیرين مي كند.« 
»مهندس علي نیکزاد« افزود: »اكنون 45 هزار و 
300 واحد مسکن مهر، شامل 23 هزار و 300 
واحد در شهرها و 22 هزار واحد در روستاهاي 

سیستان و بلوچستان در حال ساخت است.« 
تعداد  اين  ساخت  »براي  گفت:  ادامه  در  وي 
واحد مسکوني، 733 میلیارد تومان تسهیالت 
قرض الحسنه در سراسر اين استان توسط دولت 

پرداخت شده است.«  
عملیات  »اكنون  گفت:  شهرسازي  و  راه  وزير 
نیم  و  )چهار  میلیون   4/5 در  ساز  و  ساخت 
حال  در  مسکن  بخش  در  مربع  متر  میلیون( 

انجام است.« 
وي افزود: »اگر براي هر 69 متر مربع يک مورد 
اشتغال زايي در نظر گرفته شود، با احداث طرح 
هزار  تا 80  براي 66   كشور،  در  مهر  مسکن 
نفر شغل مستقیم و تثبیت شده ايجاد خواهد 

شد.«

مهر،  مسکن  احداث  اين كه  بیان  با  »نیکزاد« 
نیز  ثابت، مشاغل جديد  ايجاد شغل  بر  عالوه 
مهر،  »مسکن  كرد:  اضافه  است،  آورده  پديد 
توسط معماران، تکنسین ها، مهندسان، كارگران، 
نقاشان و آهنگران ساخته مي شود و اگر طرح 

مسکن مهر نبود، اين افراد بیکار بودند.« 
وزير راه و شهرسازي، اظهار داشت: »در بخش 
راه و جاده، سال گذشته با 500 میلیارد ريال 
استاني، 340  و  ملي  اعتبارات  محل  از  اعتبار 
پروژه به اجرا در آمده كه اكنون در حال انجام 

است.« 
اي  توسعه   اجراي طرح هاي  بر تسريع در  وي 
بندر چابهار و الي روبي اسکله ي اين بندر براي 
تن  هزار   100 تناژ  با  كشتي هايي  پهلوگیري 

تاكید كرد. 
»نیکزاد« تصريح كرد: »معرفي توانمندي ها و 
ظرفیت هاي بندر چابهار به دنیا و فراهم كردن 
خط اتوبوس دريايي بین بنادر چابهار و كنارک، 
ازجمله مواردي به شمار مي آيند كه انجام آن ها 

ضروري است.« 
بر پايه ي اين گزارش، وزير راه و شهرسازي، در 
سفر يک روزه به جنوب سیستان و بلوچستان، 
از طرح هاي راه سازي و مسکن در شهرستان هاي 

ايرانشهر، كنارک و چابهار نیزبازديد كرد. ■

وزیر راه و شهرسازي، از طرح های جنوب سیستان و بلوچستان بازدید کرد
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دوازدهمين جلسه ي كارگروه ترانزيت، به 
رياست وزير راه و شهرسازي و اعضاي اين 

كارگروه تشكيل 
و به منظور تحقق اهداف از پيش تعيين 
شده در اين حوزه، تصميمات مهمي اتخاذ 

شد.
بر اساس اين گزارش به نقل از روابط عمومي 
جاده اي،  نقل  و  حمل  و  راهداري  سازمان 
"مهندس علي نیکزاد"، وزير راه و شهرسازي، 
در اين نشست، به توجه جدي و ويژه به امر 
ترانزيت اشاره كرد و اعالم داشت: »عزم وزارت 
راه و شهرسازي بر توسعه ي ترانزيت با حفظ 
حاكمیت ملي است و در اين بخش، از همه ي 
طور  به  ايران  اسالمي  جمهوري  ظرفیت هاي 

كامل استفاده خواهد شد.«
وزير راه و شهرسازي، از مهم ترين برنامه هاي 
جهت  در  دهم  خدمتگزار  دولت  و  كشور 
آسیا  بین  تجاري  مناسب  ارتباطي  پل  ايجاد 
و كشورهاي آسیاي میانه با اروپا و كشورهاي 
حاشیه ي خلیج فارس و افزايش سهم ترانزيت 
جمهوري اسالمي ايران را بهره مندي از توان، 
تجربه و ظرفیت بخش خصوصي اعالم كرد و 
تعیین سهم و جايگاه مهم اين بخش را مورد 

تاكید قرار داد.
شهريار  "دكتر  نشست،  اين  ابتداي  در 
افندي زاده"، معاون وزير راه و شهرسازي و دبیر 
از  كاملي  گزارش  ارائه ي  ضمن  كارگروه،  اين 
رويدادها و میزان ترانزيت انجام يافته در قلمرو 
تعامل  و  به تالش  توجه  كشورمان، گفت: »با 
بخش هاي  در  ربط  ذي  دستگاه هاي  همه ي 
دولتي و همچنین، فعالیت بخش خصوصي، به 
رغم اتفاقات نامناسب تجاري در سطح جهان 

در 6 ماه اول سال جاري، بیش از 4 میلیون و 
شش صد هزار تن كاال جابه جا شده است كه 
پیش بیني مي شود، تا پايان سال، با اقدامات 
هدف  است،  انجام  دست  در  كه  گسترده اي 

تعیین شده حاصل شود.«
در  ترانزيت،  امر  در  دولت  ويژه  نماينده ي 
بخش ديگري از سخنان خود، رويکرد كارگروه 
مورد  را  مسافر  ترانزيت  موضوع  به  ترانزيت 
اشاره قرار داد و اظهار داشت: »موقعیت ويژه ي 
جمهوري اسالمي ايران به لحاظ بُعد مسافت و 
جذابیت هاي الزم، هم اكنون بستر را براي عبور 
مسافران كشورهاي همسايه از ايران از راه هاي 
آورده  فراهم  دريايي  و  ريلي  هوايي،  جاده اي، 

است.«
"دكتر افندي زاده"، از ماموريت هاي مهم كارگروه 
ترانزيت را، هماهنگي با بخش خصوصي براي 
شناسايي بازارهاي مستعد تجاري در منطقه و 
آسیاي مركزي و كشورهاي عضو CIS دانست 
و افزود: »باتوجه به تصمیمات اتخاذ شده در 
جلسات قبلي و نشست هاي كارگروه ترانزيت، 
در حال حاضر در پايانه هاي مرزي، سرعت و 
روان سازي امر ترانزيت، از شرايط نسبتاً مطلوبي 
برخوردار است؛ ولي الزم است براي دست يابي 
پنج ساله ي  برنامه ي  در  تعیین شده  به هدف 
پنجم، باتوجه به پتانسیل هاي موجود در كشور 
دستگاه هاي  شده،  فراهم  زيرساخت هاي   و 
داشته  تري  بیش  شتاب  و  تالش  ربط  ذي 

باشند.«
در ادامه ي اين نشست، "مهندس سیدعطاءاله 
صدر"، معاون وزير راه و شهرسازي و مديرعامل 
از  گزارشي  دريانوردي،  و  بنادر  سازمان 
ايجاد  منظور  به  بنادر،  تجهیز  و  توسعه  طرح 

ظرفیت های بیش تر ترانزيت در بنادر، به ويژه 
به عنوان كانون توسعه ی محور  بندر چابهار 

شرق كشور ارائه كرد.
همچنین، "دكتر عباس معمارنژاد"، معاون وزير 
امور اقتصاد و دارايي و ريیس كل گمرک ايران 
نیز، برخي از برنامه هاي گمرک كشور به منظور 
هوشمند  و  اداري  تشريفات  حداكثري  حذف 
كردن گمركات در پايانه هاي مرزي را تشريح 

كرد.
عبداللهي"،  "سردار  نشست،  اين  ادامه ي  در 
معاون وزير كشور، گزارشي از اقدامات انجام 
فعالیت هاي  روند  در  تسريع  منظور  به  شده 

ترانزيتي كشور با نظارت كامل را، ارائه كرد.
جالل زاده"،  وحید  "مهندس  جلسه،  اين  در 
استاندار آذربايجان غربي، طي گزارش مبسوطي 
دارا  با  استان،  اين  ويژه ي  جايگاه  و  موقعیت 
بودن 8 مرز، شامل؛ 6 پايانه ي مرزي جاده اي، 
يک مرز هوايي و يک مرز ريلي با كشورهاي 
همسايه و قرار گرفتن در كريدورهاي شرق – 
غرب، تراسیکا، شمال – جنوب را تشريح كرد و 
با يادآوري عزم مسئوالن استان به منظور توسعه 
بر  كشور،  ترانزيتي  زيرساخت هاي  بهسازي  و 
استفاده ي هرچه بیش تر از ظرفیت هاي موجود 

استان تاكید كرد.
شهباز  "مهندس  نشست،  اين  در  همچنین، 
چابهار،  آزاد  منطقه ي  مديرعامل  يزداني" 
درمورد شرايط ويژه ي اين منطقه سخن گفت 
و به دنبال آن، »جواد سمساريلر"، دبیر انجمن 
شركت هاي حمل و نقل بین المللي در كارگروه، 
مرزي،  پايانه هاي  بر  حاكم  شرايط  پیرامون 

مواردي را مطرح كرد. ■

وزیر راه و شهرسازي در نشست کارگروه ترانزیت کشور مورد تاکید قرار داد
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توجه ویژه به اقتصاد ساحلي در سال 
جهاد اقتصادي

ــال جاري به عنوان  »با توجه به نام گذاري س
ــام معظم  ــط مق ــاد اقتصادي توس ــال جه س
ــا و عملکردها  برخوردي  رهبري، بايد با كاره
ــیم و در اين راستا،  توجه  ــته باش جهادي داش

ويژه به اقتصاد ساحلي اجتناب ناپذير است.«
ــدر«، مديرعامل  ــید عطاءاله ص »مهندس س
ــازمان بنادر و دريانوردي با بیان اين مطلب  س
ــن روز ملي دريانوردي گفت: »به رغم  در جش
ــه صنعت دريانوردي  اِعمال محدوديت ها علی
ــد  هدف من ــاي  تحريم ه ــديد  تش و  ــور  كش
ــابه سال قبل،  ــبت به مدت مش اقتصادي، نس
ــور از  ــرد صنعت حمل ونقل دريايي كش عملک
ــت، در  ــي برخوردار بوده اس ــد قابل توجه رش
بخش تخلیه و بارگیري، رشد 5درصدي و در 
بخش كانتینري نیز، رشدي معادل 13درصد، 
نسبت به مدت مشابه قبل را شاهد بوده ايم.«

وي از گفت وگوهاي خود با نماينده ي موسسه 

ــي لويدز و نگراني هاي نماينده ي اين  بین الملل
ــركت از افزايش محدوديت ها و تحريم هاي  ش
ــر داد و افزود: »در  ــه ايران خب اقتصادي علی
ــال محدوديت علیه  ــات، وي به اِعم اين مالق
ــي ايران و به خصوص،  ــت بندري و درياي صنع
ــاره كرد كه در پاسخ  ــات رده بندي اش مؤسس
ــان، يادآور شدم، كه اِعمال تحريم ها و  به ايش
ــرک بیش تر و فعال تر  محدوديت ها،  باعث تح
ــئوالن بندري و دريايي كشورمان  ــدن  مس ش
ــرعت  ــن چالش هايي، س ــروز چنی ــده و ب ش
پیشرفت ما در امور بندري و دريايي را افزايش 

داده است.«
ــوردي، به  ــازمان بنادر و دريان ــل س مديرعام
ــاله ي تهديدات و تحريم هاي  ــابقه ي 30 س س
ــي علیه  ــتکبار جهان ــد اقتصادي اس هدف من
ــاره كرد و گفت:  ــالمي ايران اش جمهوري اس
ــتیراني جمهوري  »در حال حاضر، ناوگان كش
ــي  ــات ايران ــط موسس ــران، توس ــالمي اي اس
رده بندي مي شود.  بنابراين، تحريم  يک جانبه 

آمريکا باعث مي شود كه بازار ايران را از دست 
بدهند و به ضرر آن ها تمام مي شود.«

ــت: »تالش  ــار داش ــدر«، اظه ــدس ص »مهن
ــاي  توان مندي ه ــکوفايي  ش و  ــمندان  دانش
ــور در دوران تحريم  ــمندان جوان كش انديش
اقتصادي، باعث جبران عقب ماندگي هاي مان 
ــده است كه  در بخش هاي بندري و دريايي ش
ــوان،  بتوانیم به  ــم با همین همت و ت امیدواري

توسعه ي صنعت دريانوردي بپردازيم.«
وي، شعار سال سازمان بین المللي دريانوردي، 
ــت  ــخ هماهنگ به پديده ي زش مبني بر پاس
دزدي دريايي را يادآور شد و افزود: »پديده ي 
ــت  امنی و  ــي  ايمن ــي،  درياي دزدي  ــت  زش
دريانوردان را به شدت به خطر  انداخته است، 
و اين عزيزان، به رغم وجود مشکالت عديده در 
عرصه ي دريا و آب هاي آزاد، مجبور به تحمل 
ــده اند.  آزار و اذيت از ناحیه دزدان دريايي ش
ــور با  ــه ي دريانوردي كش ــن رو، مجموع از اي
ــاي  ــي نیروه ــوان بازدارندگ ــري از ت بهره گی

 مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردي 
در آیین روز ملی دریانوردي تصریح کرد

يك بار ديگر، آيين گراميداشت روز ملی دريانوردي باشكوه هر چه تمام تر در روز چهارشنبه ششم مهرماه سال جاري در محل تاالر 
پژوهشكده ي وزارت نيرو برگزار شد. درياييان كشورمان، امسال نيز با حضور در اين آيين، منويات روشن گرانه ی مقام معظم رهبري 
در راستاي چشم انداز توسعه ي دريامحور را مدنظر قرار دادند و بار ديگر با يكديگر ميثاق بستند تا با سخت كوشي و تالش خستگي 
ناپذير، آوازه ي بلند كش�ورمان را در عرصه ي پهناور درياها و آب هاي آزاد، طنين انداز كنند. در اين مراس�م عالوه بر تقدير از اقشار 
مختلف دريانوردان، بار ديگر فرصت ها و چالش هاي پيش رو در خصوص توسعه ی فعاليت های بندري و دريايي و همچنين، مقابله جدي 
با پديده ي زشت دزدي دريايي كه امسال به عنوان شعار سازمان بين المللي دريانوردي با عنوان واكنش جهاني براي ريشه كني دزدي 
دريايي، انتخاب شده است، توسط سخن رانان مورد تاكيد قرار گرفت. آن چه كه در ادامه می خوانيد، مشروح گزارش اين مراسم است 

كه از نظر گرامي تان مي گذرد:
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ــالمي ايران و سپاه  دريايي ارتش جمهوري اس
ــالمي، اقدامات مؤثري را  پاسداران انقالب اس
ــاوگان تجاري و  ــراي همراهي و مراقبت از ن ب
ــز از قبیل: خلیج  نفتکش در مناطق خطرخی
ــومالي انجام داده است، كه  عدن و سواحل س
تالش خستگي ناپذير اين عزيزان، ارزشمند و 

قابل تقدير است.«
ــوردي، به  ــازمان بنادر و دريان ــل س مديرعام
ــور از ناوگان  ــي كش ــت نیروهاي نظام حماي
ــرد و گفت:  ــاره ك ــورها اش ــاير كش تجاري س
ــخت و دشوار، بايد به صورت  »اين اقدامات س
ــرار گیرد،   ــته  مورد تقدير ق ــته و بايس شايس
ــجاع ايراني با  ــر اين كه دريانوردان ش مبني ب
ــتند و غرور، عزت،  چه مخاطراتي رويارو هس
ــي را همراه با  ــرف و اقتدار غیرقابل توصیف ش
موفقیت هاي كسب شده ي خود به مجموعه ي 

دريايي كشور تقديم كرده اند.«
ــور ما داراي  ــن مطلب كه كش ــا بیان اي وي ب
5800 كیلومتر خط ساحلي با عرض متوسط 
6 كیلومتر مي باشد، خاطرنشان كرد: »بیش از 
35هزار كیلومتر مربع از مناطق ساحلي ايران، 
جزو مستعدترين سواحل براي ايجاد امکانات 
بندري و دريايي هستند كه بايد از اين نعمت 
و فرصت خدادادي، حداكثر استفاده را كرد و 
نسبت به توسعه ي دريامحور كشورمان به نحو 

مطلوب همت بگماريم.
ــوردي، از  ــادر و دريان ــازمان بن مديرعامل س
ــدود 300 نقطه براي  ــايي ح مطالعه و شناس
احداث موج شکن و بنادر چندمنظوره كوچک 
ــر داد و در اين  ــواحل جنوبي ايران خب در س
ــت: »در حال حاضر، 40  ــوص اظهار داش خص
ــاحلي در قالب احداث موج شکن و  نقطه ي س
بنادر چندمنظوره ي عملیاتي مشخص شده اند، 
كه امیدواريم با بهره برداري كامل از اين نقاط، 
ــواحل پراستعداد  ــیاري از آن ها در س كه بس
قراردارند كه با همکاري نیروي دريايي ارتش 
ــده اند، بتوانیم رونق و  ــايي ش ــپاه، شناس و س
توسعه ي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي را به 
سواحل جنوبي كشور بازگردانیم و در آينده ي 
نزديک،  موجبات محرومیت زدايي اين مناطق 

را فراهم آوريم.«
ــح كرد:  ــدر«، همچنین تصري ــدس ص »مهن
ــادر چندمنظوره،  ــکن ها و بن »احداث موج ش

ــعه ي پس كرانه مناطق ساحلي  منجر به توس
ــود و مي تواند عالوه بر محرومیت زدايي  مي ش
و اشتغال زايي براي مردم اين سواحل، اسباب 
ــات زنده و مولد  حضور صنايع پويا در تأسیس

كشور را نیز، فراهم كند.«

تدوین اهداف كالن و راهبردي در دریا 
ــه در كنار دريا  ــورهاي جهان ك »همه ي كش
ــود، اهداف  ــور دريايي خ ــراي ام ــتند،  ب هس
ــف  ــردي تعري ــاي كالن و راهب و مأموريت ه
ــب و منابع خدادادي دريا  مي كنند تا از مواه

در شأن ملت خود،  برخوردار شوند.«
ــیاري«، فرمانده ي  ــادار حبیب اله س »امیردري
ــالمي  ــش جمهوري اس ــي ارت ــروي درياي نی
ــن روز ملي  ــران، با بیان اين مطلب در جش اي
ــال حاضر، مردم ما  ــوردي گفت: »در ح دريان
ــأن خود  ــب و منابع دريا، در حد و ش از مواه
ــتند كه امیدواريم با هدايت ها و  برخوردار نیس
ــت  خود  منويات مقام معظم رهبري كه انگش
ــمت بهره برداري از منابع و منافع دريا  را به س
ــانه  گرفته اند، از اين موهبت خدادادي، به  نش

نحو بهینه اي برخوردار شويم.«
ــوم تجارت  ــان اين مطلب كه يک س وي با بی
ــمالي اقیانوس  ــواحل ش دريايي جهان، در س
ــود، افزود: »با توجه به 900  هند انجام مي ش
ــیه ي  ــاحلي ايران در حاش ــرز س ــر م كیلومت
ــان، نظريه پردازان  ــوس هند و درياي عم اقیان
تجارت دريايي، نگاه ويژه اي به ايران داشته و 
ــب جايگاهي خاص در تجارت  آن را حايز كس
ــیه ي  ــورهاي حاش ــي كش ــه اي و جهان منطق

اقیانوس هند دانسته اند.«
ــش جمهوري  ــروي دريايي ارت ــده ي نی فرمان
ــع عظیم غذايي،   ــالمي ايران به وجود مناب اس
ــاي  ــگري در آب ه ــاري و گردش ــرژي، تج ان
ــاره كرد و اظهار داشت:  تحت االرضي ايران اش
»دريانوردان، افرادي هستند كه در حوزه هاي 
علمي و اقتصادي و از سوي ديگر، در حوزه ي 
ــن دو وجه  ــي كار مي كنند. اي ــت درياي امنی
ــث چرخش گردونه ي  مکمل دريانوردي، باع
ــت، به طوري كه در  اقتصادي كشور شده اس
ــه 95درصد از حجم  ــال حاضر، كه قريب ب ح
ــیر دريا انجام مي شود.  بازرگاني كشور از مس
ــخت كوش ما  از اين رو، اقدامات دريانوردان س

قابل تقدير و شايسته ي ارج گذاري است.«
ــه مأموريت هاي  ــیاري«، ب ــادار س »امیر دري
ــش جمهوري  ــترده ي نیروي دريايي ارت گس
اسالمي ايران و سپاه پاسداران انقالب اسالمي،  
در كنترل منابع دريايي، تأسیسات فالت قاره 
و ساير حريم هاي بندري و دريايي كشور اشاره 
ــرد و با تأكید بر حضور فعال  اين نیروها در  ك
ــان  كرد: »با همکاري  آب هاي آزاد، خاطرنش
ــپاه، عزت و اقتدار  نیروهاي دريايي ارتش و س
به جامعه ي ما برگشته و همکاري متقابل اين 
ــته است از  دو نیروي راهبردي، تاكنون توانس
ــع ملي و میهني ما در عرصه هاي دريايي  مناف
ــم در ادامه ي  ــد. امیدواريم بتوانی ــت كن صیان
ــعه ي پايدار  انجام مأموريت هاي خود، به توس

دريامحور دست يابیم.«
وي با بیان اين مطلب كه ناوها و ناوشکن هاي 
ــش در مأموريت هاي 70 تا  نیروي دريايي ارت
90 روزه ي خود، كارهاي سختي انجام داده اند 
ــال و نیم  ــن نیرو طي 2 س ــروه اي و 15 ناوگ
ــته به آب هاي دوردست، ازجمله درياي  گذش
ــده اند، تصريح كرد: »در اين  مديترانه اعزام ش

مهندس سید عطاءاله صدر؛
دریانوردي  صنعت  علیه  محدودیت ها  اِعمال  به رغم 
کشور و تشدید تحریم هاي هدف مند اقتصادي، نسبت به 
مدت مشابه سال قبل، عملكرد صنعت حمل ونقل دریایي 

کشور از رشد قابل توجهي برخوردار بوده است.

13

بندر  و دریا / شماره 183

گرامیداشت



ــتي اسکورت  مدت،  بالغ بر 1300 فروند كش
ــده اند كه در همین مدت، بالغ بر صد مورد  ش
درگیري با دزدهاي دريايي صورت گرفته است 
كه در همه ي آن ها، سربلند بیرون آمده ايم و 
ــیبي متوجه ناوگان تجاري جمهوري  اگر آس
اسالمي ايران شده، خارج از حوزه ي عملیاتي 

نیروي دريايي ارتش بوده است.«
ــش جمهوري  ارت ــروي دريايي  نی فرمانده ي 
ــخنان خود با  ــان س ــران،  در پاي ــالمي اي اس
تأكید بر شعار سازمان بین المللي دريانوردي 
ــخ هماهنگ به پديده ي  ــا عنوان »لزوم پاس ب
ــوم دزدي دريايي«، گفت: »امیدوارم تمام  ش
ــي، آن چنان هماهنگ عمل  ارگان هاي درياي
كنند كه نه تنها اين پديده ي شوم، بلکه هیچ  
ــیب و  ــرد مخرب و تهديدي،  نتواند آس عملک
لطمه اي جدي به منافع و منابع دريايي نظام 

جمهوري اسالمي وارد كند.

ایرانیان و مرتبه ي واالي آنان در امور 
دریایي

ــینه ي طوالني مدت  »با توجه به قدمت و پیش

ــب  ــوردي نزد ايرانیان و موقعیت مناس دريان
ــته  تا امروز،  جغرافیاي دريايي، آنان از گذش
ــي جهان  ــه ي درياي ــي در جامع ــأن باالي ش
ــت فعلي  ــود، وضعی ــن وج ــا اي ــته اند. ب داش
ــأن و مرتبه ي ايران  ــور، در ش دريانوردي كش

و ايراني نیست.«
ــده ي نیروي  ــدوي«، فرمان ــي ف ــردار عل »س
دريايي سپاه پاسداران انقالب اسالمي، با بیان 
ــي دريانوردي،  ــن روز مل اين مطلب در جش
گفت: »هفته ي جهاني دريانوردي، با هفته ي 
ــد  ــاع مقدس و هفته ي كرامت مصادف ش دف
كه ضمن گرامي داشت اين دو مناسبت، دفاع 
ــورمان را به ياد  و ايثار جانانه ي دريادالن كش
مي آوريم كه عالوه بر زمین گیر كردن نیروي 
ــام دوران دفاع  ــمن بعثي در تم ــي دش درياي
ــتند چرخ اقتصادي كشور كه  مقدس، نگذاش
ــديدي به دريا داشت، از فعالیت  وابستگي ش
باز بماند و سرانجام نظام جمهوري اسالمي را 

به سرمنزل مقصود رساندند.«
ــوم  ــن مطلب كه حدود دوس ــا بیان اي وي ب
جمعیت جهان در  كنار دريا و پس كرانه هاي 
ــعه ي  ــد و به نوعي، توس ــي مي كنن آن زندگ
ــر دريا در  ــون نقش انکارناپذي تمدن ها، مره
ــاني است، افزود: »در حال حاضر،  جوامع انس
ــادرات و 90درصد حجم  ــد حجم ص 95درص
ــور از راه دريا انجام  مي شود؛ ولي  واردات كش
وضعیت توسعه نیافته ي سواحل و استان هاي 
ــور، در شأن اين حجم فزاينده ي  ساحلي كش
ــران  ــگ اي ــاد و فرهن ــا در اقتص ــش دري نق

نیست.«
فرمانده ي نیروي دريايي سپاه پاسداران، اين 
ــا و دريانوردي  ــبت به دري غفلت تاريخي نس
ــمنان از ناحیه ي  ــي از تهديدهاي دش را ناش
ــت و اظهار داشت: »با توجه به  خشکي دانس
ــه عمده ي تهديدها و چالش ها در تاريخ  اين ك
ــورمان از مرزهاي خشکي صورت گرفته  كش
است، جامعه ي ما نسبت به دريا و دريانوردي 
ــرده و از اين رو، اين  ــاس نیاز جّدي نک احس
ــت تاريخي، باعث عقب ماندگي ما در اين  غفل

زمینه شده است.«
»سردار فدوي«،  دريا، سواحل و پس كرانه هاي 
ــه ي اصلي  ترين مراكز اقتصادي  آن را، به منزل
ــان  ــت و خاطرنش ــور دانس و دريانوردي كش

ــال ها، سمت وسوي تهديدات  كرد: »بعد از س
ــالمي، با  ــا علیه نظام جمهوري اس و چالش ه
ــت، كه  ــا صورت پذيرفته اس ــرد به دري رويک
ــأله را به خوبي درک   مسئوالن نظام، اين مس
ــش راهبردي   ــد و درصدد افزايش نق كرده ان

كشور در دريا و آب هاي آزاد برآمده اند.«
ــالمي را در ايران،  ــکوهمند اس وي، انقالب ش
ــادي،  ــي، اقتص ــام سیاس ــي نظ ــث معرف باع
ــدي در عرصه ي  ــي جدي ــي و اجتماع فرهنگ
ــوص  تصريح  ــت و در اين خص ــي دانس جهان
كرد: »اين نظام نجات بخش جهاني، با تعاريف 
ــت مغايرت  ــتکبار جهاني از حکوم ــج اس راي
ــال اخیر، به  ــت؛ كه اين امر، طي 33 س داش
ــده است. با توجه  ملت دريادل ايران ثابت ش
به دريامحور بودن قدرت نظامي آمريکا،  بايد 
مجموعه ي دريانوردان كشور براي بازدارندگي 
ــش آماده و  ــي، بیش از پی ــاي درياي تهديده

هوشیار باشند.«
ــپاه پاسداران، در  فرمانده ي نیروي دريايي س
ــیرهاي  ــاي آمريکا از مس خصوص دخالت ه
ــه دريا پايه بودن  ــي، گفت: »با توجه ب درياي
قدرت نظامي آمريکا، استکبار جهاني با  اتکا 
به اين توان خود،  در جاي  جاي جهان حضور 
ــتکباري خود را  يافته و اهداف ظالمانه و اس
ــان، تحمیل كرده  ــوم جه ــه ملت هاي مظل ب

است.«
ــردار فدوي«، توجه ويژه به دريا را، عامل  »س
و زمینه ساز اصلي پیشرفت و توسعه ي كشور 
دانست و افزود: »تغییر اساسي مسیر تهديدها 
و چالش ها به سوي راه هاي دريايي، باعث آن 
ــئوالن نظام براي جبران  ــت كه مس شده اس
عقب ماندگي تاريخي كشور، به توسعه ي دريا 
ــته باشند، كه  و دريانوردي توجه ويژه اي داش
ــاز پیشرفت هاي فراوان  اين رويکرد، زمینه س
ــواحل، پس كرانه ها و مناطق فراساحل  در س
ــد. امیدواريم با وقوع چنین  ــور خواهد ش كش
ــرفت چشم گیر  ــاهد جهش و پیش تحّولي، ش

اقتصادي و اجتماعي در كشور باشیم.«
ــتان هاي  ــدي به اس ــه ج ــتار توج وي خواس
ــور،  به منزله ي  ــاحلي جنوبي و شمالي كش س
ــترهاي اصلي دريانوردي كشور  زمینه ها وبس
ــال حاضر،  ــرد: »در ح ــان ك ــد و خاطرنش ش
ــمال كشور، در  ــواحل جنوب و ش وضعیت س

امیردریادار حبیب اله سیاري؛
با همكاري نیروهاي دریایي ارتش و سپاه، عزت و اقتدار 
به جامعه ي ما برگشته و همكاري متقابل این دو نیروي 
راهبردي، تاکنون توانسته است از منافع ملي و میهني ما 

در عرصه هاي دریایي صیانت کند.
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ــور نیست و  ــه ي راه دريامحور كش شأن نقش
ــواحل  ــه ي جغرافیايي س تغییر و تحول نقش
ــق،  ــن مناط اي ــور در  ــاي كش و پس كرانه ه

اجتناب ناپذير است.«
ــداران،  ــپاه پاس ــده ي نیروي دريايي س فرمان
ــر و عدم  ــريع فق ــتار رفع س همچنین خواس
ــتان هاي جنوبي كشور  ــعه يافتگي در اس توس
ــت: »وجود  ــد و در اين خصوص اظهار داش ش
فقر و عقب ماندگي در استان هاي جنوبي، اصاًل 
با شأن نظام مقدس جمهوري اسالمي مغايرت 
دارد. از آن جا كه ملت ما در طول تاريخ نشان 
ــت كه هر گاه اراده كند، كاري بزرگ  داده اس
ــد آورد، بايد  ــي عظیم به وجود خواه و تحول
ــود، همتي  ــداف عالي خ ــه اه ــیدن ب در رس
شگفت انگیز به كار گرفت؛ كه در اين صورت، 
در زمینه ي توسعه ي دريامحور،  به طور حتم به 

اكمل درجات دست خواهیم يافت.«
ــور، اقدامات  ــد دريانوردي كش اين مقام ارش
ــازمان بنادر و دريانوردي  انجام شده توسط س
ــاير ارگان هاي دريايي در زمینه ي توسعه  و س
ــازي براي احیا و ارتقاي فرهنگ و  و زمینه س
ــه با  اقتصاد بندري و دريايي را غیرقابل مقايس
گذشته دانست و گفت: »ايفاي نقش رزمندگي 
دريانوردان در جبهه ي دريانوردي كشور، روند 
ــرزي را به حداقل  ــا تهديدهاي فرام ــه ب مقابل
ــوي ديگر، ضمانت كافي  رسانده است و از س
ــئونات جهاني نظام مقدس  به منظور كسب ش

جمهوري اسالمي را به وجود خواهد آورد.«
ــخنان خود،  ــان س ــدوي«، در پاي ــردار ف »س
خواستار همت عالي مسئوالن بندري و دريايي 
ــد موضوعات  ــد و تصريح كرد: »باي ــور ش كش
ــي، به نحو مطلوب به  مختلف بندري و درياي
نتیجه و سرانجام برسند و امیدوارم خداوند به 
همه ي ما اين توفیق را بدهد كه پاي كارهاي 
ــي دريايي كشور بايستیم و در مراسمي  اساس
ــم روز جهاني دريانوردي، بتوانیم  مشابه مراس
به جاي سخن گفتن از مشکالت و زمینه هاي 

عدم توسعه، از موفقیت ها سخن بگويیم.« 

توجه ویژه ي مجلس به توسعه ي دریامحور
ــالش مي كند  ــالمي، ت ــوراي اس »مجلس ش
ــعه ي  ــراي توس ــي را ب ــاي الزم قانون زمینه ه
كشور، به خصوص با رويکرد به اقتصاد ساحلي 

و رقابت منطقه اي در قالب توسعه ي دريامحور، 
فراهم آورد.« 

»مهندس علي اكبر آقايي«،  ريیس كمیسیون 
ــالمي، با بیان اين  ــوراي اس عمران مجلس ش
ــن روز ملي دريانوردي، گفت:  مطلب در جش
ــیون عمران  ــّل كمیس ــم از مح »عالقه مندي
ــالمي، نظاره گر تالش هاي  مجلس شوراي اس
ــما در عرصه هاي بندري و دريايي و امنیت  ش
ــیم. امیدواريم  ــاري و نفتکش باش ناوگان تج
ــاي راه و ترابري و  ــدن بخش ه ــام ش ــا ادغ ب
ــکیل وزارت خانه ي جديد راه و شهرسازي  تش
ــوردي در حوزه ي  ــاغل دريان و قرارگرفتن مش
ــم ملزومات  ــران، بتوانی ــیون عم كاري كمیس
ــاي فرصت هاي  ــع چالش ها و ارتق ــي رف قانون

پیش  روي دريانوردي را تانین كنیم.«
ــه اي و  ــگ منطق ــاي تنگاتن ــه رقابت ه وي ب
ــاره كرد  ــي اش ــاي درياي ــي در عرصه ه جهان
ــاي قانوني الزم  ــه محمل ه ــزود: »چنانچ و اف
فراهم نشود و در كنار آن، راهکارهاي مناسب 
ــعه ي دريامحور توسط مسئوالن مربوطه  توس
ــود، نمي توانیم به صورت فعال و  عملیاتي نش
ــويم و  ــر در عرصه هاي منطقه اي وارد ش مؤث
سهم مناسبي از فعالیت هاي جهاني بندري و 

دريايي را كسب كنیم.«
ــوراي  ــران مجلس ش ــیون عم رئیس كمیس
ــتار الگوبرداري از كشورهايي  ــالمي، خواس اس
ــعه ي  ــن در عرصه ي توس ــن و چی ــد ژاپ مانن
ــان كرد:  »افق هاي  ــد و خاطرنش دريامحور ش
ــعه ي دريامحور  ــم انداز توس مناسبي در چش
ــر بتوانیم از  ــت كه اگ ــورمان متصور اس كش
ــد: ژاپن و  ــورهايي مانن ــات خوب كش تجربی
ــازي  ــويم و ضمن بومي س ــن برخوردار ش چی
ــازوكارهاي الزم توسعه ي دريامحور  آن ها،  س
را براي ارتقاي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي 
ــه منويات مقام  ــم، مي توانیم ب ــم بیاوري فراه
ــاد اقتصادي و در  ــال جه معظم رهبري در س

عرصه هاي بندري و دريايي دست يابیم.«
ــور در  ــر كش ــرفت هاي اخی ــي«، پیش »آقاي
ــتود و ضمن  عرصه هاي بندري و دريايي را س
ــت اندركاران  ــر از خدمات و اقدامات دس تقدي
ــازمان بنادر و دريانوردي، در اين خصوص  س
ــرفت هاي  ــاهد پیش ــت: امروزه ش اظهار داش
مطلوبي در عرصه ي ناوگان تجاري و نفتکش، 

ــازه هاي دريايي  ــواحل و س ــز بنادر، س تجهی
ــا فعالیت ها  ــات، جز ب ــه اين ترقی ــتیم ك هس
ــت اندركاران  ــر مديران و دس ــات مؤث و اقدام
زحمت كش سازمان بنادر و دريانوردي حاصل 

نشده اند.
وي، رفع معضل پرداخت حق توقف )دموراژ(
ــور را از جمله  ــادر كش ــي در بن ــاي نجوم ه
ــادر و دريانوردي  ــازمان بن ــات مؤثر س اقدام
دانست و در اين خصوص تصريح كرد: »امروز، 
ــکل پرداخت حق  ــدن مش عالوه بر مرتفع ش
ــازه هاي دريايي كشور نیز، به  توقف، بنادر و س
صورت بهینه اي تجهیز شده اند و عالوه بر آن، 
شاهد حاكمیت و تسلط همه جانبه بر سواحل 
كشور هستیم. امیدواريم،  با  اقدامات مناسب 
و قابل تقدير سازمان بنادر و دريانوردي شاهد 
بهره برداري و تجهیز حجم وسیعي از سواحل 

و پس كرانه هاي كشورمان باشیم.«
ــوراي  ــران مجلس ش ــیون عم رئیس كمیس
ــالمي، ضمن تقدير از خدمات دريانوردان  اس

سردار علي فدوي؛
با توجه به این که عمده ي تهدیدها و چالش ها در تاریخ 
است،  گرفته  صورت  خشكي  مرزهاي  از  کشورمان 
جامعه ي ما نسبت به دریا و دریانوردي احساس نیاز 
باعث  تاریخي،  غفلت  این  رو،  این  از  و  نكرده  جّدي 

عقب ماندگي ما در این زمینه شده است.
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ــات  ــه خدم ــور، ب ــي كش ــوزه ي امنیت در ح
ــاله ي  ــزان در دوران 8 س ــن عزي ــده ي اي ارزن
ــت: »اگر امروز  ــاره كرد و گف دفاع مقدس اش
ــرزمیني و آزاد، دچار  ــه ي آب هاي س در عرص
مشکالت امنیتي نیستیم، اين امنیت، مرهون 
ــلط زايدالوصف  ــي و تس ــي، تیزهوش رزمندگ
ــت كه در همان  ــور اس دريانوردان نظامي كش
ــتین روزهاي دفاع مقدس، دشمن بعثي  نخس
ــي در خلیج فارس، بر  ــاي درياي را در پايگاه ه
ــاندند و به  رغم حمايت تمام عیار  جاي خود نش
ــا را با  ــام حمالت آن ه ــي، تم ــتکبار جهان اس

پدافند مؤثر خود، خنثي كردند.«
ــه داران خط  ــوردان را طالي ــي«، دريان »آقاي
ــالمي دانست و افزود:  مقدم نظام و انقالب اس
ــداي جهاني  ــوردان افتخارآفرين ما،  ن »دريان
حضرت امام خمیني)ره( و مقام معظم رهبري 
را كه افتخاري براي مردم جهان و به خصوص، 
ــیع  ــلمانان منطقه بود، در عرصه هاي وس مس

ــک،  ــد و بي ش ــداز كردن ــود طنین ان كاري خ
ــالمي در  نمايندگان واقعي نظام جمهوري اس
ــوب  ــه ي راهبردي و بي مانند محس اين عرص

مي شوند.«
وي، در پايان سخنان  خود، از حمايت ويژه ي 
مجلس شوراي اسالمي به منظور زمینه سازي 
ــرمايه گذاري در حوزه هاي مختلف و  براي س
متنوع بندري و دريايي خبر داد و خاطرنشان 
ــرمايه گذاري ها  ــت از س ــراي حماي ــرد: »ب ك
ــط  توس ــي  درياي و  ــدري  بن ــه ي  عرص در 
ــالمي،  ــوراي اس بخش خصوصي، مجلس ش
سازوكارهاي مساعدي را براي بهره مندسازي 
ــعه ي ملي،  اين عزيزان از منابع صندوق توس
كه 20درصد از درآمدهاي نفتي كشور به آن 
ــود، طراحي كرده و تدارک ديده  واريز مي ش
ــت؛ تا ضمن تشويق بخش خصوصي براي  اس
ــاخت هاي  ــرمايه گذاري در ناوگان و زيرس س
ــور،  ــدري و دريايي كش ــوزه ي بن ــاري ح تج
ــم انداز مناسب توسعه ي پايدار  بتوانیم به چش
ــرزمیني و  ــور در عرصه ي آب هاي س دريامح

آزاد دست يابیم.«

تقدیر از دریانوردان نمونه
ــئوالن  ــا حضور مس ــن، ب ــان اين جش در پاي
ــي، گروهي از  ــاي درياي ــه ي ارگان ه بلندپاي
ــرار گرفتند. در اين  دريانوردان مورد تقدير ق
مراسم، از 5 دريانورد آزادشده از اسارت دزدان 
ــعید  ــاي: عارف حیدري،  س ــي، به نام ه درياي
ــت ارژندي، علي محمدپور، نیما  مظاهري دش

گل خیزي و سید جواد حیدري تقدير شد.
ضمناً از دكتر مسعود صدري نسب از دانشگاه 
علوم و فنون دريانوردي خرمشهر  و مهندس 
علي حسین باباجان زاده از نیروي دريايي سپاه 
ــداران انقالب اسالمي، به عنوان محققین  پاس
ــور دريايي تقدير به عمل  ــر در زمینه ي ام برت

آمد.
ــوردان ايثارگر، از  ــروه دريان ــن، در  گ همچنی
ــري ايزدي  ــید علي  اكب ــروان س آقايان: ناوس
ــرملوان  ــروي دريايي ارتش، س ــي از نی طبائ
مهدي اديبي از نیروي دريايي ارتش و مسعود 

پل مه از شركت دريايي آراباختر، تقدير شد.
ــه، از آقايان:  ــتیراني هاي نمون ــروه كش در گ
امیران از شركت بحرگان، محمدرضا قادري از 

كشتیراني درياي خزر و محمدحسین داجمر 
از شركت كشتیراني جمهوري اسالمي ايران، 

تقدير شد.
ــدري نمونه، از  ــروه خدمات دريايي و بن در گ
ــركت دريايي و مهندسي  اسداله رزمجو از ش
ــركت  ــم، میرمحمدعلي از ش ــتیراني قش كش
ــتیراني  ــران ترابر، به عنوان نمايندگان كش اي
ــاهي از انجمن كشتیراني  نمونه، بهروز دولتش
و خدمات وابسته، به عنوان انجمن مردم نهاد 

نمونه ي دريايي، تقدير شد.
همچنین، در بخش تجسس و نجات، از محمد 
شعراني و امیر جنبد،  از اله مراد عفیفي پور، مدير 
نمونه ي دريايي بندرعباس، حسن غريب زاده، 
ــپاه  ــه ي دريايي نیروي دريايي س ــر نمون مدي
ــداران انقالب اسالمي و مدرسان نمونه ي  پاس
ــامل: ناخدا سوم مهندس مکانیک  دريايي، ش
ــي، از نیروي دريايي ارتش، محمد  قدرت نداي
احمدي از نیروي دريايي سپاه، محمد عموزاده 

و شاهرخ خداياري تقدير به عمل آمد. 
ــین كاشاني از  ــم، از حس در ادامه ي اين مراس
ــي خوش گفتار از  ــركت درياكوش،  غالمعل ش
ــتان گیالن،  اداره ي كل بنادر و دريانوردي اس
ــپاه، به  ــن زاده از نیروي دريايي س جعفر حس
ــته ي نمونه ي دريايي، مجتبي  عنوان بازنشس
ــركت بنیاد بارانداز، به عنوان  ــايي از ش دلگش
ــرفي  ــین اش پايانه دار نمونه،  دريادار دوم حس
ــان محمد  ــي ارتش و كاپیت ــروي درياي از نی
ــمیعي به عنوان پیشکسوت نمونه و حسین  س
ــرادي، به عنوان دريايیان  عباس نژاد و امید م

نمونه، تقدير شد.
ــوري از  ــوان پ ــم، كی ــن مراس ــه ي اي در ادام
ــرويس ايران و غالم پاكوئي  ــركت بوت س ش
ــم به عنوان صنايع  از شركت مدكندالوي قش
ــركت  ــي نمونه،  محمدرضا هدايتي از ش درياي
ــاحل به عنوان طراح، پژوهشگر  فن آوري فراس
ــلیماني و نعمت  ــازنده ي نمونه، احمد س و س
ــران امنیتي تسهیالت  حجامي به عنوان افس
ــان: داوود طاهرآبادي، به عنوان  بندري و آقاي
ــري به عنوان  ــته ي نمونه، محمد امی بازنشس
ــول دربندي، به عنوان  استاد نمونه، عبدالرس
ــماعي، به عنوان  ــین اس ــاز نمونه و حس جانب
دانشجوي نمونه از شركت ملي نفتکش ايران، 

مورد تقدير قرار گرفتند.■

مهندس علي اکبر آقایي؛
در  و  نشود  فراهم  الزم  قانوني  محمل هاي  چنانچه 
دریامحور  توسعه ي  مناسب  راهكارهاي  آن،  کنار 
توسط مسئوالن مربوطه عملیاتي نشود، نمي توانیم 
به صورت فعال و مؤثر در عرصه هاي منطقه اي وارد 
شویم و سهم مناسبي از فعالیت هاي جهاني بندري و 

دریایي را کسب کنیم.
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افزایش مسافرت هاي دریایی در چشم 
انداز طرح حمد 

ــعه يافته  ــورهای توس ــر كش ــه بیش ت »اگرچ
ــی و  ــرفته، صنعت ــهرهای پیش ــان، ش در جه
ــتقر  ــود را در كنار درياها مس ــت خ پرجمعی
ــیل  ــا با توجه به ظرفیت و پتانس كرده اند، ام
ــعه ي دريايی در كشورمان، به  چشمگیر توس
ــت،  ــته رخ داده اس ــت غفلتی كه در گذش عل
ــاحلی، به خاطر  ــیاری از نوار س ــت بس جمعی
ــتغال، به شهرهای  ــکالت اقتصادی و اش مش

بزرگ داخل كشور مهاجرت كرده اند.« 
ــا بیان اين  ــیدعطاءاله صدر«، ب ــدس س »مهن
مطلب، گفت: »با توجه به اين موضوع، تدوين 
ــت هايی كه بتواند بازگشت جمعیت به  سیاس
ــاحلی كشورمان را مهیا كند، مورد نظر  نوار س
ــعه ي دريامحور تحقق يابد.  ــد تا توس مي باش
ــعه پس  ــتا اقداماتي از جمله؛ توس در اين راس
ــور با مشاركت دولت و بخش  كرانه بنادر كش

خصوصی صورت گرفته است.« 
مديرعامل سازمان بنادر و دريانوردی، با اشاره 

ــم رهبری كه فرمودند  ــه فرمايش مقام معظ ب
»خیلی از كشورها وقتی به دريا رسیدند، سوار 
ــدند و درياها را پیمودند و به اقصی  كشتی ش
ــفر كردند، اما وقتی ما )ايرانیان(  نقاط دنیا س
به دريا رسیديم، متوقف شديم...« تصريح كرد: 
ــم رهبری نیز، در  ــاس، مقام معظ »بر اين اس
اين زمینه، نظر و تأكید دارند كه بايد سواحل 
كشور در مرحله ي توسعه يافتگی قرار گیرد.«

ــاخت ها،  ــعه زيرس صدر، از عواملي نظیر: توس
ــش ظرفیت جابه جايی  ــز ناوگان و افزاي تجهی

معاون وزیر راه و شهرسازی، با اعالم توسعه ي ظرفیت های سیاحتي بنادر، خبر داد

  اواسط مهرماه گذشته، مديرعامل سازمان بنادر و دريانوردی، به همراه اعضای هيات عامل اين سازمان، در حاشيه ي بازديد از 
روزنامه ي ايران، به پرسش هاي خبرنگاران اين رسانه نيز پاسخ گفت. معاون وزير راه و شهرسازی، در اين ديدار با تشريح وضعيت 
حمل و نقل مسافري دريايی در شمال و جنوب كشور و مقايسه ي آماری شرايط حاضر سفرهای دريايی با سال 1375 و با دولت های 
از  با رويكرد توسعه ي حمل و نقل مسافري دريايی و استفاده  افزايش حضور مردم و  براي  انجام طرح هايی  از  هفتم و هشتم، 

ظرفيت های سياحتی – گردشگری سواحل و بنادر خبر داد. 
اين در حالی است كه جمهوری اسالمی ايران با دارا بودن بيش از 5800 كيلومتر طول سواحل و حدود يك سوم مرز آبي، كشوری 

دريايی به شمار می آيد.
اگر در اين زمينه، به طور متوسط، حدود 6 كيلومتر عرض نوار ساحلي با قابليت و امكانات سكونتي، مورد توجه قرار گيرد، در 
اين صورت، مساحت نوار ساحلي، حدود 35 هزار كيلومتر مربع برآورد خواهد شد. همچنين، مساحت آب هاي سرزميني و تحت 
حاكميتي ايران،  حدود 190 هزار كيلومترمربع محاسبه گرديده است. البته در شرايط كنوني، در بيش تر بنادر و نوار ساحلي كشور 
كه جمعيت مناسبي استقرار دارند، توسعه ي زيرساخت ها براي بهره برداري مطلوب از پتانسيل هاي دريايي انجام شده است و يا 
مراحل اجرايي را مي گذراند. همچنين، با توجه به اين مهم، در حال حاضر با مشاركت و سرمايه گذاري هاي دولت و بخش خصوصي، 
بيش از 4700 ميليارد تومان پروژه در سواحل و بنادركشور اجرا مي شود. بر اين اساس، با تدوين استراتژي ها و راهبردهاي مشخص، 
درآمدهاي اقتصادي قابل توجهي از فعاليت هاي بخش دريايي كشور مي توان به دست آورد كه اين امر، عالوه بر محروميت زدايي و 

اشتغال زايي فراوان، سنگ بنايي براي كاهش وابستگي به اقتصاد تك محصولي نفت نيز به شمار مي آيد.
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ــوان اقداماتي در  ــافر در بنادر، به عن كاال–مس
ــرد و افزود:  ــعه ي دريامحور ياد ك جهت توس
ــاس، در حال حاضر، ظرفیت بنادر  »بر اين اس
ــور، 163 میلیون تن است كه اين  تجاری كش
ــعه، به رقم  میزان تا پايان برنامه ي پنجم توس

210 میلیون تن خواهد رسید.« 
معاون وزير راه و شهرسازی، از انجام طرح هايی 
ــعه ي  ــور مردم برای توس ــرای افزايش حض ب
ــتفاده از  ــافري دريايی و اس ــل و نقل مس حم
ظرفیت های سیاحتی – گردشگری سواحل و 
ــه عنوان نمونه، طی  ــادر خبر داد و گفت: ب بن
ــته در اين زمینه،  مطالعه ي  ــال گذش چند س
مقايسه اي با كشورهای توسعه يافته  در زمینه 
ــافر دريايي كه پتانسیل های  حمل و نقل مس
دريايی نظیر كشورمان دارند، صورت گرفت. 

ــاهده شد كه در برخی  البته در اين روند، مش
از اين كشورها با استفاده ي مطلوب از ظرفیت 
ــواحل و دريا، به میزان جمعیت كشورشان،  س
ــفر دريايی انجام می شود.« وي با  ــالیانه س س
ــاره به اين كه زمانی كه مطالعه ي يادشده،  اش
ــالیانه حدود  ــل اجرايی را می گذراند، س مراح
ــفر دريايی در  ــزار نفر س ــون و 800ه 5 میلی
ــد، افزود: »بر اين اساس،  ــور انجام می ش كش
ــفر  ــعه ي س ــم انداز برای توس تدوين يک چش
ــگری دريايی با عنوان طرح »حمد«  و گردش

)حمل مسافر دريايی( مدنظر قرار گرفت.« 
ــاره به اين كه در زمان مطالعه ي  »صدر« با اش
ــور،  ــافری بنادر كش طرح حمد، ظرفیت مس
ــت:  ــت میلیون نفر بود، اظهار داش حدود هف

ــاس، فراهم ساختن زمینه ي بهره  »بر اين اس
ــور از سفرهای  مندي 50 درصد جمعیت كش
ــگری تا پايان افق چشم انداز  دريايی – گردش
ــن میزان را با  ــر قرار دارد كه اي 1404 مدنظ
توجه به جمعیت كنونی كشور، می توان حدود 
35 میلیون نفر – سفر در سال برآورد كرد.« 

رشد 160 درصدی سفرهای دریایی 
ــوردي از  ــادر و دريان ــازمان بن ــل س مديرعام
ــاخت ها براي توسعه  آماده سازی برخی زيرس
ــفرهاي دريايي خبر داد و گفت: »به عنوان  س
ــاخت پايانه ي مسافری بندر آبادان،  نمونه، س
سامان دهی و توسعه ي پايانه ي مسافری بندر 
ــهر برای انجام سفر از ايران به كويت و  خرمش
بالعکس، سرمايه گذاری در بخش های مسافری 
ــاخت پايانه و اسکله در بندر  ــهر، س بندر بوش
ــکله و پايانه ي مسافری در  ــاخت اس گناوه، س
ــعه بندر مسافري شهید  جزيره ي خارک، توس
حقانی در بندرعباس، توسعه ي بخش مسافری 
ــعه و ساخت اسکله و پايانه ي  بندر لنگه، توس
ــهید باهنر برخی از اقدامات   مسافری بندر ش
ــمار می آيند.  ــده در اين زمینه به ش انجام ش
ــاه آينده )ايام  ــن، اگرچه طی چند م همچنی
دهه ي فجر(، پروژه ی توسعه ي بخش مسافری 
بندرشهید ذاكری به بهره برداری می رسد، اما 
ــهر نیز،  ــمالی نظیر؛ انزلی و نوش ــادر ش در بن
ــامان دهی  ــای قابل توجهی برای س ظرفیت ه

سفرهای دريايی به وجود آمده است. «
»صدر« با اشاره به اين كه در حال حاضر برای 
ــفر، ظرفیت  ــون و 500 هزار نفر–س 10 میلی
ــفرهای دريايی ايجاد شده است، افزود: »بر  س
اين اساس در سال گذشته، 8 میلیون و 800 

هزار نفر–سفر دريايی انجام شده است.« 
وی گفت: »میزان جابه جايی مسافران دريايی 
ــال 1357، حدود 300 هزار نفر بود، در  در س
ــه 2 میلیون و 400  ــال 1383، اين رقم ب س
ــال 1389 به رقم 6  ــید و در س ــزار نفر رس ه

میلیون و 400 هزار نفر افزايش يافت.« 
ــازی، افزود: » براي  ــاون وزير راه و شهرس مع
ــب و ايمن  جبران كمبود ناوگان دريايی مناس
ــته  ــال گذش ــفرهای دريايی، از چند س در س
ــي به میزان  ــهیالت بانک ــون، ارائه ي تس تاكن
حدود 400 میلیارد تومان با سود صفر درصد 
ــازمان  ــده ي س ــل منابع وجوه اداره ش از مح
ــازی  ــاخت و نوس بنادر و دريانوردی، برای س
ــش خصوصی  ــه بخ ــافری ب ــناورهای مس ش
ــون تعدادي  ــت كه تا كن ــاص يافته اس اختص
شناور مسافري مجهز به ناوگان دريايي اضافه 

شده است.« 

منطقه ي رامسر و بندر حقانی، پایلوت 
توسعه ي گردشگری دریایی 

مهندس سید عطاءاله صدر گفت: »با توجه به 
ــتای استفاده  محدوديت منابع دولتی در راس
ــی، ارائه ي  ــای درياي ــري از ظرفیت ه حداكث

ــازمان بنادر و دريانوردی به  ــط س مجوز توس
ــرمايه گذاران بخش خصوصی برای ساخت  س
ــافری و مارينا های  ــادر مس ــرداری بن و بهره ب
تفريحی ـ مسافری در دستور كار مي باشد.« 
مديرعامل سازمان بنادر و دريانوردی از اجرای 
ــعه ي  ــن و پايلوت برای توس ــرح بنیادي دو ط
گردشگری دريايی با مشاركت بخش خصوصی 
ــن پروژه ها در  ــزود: »يکی از اي ــر داد و اف خب
ــد؛ به اين  ــهید حقانی اجرا خواهد ش بندر ش
ــک مجموعه ي بزرگ،  ــاخت ي صورت كه با س
ــای تفريحی،  ــه ماريناه ــی از جمل بخش هاي
مجموعه ي گردشگری، نظیر: هتل، كمپینگ، 
سیستم های ورزش آبی و مركز تجاری در اين 

بندر ايجاد خواهد شد.« 
ــای جديد  ــت: »ايجاد ظرفیت ه ــدر« گف »ص
ــب را برای  ــترهاي مناس ــدر حقانی، بس در بن
ــد آورد كه از  ــق اين امور به وجود خواه تحق
ــات اجرايی  ــوان به آغاز عملی ــه می ت آن جمل
ــافری بندر شهید حقانی  ساخت پايانه ي مس
ــاره به اين كه عالوه بر  ــاره كرد.« وی با اش اش
ــه ي اول اين پروژه )بخش  ــايل، مرحل اين مس
ــکله های شناور،  ــامل: ساخت اس دريايی(، ش
ــازی صورت گرفته  نصب سايبان و محوطه س
ــت، افزود: »تا كنون، میزان سرمايه گذاری  اس
ــه حدود 100  ــی در اين زمین بخش خصوص
ــال  ــت و طی چند س ــارد تومان بوده اس میلی
آينده، مجموع پروژه ي يادشده، به بهره برداری 

كامل خواهد رسید.« 
معاون وزير راه و شهرسازی، با اشاره به احداث 
كنار گذر ساحلي رامسر در آينده نزديک اظهار 
داشت: »شهر رامسر، از يک طرف به كوه و از 
سمت ديگر به دريا محدود است، برای ساخت 
كنارگذر يا بايد از زمین های منطقه ي شهری 
ــتفاده  ــتانی اس ــا اراضی منطقه ي كوهس و ي
ــل از زير كوه هاي  ــد و يا به صورت تون می ش
ــر كنار گذر عبور مي كرد  ــهر رامس جنوبي ش
ــادی در خريد  ــه دلیل عدم توجیه اقتص كه ب
زمین و ساخت تونل با هزينه  بسیار گزاف، اين 
ــفر هیئت محترم دولت  كار انجام نشد. در س
ــتان مازندران مقرر گرديد كه كنار گذر  به اس
ــر از داخل دريا  ــول تقريبي 10 كیلومت به ط
ــازمان  ــئولیت كار به عهده س عبور كند و مس
ــته شد. براي اجراي  بنادر و دريانوردي گذاش
ــن طرح، به صورت پايلوت، طراحی پروژه ي  اي
ــده، انجام و قرار شد كه بخش خصوصی  يادش
ــرمايه گذاری كند. از اين رو،  ــن پروژه س در اي
طرح يادشده، به صورت يک بسته ي اقتصادی 

ارائه شد.« 
ــوردی، با  ــادر و دريان ــازمان بن مديرعامل س
ــرمايه گذار در  ــاره به اين كه قرار است س اش
ــتحصال اراضي از دريا و ايجاد مراكز  قبال اس
تفريحي و گردشگري، ساخت كنارگذر ساحلي 
ــر به طول تقريبي 10 كیلومتر و تحويل  رامس
ــه دولت را، انجام دهد، گفت: »اين پروژه  آن ب
ــامل 10 كیلومتر آزادراه چهارخطه )رفت و  ش
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برگشت و ايجاد قطار برقی به صورت دوخطه( 
ــتحصال حدود 132 هکتار زمین از دريا  و اس
مي باشد، برآورد اولیه ي مجموع سرمايه گذاری 
ــن پروژه، بیش از هزار و 200  خصوصی در اي
ــود.« معاون  میلیارد تومان تخمین زده مي ش
ــازی، از تصويب كلیات طرح  وزير راه و شهرس
يادشده در شورای عالی معماری و شهرسازی 
ــور خبر داد و گفت: »دستور اجرای طرح  كش

نیز، صادر شده است.« 
ــوردی، از  ــادر و دريان ــازمان بن مديرعامل س
ــروژه ي  ــرمايه گذار پ ــی با س ــرات نهاي مذاك
ــح كرد: »البته طی  ــده، خبر داد و تصري يادش
ــته نیز، متن تفاهم نامه ي اولیه  چند روز گذش
ــد كه به نظر می آيد، طی هفته های  تدوين ش

پیش رو، به امضا برسد.« 
ــاخت اين پروژه را از سوی  »صدر«، دوره ي س
ــال برآورد كرد و  ــرمايه گذار را حدود سه س س
ــاخت آزادراه  گفت: »البته در مرحله ي اول، س
ــی از اراضی و در مرحله ي  ــتحصال بخش و اس
ــتحصال و توسعه ي طرح های  دوم، تکمیل اس
تکمیلی پروژه مدنظر قرار خواهد گرفت.« وی 
ــزارش اولیه ي مطالعات  ــاره به تهیه ي گ با اش
محیط زيستی اين پروژه، افزود: »در اين راستا 
عالوه بر انتخاب مشاور محیط زيستی، ارزيابی 

مطالعات نیز در مراحل اجرايی قرار دارد.« 

ارائه ي مجوز ایجاد شركت های گردشگری 
دریایی 

ــازی، يکی از مباحث  معاون وزير راه و شهرس
ــفرهای دريايی را  ــعه ي س ــن در توس بنیادي
استفاده ي مناسب از طول سواحل ايران دانست 
ــفرهای  ــتا، بايد س و اظهار كرد: »در اين راس

ــاحلی سازمان دهی شوند.«  دريايی در نوار س
ــناورهای مناسب )برخوردار از  صدر، وجود ش
ــناور( را يکی  ــات اقامتی، نظیر: هتل ش امکان
ــت و گفت:  از الزامات تحقق اين ديدگاه دانس
ــاحلی كشور اجرا  ــئله در نوار س »اگر اين مس
ــفرهای گردشگری  ــود،به عنوان نمونه، س ش
ــهر، بندرعباس،  دريايی بین بندر امام، ماهش
ــت و  ــهر و چابهار به صورت رفت و برگش بوش
ــفر به جزيره ي كیش، هرمز و هنگام مي  يا س
تواند انجام پذيرد. البته انجام اين امر در بنادر 

شمالی نیز، امکان پذير است.« 
ــوردی، با  ــادر و دريان ــازمان بن مديرعامل س
ــاره به اين كه تأسیسات اولیه ي جابه جايی  اش
ــت، افزود:  ــافران دريايی، فراهم شده اس مس
ــت  ــی، ظرفی ــای اجراي ــل طرح ه ــا تکمی »ب
مسافرت های دريايی در آينده، به 12 میلیون 
نفر- سفر در سال خواهد رسید.« معاون وزير 
ــاز و كار مطلوب  ــازی، از نبود س راه و شهرس
ــگری دريايی، با در  در ارائه ي خدمات گردش
ــط  ــن امکانات اقامتی- رفاهی توس نظر گرفت
ــافرتی، به عنوان يک مسئله ي  آژانس های مس
ــزود: »اگرچه در اين  ــل تأمل ياد كرد و اف قاب
زمینه به ساير زيربخش ها از جمله حمل و نقل 
زمینی و هوايی، خدمات ارائه می شود، اما برای 
ــامان دهی اين مسئله در حوزه ي دريايی، با  س
ــاتی برگزار شد و  اتحاديه ي تورگردانان جلس
قرار شد، اين ظرفیت در آژانس های مسافرتی 
ــود. البته در اين روند، اتحاديه ي  نیز ايجاد ش
ــفرهای  ــان نیز، برای فروش بلیت س تورگردان
ــاير خدمات خود  ــی، در كنار ارائه ي س درياي
ــاس،  ــالم آمادگی كرد. همچنین براين اس اع
ــر بازاريابی در  ــتیرانی نیز، ام بايد خطوط كش

حوزه ي جذب مسافران دريايی در مسیرهای 
ــاحلی كشور را نیز، مدنظر قرار  مختلف نوار س

دهند.« 
ــادر و دريانوردی  ــازمان بن صدر، از آمادگی س
ــراد و مجموعه هايی  ــرای ارائه ي مجوز به اف ب
ــركت های  ــدازی آژانس و ش ــد راه ان ــه قص ك
ــافرت دريايی يا تركیبی، به  ــگری مس گردش
ــی را دارند،  ــی- زمین ــورت هوايی- درياي ص
ــه اين كه برای  ــت: »با توجه ب ــر داد و گف خب
ــازمان دهی مناسبی  انجام اين امر، تاكنون س
صورت نگرفته است، فضای قابل توجهی براي 
ــی در اين  ــاركت و حضور بخش خصوص مش
ــوان نمونه، فقط در  ــه وجود دارد. به عن زمین
ــال جاری، میزان سرمايه  جذب  نیمه ي اول س
ــده بخش خصوصی در توسعه ي پس كرانه  ش
بنادر، حدود 350 میلیارد تومان بوده است.« 
مديرعامل سازمان بنادر و دريانوردی، با اشاره 
به موافقت سازمان گردشگری برای تسريع در 
ــئوالن اين سازمان  انجام اين امر افزود: »مس
ــز، اعالم كرده اند كه به محض ارائه ي مجوز  نی
سازمان بنادر به متقاضیان، مجوز گردشگري 
ــافرتی را صادر  ــراي آژانس های مس دريايی ب

كنند.«■

فراهم ساختن زمینه ي بهره مندي 50 درصد جمعیت 
کشور از سفرهای دریایی – گردشگری تا پایان افق 
چشم انداز 1404 مدنظر قرار دارد که این میزان را با 
توجه به جمعیت کنونی کشور، می توان حدود 35 

میلیون نفر – سفر برآورد کرد.
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و  حمل  كريدور  ملي  دبيران  اجالس  در 
تفليس  در  كه  تراسيكا  بين المللي  نقل 
گرجستان برگزار شد، چگونگي عضويت 
اعضاي اين كريدور در موافقت نامه حمل 
ضرورت  بر  و  بررسي  چندوجهي  نقل  و 
ذي ربط  قانوني  مراحل  انجام  در  تسريع 

تاكيد شد.

بر اساس اين گزارش به نقل از روابط عمومي 
جاده اي،  نقل  و  حمل  و  راهداري  سازمان 
راه  وزير  معاون  افندي زاده"،  شهريار  "دكتر 
در  كه  سازمان  اين  ريیس  و  شهرسازي  و 
به  اشاره  با  بود،  كرده  شركت  اجالس  اين 
»عمده ترين  گفت:  يادشده،  نشست  نتايج 
نهايي  توصیه ي  قالب  در  اجالس،  تصمیمات 

مدون در ارتباط با میزان پیشرفت كشورهاي 
براي  عمل  برنامه ي  تحقق  جهت  عضو، 
دوره ي زماني 2012-2010، با هدف اجراي 
كريدور  اين  توسعه ي  و  تراسیکا  استراتژي 
حمل و نقل بین المللي بود، كه در آن تأكید 
را حداكثر ظرف  اعضا گزارش هاي خود  شد، 
مدت 20 روز به دبیرخانه تسلیم كنند، تا در 
بررسي  تراسیکا  بین دولتي  نهمین كمیسیون 
شود. همچنین وضعیت الحاق كشورهاي عضو 
چندوجهي،  نقل  و  حمل  نامه ي  موافقت  به 
اعضاي  مقرر شد،  و  بررسي  اخیر  اجالس  در 
نامه،  موافقت  اين  به  پیوستن  براي  ذي ربط 
اقدام الزم  قانوني،  مراحل  پیگیري  به  نسبت 

را به عمل آورند.«
وي افزود: »درخصوص تصويب برنامه ي عمل 

با اهداف افزايش ايمني و امنیت حمل و نقل 
اجالس  تراسیکا،  زمیني  كريدور  مسیر  در 
روز،   20 ظرف  حداكثر  اعضاء،  كرد،  توصیه 
پیشنهادهاي خود را به دبیرخانه ارسال كنند، 
امنیت حمل و  و  ايمني  پروژه ي  تا دبیرخانه 
نقل زمیني )LTSS( و كمیسیون اروپا، براي 
آن،  متعاقب  و  كند  اقدام  آن  كردن  نهايي 
دبیران  آتي  اجالس  در  مربوطه  پیش نويس 
ملي تراسیکا و نهمین اجالس كمیسیون بین 

دولتي تراسیکا، مورد بررسي قرار گیرد.«
داشت:  اظهار  شهرسازي،  و  راه  وزير  معاون 
پیش نويس  از  استقبال  ايراني، ضمن  »هیأت 
تهیه شده، اعالم كرد، باتوجه به اين كه ايمني 
و  جهاني  موضوع  يک  جاده اي  نقل  و  حمل 
دغدغه همه ي كشورهاي عضو تراسیکا است؛ 

در نشست دبیران ملي کریدور حمل ونقلی تراسیكا بررسي شد
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همه ي  اروپا  اتحاديه ي  است  الزم  بنابراين، 
نظر  در  بدون  را  الزم  تمهیدات  و  اقدامات 
اختیار  در  سیاسي،  مالحظه  هرگونه  گرفتن 

كشورهاي عضو قرار دهد.«
وي با اشاره به اجراي مفاد استراتژي توسعه ي 
بر  مبني  میالدي   2012 سال  تا  تراسیکا 
تراسیکا،  بین المللي  سازمان  شکل گیري 
اجالس  در  زمینه،  اين  »در  كرد:  خاطرنشان 
را  خود  مواضع  كه  كشورهايي  شد  توصیه 
تاكنون اعالم نکرده اند، ديدگاه ها و طرح هاي 
هیأت  كه  كنند؛  اعالم  دبیرخانه  به  را  خود 
ايراني، قباًل موافقت خود را اعالم كرده بود.«

ريیس سازمان راهداري وحمل و نقل جاده اي، 
همکاري دبیرخانه با گمركات كشورهاي واقع 
در جاده ي ابريشم را از ديگر محورهاي مورد 
دانست  تراسیکا  ملي  دبیران  اجالس  توجه 
گرفتن  نظر  در  به  »باتوجه  داشت:  اظهار  و 
مدت20 روز براي ارسال نظر و پیشنهادهاي 
اعضا درخصوص موارد مرتبط با همکاري هاي 
گمركي به دبیرخانه، ايران قباًل پیشنهاد خود 
را در رابطه با چگونگي همکاري میان دبیرخانه 
بود.  كرده  اعالم  عضو  كشورهاي  گمركات  و 
عمل  برنامه ي  تحقق  راستاي  در  همچنین، 
جاده اي  نقل  و  حمل  توسعه ي  اجراي  براي 
توصیه  اجالس  تراسیکا،  در مسیر  بین المللي 
كرد، با در نظر گرفتن ديدگاه هاي اعضا و با 
هدف افزايش رقابت پذيري و جذابیت كريدور 
در  تا  پیشنهادات جمع بندي شوند،  تراسیکا، 
نهمین اجالس كمیسیون بین دولتي تراسیکا 
كه در تاريخ 24 تا 25 نوامبر 2011 در شهر 
بخارست روماني برگزار مي شود، مورد بررسي 

قرار گیرد.«

شهرسازي  و  راه  وزير  معاون  نشست 
توسعه ي  و  اقتصاد  وزارت  مسئوالن  با 

پايدار گرجستان 
ملي  دبیران  اجالس  برگزاري  حاشیه ي  در 
افندي زاده"،  شهريار  "دكتر  تراسیکا،  كريدور 
معاون وزير راه و شهرسازي و ريیس سازمان 
راهداري وحمل ونقل جاده اي، ضمن ديدار 
پايدار  توسعه  و  اقتصاد  وزارت  مسئوالن  با 
گرجستان، بر ضرورت توسعه ي همکاري هاي 
حمل و نقلي و ترانزيتي، باتوجه به عالقه مندي 
ارائه ي گزارشي  با  طرف گرجي تاكید كرد و 
دو  میان  نقلي  و  همکاري هاي حمل  روند  از 
كشور، گفت: »در شش ماه اول سال 2011 
میالدي، تعداد 3000 پروانه ي تردد بین ايران 
و گرجستان، از پرداخت عوارض ورودي معاف 
شد، كه باتوجه به رو به پايان بودن پروانه هاي 
براي  كرد،  موافقت  گرجي  طرف  دريافتي، 
ماه هاي  باقي مانده از اين سال میالدي، حداقل 
500 برگ در اختیار طرف ايراني قرار گیرد. 
ناوگان  گذشته،  ماه  شش  در  كه  اين  ضمن 
به  مشکلي،  هیچ  بدون  گرجستان،  جاده اي 
و  شده  وارد  ايران  اسالمي  جمهوري  قلمرو 

بارگیري كرده اند.«
ترانزيت،  امر  در  دولت  ويژه ي  نماينده ي 
همچنین در جريان گفت و گو با طرف گرجي، 
عضويت جمهوري اسالمي ايران، گرجستان و 
آذربايجان در كريدور تراسیکا را  يک موقعیت 

ويژه ترانزيتي دانست و يادآور شد: 
»اين موقعیت، امکان ترانزيت كاال و دسترسي 
شرقي  جنوب  آسیاي  اروپا،  آزاد،  آب هاي  به 
قلمرو  از  گرجي،  طرف  براي  را  افغانستان  و 
جمهوري اسالمي ايران به وجود آورده است؛ 
از  دارد كه  تمايل  ايراني  دلیل، طرف  اين  به 
برنامه هاي دولت گرجستان براي سال 2012 
و  كاال  ترانزيت  میزان  با  ارتباط  در  میالدي، 
مطلع  گرجي،  طرف  پیشنهادي  مسیرهاي 
شود، تا جمهوري اسالمي ايران نیز، امکانات 
نقل  و  حمل  شركت هاي  اختیار  در  ويژه اي 

گرجستان قرار دهد.«
با  نشست  در  افندي زاده"،  شهريار  "دكتر 
اشاره  با  گرجستان،  اقتصاد  وزارت  مسئوالن 
توسعه ي  جهت  در  شده  انجام  اقدامات  به 
ترانزيتي،  و  نقلي  و  حمل  زيرساخت هاي 
جمهوري  شهرسازي  و  راه  »وزارت  گفت: 
و  الزم  زيرساخت هاي  همه ي  ايران،  اسالمي 
امکانات ضروري را در بنادر، پايانه هاي مرزي 
توسعه ي  و  ايجاد كرده  ترانزيتي  و جاده هاي 
به تصويب دولت رسیده است و هم  نیز،  آن 
از جمله  دارد.  قرار  اجرا  مرحله ي  در  اكنون، 
اتصال بندرعباس به  در بخش ريلي، درصدد 
نیز،  آينده  و در  آذربايجان هستیم  جمهوري 
همه ي شبکه هاي ريلي و حلقه هاي موردنیازدر 
ايران تکمیل خواهد شد. در اين زمینه احداث 
حدود 12 كیلومتر ريل در خاک آذربايجان به 

سمت آستارا بسیار ضروري است.«
نقل  و  حمل  و  راهداري  سازمان  ريیس 
آذري،  جاده اي، تصريح كرد: »چنانچه طرف 
كند،  احداث  را  يادشده  ريل  كیلومتر   12
باتوجه به اين كه در حال حاضر كامیون هاي 
ايراني،  بین المللي  نقل  و  حمل  شركت هاي 
جمهوري  اين  قلمرو  در  را  خود  محموالت 
با  باز مي گردند،  ايران  به  و  كنند  مي  تخلیه 
كشور،  دو  مشترک  مرز  در  محموالت  تخلیه 
از  و  گرجستان  به  كاال  آسان  ترانزيت  امکان 
آسیاي  و  آزاد  آب هاي  سمت  به  گرجستان 
جنوب شرقي فراهم مي شود و میزان ترانزيت 
در اين منطقه، رشد چشمگیري خواهد يافت. 
از سوي ديگر، جمهوري اسالمي ايران آمادگي 
دارد، پل مربوط به اين مسیر را در مرز آستارا 

با سرمايه ي خود تعريض و بازسازي كند.«
تکمیل  از  شهرسازي،  و  راه  وزير  معاون 
پروژه ي احداث خط آهن بندرعباس – قزوين 
– رشت طي چند ماه آينده خبر داد و افزود: 
مرز مشترک  تا  آستارا   – »فقط مسیر رشت 
دو كشور به طول 150 كلیومتر باقي مي ماند 
كه طبق برنامه ريزي انجام شده، در نظر است 
كه ساخت اين بخش نیز، آغاز شود. با تکمیل 

اين پروژه ي ملي در خاک كشورمان، هزينه و 
زمان حمل، كاهش قابل مالحظه اي خواهد 
يافت و همکاري هاي حمل و نقلي منطقه اي 

رونق مي گیرد.«
اقتصاد  وزير  معاون  گزارش،  اين  براساس 
تمايل  نیز،  گرجستان  پايدار  توسعه ي  و 
در  سرمايه گذاري  براي  را  خود  متبوع  دولت 
پروژه هاي زيرساختي حمل و نقل كشورمان، 
به ويژه در ساخت پل، تونل، جاده  با تکنولوژي 
جديد و روز دنیا اعالم كرد و طرف ايراني نیز، 
اظهار داشت كه جذب سرمايه گذاري و اجراي 
ايران  و  انجام مي شود  راه مناقصه  از  پروژه ها 
فاينانس،  يا   BOT صورت  به  دارد،  آمادگي 
شركت هاي  توانمندي   از  بخش،  دو  هر  در 
گرجي بهره مند شود. همچنین، در اين زمینه 
فهرست  شهرسازي،  و  راه  وزارت  شد،  مقرر 
براي طرف گرجي  را متعاقباً  پروژه هاي خود 

ارسال كند.
بر اساس اين گزارش، طرف گرجي نیز با تأكید 
بر ضرورت افزايش همکاري هاي حمل و نقل 
هوايي، خواستار ارزيابي امکانات سازمان هاي 
ذي ربط طرفین براي افزايش پروازهاي فعلي 

و پروازهاي چارتر شد.
"دكتر  نشست  جريان  در  است،  گفتني 
شهرسازي  و  راه  وزير  معاون  افندي زاده"، 
پايدار  توسعه ي  و  اقتصاد  وزير  معاون  با 
گرجستان، توافق شد كه اجالس همکاري هاي 
حمل و نقلي جاده اي میان دو كشور، ظرف دو 
ماه آينده در تهران برگزار شود؛ تا دو كشور، 
و  دقیق   طور  به  را  خود  همکاري  محورهاي 
تدوين  را  الزم  كار  دستور  و  بررسي  كامل 

كنند. ■

وزارت راه و شهرسازي جمهوري اسالمي ایران، 
همه ي زیرساخت هاي الزم و امكانات ضروري را 
در بنادر، پایانه هاي مرزي و جاده هاي ترانزیتي 
ایجاد کرده و توسعه ي آن نیز، به تصویب دولت 
رسیده است و هم اکنون، در مرحله ي اجرا قرار 

دارد.
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مع�اون وزير راه و شهرس�ازي در مراس�م  
گراميد اش�ت روز ملي ايمنی و آتش نشانی 
ك�ه در منطق�ه ي وي�ژه ي اقتص�ادی بندر 
ام�ام خمين�ی )ره(  برگزار ش�د، به اهميت 
نقش آتش نش�ان ها در ارتق�اء ايمني بنادر 
و دريانوردي اش�اره ك�رد و از اين كه آتش 
نشان ها جان و مال انسان ها را از آتش دنيا 
حفظ كرده و نجات مي دهند، آن را اقدامي با 
ارزش و مورد رضاي حق تعالي قلمداد كرد. 

ــت  وي در ادامه، عالوه بر پرداختن به پديده زش
دزدی دريايی، به عنوان پديده اي رو به گسترش 
در جهان، از اقدامات جمهوري اسالمي ايران براي 
حفظ امنیت آبراهه ها و شناورهاي عبوري ياد كرد 
و به اقدامات سازمان بنادر در سامان دهی وضعیت 
ايمنی بنادر در شمال و جنوب كشور اشاره كرد و 
از توجه جدي به توسعه ي زيرساخت هاي ايمني 

خبر داد.
ــید عطاء اله صدر«، با اشاره به شعار  »مهندس س
ــازمان جهاني دريانوردي تحت  ــال 2011 س س
ــی در واكنش به دزدی  عنوان " اتحاد وهماهنگ
دريايي "، لزوم توجه ويژه به اين موضوع، باتوجه 
ــه نقش حمل ونقل دريايي در اقتصاد جهاني و  ب
هزينه هاي هنگفت كشورها در مبارزه با اين پديده 

شوم را از سوي همه كشورها ضروري دانست.
ــدس صدر« با اعالم اين كه هزينه ي مبارزه  »مهن
ــاالنه بالغ  بر 10 تا 12  با اين پديده  تا كنون، س

میلیارد دالر برآوردشده است، از تالش های ارتش 
جمهوري اسالمي در اعزام نیرو به منطقه ي خلیح 
عدن و سواحل كشور سومالي، به منظور پشتیباني 

و حمايت از كشتي هاي تجاري، قدردانی كرد.
ــوردي، يکي از  ــازمان بنادرودريان ــل س مديرعام
اقدامات مهم اين سازمان را، همکاري با مسئوالن 
شركت كشتیراني جمهوري اسالمي، در راستاي 
اتخاذ راهکارهاي اجرايي براي عبور ايمن كشتي ها 
ــوع دزدان  ــیب هاي مترتب با موض و كاهش آس

دريايي بیان كرد.
معاون وزير راه و شهرسازی، حفظ ايمني در بنادر، 
را يکي از وظايف اصلي سازمان بنادرودريانوردي 
ــت و كاهش 20 درصدي حوادث و ارتقاي  دانس
ــاخص هاي ايمني در برنامه ي 5 ساله را جزو  ش

اهداف سازمان برشمرد.
وي، توجه به توسعه ي زيرساخت هاي سخت افزاري 
ــه ي ايمني، ازجمله ارتقاي  و نرم افزاري در زمین
سطح ايمني تجهیزات دريايي و خشکي، آموزش 
ــاني، رعايت  ــر آتش نش ــت نیروهاي ماه و تربی
آيین نامه ها و استانداردها و به طور كلي، اهمیت 
ــي در ارتقاء كاهش  ــه نقش افزايش ايمن دادن ب
كیفیت ارائه ي خدمات به مشتريان را از مهم ترين 
اقدامات سازمان بنادرودريانوردي در راستاي سطح 

ايمني بنادر تشريح كرد.
»مهندس صدر« در بخش ديگر از سخنان خود، 
ــتان خوزستان، به خصوص  به موقعیت بنادر اس

ــدر امام خمیني  ــژه ي اقتصادي بن منطقه ي وي
)ره( اشاره كرد و افزود: »منطقه ي ويژه اقتصادي 
ــزار هکتار  ــازده ه ــي )ره( با ي ــام خمین بندرام
مساحت، بزرگ ترين منطقه ي ويژه ي اقتصادي 
ــود و با سرمايه گذاري هاي  كشور محسوب مي ش
صورت گرفته در چند سال اخیر، كه بسیار در خور 
توجه بوده، توانسته است، نقش خود را به عنوان 
دومین بندر بزرگ كشور و كانون غالت و ترانزيت 

فرآورده هاي نفتي ايفا كند.«
ــاره به سرمايه گذاري هاي  »مهندس صدر« با اش
ــط بخش خصوصي در ساخت  انجام گرفته توس
كارخانجات صنعتي در منطقه ي ويژه ي اقتصادي 
بندرامام خمیني )ره(، گفت: »زمینه ي ورود  بندر 
امام خمینی به نسل سوم بنادر، فراهم شده و امید 
است كه با جاري شدن قوانین و مقررات مناطق 
ــتاب بیش تري  ــژه ي اقتصادي، اين روند از ش وي

برخوردار شود.«
ــا توصیف مزيت هاي مهم منطقه ي ويژه ي  وي ب
ــبت به ساير  اقتصادي بندرامام خمیني )ره( نس
ــور، ازجمله دسترسي آسان به بیش از  بنادر كش
ــور  ــد از مراكز صنعتي و جمعیتي كش 70 درص
در مركز و نیمه ي غربي كشور، اظهار داشت كه: 
»سازمان بنادرو دريانوردي، رويکرد اصلي خود در 
اين بندر را، مبتني بر تبديل شدن به كانون تخلیه 
و بارگیري انواع غالت و ترانزيت كاال به كشورهاي 

همسايه، به ويژه عراق و تركیه قرار داده است.«

مدیر عامل سازمان بنادر و دریانوردی در مراسم روز ملی آتش نشانی خبر داد
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ــاره به موفقیت هاي  »مهندس صدر«، ضمن اش
بنادر در زمینه ي جذب سرمايه  و همکاري بخش 
خصوصي، به ويژه سرمايه گذاران خارجي، گفت: 
»طي چندماه اخیر، بیش از 3000 میلیارد ريال 

سرمايه گذاري در بنادر جذب شده است.«
ــي و موجود در  ــاره به ظرفیت هاي خال وي با اش
ــادي بندرامام خمیني )ره(،  منطقه ي ويژه اقتص
اظهار داشت: »با توجه به هدفمند كردن يارانه ها و 
تأثیر آن در اتخاذ تدابیر الزم براي كاهش قیمت 
ــده ي كاالها، كوتاهي مسیر دسترسي به  تمام ش
ــاي مصرف و توزيع كاال از اهمیت ويژه اي  بازاره
برخوردار است كه در اين زمینه، منطقه ي ويژه ي 
اقتصادي بندرامام خمیني )ره(، به دلیل دسترسي 
نزديک تر و آسان تر به مراكز تهیه، توزيع و مصرف 
ــه ي اقتصادي ترين دروازه  ــور به منزل كاال در كش

ورود و خروج كاال به شمار مي رود.«
وی با توصیف مزيت های بندر امام خمینی )ره( به 
لحاظ نزديکی به مراكز جمعیتی در نیمه ي غربی 
ــمال غربی ايران و تأكید بر گسترش تجارت  و ش
و بازرگانی كشور به منظور استفاده از ظرفیت های 
خالی در بنادر، اظهار داشت: »با توجه به اين  كه، 
ــدر امام خمینی )ره(، تخلیه  رويکرد غالب در بن
ــت، اين بندر به عنوان بندر  و بارگیری غالت اس
ــت و بر همین  ــناخته شده اس كانونی غالت ش

اساس، در آن سرمايه گذاری می شود.« 
ــادر و  ــازمان بن ــر عامل س ــر و مدي ــاون وزي مع
ــرمايه گذاری های  ــه س ــا توجه ب ــوردی، ب دريان
انجام شده در بخش های مختلف كه توسط بخش 
خصوصی صورت گرفته، بندر امام خمینی )ره( را 
واجد ظرفیت های مناسب برای ترانزيت سوخت 
عراق دانست و اظهار داشت: »حجم قابل توجهی 
ــراق و حتی تركیه را می توان از اين  كاال  برای ع
بندر ترانزيت كرد و با سرمايه گذاری  قابل توجه 
ــعه ی آن،  ــازمان بنادر و دريانوردی برای توس س
صاحبان صنايع، بازرگانان و سرمايه گذران، بايد از 

اين فرصت استفاده كنند.« 
ــاد منطقه ي ويژه ي اقتصادی  وی همچنین، ايج
در بندر امام خمینی )ره(، امکان سرمايه گذاری 
داخلی با مشاركت سرمايه گذاران خارجی در آن 

را، فرصت بسیار مطلوبي دانست. 
ــاره به موفقیت های  »مهندس صدر«، ضمن اش
بنادر كشورهای همجوار در جذب سرمايه گذاری 
خارجی، اظهار داشت: »با توجه به منابع، معادن 
ــیار خوبی كه در كشور وجود  و ظرفیت های بس
دارد، می توان از اين زمینه ي مهیا براي توسعه ي 

ظرفیت های بنادر كشور بهره گرفت.« 
»مهندس صدر«، جمع ارزش پروژه هاي در حال 
ــازمان را معادل 2 هزار  ــام از منابع داخلی س انج
میلیارد تومان برآورد كرد كه به همین میزان، با 
مشاركت بخش خصوصی، پروژه ي سرمايه كذاری 

در بنادر اجرا می شود. 
ــام خمینی)ره( و  ــاره به قدمت بندر ام وی با اش
تعريف نقش آن در طرح جامع حمل و نقل كشور 
و همچنین، بهره گیری از نصف ظرفیت فعلی آن 
در تخلیه و بارگیری و مبادالت كاال، اظهار داشت: 
ــردن يارانه ها و كاهش  ــه به هدفمند ك »با توج
ــل كاال به داخل  ــده ي حمل و نق قیمت تمام ش
ــی )ره(، اين بندر  ــور از راه  بندر امام خمین كش
به لحاظ برخورداری از ارتباطات ريلي و فاصله ی 
كوتاه حمل تا مركز كشور و قرار گرفتن در مسیر 
ــن، با امکانات قابل  ــور، بندری ايم آزادراهي كش
توجه و مقرون به صرفه براي بازرگانان و صاحبان 
ــوب  مي شود.«  ــتیرانی و كاال محس خطوط كش
ــانی و برگزاری  »صدر« در ادامه بر لزوم اطالع رس
همايشي ويژه ي امکانات مساعد سرمايه گذاری 
با همکاری اتاق بازرگانی براي گسترش مشاركت 

بخش خصوصی تأكید كرد. 
ــازمان بنادر و دريانوردی، ظرفیت  مديرعامل س
ــون تن برآورد   ــور را بالغ بر 163 میلی بنادر كش
ــت ترانزيتی  ــه از 20 میلیون تن ظرفی ــرد ك ك
ــت و با توجه به وجود مناطق آزاد و  برخوردار اس
تجاری درون سرزمینی، به عنوان بنادر خشک و 
پشتیبان، بايد بیش از میزان فعلی كه در حدود ده 
میلیون تن است، براي فعالیت های ترانزيتی، از آن 

بهره  برداري كرد.
ــت 650 نفر از  ــاره به فعالی وی همچنین، با اش
ــان و صرف  ــادر، به عنوان آتش نش نیروهای بن
ــان بابت ارائه ي  ــاالنه 12 الی 15 میلیارد توم س

خدمات آتش نشانی، افزود: »بخش قابل توجهی 
ــط شركت هاو فعاالن بندری  از اين هزينه ها توس

بخش خصوصي تأمین می شود.« 
مدير عامل سازمان بنادرو دريانوردی،  در تشريح 
 HSE ــازمان در بخش مديريت اقدامات اين س
ــادر و آب های  ــتقرار و پايداری ايمنی در بن و اس
  HSE سرزمینی، به  نتايج موفق مديريت متمركز
در بنادر و پايش هوايی آلودگی دريايی اشاره كرد 
ــش هوايی آلودگی  ــزود: »برای اولین بار پاي و اف
دريا جهت ارتقاي ايمنی و دريانوردی و آب های 
سرزمینی انجام شده كه منجر به مديريت بهتر 
ــوانح شده  ايمنی در بنادر و پیش گیری از بروز س

است.« 

برای سرمایه گذاران فرش قرمز پهن كنیم
نماينده ي مردم ماهشهر، سربندر و هنديجان در 
مجلس شوراي اسالمي، به عنوان سخنران بعدی 
ــعه ي بنادر،  ــم، با تاكید بر اين كه توس اين مراس
ــدنی است،  بدون تعامل با بخش خصوصی، ناش

مهندس صدر؛
با توجه به منابع، معادن و ظرفیت های بسیار خوبی 
که در کشور وجود دارد، می توان از این زمینه ي مهیا 

براي توسعه ي ظرفیت های بنادر کشور بهره گرفت.
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ــرمايه گذاری در هر كجای اين  ــرای س گفت: »ب
كشور، به ويژه در بنادر بايد فرش قرمز كنیم«

»خلیل حیات مقدم«، اولین گام برای توسعه ي 
بنادر را خصوصی سازی واقعی و حقیقی دانست 
و تاكید كرد كه بدون خصوصی سازی و تعامل با 
بخش خصوصی، هیچ توسعه ای محقق نخواهد 

شد.
اين نماينده ي مردم در مجلس شوراي اسالمي، 
ــرد: »بايد به بخش خصوصی بها داد و  تصريح ك
برای حضورش در عرصه های مختلف، مانع تراشی 

نکرد.«
ــخنان خود، ضمن  ــری از س ــش ديگ وی در بخ
تشريح پتانسیل توسعه ي اقتصادی در بندر امام، 
ــتار جذب خطوط جديد كشتیرانی به اين  خواس

بندر شد.  

مهم ترین اقدامات سازمان بنادر 
در سامان دهي ایمني بنادر

معاون امور بندري و مناطق ويژه ي سازمان بنادر 
نیز، در اين مراسم به تشريح وضعیت ايمني بنادر 
ــتقرار  ــت و ايجاد بنادر ايمن از طريق اس پرداخ

سیستم مديريت ايمني را حايز اهمیت دانست.
ــن صادقي فر«، ضمن اعالم سهم وزني و  »محس
ارزشي حمل و نقل دريايي از كل تجارت جهاني و 
همچنین، به شمار آوردن اين سهم از كل تجارت 
ــور را متأثر از حمل و  ايران، اقتصاد جهان و كش
نقل دريايي دانست و توجه به ايجاد شرايط ايمني 
و پرهیز از هرگونه اهمال در اين زمینه را ضروري 

دانست.

هزینه هاي ناشي از حوادث
معاون امور بندري و مناطق ويژه ي سازمان بنادر 
و دريانوردي، در آغاز سخنان خود، سهم حمل و 
نقل دريايي از كل تجارت جهاني را به لحاظ تناژ، 
90 درصد و به لحاظ ارزش، 40 درصد برآورد كرد 
و مهم ترين اقدامات براي كاهش هزينه ي حمل و 
نقل دريايي را: »كانتینري شدن حمل محموالت« 

و »كشتي هاي تخصصي« عنوان كرد. 
ــه بنادر در  ــر«، با بیان اين ك ــن صادقي ف »محس
ــیار حیاتي دارند،  زنجیره ي تأمین كاال نقش بس
ــه  ــي از حوادث در بنادر را به س هزينه هاي ناش
ــته ي »فرصت هاي اقتصادي از دست رفته«،  دس
»غیر مستقیم )مخفي(« و »مستقیم )مشهود(«  
ــیم كرد و  تأخیر در ارائه ي خدمات، كاهش  تقس
سهم بازار، از دست دادن مشتري، كاهش كارايي، 
ــیب به تجهیزات، هزينه ي كارگر جايگزين و  آس
ــه را، از جمله ي اين  ــت رفت ــان كاري از دس زم

هزينه ها اعالم كرد.
ــاره به  ــازمان بنادر، با اش ــاون امور بندري س مع
ــريح توزيع  ــترالیا در تش مطالعه ي موردي در اس
هزينه هاي حوادث، اظهار داشت: »در اين بررسي، 
ــط جامعه، 49  43 درصد هزينه ي حوادث توس
درصد توسط كارگران آسیب ديده و 3 درصد نیز، 

توسط كارفرمايان پرداخت شده است.«

بندر ناایمن، غیر مؤثر در تجارت بین الملل
ــخنان خود،  » صادقي فر«، در بخش ديگري از س
با اشاره به سهم وزني حمل و نقل دريايي كشور 
ــال  در بین روش هاي حمل از كل تجارت در س
ــال،140 میلیون تن كاال از  89،گفت: »در اين س
طريق حمل و نقل دريايي جا به جا شد كه از اين 
ــد واردات و 88 درصد صادرات از  میان 93 درص

بنادر صورت گرفته است.«
ــئول در سازمان بنادر و  به گفته ي اين مقام مس
ــي حمل و نقل دريايي  ــهم ارزش دريانوردي، س
كشور از كل تجارت در سال 89، حدود 77 درصد 

واردات و 62 درصد صادرات بوده است.
ــازمان بنادر و دريانوردي، در  عضو هیأت عامل س
ادامه نتیجه گیري كرد: »اقتصاد ايران و نزديک به 
50 درصد تولید ناخالص داخلي كشور به حمل و 

نقل دريايي به شدت وابستگي دارد.«

وي در تبیین وابستگي اقتصاد كشور به حمل و 
نقل دريايي، آن را با احتساب نفت، 47/4 درصد و 

بدون محاسبه ي نفت، 27/4 درصد برآورد كرد.
»صادقي فر« با تأكید بر اين كه بندر ناايمن باعث 
افزايش هزينه ي خدمات، كاهش سطح خدمات 
و از دست رفتن سطح اعتماد و قابلیت بازاريابي 
مي شود، ايمني را، مهم ترين فاكتور در عرصه ي 

تجارت بین المللي و رقابتي بنادر دانست.

ایجاد بنادر ایمن از راه استقرار سیستم 
مدیریت ایمني

ــازمان  ــدري و مناطق ويژه ي س ــاون امور بن مع
بنادر، با اشاره به كاركردهاي ترانزيتي، ترانشیپي، 
ــادر، گفت: »هرچه زمان و  صادراتي و وارداتي بن
هزينه ي نهايي حمل كاال افزايش يابد، در نتیجه، 
بر مطلوبیت بنادر به عنوان مبادي تخلیه، بارگیري 
ــاي ورودي و خروجي، اعم از  ــداري كااله و نگه
ترانزيتي، ترانشیپي يا تجارت فرامرزي  تأثیر منفي 

مي گذارد.«
» صادقي فر«، همچنین با تأكید بر اين كه ايمني، 
مهم ترين شاخص كارايي و بازاريابي بنادر است، 
ــوانح و حوادث را بر كاهش كارايي افراد و  بروز س
تجهیزات مؤثر دانست و كاهش زمان و هزينه ي 
حمل و نقل كاال در محیط هاي پر خطر را امري 

غیر ممکن دانست.

الزامات ارتقاي ایمني در بنادر
ــريح  ــازمان بنادر، در تش ــاون امور بندري س مع
ــازمان براي ارتقاي شرايط ايمني  اقدامات اين س
در بنادر، از بررسي و اجرايي كردن كنوانسیون ها 
و كدهاي ايمني و بهداشت در بنادر و ساير آيین 

نامه ها و مقررات بین المللي و ملي خبر داد.
ــظ و ارتقاي توان  ــه ي »صادقي فر«، حف به گفت
ــادر هم تراز و حفظ  ــا بنادر منطقه و بن رقابتي ب
مشتريان موجود و جلب مشتريان جديد و افزايش 
سهم بازار بنادر از بارهاي ترانزيتي و ترانشیپي از 
ــازمان بنادر در ارتقاي وضعیت  جمله الزامات س

ايمني در بنادر قلمداد مي شود.
ــادر، همچنین،  ــازمان بن ــأت عامل س عضو هی
ــزي ايمني حريق بنادر در حد  اجراي طرح ممی
ــتانداردهاي بین المللي، سامان دهي و ارتقاي  اس
ــاغل در آتش نشاني  ــاني ش وضعیت نیروي انس
ــرارداد راهبري خدمات اطفاي  بنادر، واگذاري ق
ــازي  ــازي و نوس حريق و امداد نجات بنادر، بازس
ساختمان ايستگاه ها و ناوگان آتش نشاني بنادر 
و ارتقاي دانش تخصصي نیروي انساني مديريتي 
ــادر را، مهم ترين  ــاني در بن و حاكمیتي آتش نش
ــازمان در ارتقاي  ــده ي اين س ــات انجام ش اقدام

وضعیت ايمني در بنادر دانست. 
سه شاخص مهم رقابتی بین بنادر  

مديركل بنادر و دريانوردی استان خوزستان، طی 
گزارشی به مناسبت برگزاری مراسم گرامید اشت 
ــور در منطقه ي  ــانی بنادر كش ايمنی و آتش نش
ــژه ي اقتصادی بندر امام خمینی )ره(، آخرين  وي
دست آورهای اداره ي كل بنادر و دريانوردی استان 

خلیل حیات مقدم؛
کشور،  این  کجای  هر  در  سرمایه گذاری  برای 

به ویژه در بنادر، باید فرش قرمز پهن کنیم.

محسن صادقي فر؛
هرچه زمان و هزینه ي نهایي حمل کاال افزایش یابد، 
در نتیجه، بر مطلوبیت بنادر به عنوان مبادي تخلیه، 
بارگیري و نگهداري کاالهاي ورودي و خروجي، اعم از 
ترانزیتي، ترانشیپي یا تجارت فرامرزي  تأثیر منفي 

مي گذارد.
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خوزستان در اين زمینه ايمنی را تشريح كرد.
ــاره به نقش بی بديل  بنادر  »ابراهیم ايدنی« با اش
در توسعه ی كشورها، بیان كرد: »با توجه به اين كه 
بیش از 90 درصد كاالهای جهان از راه دريا جابه 
جا می شود، نقش بنادر در رشد و توسعه اقتصادی 

كشورها بسیار حايز اهمیت است.«
وی در تشريح شاخص های جديد در  بنادر، تصريح 
كرد: »رشد و توسعه ي  فن آوری و تجارت، نقش 
ــادر را بیش تر افزايش می دهد  و بنادر  رقابتی بن
در جهت كسب بازارهای جديد، تالش بیش تری 
صرف می كنند. زمانی شاخص های اصلی بنادر، 
ــه و بارگیری، تعداد و طول  فقط تجهیزات تخلی
ــقف و رو باز و كانال های  اسکله ها، انبارهای مس
ــاس اين شاخص، بنادر با  ــی بود، و براس دسترس
يکديگر رقابت و بر همین اساس، صاحبان كاال و 
خطوط كشتیرانی، با اين شاخص ها بندر مورد نظر 
خود را انتخاب  می كردند. اما امروزه شاخص های 
ديگری، نظیر: مشتری مداری، توسعه ی فن آوری 
ــته بر  ــات و امنیت و ايمنی بیش از گذش اطالع
ــد.  در نتیجه،  ــادر تأثیر مي گذارن رقابت بین بن
بنادر كشور ما نیز، به دلیل دست يابی به بازارهای 
جهانی، نیازمند ارتقای سطح ايمنی خود هستند 

تا از چرخه ي تجارت جهانی عقب نمانند.«
ــتان  ــتان خوزس مدير كل بنادر و دريانوردی اس
ــتقرار مركز HSE  در اين اداره ي  ــاره به اس با اش
ــه  كل به منظور تمركز فعالیت های ايمنی در س
ــت و ايمنی  بر  ــت، بهداش ــط زيس بخش محی
اساس ضرورت حفظ و صیانت از دست آوردهای 
ــت: »در  اين مركز، ضمن  ــن بندر،  اظهار داش اي
تمركز مديريت ايمنی در اين سه محور، با اعطای 
ــارات مدير كل براي توقف هر گونه فعالیت  اختی
ــاهد دست آوردهای  غیر ايمن و مخاطره آمیز، ش

بسیاری در اين زمینه بوده ايم.«
ــز HSE، از انجام  ــريح عملکرد مرك وی در تش
مطالعات پايه ای زيست محیطی برای منطقه ي 
ويژه ي اقتصادی بندر امام خمینی )ره(، و تحقق 
پروژه ي مطالعات EIA براي سهولت اخذ مجوز 
فعالیت سرمايه گذاران از سازمان حفاظت محیط 

زيست خبر داد.
ــتان،  ــتان خوزس مدير كل بنادر و دريانوردی اس
ــران خنکار را يکی از عوامل ايجاد حوادث و  كارگ
سوانح در بنادر برشمرد و گفت: »با وجود آن كه اين 
كارگران به طور مستقیم، طرف قرارداد اين اداره 
ــتند، اما نقش مستقیم در شاخص های  كل نیس
ــال گذشته، آموزش  ايمنی دارند و از اين رو، از س
كارگران خنکار در دستور كار قرارگرفت و حدود 
ــدن دوره های  ــان موفق به گذران ــر از آن 850 نف
ــدند كه همه ي هزينه های آموزش  ــی ش آموزش
آنان را اين اداره ي كل تقبل كرد و پس از آموزش 
ــتغال به كار كارگران فاقد گواهی  كارگران، از اش

ايمنی جلوگیری شد.«
ــی نامه های  ــدور گواه ــاره به آغاز ص ــا اش وی ب
تجهیزات از سال های قبل در اين اداره كل، اظهار 
داشت: بیش از 95 درصد از تجهیزات مجموعه ي 

بندر، دارای گواهی نامه ايمنی هستند.«

ــازی فرهنگ ايمنی در  ــريح پیاده س وی در تش
ــدر امام  ــژه ي اقتصادی بن ــطح منطقه ي وي س
خمینی )ره( گفت: »با تدوين دستورالعمل های
ــن كنندگان خدمات  ــالغ آن به تأمی HSE  و اب
بندری، توانستیم، استانداردهای الزم را در همه ی 
ــیر  ــزار ايجاد كنیم و از تفس ــركت های كارگ ش
پراكنده ي موضوعات ايمنی ومحیط زيست توسط 
شركت های فعال جلو گیری كنیم؛ زيرا اگر تفسیر 
و معنی ايمنی، از رأس تا ذيل هرم در مجموعه ي 
بندر به يک معنی واحد نرسد، امکان استقرار آن 

میسر نخواهد بود.«
وی در بخش ديگری از سخنان خود با اشاره به راه 
اندازی مركز تجسس و نجات اروند كنار و سجافی 
در اجرای كنوانسیون )sar(، اظهار داشت: »مركز 
اصلی تجسس و نجات دريايی در بندر امام خمینی 
)ره( مستقر و مراكز ديگری در بندر اروند كنار و 
سجافی نیز، راه اندازی شده است و با استقرار ناجی 
ــتی های مسافری در  در اروند، به لحاظ تردد كش
آن، توانسته ايم منطقه ي شمال غرب خلیج فارس 

را تحت كنترل خود داشته باشیم.«
ــتان خوزستان با  مدير كل بنادر و دريانوردی اس
اشاره به كاهش 20 درصدی حوادث و سوانح در 
ــت:  عملیات بندری  اين اداره ي كل، اظهار داش
ــکی، به میزان 64 درصد نسبت به  »حوادث خش
ــته  و حوادث دريايی، به میزان 12  ــال گذش س

كاهش داشته  است.«
ــب لوح تقدير به عنوان واحد  وی همچنین، كس
ــت از سوی نهاد  ــتدار محیط زيس خدماتی دوس
ــوری را، از ديگر موفقیت های اين  ــت جمه رياس

اداره ي كل در اين راستا دانست.

با حضور معاون وزیر راه و شهرسازی، در ماهشهر و 
سر بندر آغاز شد

بهره برداری از 14 پروژه ي  عمرانی و 
سرمایه گذاری در بندر امام

ــی و آتش  ــم روز ملی ايمن ــیه ي مراس در حاش
ــادی بندر امام  ــانی در منطقه ي ويژه ي اقتص نش
خمینی )ره(، بهره برداری از 14 پروژه ي عمرانی 
ــزار میلیون ريال با حضور مدير  با اعتبار 480 ه
ــوردی، نماينده ي  ــادر و دريان ــازمان بن عامل س
ــهر، هنديجان و سربندر در مجلس  مردم ماهش
ــتانی و محلی، آغاز و دو پروژه ي  ــئوالن اس و مس
سرمايه گذاری بخش خصوصی با اعتبار بیش از 
ــزار میلیون ريال در زمینه ي احداث انبار  188 ه
ــراي ترانزيت و  احداث مخازن  ذخیره ي غالت ب

فراورده های نفتی، نیز كلنگ زنی شد. 
به گزارش خبرنگار بندر و دريا، پروژه هاي:  اِلمان 
میدان ورودی با هدف طراحی نماد برای اداره ي 
كل بنادر و دريانوردی استان خوزستان با 120 تن 
وزن و 55 متر ارتفاع در میدانی به وسعت 4 هکتار 
ــت  و اعتباری برابر با 25/500 میلیون ريال، پس
پاساژ برق با اعتبار 75/000 میلیون ريال به منظور 
بهره برداری مطمئن از انرژی الکتريکی و كاهش 
تأخیر در ارائه ي خدمات تخلیه و بارگیری كاال و 
كاهش دموراژ كشتی، َسرَدرِب اراضی پشتیبانی 

ــار 40/000 میلیون ريال و  ــت نفتی با اعتب و گی
ــیرهای دسترسی برای سرمايه  هدف ايجاد مس
ــتیبانی و سرمايه گذاران نفتی،  گذاران اراضی پش
بازسازی و نوسازی تصفیه خانه ي مجتمع بندری 
امام خمینی)ره( با اعتباری معادل 1/200 میلیون 
ريال به منظور بهینه سازی و نوسازی تصفیه خانه 
و لوله كشی و ايجاد فضای سبز بلوار همجوار براي 
استفاده از پساب فاضالب و رعايت استانداردهای 
ــت محیطی، تعمیرات انبار w3  به منظور  زيس
ــمتی از انبار و استقرار  ــتفاده ي بهینه از قس اس
ــی با هزينه ي  ــرل آلودگی درياي تجهیزات كنت
1773 میلیون ريال، سیستم مکان يابی كامیون ها 
بر پايه ي تکنولوژیRTLS  با هدف مانیتورينگ 
ــیر كامیون ها و كنترل ترافیکی گلوگاه های  مس
ــون در ورود و خروج كامیون ها و  عملیاتی، همچ
باسکول ها ازجمله پروژه هايی بودند كه به همت 
ــی و عمران و طرح و توسعه ی اين  واحد مهندس
ــدر و اعضای  ــا حضور مهندس ص اداره ي كل، ب

هیأت عامل، به بهره برداري رسیدند. 
در ادامه ی اين مراسم، مدير عامل سازمان بنادر و 
دريانوردی و هیأت همراه، ضمن افتتاح انبارهای 
ذخیره و ترانزيت غالت با مساحت 2700 متر مربع 
كه با اعتباری بالغ بر 66 هزار میلیون ريال احداث 
شده  است، بازديد كرد و در مراسم كلنگ زنی دو 
پروژه ي احداث مخازن نفتی و فرآورده های نفتی 
شركت كیوان انرژی خلیج فارس بااعتباری معادل 
12 میلیون دالر و شركت پاسارگارد نور آسیا به 
مساحت 22885 مترمربع و با مبلغ 105 میلیارد 

ريال، شركت كرد. ■

ابراهیم ایدنی؛
رقابتی  نقش  تجارت،  و  فن آوری  توسعه ي   و  رشد 
بنادر را بیش تر افزایش می دهد  و بنادر در جهت کسب 

بازارهای جدید، تالش بیش تری صرف می کنند.
مشتری مداری،  نظیر:  دیگری،  شاخص های  امروزه 
توسعه ی فن آوری اطالعات و امنیت و ایمنی بیش از 

گذشته بر رقابت بین بنادر تأثیر مي گذارند. 
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مديرعامل  و  شهرسازی  و  راه  وزير  معاون 
سازمان بنادر و دريانوردی به همراه رئيس 
كل گمرک كشور و رئيس دانشگاه تهران از 

مجتمع بندری شهيد رجايی بازديد كردند.
به گزارش روابط عمومی، در اين بازديد يک روزه، 
مديركل بنادر ودريانوردی استان هرمزگان با اشاره 
به جايگاه بندر شهید رجايی در اقتصاد كشور، 
بنادر و دريانوردی و  تعامل و همکاری سازمان 
گمرک را در جهت بهره گیری هر چه بیشتر از 

اين ظرفیت، مهم ارزيابی كرد.
علی اكبر صفايی به طرح های در دست اقدام در 
اين بندر اشاره كرد و افزود: بخش زيادی از طرح 
توسعه اين بندر انجام شده كه با بهره برداری از آن 
در آينده نزديک، ظرفیت اين بندر بین المللی از 3 

میلیون به 6 میلیون TEU خواهد رسید.
صفايی اضافه كرد: رتبه اين بندر در بین بنادر 
كانتینری بزرگ دنیا، با 5 پله صعود نسبت به سال 
گذشته میالدی به  رتبه چهل و چهارم رسید كه 
نشان از بی تاثیر بودن تحريم ها بر عملکرد اين 

بندر دارد.
مختلف  بخشهای  از  میهمانان  بازديد،  اين  در 
مجتمع بندری شهید رجايی بازديد به عمل آوردند. 
برگزاری جلسه مشترک نیز از ديگر برنامه های اين 
سفر بود كه طی آن سازمان بنادر و دريانوردی و 
گمرک در نشستی راه های توسعه و ارتقا فعالیت ها 

و همکاری های فی مابین را بررسی كردند.
بازديد از بندر مسافری شهید حقانی بندرعباس به 
عنوان مهم ترين بندر مسافری كشور نیز از ديگر 

برنامه های اين سفر  بود. ■

در بازدید مشترک مدیر عامل سازمان بنادر، رئیس کل گمرک ایران و 
رئیس دانشگاه تهران از بندر شهید رجایی بررسی شد
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تغییر سیاست گذاری مسابقات ارگان های 
دریایی در گفت و گو با محمد رضا امامی

پنج سال از ابتكار سازمان بنادر و دريانوردی، مبني بر راه اندازی و برگزاري مسابقات 
ورزش های آبی و ساحلی در سطح ارگان های دريايی می گذرد. گردهم آيی ورزشكاران 
در  يكدلی  و  اتحاد  ايجاد  هدف  با  ابتدا  در  اگرچه  دريايی،  حوزه هاي  در   شاغل 
خانواده ي بزرگ دريايی كشور طراحی شده بود، اما در ادامه به رغم مشكالت فرارو، 
جايگاه ويژه اي به عنوان رويكرد" انسان سالم، موثر بر اقتصاد پويا"  نزد ارگان های 
دريايی پيدا كرد و با اقبال روسای فدراسيون های ورزش های آبی و ساحلی، در تقويم 
دهی اين مسابقات در ميان مناسبت های ورزشی كشور همراه شده است؛ تا آن جا 
كه محمد رضا امامی، رييس ستاد برگزاری پنجمين دوره ي اين بازی ها، معتقد است: 
»ورزش های آبی و ساحلی، اين روزها از حمايت ارگان های دريايی برخوردار است و به 
تدريج از حالت تك ساختاری خارج می شود و ساير ارگان ها نيز، در تصميم سازی اين 

رويداد دخالت می كنند.«   
با توجه به تصميم برگزاري قدرتمندتر و نيز حضور حداكثري ارگان هاي دريايي كشور، 
اين مسابقات با تاخير چند ماهه و در تابستان يا پاييز سال آينده برگزار خواهد شد. 
در  روح(  و  )جسم  سالم  انسان  محوريت  با  و  اقتصادی  جهاد  با شعار  مسابقات  اين 
بنادر نوشهر، چابهار و جزيره ي كيش، در دو بخش آقايان و بانوان طي سال 91 برگزار 
 خواهد شد. به نظر می رسد، سازمان بنادر و دريانوردی بر اساس رويكرد تازه اي و البته 
جدی تر، به دنبال تحقق اهداف بنيادی حاصل از برگزاری اين مسابقات و تغيير رويه هاي 
آن از جنبه ي سرگرمی و تفننی، به ورزش اثرگذار و تربيت ورزشكار مؤثر و فعال در 
عرصه ي اقتصادی است و با دورنمايی برگرفته از حركت اقتصادی كشور، به دنبال تامين 
نيروی انسانی كارآمد و اثربخش در بخش های دريايی كشور و ترويج اين تفكر در بدنه 
كاری و فكری صنعت دريانوردی است. در اين رابطه، محمد رضا امامی، رييس ستاد 

برگزاری مسابقات ارگان های دريايی در گفت و گو با خبرنگار بندر و دريا مي گويد؛
»شعار جهاد اقتصادی در سال 1390، در مرحله ي اول، به عنوان راهنما و تابلوی تمام نمای 
كليه ي فعاليت های سازمانی در همه ي سطوح است؛ زيرا در اين راستا، همه ي اطالعات 
موجود و موثر، می تواند بر كارآمدی و اثربخشی سازمان تأثير مستقيم و بسزايی داشته 
باشد و عامل مهمی در كسب موفقيت های سازمانی در عرصه های داخلی و بين المللی 
قلمداد شود. طبيعي است كه جهاد اقتصادی، نياز به جهادگرانی برای به سامان رساندن 
منويات مقام معظم رهبری )مدظله العالی( دارد. جهادگر بايد هم از نظر معنوی و هم 
از نظر جسمي مشخصه هايی داشته باشد تا به عنوان يك نيروی جهادی بتواند وارد 
عرصه ي مبارزات اقتصادی شود. از يك سو، در جبهه ي اقتصادی بايد با اعتقاد كامل، 
به عنوان يك مسلمان متعهد و معتقد و از سوی ديگر، واجد سالمتی روحی و بدنی، 
وارد ميدان شود. از اين رو، ورزش می تواند تقويت كننده ي سالمتی، افزاينده ي انگيزها 
و تالش بيش تر براي حضور در عرصه ي جهاد باشد. هر قدر از ورزش قهرمانی به سمت 
ورزش پهلوانی حركت كنيم، طبيعتاً زمينه هاي پرورش نيروهای جهادگر را نيز بيشتر 

فراهم آورده ايم.
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س�ازمان بن�ادر و دريانوردی، ب�ه رغم اين 
كه هي�چ مس�ئوليت قانون�ی در برگزاری 
اين مس�ابقات ندارد، موفق شده طی چند 
سال گذش�ته، حركت نويی را در گسترش 
فرهنگ دريايی و توسعه ي ورزش های آبی 
و س�احلی كشور آغاز كند. با توجه به قول 
مس�اعد اعضاي فراكسيون ورزش مجلس 
شوراي اس�المي و پش�تيبانی فراكسيون 
استان های ساحلی از اين مسابقات، مبنی 
بر تعريف بودجه ي س�االنه ب�رای برگزاري 
مسابقات و گنجاندن آن در تقويم ساالنه ي 
ورزشي كشور، لطفاً تازه ترين اقدامات در 

اين زمينه را تشريح كنيد؟
ــادر و  ــازمان بن ــر، س ــنوات اخی ــول س در ط
دريانوردی، به عنوان ارگان حاكمیتی عرصه ي 
ــئولیت های  ــتا با مس دريا و دريانوردی، هم راس
ــور )حوزه ای، منطقه  ــطح كش مهمی كه در س
ــته است  ای و بین المللی( بر عهده دارد، توانس
در امر توسعه ي ورزش، به ويژه ورزش های آبی 
ــر دارد و در ايجاد  ــاحلی، گام های مؤثری ب و س
ــیون های  تعامل و همکاری همه جانبه با فدراس
ــاحلی كشور، نقش تعیین  ورزش های آبی و س
ــال اخیر،  كننده اي را ايفا كند. البته طی دو س
سیاست گذاری برای توسعه ي اين ورزش ها تغییر 
محسوسی كرده و سعی شده است كه با استفاده 
از نظرات مشورتی و حمايت كلیه ي ارگان های 
ــعه ي آن، از  دريايی از اين گونه ورزش ها و توس
حالت صرفاً تک ساختاری خارج شود و همه ي 
ــازی برای آن  ارگان های دريايی، در تصمیم س

ــوند. اين رويکرد، ثمرات فراواني را در  دخیل ش
ــته و عالوه بر صرفه جويی های به عمل  پي داش
ــده، باعث نزديکی و هم دلی بیش تر ارگان ها  آم
ــده است. در سال جديد نیز با  با يکديگر نیز، ش
ــد  برنامه ريزي به عمل آمده، تصمیم گرفته ش
به منظور حضور حداكثري ارگان هاي دريايي، با 
چند ماه تاخیر، مسابقات را قوي تر و در نیمه اول 

سال 91 برگزار نمايیم.

تقريب�اً از دوره ي چهارم اين مس�ابقات، با 
تشكيل كميته ي فرهنگی، اصالح مسائل 
اخالق�ی و فرهنگ�ی نيز، رن�گ و صبغه ي 
جدی تری به خود گرفت، كه البته اقدامات 
انجام شده در مسابقات سال گذشته، حتي 
به ب�اور مس�ئول فرهنگی اين مس�ابقات 
ني�ز، كافی و موث�ر نبود. س�ازمان بنادر و 
دريانوردی، با هم فكری ارگان های دريايی 
حاضر در اين مس�ابقات، در اين بخش چه 

تدابير تازه ای انديشيده است؟
ــالم  به پیروي از اين فرموده ي پیامبر گرامی اس
ــت التمم مکارم االخالق «،  )ص( كه: »انی بعث
به درستی كه من برای كامل كردن فضیلت هاي 
ــده ام، در اين خصوص، بايد  اخالقی مبعوث ش
اذعان داشت كه، كلیه ي عزيزان شركت كننده 
ــدا... در پرورش ابعاد  ــابقات، به حم در اين مس
ــته  معنوی خود، بیش از ابعاد مادی توجه داش
ــرده اند كه  ــته اثبات ك ــال گذش و طی چند س
جزو ورزشکاران برخوردار از معنويت و با اخالق 
ــتند؛ اما با اين وجود تشخیص داده  كشور هس
شد، كمیته ای فرهنگی تشکیل شود تا با اهداف 
مشخصی، در تقويت اين بنیان بکوشد. به ويژه 
ــیدن به افق چشم انداز 1404،  آن كه برای رس
نیاز به انسان های توانا و متعهد و سالم داريم، تا 
ــا باشند و هم در  بتوانند هم در اين عرصه كوش
ــرادری و نزديکی قلوب  تقويت ابعاد معنوي و ب

عزيزان به يکديگر.
ــود، باز  البته از نظر فرهنگی، هر چقدر تالش ش
هم فضا برای كاركردن وجود دارد. امیدواريم در 
ــال جاری نیز، با ارائه ي برنامه ها به كمیته ي  س
فرهنگی، بتوانیم اقدامات موثرتری انجام دهیم. 
همیشه آغاز كردن، از ادامه دادن مشکل تر است؛ 
ولی به محض حركت، ان شاءا.. سرعت عملکرد 
افزايش خواهد يافت. از اين رو، سعی برآن است 
كه كمیته ي فرهنگی و اخالقی پنجمین دوره ي 
مسابقات، برنامه های متعددی در جهت افزايش 
فضايل و سجايای اخالقی در ابعاد كیفی و كّمی، 

به صورت مدون پیش بینی و تهیه كند.

پيرامون مس�ابقات پنجمي�ن دوره، قدري 
توضيح بفرماييد؟

ــال جاری، احکام رؤسای كمیته ها، نظیر؛  در س
اجرايی، فنی، اطالع رسانی و تبلیغات، فرهنگی، 
ــتیبانی و مالی پنجمین دوره ي  ــريفات، پش تش
مسابقات و شرح وظايف آنان پیش بینی، تهیه و 

ابالغ شده است.

ــازی  ــوص، راه اندازی و فعال س ــن خص  در اي
ــتاد برگزاری مسابقات، برگزاری  دبیرخانه ي س
ــی و  ــای عموم ــه ي كارگروه ه ــن جلس چندي
تخصصی، هماهنگی با نمايندگان فدراسیون های 
ــکیل جلسه ي  ــاحلی، تش ورزش های آبی و س
ويژه ي نمايندگان تام االختیار سازمان ها، ارگان ها 
ــركت های خدمات دريايی و بندری و تهیه،  و ش
ــابقات  تنظیم و ابالغ آيین نامه های اجرايی مس
)ويژه ي بانوان و آقايان( و انجام مکاتبات متعدد، 
ــادر و دريانوردی به  ــازمان بن از اقدامات مؤثر س
ــته ي مسابقات  منظور برگزاری مطلوب و شايس

بوده است.
ــادر و  ــازی بن ــور آماده س ــن، به منظ همچنی
استانداردسازي فضاي مسابقات، براي برگزاری 
شايسته ي مسابقات به میزبانی بنادر نیز، اقدامات 

الزم انجام شده است.
در مرحله بعدي، با توجه به تصمیم جديد براي 
برگزاري قوي تر، تصمیم داريم تا كمیته اجرايي 
را با حضور مسئولین تصمیم گیرنده از ارگان هاي 
دريايي تشکیل دهیم و زمینه برگزاري باشکوه تر 

مسابقات را فراهم آوريم.

به گفته ي مسئوالن، قرار است در بازی های 
مسابقات در بخش آقايان، تغييراتی ايجاد 
شود. اين تغييرات در كدام رشته ها و با چه 

اهدافی صورت مي پذيرد؟
البته تغییرات زيادی مدنظر نیست، فقط در نظر 
ــنا و قايق رانی، كلیه  ــت كه در رشته های ش اس
ــی و ارزيابی مجدد  ــابقات مورد بازبین مواد مس
ــی  ــته های ورزش ــتا، رش قرارگیرند. در اين راس
ــاحلی نیز، به صورت قانونی  فوتبال و والیبال س
ــاس آيین نامه های اجرايی  ــتاندارد، بر اس و اس
فدراسیون های مربوطه مسابقات خود را برگزار 

خواهند كرد.

ارگان ه�ای درياي�ی، پيش�نهاد افزاي�ش 
تعداد رشته های ورزش�ی آبی و ساحلی و 
همچني�ن، زمان مس�ابقات را مطرح كرده 
اند. چنانچه برای برگزاري مس�ابقات سال 
آينده، برنام�ه ای در نظر داريد، آن را بيان 

كنيد؟
پیشنهاد خوبي است لیکن براي تحقق آن بايد 
ارگان ها نیز، مشاركت فعال داشته باشند. افزايش 
تعداد رشته های ورزشی، بايد كارشناسی شود و 
ــب با امکانات و زيرساخت های تیم های  متناس
ــركت های  ــازمان ها و ش ــا، س ــی ارگان ه ورزش
ــرد و با  ــدری صورت گی ــات دريايی و بن خدم
ــد. از اين رو،  ــته باش آن ها هم خوانی كامل داش
در حال حاضر تنها، رشته های ورزشی شنا، قايق 
رانی، فوتبال و والیبال ساحلی، جزو برنامه های 
ــی ارگان ها قرار دارند و احتماالً در زمینه ي  اصل
ــت كه  ــز، در نظر اس ــی نی ــای همگان ورزش ه
فعالیت هايی نظیر: نجات غريق، غواصی، دارت، 
ماهیگیری، طناب كشی و ورزش های سه گانه ي 
شنا، قايقرانی و دو )به صورت امدادی( در دستور 
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كار مسابقات آتی قرارگیرد. به دلیل ابعاد معنوی 
ورزش باستانی و مصوبه اخیر دولت محترم مبنی 
بر حمايت در ترويج و توسعه اين ورزش، بسیار 
عالقه منديم كه رشته ورزش باستانی ساحلی را 
ــز راه اندازی كنیم و به منظور انجام مطالعات  نی
كارشناسي در اين زمینه، توصیه های الزم را به 

همکاران كرده ايم.

رون�د مش�اركت ارگان های درياي�ی برای 
برگزاري مس�ابقات امس�ال چگون�ه بوده 
و نس�بت به سال گذش�ته، چه تعداد تيم 
ورزشی به اين مسابقات اضافه شده است. 
كدام يك از ارگان ها برای اولين بار در اين 

مسابقات حاضر خواهند شد؟
خوشبختانه، نحوه ي تعامل و همکاری ارگان ها، 
سازمان ها و شركت های خدمات دريايی و بندری 
در خصوص اعزام تیم ها و چگونگی حضور آن ها 
ــابقات ارگان های دريايی، بسیارمطلوب  در مس
است، از اين رو، در هفته هاي گذشته، به منظور 
ــاخص های  ــاركت جدی تر آنان، جدول ش مش
ــده  ــش بینی، تهیه و ابالغ ش ــده، پی تعیین ش
ــت. همچنین، تیم های نظامی، نظیر: نیروی  اس
دريايی ارتش و  فرماندهی مرزبانی ناجا و شركت 
كشتیرانی بنیاد وبنیاد بارانداز، سازمان منطقه ي 
آزاد كیش و شركت بیمه ي سینا، به مجموعه ي 
ــابقات، اضافه  تیم های حاضر در اين دوره از مس
ــت چند ماهه اي  ــده اند و امیدواريم با فرص ش
ــده است، مشاركت ساير ارگان هاي  كه ايجاد ش

دريايي را به صورت حداكثري داشته باشیم.

با توجه به اين كه سازمان بنادر و دريانوردي 
برگزاری اين مسابقات را به تنهايی هدايت 
و راهبری می كند، قطعاً با چالش هايی نيز رو 
به رو است كه كم تر به آن ها پرداخته شده 

است، در اين خصوص توضيح بفرماييد؟
ــوان مرجع  ــادر و دريانوردی، به عن ــازمان بن س
ــور، به موازات  ــی حمل و نقل دريايی كش و متول
ــادی و مبادالت  ــعه ي اقتص حضور موثر در توس
تجاری و بازرگانی، در راستای تعمیم و گسترش 
ــی و برآوردن نیازهای تربیت  فعالیت های ورزش
ــت گام های موثري بردارد و  ــته اس بدنی، توانس
ــطح كشور ارائه  خدمات مثبت و ارزنده ای در س
كند. امید است، پس از پايان اين دوره از مسابقات، 
ــت اندركاران و كلیه ي عوامل اجرايی با بهره  دس
ــی در سطح  گیری از تجارب متخصصین ورزش
ــور، نسبت به تبیین نقاط قابل بهبود و قّوت  كش
آن، دقت نظر كافي مبذول دارند و ماحصل آسیب 
شناسی مسابقات نیز، به عنوان بهترين راهکار مورد 
استفاده ي اين عزيزان قرار گیرد. از اين رو، سعی 
خواهد شد كه ضمن برگزاری جلسات هماهنگی 
و بحث و بررسي با عوامل دست اندر كار درون و 
برون سازمانی، اقدامات و پی گیری های مؤثرتری 
نیز، صورت پذيرد. امیدواريم از اين مرحله به بعد 
برگزاري مسابقات در اختیار خود ارگان ها باشد و 
سازمان بنادر تنها به عنوان يک نهاد حاكمیتي در 
كنار اين عزيزان در برنامه ريزي ها حضور داشته 

باشد.

در بخ�ش جنبی اين مس�ابقات با توجه به 
اهداف تعيين شده در آيين نامه ي اجرايی 
ب�ه منظور تحكيم روابط بين س�ازمان ها و 
ارگان های دريايی، چه برنامه ای را تدارک 

ديده ايد؟
ــعی شده ضمن رعايت كلیه ي  در اين بخش، س
ــط  موارد مندرج در آيین نامه های اجرايی توس
ــابقات، برنامه هايي  ــر در مس ــکاران حاض ورزش
معطوف به ورزش های همگانی نیز، در حاشیه ي 
ــادی ذی ربط، در  ــکاری مب ــابقات و با هم مس

ــتور كار قرارگیرد و به مرحله ي اجرا گزارده  دس
شود. همچنین، برای اولین بار در كشور، موضوع 
ورزش هاي باستانی ساحلی را دنبال كرده ايم كه 
امیدواريم به عنوان يک ورزش سنتی و پهلوانی، 
بتوانیم زمینه های برگزاري و اجراي رقابتي آن 

را فراهم آوريم.
البته در سال جاري در اختتامیه مسابقات داخلي 
ــازمان كه بر روي عرشه كشتي میرزا كوچک  س
ــکاران  ــد، ورزش ــر روي آب برگزار ش ــان و ب خ
ــور، برنامه  ــتاني نايب قهرمان نوجوانان كش باس

جذابي را اجرا نمودند.

چنانچه صحبت ناگفته ای در ارتباط با اين 
مسابقات باقی مانده، لطفاً بيان كنيد؟

ــذر، از كلیه ي متخصصین و صاحبان  در اين گ
ــی رود در  ــی، انتظار م ــوم ورزش ــه و عل انديش
ــعه ي فرهنگ ورزش های آبی و  ــتای توس راس
ــتمری داشته  ــاحلی، تعامل و همکاری مس س
ــنهادات ارزنده ي خود را  باشند و نظرات و پیش
به دبیرخانه ي ستاد برگزاری مسابقات ارگان های 

دريايی ارسال كنند.■

 در ح�ال حاض�ر تنه�ا، رش�ته های ورزش�ی ش�نا، 
قای�ق ران�ی، فوتب�ال و والیب�ال س�احلی، ج�زو 
برنامه های اصلی ارگان ها ق�رار دارند و احتماالً در 
زمینه ي ورزش های همگانی نیز، در نظر اس�ت که 
فعالیت هایی نظی�ر: نجات غریق، غواص�ی، دارت، 
ماهیگیری، طناب کش�ی و ورزش های س�ه گانه ي 
ش�نا، قایقرانی و دو )به صورت امدادی( در دستور 

کار سال آتی سازمان قرارگیرد.
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ــاالنه ي دريايي قبرس با میزباني  كنفرانس دوس
وزارت  ارتباطات و كار اين كشور، از تاريخ يازدهم 
ــهر »لیماسول«  ــه روز در ش مهرماه به مدت س
برگزار شد. اين كنفرانس مهم كه در آن مقامات 
ــركت هاي  ــركل آيمو، ش ــورها، دبی ــي كش عال
ــتیراني مهم دنیا، مقاماتي از اتحاديه ي اروپا  كش
و حدود بیست نماينده ي ثابت دولت هاي عضو 
IMO حضور داشتند، توسط ريیس جمهور  اين 
كشور افتتاح شد. در اين كنفرانس، مسايل مهم و 
روز جهان دريانوردي و چالش هاي پیش رو مورد 
بحث و بررسي قرار گرفت. نماينده ي كشورمان در 
آيمو نیز، با دعوت دولت قبرس در اين  كنفرانس 

حضور پیدا كرد.
نشست روز چهارشنبه سیزدهم مهرماه، به بررسي 
و پیش بیني وضعیت آينده ي كشتیراني ازجمله 
ــر آن ها بر صنعت  ــي دنیا و تأثی تحوالت سیاس
كشتیراني اختصاص داشت. در پنل بررسي اين 
 ،)Gala Riani( »موضوعات، خانم »گاال رياني
تحلیل گر سیاسي و مدير منطقه ي خاورمیانه و 
 HIS“ ــمال آفريقاي گروه تحقیقاتي معروف ش
ــوالت  تح ــي  بررس ــه  ب  ،”Global Insight
ــي آن ها بر  ــرات احتمال ــي جهان و تأثی سیاس
صنعت كشتیراني پرداخت. او در سخنان خود، به 
تحوالت منطقه ي خلیج فارس اشاره كرد و اذعان 
داشت: »كشورهاي عربي منطقه ي خلیج فارس، 
ــران  ــري اي ــي و نظامي گ ــاي نظام از فعالیت ه
ــتند و اخیراً،  اياالت متحده ي  شديداً نگران هس
ــت برقراري يک خط ارتباطي با  امريکا، درخواس
ــخ  ايران را در منطقه ي هرمز ارائه كرد كه با پاس

مأيوس كننده ي ايران روبه رو شد.« 
او همچنین، به تحوالت سوريه اشاره كرد و گفت: 
»حتي اسرائیل نیز، از اين تحوالت نگران  است.« 
سخنان خانم »گاال رياني«، به دنبال ساير مسايل 
ــاور را در اذهان  ــت، اين ب ــده در نشس مطرح ش
حاضرين پديد آورد كه فعالیت هاي نظامي ايران 
در خلیج فارس، براي كشورهاي منطقه به منزله ي 
تهديد محسوب مي شود و يا حداقل، نگراني هايي 
را براي صنعت كشتیراني منطقه در پي خواهد 

داشت. 

ــخنراني خانم »گاال رياني« و سايرين،  پس از س
ــش هاي  ــت به طرح ديدگاه ها و يا بیان پرس نوب
حضار رسید. »علي اكبر مرزبان« كه به نمايندگي 
از كشورمان در اين كنفرانس حضور يافته بود، در 
ــالمي ايران و در رّد نظرات  دفاع از جمهوري اس

»گاال رياني« چنین ابراز داشت:
ــل از هر چیز، تمايل دارم از دولت قبرس به  »قب
ــیار سازنده  خاطر برگزاري اين كنفرانس كه بس
ــز میهمان نوازي  ــد و نی ــد به نظر مي رس و مفی
دست اندركاران آن قدرداني نمايم. همچنین، از 
سخنرانان  اين بخش از كنفرانس كه به پیش بیني 
آينده ي خطوط  كشتیراني و چگونگي عبور آن ها 
از بحران ها توجه داشتند، تشکر مي كنم. در اين جا 
مي خواهم به طور مشخص به سخنان خانم »گاال« 
راجع به منطقه ي خلیج فارس اشاره كنم. ايشان 
در بخشي از سخنان خود، به نگراني دولت هاي 
عربي منطقه ي خلیج فارس از فعالیت هاي نظامي 
ايران و همچنین، از رد درخواست آمريکا مبني 
بر برقراري خط ارتباطي با ايران اشاره كردند كه 
ــتیراني منطقه  اين همه مي تواند بر صنعت كش
تأثیر منفي داشته باشد. بايد بگويم كه به عنوان 
نماينده ي جمهوري اسالمي ايران در اين نشست، 
با نظرات ايشان مخالفم. چراكه اوالً، فعالیت هاي 
نظامي ايران، هرگز قابل قیاس با میلیاردها دالر 
سرمايه گذاري برخي كشورهاي منطقه از محل 
درآمدهاي نفتي نیست؛ تجهیزات مختلفي كه 
ــازي  ــورها انبارس در پايگاه هاي نظامي اين كش
مي شوند پس از گذشت چند سال، بي خاصیت 
و بي استفاده مي مانند. ثانیاً، فعالیت هاي نظامي 
ايران، نه تنها هیچ گونه تهديدي براي كشورهاي 
ــود، بلکه كشورهاي  ــايه محسوب نمي ش همس
ــاي نظامي  ــران حضور نیروه ــه بايد نگ منطق
ــورهاي بیگانه در منطقه باشند كه  دريايي كش
ــاس و  موجب بروز تنش در اين منطقه ي حس
ــتراتژيک مي شود. سیاست اصولي و منطقي  اس
ــا در مواضع  ــران كه باره ــالمي اي جمهوري اس
ــده، اين است كه ايمني  مختلف بر آن تأكید ش
ــت  اين منطقه ي مهم دريايي مي تواند و  و امنی
بايد توسط كشورهاي منطقه تأمین شود و تنها 

ــا خروج نیروهاي نظامي دريايي بیگانه، تامین  ب
امنیت منطقه تضمین خواهد شد؛ همان طوري 
كه قرن ها به همین منوال گذشته است. بنابراين، 
ــران كه با هدف  ــاي محدود نظامي اي فعالیت ه
بازدارندگي صورت مي گیرد و البته، هرگز قابل 
ــورهاي  ــرمايه گذاري هاي كالن كش قیاس با س
ــت، هیچ گاه  ــوزه ي نظامي نیس ــه در ح منطق
ــأ نگراني  تلقي شود و چنین به نظر  نبايد منش
آيد كه اين نگراني ها اثرگذاري منفي بر صنعت 

كشتیراني خواهد داشت.«
اين موضع صريح نماينده ي كشورمان در سازمان 
ــتقبال حضار روبه رو شد  جهاني دريانوردي با اس
ــركت هاي  ــورها و ش و نمايندگان بعضي از كش
كشتیراني كه از اِعمال تحريم هاي  غیرمنصفانه 
ــتیراني ايران ناراضي بودند در  علیه صنعت كش
مالقات با علي اكبر مرزبان، بر حقانیت جمهوري 
ــخنان وي را  ــالمي ايران تأكید ورزيدند و س اس
ــورمان،  ــت ارزيابي كردند. نماينده ي كش درس
همچنین در ديدار با خانم »گاال«، ضمن تشريح 
ابعاد مختلف موضوع، از او خواست كه به عنوان 
يک تحلیل گر سیاسي، عمیق تر به مسايل نگاه 
كند و تحلیل هاي واقع بینانه  به ويژه در عرصه هاي 

بین المللي ارايه كند.
ــیه ي روز دوم كنفرانس و  ــن، در حاش همچنی
ــوي دولت قبرس  ــامي كه از س ــت ش در ضیاف
ــر مرزبان«، به  ــده بود، »علي اكب ترتیب داده ش
عنوان ريیس كلوپ نمايندگان دولت هاي عضو 
آيمو، طي سخناني در جمع حاضرين، به نقش 
ــاره كرد و به نمايندگي  فعال قبرس در آيمو اش
ــور به  از همه ي اعضاي كلوپ، از دولت اين كش
خاطر برگزاري چنین كنفرانس مهمي قدرداني 
كرد. گفتني است، ازجمله ي موضوعاتي كه در 
ــد، مي توان به  اين كنفرانس به آن پرداخته ش
ــاني و كمبود  مقابله با دزدي دريايي، عامل انس
ــده، پايداري درازمدت و  دريانوردان، انرژي آين
ــتیراني و عبور  پیش بیني آينده ي صنعت  كش
ــاره  كرد. عالوه بر اين،  از بحران هاي جهاني اش
ــیه ي اين كنفرانس، نمايشگاه خدمات  در حاش

دريايي، نیز برگزار شد. ■

علي اكبر مرزبان
)نماينده ي ثابت سازمان بنادر و دريانوردي در آيمو( 
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مشکلی برای ممیزی آیمو نداریم
ــازمان بنادر و دريانوردی از  معاون امور دريايی س
آمادگی كامل اين سازمان جهت برگزاری ممیزی 

دوم داوطلبانه IMO خبرداد. 
ــر پايه اين گزارش به نقل از روابط عمومی اداره  ب
كل بنادر ودريانوردی هرمزگان، سعید ايزديان در 
سمینار هماهنگي و كارگاه آموزشی ممیزی آيمو 
در كیش گفت: برنامه ريزی های الزم برای اجرای 
مطلوب ممیزی سازمان جهاني دريانوردي انجام 

شده و مشکلی برای ممیزی نداريم.
ــادر و  ــازمان بن ــت عملکرد س ــت: ماهی وی گف
ــت، بنابراين بايد همگام با  دريانوردی، جهانی اس
سازمان بین المللي دريانوردی و به موازات اعضای 
ــیر اصلی  ــد تا از مس آن حركت كرد و ارزيابی ش

خارج نشويم.
ايزديان افزود: مبحث ممیزی داوطلبانه آيمو دو 
ــازمان بنادر پذيرفته شد  ــال پیش از سوی س س
ــون يک مرحله از ممیزی  ــاس آن تاكن كه بر اس

داوطلبانه را پشت سر گذاشته ايم.
ــت: ممیزی، فرصت  وی در عین حال اظهار داش
مناسب و مغتنمی است تا با توجه به فشار برخی 
ــورمان،  ــورها به منظور منزوی كردن كش از كش

بارديگر اقتدار ايران اسالمی را نشان دهیم.
معاون دريايی سازمان بنادر و دريانوردی همچنین 
ــص احتمالی قادر خواهیم بود  افزود: با رفع نواق
رشد و توسعه كیفی خدمات دريايي و بندري را 
فراهم سازيم و با توجه به وضعیت موجود، شرايط 
مطلوبی برای ممیزی در اختیار داشته باشیم كه، 
قطعاً اين بخش را نیز با موفقیت به پايان خواهیم 

رساند.
وی لزوم هماهنگی بیشتر ستاد و بنادر را جهت 
اجرای مطلوب تر ممیزی خواستار شد و از مديران 
ــه ی خود اين  ــت در درون مجموع بنادر خواس

موضوع را با جديت بیشتر دنبال كنند.
ايزديان همچنین خواستار بهره گیری از سیستم 

جامع كیفیت شد.

پیش نویس راهبرد كالن مدیریت دریایی 
كشور تهیه شد

ــي و بین المللي  ــازمان هاي تخصص مديركل س
ــزی  ــن ممی ــزاري دومی ــادر از برگ ــازمان بن س
ــط  ــازمان بنادر و دريانوردی توس داوطلبانه ي س
سازمان جهانی دريانوردی در سی ام مهرماه سال 

جاری خبر داد.
براساس اين گزارش، به نقل از سیدعلي استیري، 

ــال  ــزی از 30 مهرماه تا 7 آبان ماه س ــن ممی اي
ــرممیزانی از سازمان جهانی  جاری و با حضور س

دريانوردی برگزار می شود. 
ــمینار  ــم افتتاحیه س ــتیری« كه در مراس »اس
ــازمان جهاني  ــي س ــي و كارگاه آموزش هماهنگ
ــخن می گفت، با اشاره به آمادگی  دريانوردي س
سازمان بنادر و دريانوردی برای انجام اين ممیزی، 
ــن ممیزی  ــن ممیزی، دومی ــرد: »اي تصريح ك
ــت.  ــازمان جهاني دريانوردي اس داوطلبانه ي س
تالش كرده ايم، نواقص موجود در ممیزی اول را 

برطرف كنیم.« 
ــمینار هماهنگی و  ــاره به برگزاری س ــا اش وی ب
ــی ممیزی آيمو، هدف از برگزاری  كارگاه آموزش
ــمینار را بررسی اقدامات صورت گرفته در  اين س
ــازی ممیزی آيمو و هماهنگی  زمینه ي آماده س
ــا پیش از  ــع موانع احتمالی ت ــراي رف بیش تر ب

برگزاری ممیزی دانست. 
ــزود: »چهار  ــخنان خود اف ــتیری در ادامه س اس
ــده  ــمینار در نظر گرفته ش كارگروه برای اين س
است كه در آن كارگروه ها، موارد مختلف به منظور 

هماهنگی بیش تر مطرح خواهند شد.« 
ــی و بین المللی  ــازمان  های تخصص مديركل س
ــان گفت:  ــوردی در پاي ــادر و دريان ــازمان بن س
ــس راهبرد كالن مديريت  »همچنین، پیش نوي
ــور برای تعیین ارتفاع سطح ايمنی  دريايی كش
ــت  و امنیت دريانوردی و حفاظت از محیط زيس

دريايی تهیه شده است.«

هماهنگی ها برای برگزاری ممیزی داوطلبانه 
ــازمان بنادر براي دومین  ــتاي آمادگي س در راس
ممیزي آيمو، سمینار هماهنگی و كارگاه آموزشی 
ــوردی، در كیش  ــازمان جهانی دريان ممیزی س

برگزار شد.

ــاس اين گزارش، در مراسم افتتاحیه ي اين  بر اس
سمینار، مديركل بنادر و دريانوردی هرمزگان، در 
سخنانی گفت: »با رفع نواقص ممیزی داوطلبانه ي 
نوبت اول، شرايط مطلوبی برای ممیزی داوطلبانه ي 
دوم خواهیم داشت.« وی در عین حال، از آمادگی 

اين اداره ي كل برای ممیزی خبری داد.
ــر صفايی«، همچنین به وضعیت بنادر  »علی اكب
ــت اقدام  ــزگان و طرح های در دس ــتان هرم اس
ــاره كرد و گفت: »امروز در جای جای استان  اش
هرمزگان، طرح های عمرانی كوچک و بزرگی در 
دست انجام است؛ به طوری كه هم اكنون، 500 
میلیارد تومان پروژه ي آماده ي افتتاح و كلنگ زنی 

فراهم آمده است.«
وی، به وضعیت حمل و نقل جهانی اشاره كرد و 
گفت: »به رغم تحريم های كشورهای استکباری، 
ــد  ــات كانتینری در بنادر هرمزگان،  از رش عملی
13/4 درصدی برخوردار بوده است، در حالی كه 
بسیاری از بنادر دنیا در اين زمینه با مشکل روبه رو 
هستند؛ كه اين، نشان از روند روبه رشد عملیات 

بنادر هرمزگان دارد.«
»صفايی« با اشاره به افزايش رقابت ها در عرصه ي 
حمل و نقل دريايی، موفقیت های كسب شده را 
ناشی از برنامه ريزی های درست و اصولی خواند و 
ابراز امیدواری كرد، با توجه به طرح های در دست 
اقدام، جايگاه بنادر هرمزگان، خصوصا بندر شهید 

رجايی، در منطقه و جهان، روز به روز ارتقا يابد.
ــت، در اين سمینار دو روزه كه معاون  گفتنی اس
ــوردی، مديركل  ــادر و دريان ــازمان بن دريايی س
سازمان های تخصصی و بین المللی سازمان بنادر 
و دريانوردی، تعدادی از مديران كل بنادر كشور و 
تنی چند از مديران دريايی حضور داشتند، آخرين 
هماهنگی ها در خصوص برگزاری دومین ممیزی 

داوطلبانه ي IMO بعمل آمد. ■

درسمینار هماهنگی و کارگاه آموزشی ممیزی آیمودرجزیره کیش اعالم شد
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»سازمان بنادر و دريانوردي تنها سازماني 
اس�ت كه با پرداخت تسهيالت، تاكنون از 
صنعت كشتي س�ازي حمايت كرده است. 
اي�ن تس�هيالت از محل وجوه اداره ش�ده 
پرداخت مي شود و گستره ي آن ها محدود 
اس�ت و نمي تواند اين صنع�ت را متحول 

كند.«
مطلب باال، بخشي از اظهارات »مهدي اعتصام«، 
مديرعامل شركت صنعتي دريايي ايران )صدرا( 
است كه طي نشستي با خبرنگاران به مناسب 
برگزاري سیزدهمین همايش صنايع دريايي با 
محوريت »وضعیت و چالش هاي كنوني صنعت 

كشتي سازي در ايران« ايراد كرد.
ــع دريايي را مؤثر  ــدا، همايش صناي وي در ابت
ــت و  ــبرد  اهداف صنايع دريايي دانس در پیش
ــتار توجه بیش از پیش به برگزاري آن و  خواس
ــد؛ چراكه  همچنین، رفع ضعف هاي موجود ش
ــال تکرار مي شود،  مصوبات اين همايش هر س
ــد از آن،  به كندي  ــاي بع ــد پیگیري ه اما رون
ــد حمايت دولت و  ــرد و نیازمن صورت مي گی

مسئوالن است.
»اعتصام« در ادامه با اعتقاد بر اين كه، انتقادات 

ــت و  ــان از صنايع دريايي، به حق اس كارفرماي
ــت  ــته اس ــن صنعت در برخي موارد نتوانس اي
ــازد، از اين كه باور  انتظارات آنان را برآورده س
به صنايع دريايي در كشور وجود ندارد، انتقاد 
ــادر و دريانوردي،  ــازمان بن ــرد و افزود: »س ك
ــت كه با پرداخت تسهیالت،  تنها سازماني اس
تاكنون از اين صنعت حمايت كرده است. اين 
ــت كه كشتي سازی هاي داخلي از  در حالي اس
ــهیالت بانکي بهره مند نشده اند و اين  هیچ تس
ــه اين صنعت  ــد، اعتقادي ب ــان مي ده امر نش

وجود ندارد.« 
ــاد از نحوه ي عملکرد  مديرعامل صدرا با  انتق
ــعه ي صنايع دريايي از  صندوق حمايت از توس
آغاز تشکیل تاكنون و عدم حمايت عملي از اين 
ــت: »هنوز اطالع نداريم از  صنعت،  اظهار داش
زمان تشکیل صندوق حمايت از صنايع دريايی 
ــده  تاكنون، چه مبلغي به اين صندوق واريز ش
است؛ هرچند احتمال مي رود، هنوز مبلغي به 
ــد. اين در حالي  ــده باش اين صندوق واريز نش
است كه صنعت دريايي به عنوان صنعت مادر، 
عرصه اي اشتغال زا است و به دلیل پايه ريزي آن 
در مناطق ساحلي و محروم، نقش بسزايي در 

ــتغال زايي و رونق اقتصادی اين مناطق ايفا  اش
ــا برنامه ريزي دقیق و تأمین  خواهد كرد كه ب

به موقع منابع،  به سوددهي خواهد رسید.«
ــب كه بايد از  ــاره به اين مطل »اعتصام« با اش
گرايش به خريد كشتي از خارج پرهیز كرده و 
به سمت تولید و ساخت آن در داخل كشور روي 
آوريم، افزود: »بايد ابتدا ظرفیت هاي داخلي پر 
ــمت خريد از  ــوند و در مرحله ي بعد، به س ش
ــت كه در مقطع  خارج برويم؛ اين درحالي اس
كنوني كشتي سازان نیازمند تعريف پروژه هاي 
جديدي هستند تا بتوان از تجهیزاتي كه تهیه 

شده است، به نحو بهتري استفاده كرد.«
ــاره به اين مطلب كه در حال حاضر،  وي با اش
ــركت هاي  ــركت های صدرا و ايزوايکو، از ش ش
ــتي در ايران، سفارشي  ــازنده ي كش اصلي س
ــت: »اين در حالي  دريافت نکرده اند،  ابراز داش
است كه تنها در شركت نفت فالت قاره ايران، 
حداقل 80 فروند شناور به  منظور پشتیباني از 

سکوها مورد نیاز است.«
ــدرا در  ــازي ص ــركت كشتي س مديرعامل ش
ــركت هاي  ــتار حمايت دولت از ش ادامه خواس
كشتي سازي شد و افزود: »عالوه بر  تحريم هاي 

درسومین نشست مطبوعاتی سیزدهمین همایش صنایع دریایی عنوان شد

تهیه وتنظیم: سکینه صارمی
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بین المللي، در داخل نیز، با تحريم هايي روبه رو 
هستیم؛ به گونه اي كه همه ي بانک هاي داخلي 
به خاطر بدهي های معوقه ما را تحريم كرده اند 
كه اين امر، نسبت به تحريم هاي خارجي، فشار 

بیش تر و مضاعفي به ما وارد كرده است.«
وي به عملیات ساخت شناورهاي افراماكس به 
سفارش كشور ونزوئال توسط شركت صدرا اشاره 
ــا پايان يافتن عملیات  ــت: »ب كرد و اظهار داش
ــناورها، صنعت كشتي سازي،  ــاخت اين ش س
ــم در عرصه ي  ــم در عرصه هاي داخلي و ه ه

بین الملل، حضور مؤثرتري خواهد يافت.«
ــناورهاي  ش ــاخت  س ــروژه ي  پ ــام«،  »اعتص
ــال را از افتخارات  ــفارش ونزوئ افراماكس به س
صنعت كشتي سازي ايران دانست و افزود: »در 
حال حاضر، دو شناور از چهار شناور افراماكس 
ــده و سعي داريم، هر چهار شناور را  تکمیل ش
به  موقع تکمیل كنیم. اين در حالي است كه دو 
ــناور از اين چهار شناور به طور كامل تکمیل  ش
ــناورهاي  ــده  اند و خريد اقالم مورد نیاز ش ش
ــاري نهايي  ــز، تا آخر ماه ج ــوم و چهارم نی س

مي شود.«
وي با اشاره به رضايت طرف ونزوئاليي از عملیات 
ــناورهاي مزبور، گفت: »ساخت اين  ساخت ش
شناورها كه با هدف بومي سازي صنعت كشتی 
سازی آغاز شده، نه تنها از نظر اقتصادي، بلکه از 
نظر مالحظات سیاسي نیز، براي طرفین داراي 
ــا كه هدف گذاري ما  ــت؛ اما از آن ج اهمیت اس
ــی مورد  ــوده كه 10 قلم كاالي اساس بر اين ب
استفاده در ساخت اين شناورها از داخل كشور 
تهیه شود، در زمینه ي تولید ورق هاي دريايي، 
به دلیل وابستگي از صفر تا صد، آن را از خارج 

وارد مي كنیم.« 
ــه صنعت  ــب ك ــن مطل ــر اي ــان ب ــا اذع وي ب
ــازي، با انجام اين پروژه ها، تا دو سال  كشتي س
ــار امیدواري كرد  ــد، اظه ديگر بیمه خواهد ش

ــناورهاي  كه با به آب اندازي  اولین فروند از ش
يادشده، اعتماد به اين صنعت افزايش يابد.

ــت  ــگام در صنع پیش را  ــدرا  ــام«، ص »اعتص
ــت و با تأكید بر اين  ــازي كشور دانس كشتي س
ــال هاي  ــده طي س مطلب كه اقدامات انجام ش
ــتاي تغییر اين تحلیل  كه صنعت  اخیر، در راس
كشتي سازي سودده نیست، افزود: »طراحي و 
ساخت كشتي، مي تواند در كشورمان بومي شود 
ــه به هدف گذاري دولت در تولید  و به رغم توج
ــتفاده از ظرفیت هاي  ــتي، الزم است با اس كش
ــاخت؛ اما  ــتي را با اقالم داخلي س داخلي، كش
ــاخت در داخل  درحال حاضر تنها، عملیات  س
ــود و تقريباً 100درصد اقالم مورد  انجام می ش

نیاز برای ساخت از خارج وارد مي شود.«

بیش از 50درصد از ظرفیت تعمیراتي 
صدرا خالي است

ــي ايران در  ــركت صنعتي درياي مديرعامل ش
ــاي تعمیراتي  ــت: »ظرفیت ه ادامه اظهار داش
ــور، با 50درصد  ــمال و جنوب كش صدرا در ش
ــد و 50 درصد ظرفیت آن  ــت كار مي كن ظرفی
خالي است. تالش مي كنیم، همکاري مشتركي 
با شركت هاي خارجي در منطقه ي خلیج فارس 

داشته باشیم.«
ــداد كاركنان  ــاره به اين كه تع »اعتصام« با  اش
شركت صدرا به طور مستقیم و غیرمستقیم به 
10هزار نفر مي رسد، اظهار داشت: »ظرفیت اين 
ــركت، اجراي بیش از 10 هزار میلیارد تومان  ش
ــون، تنها 3هزار میلیارد  ــت؛ اما هم اكن پروژه اس
ــرا داريم و در بخش  ــت اج تومان پروژه در دس
ــاحل، نیازمند دريافت سفارش  ــاحل و فراس س

هستیم.«

ساخت دو بارج 7 هزار تني
ــركت صدرا در  مهدی اعتصام با بیان اين كه ش

ــت، اظهار  ــاخت دو بارج 7 هزار تني اس حال س
داشت: »اين بارج ها مرحله ي نهايی رنگ آمیزي 
ــاري، به آب  ــه تا پايان ماه ج ــد ك را می گذرانن
انداخته خواهند شد و مورد استفاده قرار خواهند 

گرفت.«
ــه اقدامات مطلوب  ــركت صدرا، ب مديرعامل ش
ــتي لوله گذارتوسط اين شركت  براي احیاي كش
ــاره  كرد و گفت: »صدرا، كشتي لوله گذار را  اش
ــي دوباره احیا كرد و هم اكنون  با هزينه ي داخل

آماده ي انجام عملیات لوله گذاري است.«
ــدرا براي  ــروژه ي جديد ص ــف پ ــه تعري وي ب
ــت،  ــاره كرد و افزود: »قرار اس كارخانه ي نکا اش
ــود، كه تا  پروژه اي براي اين كارخانه تعريف ش

پايان سال محقق خواهد شد.«
»اعتصام« با بیان اين كه ساخت دو فروند شناور 
ــط صدرا انجام مي شود، اظهار داشت:  نیز، توس
ــناورها در جنوب مورد بهره برداري قرار  »اين ش
مي گیرند، اما ساخت آن ها در نکا انجام مي شود؛ 
ــت و  ــده اس كه در اين باره قراردادها منعقد ش

پروژه به زودي آغاز مي شود.«
ــركت صدرا تصريح كرد: »شركت  مديرعامل ش
كشتي سازي صدرا، در مناقصات سازمان بنادر و 
دريانوردي نیز شركت كرده است، كه امیدواريم 
ــركت، نیاز سازمان  با توجه به مزيت هاي اين ش

بنادر رادر شمال تأمین كنیم.«

مهدي اعتصام؛
سازمان بنادر و دریانوردي، تنها سازماني است که 
با پرداخت تسهیالت، تاکنون از این صنعت حمایت 
کرده است. این در حالي است که کشتي سازی هاي 
بهره مند نشده اند  بانكي  از هیچ تسهیالت  داخلي 
صنعت  این  به  اعتقادي  مي دهد،  نشان  امر  این  و 

وجود ندارد.
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تکمیل جرثقیل 1000  تني تا پایان سال 
جاری

ــخنان خود، تکمیل  ــام« در ادامه ي س  »اعتص
سوله ي رنگ، تأمین سي .ان.سي هاي چهارشعله، 
تهیه و تأمین جرثقیل هاي يک هزار تني و خريد 
ــه برنامه هاي  ــوژي 500 تني را از جمل چهار ب
ــن و تهیه ي تجهیزات  ــركت صدرا براي تأمی ش
مورد نیاز اين صنعت برشمرد و گفت: »تجهیزات 
ــتفاده در اين  ــور، از ابزارهاي اصلي مورد اس مزب
ــرعت و كیفیت ساخت، با  صنعت هستند و س
بهره گیري از اين  دستگاه ها ارتقا خواهد يافت.«

مديرعامل صدرا با بیان  اين كه اين جرثقیل ها، 
ــاري مورد  ــال ج ــا، تا پايان س ــق برنامه ه طب
ــت:  ــد گرفت، اظهار داش ــتفاده قرار خواهن اس
ــواع بزرگ ترين تجهیزات  »اين جرثقیل ها از ان
ــوب مي شوند و  در منطقه ي خلیج فارس محس
ــاخت آنها در داخل كشور، از اهمیت ويژه اي  س

برخوردار است.«

نقدینگي مشکل عمده ي صنعت دریایي 
كشور

»عبدالکريم رزازان«، مديركل تأمین و نگهداري 
تجهیزات سازمان بنادر و دريانوردي نیز، در اين 
ــم ابتدا از وضعیت قانون توسعه ي صنايع  مراس
ــرايط  ــت و همچنین، از ش ــخن گف دريايي س
ــا آن انتقاد  ــع مرتبط ب ــازي و صناي كشتي س
ــه ي قانون گذار در تدوين  كرد و افزود: »دغدغ
ــعه و حمايت از صنايع  ــب قانون، توس و تصوي
ــازي  ــکالت صنعت كشتي س دريايي، رفع مش
ــفانه، در روند  ــع مرتبط بوده، اما متأس و صناي
ــم آن كه زمان تصويب آن،  اجراي قانون، به رغ
ــال به طول  انجامید، به جاي اين كه  هشت س
ــائل حاشیه اي  ــود، مس به هدف اصلي توجه ش
ــدارد، بر متن آن  ــه ارتباطي به اين صنعت ن ك
ــت. تاكنون با گذشت دو سال از  غلبه كرده اس
تصويب قانون توسعه ي صنايع دريايي، اقدامات 
ــمگیري صورت نگرفته و ساخت كشتي و  چش
صنايع مرتبط، با مسائل حاشیه اي روبه رو شده 

است.«

ــع دريايي  ــد صناي ــي از داليل عدم رش وي يک
ــزود:  اف و  ــت  دانس ــي  نقدينگ ــکالت  مش  را، 
»در كشورهايي كه صنايع دريايي در آن ها رشد 
كرده، به دلیل پرداخت اعتبارات ارزان قیمت به 
ــورهاي اروپايي،  ــت. در كش اين صنعت بوده اس
صنعت دريايي، صنعتي مادر محسوب مي شود 
ــا ارائه ي  ــز، از اين صنعت مادر، ب ــا نی و بانک ه
ــتیباني  ــب پش ــهیالت ارزان قیمت و مناس تس
ــت  ــازندگان در صنع ــع، س ــد و در واق مي كنن
ــود هزينه  نمي كنند؛  ــازي، از جیب خ كشتي س
ــواره در  ــت، هم ارزان قیم ــارات  اعتب ــه  چراك

اختیارشان قرار مي گیرد.«
ــازمان  مديركل تأمین و نگهداري تجهیزات س
بنادر و دريانوردي، از دولت خواست كه با استفاده 
از تجارب ساير كشورها از جمله مالزي، ويتنام و 
ــزي، بانک ها را مجبور كند كه تأمین مالي  اندون
تعداد زيادي از سفارش هاي ساخت كشتي را بر 
عهده بگیرند، تا به اين وسیله، قیمت تمام شده و 

زمان ساخت پروژه ها كاهش يابد.
ــود، به عدم  ــارات خ ــه ي اظه »رزازان« در ادام
ــع دريايي  ــت از صناي ــدوق حماي ــت صن فعالی
ــاره كرد و گفت: »اين صندوق كه براي رفع  اش
مشکالت صنايع دريايي ايجاد شده، تاكنون پس 
ــدن، حتي يک پروژه به مرحله ي اجرا  از فعال ش

نرسانده است.«
ــازمان  ــمگیر س ــه، به اقدامات چش وي در ادام
ــناورهاي  ــاخت ش بنادر و دريانوردي در امر س
ــال 1383،  ــاره كرد و افزود: »در س دريايي اش
ــازمان بنادر، از محل وجوه اداره شده ي خود،  س
ــهیالتي را براي ساخت كشتي  های متوسط  تس
ــرد؛ به گونه اي كه مجموع اين  و كوچک ارائه ك
ــغ بیش از 180 میلیارد تومان،  اعتبارات، با مبل
با مشاركت بانک هاي ملت، صادرات و توسعه ي 

تعاون برآورده شده است.«
ــده را،  ــوه اداره ش ــرح وج ــراي ط »رزازان«، اج
ــازمان بنادر دانست و افزود:  از  موفقیت هاي س
ــده در بخش  ــدن طرح وجوه اداره ش »فعال ش
كشتي سازي، نشان داد كه با برنامه ريزي مناسب 
ــتي و انواع  ــاخت كش ــوزه ي س ــوان در ح مي ت

ــناورها، فعالیت كرد؛ هرچند به دلیل فقدان  ش
ــور، با مشکالتي  بانک تخصصي دريايي در  كش

روبه رو هستیم.«
وي با اعالم اين مطلب كه طي پنج سال گذشته، 
ــافري و  ــناور تجاري، مس تعداد 105 فروند ش
ــي و يدک كش با ظرفیت هاي مختلف از  خدمات
محل وجوه اداره شده سازمان بنادر و دريانوردي 
ساخته شده اند، افزود: »از اين تعداد، تاكنون 42 

فروند شناور، تحويل متقاضیان شده است.«
ــافري،  ــه افزود: »در بخش مس »رزازان«  در ادام
ــناورها بايد تحويل  ــد از اين ش ــداد 37 فرون تع
ــد كه 15 فروند آن ها تحويل شده است و  مي ش

بقیه تا پايان سال تحويل  خواهد شد.«
ــازمان  مديركل تأمین و نگهداري تجهیزات س
بنادر و دريانوردي، ضمن انتقاد از عدم حمايت 
ــازها، ادامه داد: »متأسفانه،  بانک ها از كشتي س
ــعه ي  ــود را با اعتبارات صندوق توس بانک ها خ
ملي وفق نداده اند و به اين صنعت نیز، اعتمادي 
ندارند. اين در حالي است كه وجوه اداره شده، به 
عنوان تجربه اي موفق در  كنار صندوق حمايت 
از صنايع دريايي و صندوق توسعه ي ملي، كمک 

بسزايي براي توسعه ي اين صنعت خواهد بود.«
وي همچنین، به تصويب بودجه ي 200 میلیون 
ــره ي ارزي براي  ــل صندوق ذخی دالري از مح
ــناور در سال هاي  ــاخت ش اجراي پروژه هاي س
ــاره كرد و گفت: »متأسفانه، از اين  ــته اش گذش

منبع مالي استفاده ي مناسبي نشد.«
»رزازان« با اشاره به ارائه ي راهکارهاي اجرايي به 
مسؤوالن در ادوار قبلي همايش صنايع دريايي، 
ــاي موجود در  ــزود: »در حال حاضر، پروژه ه اف
صنعت كشتي سازي، تنها مربوط به طرح وجوه 

اداره شده است.« 
ــازمان  مديركل تأمین و نگهداري تجهیزات س
بنادر و دريانوردي با  تأكید بر اين كه بايد تحول 
ــازي ايجاد شود،  در نگرش به صنعت كشتي س
ــرايط  ــد: »در اين زمینه، با توجه به ش يادآور ش
ــور و تحريم هايي كه متوجه صنعت  كنوني كش
ــت، بايد به صنايع داخلي  حمل ونقل دريايي اس

توجه جدي صورت گیرد.« ■
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ساخت اولين كشتی تحقيقاتی اقيانوس پيمای جمهوری اسالمی 
ايران، طی مراسمی با حضور »دكتر سّيد محمودرضا آقاميری« 
معاون فنّ آوری و نوآوری معاونت علمی و فنّ آوری رياست جمهوری، 
»مهندس مصطفی اثباتی« رئيس سازمان صنايع دريايی، »دكتر 
وحيد چگينی« رئيس مؤسسه ی مّلی اقيانوس شناسی، »مهندس 
عباس  »دكتر  هرمزگان،  استانداری  عمرانی  معاون  رضايی« 
نوبختی« مدير پروژه ی كشتی تحقيقاتی اقيانوس پيما، »مهندس 
علی رضا كريمی« مدير صنايع دريايی شهيد درويشی، »مهندس 
اقيانوس پيمای  تحقيقاتی  شناور  پروژه ی  مدير  حسينی«  ايرج 
سازمان صنايع دريايی و جمعی از مسؤولين و كارشناسان، در 
صنايع دريايی شهيد درويشی بندرعباس با اعتباری بالغ بر 10 

ميليارد تومان در روز يك شنبه 27 شهريور ماه  1390 آغاز شد.

با ساخت اولین کشتی تحقیقاتی اقیانوس  پیما محقق می شود

تهیه وتنظیم: منوچهر محمدي

به گزارش خبرنگار ماهنامه ي بندر و دريا، در 
رئیس  كريمی«  »علی رضا  مراسم  اين  ابتدای 
صنايع دريايی شهید درويشی، ضمن معرفی 
پخش  قالب  در  درويشی  شهید  كشتی سازی 
صنايع  عملکرد  از  گزارشی  كوتاه،  فیلمی 
گفت:  و  كرد  ارائه  را  درويشی  شهید  دريايی 
»اين مجتمع توانايی و قابلیت های زيادی در 
گفت،  می توان  و  دارد  كشتی سازی  صنعت 
كالس  تعمیر  و  ساخت  ما  مأموريت  عمده ی 

سبک تا وزن تقريبی 1600 تن است.«
سخنان  آغاز  در  آقامیری«  »دكتر  سپس، 
خاطره ی  و  ياد  گرامي داشت  ضمن  خود، 
شهدای عرصه  ی علم و فنّ آوری، در خصوص 
»سخن  داشت:  اظهار  دريا،  ايجابي  اهمیت 
درباره ي دريا تنها بحث منابع مالی و طبیعی 
جايگاه  دارای  دريا  زيرا  دربرنمي گیرد؛  را 
عرصه  هاست.  و  زمینه ها  همه ي  در  ويژه  ای 
موضوع شناخت، بهره  گیری و مطالعه  ی دريا و 

اقیانوس ها و همچنین، افق هاي آن سوی دريا، 
متأسفانه سال های سال است كه مهجور مانده 
است. همه ي تالش ها و مطالعاتی كه تا به حال 
در حوزه  ی علوم و فنون دريايي در اين كشور 
انجام شده، منحصر به تحقیقات ساحلی بوده 
است. در گذشته، بايد در جهت فقر زدايی در 
بسیاری  تالش های  اقیانوس  و  دريا  عرصه ی 

صورت می گرفت. 
خوشبختانه  درويشی،  شهید  دريايی  صنايع 
و  توانايی  از  كه  دارد  قرار  سطحی  در  االن 
با  كشتی  و  شناور  گونه  هر  ساخت  قابلیت 
فنّ آوری جديد برخوردار است. همان طوری كه 
تحقیقاتی  كشتی  ساخت  قرارداد  می دانید، 
اقیانوس پیما در سال 1388بسته شد. با توجه 
 1390 سال  در  پروژه  اين  ساخت  آغاز  به 
به  ممکن است تورم و مسايل حاشیه ای آن، 
نوعی ايجاد مشکل كند كه امیدوارم اين امر، 

در كیفیت محصول خللی به وجود نیاورد. 
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ما در اين طرح، ساخت يک شناور تحقیقاتی با 
تجهیزات الزم كه توانايی انجام مأموريت های 
تحقیقاتی با برد 3000 كیلومتر را داشته باشد، 

پیش  بینی كرده  ايم.«
»دكتر آقامیری«، تجهیز وسايل آزمايشگاهی 
در شناور و پايگاه مربوطه در خشکی، تأمین 
اعتبار برای انجام عملیات اجرايی و تحقیقاتی 
ازجمله  را،  سال   2 مدت  برای  نگه داری  و 
و  علمی  معاونت  كه  برشمرد  توافق هايی 
فنّ آوری رياست جمهوری با اين طرح داشته 

است.
وی افزود: تا به حال، حدود 7 5 درصد اعتبارات 
تأمین و پرداخت شده است و 75 درصد بعدی 
قرار  پژوهش گران  از  حمايت  صندوق  در  نیز 
دارد كه بر طبق گزارش پیشرفت كار از طرف 
مؤسسه ی ملّی اقیانوس شناسی، طبیعتاً تأمین 
صنايع  كه  هستم  امیدوار  شد.  خواهد  اعتبار 
در  را  تحقیقاتي  كشتي  اين  درويشی،  شهید 
اسفند سال 1391 تحويل دهد؛ تا به امید خدا 
برای انجام تحقیقات و پژوهش دريايی، راهی 

آب های داخلی و بین المللی شود. «
و  علمی  معاونت  آمادگی  آقامیری«،  »دكتر 
فنّ آوری در زمینه ي پیشبرد اجرای اين پروژه 
را اعالم كرد و گفت: »جمهوري اسالمي ايران 
دريايی  پژوهش های  و  تحقیقات  انجام  برای 
نیاز  اقیانوس ها،  سوی  آن  و  وسیع  سطح  در 
آينده  در  بزرگ تری  و  عظیم   كشتی  به 
خواهد داشت. همان طوری كه می دانید، اكثر 
كشتی  نوع  اين  داراي  پیشرفته  كشور های 
هر  در  نزديک،  آينده ي  در  انشااهلل  هستند. 
مركز دانشگاهی دريايی، يک كشتی آموزشی 
در  امیدوارم  داشت.  خواهیم  تحقیقاتی  يا 
صنايع  توان  و  راهنمايی  مطالعات،  با  آينده، 
وارد  عرصه ها  اين  در  بتوانیم  ايران،   دريايی 
شويم و تا كرانه هاي قطب جنوب سفر كنیم و 
در دورترين نقاط اين جهان گسترده، عملیات 
تحقیقاتی دريايی و پژوهشي در زمینه ي علوم 

و فنون دريايی را تحقق بخشیم.«
»مهندس اثباتی« رئیس سازمان صنايع دريايی 
نیز، در ابتدای سخنان خود، توضیحاتی راجع به 
توانايی و قابلیت های سازمان متبوع ارائه كرد 
مبنای ضرورت های  بر  و گفت: »اين سازمان 
و  شد  تأسیس  دريايی  دفاع  تقويت  و  توسعه 
تاكنون، خدمات ارزنده ای در  راستای اهداف 
جمهوری اسالمی ايران انجام داده است.  اين 

به  شناورها  انواع  ساخت  توانايی  از  سازمان، 
برخوردار  خاص  مأموريت های  انجام  منظور 

است.« 
بر  مبني  آقامیری  دكتر  تأيید سخنان  با  وی 
براي  سنگین تر  شناورهاي  داشتن  ضرورت 
ورود به آب هاي بین المللي و اقیانوسي، گفت: 
»در اين راستا، صنايع دريايي شهید درويشي، 
با تکیه بر  امکانات و توانمندي هاي خود و بر 
مبناي مفاد توسعه و گسترش دفاتر و مراكز 
انشااهلل در  و  طراحي و تحقیقاتي عمل كرده 
آينده  نیز، شاهد پیشرفت هاي بسیار مهمي در 

اين عرصه خواهیم بود.«
وی ادامه داد: »اين سازمان  با ايجاد تعامل با 
بیش از 200 گروه مستقر در مجموعه ی خود 
در زمینه ها ی طراحی و ساخت، هم اكنون در 
حال ارايه خدمات و انجام فعالیت های مربوط 
به صنايع دريايي است. در اين مجموعه، چهار 
گروه طراحي وجود دارند كه در حال حاضر، 
از آن ها در بخش شناور تندرو در حال  يکي 

كار است.«
وي همچنین گفت: »سازمان صنايع دريايي، 
در 15 منطقه از كشور مستقر است و به طور 

مستمر و مؤثر در حال فعالیت است.«
به  نسبت  »بايد  گفت:  همچنین  »اثباتي«، 
توجه  تأخیري  هیچ  بدون  پروژه،  اين  اجراي 
كرد و  اهتمام جدي ورزيد.« وي در ادامه از 
توجه دكتر ساالر آملي، به خاطر پیگیري در 

تحقق پروژه، قدرداني كرد.
ملّي  مؤسسه ي  رئیس  چگیني«  »دكتر 
اظهار  مراسم،  اين  در  اقیانوس شناسي، 
امیدواري كرد كه چون يکي ديگر از طرح هاي 
پايگاه دائمي در قطب جنوب  ايجاد  مؤسسه، 
در  آينده  در  بزرگ تري  كشتي  انشااهلل  است، 

بندرعباس ساخته شود.
اين  اين كه  به  توجه  »با  افزود:  »چگیني« 
سازمان، قباًل تجربه ی ساخت ناو و شناورهای 
شناور  اين  امیدواريم  است،  داشته  را  بزرگتر 
آينده  در  تحقیقاتي  شناورهاي  ديگر  و 
سريع  ترساخته شوند، تا بتوانیم به نقاط دور  
دسترسي  جنوب  قطب  به ويژه  زمین،  كره ي 

پیدا كنیم.«
وي همچنین، گفت: »هم اكنون تركیه، كشور 
تحقیقاتي  شناور  داراي 11  ايران،  همسايه ي 
به آب اندازي آن،  است كه قديمي ترين زمان 
به 60 سال پیش برمي گردد. بنابراين، ما حدود 
رو،  اين  از  هستیم.  عقب  منطقه  از  قرن  نیم 
بايد اين عقب ماندگي را با به  كارگیري هّمت 
عالي جبران كنیم. هم اكنون كشورهاي منطقه 
زمینه ي   در  زيادي  سرمايه گذاري  حال  در 

تحقیقات و پژوهش هاي دريايي هستند.«
وي به ايجاد مركز جديد تحقیقات در كويت 
بر  بالغ  مبلغي  »كويت،  افزود:  و  كرد  اشاره 
تحقیقات  مركز  ايجاد  براي  دالر  میلیون   50
دريايي جديد هزينه كرده است، مجموع كل 
ملي  مؤسسه ي  براي  صرف شده  هزينه هاي 

اقیانوس شناسي، از آغاز سال تأسیس تاكنون، 
بیش تر از 30 میلیارد تومان نبوده است.«

در  قطر  كشور  پیشرفت هاي  به  ادامه  در  وي 
زمینه ي تحقیقات اشاره كرد و گفت: »قطر نیز، 
اقیانوس پیما ساخت  تحقیقاتي  دومین شناور 
اسپانیا را با ابعاد 42 و نیم متر به آب انداخت. 
در حال حاضر، مشغول  عمان هم  همچنین،  
دريايي  مخاطرات  هشدار  مركز  يک  ايجاد 
منطقه اي است كه مبلغي بالغ بر 22 میلیون 
دالر در آن هزينه كرده است. بايد توجه كنیم 
و  ننشسته اند  بي كار  منطقه  كشورهاي  كه 
استرالیا،  ازجمله:  هند،  اقیانوس  در  رقبايي 
آفريقاي جنوبي، هند، اندونزي و... وجود دارند 
كه غیر از كشورهاي پیشرفته ي جهان، در اين 

زمینه، بسیار از ما جلوتر هستند.«
به كارگیري  بخش  در  »البته  گفت:  چگیني 
در  تحّول  نظر  از  همچنین،  و  انساني  نیروي 
كاركرد صنايع، پیشرفت هاي چشمگیري طي 
30 سال اخیر حاصل شده است كه موجبات 
كشورهاي  از  بسیاري  به  نسبت  ايران  برتري 

منطقه را فراهم آورده است.«
كشتي  پروژه ي  مدير  نوبختي«،  »دكتر 
اقیانوس شناسي  ملّي  مؤسسه ي  تحقیقاتي 
قرارداد مورخ آذر 1388  به  اشاره  نیز، ضمن 
وزارت  با  جمهوري  رياست  فنّ آوري  معاونت 
روند  از  گزارشي  فنّ آوري،  و  تحقیقات  علوم، 
انجام شده در خصوص  اقدامات  اين قرارداد و 
ارائه داد و گفت:  اقیانوس پیما  ساخت كشتي 
دو  تشکیل  با  مؤسسه  موافقت،  اين  از  »پس 
علمي  معاونت  محل  در  راهبري  كمیته ي 
بیش تر  اجرايي،  كمیته ي  يک  و  فنّ آوري  و 
خود  كار  دستور  در  را  پروژه  اجرايي  مسايل 

قرار داد.«
شركت هاي  به  دعوت نامه  »ارسال  گفت:  وي 
اين  اقدام هاي  ازجمله  داخلي،  و  خارجي 
كمیته ها محسوب مي شود، كه ضمن دريافت 
اين  ارگان،  و  شركت   8 از  بیش  پیشنهادات 
پیشنهادات در دستور  كار بررسي قرار گرفته 
است. پس از بررسي اين پیشنهادات، سرانجام 
دريايي  صنايع  سازمان هاي  از  پیشنهاد  دو 
آن،  از  پس  شدند.  انتخاب  محالتي  شهید  و 
 1389 آبان   4 تاريخ  در  اجرايي  كمیته ي 
به  شناور،  اين  ساخت  كه  گرفت  تصمیم 
سازمان صنايع دريايي واگذار شود و همچنین، 
اين طرح حضور  در  نیز،  يک همکار خارجي 

داشته باشد.«
ملي  مؤسسه ي  »در  گفت:  »نوبختي« 
هدايت  براي  كارگروهي  نیز،  اقیانوس شناسي 
دو  با طي  ايجاد شد. مؤسسه  اين طرح  بهتر 
صنايع  سازمان  در  اجرايي  اقدامات  مسیر، 
براي  الزم  مجوزهاي  اخذ  روند  و  دريايي 
اجتناب از تشريفات را پیگیري كرد و پس از 
نهايي شدن مشخصات توسط كمیته ي جرايي 
و سازمان صنايع دريايي، مذاكرات اصلي انجام 
شد. در جلسات مشترک، همکار خارجي مورد 

دکتر آقامیری؛
سخن درباره ي دریا تنها بحث منابع مالی و طبیعی 
را دربرنمي گیرد؛ زیرا دریا دارای جایگاه ویژه  ای در 
همه ي زمینه ها و عرصه  هاست. موضوع شناخت، 
بهره  گیری و مطالعه  ی دریا و اقیانوس ها و همچنین، 
افق هاي آن سوی دریا، متأسفانه سال های سال است 

که مهجور مانده است.
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گفت وگوهاي  و  انتخاب  مشترک  به طور  نظر، 
اولیه شروع شد. اغلب همکاران در اين فرايند، 

مسئولیت های خاصي بر عهده داشته اند.«
محض  به  سال 1390،  اوايل  »در  گفت:  وي 
ابالغ برنامه ي پنجم توسعه، با توجه به تفويض 
در  پژوهشي  مراكز  و  دانشگاه ها  به  اختیارات 
بین طرفین  قرارداد   ،1390 فروردين   24
و  شد  امضا  راهبري  كمیته ي  حضور  در 
به  ارديبهشت   4 در  نیز،  اولیه  پیش پرداخت 
آن  در  شد.  پرداخت  دريايي  صنايع  سازمان 
نیز  قرارداد  پیش پرداخت،  ارائه ي  با  زمان 
اجرايي شد. امیدواريم با توجه به آغاز ساخت  
كشتي،  عملیات برش كاري را نیز شروع كنیم 
و با زمان بندي 22 ماهه آن را تحويل بگیريم 
تحقیقاتي  كشتي   ،1391 سال  اوايل  در  و 

اقیانوس پیما را راهي آب هاي كشور كنیم.«
تحقیقاتي  كشتي  ساخت  پروژه ي  رئیس 
بعضي  پیش بیني  عدم  موضوع  اقیانوس پیما، 
تجهیزات روي كشتي، قطعات يدكي، اختالف 
نرخ از زمان آغاز قرارداد و زمان شروع ساخت 
كشتي براي خريد تجهیزات و مباحث اجرايي 
پروژه  اين  بودجه اي  موارد  مهم ترين  از  را 
افزايش  باعث  موارد  »اين  گفت:  و  دانست 

هزينه ي شناور خواهد شد.«
در  »تاكنون  گفت:  همچنین  »نوبختي«، 
كمیته ي اجرايي، هر 45 روز يک جلسه و در 

مجموع 13 جلسه برگزار شده است.«
اقیانوس پیما  تحقیقاتي  »شناور  افزود:  وي 
محل  پايین  ِدک  كه  است؛  ِدک   4 داراي 
استقرار خدمه و محققین، دک وسط محل قرار 
گرفتن آزمايشگاه ها است. در ِدک باال تعدادي 
از افسرها و مسؤولین ارشد مستقر خواهند شد 
و ِدک آخر مربوط به فرماندهي شناور است. 
نگهداري  اين شناور، هزينه هاي سالیانه اي را 

دربردارد.«
»دكتر آقامیري« نیز، در اين بخش از سخنان 
گفت:  شناور،  از  نگهداري  خصوص  در  خود، 
و  نیست  ساده  قطعاً  شناور،  اين  »نگهداري 
نیازمند عملکرد يک گروه خاص است تا اين 
طرح بزرگ را دنبال و اداره كنند. الزم است 
مراحل انتخاب نیروي انساني و گروه نگهدارنده 
كشتي، از هم اكنون در دستور كار قرار گیرد. 
نگهداري  براي  بايد سعي شود كه  همچنین، 
پروژه ي  يک  ادامه ي  به منزله ي  و  اين كشتي 
نیمه  تمام، در سال آينده از دولت اخذ اعتبار 

شود.«
»دكتر آقامیري« ادامه داد: »به زودي از طرف 
معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رياست 
جمهوري،  برخي از مقامات و مسؤولین براي 
به منظور  و  كشتي  ساخت  فرايند  از  بازديد 
بررسي عملکرد صنايع دريايي شهید درويشي، 
رهسپار بندرعباس مي شوند. همچنین ممکن 
كشتي  اين  روي  نیز،  ديگري  امکانات  است 

مستقر شود.« 
رئیس  از  خود،  سخنان  ادامه ي  در  وي 

درخواست  اقیانوس شناسي  ملّي  مؤسسه ي 
معاونت  محل  از  آينده،  سال  براي  تا  كرد 
برنامه ريزي رياست جمهوري، به منظور ادامه ي 
اختصاص  كشتي،  ساخت  نیمه تمام  طرح 

بودجه صورت گیرد.«
شناور  پروژه ي  مدير  حسیني«،  »مهندس 
صنايع  سازمان  در  اقیانوس پیما  تحقیقاتي 
در  تاكنون  كه  كارهايي  مورد  در  دريايي، 
شده  انجام  شناور  ساخت  پروژه ي  با  ارتباط 
است، گفت: »انعقاد قرارداد ساخت اين شناور، 
در ارديبهشت 1390 با سازمان صنايع دريايي 
صورت گرفت و  همچنین، زمان تحويل آن، 
موكول به اسفند سال آينده شده است. مبلغ 
تومان  میلیون  و 805  8میلیارد  قرارداد،  اين 
تعیین و قرار شده است ساخت آن در صنايع 
در  وي  شود.«  انجام  درويشي  شهید  دريايي 
مورد مشخصات اين كشتي، گفت: »طول 50 
متر، عرض 10 متر، آبخور 3/3 متر، حداكثر 
تن،  بدنه 417  وزن سازه ي  نات،  سرعت 15 
وزن سبک 675 تن و داراي دو موتور 1000 
كیلووات، جنس بدنه ي اصلي از فوالد و جنس 
از  شناور  خوب  پايداري  منظور  به   روسازه 
 45 تا   30 توان  شناور  اين  است.  آلومینیوم 
اين،  بر  روز ماندگاري در دريا را دارد و عالو 
مي تواند 16 محقق را در زمان عملیات حمل  
آزمايشگاه  باب  تعداد 4  اين كشتي،  كند. در 
مستقر  دريايي  تحقیقات  و  شیمي  فیزيک، 

خواهد شد.«
در  شناور  اين  »طراحي  افزود:  »حسیني« 
حضور ناظران پیمانکار و كارفرما و توسط يکي 
انجام شده  دنیا  نرم افزارهاي  پیشرفته ترين  از 
است. هم اكنون، طراحي پايه به پايان رسیده 
است و در مرحله ي اخذ كالس رده بندي براي 

صدور تأيیديه ي شناور قرار دارد.«
كه  نکته  اين  بیان  با  نیز،  چگیني«  »دكتر 
ساخت  با  همزمان  پروژه،   اين  در  است  قرار 
تجهیز  و  انساني  نیروي   آموزش  شناور، 
پايگاه تحقیقاتي پشتیباني انجام شود، گفت: 
و  انساني  نیروي  آموزش  زمینه ي  دو  در   «
كارهاي  تاكنون  تحقیقاتي،  پايگاه  تجهیز 
زيادي انجام شده است و از مرحله ي ساخت 
نیروها  آموزش  مؤسسه   است.  جلوتر  شناور 
را از يک سال و نیم پیش شروع كرده است 
برگزار  را  آموزشي  جلسات  مرتب  به طور   و 
مي كند. در ايستگاه هاي چابهار، نوشهر و بوشهر 
كالس هاي آموزش علمي و همچنین، تئوري 
تجهیزات  تأمین  زمینه ي  در  مي شود.  برگزار 
و  ايستگاه ها  براي  زيادي  تجهیزات  ما  نیز، 
همچنین براي كشتي خريداري كرده ايم و اين 
روند، تا رسیدن به نقطه ي رفع نیاز ايستگاه ها 

و  كشتي، ادامه خواهد داشت.«
»مهندس رضايي«، معاون عمراني استانداري 
از  تشکر  مراسم ضمن  اين  در  نیز،  هرمزگان 
دادن  اهمیت  و   توجه  خاطر  به  مسؤولین 
كشتي  ساخت  به  نسبت  اهتمام  و  دريا  به 

فتح  پروژه،  اين  »انشاءاهلل  اقیانوس پیما گفت: 
باب خوبي در زمینه ي فعالیت هاي تحقیقاتي 
و  فن آورري  ارتقاي  و  پیشرفت  باعث  و  باشد 
كسب خیرات و بركات براي كل كشور شود.«

»رضايي« خاطرنشان كرد: »به دنبال درخواست 
مؤسسه مبني بر راه اندازي يک مركز تحقیقاتي 
از  خارج  در  پايگاهي  و  بندرعباس  شهر  در 
فعالیت هاي  بتوان  كه  شهري  محدوده ي 
تحقیقاتي را در آن انجام داد و همچنین، پیرو 
استاندار  استقبال  ضمن  استاندار،  گفت وگو 
هرمزگان از پیشنهاد مؤسسه، با اين درخواست 
با  اولیه  توافقات  اين زمینه  موافقت شد و در 
نیز  هرمزگان  شهرسازي  و  مسکن  سازمان 
صورت پذيرفت. ساخت اين شناور تحقیقاتي، 
خود  اهداف  به   رسیدن  در  را  مؤسسه  قطعاً 
نیز،  كشور  تحقیقاتي  اهداف  به  نهايت،  در  و 

كمک خواهد كرد.«
رضايي گفت: »تا جايي كه مقدورات  استاني 
اجازه خواهد داد، ما نیز به جنبه هاي مختلف 
كمک   ملّي  و  بزرگ  پروژه ي  اين  تکمیل 

خواهیم كرد.« ■

دکتر آقامیری؛
و  تحقیقات  انجام  برای  ایران  اسالمي  جمهوري 
سوی  آن  و  وسیع  سطح  در  دریایی  پژوهش های 
اقیانوس ها، نیاز به کشتی عظیم  و بزرگ تری در آینده 

خواهد داشت.
***

نظارت  و  برنامه ریزي  معاونت  طرف  از  به زودي 
و  مقامات  از  برخي  جمهوري،   ریاست  راهبردي 
و  کشتي  ساخت  فرایند  از  بازدید  براي  مسؤولین 
شهید  دریایي  صنایع  عملكرد  بررسي  به منظور 

درویشي، رهسپار بندرعباس مي شوند.
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گزارش بندر و دریا از مجمع عمومي عادي 
اتحادیه مالكان کشتی ایران و انجمن صنفي 

کارفرمایي مالكان کشتي ایران

تهیه وتنظیم: مسعود عباس زاده

سه شنبه، دوازدهم مهرماه سال جاري، تاالر اجتماعات شركت 
كشتيراني جمهوري اسالمي ايران واقع در برج آسمان، شاهد 
و  ايران  كشتی  مالكان  اتحاديه  مشترک  مجمع  برگزاري 
اين  در  بود.  ايران  كشتي  مالكان  كارفرمايي  صنفي  انجمن 
مجمع كه با حضور اكثريت اعضا برگزار شد، دست اندركاران 
و هيات مديره اين دو تشكل مردم نهاد به بررسي فرصت ها 
چشم انداز  ترسيم  و  جاری  سال  طي  رو  پيش  چالش هاي  و 
پيرامون  گو  و  بر گفت  و عالوه  پرداختند  آينده ي خود  سال 
براي  پي اند آي  كلوپ  قبيل: تشكيل  از  موفقيت هايي  كسب 
ارائه ي پوشش های بيمه اي شناورهاي مالكان عضو، درباره ي 
نيز برخي  و  مشكالت منطقه ای و جهاني صنعت دريانوردي 
به  دريانورد،  اقشار  با  تعامل  در  سازماني  بين  نارسايي هاي 
تبادل نظر پرداختند. آن چه كه در ادامه می خوانيد، مشروح 
نظر  از  كه  باشد  مي  مجمع  اين  ازبرگزاري  بندرودريا  گزارش 

گرامي تان مي گذرد:

آغاز نشست مجمع عمومي
اتحاديه ي  ساالنه ي   عادي  عمومي  مجمع 
مالکان كشتي ايران و انجمن صنفي كارفرمايي 
مالکان كشتي ايران، با سخنان مقدماتي »محمد 
سمیعي«، دبیركل اين اتحاديه و دعوت از اعضاي 
هیأت ريیسه شامل آقايان:  اختري، ريیس سني 
جلسه، تبريزي، نايب ريیس، تقي مال، ناظر جلسه و 
التیني، منشي جلسه، به صورت رسمي آغاز شد.

در ابتداي اين جلسه كه با حضور 76 عضو از 96 
عضو حقیقي و حقوقي اتحاديه و  انجمن برگزار 
شد، اسامي داوطلبان عضويت در هیأت مديره و 

نامزدهاي بازرسي به اين ترتیب  اعالم شد:
طاليي  شركت  از  اسحاق«  آل  وحید  »محمد 
پارسیان، »محمدرضا اشک ريز« از شركت گلف 
شركت  از  امیران«  »اسماعیل  ايران،  اجنسي  
شركت  از  داودي«  حیات  »امان اله  بحرگان، 
صید صنعتي صدف، »كاپیتان  كشاورز«، »دكتر 
علي طاهري« از شركت تاسیسات دريايي ايران، 
»محمد تقي روشنايي« از شركت ماروس ترابر، 
دريابندر،  خط  شركت  از  صاحبي«  »حسین 
خدمات  شركت  از  قائم مقامي«  »محمدرضا 
شركت  از  كاشاني«  »حسین  ايران،  ساحلي 
از شركت كشتیراني  درياكوش، »محمود كیا« 
بنیاد، »غالمحسین گلپرور« از شركت كشتیراني 
ايران و هند، »امید مرادي« از شركت ايران ساحل 
كیش  شركت  از  معیني«  »كتايون  و  پارسیان 

پارس مارين.
ضمناً »عنايت اله بامري نیا« و »فريدون علیپور 
امیني« نیز، به عنوان داوطلبان  عضويت براي 
مدت  داوطلبان،  كردند.  آمادگي  اعالم  بازرسي 
حوزه ي  و  خود  معرفي  براي  زمان  دقیقه   2
كاري شان در اختیار داشتند كه پس از سخنراني 

هیأت مديره  داجمر«،  ريیس  »محمدحسین 
»محمدتقي  ايران،  كشتي  مالکان  اتحاديه ي 
روشنايي«، خزانه دار و »فريدون علي پور امیني«، 
در  داوطلبان  معرفي  انجمن،  و  اتحاديه  بازرس 

زمان هاي مقرر انجام شد.
و  مالي  صورت هاي  جلسه،  اين  ابتداي  در 
ترازنامه ي سال 1389 و بودجه ي سال 1390 به 
تصويب رسید و روزنامه ي اقتصاد پويا به عنوان 
همچنین،  انتخاب شد.  كثیراالنتشار  روزنامه ي 
نشاني جديد دفتر و دبیرخانه ي اتحاديه و انجمن، 
براي مراجعه ي اعضا و ساير افراد و سازمان هاي 

ذي مدخل، اعالم شد.

گزارش هيأت مديره به مجمع عمومي
از تشکیل هیأت ريیسه ي مجمع عمومي  بعد 
عادي سالیانه،  » محمدحسین داجمر«، به عنوان 
اقدامات  ريیس هیأت مديره، گزارش عملکرد و 

سال 1389 را خطاب به اعضا ارائه كرد.
اعضاي  تعداد  اين مطلب كه  بیان  با  »داجمر« 
سال  ابتداي  در  عضو  از 92  انجمن  و  اتحاديه 
1389، با افزوده شدن 17  عضو و تعلیق عضويت 
به 101 عضو  و حقوقي،  8 شخصیت حقیقي 
مالکان  »اتحاديه ي  گفت:   است،  رسیده  فعلي 
كشتي ايران و انجمن صنفي كارفرمايی مالکان 
كشتی ايران، در حال حاضر، عالوه بر عضويت 
و  دريايي  ارشد  مديران  عالي  شوراي  دو  در 
صنايع دريايي كشور، شامل 4 كارگروه و شوراي 
راهبردي حمل ونقل مجمع تشخیص مصلحت 
نظام، همچنین در 11 كارگروه، شامل: حمل ونقل 
بازرگاني  اتاق  ترانزيت  و  حمل ونقل   ،)ICC(
كشور، اتاق بازرگاني استان تهران، اتاق بازرگاني 
ايران و روسیه،  دفتر هماهنگي ارگان هاي دريايي 
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كشور، ايمني )MSC( سازمان بنادر و دريانوردي، 
گردشگري   ،)MEPC( دريايي  زيست  محیط 
بازرگاني،  اتاق  در  اكو  سازمان  عضو  كشورهاي 
كشتیراني و دريانوردي انجمن مهندسي دريايي 
تشکل هاي سراسري  كارگروه مشترک  و  ايران 
و عالي كارگري و كارفرمايي وزارت تعاون و كار 
و رفاه  اجتماعي نیز، عضويت دارد و در همین 
راستا، هیأت مديره و اعضاي ارشد دبیرخانه ي آن، 
در بیش از 218 جلسه طي سال گذشته حضور 

يافته اند.«
وي با بیان اين مطلب كه  اين اتحاديه و انجمن، 
دريايي  ارگان هاي  دبیرخانه ي  در  عضويت  از 
بازرگاني، صنايع  اتاق  نمايندگان  هیأت  كشور، 
و معادن ايران و انجمن توسعه ي دريامحور نیز 
برخوردار است،  افزود: »با توجه به اين كه اتحاديه 
و  انجمن، بايد مبالغي بابت مالیات مشاوران و 
حقوق بگیران، به دولت پرداخت كنند، درصدد 
برآمده اند تا مبالغي مالیات از سازمان امور مالیاتي 
سال  اّول  ماه  سه  در  كه  كنند،  دريافت  كشور 
جاري،  اقدامات الزم براي تحقق اين امر، صورت 

پذيرفت.«
ريیس هیأت مديره ي اتحاديه و انجمن، با اشاره 
به معاهده ي 108 ژنو و اصالحات بعدي آن در 
خصوص اعطاي تسهیالت و رواديد به كاركنان 
خارجي در بخش بندري و دريايي، به مذاكرات 
اعضاي اين هیأت مديره با سرپرست اداره ي پلیس 
مهاجرت و گذرنامه ي ناجا اشاره و خاطرنشان كرد: 
»بر اساس تصمیمات گرفته شده ي هیأت مديره،  
مديران دبیرخانه ي اتحاديه و انجمن،  نشست هاي 
مداومي را با مسئوالن اداره ي پلیس مهاجرت و 
گذرنامه ي ناجا برگزار كردند، كه در نهايت، فرم 
توافق نامه تنظیم و به اطالع هیأت مديره رسید و 
پس از تأيید، طرفین آن را امضا كردند. بر اساس 
اين توافق نامه در سال جاري، بیش از 58 شركت 
و اعضاي اتحاديه و انجمن، رواديدهاي كاركنان 
خارجي خود را از طريق دبیرخانه ي اتحاديه و 

انجمن دريافت مي كنند.«
»داجمر«، به اقدام جهت اخذ مجوز رسمي انتشار 
بولتن اتحاديه و انجمن از سوي وزارت فرهنگ و 
ارشاد اسالمي اشاره كرد و در زمینه ي فعالیت هاي 
درون سازماني هیأت مديره، از برگزاري 6 جلسه ي 
مداوم طي 12 ماه اخیر خبر داد و اظهار داشت: 
و  درياباني  فرماندهي  با  كه  مکاتباتي  پي  »در 
مرزباني ناجا داشتیم، ضمن ارسال نامه اي، اسامي 
اعضاي اتحاديه براي هماهنگي با اين فرماندهي 
و همکاري بیش تر مأموران درياباني و مرزباني 
با شناورهاي آن اعالم شد و در خصوص توجیه 
موجودي سوخت ذخیره ي شناورها و تمديد يا 
حوزه ي  در  شناورها  تردد  دفترچه هاي  تجديد 

فعالیت آنان، اطالعاتي ارائه شد.«
وي با بیان اين مطلب كه در قالب كارگروه مالي 
و اقتصادي اتحاديه و انجمن، با توجه به مسأله ي 
با اعضاي كارگروه حقوقي و  مهم بیمه، همراه 
داوري در كلیه ي جلسات حضور داشته ايم، گفت:  
»نشستي در رابطه با  اخذ مالیات بر اساس تناژ 

)تناژ تاكسي( يا معافیت از مالیات براي مالکان 
شناورها برگزار شد، كه در نهايت، نامه اي خطاب 
به وزارت  امور اقتصادي و دارايي فراهم آمد. عالوه 
بر آن، جلسات مشتركي نیز، با كارگروه حقوقي 
و داوري، به منظور تأسیس مؤسسه ي پي اند آي 
برگزار شده است. اعضاي كارگروه حقوقي، داوري، 
كردن  نهايي  به منظور  بین الملل  امور  و  بیمه 
توافقات بیمه اي، همراه با اعضاي كارگروه مالي 
و اقتصادي، در بیش  از 12 جلسه با مسئوالن 
شركت هاي بیمه ي  ايران و البرز حاضر شده اند 
كه نظرات اتحاديه و انجمن، نزديک به نظرات 
بیمه ي البرز در بخش هال، ماشینري و شخص 
ثالث بود. با اين وجود، هنوز در اين زمینه به توافق 

نهايي نرسیده ايم.«
ريیس هیأت مديره ي اتحاديه و انجمن صنفي 
كارفرمايي مالکان كشتي ايران، در ادامه ي سخنان 
و  درياباني  فرماندهي  با  تعامل ها  به ساير  خود 
خصوص  اين  در  و  كرد  اشاره  ناجا  مرزباني 
گفت: »از آن جايي كه مالکان شناورهاي فعال 
در بندرخرمشهر، مشکالت عديده اي با پاسگاه 
خسروآباد داشتند و به نظر مي رسید كه مسئوالن، 
به طور سلیقه اي عمل كرده اند و از سوي ديگر، در 
رابطه با صدور دفترچه ي سوخت، كلیه ي مناطق 
با مسائلي روبه رو شده اند، نشستي با سردار دريادار 
سالمي و برخي از اعضاي هیأت مديره در دفتر 
وي برگزار شد كه به نتايج بسیار مطلوبي دست 
يافتیم. در همین راستا، مقرر شد كه در خرمشهر 
نیز، نشستي با مسئوالن مربوطه برگزار و مسائل و 

مشکالت موجود در محل مرتفع شود.«
»داجمر«، با بیان اين مطلب كه كارگروه وجوه 
اداره شده، عالوه بر تشکیل دو جلسه در رابطه 
با مسائل و  مشکالت اقساط معوقه در اتحاديه 
و  انجمن، نشست هاي متعددي را با مسئوالن 
اداره شده ي  وجوه  كارگروه  عامل،  بانک هاي 
سازمان بنادر و دريانوردي و مديرعامل آن برگزار 
كرده  است، افزود: »با ارائه ي پیشنهاد اتحاديه 
و انجمن و پشتیباني سازمان بنادر و دريانوردي، 
بخش نامه ي جامعي توسط بانک هاي عامل در 
اين خصوص صادر شد. هر چند هنوز تعدادي 
روبه رو  مشکل  با  وجوه،  از  بهره بردار  مالکان  از 
با  مالکان،  اين  از  كثیري  تعداد  ولي  هستند، 
توجه به بخش نامه ي يادشده،  بخش اعظمي از 
نهايت،  در  و  است  شده  برطرف  مشکالت شان 
بانک،  با  انجمن،  و  اتحاديه  اعضاي  از  بسیاري 

قراردادهاي مجددي را منعقد كرده اند.«
و  بندري  كارگروه  عملکرد  خصوص  در  وي 
كشتیراني، به ضرورت تشکیل يک نشست جامع 
با حضور اعضا در اتحاديه و انجمن اشاره كرد و 
گفت: »همچنین، جلسات متعددي با مسئوالن 
شركت ملي پااليش و پخش فرآورده هاي نفتي 
ارز و ستاد  با قاچاق كاال و  ايران، ستاد مبارزه 
به  هرچند،  است.  شده  برگزار  كشور  درياباني 
علت ضعف حاكمیت فرهنگ دريايي در جامعه، 
هنوز مشکالتي براي مالکان باقي مانده است، ولي 
اين كارگروه به نتايج بسیار مطلوبي دست يافته 

است.« 
ريیس هیأت مديره ي اتحاديه و انجمن، به برگزاري 
منظم كالس هاي آموزشي توسط سازمان بنادر 
و دريانوردي اشاره كرد و با تأكید بر  عملکرد 
اظهار  انجمن،  و  اتحاديه  اين  آموزش  كارگروه 
داشت: »از آن جايي كه سازمان بنادر و دريانوردي، 
كارگروه منابع انساني را از سال گذشته در اداره ي 
كل آموزش ايجاد كرده است و اكثريت اعضاي 
كارگروه آموزش اتحاديه، در اين كارگروه عضويت 
و ضعف هاي  مشکالت  آموزشي،  مسائل  دارند، 
موجود در بخش آموزش، در آن كارگروه مطرح 
با اين وجود، تبادل نظر با  و پیگیري مي شود. 
آموزش  با  ارتباط  در  انجمن  و  اتحاديه  اعضاي 
كاركنان شناورهاي كم تر از 3 هزار جي تي، يک 
جلسه برگزار شد كه طي آن مقرر شد كه پس 
از دست يابي جمع بندي مشترک میان اعضاي 
اين كارگروه و مديركل آموزش سازمان بنادر و 

دريانوردي، نشست ديگري نیز برگزار شود.«
»داجمر« در خصوص فعالیت كارگروه گردشگري 
دريايي اين اتحاديه و  انجمن، به آغاز فعالیت اين 
كارگروه از مهرماه سال جاري اشاره كرد و افزود: 
»تاكنون  اين كارگروه، 7 جلسه برگزار كرده و 
خوش بختانه، به علت جذابیت موضوع كارگروه، 
مديران كل سازمان بنادر و دريانوردي  و سازمان 
میراث فرهنگي و گردشگري، اعضاي اين كارگروه 
را تشکیل مي دهند و يکي از دست آوردهاي آن، 
تفاهم نامه ي همکاري سه جانبه اي است، كه قرار 
است به امضاي اعضا برسد و همچنین، همايشي 
در همین زمینه نیز، با مشاركت اين سه ارگان 
الزم  پیش بیني هاي  آن،   طي  كه  شود  برگزار 
صورت پذيرد، كه به علت نداشتن زمان كافي، 

برگزاري آن به سال آينده موكول شده است.«
به  خطاب  نامه اي  كه  مطلب  اين  بیان  با  وي 
ملي  شركت  مديرعامل  ضیغمي،  مهندس 
پااليش و پخش فرآورده هاي نفتي ايران،  با شرح 
مشکالت دريافت سوخت پس از هدف مندسازي 
يارانه ها ارسال شده است، گفت: »در اين ارتباط، 
يدک كش هاي  به  سوخت  تحويل  خصوص  در 
متردد در آب هاي ايران به قیمت 1500 ريال، 
با سازمان بنادر و دريانوردي، مکاتبه داشته ايم 
كه حّل اين مشکل براي برخي از يدک كش ها را 
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در پي خواهد داشت. همچنین،  با استعالم ستاد 
مبارزه با قاچاق و ارائه ي بخش نامه توسط شركت 
ايران،  نفتي  ملي پااليش و پخش فرآورده هاي 
مشکل اساسي مالکان شناور در خلیج فارس و 
درياي عمان برطرف شد و عالوه بر آن،  مذاكرات 
با قائم مقام اين شركت، دريافت سوخت از شركت 
ملي پااليش و پخش فرآورده هاي نفتي به جاي 
يک شركت ارائه دهنده ي خدمات بانکرينگ كه 
شناورها  از  غیرمنطقي  مبالغ  دريافت  به  اقدام 

مي كرد را، در پي داشت.«
انجمن  و  اتحاديه  فعال  حضور  به  »داجمر«، 
صنفي كارفرمايي مالکان كشتي ايران در شوراي 
عالي صنايع دريايي كشور، در قالب 8 نشست 
كارگروه هاي راهبردي، حفاظت محیط زيست، 
سازه هاي دريايي و كمیسیون هاي مربوطه اشاره 
كرد و افزود: »در پي اقداماتي كه در اين شورا به 
انجام رسید، نشستي متشکل از اعضاي اتحاديه 
و انجمن با حضور دكتر يوسف نژاد، سخن گوي 
كمیسیون اقتصادي مجلس شوراي اسالمي در 
دفتر مديرعامل شركت  ملي نفتکش ايران برگزار 
شد كه در نهايت، نتايج فعالیت هاي كارخانجات 
كشتي سازي در كشور، طي يک گزارش مفصل، 
به وي ارائه شد تا اقدامات مقتضي به عمل آيد.«

و  اتحاديه  همه جانبه ي  تعامل  بر  تأكید  با  وي 

قالب  در  دريانوردي  و  بنادر  سازمان  با  انجمن 
برگزاري همايش ارگان هاي دريايي و حضور 20 
انجمن در آن، خاطرنشان  اتحاديه و  اين  عضو 
كرد: »آيین نامه ي ثبت شركت هاي دريانوردي، 
اداره ي  مسئوالن  حضور  با  جلسه   6 طي  كه 
كل ثبت شركت هاي سازمان بنادر و دريانوردي 
آماده سازي  در شرف  قرار گرفت،  بررسي  مورد 
است. عالوه بر آن، اين اتحاديه و انجمن،  طي 
برگزاري روز جهاني دريانوردي، تعامل با اداره ي 
كل امور دريايي، حضور در شوراي عالي مديران 
ارشد دريايي كشور، تحويل سوخت 3500 ريالي 
به يدک كش هاي در حال تردد در آب هاي ايران 
فعالیت هاي  ترانزيت،  كل  اداره ي  با  تعامل  و 
هم افزايي چشمگیري با سازمان بنادر و دريانوردي 

داشته است. «
با  انجمن  و  اتحاديه  اين  تعامل  مورد   در  وي 
داشت:  اظهار  دارايي،  و  اقتصادي  امور  وزارت 
»در اين كارگروه، كار كارشناسي، بحث معافیت 
مالیاتي و دريافت مالیات از تناژ )تناژ تاكسي( 
به پايان رسید و با تصويب هیأت مديره، نامه اي 
به وزارت امور اقتصادي و دارايي و سازمان امور 
مالیاتي كشور ارسال شد و نیز، مقرر شد كه در 
اين زمینه، كارگروهي براي تجديد نظر و اصالح 
قانون مالیات مستقیم در اين وزارت خانه تشکیل 
بتوان  موضوع،  اين  با  رويارويي  تا هنگام  شود 
مشکل يادشده را بررسي كرد. همچنین، اتحاديه 
بررسي  به هنگام  كه  كرد  درخواست  انجمن  و 
اين موضوع، از اعضاي اتحاديه و انجمن،  دعوت 
به عمل آيد تا بتوانند توضیحاتي را به صورت 
معافیت  موضوع  ضمناً،  دهند.  ارائه  حضوري 
مالیاتي مالکان شناور،  با سرپرستان اتاق بازرگاني 
و صنايع و معادن ايران در میان گذاشته شد تا 
براي پیگیري از طريق مجلس شوراي اسالمي نیز 

انعکاس يابد.«
ريیس هیأت مديره ي اتحاديه و انجمن، با بیان  
اين مطلب كه تصمیمات اخذشده در خصوص 
فعالیت كشتي داري، به منزله ي يک امر اقتصادي، 
بايد با موقعیت زماني و مکاني مطابقت داشته 
باشد، تصريح كرد: »با توجه به اعطاي تسهیالت 
اهدايي دولت هاي همسايه به مالکان شناور و در 
پي اجراي طرح هدف مندسازي يارانه ها، نامه اي 
براي رياست جمهوري، 8 وزارت خانه و كمیسیون 
اقتصادي مجلس شوراي اسالمي ارسال شد كه 
بازخورد آن از طريق وزارت نفت، به وزارت امور  
اقتصادي و دارايي خواسته شد، تا به اين موضوع 
توجه خاص شود. همچنین در اين راستا، نامه ي 
سازمان بنادر و دريانوردي كه با پیشنهاد اتحاديه 
و انجمن اعالم هماهنگي كرده است، نیز صادر 

شد.«
و  اتحاديه  اين  اقدامات  انعکاس  به  »داجمر« 
انجمن كه منجر به كاهش تعرفه ي حق الثبت 
و ساير حقوق دريافتي توسط محضرهاي مورد 
تأيید سازمان بنادر و دريانوردي شد، اشاره كرد 
و گفت: »در پي اين اقدام، هیأت دولت، بنا به 
پیشنهاد معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي 

ماده ي 68  استناد  به  و  رياست جمهوري  نهاد 
قانون تنظیم بخشي از مقررات مالي دولت، مصوب 
1380، حق الثبت و ساير حقوقي را كه براي ثبت 
اسناد و مدارک كشتي بايد پرداخت شود، بر روي 
كارنامه ي رسمي دولت قرار داد كه دامنه ي آن 
براي شناورهاي كم تر از 500 جي تي، تا ده هزار و 
يک میلیون جي تي به باال، بین 3 میلیون ريال تا 

حداكثر 30 میلیون ريال تعیین شد.«
از طرف  اين مطلب كه  بیان  با  وي همچنین، 
آيین نامه ي  اجتماعي،  رفاه  و  تعاون، كار  وزارت 
ايمني كار در دريا، تدوين شده توسط كارشناسان 
آن وزارت خانه، براي اتحاديه و  انجمن ارسال شد، 
افزود: »موضوع در  كارگروه حقوقي مورد بررسي 
قرار گرفت و نتايج به اين وزارت خانه ارسال شد 
و ضمن آن، در رابطه با آيین نامه ي كار دريايي 
)ILO(، انجمن و اتحاديه،  پیگیري هاي مستمري 
به عمل آورد و نظرات شركت هاي بزرگ كشتیراني 
را نیز دريافت كرد و آن ها را براي مديركل دفتر 
تنظیم و نظارت و كاركنان دريايي مرتبط با اين 
وزارت خانه ارسال كرد. همچنین، در پايان سال 

گذشته، چند جلسه برگزار شد.«
ريیس هیأت مديره ي اتحاديه و انجمن، با  تأكید 
بر اين كه، منظور از ثبت اتحاديه و انجمن در وزارت 
تعاون،  كار و رفاه اجتماعي، حضور نماينده ي آن در 
سازمان بین المللي دريانوردي و پذيرمان كار دريايي 
است، خاطرنشان كرد: »با اين كار، پشتیباني از 
دريانوردان در كشتي ها و حفظ حقوق حقه ي آنان 
مد نظر بود و اين كه دو مجمع، يکي شوند، از اين 
رو،  با گفت وگو و مکاتبه ي صورت گرفته با مسئوالن 
اتاق بازرگاني و اين وزارت خانه، در نهايت، موافقت 
شد كه هر دو مجمع كه داراي همان  هیأت مديره 
و بازرس هستند و مفاد اسناس نامه ي آن ها نیز 
با هم مطابقت دارد، در يک زمان و توأم با هم 

برگزار شود.«
دريايي  اختالف  شوراي  تشکیل  از  »داجمر«، 
در دبیرخانه ي اتحاديه و انجمن خبر داد و در 
اين خصوص اظهار داشت: »با پیگیري هاي امید 
مرادي، عضو هیأت مديره كه مسئولیت استقرار 
شوراي حل اختالف دريايي را به عهده داشت، در 
مورخ 20 مهر 1389، با حضور رياست مجمع 28، 
شوراي اختالف ويژه ي اصناف تهران و شمیرانات 
افتتاح شد. اين شورا برابر بند الف ماده ي 8 قانون 
رفع  در  تسريع  به منظور  اختالف،  حل  شوراي 
اختالفات في مابین مالکان شناور و طرف مقابل 
تشکیل مي شود، كه در صورت تراضي طرفین 
دعوي، موضوع مي  تواند در شورا، مورد رسیدگي 

قرار بگیرد.«
وي، اهداف شوراي حل اختالف دريايي را، از بین 
بردن فرهنگ خصومت و ايجاد صلح و سازش بین 
افراد از راه گفت وگو دانست و در خصوص ساير 
اهداف تشکیل اين شورا، تصريح كرد: »كاهش 
به  اختالفات  رفع  قضايي،  محاكم  به  مراجعات 
اموري  حل وفصل  تخصصي،   و  صنفي  صورت 
كه ماهّیت قضايي پیچیده اي ندارند، توسعه ي 
به  دسترسي  سهولت  و  مردمي  مشاركت هاي 

محمد حسین داجمر؛
کاهش مراجعات به محاکم قضایي، رفع اختالفات 
به صورت صنفي و تخصصي،  حل وفصل اموري 
توسعه ي  ندارند،  پیچیده اي  قضایي  ماهّیت  که 
مشارکت هاي مردمي و سهولت دسترسي به شوراها، 
از  به دور  سازش  و  صلح  داوري،  فرهنگ  احیاي 
تشریفات و مقررات آیین دادرسي و باالخره، سرعت 
عمل در رسیدگي به دعاوي حقوقي و صرفه جویي 
در هزینه ها، ازجمله اهداف اصلي تشكیل شوراي 

حل اختالف دریایي به شمار مي آیند.
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و سازش  داوري، صلح  فرهنگ  احیاي  شوراها، 
و  دادرسي  آيین  مقررات  و  تشريفات  از  به دور 
دعاوي  به  رسیدگي  در  عمل  سرعت  باالخره، 
حقوقي و صرفه جويي در هزينه ها، ازجمله اهداف 
به  دريايي  اختالف  حل  شوراي  تشکیل  اصلي 

شمار مي آيند.«
ريیس هیأت مديره ي اتحاديه و انجمن با  تأكید 
بر تأسیس مؤسسه ي بیمه ي متقابل كیش، در 
پايان سخنان خود چنین گفت: »در پي تحريم 
و  كشتي ها  علیه  جهاني  بیمه ي  شركت هاي 
بیمه اي  پوشش  عدم  و  ايراني  كشتیراني هاي 
آن ها، اين اتحاديه و انجمن، به صورت ضربتي و 
با توافق مسئوالن شركت بیمه ي مركزي ايران 
كه منجر به تهیه ي تفاهم نامه ي في مابین شد، 
اقدام به تأسیس كلوپ پي اند آي كرد تا بتواند در 
اين راستا، گامي بنیادي براي راه اندازي بیمه ي 
رو،  اين  از  بردارد.  پي اند آي در كشور و منطقه 
هیأت مؤسس آن تشکیل و در پي ارائه ي مدارک 
مورد نیاز به بیمه ي مركزي ايران، مجمع مؤسس 
آن نیز با حضور نماينده ي اين بیمه برگزار شد. 
اين مؤسسه در منطقه ي آزاد كیش به ثبت رسید 
تاكنون 5 جلسه ي هیأت مديره ي آن برگزار شده 
كه و تصمیمات اساسي براي انسجام و فعال شدن 

آن صورت پذيرفته است.«

47درصدي  و  منابع  درصدي   20 افزايش 
مصارف

»در سال 1389، منابع ا تحاديه و انجمن، نسبت 
به سال قبل از آن، حدود 20درصد افزايش داشته، 
ولي مصارف آن، با حدود 47درصد افزايش روبه رو 

بوده است.«
و  اتحاديه  خزانه دار  روشنايي«،  »محمدتقي 
انجمن، با بیان اين مطلب، ضمن ارائه ي گزارش  
صورت هاي مالي و بودجه ي سال 1389 و دوره ي 
5 ماهه ي منتهي به 31 مردادماه سال جاري، 
گفت: »گزارش صورت هاي مالي، با عنايت به بند 
2 ماده ي 10 و ماده ي 35 اساس نامه ي اتحاديه 
انجمن، توسط  و بند 8 ماده ي 1 اساس نامه ي 
مدير مالي تهیه شده و ضمن تأيید دبیركل، مورد 
نهايت،  بررسي خزانه دار قرار گرفته است و در 
براي بررسي و كنترل نهايي، وفق مفاد اساس نامه، 
گزارشات به بازرس اتحاديه و  انجمن تقديم شد 

كه مورد تأيید مشارالیه قرار گرفت.«
وي با بیان اين مطلب كه با تجهیز نسبي اتحاديه 
به  نسبت  خريداري شده،  دارايي هاي  انجمن،  و 
دوره ي قبل افزايش داشته است، افزود: »مبالغ 
حساب هاي پرداختي، عمدتاً مربوط به كشتیراني 
قرض الحسنه ي  بابت  ايران،  اسالمي  جمهوري 
واگذاري از بدو تأسیس اتحاديه و انجمن و مبالغ 
عمده ي ديگر خرج كرد و اجاره ي محل مربوط به 

شركت خدمات دريايي و مهندسي بوده است.«
خزانه دار اتحاديه و انجمن، جمع مبالغ واريزي 
را 187  وروديه  بابت  انجمن  و  اتحاديه  اعضاي 
میلیون و 500 هزار ريال و جمع حق عضويت را 
499 میلیون و 700 هزار ريال برآورد كرد و اظهار 

داشت: »مبالغ دريافت شده بابت اخذ رواديد، 83 
 208 مبلغ  و  بوده  ريال  هزار   995 و  میلیون 
میلیون و 593 هزار و 203 ريال از محل سپرده ها 

و ساير درآمدها دريافت شده است.«
بر  بالغ  را  مالي  منابع  مجموع  »روشنايي«، 
برآورد  979 میلیون و 788 هزار و 203 ريال 
اتحاديه،  مصارف  »مجموع  كرد:  خاطرنشان  و 
يک میلیارد و 3 میلیون و 966 هزار و 151 ريال 
و مصارف  منابع  به مجموع  عنايت  با  كه  بوده 
انجام شده، مبلغ كسري منابع از مصارف در سال 
مورد گزارش، يعني 1389، به 24 میلیون و 177 

هزار و 948 ريال بالغ شده است.«
به  اشاره  با  بودجه،  ارائه ي گزارشات  وي ضمن 
پیش بیني مبالغ مصارف، تصريح كرد: »با توجه به 
حجم و  عملکرد جاري، برنامه ي آتي و سیاست 
بیش تر  هرچه  خصوص  در  انجمن  و  اتحاديه 
اتحاديه در محافل و  و بهتر شناساندن تشکل 
تقويت دامنه ي نفوذ و همکاري در ساير مراكز 
و اطالع رساني به اعضاي اتحاديه و انجمن، باعث 
مي شود كه مصارفي از قبیل: چاپ مطبوعات، 
آگهي و برگزاري جلسات مختلف، ازجمله دعوت 
متقابل از سازمان ها، نهادها و جلسات كارگروه ها، 
مبالغي بیش تري در سال هاي آتي به اين  امر 

اختصاص داده شود.«
خزانه دار اتحاديه و انجمن، مصارف سال جاري را 
بالغ بر يک میلیارد و 262 میلیون ريال پیش بیني 
كرد و گفت: »بر اساس برنامه ريزي جلب و جذب 
اعضاي بیش تر در اين تشکل و با در نظر گرفتن 
احتمال جذب 12 عضو  و  قبلي  اعضاي  تعداد 
جديد در سال 1390، مبالغ حاصل از پرداخت 
حق وروديه، حق عضويت و ساير منابع ناشي از 
سپرده گذاري و هبه ي اعضا، جمعاً بالغ بر 938 

میلیون ريال پیش بیني شده است.«
اساس  بر  كه  مطلب  اين  بیان  با  »روشنايي« 
برنامه ريزي و نحوه ي اجراي اخذ رواديد پلیس 
مهاجرت، پیش بیني مي شود كه در سال جاري، 
جمعاً 120 میلیون ريال منابع كسب شود، افزود: 
»با عنايت به وضعیت منابع حاصل شده و مخارج 
مصرفي، لزوم تجديدنظر در ماهیت منابع، ازجمله 
تجديد نظر در مبالغ حق  عضويت و ساير موارد 
 مرتبط، ضروري به نظر مي رسد و عالوه بر آن، 
با توجه به تشکیل كالس هاي آموزشي، پیش بیني 
مي شود كه مبلغ 60 میلیون ريال درآمد در سال 

جاري از اين محل حاصل شود.«
وي در پايان سخنان خود، در ارتباط با پیش بیني 
منابع مربوطه، يادآور شد: »اين مبالغ به حدود 
يک میلیارد و 118 میلیون ريال خواهد رسید كه 
در اين خصوص، كسري ما بالغ بر 144 میلیون 
ريال است. در ضمن، يادآوري مي شود كه تا پايان 
سال جاري، مبلغ 10 میلیارد و 900 میلیون ريال 
با خريد  به عنوان سرمايه گذاري در حساب ها، 
نگه داري  تجارت  بانک  از  عام  گواهي سپرده ي 
خواهد شد، كه امیدواريم با همت و پرداخت وجوه 
نقدشده ي ساير اعضا، امکان خريد مکان مناسب 

براي اتحاديه و  انجمن فراهم شود.«

گزارش بازرس اتحاديه و انجمن
و  اتحاديه  بازرس  امیني«،  علي پور  »فريدون 
تأيید  ضمن  كوتاهي،  گزارش  طي  انجمن، 
صورت هاي مالي ارائه شده، گزارش دبیر اتحاديه 
و انجمن و برآورد بودجه ي سال 1390 را قابل 

قبول تشخیص داد.
وي، ضمن تقدير از فعالیت هاي گسترده و بنیادي 
دبیر و همکاران اتحاديه و انجمن، گفت: »با توجه 
به كسري 264 میلیون ريالي بودجه ي سال آينده 
كه با در نظر گرفتن حداقل هزينه ها لحاظ شده 
است، حق عضويت مصوب، تکافوي هزينه هاي 
آينده براي اجراي برنامه هاي اتحاديه و انجمن را 

نمی كند.«

و  اتحاديه  بازرس  و  هيأت مديره  انتخاب 
انجمن

»محمدحسین  آقايان:  نشست،  اين  پايان  در 
داجمر«، »مهندس محمد سوري«، »دكتر علي 
»امید  گل پرور«،  »دكتر غالمحسین  طاهري«، 
مرادي«، »محمدرضا قائم مقامي« و »اسماعیل 
امیران«، به عنوان اعضاي اصلي هیأت مديره ي 
اتحاديه و انجمن و آقايان: »محمدتقي روشنايي« 
اعضاي  عنوان  به  اشک ريز«،  »محمدرضا  و 

علي البدل آن انتخاب شدند.
ضمناً، آقايان »فريدون علیپور امیني«، به  عنوان 
به  بامري نیا«  و »عنايت اله  بازرسي  اصلي  عضو 
برگزيده  مجمع  اين  در  علي البدل  عنوان عضو 

شدند. ■

رییس هیأت مدیره ي اتحادیه و انجمن؛
در پي تحریم شرکت هاي بیمه ي جهاني علیه کشتي ها 
و کشتیراني هاي ایراني و عدم پوشش بیمه اي آن ها، 
این اتحادیه و انجمن، به صورت ضربتي و با توافق 
به  منجر  که  ایران  مرکزي  بیمه ي  شرکت  مسئوالن 
تهیه ي تفاهم نامه ي في مابین شد، اقدام به تأسیس کلوپ 
پي اند آي کرد تا بتواند در این راستا، گامي بنیادي براي 

راه اندازي بیمه ي پي اند آي در کشور و منطقه بردارد.

41

بندر  و دریا / شماره 183

گزارش مجمع



بنابر اعالم اداره ي كل مهندسی عمران سازمان 
بنادر تا سال 1990 میالدي كه مديران عالی 
سازمان ها بحث درباره ي مديريت دانش را آغاز 
به  نداشت.  نام وجود  اين  به  كردند، موضوعي 
از  صنعتی،  اقتصاد  زيربناهای  كه  همان اندازه 
حالت وابستگی به منابع طبیعی، به سوي اتکا 
به سرمايه های فکری تغییر حالت پیدا می كرد، 
مديران نیز ناگزير از آن بودند تا به بررسی دانش 
زيربنايی كسب و كار خود و چگونگی استفاده 

از آن بپردازند.
بر اساس اعالم اين اداره ي كل، در همین زمان، 
افزايش شبکه های كامپیوتری امکان طبقه بندی، 
ذخیره سازی و استفاده ي برابر افراد از انواع مهم 
دانش را به طرزي آسان تر و ارزان تر  از گذشته 

امکان پذير ساخت.
اداره ي كل مهندسی عمران با اين پیش درآمد، 
در خصوص سمینار انزلی اعالم كرد:  با توجه 
آينده ي  در  دانش  مديريت  راهبردی  نقش  به 
هريک از سازمان ها بر اساس لزوم رويکردهای 
نوين مديران و مسئوالن به مديريت دانش در 
كشور، در اين سمینار سعی شده است تجربیات 
طرح توسعه ي بندر انزلی از جنبه هاي مختلف 
تخصصی  دوره ي  سه  آن،  متعاقب  و  بررسي 
انتقال  و  دانش  مديريت  راستای  در  كاربردی 

تجربیات نیز، برگزار شود.  

اهداف معاونت فنی و مهندسی در 
برگزاری آموزش های علمی – كاربردی

سرپرست سابق معاونت فنی و مهندسی سازمان 
بنادر و دريانوردی، در مراسم آغاز به كار سمینار 
آموزشی – كاربردی با رويکرد مديريت دانش و 
انتقال تجربیات، با بیان اين كه نیروی انسانی، 
مهم ترين سرمايه و عامل اصلی و مؤثر به منظور 
دست يابی به اهداف سازمان و اجرای پروژه ها 
منابع  آموزش  ضرورت  بر  می شود،  قلمداد 
انسانی در سطوح مختلف مديريتی و كارشناسی 

تأكید كرد.
سمینار  به  اشاره  با  ساالری«،  عرب  »رمضان 
بندرانزلی،  در  مهندسی  و  فنی  سه روزه ي 
گفت: »برگزاری چنین نشست هايی در سطوح 
و  علمی  رويکرد  با  و  كارشناسی  و  مديريتی 
كاربردی، نتايج مثبتی به همراه خواهد داشت 
و  آگاه  انسانی  نیروی  دانش  ارتقای  كه ضمن 

متعهد، باعث پیشرفت و تعالی كشور می شود.«
سرپرست معاونت فنی و مهندسی، همچنین 
با اعالم اين كه سمینار مديريت دانش و انتقال 
تجربیات طرح و توسعه بندرانزلی، در حوزه ي 
می شود،  برگزار  سازمان  اين  عمران  مهندسی 
توسط  مشابه  آموزشی  دوره های  برگزاری  از 
اداره ي كل مهندسی سواحل و بنادرو همچنین، 
اداره ي كل تأمین و نگهداری تجهیزات و برپايی 
كالس های آموزشی توسط بنادر شمال و جنوب 

كشور خبر داد.

دو ویژگی اقتصادی طرح توسعه بندر 
انزلی 

مديركل بنادر و دريانوردي استان گیالن با اشاره 
عنوان  به  انزلی  بندر  توسعه ي  مزيت طرح  به 
بندر آموزشی سمینار فنی و مهندسی و با بیان 
اين كه پروژه ي احداث دايک ها و موج شکن های 
بندر انزلی، تعطیلی 70 روزه ي اين بندر را به 
كم تر از 7 روز در سال كاهش داده است، در 
تشريح ويژگی های اين طرح گفت: »با توجه به 
طراحی مناسب مشاور و اجرای مطلوب طرح 
توسعه بندر انزلی توسط پیمانکار، اين بندر از 
اسفند ماه سال گذشته، به الی روبی نیاز نداشته 

است.«
اعالم  با  ادامه  در  كوهساری«،  منتصر  »فرهاد 
اين كه اين بندر تا پیش از اجرای طرح توسعه، 
دست كم طی 6 ماه اول سال و به خصوص بعد 
از هر توفان و سیل، به 400 تا 500 هزار متر 
مکعب الی روبی نیاز داشته، نتیجه گیری كرد: 
حداقل  را  مکعب  متر  هر  هزينه ي  »چنانچه 
بگیريم، در  نظر  تومان در  يا 70 هزار  7 دالر 
پايان نیم سال، حدود 3 و نیم میلیارد تومان 
صرفه جويی صورت گرفته كه با محاسبه ي آن 
نیاز به الی روبی، به مبلغ  برای ده سال، عدم 

قابل توجهی تبديل می شود.«
اين مقام مسئول در بندر انزلی، همچنین در 
بیان ويژگی دوم اصالح موج شکن بندر، افزود: 
تا  باعث شده  بندر،  »طراحی مناسب دهانه ي 
هم بهترين خروجی برای تخلیه رسوب فراهم 

شود و هم اين كه انزلی، بندری ايمن باشد.«
»كوهساری« در بخش ديگری از سخنان خود 
در اين سمینار، با اشاره به ضرورت های توسعه ي 
جديد در بنادر شمالی ايران و با اعالم اين كه 

باحضور مدیران فنی و مهندسی سازمان بنادر ودریانوردي در بندر انزلی برگزار شد

و  دانش  مديريت  سه روزه ي  سمينار 
انتقال تجربيات با رويكرد آموزشی – 
و  شد  برگزار  انزلی  بندر  در  كاربردی 
شركت كنندگان اين گردهم آيی، عالوه 
طرح  آموزشی  كارگاه  در  حضور  بر 
توسعه ي دريايی بندر انزلی، با مباحث 
تأمين  »روش های  پيرامون  آموزشی 
مالی پروژه ها«، »تغيير در حين ساخت 
به روش مهندسی ارزش« و » انتخاب 
نيز  عمرانی«  طرح های  در  قرداد  نوع 

آشنا شدند.

تهيه و تنظيم: ابراهيم زارع
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دو  تعريف  با  خزر  حاشیه ي  كشورهای  بنادر 
كريدور شمال- جنوب و شرق- غرب، برنامه ي 
اظهار  ديده اند،  تدارک  را  تازه ای  توسعه ای 
داشت: »با احتساب 11 پست اسکله و بیش از 
5 میلیون تن ظرفیت در بندر انزلی، 9 پست و 
5 میلیون تن ظرفیت در بندر نوشهر، 9 پست 
اسکله و 5 میلیون تن ظرفیت در بندر امیرآباد و 
يک میلیون تن ظرفیت در بندر فريدونکنار، در 
مجموع 16 میلیون تن ظرفیت در بنادر شمال 
ايران وجود دارد كه در مقايسه با 35 میلیون تن 
ظرفیت عملیاتی در بنادر همسايه خزر، برنامه 
توسعه ای در بنادر ايرانی اين دريا، اجتناب ناپذير 

است.«
مديركل بنادر گیالن، اضافه كرد: »اين درحالی 
با انجام مطالعه   است كه جمهوری آذربايجان 
به روی كريدور تراسیکا، ساخت يک بندر بزرگ 
در 75 كیلومتری شهر باكو را آغاز كرده است.

اولیا در روسیه،  و  بندر ماخاچ كاال  همچنین، 
بندرآكتائو در قزاقستان و بندر تركمن باشی نیز، 
دارای طرح توسعه و تجهیز بنادرخود هستند.«

به گفته ي كوهساری، پیشتیبانی حمل كاالهای 
عمومی،  كاالهای  از  اعم  تراسیکا،  كريدور 
ترانزيتی و مواد سوختی و استفاده از بازارهای 
شمال – جنوب، نیازمند توسعه زيرساخت ها در 

بنادر انزلی، امیر آباد و آستارا است.
بايد  زير ساخت ها  »توسعه ي  كرد:  تأكید  وی 
نقل  و  زنجیره ي حمل  پايه ي  بر  و  همه جانبه 

صورت بگیرد.«
  

تشریح مباحث سمینار مدیریت دانش و 
انتقال تجربیات

و  بنادر  سازمان  عمران  مهندس  مديركل    
روزه ي  سه  نشست  روز  اولین  در  دريانوردی، 
مهندسي  و  فنی  كاربردی   – آموزش  سمینار 
اين سازمان، با تاكید بر اين كه رويکرد مديريت 
دانش و انتقال تجربیات در چارچوب سال جهاد 
اقتصادی و با هدف سرعت بخشیدن به طرح ها 
عملیاتی  و  پیشنهاد  برنامه ها،  كردن  بهینه  و 
شده، در تشريح برنامه های اين سمینار گفت: 
»همايش آموزش – كاربردی معاونان فنی و 
سنجی  نیاز  اساس  بر  بندرانزلی  در  مهندس 
بنادر و با توجه به ويژگی های طرح توسعه ي 
مطالعاتی،  طراحی،  لحاظ  به  بندرانزلی 
مهندسي ارزش و استفاده از الگوهای فیزيکی 

و ناوبری اين طرح برگزار می شود.«
توسعه ي  اين كه طرح  اعالم  با  فتحی«  »علی 
بندرانزلی در نوع خود بي نظیر است، اضافه 
رفته  كار  به  تکنوژی های  و  »كاربری ها  كرد: 
در اين پروژه، از جمله فن آوری ايکس بالک ) 
X BLOC ( برای اولین بار در سطح كشور 
استفاده شده است كه با بو می سازی و انتقال 
و  طراحی  در  موثری  اقدام  تکنولوژی،  اين 
صورت  بندری  مهندسی  پروژه های  اجرای 

می گیرد.«
يکی  ارزش،  مهندسی  »فتحی«،  گفته ي  به 

را  آموزشي  سمینار  اين  بخش های  از  ديگر 
تشکیل مي دهد.

سنوات  »از  داد:  توضیح  باره  اين  در  وی 
گذشته، مهندسي ارزش در حوزه ي مهندسی 
عمران سازمان بنادر به كار گرفته شده و در 
اين مدت، اقدامات مناسبی هم صورت گرفته 

است.« 
بنا بر اعالم مدير كل مهندسي عمران، ايجاد 
سمینار  برگزاری  ارزش،  مهندسی  سايت 
و  دانشگاهیان  مشاركت  با  ارزش  مهندسی 
دانشجويان فنی، برگزاری دوره های آموزشي 
كوتاه مدت مهندسی ارزش در بنادر و انتشار 
اين  جمله ي  از  ارزش،  مهندس  نامه  فصل 

اقدامات محسوب می شود.«
»فتحی«، مهندسی ارزش در حین ساخت را 
انزلی  بندر  آموزشي  دوره ي  مباحث  از  يکی 
دانست و از تشکیل كار گروه مهندسي ارزش 
مهندسی  احصای  هدف  با  سمینار  اين  در 
اجرای  حال  در  پروژه های  از  تعدادی  ارزش 

سازمان بنادر در اين كار گروه خبر داد.
ديگری  بخش  در  همچنین  كل،  مدير   اين 
پروژه ها  مالی  منابع  تامین  خود،  سخنان  از 
را به عنوان يکی از مباحث مهم اين سمینار 
دانست و در اين باره اظهار داشت: »با توجه 
به چشم انداز توسعه ي ظرفیت بنادر در برنامه 
كه  است  بديهی  زيرساخت ها،  توسعه ي  و 
ای،  سرمايه  بخش  در  بنادر  سازمان  منابع 
تکاپوی اين طرح ها را نداشته باشد.« وی در 
آموزش  بخش  »در  كرد:  نتیجه گیری  ادامه 
بهره گیری  رويکرد  به  پروژه ها،  مالی  تامین 
پرداخته  منابع  تامین  نوين  پیشنهادی  از 

می شود.
قراردادها،  انواع  با  آشنايی  فتحی   به گفته ي 
توسعه  طرح  آموزشی  سمینار  پايانی  مبحث 
تکنولوژی های  انواع  به  كه  است  انزلی 
طرح های  در  قرارداد  نوع  انتخاب  قراردادی، 

عمرانی و قرارداد با بخش خصوصی پرداخته 
مي شود.«

تأسیس انجمن مهندسان سواحل، به زودی 
صورت مي پذیرد

مهندسی  و  فنی  معاون  كبريايی«،  »علیرضا 
سازمان بنادر، با اعالم اين كه نگاه به آموزش و 
انتقال تجربیات علمی بايد تغییر كند، برگزاری 

مهندس کبریایی؛
با توجه به بخش نامه ي اخیر دولت در رابطه با مهندسی 
ارزش مبنی بر اجرای مهندسی ارزش در پروژه های 
باالی 10 میلیارد تومان، پیشنهاد و توصیه می شود که 
بنادر کشور، رأساً فرآیند مهندسی ارزش را در بعضی 
از پروژه ها به انجام برسانند و نتیجه ي آن ها را به 

سازمان مرکزی منعكس کنند.
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دوره های آموزشی – كاربردی در حوزه ي فنی 
و مهندسی را نوعی سرمايه گذاری در اين بخش 

ارزيابی كرد.
معاون فنی و مهندسی سازمان بنادر و دريانوردی 
در  حاضر  كارشناسان  و  مديران  جمع  در  كه 
سمینار مديريت دانش و انتقال تجربیات طرح 
توسعه ي بندرانزلی سخن مي گفت، آموزش را 
انتقال تجارب فکری حايز  و  ارتقای دانش  در 
پروژه ي  مناقصه ي  انجام  از  و  دانست  اهمیت 
مانیتورينگ سواحل شمالی در 3 استان گیالن، 
مازندران و گلستان و آغاز عملیات اجرايی اين 

پروژه در آينده ي نزديک خبر داد.

بازنگری  اين كه  بیان  با  كبريايی«  »مهندس 
طرح جامع بنادر بازرگانی كشور در دستور كار 
اداره ي كل مهندسی سواحل و بنادر قرار دارد، 
به تشکیل كارگروهی در سازمان مركزی و بنادر 

در اين زمینه اشاره كرد.
آموزش  برگزاری  و  انجام  به  همچنین  وی 
بازديدهای دوره ای مجوزهای سازمان از ديدگاه 
بندری، دريايی و فنی و مهندسی اشاره كرد و از 
دريافت مجوز برگزاری دهمین دوره ي همايش 
بین المللی مهندسی سواحل، بنادر و سازه های 

دريايی از هیأت دولت خبر داد.
معاون فنی و مهندسی سازمان بنادر، در بخش 
انجمن  تأسیس  به  خود،  سخنان  از  ديگری 
مهندسان سواحل در آينده ي نزديک اشاره كرد 
و با اعالم اين كه بازنگری آيین نامه ي صادرات 
با  ارتباط  انجام شده است، گفت: »در  دريايی 
اين آيین نامه، در حال حاضر منتظر تصويب و 

ابالغ معاونت هستیم.« 
وی همچنین پیشنهاد كرد كه: »طرح مديريت 
يکپارچه ي مناطق ساحلی كه توسط سازمان 
تصويب  به  و  شده  تهیه  دريانوردی  و  بنادر 
نیز  و شهرسازی كشور  معماری  عالی  شورای 

رسیده است، در يکی از استان ها اجرا شود.«
مورد  در  پیشنهادی  ادامه،  در  »كبريايی« 
»با  داشت:  اظهار  و  كرد  ارائه  ارزش  مهندسی 
با  رابطه  در  دولت  اخیر  بخش نامه ي  به  توجه 
مهندسی ارزش مبنی بر اجرای مهندسی ارزش 
در پروژه های باالی 10 میلیارد تومان، پیشنهاد 
و توصیه می شود كه بنادر كشور، رأساً فرآيند 
مهندسی ارزش را در بعضی از پروژه ها به انجام 
برسانند و نتیجه ي آن ها را به سازمان مركزی 

منعکس كنند.«

ویژگی های طرح احداث موج شکن های چند 
منظوره مردمی

چند  شکن های  موج  ساخت  طرح  مجری 
از  يکی  عنوان  به  جنوب،  بنادر  در  منظوره 

سخنرانان روز نخست همايش علمی و آموزشی 
اين كه  بیان  با  بندرانزلی،  در  مهندسی  و  فنی 
كوچک،  بنادر  موج شکن های  احداث  پروژه ي 
براساس نیاز فوری و حیاتی مردم ساحل نشین و 
در پی سفرهای استانی ريیس جمهوری، توسط 
سازمان بنادر و دريانوردی انجام می شود، يکی 
از ويژگی های شاخص اين طرح را مردمی بودن 
آن دانست كه با اهداف توسعه ي سواحل و رونق 

كسب و كار مردم پاگرفته است.
كیلومتری   2800 طول  متولیان«،  »محمد 
كارگاه اين پروژه در سواحل خلیج فارس را يکی 
ديگر از ويژگی های طرح احداث موج شکن های 
كوچک دانست و گفت: »از غربی ترين نقطه در 
منطقه،  شرقی ترين  تا  )گوادر(  پاكستان  مرز 
مطالعه و احداث موج شکن ها، با در نظر گرفتن 
در  آن ها  فنی  و  جغرافیايی  مشخصات  تفاوت 

حال انجام است.«
و  فنی  حوزه ي  كارشناس  اين  گفته ي  به 
موج  اين  ويژگی های  به  باتوجه  مهندسی، 
شکن ها در مناطق ساحلی جنوب كشور، برای 
نقاط احداث موج شکن ها، شاخص های  تعیین 
كل  اداره ي  توسط  نیز،  ساخت  مجوز  صدور 

مهندسی سواحل و بنادر تغییر كرده است.
اول  مرحله ي  در  اين كه  بیان  با  »متولیان« 
اجرای طرح ساخت موج شکن های چندمنظوره، 
پیمانکار  با  قرارداد  در  موج شکن  ساخت  تنها 
مطرح است، از تکمیل موضوع قراردادها با انجام 

الی روبی و ايجاد جاده های دسترسی خبر داد.
مجری طرح ساخت موج شکن های چند منظوره 
همچنین خاطرنشان كرد: »اين پروژه در مراحل 
بعدی، از موج شکن های چندمنظوره ي كوچک، 
به بنادر كوچک و بنادر تجاری صیادی تغییر 

ماهیت خواهد داد.«
سازی  مستند  قرارداد  »متولیان«،  گفته ي  به 
اين  ويژه  اقدامات  از  ديگر  يکی  جغرافیايی، 
طرح است كه براساس آن، پیمانکاران مربوطه 
بايد مجموعه ای مستند به عنوان سند علمی، 
ارائه  را  بهره برداری  قابل  اجرايی  و  مديريتی 

كنند.
سراسر  موج شکن ها،  طرح  مجری  اعالم  بنابر 
 10 محدوده ي  هر  در  جنوب،  سواحل 
بندر  يک  احداث  بررسی  برای  كیلومتری، 
پیمايش شده و وضعیت  كوچک چندمنظوره 
هر منطقه، هم به لحاظ شرايط ساحلی و هم 
از نظر ويژگی پشتیبانی احداث، مورد بررسی 

قرار گرفته است.
كنار  در  اين كه  بیان  با  همچنین،  »متولیان« 
ديگری  شاخص های  مردمی،  درخواست های 
چون مسائل پدافندی و عمران و آبادانی مناطق 
محروم نیز در اين پروژه  مدنظر بوده است، از 
نقطه  برای احداث موج شکن  پیشنهاد 110 
توسط  نقطه   90 تأيید  و  پیمانکاران  توسط 
بنادر سازمان  و  اداره ي كل مهندسی سواحل 

بنادر و دريانوردی خبر داد. ■

مهندس  فتحی؛
حوزه ي  در  ارزش  مهندسي  گذشته،  سنوات  از 
گرفته شده  کار  به  بنادر  مهندسی عمران سازمان 
و در این مدت، اقدامات مناسبی هم صورت گرفته 

است.
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در گفت وگو با »بندر و دریا« پیامدهاي عدم 
رعایت استانداردهاي ایمني بررسي شد

در دنياي امروز، »تأثير جهاني شدن اقتصاد« و »گسترش روزافزون فنّ آوري اطالعات«،  
به عنوان دو فاكتور اصلي اثرگذار در كاهش هزينه ها و افزايش تجارت بين المللي مورد 
تأكيد است. نقش بنادر به عنوان يكي از حلقه هاي رابط زنجيره ي تأمين كاال و خدمات 
)Supply Chain Management(، چنان حياتي اس�ت كه رش�د و توس�عه ي ساير 
بخش هاي وابسته به حمل ونقل دريايي به نحوه ي فعاليت آن ها بستگي دارد. اين موضوع 
به دليل نقش اقتصادي بنادر در جلب سرمايه هاي خارجي، كسب درآمدهاي ارزي و ريالي، 
افزايش توان رقابتي شركت هاي توليدي كشور به واسطه ي كاهش هزينه هاي حمل ونقل، 
اشتغال زايي و كمك به توسعه ي منطقه اي و مّلي اهميتي دوچندان پيدا مي كند. از اين 
رو،  رقابت فش�رده اي بين بنادر براي جذب ش�ركت هاي كشتيراني و صاحبان كاال با در 
نظر گرفتن س�ه عامل اصلي و مهم حّداقل زمان، حداقل هزينه و حداكثر سطح ايمني 

در جريان است.
 بدون ترديد، دو عامل حّداقل زمان و هزينه، تنها در صورتي مزيت و مالک عمل خواهند 
بود كه توأم با ايمني باشند؛ چراكه عدم رعايت مقررات و استانداردهاي ايمني و وقوع 
حوادث، عالوه بر افزايش هزينه ي تمام ش�ده و افت كيفّيت خدمات و كاهش بهره وري، 
منجر به آسيب هاي جسمي، رواني و اجتماعي خواهد شد و ضمن در پي داشتن پيامدهاي 

ناگوار، اقتصاد مّلي كشور را نيز،  به شدت تحت تأثير قرار مي دهد.
بر اين مبنا، سازمان بنادر و دريانوردي در راستاي اجراي وظايف حاكميتي و ذاتي خود در 
جهت ارتقاي سطح ايمني بنادر و صيانت از اموال صاحبان كاال و نيروهاي شاغل در بنادر، 

به عنوان سرمايه هاي مّلي كشور،  برنامه هاي متعددي را طرح ريزي و اجرا كرده است.
»جليل اس�المي«،  مديركل امور بندري اين س�ازمان، در تش�ريح ضرورت هاي رعايت 
استانداردهاي ايمني در بندر، ضمن بيان اين مقدمه و تأكيد بر مقدم بودن عامل حداكثري 
ايمني بر فاكتورهاي حّداقلي هزينه و زمان،  به پرسش هاي ديگر »بندر و دريا« نيز پاسخ 

داد كه آن را پيش رو داريد:

● كارشناس�ان، فعالّيت در زمينه ي اجراي 
برنامه هاي ايمني در بنادر را شامل اقدامات 
پيش�گيرانه و اقدامات مقابله اي مي دانند. 
كارگروه ايمني، تاكن�ون در اين زمينه چه 

برنامه هايي را به اجرا  گذاشته است ؟
ــادر، از گلوگاه هاي مهم  ــه بن ــا توجه به اين ك ب
ــد، توجه به  ــمار مي رون ــور به ش اقتصادي كش
مبحث ايمني در بنادر از اولويّت بااليي برخوردار 
است. به عبارت ديگر، رعايت اصول ايمني، يکي 
از اساسي ترين الزام هاي مرتبط با عملیات بندري 
و دريايي است. بنابراين، سازوكارهاي مرتبط با 
ايمني در يک بندر، بايد به  گونه اي طراحي شود 
ــي در تمامي مراحل  ــگ ايمن ــه روح و فرهن ك
عملیات بندري نهادينه شود. با توجه به مدرنیزه 
شدن بنادر و استقرار تفکر پیاده سازي مديريت 
سیستماتیک در مجموعه ي بنادر كشور، ايمني 
ــاخص هاي بهره وري  ــوان يکي از ش نیز به عن
ــتم، فرآيند و كلیه فعالیت هاي بندري  در سیس
ــرفت  ــال هاي اخیر،  پیش ــان يافته و در س جري
ــته است. با اين رويکرد  قابل مالحظه اي نیز داش
ــته اي  و بر مبناي تفکرات نوين، اقدامات شايس
در سال هاي اخیر در سازمان بنادر و دريانوردي 
ــه تغییر نگرش  ــه منجر به ب ــام پذيرفته ك انج
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ــدري در خصوص  ــاد جامعه بن ــي در آح اساس
مسائل مرتبط با ايمني شده است. با اين ديدگاه، 
كارگروهي متشکل از مديران و كارشناسان فّعال 
در زمینه ي ايمني امور بندري، در سازمان و در 
ــکیل يافته و به عنوان  ــور تش كلیه ي بنادر كش
ــردن موضوعات  ــن گام، ضمن هدفمند ك اولی
ــه اجرايي  ــبت ب ــط با HSE در بنادر، نس مرتب
كردن اهداف و برنامه هاي عملیاتي تأكید شده 
ــت. در همین راستا به عنوان اولین موضوع،  اس
ــامان دهي وضعیت و نحوه ي گزارش گیري  به س
ــد و با  و گزارش دهي حوادث بندري پرداخته ش
برگزاري يک دوره ي آموزش تخصصي، بررسي 
ــوادث در محوطه هاي بندري،  ــروز ح نحوه ي ب
ــن مهّم، در  ــاي وضعیت اي ــامان دهي و ارتق س
دستور كار قرار گرفته است. در گام بعدي اجراي 
ــت اين موضوع  برنامه هاي عملیاتي، در نظر اس
ــال در بنادر نیز  ــي فّع ــركت هاي خصوص در ش

سامان دهي شود.

● طبق نتايج حاصل از نشس�ت بررس�ي 
س�وانح، كارگروه س�امان دهي، ب�ر پايه ي 
چ�ه اولويّت ها و معيارهاي�ي عمل مي كند 
و اولويّت بر اس�اس »ريس�ك تك�رار«، در 
كدام يك از بنادر كش�ور قابلي�ت اجرايی 

دارد؟
ــت  ــداف برگزاري اولین نشس ــوص اه در خص
ــدري، مي توان  ــامان دهي حوادث بن كارگروه س
ــه ي فعالیت ها و  ــازي كلی گفت كه »يکسان س
ــث نحوه ي گزارش گیري و  اقدامات بنادر از حی
ــوادث بندري« و »انجام صحیح  گزارش دهي ح
فرايند تحقیق و بررسي حوادث«، ازجمله اهداف 

اين كارگروه قلمداد مي شود. 
در راستاي اقدامات بعدي اين كارگروه، مي  توان 
به تعیین اعضاي كمیته ي سوانح بندري از بین 
شركت كنندگان، اصالح نحوه ي گزارش گیري و 
گزارش دهي حوادث و كاهش 10درصدي میزان 
ــال آينده  ــور در س حوادث در كلیه ي بنادر كش

اشاره كرد.

● يكي از مباحث بس�يار مه�م در حوزه ي 
ايمني بندري، چالش حاصل از بروز پديده ي 

ترافيك در بنادر بزرگ ازجمله بندر شهيد 
رجايي اس�ت كه هم در محوطه ي بندري و  
هم در راه هاي مواصالتي به بندر، زمينه هاي 
وق�وع ح�وادث را فراهم م�ي آورد. در اين 
خصوص چه تدابير پيشگيرانه اي انديشيده 

شده است؟
ــادر،  با توجه به ترّدد  يکي  از نیازهاي جّدي بن
ــاالي تناژ  ــنگین و میزان ب ــايط نقلیه ي س وس
ــامان دهي  ــده، س كاالهاي تخلیه و بارگیري ش
ــاي بندري و  ــي در محوطه ه ــت ترافیک وضعی
ــي خارج از محوطه هاي بندري  راه هاي دسترس
ــت. بر اين اساس، سامان دهي امور مرتبط با  اس
ــايل ترافیکي، به شکل  حمل ونقل و ايمني مس
ــن اداره ي كل قرار گرفته  ــتور اي ــّدي در دس ج
ــازي، تهیه و نصب عاليم  ــت. از اين رو، بازس اس
ــي معابر و راه ها، ارتقاي  ترافیکي، اصالح هندس
ــائط  فرهنگ ايمني ترافیکي میان رانندگان وس

نقلیه و... مورد نظر قرار دارد.

● كنوانسيون كانتينر ايمن )CSC( ناظر بر 
چه مفهومي  است و پورت اپراتورها در اين 
زمين�ه و به ويژه در زمينه ي آموزش ايمني 
كااله�اي خطرناک، چ�ه اقدامات�ي انجام 

سازوکارهاي مرتبط با ایمني در یك بندر، باید 
به  گونه اي طراحي شود که روح و فرهنگ ایمني 

در تمامي مراحل عملیات بندري نهادینه شود.
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داده اند؟
 onvention forيا به عبارتي CSC كنوانسیون
ــیون هايي  Safe Container، ازجمله كنوانس
است كه جمهوري اسالمي ايران از سال 1381 به 
آن ملحق شده و تاكنون با تدوين دستورالعمل هاي 
ــیون و ابالغ آن به بنادر،  مربوط به اجراي كنوانس
انجام دوره هاي آموزشي مختلف و به كارگیري و 
عقد تفاهم نامه با مؤسسات رده بندي براي انجام 
ــعي در اجرا  و  بازديدها و ممیزي هاي ادواري، س

پیاده سازي اين كنوانسیون در بنادر تابعه دارد.
بر اساس دستورالعمل هاي موجود، شركت هاي 
كارگزار بندري به عنوان بازوهاي اجرايي سازمان 
بنادر و دريانوردي، موظف به رعايت دقیق الزامات 
اين كنوانسیون هستند و هرساله سندي از نتايج 
بازديدهاي مربوط به اين كنوانسیون در كشور به 
سازمان بین المللي و دريانوردي )IMO( ارسال 

مي شود.

● آي�ا تاكنون بن�ادر كش�ور، در خصوص 
اجراي ايمني، مورد مميزي سازمان جهاني 
دريانوردي قرار گرفته  اند؟ نتيجه حاصل از 

اين اقدام چه بوده است؟
ــزي IMO، رويکرد جديدي   خیر. موضوع ممی
است كه ايران قبل از اجباري شدن آن در سال 
2015 میالدی، به صورت داوطلبانه تمايل خود 
را براي انجام ممیزي، به اطالع مقامات بین المللي 

رسانده است.
ــازي  ــال از زمان آماده س هم اكنون حدود دو س
ــده در  ــي ممیزي يادش ــل اجراي ــه ي عوام كلی
ــته كه در اين رابطه در چندين  ــازمان گذش س
ــت، پیش ممیزي هايي از وضعیت بنادر تابعه  نوب
ــیون هاي  ــوه ي اجراي كنوانس ــوص نح در خص
بین المللي داشته و امید است در راستاي اقدامات 
ــراي ممیزي نهايي در  به عمل آمده در زمان اج
ــط ممیزين اعزامي از  ــال جاري توس آذرماه س
ــور منطقه در اجراي  IMO،  بتوانیم اولین كش
ــیم و آن را در كارنامه ي  موفق اين ممیزي باش

افتخارات سازمان بنادر به ثبت برسانیم.

● اخ�ذ گواهي نامه هاي ايمن�ي تجهيزات 

بندري از مؤسس�ات رده بندي بين المللي، 
از موارد قابل توجه در تعيين وضعيت ايمني 
بنادر قلمداد مي شود. لطفاً در اين خصوص 

هم توضيح دهيد؟
ــاي  ايمني  ــه تأمین مؤلفه ه ــا توجه به اين ك ب
ــدري، موجب  ــزات بن ــي تجهی ــي و فن عملیات
ــطوح بندر مي شود،  ارتقاي ايمني در همه ي س
ــه ي رده بندي معتبر، بر  در اين راستا 7 مؤسس
اساس تفاهم نامه ي منعقدشده، اقدام به بازرسي 
ــه ي ايمني براي  ــدي و صدور گواهینام و رده بن
ــدري كردند كه هم اكنون  كلیه ي تجهیزات بن
ــمالي  ــش از 95درصد تجهیزات در بنادر ش بی
ــور داراي گواهینامه هاي ايمني  ــي كش و جنوب
ــد گواهینامه ي ايمني  ــتند و تجهیزات فاق هس
نمي توانند در عملیات تخلیه و بارگیري، حمل 
ــركت كنند. اين مقررات در كلیه ي  و صفافي ش
قراردادهاي همکاري با پايانه  اپراتورها و مالکین 

تجهیزات اعمال مي شود.

 )IMS( استقرار سيستم مديريت يكپارچه
در بنادر، تا چه ميزان در پوش�ش خألهاي 

ايمني بنادر مي تواند مفيد فايده باشد؟
 ،IMS يکي از كاركردهاي سیستم يکپارچه ي
مديريت ايمني و بهداشت شغلي است و يکي از 
الزامات اين سیستم، شناسايي ريسک هاي بارز 
ايمني و متعاقب آن، تعريف و تعیین RPN )عدد 
 )risk priority number  ــک اولويت ريس
 ،RPN دستگاه اجرايي است. پس از تعیین عدد
پروژه هاي اجرايي به منظور رفع عدم انطباق ها، 
ريسک هاي بارز ايمني و ضرورت اجراي پروژه ها 
ــام برنامه ريزي هاي كوتاه مدت  و همچنین، انج
ــتگاه اجرايي  ــط مديران دس ــدت توس و بلندم
تعیین مي شود. از اين رو، طي يک بازه ي زماني 
مناسب مي توان اظهار داشت كه تمام خألهاي 
ــش مي دهد. براي مثال، بسیاري  ايمني را پوش
ــدر امام خمیني از طريق  ــوارد ناايمن در بن از م
ــتم يکپارچه IMS برطرف شده و  اجراي سیس
روند حوادث در اين بندر طي سال هاي اخیر رو 
به كاهش است كه داللت بر اثر بخشي سیستم 

مديريت يکپارچه دارد. ■
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جمهوری  ارتش  دريايی  نيروی  فرمانده 
دزدی های  به  اشاره  ضمن  ايران  اسالمی 
دريايی در خليج عدن و لزوم مقابله جهانی 
دريايی  نيروی  حضور  گفت:  پديده  اين  با 
ناوگروه های  ارتش در خليج عدن و اعزام 
متعدد به آب های دور دست فقط به دليل 
مقابله با دزدان دريايی نيست، بلكه اهتزاز 
پرچم ايران در آبهای شمال اقيانوس هند و 

نمايش اقتدار كشور نيز مطرح است. 
بر پايه اين گزارش، امیر دريادار “حبیب اله سیاری” 
در مراسم بدرقه شانزدهمین ناوگروه اعزامی به 
خلیج عدن گفت: درحال حاضر بیش از 20 كشور 
دنیا در اين منطقه حضور دارند و به دنبال تأمین 
منافع خود هستند كه در اين ارتباط به اهتزاز در 
آوردن پرچم مقدس جمهوری اسالمی ايران در 

اين منطقه امری مهم است. 
وی تأكید كرد: نشان دادن اقتدار كشورمان در 
صحنه درياها و آب های آزاد بسیار مهم است و 
به همین منظور تاكنون 15 ناوگروه مقتدر به اين 
مناطق اعزام شده اند كه هر كدام مأموريت های 
خود را با موفقیت انجام داده اند و اكنون نیز در 
مراسم بدرقه شانزدهمین اين ناوگروه ها هستیم. 

سیاری در ادامه به ويژگی های ناوشکن جماران 
اشاره كرد و گفت:جماران 100درصد ايرانی است 
يک  ناوشکن حتی  اين  و ساخت  طراحی  در  و 
كارشناس خارجی مشاركت نداشته كه اين موضوع 

نشان دهنده اقتدار فرزندان ايران اسالمی است. 
فرمانده نیروی دريايی ارتش جمهوری اسالمی ايران 
با بیان اينکه ناوگروه شانزدهم متشکل از ناوشکن 
است،خاطرنشان  بندرعباس  ناوچه  و  جماران 
شمال  در  ايران  دريايی  نیروی  ناو  كرد:حضور 

اقیانوس هند كه بوسیله حدود 25 كشور مقتدر 
دنیا كنترل می شود، حائز اهمیت است و به اين 
صورت می توانیم اقتدار خود را به نمايش بگذاريم. 
وی همچنین درخصوص خريد ملزومات نداجا 
ايم كه  گفت: خوشبختانه به جايگاهی رسیده 

خريد از خارج در دستور كار ما نیست. 
سیاری با اشاره به داليل خودكفايی دفاعی گفت: 
ايران به دنبال خودكفايی در زنجیره دفاعی است 
و حضور نیروی دريايی در آبهای آزاد منطقه و 
اقیانوس هند تدبیر نظام جمهوری اسالمی ايران 

است. 
فرمانده نیروی دريايی ارتش جمهوری اسالمی 
ايران به بیانات مقام معظم رهبری اشاره كرد و 
گفت: نیروی دريايی راهبردی بايد توانايی حضور 
قدرتمند در آبهای آزاد را داشته باشد و از اين 
طريق پشتیبان سیاست های مدنظر كشور باشد. 

ناوگروه  ويژگی های  به  نیز  ادامه  در  سیاری 
قدرت  توانايی  كه  ناوشکن جماران  و  شانزدهم 
مانور باال و ماندگاری زياد در شرايط جوی بسیار 
نامناسب در درياها را دارد اشاره و تصريح كرد: 
ناوشکن جماران از نظر سرعت نیز در مقايسه با 

ناوشکن های روز دنیا برابری می كند.

درصدی  64 رشد  فارس،موجب  خليج  پل  ملی  طرح  اجرای  عمليات   آغاز 
 سرمايه گذاری در منطقه آزاد قشم طی 6 ماهه اول سال جاری شد. 

بر پايه اين گزارش، 468 مجوز فعالیت اقتصادی طی 6 ماه نخست امسال در منطقه آزاد 
قشم صادر شده كه نسبت به مدت مشابه سال گذشته با رشد 64 درصدی مواجه مي باشد 

و علت اصلی آن اجرای طرح پل خلیج فارس در منطقه آزاد قشم بوده است. 
اين تعداد مجوز، به منظور فعالیت سرمايه گذاران در قشم در حوزه بازرگانی، صنعتی و 

خدماتی صادر شده است. 
و 204 مجوز  تجاری، 48 مجوز صنعتی  از مجموع 468 مجوز صادر شده، 216 مجوز 
مربوط به حوزه خدماتی است كه اين تعداد نسبت به مدت زمان مشابه سال گذشته 64 

درصد رشد داشته است. 
آغاز عملیات اجرايی طرح ملی شبکه جامع ارتباطی خلیج فارس بعد از چند دهه به عنوان 
يکی از طرح های استراتژيک و مهم در حوزه خلیج فارس با مزايای اقتصادی فراوان، انجام 
اتوبان،  قبیل:احداث  از  قشم  آزاد  منطقه  در  مناسب  سازی  بستر  و  بنايی  زير  طرح های 
 توسعه اسکله ها و بنادر و ايجاد فضای شهری مناسب و نیز انجام تبلیغات منطقه ای و 
از  و خارج  داخل  در  قشم  آزاد  منطقه  پتانسیل های  و  مزيت ها  معرفی  و  ای  منطقه  فرا 
كشور بويژه طی يک سال گذشته، از مهمترين عوامل افزايش جذب سرمايه گذاری در 

اين منطقه محسوب می شود.

موسسه ملی اقیانوس شناسی و پارک 
زیست فناوری خلیج فارس تفاهم نامه امضا 

كردند   

موسسه ملی اقيانوس شناسی و پارک زيست فناوری خليج فارس 
به منظور همكاری در اجرای پروژه های پژوهشی و دانشجويی 

تفاهم نامه امضا كردند.
بر پايه اين گزارش، اين تفاهم نامه همکاری میان دكتر سید محمودرضا 
آقامیری رئیس پارک زيست فناوری خلیج فارس و دكتر وحید چگینی 
رئیس موسسه ملی اقیانوس شناسی در روز شنبه 27 شهريور ماه 1390 در 

بندرعباس به امضا رسید.
بر اساس اين تفاهم نامه، دو طرف در اجرای پروژه های تحقیقاتی مشترک، 
دوره های آموزشی، خدمات علمی و آزمايشگاهی، انتشارات و پروژه های 
دانشجويی در مقاطع كارشناسی ارشد و دكترا با يکديگر همکاری می كنند.

بر اساس اين تفاهم نامه، اعضای هیأت علمی موسسه و پارک می توانند به 
منظور استفاده از فرصت مطالعاتی از تسهیالت الزم در اين زمینه استفاده 
كنند. تفا هم نامه موسسه ملی اقیانوس شناسی و پارک زيست فناوری قشم 

تا سال 1395 اعتبار دارد.

فرمانده نیروی دریایی ارتش
ناو جماران با نمونه های خارجی برابری می كند 

با ساخت پل خلیج فارس 
سرمایه گذاری در قشم 64 درصد افزایش یافت  

مسیر ریلي بافق – بندرعباس تا بهمن ماه امسال 
دو خطه مي شود  

با اجرای كامل دو خطه شدن راه آهن بافق – بندرعباس تا بهمن ماه 
امسال گنجايش حمل بار ترانزيتی از اين خط، از 16 ميليون تن به 40 

ميليون تن در سال افزايش می يابد.
 بر پايه اين گزارش، شمش، نفت كوره، مازوت، كنستانتره، گندله، گاز مايع و 
مس از جمله كاالهايی است كه از خطوط ريلی هرمزگان ازكشورهای آسیای 

میانه به كشورهای حاشیه خلیج فارس ترانزيت می شود. 
راه آهن هرمزگان رتبه نخست ترانزيت بار كشور را دارد. مديركل راه آهن 
هرمزگان گفت: طول راه آهن بندرعباس - بافق بیش از620 كیلومتر است و تا 
كنون 430 كیلومتر آن تا ايستگاه تزرج در شهرستان حاجی آباد دو خطه شده 

است. دو خطه كردن مسیر بافق – بندرعباس از سال 83 آغاز شده است. 
 »رضا شاكری« با بیان اينکه تسريع در اجرای اين طرح از مصوبات دور دوم 
سفر هیئت دولت به هرمزگان است افزود: 48 میلیون يورو اعتبار برای ادامه 
اين مسیر اختصاص يافته است كه تاكنون عملیات ريل گذاری 55 كیلومترآن 

به پايان رسیده است. 
وی گفت: هم اكنون سرعت قطارهای اين مسیر110 كیلومتر است و با بهره 
برداری از اين خط می توان از قطارهای مسافری تندرو با سرعت 160 كیلومتر 

در ساعت استفاده كرد. 
عالوه بر اين ساالنه بیش از يک میلیون مسافر هم از خطوط ريلی هرمزگان 

جابجا می شوند. 
مجتمع بندری شهید رجايی با 36 كیلومتر خطوط ريلی به راه آهن سراسری و 
شبکه استان هرمزگان در مسیر راه گذر شمال-جنوب وصل است و مهمترين 

بندر ترانزيتی كشور به شمار می رود. 
خط راه آهن بندرعباس - بافق سال 73 به بهره برداری رسید. 
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برای  از تشكيل ستادی ويژه  نيرو  وزير 
نجات درياچه اروميه توسط دولت خبر 
موضوع  در  تصميم گيری  گفت:  و  داد 
اجرای  نيز  و  جديد  سدهای  مطالعه 
درياچه  حوضه  در  نيمه تمام  سدهای 
بررسی  ويژه  ستاد  توسط  بايد  اروميه 

شود.
 بر پايه اين گزارش، مجید نامجو در حاشیه 
همايش ساالنه مديران ارشد وزارت نیرو در 
گفت وگو با خبرنگاران، از تشکیل ستادی ويژه 
برای نجات درياچه ارومیه توسط دولت خبر 
داد و گفت: نشست های اين ستاد به منظور 
طراحی راهکارهايی برای بهبود وضعیت اين 
درياچه با رياست معاون اول ريیس جمهوری 

تشکیل می شود. 
وی با بیان اينکه »85 درصد علت به وجود 
ارومیه،  درياچه  برای  موجود  شرايط  آمدن 
خشکسالی است«، افزود: موضوع تغییر اقلیم 
و پديده خشکسالی در ايجاد وضعیت كنونی 
برای درياچه ارومیه نبايد ناديده گرفته شود؛ 
ضمن آنکه بسیاری از پیامدهای تغییر اقلیم و 

خشکسالی از عهده ما خارج است. 

اين وجود، در خصوص  با  اظهار داشت:  وی 
درياچه ارومیه چند راه كار خوب توسط دولت 

تنظیم شده است. 
وی با بیان اينکه »تصمیم گیری در موضوع 
مطالعه سدهای جديد و نیز اجرای سدهای 
نیمه تمام در حوضه درياچه ارومیه بايد توسط 
نیرو  وزارت  بررسی شود«، گفت:  ويژه  ستاد 
هم اكنون در حال پیگیری استفاده از دانش 
و فناوری روز جهان در زمینه باروری ابرها در 
حوضه اين درياچه است و ظرفیت های خوبی 

در اين خصوص در كشور ايجاد شده است. 
نامجو افزود: در بحث انتقال حوضه به حوضه 
كافی، آب  بررسی های  از  نیز می توانیم پس 
را از حوضه های مختلف ازجمله رود ارس به 

درياچه ارومیه منتقل كنیم. 
به گفته وی، اين تدبیر توسط دولت صورت 
گرفته و با صدور احکام آن، موضوع هم اكنون 

در حال پیگیری است. 
وی از رودخانه ارس بعنوان يکی از رودخانه های 
دارای پروتکل مرزی ياد كرد و گفت: ايران برای 
استفاده از آب اين رود دارای 50 درصد سهم 
است كه بايد از سهم خودمان استفاده كنیم. 

پروتکل  اين  در  كرد:  تصريح  نیرو  وزير 
دو  هر  مشاركت  با  اگر  كه  شده  پیش بینی 
كشور سدی ايجاد شود، مانند سد ارس كه 
ايران ايجاد كرده؛ حجمی را استحصال می كند 
تساوی  به  كشور  دو  بین  هم  حجم  آن  كه 

تقسیم می شود. 
درصد   85« كه  موضوع  اين  تکرار  با  وی 
پديده  به  ارومیه  درياچه  خشکی  عوامل  از 
خشکسالی باز می گردد«، افزود: تمام تدابیر 
دولت در خصوص درياچه ارومیه، برای جبران 
آثار ساير عواملی است كه در خشکی درياچه 

مؤثر بوده اند.

تشکیل ستاد ویژه نجات دریاچه ارومیه در دولت   

هزينه  افزايش  از  خرمشهر  فرماندار 
حمل و نقل دريايي كه به گفته وي براي 
صادرات خرماي اين منطقه مشكل ايجاد 

كرده است، انتقاد كرد. 
بر پايه اين گزارش، عبدا... حسیني در گفتگو با 
خبرنگاران افزود: مشکالت فراروي صادرات خرما 
با كشتي، بسیاري از تجار را براي صادرات خرما 
از  بین شماري  اين  در  و  است  انگیزه كرده  بي 
دالالن و واسطه ها تجارت خرما را با ركود مواجه 

كرده اند. 
خوزستان  خرماي  از  نیمي  وي  گفته  به 
كاهش  رو  اين  از  شود  مي  صادر  كانادا  به 
صادر  براي  دريايي  نقل  و  حمل  هزينه هاي 

كنندگان بسیار مهم و حیاتي است. 
حمل  كرد:هزينه  تصريح  خرمشهر  فرماندار 

خرما با كانتینر نیز دو برابر سال گذشته شده 
بايد استاندار خوزستان براي رونق  از اين رو 
جنوبي  بنادر  طريق  از  خرما  صادرات  دوباره 
خوزستان و يا بندرعباس وارد عمل شود و در 
اين ارتباط تشکیل كمیته اي تخصصي براي 

رفع مشکالت فراروي خرما ضروري است. 
توجه  عدم  صورت  در  داد  هشدار  حسیني 
خرما،  صادركنندگان  فراروي  مشکالت  به 
بازارهاي  ايران را در  قادر نخواهیم بود سهم 
اروپايي حفظ  در كشورهاي  ويژه  به  جهاني، 

كنیم. 
سال گذشته حدود 60هزار تن خرما از استان 
و  آسیايي  اروپايي،  كشورهاي  به  خوزستان 
آمريکايي صادر شد. در استان خوزستان ساالنه 

165هزار تن خرما و رطب تولید مي شود.

انتقاد فرماندار خرمشهر 
از افزایش هزینه حمل و نقل دریایي

آغاز گشت دریایی در سواحل جنوبی 
دریای خزر   

اولين گشت دريايی سواحل جنوبی دريای خزر با همكاری مديريت 
زمين شناسی دريايی سازمان زمين شناسی و اكتشافات معدنی و 

مركز علوم جوی و اقيانوسی سازمان هواشناسی آغاز به كار كرد. 
بر پايه اين گزارش، مسؤول گشت دريايی سواحل جنوبی دريای خزر 
دراين باره گفت: گشت مذكور توسط شناور تحقیقاتی سازمان هواشناسی 
سازمان  دريايی  زمین شناسی  مديريت  ژئوفیزيک  گروه  كارشناسان  و 

زمین شناسی و اكتشافات معدنی كشور در حال انجام است.
دريايی سواحل جنوبی  انجام گشت  از  درباره هدف  انسانی  محمدرضا 
دريای خزر، افزود: مطالعات دريايی به منظور بررسی وضعیت زمین شناسی 
بستر دريا و چینه نگاری لرزه ای رسوبات دريای خزر، در محدوده ای به 
وسعت 1000 كیلومترمربع و 500 متر عمق در فاصله بندرانزلی تا ساحل 

شرقی دلتای سفیدرود انجام می شود.
وی تصريح كرد: شبکه برداشت های لرزه نگاری حدود 700 كیلومتر خطی 
با قدرت تفکیک  و  لرزه نگاری كم عمق  از دستگاه  استفاده  با  است كه 

باال انجام می شود.
مسؤول گشت دريايی سواحل جنوبی دريای خزر يادآور شد: در اين گشت 
دريايی، اطالعات پارامترهای فیزيکی آب نیز در اعماق مختلف دريا تا عمق 
500 متر به وسیله دستگاه CTD، توسط كارشناسان سازمان هواشناسی 

استان گیالن برداشت و پردازش خواهد شد.
با انجام گشت دريايی در سواحل جنوبی دريای خزر كارشناسان موفق به 
شناسايی مسیر خط انتقال فیبرنوری، نفت و آب، تعیین گسل های فعال، 
اشکال بستر و تحلیل عوامل مؤثر بر ژئومورفولوژی بستر دريا،  شناسايی 
شناسايی  دريا،  زيربستر  و  بستر  زمین شناسی  ساختارهای  و  وضعیت 
ناپیوستگی ها و وضعیت چینه شناسی رسوبات زيربستر و همچنین ارتقای 

دانش ژئوفیزيک دريايی در ايران خواهند شد.
گشت دريايی سواحل جنوبی دريای خزر توسط كارشناسان مديريت 
زمین شناسی دريايی سازمان زمین شناسی و اكتشافات معدنی كشور و با 
همکاری سازمان های هواشناسی، شیالت و مركز پژوهش های زمین شناسی 

و اكتشافی استان گیالن تا پايان سال جاری ادامه خواهد داشت.

 جشن آغاز فصل صید ماهیان استخوانی 
برگزار شد  

 
 جشن آغاز فصل صيد ماهيان استخوانی در روز 4شنبه 13 
مسئولين  حضور  با  و  نفس  خواجه  در  جاری  سال  ماه  مهر 

استانی و صيادان منطقه برگزارشد. 
بر پايه اين گزارش، در اين جشن  بابايی فرماندار گمیشان با عنوان 
كردن بحث سال جهاد اقتصادی و رويکردهای دولت در اين سال،  از 
صیادان خواست تا با پايبندی به قوانین صید و صیادی در حفاظت 

ذخاير ارزشمند دريای خزر كوشا باشند. 
در ادامه پاسندی مدير كل شیالت گلستان در بحث احیای ذخاير 
اولین  بايد شرايط را برای زيست ماهیان فراهم كنیم و  دريا گفت: 
گام احیای رودخانه ها است. وی از صیادان خواست تا با پايبندی به 
قوانین صید و صیادی و جلوگیری از صید غیر مجاز باعث صید پايدار 

و مستمر شوند.
پاسندی عنوان كرد يکی از دستاوردهای سفر هیئت محترم دولت به 
منطقه گسترش مراكز تکثیر و پرورش آبزيان است كه باعث كاهش 

فشار از ذخاير دريای خزر و احیای آن ها و اشتغالزايی می شود.
در  نیز  گلستان  شیالت  كل  اداره  صیادی  و  صید  معاونت  يحیايی 
صید  فصل  در  شیالت  فعالیت های  از  گزارشی  ارائه  به  مراسم  اين 
گذشته و اعالم زمان دقیق فصل صید درسال جديد پرداخت و گفت: 
دريا میراث نسل گذشته و سرمايه نسل آينده است بنابر اين تمامی 

صیادان بايد حفاظت از منابع دريا را وظیفه خود بدانند. 
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ايران  گاز طبيعی  مايع سازی  مديرعامل شركت 
ال  ايران  كارخانه  اسكله  نخستين  راه اندازی  از 
ان جي در خليج فارس خبر داد و گفت: در حال 
حاضر تخليه و بارگيری كاال و تجهيزات اين طرح 

گازی از طريق اين اسكله انجام می شود. 
راه اندازی  از  خیرانديش  علی  گزارش،  اين  پايه  بر 
عسلويه  منطقه  در  ايران  جي  ان  ال  اسکله  نخستین 
نخستین  جاری  سال  ماه  مرداد  گفت:از  و  داد  خبر 
اسکله كارخانه ايران ال ان جي در منطقه تنبک بندر 

عسلويه در مدار بهره برداری قرار گرفته است. 
مديرعامل شركت مايع سازی گاز طبیعی ايران با اعالم 
فعلی  شرايط  در  اسکله  اين  از  برداری  بهره  با  اينکه 
بخش عمده ای از كاال و تجهیزات كارخانه ايران ال ان 
جي توسط كشتی ها به طور مستقیم تخلیه و بارگیری 
اسکله  ساخت  ديگر  سوی  از  كرد:  تصريح  می شود، 
مطلوبی  پیشرفت  از  هم  مايع  گاز  بارگیری  و  تخلیه 

برخوردار است. 

اين مقام مسئول با تاكید بر اينکه هم اكنون عملیات 
شمع كوبی اسکله ال ان جي اين پروژه گازی در خلیج 
اين  برای  داشت:  اظهار  است،  رسیده  پايان  به  فارس 
بازو پیش بینی  بارگیری گاز مايع دو  اسکله تخلیه و 

شده است. 
وی با يادآوری اينکه پیشتر ساخت يک بازوی ال ان 
جي در دستور كار قرار داشت، خاطر نشان كرد: اما با 
توجه به راه اندازی فازهای جديد توسعه ای در كارخانه 
ايران ال ان جي ساخت دومین بازوی بارگیری ال ان 

جي هدف گذاری شده است. 
به سه  ان جي  ال  ايران  پروژه  اين گزارش،  اساس  بر 
بسته تقسیم شده كه بسته يک كارخانه ال ان جي و 
سرويس های كمکی و جانبی، بسته دو از مخازن ال ان 
جي و ال پي جي و بسته سوم از بندرگاه و اسکله ها و 

سیستم های آبگیری از دريا تشکیل شده است. 
هدف از اجرای پروژه ايران ال ان جي تولید ساالنه 10 
مايع است و ساخت آن  گاز  میلیون و 800 هزار تن 

در منطقه تنبک عسلويه در حال انجام بوده كه پیش 
بینی می شود با صدور محصوالت اين طرح گازی روزانه 

حداقل 20 میلیون دالر درآمد نصیب كشور شود.

آغاز به كار نخستین اسکله ال ان جي ایران در عسلویه  

استاندار گيالن گفت: حمل و نقل 
دريايی برای توسعه پايدار امری 

حياتی و غير قابل انكار است. 
بر پايه اين گزارش، “ مهدی سعادتی” 
استاندار گیالن در پیامی به دريانوردان 
اي  ويژه  نقش  درياها  داشت:  اظهار 
در توسعه اقتصاد ملي كشورها ايفا 
مي كنند، از اين رو كشورهايي كه 
برخوردار از محیط هاي آبي و ساحلي 
هستند فرصت هاي ارزشمندي براي 
توسعه اقتصادي - اجتماعي و اقتدار 
المللي  و سیادت منطقه اي و بین 
ويژگي ها  اين  و  دارند  رو  پیش  در 
موجب  ايران  عزيزمان  كشور  در 
شده تا امکان برنامه ريزي به منظور 
بهره گیري هر چه بیشتر و بهتر از اين 
نعمت الهي، فراهم و امکان دستیابي 

به افق چشم انداز میسر شود. 
ارتباطات  و  نقل  و  نقش حمل  وی 
دريايي براي توسعه پايدار كشور را 
امري حیاتي و غیر قابل انکار دانست 
و ادامه داد: با توجه به چنین نگاهي 
است كه هفت استان ساحلي كشور 
به طور خاص مورد توجه دولت قرار 
گرفته اند به طوری كه طرح هاي مهمي 

جهت توسعه و تکمیل زيرساخت هاي 
مرتبط با دريا در هر يک از اين استانها 

در دست اجرا است. 
جهاني  روز  گفت:  گیالن  استاندار 
دريانوردي فرصتي است مناسب براي 
ارج نهادن به تالش هاي فعاالن عرصه 
از سوي  و  دريانوردي كشور  و  دريا 
ديگر، جلب توجه همگاني به »دريا« 
نعمت  اين  موجود  مزيت هاي  و 
بهره گیري  كه  نعمتي  خدادادي، 
مناسب از آن، نماد كامل سپاس و 
كريم  خداوند  درگاه  به  شکرگزاري 

است. 
وی روز دريانوردي را تالش دريادالني 
دانست كه همه سختي ها را به جان 
خريده و با انتخاب اين عرصه پرخطر 
سهم درخور توجهي در تامین امنیت 
و  آزاد  آب هاي  در  حضور  كشور، 
تولید در يک فضاي رقابتي را با ساير 
كشورها در بهره مندي از اين منبع 

خدادادي يادآوري مي كند. 
سعادتی با تبريک به فعاالن دريانوردی 
در  دريانوردان  كرد:  خاطرنشان 
راستاي توسعه ناوگان در ابعاد كمي 
و كیفي، ارتقاء سطح ايمني و امنیت 
دريانوردي، حفاظت از محیط زيست 
با  همکاري ها  توسعه  دريايي، 
كشورهاي حاشیه دريا در منطقه و 
جهان و ايفاي نقش مؤثرتر در مجامع 
بین المللي و نیز توسعه هر چه بیشتر 
آموزش ها،  صنايع و خدمات مرتبط با 

دريا و دريانوردي تالش مي كنند. 

توجه خاص دولت به استانهای ساحلی  

ساحلی  آب های  سخت  مرجان های  كتاب 
خليج فارس  در  ايران  اسالمی  جمهوری 
به عنوان كتاب فصل سال1390 در مؤسسه 

خانۀ كتاب ايران برگزيده شد.
بر پايه اين گزارش، مهندس عبدالوهاب مقصودلو 
مؤلف اين كتاب، گفت: كتاب مرجان های سخت 
آب های ايرانی خلیج فارس اولین كتاب در خصوص 
آبسنگ های مرجانی ايران و دومین كتاب منتشر 

شده در منطقۀ خلیج فارس و دريای عمان است.
اين عضو هیأت علمی مؤسسۀ ملّی اقیانوس شناسی، 
افزود: اين كتاب كه به معرفی گونه های مرجان های 
می پردازد  خلیج فارس  ايرانی  آب های  سخت 
و  زير آبی  عکس برداری  غواصی،  مراحل  كلیه 
شناسايی گونه های مرجانی آن در مؤسسۀ ملّی 

اقیانوس شناسی ايران انجام شده است.
برای  منبعی  به عنوان  فوق  كتاب  داد:  ادامه  وی 
محققان زيست شناسی دريايی در سطوح كارشناسی 
و كارشناسی ارشد و نیز كلوپ های غواصی سواحل 

جنوبی ايران مورد استفاده قرار می گیرد.

تألیف  مهندس مقصودلو همچنین پیش تر در 
فصل پنجم از كتاب بررسی وضعیت مرجان  های 
ملّی  محققان  همراه  به  سال 2008  در  جهان 
پايش  جهانی  شبکۀ  نظر  زير  كه  منطقه ايی  و 
آبسنگ های مرجانی  )GCRMN( در استرالیا 

نگاشته شده بود، همکاری داشته است. 
مراسم اهدای جوايز و تجلیل از مؤلف كتاب سال 
1390 در پژوهشکدۀ فرهنگ-هنر و معماری در روز 
يک شنبه 17 مهر 1390 با حضور جمعی از اساتید 
دانشگاه، محققان، اعضای هیأت علمی و رؤسای 

مراكز و مؤسسات پژوهشی برگزار خواهد شد.

كتاب مرجان های سخت آب های ایرانی خلیج فارس 
به عنوان كتاب فصل سال جاری شناخته شد

محوطه  اجرايی  عمليات  از  درصد   30
سازی و تاسيسات زيربنايی بندر صيادی 
اتمام  به  جاری  سال  پايان  تا  بندرعباس 

خواهد رسيد. 
بهشتیان،  اين گزارش، سید مصطفی  پايه  بر 
مدير كل اداره مطالعه و احداث بنادر صیادی 
ادامه  گفت:  مورد  اين  در  شیالت  سازمان 
عباس،در  بندر  صیادی  بندر  ساخت  عملیات 

صیادی  بنادر  احداث  طرح  اجرايی  برنامه 
كشور در سال 90 گنجانده شده است. 

اجرايی  راستا عملیات  اين  اظهار داشت:در  وی 
محوطه سازی و تاسیسات زيربنايی اين بندر طی 

سال جاری آغاز خواهد شد. 
اين مقام مسئول در سازمان شیالت ايران،همچنین 
تاسیسات  و  اداری  آغاز ساخت ساختمان های  از 

بندرصیادی مذكور نیز در سال جاري خبر داد.

اتمام 30 درصد از ساخت بندر صیادی بندرعباس 
تا پایان سال جاري 
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سرپرست مركز ملی اقیانوس شناسی منطقه دریایی چابهار
گسل مکران در عمان، احتمال بروز سونامی را ممکن 

كرده است
سرپرست مركز ملی اقيانوس شناسی دريای عمان واقيانوس هند درمنطقه دريايی 
چابهار گفت: »گسل مكران در دريای عمان فعال است و احتمال وقوع زلزله و پديده ي 

سونامی در گسل ايجادشده ي مكران، واقع در در منطقه ي دريای عمان وجود دارد.«
»محمدعلی حمزه« با اعالم اين خبر در منطقه ي چابهار، اظهار داشت: »محل برخورد پوسته ي اقیانوسی 
دريای عمان و خشکی ايران، گسل مکران را در 100 كیلومتری ساحل ايجاد كرده و اين پوسته ي 

اقیانوسی، درحال فرورانش در زير خشکی ايران به میزان چهار تا پنج سانتی متر در سال است.«
وی با اشاره به مطالعات میدانی صورت گرفته در كارگاه آموزشي توسط متخصصان و دانشمندان داخلی و 
خارجی ) آمريکا، آلمان، سوئد، فرانسه( خاطرنشان كرد: »كارگاه آموزشی برگزار شده با حضور مؤسسات 
علمی ژئوفیزيک، زمین شناسی، لرزه نگاری، گشت ساحلی، گشت میدانی ومركز ملی اقیانوسی شناسی، 
در ارديبهشت سال گذشته در تهران، تحوالت جّوی و زمین شناسی را از بندر گوادر در پاكستان تا بندر 

قشم در ايران مورد بررسی قرارداد.«
سرپرست مركز ملی اقیانوس شناسی منطقه ي دريايی چابهار، گفت: »شواهد تاريخی زمین شناسی و اطالعات 
جمع آوری شده از مردم بومی، بیانگر اين است كه 65 سال قبل، پديده ي سونامی در سواحل ايران و پاكستان اتفاق 
 افتاده كه كانون اصلی آن در سواحل پاكستان بوده و ارتفاع امواج تخريبی آن، به بیش از 10 متر رسیده است.«
»حمزه« يادآور شد: »مطالعه اليه های رسوبی و سن سنجی از فسیل  موجودات زنده كه به روی تخته 
سنگ های بزرگ در ساحل پرتاب شده و به جاي مانده اند، حاكی از اين است كه از هزار سال قبل 
تاكنون در ايران، پديده ي سونامی به وقوع نپیوسته است و  اين امر، احتمال وقوع زلزله در گسل مکران 

را افزايش می دهد.«
وی با ابراز اين كه، هنوز زمان وقوع زلزله و سونامی در جهان، قابل پیش بینی نیست، تصريح كرد: »چنانچه 
زلزله ای در نواحی ساحلی جنوبی كشور رخ دهد، خطر ظهور پديده ي سونامی در كم تر از نیم ساعت 

پس از آن، وجود دارد.«
سرپرست مركز ملی اقیانوس شناسی منطقه ي دريايی چابهار، توصیه كرد: »هر زمان، امواج ساحل به 
طور ناگهانی و سريع عقب نشینی كرد، 15 تا 30 دقیقه زمان برای دور شدن از ساحل وترک منطقه 
وجود دارد.« »حمزه« از برگزاری كارگاه آموزشی در آذر ماه سال جاری با هدف مديريت بحران توفان های 
قاره ای و پديده ي سونامی، همزمان با هفته ي پژوهش خبر داد و افزود: »تغییرات و تحوالت سامانه جّوی 
و حركات زمین، در حال بررسی است و در آينده ي نزديک، مانور آموزشی در اين زمینه در سواحل 

جنوبی كشور اجرا می شود.«
وی، ارتفاع گسل مکران را 900 كیلومتر برآورد كرد و گفت: »نصف گسل مکران كه از مرز پاكستان و 
هندوستان تا تنگه ي هرمز ادامه دارد، در ايران قرار گرفته است و احتمال اين كه اين بار، كانون وقوع زلزله 

در سواحل ايران باشد، دور از ذهن نیست.«

مهمترين  ايران  شيالت  سازمان  ريیس 
اقدامات اين سازمان را برای برقراری امنيت 
شناورهای صيادی در دريای عمان و آب های 

آزاد شمال اقيانوس هند اعالم كرد.
در  رزاقی  اين گزارش، مهندس غالمرضا  پايه  بر 
گفت وگو با خبرنگاران گفت: در پی بروز ناامنی در 
حوزه فعالیت شناورهای صیادی ايران در آب های 
دريای عمان و شمال اقیانوس هند، سازمان شیالت 
بسیج  و  ارتش  دريايی  نیروی  همکاری  با  ايران 

اقدامات الزم را انجام داده است.
وی در اين زمینه از همکاری با نیروی دريايی استان 
سیستان وبلوچستان جهت استقرار نیروهای بسیجی 
آموزش ديده و مسلح بر روی شناورهای صیادی )در 

صورت تمايل مالک شناور( خبر داد.
از آموزش  معاون وزير جهاد كشاورزی همچنین 
به صیادان لنج های نیمه صنعتی به منظور تردد از 
مسیرهای امن و برخورد با دزدان دريايی و پیشنهاد 
حركت گروهی لنج های صیادی به سوی صیدگاه، 
بعنوان ديگر اقدامات سازمان شیالت ايران در جهت 

مقابله با دزدان دريايی نام برد.
رازقی همچنین از حضور و استقرار ناوچه نیروی 
دريايی در مسیر تردد شناورهای ايرانی خبر داد و 
گفت: اين شناور در صورت نیاز، آماده مساعدت به 

شناورهای صیادی خواهد بود.
ريیس سازمان شیالت ايران درعین حال، تصريح 
در  دريايی  دزدی های  به گسترش  توجه  با  كرد: 
كاربری های  با  ايرانی  شناورهای  تردد  مناطق 
توسط  گرفته  انجام  حفاظتي  اقدامات  متفاوت، 
نیروی دريايی ارتش، همچنان بايد توسعه پیدا كرده 

و برای شناورهای صیادی مدنظر قرار گیرد.

سحر، پاي حفاري شمال را به خلیج فارس هم استقرار بسیج در شناورهای صیادی نهایی شد   
باز مي كند

بسياري ازشركت هاي نفتي فعال جهان براي به كار گيري دكل هاي 
اند كه  نياز كرده  اعالم  به شركت حفاري شمال  حفاري متعلق 
پاسخگويي به اين درخواست ها، و استفاده از اين فرصت نيازمند 

جذب سرمايه و تامين مالي مناسب است. 
هدايت اله خادمي؛ مديرعامل شركت حفاري شمال در گفت و گو با خبرنگاران، 
با بیان اين مطلب افزود:اين شركت، تنها شركت حفاري ايراني است كه دستگاه 
حفاري آن در خارج از كشور نیز فعالیت مي كند و هم اكنون  تقاضاهاي متعددي 
از سوي شركت هاي نفتي فعال در كشورهاي مختلف براي دكل هاي حفاري شركت 
حفاري شمال وجود دارد. وي خاطرنشان كرد: دكل دريايي سحر، جديدترين دكل 
حفاري است كه تا پايان سال جاري به ناوگان دريايي شركت حفاري شمال 

پیوسته و در آب هاي خلیج فارس مشغول به كار مي شود.
وي افزود: اين دكل دريايي حدود يک ماه آينده، حركت خود را آغاز مي كند و 

پس از 45 روز وارد آب هاي خلیج فارس مي شود. 
خادمي در ادامه با اشاره به رتبه اول شركت حفاري شمال در زمینه ارسال 
گزارش هاي دقیق و به موقع جهت استقرار مطلوب نظام HSE در اين شركت، 
تصريح كرد: پیگیري مستمر براي بهره مندي از مديريت بحران از جمله دغدغه هاي 
ما در بحث HSE بود كه با جذب افسران ايمني زبده و ارائه آموزش هاي الزم به 
كاركنان شركت، اين هدف دنبال شد و در اين راستا، نتايج خوبي حاصل شده 

است.
به گفته وي، شركت حفاري شمال در پايگاه هاي خود در شهرهاي اهواز، بهشهر 
و شیراز، مسئول HSE دارد و روساي دستگاه هاي حفاري را نیز به منظور رعابت 

الزامات HSE، در مباحث ايمني، بهداشت و محیط زيست مشاركت مي دهد.
طرح ترانزیت نفت خزر كلید خورد 

ايران و كره جنوبی قرارداد جديدی به منظور مشاركت در ساخت 
 خط لوله 1680 كيلومتری ترانزيت نفت دريای خزر به دريای عمان

 )نكا – بندر جاسك( امضاء كردند. 
بر پايه اين گزارش، با گذشت بیش از پنج سال از مطرح شدن طرح ساخت خط 
لوله انتقال نفت بندر نکا به بندر جاسک به منظور ترانزيت وسوآپ نفت خام 
كشورهای حاشیه دريای خزر به دريای عمان، قراردادی جديد برای مشاركت 

در ساخت اين خط لوله نفتی امضاء شده است.
بر اين اساس، اخیرا يک قرارداد جديد بین يک شركت كره جنوبی و وزارت نفت برای 

مشاركت و سرمايه گذاری در ساخت اين خط لوله 1680 كیلومتری امضاء شده است.
، وزير نفت هم اخیرا در جمع خبرنگاران با تأكید بر اينکه »راه اندازی خط 
لوله انتقال نفت منطقه آسیای میانه از نکا به بندر جاسک يکی از برنامه های 
اولويت دار مجموعه وزارت نفت است«، گفته است: قرارداد جديدی با كره 

جنوبی برای مشاركت در ساخت اين خط لوله نفتی امضاء شده است.
رستم قاسمی تأكید كرد: در حال حاضر چندين نشست با مسؤوالن كره ای 
درباره راه اندازی اين خطوط  برگزار شده كه به نتايج خوبی هم رسیده ايم و 

پیش بینی می شود به زودی اين خط لوله نفتی راه اندازی شود.
ايران و كره جنوبی در حالی به توافق های اولیه برای مشاركت در ساخت 
اين خط لوله انتقال نفت دست يافته اند كه پیشتر مذاكراتی با چند شركت 
از كشورهای چین و روسیه برای مشاركت و سرمايه گذاری در ساخت اين خط 

لوله نفتی انجام شده بود.
هدف از ساخت خط لوله نکا به بندر جاسک انتقال روزانه حدود يک میلیون 
بشکه نفت خام كشورهای حاشیه دريای خزر، آسیای میانه و حوزه قفقاز به 

درياي عمان است.
پیش بینی می شود برای ساخت اين خط لوله نفتی به حدود 3.3 تا 3.7 میلیارد 
دالر سرمايه گذاری نیاز باشد ضمن آنکه در مسیر خط لوله نکا – بندر جاسک 
در اقطار 32، 42 و 48 اينچ، ساخت هفت تلمبه خانه و 2 ايستگاه فشارشکن هم 

در دستور كار قرار گرفته است.
ساخت پايانه نفت و گاز بندر جاسک هم يکی از طرح های زيربنايی پروژه 
ترانزيت نفت خام ايران است به طوری كه ساخت نزديک به 20 میلیون بشکه 
ظرفیت ذخیره سازی نفت خام، ايجاد اسکله های پهلوگیری و تخلیه نفتکش های 

غول پیکر و برخی از تأسیسات زيربنايی در اين پايانه هدف گذاری شده است.
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7.فرایند برنامه ریزی استراتژیک
فرآيند برنامه ريزی استراتژيک كه به عنوان بخشی 
از فرايند »مديريت استراتژيک« شناخته می شود، 
را می توان در 4 مرحله ی: شروع يا تعیین رسالت، 
ورودی يا ارزيابی محیطی، هدف گذاری و تعیین 
ــتراتژی خالصه نمود. در اين فرآيند، سازمان  اس
ــم انداز و مأموريت خود را تدوين كند و  بايد چش
ــايی  عوامل محیطی و داخلی را به منظور شناس
ــا و ضعف ها مد نظر  ــا، تهديدها، قوت ه فرصت ه
ــا، اهداف بلندمدت  ــب با آن ه قرار دهد و متناس
ــپس با تدوين استراتژی های  را تنظیم نمايد. س
ــاب گزينه هاي مختلف،  ــبت به انتخ مختلف،  نس
ــه موفقیت مجموعه ی  به گونه اي اهتمام ورزد ك

سازمان را به دنبال داشته باشد. 
پس از اجرای اين روند، كه آن را مرحله ي »تدوين 
ــتراتژيک«  ــتراتژی« در فرايند »مديريت اس اس
ــتراتژی«  می نامند، نوبت به مرحله ي »اجرای اس
می رسد؛ چراكه ِصرف داشتن استراتژی، نمی تواند 
ــازد،  ــازمان ديگر مرجح س ــازمان را بر س يک س
ــداف نهفته  ــت يابی به اه ــت، دس آن چه مهم اس
ــت  ــن مرحله الزم اس ــت.در اي در استراتژی هاس
ــالیانه(  برنامه های عملیاتی كوتاه مدت )اهداف س
در راستای مأموريت و استراتژی ها، طرح ريزی و 
براساس آن ها منابع سازمان تخصیص داده شود 
ــت های اجرايی آن ها در ساختار  و سپس، سیاس
ــازمانی، تدوين، هدايت و  ــب با فرهنگ س متناس
ــود. در آخرين مرحله از مراحل مديريت  اجرا ش
ــتراتژيک، »ارزيابی استراتژی« تحقق مي يابد.  اس
ــی عوامل مؤثر  ــه، تغییرات احتمال در اين مرحل
ــا( و تأثیر آن ها بر  ــی )پارادايم ه داخلی و خارج
مأموريت، چشم انداز، اهداف، استراتژی ها و اهداف 
ــرار می گیرد و مراحل  ــی ق عملیاتی، مورد بررس
تدوين و اجرای استراتژی نیز بازنگری می شود؛ تا 
انحرافات احتمالی و تغییرات الزم، شناسايی شده 

و در جهت رفع آن ها اقدام شود.

8. مراحل مختلف تدوین استراتژی 

در مرحله ی شروع يا مرحله ی تعیین رسالت، با دو 
واژه ی »مأموريت« و »چشم انداز« روبه رو هستیم. 
ــان دهنده ی علت يا  »مأموريت يک سازمان، نش
ــفه ی وجودی و رسالت سازمان و به عبارتی،  فلس
بیانگر هويت سازمان است«1. در اصل، مأموريت 
ــخ می دهد كه: »چه  ــازمان به اين پرسش پاس س
ــفه ي وجودی ما  ــام می دهیم و فلس كاری را انج
چیست؟«. چنان چه مأموريت سازمان را مکتوب 
كنیم و به اطالع همه ي ذي نفعان برسانیم، سند 
ــت« می نامند. در  ــه ي مأموري ــوب را »بیانی مکت
ــت، بیان كننده ی اعتقادات  واقع، بیانیه ي مأموري
ــازمان، باورها و گزاره هايی  ــازمان، فلسفه ی س س
است كه به وسیله ي آن ها يک سازمان از سازمان 

مشابه متمايز می شود.
»مأموريت سازمان ها از نظر حجم، محتوا، شکل و 
پرداختن به جزيیات با هم متفاوتند« 2و براساس 
شرايط مختلف محیطی و داخلی، قابلیت تغییر در 
بازه های زمانی كوتاه مدت و بلندمدت را داراست. 
ــازمان، بايد سازمان را همان گونه كه  مأموريت س
ــد  ــت، معرفی كند و به اندازه ای محدود باش هس
ــه فعالیت های مخاطره آمیز را حذف نمايد و به  ك
ــد و نوآوری را به  ــترده باشد كه رش اندازه ای گس
همراه داشته باشد، به عنوان چارچوبی كه بتوان 
به وسیله ي آن، فعالیت های حال و آينده را ارزيابی 
ــد  ــکار باش كرد، عمل كند و به حّدی واضح و آش
ــه ی ذی نفعان  ــازمان و هم كه همه ی اعضای س
بتوانند درک درستی از آن داشته باشند.  در مفاد 
ــه 9 ويژگی مهم توجه  ــازمان، بايد ب مأموريت س

كرد:
ــات: مهم ترين علت برای  ــوالت و خدم 1ـ محص
ــالت وجودی  تدوين بیانیه مأموريت، معرفی رس
سازمان است و اين كه به چه كاری مشغول است. 
بنابراين، در بیانیه ي مأموريت بايد عنوان شود كه 
ــازمان  »محصوالت و خدمات عمده ی تولیدی س

چیست؟«.  
2ـ مشتريان: در بیانیه ي مأموريت بايد مشخص 
ــود كه كاال و خدمات ارائه شده توسط سازمان،  ش

نرجس خاتون مرادي )كارشناس ارشد برنامه ريزي سیستم هاي اقتصادي، كارشناس مسئول برنامه ريزي و 
بودجه ي اداره ي كل بندر و دريانوردي خرمشهر(

علیرضا قاسمي )كارشناس ارشد بازاريابي بین المللي( )قسمت دوم(

طي دهه هاي اخير، مديران برترين سازمان ها در همه ي دنيا به لزوم 
و اهمّيت برنامه ريزي استراتژيك پي برده و فوايد آن را در پيشبرد 
اهداف و برنامه ها و تعيين آينده ي سازماني خود درک كرده اند. سازمان 
بنادر و دريانوردي به لحاظ وظايف حاكميتي و نقشي كه در چرخه ي 
اقتصادي كشور ايفا مي كند، نيازمند چنين برنامه اي است و پذيرش 
اهميت آن براي مجريان و دست اندركاران حوزه هاي دريايي و بندري، 

واجب و ضروري به نظر مي رسد.
در نوشتار حاضر كه در دو بخش فراهم آمده و قسمت اول آن در 
شماره 181 ماهنامه بندر و دريا  تقديم حضور گرديد، تالش شده است 
تا ضمن معرفي برنامه ريزي استراتژيك، ضرورت پياده سازي، منافع 
و مزاياي حاصل از اجراي صحيح آن، موانع بهره گيري از برنامه ريزي 
استراتژيك، فرايند برنامه ريزي استراتژيك و مراحل اجرايي آن و...، به 
صورت مختصر ارائه شود. آنچه كه در اين شماره مي خوانيد، قسمت 

دوم از اين نوشتار است.

مأموریت یك سازمان، نشان دهنده ی علت یا فلسفه ی 
بیانگر  عبارتی،  به  و  سازمان  رسالت  و  وجودی 
هویت سازمان است«. در اصل، مأموریت سازمان 
به این پرسش پاسخ می دهد که: »چه کاری را انجام 

می دهیم و فلسفه ي وجودی ما چیست؟
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برای چه كسانی است و يا به عبارتی » مشتريان 
سازمان چه كسانی هستند؟«.

ــازمان از  3ـ بازارها: تعیین بازار هدف و اين كه س
نظر جغرافیايی در كجا رقابت می كند، يکی ديگر 
ــت كه بايد در بیانیه ي مأموريت هر  از مواردی اس
ــود؛ چراكه شناخت آن برای  سازمان مشخص ش

مديران و ساير ذی نفعان سودمند خواهد بود.
ــايی جديدترين و مدرن ترين  4ـ فن آوری: شناس
ــور رقابت و  ــوژی روز، به منظ ــنّ آوری و تکنول ف
ــه ی ماندگاری  ــول باكیفیت تر، الزم تولید محص
ــت. از اين رو، سازمان بايد در بیانیه ی  در بازار اس
ــتفاده در  مأموريت خود، نوع تکنولوژی مورد اس
ارائه ي خدمات و تولید محصوالت را متذكر شود 

و حداقل از اثرات تبلیغی آن بهره مند شود.
ــد و سودآوری: الزمه ی بقاي  5ـ توجه به بقا، رش
ــازمانی، امکان ادامه ي حیات برای آن است  هر س
ــیر بايد فرايندی را طی كند  بنابراين، در اين مس
ــود و امکان فعالیت و  ــودآوری منجر ش كه به س
ماندگاری، رشد و پیشرفت را برای آن فراهم آورد. 
ــخ گويي به اين پرسش در بیانیه ي  از اين رو، پاس
ــازمان برای رشد و سالمت  مأموريت كه: » آيا س
مالی از تعهد الزم برخوردار است ؟ « برای آگاهی 

ذينفعان و اطمینان خاطر آن ها ضروری است.
ــفه: باورها، ارزش ها و اولويت های اخالقی  6ـ فلس
ــازمانی« نیز  ــی آن را »مرام س ــازمان كه گاه س
می خوانند، الزم است در بیانیه ي مأموريت لحاظ 

شود.
ــازمان های مختلف، به منظور  7ـ ويژگی ممتاز: س
رقابت و كسب سرآمدی باالتر نسبت به ساير رقبا 
و افزايش سهم خود از بازارها، الزم است برای خود 
» مزيت رقابتی « ايجاد كنند. ذكر اين شايستگی 
ــت در بیانیه ي مأموريت نیز، منجر به جلب  و مزي
توجه و ايجاد طیب خاطر در ذی نفعان و مشتريان 

و سرمايه گذاران بالقوه خواهد شد. 
ــورات عامه ی مردم  ــه به تصّور عموم: تص 8ـ توج
ــه موفقیت و يا  ــازمان می تواند منجر ب از يک س
ــود، به همین دلیل، تصورات  شکست سازمان ش
عموم برای سازمان ها حايز اهمیت است و تالش 
ــود، تصوير مثبتی در  ــد كه از عملکرد خ می كنن
ــازمان واكنش  اذهان ايجاد كنند. اين كه »آيا س
مناسب به مسايل اجتماعی، جامعه و محیط نشان 

می دهد؟« بايد در بیانیه ي مأموريت بیان شود.
9ـ توجه به كاركنان: از آن جا كه امروزه به نیروی 
ــانی« اطالق می شود،  ــرمايه ی انس ــانی، »س انس
ــان دهنده ي ارزش و اهمیتی است كه نیروی  نش
ــازمان ها ايجاد مي   ــر و عمل كاركنان برای س فک
ــتي  ــازمان موفق بايس ــن رو، يک س ــد. از اي كنن
ــاز خود و نیز جلب  به منظور حفظ كاركنان ممت
ــه از توانمندی های بااليی  نظر و جذب افرادی ك
برخوردارند، در بیانیه ي مأموريت خود، ارزشمند 
ــازمان را عنوان كند و در  ــودن كاركنان برای س ب
عمل نیز، به فکر آسايش و رضايت خاطر كاركنان 

خود باشد. 
به منظور داشتن يک بیانیه ي مأموريت پرمحتوا 
ــت تعداد هرچه بیش تری از  ــب، الزم اس و مناس

ــازمان، طی جلسات مختلف، نسبت به  مديران س
ــاركت در تدوين آن اقدام كنند. زيرا افراد از  مش
مجرای مشاركت، خود را نسبت به سازمان متعهد 
می كنند و به اين ترتیب، استراتژی های نهايی نیز 

از ضمانت اجرايی الزم برخوردار خواهند شد.
ــش« نیز اطالق  ــه آن »بین ــم انداز«  كه ب »چش
ــد كه  ــده را مي نمايان ــری از آين ــود، تصوي می ش
ــازد. اگر  ــن می س ــازمان را روش جهت حركت س
ــش  ــازمان، به اين پرس ــه ي مأموريت س در بیانی
ــود كه در كجا قرار داريم؟ بايد  ــخ داده می ش پاس
ــود كه: »سازمان  ــم انداز بیان ش در بیانیه ي چش
ــه به موارد زير،  ــد؟«. توج به كجا می خواهد برس
ــت:  ــروری اس ــم انداز ض ــه ي چش ــن بیانی  در مت
ــود، چشم انداز و مأموريت  به آينده نگری توجه ش
ــند، ضمن توجه به اهداف  ــازمان همراستا باش س
كالن سازمان،  بايد آرمانگرايی و بلندپروازی در آن 
لمس شود و مثبت و انگیزه بخش باشد. چشم انداز 
را بايد مديران و رهبران سازمان گسترش دهند و 
ساير كاركنان نیز، نسبت به آن اتفاق نظر داشته 
باشند و از آن حمايت كنند. » هنگامی كه كاركنان 
ــم انداز سازمان يا  و مديران به كمک يکديگر چش
ــخص می كنند، سند حاصل،  مأموريت آن را مش
بازتابی از چشم اندازهای شخصی است كه در قلب 
ــاره ی آينده وجود  ــز مديران و كاركنان درب و مغ
دارد و اين چشم انداز مشترک موجب می شود كه 
ــتراک منافع به وجود آيد، يعنی پديده ای كه  اش
ــالت آور  می تواند كاركنان را از يکنواختی كار كس
ــا را در دنیای جديدی  ــه بیرون آورد و آن ه روزان
قرار دهد كه نويد از آينده ای روشن می دهد...«3 
ــرايطی، هر كدام از كاركنان، جايگاه  در چنین ش
ــم انداز سازمان می دانند و  خود را در تحقق چش

برای رسیدن به آن تالش می كنند. 
ــی  ــامل بررس ــه ی »ارزيابی محیطی«، ش مرحل
ــازمان است. منظور از  محیط خارجی و داخلی س
ــی محیط خارجی سازمان، نظارت، ارزيابی،  بررس
و نشر اطالعات به دست آمده میان افراد كلیدی 
ــايی فرصت ها و  ــازمان به منظور شناس و مؤثر س
ــازمان و جلوگیری از  ــش روی س ــای پی تهديده
ــتراتژيک و تضمین سالمتی بلند  ــوک ها ی اس ش
ــب و به  ــازمان از راه بهره برداری مناس ــدت س م
ــاختن يا كاهش  ــا و خنثی س ــع از فرصت ه موق
اثرات عوامل تهديد كننده است. عوامل محیطی 
بر سازمان تأثیر گذار و خارج از كنترل آن هستند 
ــه طور غیر  ــته ی عواملی كه ب ــود به دو دس و خ
ــتقیم تأثیر گذارند )محیط كالن ( و عواملی  مس
كه به طور مستقیم هم بر سازمان تأثیر مي گذارند 
ــیم  ــم از آن تأثیر می پذيرند )ذی نفعان( تقس و ه
ــل اقتصادی،  ــامل: عوام ــوند. گروه اول، ش می ش
اجتماعی و فرهنگی، تکنولوژيکی، سیاسی، قانونی 
ــت و  دسته ی دوم  و حقوقی ملی و بین المللی اس
ــتريان، تأمین كنندگان، رقبای موجود و  نیز، مش
بالقوه، نهادهای دولتی، مديران، جوامع محلی و... 

را شامل می شود.4
به منظور شناسايی و ارزيابی فرصت ها و تهديدهای 
ــازمان، الزم است »ماتريس ارزيابی  پیش روی س

عوامل خارجی« 5 تهیه شود. بر اساس اين ماتريس، 
مشخص می شود كه سازمان در آينده، بیش تر با 
تهديد روبه رو است يا فرصت های بیش تری پیش 
ــن فرصت ها و تهديدهای پیش  رو دارد و مهم تري

روی سازمان چه هستند؟.
عوامل داخلی، عواملی محسوب مي شوند كه درون 
ــازمان هستند و برخالف عوامل خارجی، تحت  س
ــی عوامل درونی سازمان،  كنترل قرار دارند. بررس
مستلزم گردآوری، دسته بندی و تجزيه و تحلیل 
ــه در درون  ــای صورت گرفت ــات فعالیت ه اطالع
ــازمان، مانند: فعالیت های مديريتی، بازاريابی،  س
ــعه و  ــات تولید، تحقیق و توس ــور مالی، عملی ام
ــايی و ارزيابی  فنّ آوری اطالعات به منظور شناس
ــت. از شناسايی نقاط قّوت  نقاط ضعف و قّوت اس
ــازمان پی می برد در مقابل رقبا،  است كه يک س
ويژگی منحصر به فردی دارد، كه برای آن مزيتی 
ــود و در مقابل، عواملی ضعف  رقابتی تلقی می ش
ــازمان قادر به انجام آن ها  ــوند كه س تلقی می ش
ــت، در حالی كه قباًل می توانست انجام دهد  نیس
ــام دهند. نقاط  ــر رقبا می توانند آن را انج يا ديگ
ضعف، توانايی ها و مهارت هايی هستند كه سازمان 
به خاطر عدم وجود آن ها نمی تواند استراتژی های 
ــم انداز و مأموريت سازمان را  ــت يابی به چش دس
ــازمان و  ــاذ كند، باعث ايجاد نارضايتی در س اتخ
ذی نفعان می شوند و همچنین، هزينه بر هستند.  

پس از مشخص شدن عوامل كلیدی داخلی، بايستي 
ــا را با توجه به  ــّوت يا ضعف بودن آن ه موجب ق
چشم اندازی كه سازمان می خواهد در آينده به آن 
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ــاس ــپس بر اس ــخص كرد و س ــت يابد، مش  دس
» ماتريس ارزيابی عوامل داخلی «6 مشخص كرد 
كه سازمان در مجموع دارای ضعف است يا قّوت. 

پس از تشکیل ماتريس های ارزيابی عوامل داخلی 
 SWOT و خارجی، با استفاده از تجزيه و تحلیل
ــس داخلی و خارجی )IE (7، نقاط ضعف  و ماتري
و قّوت، فرصت ها و تهديدها شناسايی و استراتژی 
مناسب جهت روريارويی با آن ها  تدوين می شود.

ــتی اهداف كالن  در مرحله ی هدف گذاری بايس
ــیدن به چشم انداز و براساس  سازمان برای رس
ــرای دوره ي بلندمدت )  ــه ي مأموريت و ب بیانی
ــورت نتايج خاصی  ــال ( و به ص ــش از يک س بی

ــرای تحقق مأموريت  ــازمان ب كه مورد انتظار س
خود است، تدوين شوند. اين اهداف به دلیل اين 
كه تعیین كننده ي مسیر حركت سازمان هستند، 
ــم انداز  ــکاف میان وضعیت موجود و چش بايد ش
ترسیم شده را نشان دهند،  اولويت ها را تعیین و 
ــازمان را در ابعاد استراتژيک نمايان  پیشرفت س
ــتاكننده ی فعالیت های سازمان  ــازند، همراس س
ــم انداز و مأموريت باشند،  در دست يابی به چش
ــند و از ايجاد هر نوع سر در گمی  پیچیده نباش
ــاد انگیزه در  ــد و موجبات ايج ــری كنن جلوگی
ــن اهداف می توانند  ــان را فراهم آورند. اي كاركن
ــات و ُعقاليی  ــل اندازه گیری، باثب ــی، قاب چالش
باشند. اهداف كالن، به طور كلی بايد پاسخ گوی 

پرسش هاي زير باشند: 
ـ چه چیزی را می خواهیم كه اكنون نداريم؟

ــه می خواهیم حفظ  ــم ك ــزی را داري ــه چی ـ چ
كنیم؟

ــته  ــزی را نداريم و نمی خواهیم داش ــه چی ـ چ
باشیم؟

ــته  ــزی را داريم كه نمی خواهیم داش ـ چه چی
باشیم؟ 

ــدی و  ــات كلی ــر و اقدام ــتراتژي ها«، تدابی »اس
ــتند كه سازمان با اتخاذ آن ها و با  بنیادينی  هس

ــتفاده از نقاط قّوت و مزيت های رقابتی خود،  اس
ــت يابد،  ــد به اهداف كالن مورد نظر دس مي توان
ــرداری و از تهديدات اجتناب  از فرصت ها بهره ب
كند. در راستای تحقق اهداف، ممکن است الزم 
ــتراتژی هايی برای تحکیم  ــود كه سازمان، اس ش
نقاط قوت و رفع نقاط ضعف خود نیز اتخاذ كند. 
ــد به صورت  ــازمان مي توانن ــتراتژي هاي س »اس
گسترش دادن يک فعالیت در سطح جغرافیايي، 
ــیدن به فعالیت ها، خريد شركت هاي  تنوع بخش
ــوخ در  ــد و عرضه ي محصوالت، رس ديگر، تولی
بازار، كاهش دادن هزينه ها، تفويض اختیارات و 

تشکیل مشاركت هاي خصوصي باشند.«8
ــکیل  پس از اين كه ماتريس SWOT و IE تش
ــا، قّوت ها و ضعف ها  ــد و فرصت ها و تهديده ش
ــخص و  ــازمان مش ــت س ــا مأموري ــب ب متناس
ــتراتژی های مختلفی به عنوان گزينه مطرح  اس
ــدند، در مرحله ی آخر، با استفاده از ماتريس  ش
 ،)QSPM( ــی  كّم ــتراتژيک  اس ــزی  برنامه ري
ــدون قضاوت  ــتراتژی ب ــای مختلف اس گزينه ه
ــاس خرد جمعی مورد ارزيابی  ــخصی و براس ش
ــرار می گیرند. اين ماتريس كه به آن »ماتريس  ق
ــبی« گفته می شود، جذابیت نسبی  جذابیت نس
ــتراتژی  ــخص مي كند و اس ــتراتژی ها را مش اس

مناسب را بر مبنای عینی ارائه می دهد. 
ــتراتژی ها و تحقق  در پايان، به منظور اجرای اس
ــتی اهداف سالیانه  ــازمانی، بايس اهداف كالن س
ــی و واقعی  ــی، كّم ــنجش، چالش ــل س ــه قاب ك
ــازمانی تدوين  ــطوح س ــتند، در كلیه ي س هس
ــت های اجرايی برای تحقق آن ها  شوند و سیاس
ــتراتژی ها، اهداف  ــرای تحقق اس ــود. ب اتخاذ ش
ــد و به منظور تدوين  ــالیانه نقش كلیدی دارن س
ــت ويژه ای  ــداف كالن از اهمی ــتراتژی ها، اه اس
ــالیانه مبنای  ــع، اهداف س ــد. در واق برخوردارن
ــد ) چون معموالً  ــص منابع قرار می گیرن تخصی
بودجه به صورت ساالنه ابالغ می شود (. ضروری 
ــی خود را از  ــران مجموعه، ارزياب ــت كه مدي اس
ــتراتژی ها و  ــی و خارجی و نیز، اس عوامل داخل
ــتمر انجام دهند،  عملکرد آن ها را به صورت مس
تا در صورت وجود ضعف و يا تغییرات محیطی، 
ــان دهند و به  ــع عکس العمل نش بتوانند به موق
ــتراتژی و تغییر مسیر دهند و  سرعت، تغییر اس

بقای خود را در بازار حفظ كنند. 

9. جمع بندی و نتيجه گيری  
ــر و تحوالت  ــاهد تغیی ــروز كه ش ــاي ام در دنی
شگرف در زمینه هاي مختلف هستیم، سازمان ها 
ــدان رقابت،  ــب موفقیت در می ــتاي كس در راس
ــد كه  ــره گیرن ــزي به ــي برنامه ري ــد از نوع باي
ــد؛ به طوري كه ضمن  آينده نگر و محیط گرا باش
ــايي عوامل مؤثر محیطي، تاثیر آن ها را بر  شناس
ــازمان با آن ها را در  ــازمان و نحوه ي تعامل س س
ــوع برنامه ريزي،  ــخص كند. اين ن بلندمدت مش
ــت  ــتراتژيک اس در واقع، همان بـرنامه ريزي اس
ــي محیط خارجي و داخلي سازمان،  كه با بررس
ــا و  ــي و قّوت ه ــاي محیط ــا و تهديده فرصت ه

به منظور شناسایی و ارزیابی فرصت ها و تهدیدهای 
ارزیابی  پیش روی سازمان، الزم است »ماتریس 
عوامل خارجی« تهیه شود. بر اساس این ماتریس، 
مشخص می شود که سازمان در آینده، بیش تر با 
تهدید روبه رو است یا فرصت های بیش تری پیش 
رو دارد و مهم ترین فرصت ها و تهدیدهای پیش روی 

سازمان چه هستند؟
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ضعف هاي داخلي را شناسايي و با درنظر داشتن 
مأموريت و چشم انداز سازمان، اهداف بلندمدت 
ــازمان تدوين مي كند و به منظور تحقق  براي س
اين اهداف، از بین گزينه هاي استراتژيک، اقدام 
به انتخاب استراتژي هايي مي كند كه با تکیه بر 
ــع ضعف ها، از فرصت هاي پیش آمده،  قّوتها و رف
ــتفاده و از تهديدها پرهیز  ــته اس ــه نحو شايس ب
ــح، باعث  ــراي صحی ــا درصورت اج ــد، ت می كن

موفقیت سازمان در میدان رقابت شود.
هر چند كه فرآيند تدوين و اجرای برنامه ريزی 
استراتژيک، فرآيند زمان بری است كه صبر و 
ــازمانی را می طلبد  ــه ی جمیع آحاد س حوصل
ــت، اما  ــی نیز برخوردار اس و از محدوديت هاي
ــران متفکر،  ــط مدي ــرد صحیح آن توس كارب
می تواند نتايج مثبتی به بار آورد. به عقیده ي 
»آلفرد مارشال«، اقتصاددان مشهور انگلیسی: 
»اگر همه ي سرمايه ها و ابزار تکنیکی و مسائل 
ــتخوش  ــود فّنی در جهان، به يکباره دس موج
ــی مديران، در رده ي  ــوند، ولی داناي تباهی ش
ــدت كوتاهی،  ــود، در م ــتراتژيک زايل نش اس
ــود.«9 بنابراين، در  جامعه پويا و شکوفا می ش
راه اجرای برنامه ريزی استراتژيک، آموزش های 
ــازمانی و به ويژه  ــه ي آحاد س ــرای كلی الزم ب
مديران و تصمیم گیران ضروری است؛ چراكه 
برنامه ريزی استراتژيک، ديدگاه استراتژيک در 
ــازمان را تقويت می كند، سبب می شود كه  س
كاركنان در محدوده ي زمان حال باقی نمانند 
ــه كنند، موجب  ــت توج و به افق های دوردس
ــترک در بین اعضا و سازمان  ايجاد بینش مش
می شود و سازمان را در محیط پرتالطم امروز، 

به سالمت به ساحل آرامش و بقا می رساند.
ــای مختلفی برای برنامه ريزی  هرچند كه الگوه
استراتژيک وجود دارد، اما در نوشتاری كه از نظر 
ــد كه به طور اجمال به همه ي  گذشت، تالش ش
ــتراتژيک كه در  ــل فرآيند برنامه ريزی اس مراح
ــترک است،  همه ي اين الگوها تا حّد زيادی مش
ــود. الزم به ذكر است كه هر كدام از  پرداخته ش
ــیت خاصی در  ــن مراحل، از اهمیت و حساس اي
ــن برخوردارند و بايد با دقت  طول دوره ی تدوي

ــتیبانی مديران  ــر خاص و خرد جمعی و پش نظ
مجموعه، به آن ها پرداخته شود.

پانويس
ــتنامه برنامه ريزی  ــد، دس ــید محم ــی، س 1  ـ اعراب

استراتژيک، ص9
2  ـ همان منبع

ــتراتژيک ، ترجمه ي  3  ـ آر.ديويد، فرد.، مديريت اس
ــد اعرابی،   ــید محم ــايیان و دكتر س دكتر علی پارس

ص174
ــتنامه ي برنامه ريزی  ــید محمد، دس ــی، س 4  ـ اعراب

استراتژيک، ص18
5- External Factor Evaluation (EFE) 
Matrix
6- Internal Factor Evaluation (IFE) 
Matrix
7-  Internal &External Matrix ( IE )

ــتراتژيک، ترجمه ي  ــد، فرد.، مديريت اس 8 ـ  آر.ديوي
ــد اعرابی،  ــید محم ــايیان و دكتر س دكتر علی پارس

ص38
ــتراتژيک،  9 ـ  كیانی، علیرضا، فرايند برنامه ريزی اس

ص49
منابع و مآخذ 

]1[ اعرابی، سید محمد، دستنامه ي برنامه ريزی 
استراتژيک، ناشر دفتر پژوهش های فرهنگی، 

چاپ چهارم، سال 1389.
ــتراتژيک،  ــرد، مديريت اس ــد، ف ]2[ آر ديوي
ــايیان و دكتر  ــی پارس ــر عل ــه ي دكت ترجم
ــر دفتر پژوهش های  سید محمد اعرابی، ناش

فرهنگی، چاپ پانزدهم، سال 1388.
ــای برنامه ريزی  ــم، تفاوت ه ]3[ آقازاده، هاش
ــازمان ها، ماهنامه ی تدبیر،  ــتراتژيک در س اس

سال پانزدهم، شماره 147.
ــزی  ــد برنامه ري ــا، فرآين ــی، علیرض ]4[ كیان

.HAWZEH.NET ،استراتژيک
ــین، مديريت استراتژيک،  ]5[ علوی راد، حس
مؤسسه ي فرهنگي مطالعات اقتصادي وبرنامه 

ريزي تصمیم يار.
ــه ي  تاريخچ ــا،  رض ــد  محم ــی،  عباس  ]6[
ــزی  برنامه ري درس  ــزوه ي  ج ــزی،  برنامه ري
بین المللی  ــای  آموزش ه مركز  ــتراتژيک،  اس

خلیج فارس.
ــتراتژی های مطلوب،  ]7[ محمدی، ناصر، اس

اساليد آموزشی.■
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نام گذاري هر سال، از سوي مقام معظم رهبري، 
با يک شعار محوري و كلیدي، از بركات نظام 
حركت  بودن  جهت دار  و  هدفمندي  بیانگر  و 
كشور به سوي اعتال و پیشرفت است. امسال 
نیز، كه به يمن درايت رهبر معظم انقالب، سال 
همه ي  بايد  است،  گرفته  نام  اقتصادي  جهاد 
تالش ها براي دست يابي به اين خواسته ي مهم 
و كلیدي در همه بخش ها صورت پذيرد. اين 
شعار، در حقیقت در امتداد طرح هدفمندسازي 
و  بنادر  سازمان  جمله؛  از  كه  يارانه هاست 
دريانوردی نیز با همکاري و همیاري ارگان ها و 
عوامل اجرايي، اين مسیر حیاتي و تحول آفرين 
را با كم ترين موانع پیمود و بايد در سال جاری، 

شعاع اين هدفمندي و نتايج آن در بخش حمل 
و نقل، توسعه يابد. 

جهاد اقتصادی، يک جهش آگاهانه در حوزه ي 
اقتصادی است و در سه محور همت، سالمت و 

توانمندی عملیاتی، متبلور می شود.
 افزايش بهره وري )سهم مديريت در انجام امور( 
بهره برداري  و  اقتصادي  هزينه هاي  كاهش  و 
هوشمندي  با  موجود  ظرفیت های  از  مناسب 
و رويکردهای  اساسی تصمیمات  كامل، محور 
خواهد  اقتصادی  جهاد  سال  در  مديران 
تحت  سازمان  اهداف  و  برنامه ها  تبیین  بود. 
تحقق جهاد  براي  انتظارات الزم  و  سرپرستی 
اقتصادي در حوزه ي حمل و نقل، از مهمترين 

وظايف مديران در سال جاري است.
جهش  ضرورت  شد،  گفته  كه  طور  همان 
اقتصادي در بخش حمل و نقل، بر پايه ي دو 
كاهش  و  بهره وري  »افزايش  عمده ي  محور 
افزايش  براي  رو  اين  از  است.  استوار  هزينه« 
در  كه  شود  اتخاذ  الزم  تدابیر  بايد  بهره وري، 
اين زمینه يکي از مصاديق بارز و محسوس در 
حوزه ي حمل و نقل دريايی و بندری، افزايش 
زير حاصل  راه هاي  از  است كه  توان عملیاتی 

مي شود:
- كاهش میانگین زمان حضور كشتی ها در بندر

- كاهش خارج از سرويسی تجهیزات خشکی
- كاهش خارج از سرويسی شناورها

- كاهش پراكندگی ضريب اشغال اسکله
زمان   ( كاال  خروج  به  ورود  نسبت  مديريت   -

رسوب كاال (
توفیق هر فعالیت اقتصادي، نیازمند برنامه ريزي 
كاربردي، تالش هدفمند، بهره گیري حداكثري 
از امکانات و اعمال مديريت صحیح و شناخت 
كافي از آن فعالیت است. بنابراين، حمل و نقل 
اين  بايد  و  نیست  مستثني  قاعده  اين  از  نیز، 
درآمدها  كه  شود  مديريت  گونه اي  به  بخش 
در  فعالیت ها  بودن  اقتصادي  و  يابند  افزايش 
بخش  فعاالن  براي  پیش  از  بیش  حوزه،  اين 
خصوصی محرز شود؛ تا به اين ترتیب، زمینه ي 
جذب سرمايه گذاري هاي جديد نیز، فراهم آيد.

جهادی  حركت  مؤلفه هاي  از  يکي  بنابراين، 
از  الزم  سرمايه هاي  جذب  اقتصاد،  بخش  در 
متقاضیان است. باتوجه به اين كه هدف اصلی، 
و  به بخش حمل  ورود سرمايه های خصوصی 
برنامه هاي  تحقق  در  است،  شده  تبیین  نقل 
ايجاد  و  اقتصادي، سرمايه گذاري جديد  جهاد 
اشتغال، از ملزومات اساسي محسوب مي شود. 
از اين رو، مستعدترين زمینه ي سرمايه گذاري 
بخش  مشاركت  نقل،  و  حمل  بخش  در 
خصوصي براي ايجاد زير ساخت های الزم براي 
بهره گیری از ظرفیت های گردشگری و رفاهی، 
زمینه هاي  در  رقابت  ايجاد  و  ناوگان  نوسازي 
فعال در عرصه ي حمل و نقل است كه اين دو 
عامل، مولد اشتغال، رونق و شکوفايي اقتصادي 

به شمار مي آيند.
از طرفی، رونق اقتصادي در صنعت حمل و نقل، 
مستلزم نگرش مناسب به قوانین و آيین نامه هاي 
جذب سرمايه گذاري و بستر فعالیت آن ها است 
و نیز، بازنگري در قوانین و آيین نامه ي تأسیس 
با  نقل  و  حمل  عرصه ي  در  فعال  شركت هاي 
هدف ورود افراد توانمند و صاحب سرمايه  كافي 
براي فعالیت در اين بخش و رتبه بندي شركت ها 
به تناسب عملکرد و سرمايه گذاري انجام شده، از 

تهیه و تنظیم: جهانگیر نجاتي 
)معاون طرح وتوسعه اداره ي كل بنادر ودريانوردي استان خوزستان(
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جمله عواملي محسوب مي شوند كه طلیعه ي 
يک حركت بنیادين به سوي توانمندسازي بخش 
حمل و نقل را، فراهم مي آورند. خوشبختانه در 
اين سال ها تالش های بسیار چشمگیري دراين 
راستا انجام شده و بازنگري قوانین و آيین نامه ها 
صورت پذيرفته، كه در سازمان دهي ساختاري 
شركت هاي فعال  حمل و نقل و سودآوري آنان، 

بسیار مؤثر بوده است.
و  سیستم ها  در  تعادل  ايجاد  اين،  بر  عالوه 
نقل  و  حمل  مکمل  نقلی  و  حمل  نظام های 
دريايی، همچون حمل و نقل جاده اي و ريلی 
و توزيع خدمات بخش حمل و نقل در كشور، 
شمار  به  اقتصادي  رونق  اصلی  محورهاي  از 
مي آيند. جهش اقتصادي در بخش حمل و نقل، 
بايد متوازن و مناسب با جغرافیاي ايران و هم 
راستا با رويکرد افزايش رفاه و خدمات در همه ي 
نقاط كشور باشد. بنابراين با چنین رويکردي، 
و  امکانات  ايجاد  و  نقل  و  حمل  موضوع  بايد 
در  خصوصي،  بخش  مشاركت  با  تأسیسات 
كانون توجه همه ي فعاالن اين بخش قرار گیرد. 
امسال با نگاه ويژه به اين رويکرد، بايد اين مهم 
ترديد،  بدون  كه  توسعه  يابد  و  عملیاتي شود 
ثمره ي آن، ايجاد اشتغال و فرصت برابر براي 

سراسر  در  متقاضیان  سوي  از  سرمايه گذاري 
كشور، به خصوص در مناطق محروم و نیازمند 

به توجه خاص است.
يکی ديگر از ضرورت های سال جاري، افزايش 
ايمني و كاهش هزينه هاي ناشي از سوانح به 
عنوان راهبردي اصلی در سال جهاد اقتصادي 
است. بر اين اساس، اداره ي كل بنادر و دريا نوردی 
و  برنامه ها  سال 1390،  در  خوزستان،  استان 
اين  تحقق  براي  جديت  با  را  خود  تالش هاي 
امکانات  تجهیز  با  و  كرد  خواهد  متمركز  امر 
مانیتورينگ،  توان  افزايش  كنترل،  براي  الزم 
از  بسیاري  و  مسیرها  بهسازي  الويت دهي 
اين  اثربخش،  بلندمدت  و  كوتاه مدت  اقدامات 

راهبرد را به منصه ي ظهور خواهد  رساند.
گرو  در  بخش،  هر  موفقیت  كه  است  بديهي 
برنامه ريزي و ترسیم چشم انداز مناسب است. در 
حوزه ي برنامه ريزی استراتژيک، اين اداره كل 
با توجه به اسناد باال دستی، سند راهبردي پنج 
ساله ای را در دست تدوين دارد كه براساس 
آن، توسعه و تجهیز بندر، نوسازي ماشین آالت، 
بهره گیري از روش هاي تخلیه و بارگیری نوين 
اين بخش،  با  و ساير هدف گذاري هاي مرتبط 
از سوي  كه  و جديتي  تالش  با  و  انجام شده 

ترديد،  بدون  دارد،  وجود  حوزه  اين  كاركنان 
متحول  نزديک  آينده  در  بندرداری،  سیماي 
خواهد شد و به مرحله ي مطلوب تري خواهد 

رسید.
كار  روحیه ي  افزايش  ضرورت  اين،  بر  عالوه 
جمعي و گروهي، خالقیت و نوآوري، شناسايي 
فعال سازي  و  بالقوه  و  پیراموني  استعدادهاي 
سازمان،  از  خارج  و  داخل  در  استعدادها  اين 
گروه هاي  تشکیل  و  آن ها  كارآيي  تناسب  به 
كاري در حوزه های مختلف در قالب كمیته هاي 
تصمیم ساز با تمركز بر نیروي انساني به عنوان 
توانمندسازي  و  سازمان  اصلي  سرمايه هاي 
آنان در هر حوزه و همچنین، ايجاد انگیزه در 
كاركنان براي خدمت بیش تر، از ديگر وظايف 

اصلی اين اداره كل در سال جاری است.
امید آن كه، به حول و قوه ي الهی و نیز، با بهره 
مندی از توجهات مقام عظمای واليت و همدلی 
همه ي همکاران عزيز در بخش های مختلف و 
به  را  بتوانیم وظايف خود  متفاوت،  ارگان های 
طرز مطلوبي به سر منزل مقصود برسانیم و در 
پیشگاه خداوند منان و ملت سرافراز، سربلند 

باشیم. ■
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تهيه وتنظيم: محمد حكيميان

ــهید رجايی،  به منزله ي مهم ترين بندر  بندر ش
ــور را، دروازه ي طاليی  تجاري و بازرگاني كش
ــده  اقتصاد ايران می نامند. طبق آمار منتشرش
ــادر و  ــی اداره كل بن ــط عموم ــوي رواب از س
دريانوردی استان هرمزگان، در پنج ماه نخست 
امسال، بیش از يک میلیون و صدوهفتاد هزار 
ــده  TEU كانتینر در آن تخلیه و بارگیری ش
ــه با مدت مشابه سال گذشته،  از  كه در مقايس

رشد 15 درصدی برخوردار است.
در اين مدت، 589 هزارو 692 دستگاه كامیون 
ــته اند كه نشان از تردد  در اين بندر تردد داش
ــر دقیقه و به طور میانگین،  2/6 كامیون در ه

تردد يک كامیون در هر 46 ثانیه دارد.
ــدر  ــرقی بن ــامان دهی دروازه ي ورودی ش س
شهید رجايی، يکی از پروژه هايی است كه در 
دستور كار سازمان بنادر و دريانوری قرار دارد 
ــرفت فیزيکي، در  ــا 44درصد پیش و اكنون ب
حال اجراست. مديران اين بندر، براي ساختن 
ورودي شرقي، بهترين كارشناسان و مشاوران 
ــدن، با  ــه كار گرفته اند تا پس از آماده ش را ب
ــري زيبا قابلیت ترّدد كامیون هايي كه به  ظاه
اين بندر وارد يا از آن خارج مي شوند را، داشته 
باشد. با در نظر گرفتن اين واقعیت كه در حال 
ــک كامیون به بندر  ــر، در هر 46 ثانیه ي حاض
ــهید رجايي وارد و يا از آن خارج مي شود و  ش
حجم  عملیات كانتینري سالیانه ي آن، رقمي 
ــت و  ــا 2/5 میلیون TUE كانتینر اس برابر ب
ــازمان  ــه به برنامه ريزی س ــن، با توج همچنی
بنادر و دريانوردی به منظور تبديل شدن بندر 
ــهید رجايی به بندركانونی يا اصطالحاً هاب  ش
ــون TEU  كانتینر، در  ــرای پذيرش 6 میلی ب
ــال،  به طور حتم، میزان تردد كامیون به 2  س

برابر رقم فعلی افزايش خواهد يافت.
اهمیت كنترل ترافیک در بندر شهید رجايي 

ــر قابل اهمیت  ــش آن، از منظرهای زي و كاه
است:

ــت محیطی و كاهش  ــائل زيس - تمركز بر مس
ــه دود  ــت؛ به طوري ك ــط زيس ــی محی آلودگ
ــا يکی از عمده ترين  حاصل از تردد كامیون ه
ــت در آن جا  منابع آلوده كننده ي محیط زيس

محسوب مي شود.
ــائل ايمنی در بندر؛  به طوري كه  - رعايت مس
ــا به دلیل  ــا و خرابی آن ه ــادف كامیون ه تص
فرسودگي زياد ناوگان حمل و نقل ايران، باعث 

كاهش ايمنی تردد در اين بندر می شود.
ــره وری در عملیات تخلیه  - باال رفتن نرخ به
ــش میزان بهره وری،  ــتی. افزاي و بارگیری كش
ــتی در كنار  ــش مدت زمان توقف كش با كاه
اسکله و سرويس دهي منظم تخلیه و بارگیری 

تحقق خواهد يافت.
- كاهش تعداد نیروي انساني به منظور روان و 

آسان سازي ترافیک در اين بندر. 
- كاهش مدت زمان تحويل كاال به مشتريان 
ــده ي كاال  ــت تمام ش ــش قیم ــه كاه ــه ب ك

می انجامد.
ــت كنترل ترافیک و چالش های   نظر به اهمی
ــتفاده از  ــری از IT و اس ــده، بهره گی بیان ش
اتوماسیون در عملیات بندر، راهکاري عقالنی 

و ناگزير به نظر می رسد.
بديهي است كه رهگیري كامیون هاي ورودي 
ــاخت هاي مناسب براي  به بندر و تأمین زيرس
ــرل ترافیک جاده هاي  ــت تردد آن ها و كنت ثب
ــهید رجايي، از امور ضروري  منتهي به بندر ش
ــمار مي آيند و حال  ــعه ي  اين بندر به ش توس
ــهید رجايي در حال  كه دروازه شرقي بندر ش
ساخت است، جاي آن دارد كه شرايط تأمین 
ــازي  ــاخت هاي مورد نیاز براي پیاده س زيرس
ــتم رهگیري به وسیله ي RFID در اين  سیس

ــود تا در آينده  ــز، در نظر گرفته ش دروازه نی
ــازي اين تکنولوژي، ضرورت  به منظور پیاده س
ــرقي  ــرات فیزيکي در دروازه ي ش ايجاد تغیی

پديدار نشود. 
استفاده از تکنیک رهگیري RFID،  به منزله ي 
ــن روش هاي حال حاضر  ــن گزينه در بی بهتري
ــت  مونیتورينگ، از برخي الزامات برخوردار اس
ــت در مواقع اجرا،  ــاس آن ها، الزم اس كه بر اس
ــازمان بنادر و دريانوردي، با پايانه ي  توسط س
ــورت بگیرد كه  ــز هماهنگي ص حمل ونقل نی
برچسب هايي )TAG( به روی كامیون ها نصب 
ــط Readerها در پايانه ي حمل  شوند تا توس
ــايی باشند  و نقل و دروازه های بندر قابل شناس
ــتفاده كنند  ــازمان بتوانند از آن اس و هر دو س
ــت در هنگام ورود  در غیر اين صورت، الزم اس
كامیون به بندر، شماره ي پالک كامیون خوانده 
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ــود و سپس، تگ  ــته ش و در تگ RFID نوش
مورد نظر به راننده ي كامیون تحويل داده شود 
تا در مکان های مختلف، اقدام به رهگیری انجام 

پذيرد.
ــتم رهگیری كامیون،  ــاً با راه  اندازي سیس قطع
عوامل زير از كاربرد اين تکنیک منتفع خواهند 

شد:
ــردش عملیاتی  ــتم گ - صاحبان كاال )با سیس
ــت صاحب كاال  ــريع تر به دس ــريع، كاال س س

می رسد.( 
ــاهده  - عوامل امور بندری و كانتینری )با مش
ــکان  ام ــف،  مختل ــای  مکان ه در  ــک  ترافی
ــور ارتقاي بهره وری را  برنامه ريزی بهتر به منظ

فراهم مي آورند.(
ــتن آمار  - عوامل پايانه ي حمل و نقل )با داش
ــال  كامیون های موجود در بندر، به منظور ارس

كامیون از پايانه، برنامه ريزی می كنند.(
ــردد  ــری ت ــا رهگی ــدري )ب ــل گارد بن - عوام
ــات و  ــگیری از تخلف ــکان پیش ــا ام كامیون ه
ــرای عوامل گارد بندري  برخورد با متخلفان ب

فراهم می شود.( 
با توجه به موارد باال و تالش بی وقفه ي سازمان 
ــتی های  ــادر و دريانوردی براي پذيرش كش بن
نسل سوم در بندر شهید رجايی، به جاست كه 
كارشناسان مرتبط با اين امور، موارد با اهمیتی 
ــتم های  ــتفاده از سیس ــی اس ــون پیش بین چ
ــزرگ دنیا را در  ــود در بنادر ب نرم افزاری موج
كلیه ي تصمیمات خود در نظر بگیرند تا بتوانند 
به آساني از تجارب موفق بنادر پیشرو كانتینري 
ــد و در نهايت، بتوان بندر  ــتفاده كنن جهان اس
شهید رجايي را به رقیب توانمندي براي بنادر 

برتر جهان تبديل كرد. ■

توضیحات: 
 RFID: Radio-frequency
ــی با  ــامانه ي بازشناس identification     س

امواج راديويی
ــیله ي شناسايی متصل شده به كاال،  Tag: وس

شئ، كه قصد رديابي آن را داريم.
Reader: بازخوان برچسب وسايل الکترونیکی 
ــط  ــا را در محی ــور Tagه ــه حض ــتند ك هس
ــخیص مي دهند و اطالعات ذخیره شده در  تش
آن ها را بازيابی می كنند.                                               
                                                          

  منابع: 
1 -http://www.rfidjournal.com 
2 -http://en.wikipedia.org/wiki/
Radio-frequency_identification
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HP    1 . پـورت اپـراتـور
سرمايه گذاران،  بزرگ ترين  از  يکی   Hutchison port Holding
در  در حال حاضر،  است كه  بندري جهان  اپراتورهاي  و  توسعه دهندگان 
ـ  آفريقا ـ اروپا ـ  308 اسکله، واقع در 51 بندر و 25 كشور در خاورمیانه 
آمريکا و استرالیا فعال است. شركت مادر اين پورت اپراتور، در سال 1866،  در 
هنگ كنگ تأسیس شد و در سال 1969، پايانه ي اپراتوري كانتینري را نیز، 
به فعالیت هاي خود افزود. در سال 2010، اين پورت اپراتور موفق به تخلیه 
و بارگیري 75میلیون TEU كانتینر در بنادر جهان شد. نیروي انساني اين 
شركت در حال حاضر، تعداد 30.000 نفر را شامل مي شود. ساير فعالیت هاي 
اين شركت، شامل: اپراتوري پايانه هاي مسافري دريايي، فرودگاه ها، مراكز 

توزيع كاال، حمل ونقل ريلي و تعمیرات كشتي است.
اين پورت اپراتور، میزان تخلیه و بارگیري كانتینر خود را كه در سال 1994 به 
میزان 6/6 میلیون TEU بود، به 75میلیون TEU در سال 2010 افزايش 

داده است. 

PSA2 . پورت اپراتور
 PSA شركت   2010 سال  در  جهان  كانتینری  اپراتور  پورت   دومین 
)Port  Singapore Authority(  است كه در 29 بندر جهان و در 17  
كشور فعالیت دارد. دفاتر اصلي اين شركت، در بنادر سنگاپور و آنتورپ بلژيک 
قرار دارند. اين شركت ادعا مي كند كه در طول 66 كیلومتر اسکله اي كه در 
اختیار دارد، از ظرفیت تخلیه و بارگیري 111 میلیون TEU كانتینر به صورت 

سالیانه برخوردار است.
در سال 2010 میالدي، اين پورت اپراتور، موفق به تخلیه و بارگیري 56 
میلیون TEU شد كه در حدود 27 میلیون TEU كانتینر آن مربوط به بندر 
سنگاپور است. الزم به بیان است كه از مجموع 560 میلیون TEU كانتینري 
كه در سال 2010 در كل بنادر جهان، تخلیه و بارگیري شد، 6درصد از آن ها 

اله مراد عفیفی پور؛ معاون دريايی و بندری
بهزاد الصفی؛ كارشناس ارشد مديريت بنادر، )مجتمع بندری شهید رجايی(

اتخاذ  با  دريايي،   حمل ونقل  صنعت  مديران  امروز،  دنيای  در 
استراتژي خصوصي سازي، سعي بر آن دارند تا فعاليت هاي معمول 
و رايج بندري را به شركت هاي خصوصي واگذار كرده و متعاقبًا 
حيطه ي كاري خود را بر  اِعمال قوانين مّلي و بين  المللي و نظارت 
بر اجراي صحيح آن ها به عنوان Port Authority متمركز كنند. 
با اتخاذ اين استراتژي، بنادر شاهد  افزايش كارايي و بهره وري 
ديگر،  سوي  از  شدند.  بندري  عمليات  گوناگون  عرصه هاي  در 
شركت هاي  تخليه و بارگيري نيز، قوي تر شده اند و فعاليت هاي 
خود را از بومي و محلي، به سمت بين  المللي و جهاني سوق داده اند. 
در اين راستا،  جهان از اواخر دهه ي 1980، شاهد حضور پررنگ 
پورت اپراتورهاي كانتينري بين  المللي شد، تا بتوان هم راستا با 
رشد تجارت بين المللي و متعاقباً رشد چشمگير ميزان تخليه و 
بارگيري  كاال و كانتينر، از  اين بازار پررونق سهم بيش تري را كسب 
كرد. از سوي ديگر، خطوط كشتيراني كانتينري جهان نيز، وارد 
عرصه ي پورت اپراتوري كانتينري شدند، تا از يك سو،  بتوانند بر 
 Supply كل زنجيره ي عرضه ي كاال مديريت داشته باشند )مبحث
Chain Management( و از سوي ديگر، بتوانند با پهلودهي 
كشتي ها در پايانه هاي كانتينري و تخليه و بارگيري سريع آن ها، به 
كشتي هاي خود، خدمات با كيفيت باالتري ارايه كنند و از مدت 
معطلي آن ها در لنگرگاه ها و پايانه هاي كانتينري جلوگيري به عمل 
آورند. )الزم به ذكر است، هزينه ي هر ساعت معطلي كشتي هاي 
كانتينري نسل هفتم، در حدود 1000 تا 5000 دالر است(. با عنايت 
به موارد يادشده، پورت اپراتورهاي كانتينري جهان را مي توان به 

دو دسته ي كلي طبقه بندي  كرد: 
شركت های پورت اپراتوری كه فقط به عمليات تخليه و بارگيری 
 PSA – DP :مانند )Pure Stevedore (  كانتينری می پردازند
World - HPH شركت های پورت اپراتوری كه شركت مادرشان 
عالوه بر عمليات تخليه و بارگيری كانتينری، دارای كشتی های 
كانتينری نيز هستند ) Integrated global carriers ( مانند: 
COSCO  -APM Terminal.كه در ادامه به معرفی و توضيح  

دربارهی آن ها می پردازيم:
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در بندر سنگاپور تخلیه و بارگیري شده اند. بندر سنگاپور، به عنوان بزرگ ترين 
بندر ترانشیپي كانتینري جهان معروف است؛ به نحوي كه يک پنجم كل 
عملیات كانتینرهاي ترانشیپي، در اين بندر انجام مي شود. اين بندر، با 200 
خط كشتیراني كانتینري جهان، قرارداد دارد و با 600 بندر در 12 كشور 
در ارتباط است. PSA موفق شد كه نرم افزار پايانه ي كانتینري خود را، 
 CITOS )computer integrated terminal operating نام به 

system(، به صورت بومي در كشورش تولید كند و آن را به كار بندد.
درسال 2002، شركت PSA HNN كه حاصل ادغام 2 شركت پورت 
اپراتوری PSA و   Hesse Noord Natie )HNN( بود، دربندر آنتورپ 
بلژيک تأسیس شد كه  بزرگ ترين سرمايه گذاری PSA در خارج از كشور 
با سرمايه گذاری 500  دارد  اين شركت قصد  سنگاپور محسوب مي شد. 
میلیون دالری طی 5 سال آتی ) تا سال 2016(، ظرفیت پايانه ي كانتینری 

بندر آنتورپ  بلژيک را به 10 میلیون TEU كانتینر افزايش دهد. 
بیانیه ي مأموريت اين شركت: Building global partnership است 
و معنی “ايجاد مشاركت جهانی” می دهد.  ارزش های حاكم در اين شركت، 

عبارتند از:
1- ارايه ي بهترين سرويس ها به صورت همه جانبه؛

2- تمركز بر مشتری گرايی و پیش بینی نیازهای آنان و متعاقباً پاسخ به 
آنان؛

3- استراتژی برنده – برنده )win–win(؛ 
4- حضور در بازارهای جهانی با مشاركت سايرين.

 DP World 3 .  پورت اپراتور
اين پورت اپراتور كانتینری كه درسال 1999 تأسیس شد، در حاضر در 60 
پايانه ي بندری در 6 قاره ي جهان مشغول به فعالیت بوده و دارای 30.000 
نفر نیروی انسانی است. مقر اصلی  آن، در بندر جبل علی  است و برای 17 

سال متوالی، به عنوان برترين بندر خاورمیانه برگزيده شده است. درسال 
 TEU 2010، اين پورت اپراتور، موفق به تخلیه و بارگیری 50 میلیون
كانتینر شد. اين شركت با انتخاب استراتژی توسعه بر مبنای سرمايه گذاری 
 TEU قصد دارد ظرفیت عملیات كانتینری خود را به میزان 95 میلیون

كانتینر درسال 2020  افزايش دهد.
شــركت   2 ادغـــــام  از   ،2005 درســــــال   DP WORLD   
 Dubai port و  Dubai ports Authority پـــــــورت اپـــــراتوری
International  تشکیل شد. درسال 2005، اين شركت با خريداری كل 
سهام شركت پورت اپراتوری CSX World terminal، حضور خود را در 
بنادر جهان قوی تر كرد. همچنین، اين شركت درسال 2005، با خريداری 
 ،& Maritime service  o  p كل سهام شركت پورت اپراتور انگلیسی
به يکباره حجم عملیات تخلیه و بارگیری كانتینری خود را به 35 میلیون 

TEU كانتینر در بنادر جهان افزايش داد. 

COSCO  (China ocean shipping company( 4 . پورت اپراتور
 COSCO در گروه cosco اين پورت اپراتور كانتینری  كه خط كشتیرانی
pacific limited را نیز در اختیار دارد، متعلق به كشور چین است و درحال 
حاضر )سال 2010(، به عنوان چهارمین  پورت اپراتور كانتینری جهان مطرح 
است. پورت اپراتور COSCO  در 14 بندر از 145 اسکله كانتینری جهان 
 TEU فعالیت دارد، عملکرد آن در سال 2010، به میزان 48/5 میلیون
كانتینر بوده است. ظرفیت عملیات كانتینری آن، به ادعای مسؤولین شركت، 
برابر با 78 میلیون TEU كانتینر است. الزم به بیان  است كه خط كشتیرانی 
COSCO درسال 2010 به عنوان پنجمین خط برتر كشتیرانی كانتینری 

جهان مطرح شده است. 
 

 APM   5 .  پورت اپراتور
اين پورت اپراتور كانتینری كه مقر آن در شهر الهه ي هلند است و در 
 AP. Moller  سال 2001 میالدي تأسیس شده، زيرمجموعه ي شركت
Maersk group –  قرار دارد  و نیز، برترين خط كشتیرانی كانتینری 
جهان )MAERSK LINE(، زيرمجموعه ي آن محسوب مي شود. درحال 
حاضر )سال 2011(،  در 61 پايانه ي كانتینری در 33 كشور فعال است 
و 16 پروژه ي توسعه ي پايانه های كانتینری را در دست اقدام دارد. نیروی 
انسانی آن، شامل 24000 نفر است كه از 63 كشور جهان گرد هم آمده اند.  
اين پورت اپراتور در سال 2010، موفق به تخلیه  و بارگیری 31/5 میلیون 
TEU كانتینر شد كه بیانگر 6درصد كل Throughput كانتینری جهان 
   Global Safety Day است.  اين شركت با  در نظر گرفتن روزی به عنوان
در همه ي پايانه های تحت مديريت خود، سعی در نهادينه كردن فرهنگ 
ايمنی كار دارد و مباني جلوگیری از حوادث را به اجرا گذاشته كه اثرات قابل 

مالحظه ای نیز، از آن برجا مانده است.
مقايسه ي آمار عملکرد پورت اپراتورهای كانتینری جهان در سال های گذشته 
با وضعیت فعلی آن ها و مشخص شدن تغییرات دامنه دار و شگرفی كه طی 
چند سال اخیر در ماهیت و عملکرد آن ها به وقوع پیوسته، در جدول زير 
درج شده است. همان گونه كه مالحظه می شود، شركت P & O، ديگر وجود 

خارجی ندارد و توسط شركت DP World   خريداری شده است.  

نمودار رشد عملیات كانتینری  برترين پورت  اپراتور كانتینری جهان از سال 1994 تا سال 2010 میالدي
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معیارهای حاكم بر پایانه ي اپراتورها در انتخاب بنادر به منظور 
فعالیت و سرمایه گذاری

)1( توجه خاص به شاخص های عملیاتی بندر. 
)2( میزان سوددهی فعالیت پورت اپراتور فعلی بندر. 

)3( چگونگی انتخاب پورت اپراتور توسط مقامات بندری. 
)4( وضعیت امکانات زيربنايی ) اسکله – بارانداز – محوطه ها و...(. 

)5(  وضعیت و نوع تجهیزات پايانه.  )6( ارتباط پس كرانه ای بندر از راه جاده 
– ريل – هوا – دريا. 

)7( ارزيابی وضعیت رقابتی آينده بین پورت اپراتورها.
 )8(  نوع ترافیک بندر – ترانشیپ و يا  واردات. )9( توانايی پايانه ي اپراتور فعلی 

بندر در توسعه ي ظرفیت عملیاتی. 
)10( وضعیت نیروی كار ساده و متخصص آن بندر. 

)11( تعداد خطوط كشتیرانی الينر و فیدر كه در آن بندر تردد مي كنند. 
)12( میزان سرمايه گذاری مورد نیاز و توجه به شاخص های اقتصادی مربوطه، 

 .NPV – IRR :نظیر
)13(  فرهنگ عمومی كشور در خصوص رويارويي با سرمايه گذاران خارجی. 

)14( قرار داشتن بندر در مسیر ترّدد خطوط كشتیرانی بین المللی. 
)15( نوع بندر از لحاظ رودخانه ای يا اقیانوسی. 

)16( طول مدت قراردادهای بندر با شركت های  فعال در آن. 
)17( شاخص میزان ريسک سرمايه گذاری كشور. 

)18( مسايل سیاسی.

نتیجـه گیـری
در اين نوشتار، سعی شد با اشاره به وضعیت كلی صنعت حمل و نقل 
دريايی جهان، نقش يکی از بازيگران اين صحنه، يعنی پورت اپراتورهای 
كانتینری جهان تبیین شود و ضمن آشنايی با آن ها، استراتژی ها، اهداف 
و  عملکردشان نیز، به رشته ي تحرير درآيد. انتخاب پورت اپراتور كانتینری 
و  بنادر  كار سازمان  در دستور  اخیر،   در طی چند سال  واجد شرايط 
دريانوردی قرار گرفته، كه در اين راستا، چالش هايی نیز در پی داشته 
است. اين كه آيا پورت اپراتور فعلی بنادر كشورمان را بايستی مورد تقويت 
و حمايت قرار داد و تنها از آن در عملیات بندری كشور استفاده كرد و 
يا اين كه براي رقابت پذيری بیش تر و افزايش سهم بازار، بايد به نحوی از 
وجود پورت اپراتورهای خارجی نیز استفاده كرد و ده ها و يا شايد صدها 
مسايل مرتبط با اين موضوع، می تواند دست مايه ي تحقیقات بیش تری قرار 
گیرد، تا انشااهلل بتوان با انتخاب صحیح، شاهد رشد بیش از پیش بنادر 

كشورعزيزمان در آينده ي نزديک باشیم. ■

جدول بنادری كه در حال حاضر، پورت اپراتور HPH  در آن ها فعال است.
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منابع
www.hph.com :1- وب سايت اينترنتی پورت اپراتور هاچینسون به نشانی

www. Internationalpsa. :به نشانی  PSA 2- وب سايت اينترنتی پورت اپراتور
com

www. DPWORLD. :به نشانی  DP World 3- وب سايت اينترنتی پورت اپراتور
com

www.cosco.com :به نشانی  COSCO 4- وب سايت اينترنتی پورت اپراتور

www. نشانی  به    APM  Terminal اپراتور  پورت  اينترنتی   سايت  وب   -5
Apmterminal. Com

www.drery.co.uk به نشانی  Drewry 6- وب سايت رسمی شركت مشاوره ای
7 - مجله ي Containerization International - اگوست 2010 – صفحات 22- 60

عنوان  تحت  الصفی،  بهزاد  ارشد  كارشناسی  نامه  پايان  در  شده  درج  مطالب   -8
 Strategies of leading global terminal operators in establishing

global network – دانشگاه دريايی آنتورپ بلژيک.

 
Rank Operator Throughput Country 

 
1 HUTCHISON PORT HOLDING(HPH) 75 Hong kong

2 PORT SINGAPORE AUTHORITY (PSA) 65 Singapore

3 D P  World 50  UAE

4  COSCO 48.5 China

5 APM TERMINALS 31.5 Netherland

TEU 5 پورت اپراتور كانتینری جهان در سال 2010 میالدی، به همراه عملکرد كانتینری هر كدام،  واحد: میلیون

Rank Operator Throughput Market share

1 HUTCHISON PORT HOLDING(HPH) 41.5 13.1%

2 PORT SINGAPORE AUTHORITY (PSA) 28.7 9.1%

3 APM TERMINALS 21.4 6.8%

4 P&O PORTS 16.0 5.1%

5 EUROGATE 10.8 3.4%

6 COSCO 7.4 2.3%

7 EVERGREEN 6.7 2.1%

8 DUBAI  PORTS AUTORITY 6.5 2.0%

9 SSA MARINE 5.4 1.7%

10 APL 4.9 1.5%

11 HHLA 4.6 1.5%

12 HANJIN 4.1 1.3%

13 MSC 4.1 1.3%

14 NYK 4.0 1.3%

15 OOCL 3.4 1.1%

16 CSX WORLD TERMINALS 3.1 1.0%

17 MITSUI OSK LINE 2.9 0.9%

18 DRAGADOS 2.5 0.8%

19 K LINE 2.1 0.7%

20 TCB 2.0 0.6%

21 ICTSI 1.6 0.5%

22 P&O NEDLLOYD 1.4 0.4%

TEU 22 پورت اپراتور كانتینری جهان در سال 2003 میالدی، به همراه عملکرد كانتینری هر كدام،  واحد: میلیون
Based on  a total world throughput of 315 milion TEUs in 2003

Source: Drewry Shipping Consultants, “Annual Review of Global Container Terminal Operators 2004”
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بررسي روش هاي خارج سازي کشتي هاي 
مغروق از آب هاي کم عمق و با عمق متوسط

عبدالرضا باباخاني )عضو هیأت علمي دانشگاه آزاد اسالمي مركز دلوار(
علیرضا احمدي )فارغ التحصیل مهندسي دريا، دانشکده ي مهندسي دانشگاه 

خلیج فارس(
نگار ديسي )فارغ التحصیل مهندسي دريا، دانشکده ي مهندسي دانشگاه 

خلیج فارس(

كشتي به عنوان نماد صنعت حمل ونقل دريايي، به دليل قرار داشتن 
در محيط متالطم و امواج ناآرام، با خطرات فراواني روبه رو  است. 
خطراتي همچون: غرق شدگي، به گل نشستگي، واژگون شدگي و...، 
همواره يك كشتي را در طول سفر خود تهديد مي كند و در مواردي 
نيز، باعث وارد شدن آسيب هاي جّدي به آن مي شود. در اين مقاله، 
خطرات رايجي كه كشتي را تهديد مي كند، معرفي خواهد شد و 
روش هاي خارج ساختن كشتي از شرايط اضطراري ايجادشده و 
جلوگيري از افزايش آسيب هاي ناشي از اين خطرات نيز، بررسي 
مي شود تا در پايان، خواننده بتواند بينشي كلي نسبت به عمليات 

نجات كشتي حادثه ديده به دست آورد.

مقدمه
كاهش  نجات،  عملیات  از  هدف  به طوركي، 
حادثه ديده  كشتي  بر  وارد  آسیب هاي  میزان 
شامل:  سلويج،  يا  كشتي  نجات  مي باشد. 
بیش تر،  واژگوني  از  جلوگیری  اولیه،  بازرسي 
بیرون  آب  از  كردن،  تعمیر  يدک كشیدن، 
كشتي  يک  آب انداختن  به  دوباره  و  كشیدن 
امروزه  كه  مي باشد  به گل نشسته  يا  غرق شده 
دربرمي گیرد.  نیز  را  زيست محیطي  جنبه هاي 
نجات دهندگان يا گروه سلويج كشتي، ملوانان 
نجات  عملیات  كه  هستند  مهندسیني  و 
كشتي هايي را كه متعلق به آنان نیست و جزو 
خدمه ي آن كشتي ها نیز محسوب نمي شوند، 
انجام مي دهند. هنگام نجات كشتي ها ممکن 
است از جرثقیل ها، اسکله هاي شناور، بارج ها، 
تجهیزات سمعي و بصري و غواص ها استفاده 

شود.
هدف از نجات، ممکن است تعمیر يک كشتي در 

يک بندرگاه، در يک داک خشک يا پاک سازي 
به منظور  غرق شده  كشتي هاي  از  كانال  يک 
ناوبري بهتر باشد. متعاقباً كشتي يا قسمت هاي 
براي  است  ممکن  محموله اي،  يا  آن  باارزش 
فروش مجدد يا اوراق شدن، نجات داده شود. 
داشتن يک طرح سنجیده و سازمان يافته، براي 
هر عملیات نجاتي ضروري است و يک ارزيابي 
با  و موقعیت حادثه همراه  از خسارت  مفصل 
دست يابي به اطالعات اولیه، براي برنامه ريزي 
به  عملیات سلويج ضروري  انجام  طرح جامع 
نظر مي رسد. برنامه ريزي براي اين كار بايد از 
صورت  متعددي  تکنیک هاي  به كارگیري  راه 

پذيرد كه پوشش دهنده ي كل عملیات باشد.

چگونگي عملیات سلویج
اولین قدم براي اجراي عملیات، پس از اطالع 
افرادي  اعزام  حادثه،  از  نجات  گروه  يافتن 
بررسي  و  بازرسي  به منظور  حادثه  محل  به 
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وضعیت و طراحي عملیات و چگونگي واكنش 
نسبت به حادثه و اعالم فهرست تجهیزات مورد 
نیاز است. در اين مرحله با استفاده از سونار، 
شرايط موجود در محل حادثه بررسي مي شود. 
در مرحله ي بعد، هم زمان با اعزام گروه نجات، 
بازرسي هاي دقیق تر و بیش تري در محل انجام 
مي شود تا بتوان با كم  ترين هزينه و مفیدترين 
صورت ممکن، عملیات نجات كشتي حادثه ديده 
را انجام داد. اين بازرسي ها به وسیله ي تجهیزات 
رباتیک و گروه غواصي انجام مي شود تا میزان 
خسارت واردشده به كشتي را ارزيابي كنند. در 
گام آخر، پس از طي مراحل قانوني، عملیات 

نجات كشتي شروع مي شود.

طبقه بندي انواع عملیات سلویج
نجات دور از ساحل 

كشتي هاي  آوردن  باال  يا  مجدد  شناورسازي 
خارج  آب هاي  در  غرق شده  يا  به گل نشسته 
از محدوده ي ساحلي را عملیات نجات دور از 
از  ناشي  ايجادشده  خسارت  مي نامند.  ساحل 
و  مخرب ترين  نامناسب،  آب وهواي  در  امواج 
دشوارترين حالتي است كه در اين روش بايد 
مورد ارزيابي قرار گیرد و عملیات سلويج را در 

آن اجرايي كرد.

نجات در بندرگاه
عبارت نجات در بندرگاه، براي نجات كشتي هاي 
آب هاي  در  غرق شده  يا  و  به گل نشسته 
حفاظت شده به كار مي رود. كشتي هاي موجود 

معرض  در  معموالً  حفاظت شده،  آب هاي  در 
نامساعد  آب وهوايي  شرايط  از  ناشي  خطرات 
مراحل  در  ندارند.  قرار  ساحل  از  دور  مناطق 
كشتي  كه  هنگامي  تا  برنامه ريزي،  و  ارزيابي 
تسهیالت  يا  كشتیراني  كانال  براي  مانعي 
اهمیت  زمان  معیار  نشود،  محسوب  بازرگاني 

كمي دارد.

نجات بار و تجهيزات كشتي
بعضي مواقع نجات بار و تجهیزات داخل يک 
كشتي آسیب ديده نسبت به نجات خود كشتي، 
از اهمیت بیشتري برخوردار است. ممکن است 
بار كشتي براي محیط خطرناک باشد يا شامل 
ماشین آالت يا سالح هاي حساس نظامي باشد 
كه بايد به سرعت از كشتي بیرون آورده شوند.

از ميان برداشتن كشتي غرق شده 
نجات  ارزش  كه  كشتي هايي  الشه ي  وجود 
تردد ساير شناورها  براي  ندارند، ممکن است 
حالت،   اين  در  كند.  ايجاد  زيادي  مشکالت 
ارزش  به  توجه  بدون  غرق شده،  كشتي هاي 
نجات آن بیرون آورده مي شوند. در بسیاري از  
روي  خطرناک  اجسام  برداشتن   حاالت،  اين 
كشتي غرق شده، بايد قبل از جابه جايي كشتي 

انجام شود.

 نجات  كشتي شناور
اما  است   ديده  آسیب  كه  يک كشتي  نجات 
شناور  كشتي  نجات  را،  است  شناور   هنوز 
مي گويند. اين نوع  از نجات، نیاز به عملیات 
منحصربه فردي دارد. در اين حالت، هدف اصلي 
فرمانده ي كشتي، پايدار نگه داشتن كشتي تا 

زمان اجراي عملیات سلويج است. 

پاک سازي
عملیات پاک سازي، شامل از میان برداشتن يا 
از كشتي هاي آسیب ديده  زيادي  تعداد  نجات 
در بندر يا مسیر دريايي است. پاک سازي بندر، 
طبیعي  حادثه ي  يک  وقوع  دنبال  به  معموالً 

مانند؛ سونامي يا طوفان انجام مي شود.

نجات كشتي هاي به گل نشسته
باشد، صرف نظر  نشسته  گل  به  كه  كشتي اي 
از اين كه به چه دلیل به گل نشسته است، در 
شرايط خطرناكي قرار دارد و احتمال واژگوني 
اين  در  كشتي  دارد.  وجود  آن  غرق شدن  و 
حالت، قابلیت تحرک ندارد و به طور آزادانه در 
سطح دريا تقريباً شناور  است؛ چراكه فقط به 
است.  نشده  غرق  كامل  به طور  و  نشسته  گل 
براي  سريع  شناورسازي  مواقع،  بیش تر  در 
كاهش ريسک آلودگي، جلوگیري از وارد شدن 
تنش هاي اضافي بر بدنه و خارج كردن كشتي 

از منطقه ي خطر، ضروري است.
سه  داراي  حالت،  اين  در  كشتي  شناورسازي 

مرحله است:

مرحله  ي پايداركننده
اتفاق مي  افتد كه يک سري   اين مرحله زماني 
جلوگیري  و  نگه داشتن  ثابت  براي  عملیات 
مي شود.  انجام  كشتي  بیش تر  شدن  غرق  از 
مربوط  اطالعات  مرحله،  اين  انجام  حین  در 
برنامه ريزي  و  جمع آوري  سلويج  عملیات  به 

عملیاتي نیز، تعیین مي شود.

مرحله ي شناوري
مرحله ي شناوري و مرحله ي پايداري را به طور 
عملیات  كرد.  جدا  هم  از  نمي توان  مشخص 
پايدارسازي كشتي، به آرامي تبديل به عملیات 
دو  اين  تفاوت  وجه  مي شود.  آن  شناورسازي 
مرحله ي  در  عملیات  يک سري  تکرار  مرحله، 
عملیات  اين  تکرار  چراكه  است؛  شناورسازي 
مي تواند زمان بندي را بهتر و مشکالت را حل  
تجهیزات  عملکرد  از  اطمینان  باعث  و  كند 

شود.

مرحله ي بعد از شناوري
از  كشتي  كه  است  مرحله،  زماني  اين  شروع 
محلي كه به گل نشسته است بیرون بیايد و 
پايان آن، زماني است كه كشتي به كارفرما يا 
مالک تحويل داده شده، تمام تجهیزات نجات 
گروه  گزارش  نهايت،  در  و  جمع  آوري شده 

سلويج توسط كارفرما يا مالک تأيید شود.
كردن  كنترل  مرحله،  اين  در  كار  مهم ترين 
شرايط  كردن  پايدار  و  شده  شناور  كشتي 
براي  الزم  برنامه ريزي  است.  آن  شناوري 
عملیاتي كه بعد از شناوري انجام مي شود، بايد 
قبل از شروع عملیات شناورسازي انجام شود و 

تمام احتماالت را دربرگیرد.
را  مجدد  شناورسازي  قابلیت  كه  شناورهايي 
دارند، بايد داراي شرايط خاصي باشند تا بتوان 
به  را  آن ها  ازدست رفته ي  بوينانسي  نیروي 
وسیله ي تخلیه ي آب، بازيابي كرد. در اين گونه 
ابزارهاي سنگین  از  از شناورها بدون استفاده 
انجام  با  مي توان  زياد،  هزينه هاي  صرف  و 
به راحتي  را  نجات  عملیات  دقیق،  محاسبات 
انجام داد. در اين روش ها محاسبات تعادل از 
كه  معني  اين  به  برخوردارند؛  خاصي  اهمیت 
بايد  نیروي شناوري،  بازيابي  از  در هر مرحله 
محاسبات با دقت خاصي انجام بگیرند و نه تنها 
و  هیدرواستاتیکي  رفتار  به  مربوط  محاسبات 
توزيع  چگونگي  بلکه  شناور،  هیدرودينامیکي 
تنش هاي ناشي از شرايط جديد بارگذاري در 
هر مرحله نیز، بايد تعیین شوند. هنگامي كه 
بخش هايي  شود،  صدمه ديدگي  دچار  شناور 
شناوري  نیروي  و  فرامي گیرد  آب  را  آن  از 
قابل  صورت  به  يا  كامل  به طور  قسمت،  آن 
مالحظه اي كاهش مي يابد. از دست رفتن اين 
نیروي شناوري، عالوه بر ايجاد پديده ي به گل 
نشستن با تأثیر بر نامتقارن كردن بارهاي وارد 
در  ناهمگن  تنش هاي  ايجاد  باعث  شناور،  بر 
طول شناور خواهد شد. هنگام انجام عملیات 
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به حد  نیروي شناوري  ايجاد  بر  نجات، عالوه 
اين  توجه كرد كه  نیز  نکته  اين  به  بايد  نیاز، 
شدن  مطلوب  باعث  بايد  شناوري  نیروي 

بارگذاري در شناور نیز بشود.
كشتي هاي غرق شده و يا به گل نشسته، معموالً 
آورده  بیرون  از آب  زير،  از روش هاي  به يکي 

مي شوند:

ـ  بازيابي شناوري
نیروهاي  كمک  با  فیزيکي  )لیفت(  باالبري  ـ  

خارجي

بازیابي شناوري
از  مهمي  بخش  معموالً  شناوري،  بازيابي 
وظیفه ي گروه  عملیات سلويج براي شناورسازي 
مجدد كشتي است. روش هاي بازيابي شناوري 

عبارتند از:

به وسيله ي  آب گرفته  فضاهاي  تخليه ي 
پمپ 

هنگامي كه كشتي در آب كم عمق غرق مي شود،  
بازگرداندن  براي  راه  آسان ترين  و  مؤثرترين 
شناوري از دست رفته ي آن، استفاده از پمپ  است. 
پمپ ها حجم قابل  توجهي آب را در مدت زمان 
كمي تخلیه مي كنند. كشتي اي كه توسط پمپ 
تخلیه مي شود، با سرعت بسیار كم تري نسبت 
به كشتي اي كه با هواي فشرده تخلیه مي شود، 
روي سطح آب شناور مي شود. شناوري آهسته تر، 
به گروه نجات اين امکان را مي دهد كه كشتي را 
كنترل كند و در صورت بروز مشکالت ناخواسته، 

زمان بیش تري براي برخورد با آن داشته باشد.

بيرون راندن فضاهاي آب گرفته به كمك 
هواي فشرده

كشتي  از  آب  تخلیه ي  روش  معمولي ترين 
غرق شده و بازيابي شناوري ذخیره، استفاده از 
براي  از هواي فشرده  استفاده  اما  پمپ است؛ 

تخلیه ي آب نیز، روش  مرسومي است.
استفاده از هواي فشرده براي تخلیه ي آب در 

موارد زير به كار مي رود:
يا فضاهاي  انبارها  بزرگ،  ـ تخلیه ي فضاهاي 
آسیب  آن ها  كف  كه  كشتي هايي  در  موجود 

ديده است.
ـ تخلیه ي فضاي بین كف دو جداره و مخازن 

عمیق كه داراي سوراخ هستند.
ـ تخلیه ي انبار كاال و ساير انبارهاي مواد فلّه.

ـ در مواردي كه نیاز است فشار دو طرف بدنه ي 
كشتي، تقريباً يکسان باشد.

تخلیه ي آب به وسیله ي هواي فشرده، داراي 
مقايسه  هم  با  بايد  كه  است  معايبي  و  مزايا 
شوند و در صورت به صرفه و مفید بودن، بايد از 
اين روش استفاده كرد. برخي از نکاتي كه در 
تخلیه ي آب به وسیله ي هواي فشرده رعايت 

مي شود، عبارتند از:
ـ فشار هواي فشرده، بیش تر از فشار آبي است 

كه آن محفظه را احاطه كرده است.
از  است،  محفظه جمع شده  درون  كه  آبي  ـ 
راه سوراخي كه به علت حادثه ايجاد شده يا از 
طريق لوله هاي عمودي كه نصب مي شوند، از 

محفظه خارج مي شود )شکل 1(.
ـ تمام سطوح محفظه اي كه قرار است از اين 

راه تخلیه شود، بايد آب بند باشد.
ـ قسمت آسیب ديده ي محفظه بايد در كف يا 
در ارتفاع خیلي پايین و نزديک كف قرار داشته 
محفظه  آن  از  را  آب  حداكثر  بتوان  تا  باشد، 

خارج كرد.
تخلیه  را  آن  اگر محفظه اي كه مي خواهیم  ـ 
لوله هاي  از  بايد  باشد،  نديده  آسیب  كنیم، 
شود.  استفاده  آب  تخلیه ي  براي  عمودي 

)شکل1(

                             شکل2: تخلیه ي آب به روش تركیبی            

 شکل1:  نحوه ي تخلیه آب به وسیله ي هوای فشرده

شکل3: نمای كلی از اجرای عملیات لیفت شناوری
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گام  اولین  در  نجات،  گروه  تجربه ي  با  افراد 
فضاي  به گل نشسته،  كشتي  با  رويارويي  در 
تخلیه مي كنند.  از آب   را  بین كف دوجداره 
آسان ترين،  فشرده  هواي  وسیله ي  به  تخلیه 
سريع ترين و مؤثرترين روش براي تخلیه ي آب 
و  از دست رفته  ترمیم شناوري  درون كشتي، 
كاهش اثر تکیه گاهي بستر محسوب مي شود. 
در صورتي كه تصادم صورت گرفته باشد و يا 
شرايط محیطي مانند؛ جريانات دريايي اجازه ي 
كار را به غواصان دهد و غواصان نتوانند قسمت 
از  معموالً  آب بند كنند،  را مجدداً  سوراخ شده 
روش تخلیه به  وسیله ي هواي فشرده استفاده 

مي شود.
مقدار نیروي شناوري كه از هر محفظه به دست 
مي آيد، تابع حجم آبي است كه مي توان از آن 
محفظه خارج كرد و به همین دلیل حالت هايي 
كه براي يک كشتي در هنگام آب گرفتگي اتفاق 
مي افتد، متفاوت است. اگر محل آسیب ديدن 
همه ي  تقريباً  باشد،  آن  نزديک كف  محفظه، 
نیروي شناوري را مي توان بازيابي كرد؛ اما اگر 
فقط  باشد،  محفظه  بدنه ي  در  آسیب  محل 
قسمتي از شناوري را مي توان بازيابي كرد كه 

به ارتفاع محل آسیب ديده بستگي دارد.

و  كردن  آب بند  روش هاي  از  تركيبي 
تخليه ي آب و تزريق هواي فشرده

يک  هم زمان،  به طور  كه  است  الزم  گاهي 
محفظه تخلیه شود و با هواي فشرده نیز، تحت 
فشار قرار گیرد )شکل 2(. مهم  ترين دلیل اين 
كار، نگه داشتن اختالف فشار در دو طرف يک 

ديواره، عرشه يا پوسته است.

مشکل تر   ديگر  روش هاي  از  تركیبي،  روش 
آب بند  كاماًل  بايد  محفظه  هم  زيرا  است؛ 
پمپ،  تخلیه ي  و  مکش  لوله هاي  هم  شود، 
هیدرولیکي  مدارهاي  و  نیرو  تأمین  خطوط 
تحت مراقبت شديد باشند و هم فشار در هر 
محفظه به طور دقیق  در نظر گرفته شود؛ تا از 
توسط  تحمل  قابل  فشار  به حداكثر  نرسیدن 
محفظه اطمینان الزم كسب شود و همچنین، 
فشار به مقدار حداقل نیز نرسد تا باعث شود 
فشار هیدرواستاتیکي غالب شود. هنگامي كه 
چند محفظه با هم توسط پمپ و هواي فشرده 
تخلیه مي شوند، ممکن است اين عمل براي هر 
كدام از آن ها به صورت جداگانه انجام شود كه 
در اين صورت، بايد به اين موضوع توجه كرد كه 
اختالف فشار در دو طرف ديواره هاي مشترک 
قابل  براي ديواره  از حداكثر فشاري كه  نبايد 

تحمل است، بیش تر شود. 

اضافه كردن نيروي شناوري
شناور  اجسام  كردن  اضافه  با  است  ممکن 
درون بدنه و يا وارد كردن موادي كه خاصیت 
شناوري دارند، میزان شناوري كشتي افزايش 
يابد، هنگامي از اين روش استفاده مي شود كه 
بدنه به سختي آسیب ديده باشد و نتوان آن را 

به صورت آب بند درآورد.
از  خالي  بشکه هاي  مانند  شناور،  اجسام 
كیسه هاي  صلیب،  پانتون هاي  هستند.  آب 
ماده اي  هر  يا  جمع شونده  پانتون هاي  باالبر، 
در  مي توان  را  دارد  شناوري  خاصیت  كه 
شناور  اجسام  داد.  قرار  شناوري  موقعیت هاي 
بايد به صورت محکم مهار شوند تا از موقعیت 

شناوري خارج نشوند. روش هاي گوناگوني براي  
اضافه كردن میزان شناوري درون بدنه ها وجود 
دارد كه اغلب آن ها پیچیده، گران و نیازمند به  
به  زير  فراوان هستند. در  كارگیري تجهیزات 

برخي  از اين سیستم ها اشاره شده است:

شکل4: مراحل اجرای لیفت جزر و مدی شناور مغروق

شکل 5: روش تركیبی براي باال بردن شناور

شکل 6: روش اول قائم كردن كشتی واژگون

شکل7: روش دوم قائم كردن كشتی واژگون شده
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درون  به  هستند،  مايع  صورت  به  كه  هنگامي  پلي اورتان  فوم هاي  ـ 
محفظه پمپ مي شوند. وقتي فوم به صورت صلب دربیايد، به سختي جدا 
مي شود و حجم و نیروي شناوري زيادي به خود مي گیرد. تزريق فوم، 
حتي در اندازه ي بسیار كم هم، گران و نیازمند برخورداري از تجربه ي 
مي يابد.  افزايش  نیز  آتش سوزي  خطر  همچنین،  است.  باال  عملیاتي 
فوم هايي كه در عملیات سلويج استفاده مي شوند، اين مزيت را دارند كه 
به افزايش استحکام بدنه كمک كنند. فوم هايي كه جنس سختي دارند، 
از يک استحکام فشاري برخوردارند كه به افزايش استحکام فشاري كل 
بدنه ي كشتي كمک مي كند. در حقیقت، فومي كه سازه هاي كشتي را 
مي پوشاند، مانند ماسه اي عمل مي كند كه در لوله ها جمع مي شود و از 
شکست جلوگیري مي كند. میزان سهمي كه فوم در افزايش استحکام 
بدنه دارد، به كیفیت فوم و درصد سختي آن بستگي دارد. يکي از معايب 
استفاده از اين فوم، آن است كه به علت واردكردن نیروي فشار عظیم و 
اضافي به بدنه ي داخلي كشتي، ممکن  است باعث شکستن آن ها شود.

ـ سیستم ُكره  هاي فشاري، اغلب از ُكره هايي استفاده مي كنند كه از نوعي 
مواد پتروشیمي ساخته شده اند كه به بدنه متصل مي شوند. اين ُكره ها را 
با هواي فشرده، به حدي پر مي كنند كه بتوانند فشار هیدرواستاتیکي در 
آن عمق را تحمل كنند. همچنین، داراي سوپاپ تخلیه هستند كه فشار 
را هنگام باال آمدن كشتي متعادل كنند. اين سیستم، نیازمند امکانات 

زياد و محل بزرگي براي نگهداري و جابه جايي ُكره ها است.
از دانه هاي ريز پلي استايرن استفاده  ـ سیستم كارل كروبر كه در آن 

مي شود كه به وسیله ي بخار به ُكره هاي شناور كوچک تبديل مي شوند. 
بايد قبل از پمپ شدن اين ُكره هاي كوچک به درون كشتي، عملیات 
خشک شدن و نیز نفوذ هوا به درون آن ها را در مکان هاي خاصي انجام 

داد.
همان گونه كه مشخص است به كارگیري همه ي سیستم هاي شناوري، 
باعث مي شود كه در  بسیار گران و پیچیده است و معايب زياد آن ها 
اين  از  استفاده  شايد  باشد.  داشته  وجود  محدوديت  آن ها  از  استفاده 
كه  صورتي  در  به هرحال،  باشند.  خاصي  شرايط  مناسب  سیستم ها، 
روش هاي ساده تر و ارزان تر قابلیت دسترسي و اجرا دارند، از اين روش ها 

نبايد استفاده كرد.

ابزار باالبري شناور
تقريباً در همه ي مراحل پاک سازي بندرگاه يا برداشتن الشه، از عملیات 
معرفي  زير  در  باالبري  روش هاي  از  برخي  مي شود.  استفاده  باالبري 

مي شوند:
- استفاده از پانتون برای نجات در زير دريا كه قابلیت فرو روی در آب 
را دارند. اين روش از اوايل قرن بیستم رواج يافت و در عملیات سلويج 

گوناگونی مورد استفاده قرار گرفت.
- استفاده از بارج های جرثقیل دار ساده كه از اوايل جنگ جهانی دوم 

مرسوم شد.
- استفاده از بارج جرثقیل دار پیشرفته همراه با مهار كننده كه هم اكنون 

 

 شکل 9: روش چهارم قائم كردن كشتی واژگونشکل 8: روش سوم قائم كردن كشتی واژگون

شکل 10: روش پنجم قائم كردن كشتی واژگون

 

شکل 11: روش ششم قائم كردن كشتی واژگون

 

شکل 12: روش هفتم قائم كردن كشتی واژگون

 

شکل 13: روش هشتم قائم كردن كشتی واژگون
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نیز كاربرد زيادی دارد.
)لیفت( خارجی،  باالبری  نیروی  از  استفاده   -
باعث تسريع عملیات نجات و جابجايی كشتی 
نیروی  غرق شده می شود. هنگامی كه مقدار 
باالبری خارجی كم باشد، اين نیرو نقش كمی 
در بلند كردن كشتی ايفا می كند؛ اما اگر مقدار 
بلند كردن كشتی بسیار  اين نیرو زياد باشد، 

آسان تر می شود.
به  می توان  خارجی،  باالبری  روش های  از 
باالبری شناوری، باالبری به كمک جزر و مد، 
باالبری مکانیکی و روش تركیبی اشاره كرد كه 

به ترتیب، در ادامه توضیح داده شده است:

باالبری شناوری
شناوری  تجهیزات  وسیله ي  به  باالبری  روش 
ثابت يا متحرک در اطراف كشتی و مهار كردن 
و اتصال آن ها از طريق اتصال كابل به بدنه ي 
درون  آب  كه  هنگامی  می شود.  انجام  كشتی 
فشرده  هوای  روش  به  را  شناوری  تجهیزات 
تخلیه می كنند، نیروی باالبری از طريق كابل ها 
به كشتی وارد می شود و باعث باال آوردن آن 
بادشونده  هوای  كیسه های  )شکل3(.  می شود 
يا  صلب  پانتون های  و  متفاوت،  حجم های  با 
متحرک، از مهم ترين تجهیزات شناوری هستند 

كه در عملیات نجات استفاده می شوند.

باالبری به كمك جزر و مد
در اين روش، برای بلند كردن كشتی، از نیروی 
باالبری حاصل از جزر و مد استفاده می شود. 
اين روش باالبری، با كمک تجهیزات باالبری ای 
را  فروروی در آب  انجام می شود كه خاصیت 
هستند  شناور  آب  سطح  روی  فقط  و  ندارند 
)شکل4(. تجهیزات باالبری، به دو طرف يا دو 
شبکه  يک  و  می شوند  متصل  كشتی  انتهای 
عبور  كشتی  زير  از  را  قدرتمند  كابل های  از 
می دهند تا كشتی را به طور كامل دربرگیرند. 
تجهیزات باالبری، كاماًل باالست )متعادل( شده 
و در بیش ترين آبخور ايمن خود قرار می گیرند. 
كابل ها به خوبی كشیده شده و محکم می شوند.  
نیروی  می شود،  مد  دچار  دريا  كه  هنگامی 
باعث  باالبری،  تجهیزات  از  حاصل  شناوری 
می شود كه كشتی غرق شده هم از جای خود 
بلند شود. همچنین، برای اين كه كشتی را باالتر 
بیاورند، آب باالست تجهیزات باالبری را تخلیه 
كامل  طور  به  كشتی  كه  هنگامی  می كنند. 
به آب های كم عمق  را  بلند شود، می توان آن 
انتقال داد و ادامه ي عملیات سلويج، با سرعت 
بیش تری انجام می شود. اين نوع از تجهیزات 
باالبری، معموالً به صورت موازی و روبه روی هم 
استفاده می شوند. به طور مثال، در هر طرف، 

يکی از تجهیزات باالبری قرار داده می شود. 
باالبری مكانيكی

در روش مکانیکی، واحد نجات، نیروی باالبری 
را از طريق كابل هايی كه به زير كشتی كشیده 
نیروی  و  می دهد  انتقال  آن  به  است،  شده 

شکل14: روش نهم، قائم كردن كشتی واژگون شده

شکل15: استفاده از سیستم لنگر شمع كوبی شده در عملیات فراساحل
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مخصوص،  كشتی های  طريق  از  هم،  باالبری 
با  متحرک  قرقره های  جرثقیل دار،  بارج های 
عرشه ي  روی  ثابت  قرقره های  يا  و  مهاربندی 
كشتی اعمال می شود. نیروی باالبری مکانیکی، 
مستقل از هر گونه جزر و مد و يا شناوری اضافه 

ايجاد می شود و از آن ها كمک نمی گیرد.
عبارت  مکانیکی،  باالبری  از  استفاده  مزايای 

است از:
- مستقل بودن از جزر و مد

- توانايی كنترل بیش تر نرخ باالبری
- نیاز به نیروی انسانی كم تر  

- توانايی انجام باالبری در درياهای آزاد و كمی 
ناآرام

روش تركيبی
در  به  توجه  با  نجات،  عملیات  از  بسیاری  در 
دسترس بودن تجهیزات باالبری و مشخصات 
پیش  گونه ای  به  شرايط  غرق شده،  كشتی 
می رود كه بايد از روش های شناورسازی و يک 
يا چند روش باالبری، به طور هم زمان استفاده 
كرد. در زير، برخی از روش های تركیبی رايج 

در اين جا معرفي مي شوند:
و  محفظه  چندين  در  فشرده  هوای  تزريق   -
استفاده ي هم زمان از چند پانتون فوالدی، تا 
نیروی شناوری الزم برای كشتی مغروق تأمین 
شود و همچنین، استفاده از تجهیزات مکانیکی 
باالبری  ايجاد  برای  كشتی  انتهای  و  ابتدا  در 

مکانیکی.
- تخلیه ي آب از چندين محفظه و به كارگیري 
برای  باالبری  پانتون  جفت   چندين  هم زمان 

استفاده در روش باالبری جزر و مدی.
محفظه  چند  در  فشرده  هوای  تزريق   -
چند  در  پمپ  وسیله ي  به  آب  تخلیه ي  و 
جرثقیل های  از  استفاده  و  ديگر  محفظه ي 
سه پايه برای ايجاد باالبری مکانیکی پايدار در 

هر دو انتهای كشتی.
)شکل5(، روش تركیبی ايجاد باالبری را نشان 
می دهد كه در آن، از باالبری مکانیکی، باالبری 
شناوری، تزريق هوای فشرده و تخلیه ي آب به 

وسیله ي پمپ استفاده می شود.
در روش های تركیبی، همواره دو نکته مدنظر 
به  بازيابی شناوری،  روش  ابتدا  قرار مي گیرد: 
عنوان قدم اول عملیات انجام می شود. سپس، 
نیروی باالبری خارجی، به عنوان قدم دوم اعمال 
می شود و به صورت پله ای افزايش می يابد.       
                                                                                   

نجات كشتی های واژگون شده
در برخی مواقع، كشتی ها هنگام غرق شدن، 
دچار واژگونی می شوند و به ندرت اتفاق می افتد 
كه با يک عملیات ساده و دلخواه بتوان آن ها 
با  حاضر  حال  در  برگرداند.  قائم  حالت  به  را 
ابتدا  سلويج،  عملیاتی  روش های  به  توجه 
قائم درمی آورند و سپس،  به حالت  را  كشتی 
شروع به شناورسازی آن می كنند. عملیات قائم 
كردن مجدد كشتی، با اِعمال يک گشتاور در 
واژگونی  باعث  اولیه كه  خالف جهت گشتاور 
شده، انجام می شود. كشتی هايی هم كه دچار 
واژگونی شده اند، به يکی از روش های زير بیرون 

آورده می شوند:
- چرخاندن آن ها تا آن جا كه به صورت قائم در 

بیايند و شناورسازی آن ها در مرحله ي بعد 
- شناورسازی آن ها از بغل كشتی يا به صورت 

واژگون 
- قائم كردن كشتی و شناورسازی آن به طور 

هم زمان
- عملیات فراساحل

شناورسازی از بغل
در اين روش بايد مراحل زير انجام شود:

-  آب بندی تعداد كافی از فضاهای اصلی برای 
پر كردن آن ها با هوای فشرده و يا خالی كردن 

آن ها از آب
- اِعمال نیروی باالبری كافی، تا بدنه ي كشتی 

از بغل  باال بیايد.
- تركیب عملیات باال بردن و بازيابی شناوری

شناورسازی در حالت واژگون
اين نوع شناورسازی تحت شرايط زير استفاده 

می شود:
كشتی بیش تر از نود درجه واژگون شده باشد.

كف كشتی بتواند سالم باقی بماند و يا بتوان آن 
را به شکل يک فضای آب بند در آورد.

سوپراستراكچر و بقیه ي اتصاالت روی عرشه ي 
كشتی كه نیروی درگ منفی ايجاد می كنند را 

بتوان به راحتی جدا كرد.
آبراهه ای كه قرار است از آن عبور كند تا به 
مقصد نهايی برسد، بايد عمق كافی برای عبور 

كشتی در حالت وارونه را داشته باشد.
دست  از  شناوری  آوردن  دست  به  با  كشتی 
شناور  واژگون  حالت  به  دوباره  خود،  رفته ي 

می شود. يک مورد بسیار مهم در اين روش، اين 
است كه كف كشتی سالم باشد و يا با كم ترين 
كار، به صورت آب بند دربیايد تا هوای فشرده به 
درون آن تزريق شود. معموالً چرخاندن كشتی 
به حالت كاماًل وارونه، توسط تركیبی از بازيابی 
شناوری و يک نیروی شناوری خارجی يا يک 

نیروی چرخشی خارجی انجام می شود.
پايداری  دارای  معموالً  واژگون،  كشتی های 
در  آبخور  كه  زمانی  و  هستند  بااليی  بسیار 
محدوده ي ارتفاع كف دوجداره است، به راحتی 
كشتی های  كرد.  جابه جا  را  آن ها  می توان 
فريبوردی در حدود  بايد  دارای كف دوجداره 
كه  فشرده ای  هوای  باشند.  داشته  متر  يک 
ممکن  است،  شده  فرستاده  محفظه ها  درون 
است از درون فضاهای آب بند نشت كند و در 
صورتی كه هوايی جايگزين آن نشود، كشتی 
و  می دهد  از دست  را  خود  شناوری  به تدريج 
در آب فرو می رود. به همین دلیل استفاده ي 
مداوم از كمپرسورهای هوا و در دسترس بودن 
همیشگی آن ها، خصوصاً در عملیاتی كه كشتی 
بايد مدت زمان زيادی را در حركت باشد، بسیار 

مهم است.

قائم سازی كشتی های واژگون شده
عمده  روش   9 عملیات،  نوع  اين  انجام  برای 

وجود دارد كه عبارتند از:

روش اول
صورت  به  شناور،  دست رفته ي  از  شناوری 
كنترل شده به شناور برمی گردد. تخلیه ي آب 
باال  كه  كشتی(  سمتی)بغل  باالست  مخازن 
قرار گرفته است، توسط هوای فشرده صورت 
می گیرد )شکل6( و بايد به دقت انجام شود تا 
با ايجاد يک كوپل، گشتاوری برای برگرداندن 

كشتی به حالت قائم ايجاد شود.

روش دوم
صورت  به  شناوری  حالت  نیز  روش،  اين  در 
كنترل شده برمی گردد و از آب باالست برای 
اين  ايجاد يک كوپل استفاده می شود. تفاوت 
يک  از  كمکی  استفاده ي  اول،  روش  با  روش 
است  شناور   چرخش  برای  خارجی  نیروی 
)شکل7(. به طور كلی، اين روش با روش اول 
تفاوت دارد و فقط در استفاده از هوای فشرده 

مشابه هستند.

روش سوم
اعمال يک نیروی استاتیکی خارجی به بازويی 
كه روی بدنه قرار گرفته است تا با ايجاد يک 
كوپل، كشتی به حالت قائم برگردد )شکل8(. 
اين روش معموالً تركیبی از روش اول و دوم 

است.

روش چهارم
توسط  نیروی وزن  نیرو در خالف جهت  يک 
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بدنه ي  بااليی  قسمت  روی  كه  اهرم هايی 
اعمال  كشتی  بدنه  ي  به  گرفته  قرار  كشتی 
پايین تر قرار  از كشتی كه  می شود و قسمتی 
گرفته است توسط تجهیزات مخصوص ايجاد 
شناوری اضافی، يک نیروی رو به باال را ايجاد 
نیروهای  نهايت، مجموع  در  می كند)شکل9(، 
قائم  و  كشتی  باعث چرخش  كشتی،  بر  وارد 
شدن آن می شوند.                                                  

روش پنجم
اعمال يک نیروی مشخص، خارجی و چرخشی 
كه  طرفی  از  كشتی  كشیدن  يا  و  كشتی  به 
پايین تر قرار گرفته است )شکل10(. اين روش 
معموالً  كافی،  گشتاور  ايجاد  سختی  دلیل  به 

كم تر استفاده می شود.

روش ششم                                                                                              
هد  يا  رأسی  فريم های  يا  تکیه گاهی  بازوهای 
می شوند  داده  قرار  كشتی  بدنه ي  روی  فريم، 
و نیروی قائم كننده به نوک اين سازه ها اِعمال 
معمول ترين  روش،  اين  )شکل11(.  می شود 
روش برای چرخاندن كشتی است كه از نیروی 

كشش خارجی استفاده می شود.

روش هفتم
تركیبی از اِعمال نیروی باالبری دينامیکی به 
قسمتی از كشتی است كه پايین تر قرار گرفته 
و وارد كردن نیروی كششی به قسمتی است 
كه باالتر قرار گرفته است )شکل12(. اين روش 
زمانی استفاده می شود كه بتوان نیروی باالبری 
و كشش كافی را تأمین كرد و يا نتوان بدنه ي 

كشتی را آب بندي كرد.

روش هشتم
از  قسمتی  روی  قائم كننده  تیر  يک  نصب 
بدنه ي كشتی كه باالتر قرار دارد و اِعمال يک 
نیروی باالبری به اين تیرها كه باعث قائم شدن 
كشتی واژگون شده بر اثر گشتاور به وجود آمده 
می شود )شکل13(. موفقیت اين روش، در گرو 

عملکرد مناسب بارج های جرثقیل دار است. 

روش نهم
در اين روش، از تركیب روش  های باال استفاده 

می شود كه شامل موارد زير است:
با  رفته  دست  از  شناوری  نیروی  ترمیم   -

تخلیه ي آب
بااليی  قسمت  به  باالست  آب  كردن  اضافه   -

برای ايجاد كوپل
- اعمال نیروی باالبری دينامیکی به قسمتی 
و  دارد)شکل14(  قرار  پايین تر  كه  كشتی  از 
از  قسمتی  به  نیروی كشش  اِعمال  همچنین 

كشتی كه باالتر قرار دارد.
                                                                                    

عملیات فراساحل
دچار  ساحل  از  دور  محلی  در  كه  شناوری 

عملیات  برای  معموالً  است،  شده  واژگونی 
نجات مناسب نیست؛ اما در صورت صرف وقت 
و داشتن زمان كافی، می توان آن را به حالت 
قائم در آورد. برخی از مشکالتی كه در عملیات 
می كنند،  نرم  پنجه  و  دست  آن  با  فراساحل 

عبارت است از:
بارج ها  از  باالبری، معموالً  و  تجهیزات كشش 
صاف  هوای  در  فقط  كه  می شوند  كنترل 
فعالیت می كنند. همین موضوع سبب می شود 
كه بارج ها نسبت به تغییرات آب و هوايی بسیار 

حساس باشند. 
سیستم های  توسط  قائم كننده،  نیروی  وقتی 
كشش بارج تأمین می  شود و بستر نگهدارنده ي 
لنگر  سیستم  از  بايد  باشد،  سست  بارج 
شمع كوبی شده يا از لنگر متحرک استفاده كرد 

)شکل15(.

   نتیجه گیری
با توجه به توضیحات ارائه شده در اين مقاله و 
به عنوان مثال، با توجه به وضعیت جغرافیايی و 
آب و هوايی منطقه ي خلیج فارس، استفاده از 
همه ي روش های ذكرشده، برای اجرای عملیات 
سلويج در اين منطقه مناسب به نظر مي رسد. 
اين منطقه دارای نواحي با عمق كم و برخوردار 
از شرايط جّوی نسبتاً آرام در طول سال است 
كه شرايط مناسب برای اجرای همه روش های 
حال،  اين  با  مي آورد.  فراهم  را  ذكرشده 
روش های  از  استفاده  كه  فاكتوری  مهم ترين 
می كند،  محدود  را  سلويج  عملیات  مختلف 
عامل اقتصادی است. االبته در خلیج فارس، با 
استفاده از روش های مختلفي، عملیات نجات 

صورت گرفته است.
روش های  همه ي  شد،  گفته  كه  همان طور 
محدوديت  يا  و  معايب  مزايا،  دارای  ذكرشده، 
نمی توان  را  يک روش  معموالً  و  اجرا هستند 
تلقی  ديگر  روش های  از  برتر  كامل،  طور  به 
كرد. عامل مهم ديگر در انتخاب نوع عملیات 

سلويج، توجه به شرايط حادثه، محل حادثه و 
به طور كلی،  تجهیزات در دسترس است كه 
می شود.  ياد  آن  از  محیطی  فاكتور  عنوان  به 
الزم به ذكر است كه روش های نجات كشتی از 
آب های عمیق نیز، دارای تکنیک های مختلفی 
مقاله  اين  در  ذكرشده  روش های  با  كه  است 

متفاوت است. ■
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سابقه ي تاریخي حمل گاز 
طبیعي مایع شده

ــال 1912 در ايالت ويرجیناي غربي احداث  اولین واحد تولید LNG در س
شد كه در سال 1917 به بهره برداري رسید. اما عمالً اولین واحد در مقیاس 
ــود را آغاز كرد. در  ــال 1941 فعالیت خ ــاري براي تولید LNG، در س تج
ــال 1959، اولین محموله ي LNG به حجم 5000 مترمکعب از آمريکا  س
ــتان منتقل شد كه توجیه پذيري انتقال دريايي LNG را به اثبات  به انگلس
رساند. با پیشرفت تکنولوژي در سال 1964، اولین كشتي مخصوص حمل 
ــتان فعالیت  ــت 27400 مترمکعب بین الجزاير و انگلس ــه ظرفی LNG ب
ــتم غشايي،  ــیله ي مخازن با سیس ــال 1969، به وس خود را آغاز كرد. در س
LNG به ظرفیت 71500 مترمکعب از آالسکا به توكیو حمل شد. در سال 
1971، با استفاده از سیستم مخازن كروي كاورنر، ظرفیت انتقال LNG به 
88000 مترمکعب افزايش پیدا كرد. در سال 1975 با ورود كشتي بنیامین 
فرانکلین، ظرفیت حمل LNG از 100.000 به 1.250.000 مترمکعب در 
سال افزايش يافت. در سال 1979، انجمن بین المللي بهره برداران پايانه ها و 
تانکرهاي گاز )SIGTTO( تأسیس شد كه هدف آن، ارتقاي ايمني و ايجاد 
اعتماد در عملیات پايانه ها و تانکرهاي حمل گاز بود. در سال 1993، كشتي 
حمل LNG با سیستم منشوري IHI به ظرفیت 83500 مترمکعب فعالیت 

خود را میان آالسکا و توكیو آغاز كرد.

گاز طبیعي مایع شده و خواص آن
LNG آشنایي با

 –160 C°ــت و چنانچه تا ــده اس ــکیل ش گاز طبیعي، عمدتاً از متان تش
سانتي گراد در فشار اتمسفر سرد شود، به مايع تبديل مي شود و حجم آن 
به يک شش صدم )1/600( حجم گاز اولیه كاهش مي يابد. در نتیجه حمل 
ــتي هاي ويژه امکان پذير مي شود. گاز طبیعي،  آن به مراكز مصرف، با كش
ــازگارترين و پربازده ترين منبع انرژي در سطح جهان است.  ايمن ترين، س
ــات غیر هیدروكربني نظیر  ــاده مخلوطي ار هیدروكربن ها و تركیب اين م
ــیدكربن، هلیوم، سولفید هیدروژن و نیتروژن است كه به صورت  دي اكس
ــکل محلول همراه نفت خام  ــتقل و يا به ش گازي در منابع زيرزمیني مس
در طبیعت وجود دارد. قسمت عمده ي بخش هیدروكربني گاز طبیعي را 
متان تشکیل مي دهد. گاز طبیعي را مي توان به وسیله ي خط لوله به نقاط 
مختلف حمل كرد، اما زماني كه مسافت حمل طوالني مي شود، اين شیوه 
ــت مي دهد و بهترين روش براي حمل آن،  ارزش اقتصادي خود را از دس
استفاده از كشتي و از راه دريا است. گاز طبیعي به فرم گازي، فضاي زيادي 
را اشغال مي كند و براي حمل آن به وسیله ي كشتي، بايد آن را به حالت 

مايع تبديل نمود.

خواص فیزیکي و شیمیایي
خواص فیزيکي و شیمیايي گاز طبیعي مايع شده به اختصار عبارتند از:

تهیه و تنظیم: حمیدرضا خدادادی ديداني 

امروزه مصرف انرژي در جهان به شدت رو به افزايش است و همين 
امر، موجب شده كه گاز طبيعي به يكي از منابع مهم انرژي در جهان 
تبديل شود. با توجه به ذخاير عظيم گاز در جهان و به خصوص در 
خاورميانه، انتخاب روش مناسب براي ذخيره سازي و حمل و نقل 
گاز طبيعي بسيار مهم است. در حال حاضر، حدود 75درصد از گاز 
طبيعي به وسيله ي خطوط لوله و 25درصد باقيمانده نيز، به روش 
گاز طبيعي مايع ش�ده انتقال مي يابد. ه�دف از ارائه ي اين مقاله، 
آش�نايي با وضعيت حمل و نقل دريايي گاز طبيعي مايع شده در 
جهان، به لحاظ نوع وسايل حمل و تسهيالت الزم براي بارگيري و 

تخليه ي اين فرآورده است.
در اين مقاله ابتدا سابقه ي تاريخي حمل ونقل گاز طبيعي مايع شده 
در جهان بررسي مي شود و سپس به ماهيت گاز طبيعي مايع شده 
و خواص و ايمني هاي مربوط به آن پرداخته خواهد شد و در انتها 
نيز،  مهم ترين روش هاي ذخيره سازي گاز طبيعي، مراحل توليد گاز 
طبيعي مايع شده،  هزينه هاي سرمايه گذاري، انواع مخازن نگهداري 
و سيستم هاي ذخيره سازي گاز طبيعي مايع شده روي كشتي ها و 

پيشرفت هاي صورت گرفته در اين صنعت معرفي مي شود.
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- بخار آن داراي دانسیته اي در حدود نصف دانسیته ي هوا بوده و دانسیته ي 
مايع آن نیز، در حدود نصف دانسیته ي آب است.

ــده، ذخیره مي شود و قابل انتقال در شرايط  - به راحتي در مخازن عايق ش
اتمسفريک است.

- معموالً 95درصد آن را متان تشکیل مي دهد كه با تركیباتي همچون: اتان، 
پروپان، بوتان و نیتروژن همراه است.

- هنگامي كه در غلظت هاي 5 تا 15درصد حجمي )بر حسب متان( با هوا 
ــت اما به عنوان يک ماده ي انفجاري در نظر  ــود، آتشگیر اس تركیب مي ش

گرفته نمي شود.

ایمني گاز طبیعي مایع شده
در خصوص نشتي ها و ريزش LNG، بايد متذكر شد كه نشتي هاي كوچک 
ــتي هاي بزرگ نیز، قبل از تبخیر  ــوند و در مورد نش ــرعت بخار مي ش به س
به سرعت روي زمین جريان مي يابند كه بايد به سرعت آن را كنترل كرد تا 
سبب آتش سوزي نشود. گاز طبیعي مايع شده، بسیار سرد است و تماس آن 
با ساير مواد، سبب شکننده شدن آن ها مي شود. تماس اين گاز با پوست بدن 
نیز، سبب ايجاد سوختگي مي شود. در ارتباط با حمل ونقل LNG،  تاكنون 
 LNG ،ــت و به همین علت، از نظر حمل ونقل هیچ حادثه اي رخ نداده اس
ــوخت مايع محسوب مي شود. با توجه به اين كه LNG داراي  ايمن ترين س
محدوده ي آتش گیري 5 تا 15 درصد است و به دلیل دماي پايین، سرعت 
ــوزش كمي دارد. در صورت ريزش LNG، در اطراف محدوده ي ريزش،  س
ابر سفیدي ناشي از میعان بخار آب موجود در هوا تشکیل مي شود و به اين 
ترتیب، مکان نشت را به راحتي مي توان شناسايي كرد. در نهايت، از نقطه نظر 
 ،LNG زيست محیطي بايد توجه داشت كه متان به عنوان مهم ترين ماده ي
يک گاز گلخانه اي به شمار مي آيد و آزاد شدن احتمالي آن در طبیعت، منجر 

به تشديد مشکل گازهاي گلخانه اي مي شود.  
    

مهم ترین روش هاي ذخیره سازي گاز طبیعي
ــه امروزه مطرح  ــازي و انتقال گاز طبیعي ك مهم ترين روش هاي ذخیره س

هستند عبارتند از:
1- گاز طبیعي مايع شده

2- گاز طبیعي مايع تحت فشار
3- گاز طبیعي فشرده  شده
4- گاز طبیعي جذب شده

5- هیدرات گاز طبیعي
قابل ذكر است كه در اين روش ها ماهیت گاز طبیعي حفظ مي شود ولي در 
 روش هاي ديگر مانند تبديل گاز به مايعات هیدروكربني، ماهیت گاز تغییر 

مي كند. در اين مقاله روش اول مورد بررسي قرار مي گیرد. 

مراحل تولید گاز  طبیعي مایع شده
براي مايع كردن گاز متان مي توان آن را تا 5/2 درجه ي سانتي گراد زير صفر 
برودت داد و تحت فشار 45 اتمسفر به مايع تبديل كرد. اين روش اگرچه از 
لحاظ اقتصادي مقرون به صرفه است ولي از طرف ديگر، حمل آن تحت فشار 
ــیار سنگین با جدار ضخیم دارد كه تهیه ي آن ها  زياد احتیاج به مخازن بس
امکان پذير نیست و از نظر ايمني توصیه نمي شود. در نتیجه در فرآيند تولید 
گاز طبیعي مايع، فشار آن را به اندكي بیش از يک اتمسفر كاهش مي دهند تا 

حمل آن آسان باشد. در تولید گاز مايع، چهار مرحله  اصلي وجود دارد:
1- جداسازي ناخالصي ها كه عمدتاً از دي اكسیدكربن و در برخي از موارد از 

تركیبات گوگردي تشکیل شده است.
2- جداسازي آب كه اگر در سیستم وجود داشته باشد به كريستال هاي يخ 

تبديل شده و موجب مسدود شدن لوله ها مي شود. 
3- همه ي هیدرو كربن هاي سنگین جدا مي شوند و تنها متان و اتان باقي 

مي مانند.   
4- گاز باقي مانده، تا 160 درجه ي سانتي گراد سرد شده و به حالت مايع در 

فشار اتمسفر تبديل مي شود. 
ــده نگهداري مي كنند و  گاز طبیعي مايع را در مخازن ويژه ي عايق كاري ش
سپس براي حمل به كشور مقصد تحويل كشتي هاي ويژه ي سرمازا مي شود. 
ــده به مصرف سوخت موتور  ــي از گاز تبخیرش در حین حمل معموالً بخش
كشتي مي رسد. در بندر مقصد، گاز طبیعي مايع تخلیه مي شود تا هنگام نیاز 
به مصرف برسد. قبل از مصرف، گاز طبیعي مايع مجدداً به گاز تبديل مي شود. 
در فرآيند تبديل مجدد به گاز، سرماي زيادي آزاد مي شود كه مي توان از اين 
سرما مثالً براي انجماد مواد غذايي و يا مصارف ديگر تجاري استفاده كرد.   

هزینه هاي سرمایه گذاري
چرخه ي ارزش گاز طبیعي مايع شده، از چهار بخش اصلي تشکیل شده است 

كه عبارتند از:
1- اكتشاف و توليد

ــد از هزينه ي  ــي، 15 تا 20درص ــد گاز طبیع ــتخراج و تولی ــاف، اس اكتش
ــرمايه گذاري اين فرآيند را به خود اختصاص مي دهد كه با توجه به نوع  س

مخزن گاز)مستقل يا همراه با نفت خام( داراي گستره ي وسیعي است.
2- مايع سازي

بیش ترين بخش هزينه ي انتقال LNG،  مربوط به كارخانه ي مايع سازي گاز 
طبیعي است. به عنوان نمونه، يک واحد 8/2 میلیون تني تولید LNG، نیاز 

به سرمايه گذاري در حدود 2- 1/5 میلیارد دالر دارد.
3- انتقال

كشتي هاي انتقال LNG نیز، يکي ديگر از بخش هاي اين فرآيند را تشکیل 
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مي دهند؛ به طوري كه سهم آن ها در حدود  10 تا 30درصد است. هزينه ي 
خريد يک كشتي حمل LNG به ظرفیت 138000 مترمکعب، در حدود 
ــت و براي اجاره آن نیز، بايد مبلغي در حدود 60000  155 میلیون دالر اس

دالر در روز پرداخت كرد.

4- ذخيره سازي و تبديل مجدد به گاز
در مرحله ي آخر، تأسیسات ذخیره سازي و تخلیه ي LNG از كشتي و تبديل 
ــرمايه  مجدد LNG به گاز طبیعي قرار دارند كه 15 تا 25درصد از كل س
ــذاري را به خود اختصاص مي دهند. به عنوان نمونه، پايانه اي به ظرفیت  گ
تخلیه و انتقال 360- 180 میلیارد فوت مکعب در سال گاز طبیعي، حدوداً 

400 میلیون دالر سرمايه گذاري را مي طلبد.

انواع مخازن نگهداري و سیستم هاي ذخیره سازي LNG روي كشتي
ــود  ــازي، LNG تولیدي در مخازن مخصوص ذخیره مي ش پس از مايع س
ــود. مخازن ذخیره از موادي ساخته  ــتي مهیا ش تا امکانات بارگیري به كش
مي شوند كه تحّمل دماهاي پايین را داشته باشند. ديواره ي داخلي مخازن، 
ــاخته مي شود. در ساخت ديواره ي داخلي،  از آلیاژ 9درصد نیکل با فوالد س
ــده به همراه آلومینیوم نیز استفاده كرد. قابل ذكر  مي توان از بتن تقويت ش
است كه مخازن LNG به صورت دواليه ي از هم جدا ساخته مي شوند كه 
بین آن ها با عايق پر شده است. سقف مخازن نیز،  به دو صورت سقف شناور 
و سقف ثابت است. تخلیه ي مخازن از باالي مخزن، به وسیله ي پمپ انجام 
مي شود تا در صورت شکستگي، لوله ي خروجي گاز مايع درون مخزن تخلیه 
 LNG بر حسب نوع و طراحي مخزن ذخیره ي LNG ــود. كشتي هاي نش
طبقه بندي مي شوند. در حال حاضر،  سه نوع سیستم ذخیره ي LNG وجود 

دارد كه عبارتند از:
1- مخازن كروي كاورنرـ  موس

2- سیستم غشايي
 IHI 3- سیستم منشوري

ــد طراحي ها مربوط به نوع كروي، 46درصد مربوط به  در مجموع، 52درص
طرح غشايي است و 2درصد باقیمانده، ساير طرح ها را شامل مي شود.  

مخازن كروي كاورنرـ  موس
همان طور كه در شکل شماره ي 1 نشان داده مي شود و از نام آن پیداست، 

اين مخازن كروي در يک حمام آبي قرار داده مي شوند.
جداره ي بیروني مخزن از جنس فوالد، جداره ي داخلي آن از جنس آلومینیوم 
ــاخته شده است كه تحّمل دماهاي  و يا آلیاژ آلومینیومـ  فوالد ضدزنگ س
ــد. میان اين دو جداره نیز، با عايق پلي يورتان پر  ــیار پايین را داشته باش بس
ــت. اين مخازن به وسیله ي يک ستون عمودي كه از باال به پايین  ــده اس ش
مخزن ادامه دارد ويک ساپورت كه دور مخزن را فراگرفته است، مهار مي شود. 
بزرگ ترين ظرفیت نصب شده ي اين مخازن روي كشتي هاي LNG در حال 
حاضر، 27000 مترمکعب است كه در داخل حمام آبي به ظرفیت 10690 
مترمکعب قرار مي گیرد. وظیفه ي حمام آب دور مخازن، ثابت نگهداشتن دماي 
مخزن از راه تبادل حرارت با جداره ي بیروني مخزن است؛ زيرا انتقال حرارت 

با جابه جايي هواي محیط و همچنین به كمک آب دريا انجام مي پذيرد.

سیستم غشایي
 Gas و Technigaz ــركت هاي ــوي ش ــدا از س ــايي، ابت ــتم غش سیس
Transport ابداع و معرفي شد كه هدف آن، بهینه سازي فضاي اشغال شده 
ــركت Technigaz از مخازن با جنس  در مخازن نگهداري LNG بود. ش
فوالد ضد زنگ و شركت Gas Transport از آلیاژ Invar )فوالد ضد زنگ 
با 36درصد نیکل( استفاده مي كند. مشابه مخازن كاورنر – موس اين مخازن 
نیز در يک حمام آبي قرار دارند. شکل شماره ي 2، نمايي از كشتي با مخازن 

غشايي را نشان مي دهد.
ــايي وجود دارد كه در  ــد، دو نوع سیستم غش همان طور كه پیش تر بیان ش
ــتي هاي تجاري مورد استفاده قرار مي گیرد و تفاوت آن ها در نوع عايق  كش

بندي و جنس مورد استفاده در مخازن است. اين دو سیستم عبارتند از: 
 GTT 96 1 � سيستم

جنس مخزن در اين سیستم از آلیاژ Invar است و در بیرون آن دو اليه غشا 
ــا داخلي از جنس تخته ي چنداليي است كه با غشاهايي از  وجود دارد. غش
جنس Invar به ضخامت 0/7 میلي متر پوشش داده شده است. غشا بیروني 
جعبه هاي پیش ساخته از جنس تخته، چنداليه است كه با عايق پرلیت پر 

شده است. 
GTT Mark III 2 �  سيستم

در اين سیستم جداره ي داخلي مخزن از جنس فوالد ضد زنگ ساخته شده و 
در بیرون آن، از يک عايق محافظتي پلي يورتان با دو جداره ي غشا محافظتي 
استفاده شده است. جداره ي اّولي از جنس Invar به ضخامت 0/7 میلي متر 
و جداره ي دّوم، كامپوزيتي از جنس آلومینیوم – الیاف شیشه است كه به نام 

triplex مشهور است.

مقايسه ي سيستم GTT و كاورنر
ــکل شماره ي 3 مشاهده مي شود، سیستم هاي غشايي،  همان طور كه در ش
ــتي هاي LNG تطابق پیدا  ــده روي كش ــاًل با فضاهاي خالي تعبیه ش كام
ــمت هايي از اين فضاي  ــبب مي شوند تا قس مي كنند ولي مخازن كروي س
خالي كاماًل بدون استفاده باقي بمانند. مخازن كروي با حجم باال، از ورق هاي 
ــوند.  ــاخته مي ش ــاي آلومینیوم با به كارگیري تکنیک هاي خاص س آلیاژه
ــت و با روش هاي گوناگوني مانند  ــاخت آن ها از دقت بااليي برخوردار اس س
ــتفاده از اشعه ي ايکس و اولتراسونیک آزمايش مي شوند تا كوچک ترين  اس

نقصي نداشته باشند. 
ــداره براي نگهداري مخازن  ــتي هاي موجود، از محفظه هاي دوج همه ي كش
استفاده مي كنند كه در جدار میاني، يک حمام آبي قرار داده مي شود. جدول 

شماره ي 1، مقايسه ي میان سیستم هاي كاورنر و GTT را نشان مي دهد.

شکل 1: مخازن كروي كاورنرـ  موس 

شکل 2: نمايي از كشتي با مخازن غشايي
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 IHI سيستم منشوري
ــركت IHI ژاپن ابداع شده است. شكل شماره ي 4،  اين سیستم توسط ش

نمايي از مخزن ذخیره ي اين سیستم را نشان مي دهد.
مزاياي اين سیستم عبارت است از:

1 � استفاده كامل از عرشه ي بااليي كشتي
از آن جا كه اين مخازن كامالً در بدنه ي كشتي نصب شده اند، عرشه ي بااليي 
كشتي به حالت مسطح درمي آيد و از امکان نصب تجهیزات مختلف از قبیل 
ــتگاه بارگیري و... برخوردار مي شود. همچنین، به  واحدهاي فرآيندي، ايس
دلیل انعطاف پذير بودن شکل مخزن،  ابعاد فضاي خالي تعبیه شده در مخزن 

كاهش مي يابد و از اين رو هزينه ي ساخت آن ها را پايین مي آورد.

2� سهولت تعميرات
فضاي تعبیه شده در باالي مخازن، امکان بازرسي و تعمیر مخزن را بدون ترک 
ــتي فراهم مي آورد، كه اين امر، سبب پايین آمدن هزينه هاي  عرشه ي كش

عملیاتي مي شود.

3� پايداري خوب
از آن جا كه سطح بسیار كمي از اين مخازن در معرض جريان باد قرار مي گیرد 
و مركز ثقل اين مخازن نسبت به ساير سیستم هاي معرفي شده پايین تر است، 

از اين رو پايداري آن ها در طوفان هاي شديد افزايش مي يابد.

4�  كاهش اتالف LNG بر اثر تبخير
با تعبیه كردن اين مخازن در بدنه ي كشتي،  امکان عايق كاري مناسب آن ها 
فراهم مي آيد و به اين وسیله، با نصب بلوک هاي عايق حرارتي، جريان حرارتي 
ــطحي  ــود و میزان اتالف LNG بر اثر تبخیر س به داخل مخازن كم مي ش

كاهش مي يابد.

5� تخليه ي كامل محموله
از آن جا كه در اين مخازن، مشکل به هم خوردن LNG درون مخزن وجود 

ندارد، مي توان تا هر سطح دلخواهي مخزن را تخلیه كرد.

6� ساختار محكم
ساختار مخازن كامالً مشابه ساختار فضاي خالي تعبیه شده است و از اين رو،  
مقاومت بیش تري در برابر فشارهاي مثبت و منفي واردشده بر خود دارد كه 

سبب مي شود كنترل آن ساده تر و بهره برداري از آن ايمن تر باشد.

LNG پیشرفت هاي صورت گرفته در كشتي هاي حامل
عمده ي پیشرفت هاي صورت گرفته در كشتي هاي حمل كننده ي LNG در 

سه بخش زير انجام شده است:
1ـ مخازن ذخیره

2ـ مايع سازي مجدد روي عرشه ي كشتي
3ـ سیستم هاي محّركه ي جديد

ــره، معطوف  ــه در بخش مخازن ذخی ــاي صورت گرفت بیش ترين تالش ه
ــازي مخازن است. براي اين منظور از تکنولوژي  به افزايش حجم ذخیره س

سیستم غشايي استفاده شده است، زيرا:
1ـ  ظرفیت ذخیره سازي آن در مقايسه با كشتي داراي مخازن كروي بیش تر 

است.
2ـ مي تواند به راحتي از كانال سوئز عبور كند.

3ـ تانک ها را سريع تر مي توان خنک كرد.
4ـ هزينه ي ساخت آن ها پايین تر است.

نتیجه گیري
ــن خريداران و  ــره ي جنوبي، از بزرگ تري ــن، تايوان، ژاپن و ك ــیا چی در آس
كشورهاي اروپايي نیز ازجمله واردكنندگان اين محصول محسوب مي شوند. از 
اين رو،  در چنین بازاري، صنعت حمل ونقل LNG نیز از پشتوانه ي محکمي 
برخوردار خواهد بود. به طوركلي روش هاي مختلف ذخیره سازي و انتقال گاز 
طبیعي، بستگي به نوع مخزن گازي، مسافت آن تا بازارهاي مصرف، میزان 
سرمايه گذاري مورد نظر و ساير پارامترهاي عملیاتي و تکنولوژيکي دارد كه هر 
كدام از خصوصیات ويژه اي برخوردار هستند. روش LNG براي مسافت هاي 
بیش از 2500 مايل و در حجم زياد گاز، داراي راندمان حجمي باال و بهترين 

گزينه براي انتقال گاز شناخته مي شود. ■

منابع
)1(  محمدرضا رجايي، "LNG فن آوري پر دردسر ولي پر سود"، پايگاه 

اينترنتي مشاوران جوان وزير نفت )1385(. 
)2( گزارش تکمیلي شركت سرمايه گذاري پارسیان )1385(.

(3)  Foss M.M., "LNG safety and security", Published by CEE, October 2003

شکل 3: مقايسه ي میان سیستم هاي GTT و كاورنر

B نوع IHI SPB شکل 4: سیستم

GTTسيستم سيستم كاورنرپارامتر

 مخزن از جنس فلزاتمخزن
 بسیار سخت ساخته
 مي شود كه هزينه ي
 تهیه ي ماده ي اولّیه و
ساخت آن باالست.

 مخزن از جنس فلزات
 سبک ساخته مي شود
 كه هزينه ي تهیه ي

 ماده ي اولّیه و ساخت آن
باالست.

125000 متر مکعب125000 متر مکعبظرفیت مخزن
 وزن مواد به
 كار رفته در

ساخت كشتي

400 تن4000 تن

 مواد غیر باربر نسبتاًنوع عايق
ارزان قیمت

 مواد باربر در كل سطح كه
نسبتاً گران قیمت هستند.

جدول 1: مقايسه ي میان سیستم هاي GTT و كاورنر
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)مورد کاوی شرکت های خدمات پایانه ای(
تهیه وتنظیم: شهاب الدين بچاری
)كارشناس مالی و سرمايه گذاری حمل و نقل و بنادر(

در   ،ABC فعالیت  مبنای  بر  هزينه يابی  نظام 
توسعه ي  و  رشد  از  پس  میالدي،   90 دهه ي 
دانش مديريت نوين در غرب، در شركت هايی 
فرايندهای  و  گسترده  تاسیسات  دارای  كه 
پیچیده ای بودند، به عنوان مکانیزمی  برای انجام 
بودجه ريزی عملیاتی و كنترل مالی عملکرد هر 
يک از اجزاي سازماني به وجود آمد. در بسیاری 
از كسب و كارها، به ويژه در روند عملیات كارهای 
خدماتی كه معیارهای فیزيکی و مهندسی برای 
نظام  نیست،  مطرح  عملکرد  كیفیت  كنترل 
يک  عنوان  به  عملکرد،  مبنای  بر  هزينه يابی 
معیار مالی، مديران شركت را قادر به اندازه گیری 
بهره وری هر يک از حلقه های زنجیره ي ارزش 
افزوده ي خدمات سازماني می  كند. به كمک اين 
روش، واحد مالی شركت، در بلندمدت مي تواند 
صورت حساب های مربوط به سود و زيان هر يک 
از واحدهای سازمانی را به تفکیک ارائه دهد و به 
اين ترتیب، عملکرد مالی )هزينه ای و درآمدی( 
واحدهای اصلی و پشتیبانی و به ويژه سهم هر 
يک از واحدها در سود و زيان نهايی مشخص 

خواهد شد.
همچنین، فاكتور بودجه ريزي عملیاتي، به عنوان 
يکی از مهم ترين خروجی های نظام هزينه يابی 
بر مبنای عملکرد، هزينه و درآمد ناشی از ارائه ي 
هر واحد از خدمات و سهم هر يک از واحدهای 
سازمانی در اين سود و زيان را  مشخص مي كند. 
از  برآورد  يک  انجام  با  تنها  خصوص،  اين  در 
حجم/ تعداد فروش واحد محصول در آينده ) 
با تلفیق عملیات آماری و نظرات كارشناسی(، 
گردش مالی و سود و زيان و هزينه كرد هر يک 
خواهد  استحصال  قابل  سازمان،  واحدهای  از 

بود. 
دو ركن اساسی برای راه اندازی نظام هزينه يابی 
كه  دارد  وجود  شركت  در  فعالیت  مبنای  بر 
عبارتند از: مکانیزم گزارش دهی از فعالیت هر 
يک از واحدهای شركت، كه هم از دّقت الزم 

برخوردار است و هم گزارشات را به موقع ارائه 
مي كند و وجود يک بانک اطالعاتی مركزی، 
برای تلفیق اطالعات به دست آمده از واحدهای 
عملیاتی و ستادی و ارائه ي نتايجی در مقايسه با 
اطالعات مالی شركت.  از آن جا كه اغلب مديران 
شركت ها تمايل چندانی به پراكندگی اطالعات 
مالی در بدنه ي سازماني خود ندارند، اطالعات 
نتیجه گیری  برای  و  جمع آوری شده،  عملیاتی 

نهايی، به واحد مالی ارائه می شود. 
يکی از مفاهیم زيربنايی در بهره برداری درست 
از نظام هزينه يابی بر مبنای عملکرد، شناخت 
و  مفهوم  از  سازمان  مديران  توافق  بر  مبتني 
تعريف واحد خدمات شركت است. در حوزه ي 
كه  كارهايی  و  كسب  در  به ويژه  خدمات، 
مجموعه ي متنوع و پیچیده ای از خدمات را ارائه 
می  كنند، تعريف و احصای واحد خدمات شركت، 
بهترين  از  يکی  نیست.  امکان پذير  به سادگی 
تعاريف، شناسايی واحد خدمات بر اساس اجزاي 
خدماتي است كه در صورت حساب های شركت 
درج شده و مشتريان برای برخورداري از آن ها 
پول می  پردازند. شناسايی واحد خدمات شركت، 
واحدهای  عملیات  درست  گیری  برای اندازه 
به منظور  نهايی  اطالعات  تلفیق  و  شركت 
خدمات  واحد  تمام شده ي  بهای  محاسبه ي 

شركت ضروری است. 
ارزش  مختلف  ابعاد  گزارش دهی،  فرآيندهای 
بر  سازمان  واحدهای  توسط  كه  افزوده ای 
خدمات نهايی تأثیر مي گذارند را به نحو مناسب 
و در زمان مقتضی، گزارش می كند. بايد توجه 
سازمانی  واحدهای  است  ممکن  اگرچه  كرد، 
گزارشات مطلوبی را در حیطه ي كنترل عملیات 
خود تهیه كنند، اما بايد تعامل آنان با زنجیره ي 
قبولي  قابل  نحو  به  نیز،  شركت  افزوده  ارزش 
گزارش شود. يکی از خروجی های جنبی ايجاد 
چنین نظام گزارش دهی در سازمان، به دست 
آوردن يک تخمین مناسب از سهم هر واحد در 

میزان هزينه كرد و درآمدزايي حاصل از تولید 
بسیار  به عنوان يک معیار كمکی  محصوالت، 
مفید براي تصمیم گیری های آتی در خصوص 
)سرمايه گذاری  سازمانی  واحدهای  بهره وری 
هزينه،  كنترل  واحد، سیاست های  توسعه ي  و 
قبیل  اين  از  مواردی  و  فرايندها(  در  بازنگری 

است.
توسط  ارائه شده  و  تهیه  گزارش هاي  ساختار 
تقسیم  گروه  دو  به  اغلب  سازماني،  واحدهاي 
به  مربوط  گزارش هاي  اول،  گروه  مي شوند: 
درباره ي  خاص،  به طور  واحد  هر  كه  عملیاتي 
بايد  و  مي دهد  ارائه  مشخص  خدمات  يا  كاال 
به نحوي تهیه و تنظیم شده باشد كه در آن، 
به محصول،  تفکیک عملیات هر واحد نسبت 
مشخص شود. گروه دوم، گزارش هاي مرتبط با 
فعالیت هاي پشتیباني را دربرمي گیرند، كه عموماً 
به صورت سربار منظور مي شوند. در اين خصوص، 
بیان اين نکته ضروري به نظر مي رسد كه ايجاد 
گزارشات و اندازه گیري عملکرد هر واحد، تا حّد 
امکان بايد با دقت كافي همراه باشد و از تشريح 
فعالیت ها و عملکردها به صورت سربار اجتناب 
ورزيد. همچنین، در سرشکن كردن هزينه هاي 
سربار، بايد منطق و ماهیت هر فعالیت در رابطه 

با خدمات اصلي، مد نظر قرار بگیرد.
مركزيت  عهده دار  كه  واحدي  در  نهايت،  در 
اطالعات سازماني است، كار جمع آوري و تلفیق 
اطالعات واحدهاي مختلف صورت مي پذيرد. اين 
واحد كه به عنوان زير مجموعه ای از واحد مالی 
فعالیت های  رديابی  متصدی  می كند،  فعالیت 
ارزش افزوده بر واحد كاال يا خدمات، از نقطه ي 
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از  یكی  عنوان  به  عملیاتي،  بودجه ریزي  فاکتور 
مهم ترین خروجی های نظام هزینه یابی بر مبنای 
عملكرد، هزینه و درآمد ناشی از ارائه ي هر واحد از 
خدمات و سهم هر یك از واحدهای سازمانی در این 

سود و زیان را  مشخص مي کند.

صفر تولید يا عرضه تا تحويل به مشتری و صدور 
در  واحد  اين  همچنین،  است.  صورت حساب 
بلندمدت، هزينه های مختلف واحد خدمات را به 
صورت میانگین نگهداری مي كند و تهیه، تدوين 
و ارائه ي گزارش هاي تحلیلی ادواریـ  از عملکرد 

مالی فعالیت ها را نیز، بر عهده دارد.
به طور خالصه، عمده ي هزينه های  اين جا  در 
پايانه اي  نمونه ي  يک  خدمات  با  مرتبط 

ساده سازي شده اند:
دو  با  كاال  كلي  به طور  پايانه اي،  خدمات  در 
فیزيکي  ابعاد  و  بارنامه  شماره ي  مشخصه ي 
پايانه اي،  واحد خدمات  هر  مي شود.  شناسايي 
و  مي شود  شامل  را  بارنامه  يک  تحت  كاالي 
شركت نیز، صورت حساب هاي خود را بر اساس 
همچنین،  مي كند.  صادر  بارنامه  آن  شماره ي 
رديابي وضعیت كاال در پايانه ها توسط شماره ي 
بارنامه انجام مي شود. از اين رو، نظام هزينه  يابي 
معطوف به عملکرد يک پايانه ي بندري بر اساس 
اطالعات گزارش شده در بارنامه ي هر كاال استوار 

است.
از  واحد  به هزينه ريزي هر  منجر  خدماتی كه 
سازمان  بارنامه(  يک  تحت  )كاالی  خدمات 

می  شود، به طور عام عبارتند از:
الف- هزينه ي اجاره ي انبارها و محوطه ها.

هزينه های مرتبط با تجهیزات؛ شامل: 
1- تعمیر و نگهداری

2- اپراتورها
3- سوخت

4- استهالک
ب - هزينه های كاركنان ستادی و ساير سربار

زيرساخت هاي پايانه اي، شامل: زمین و روسازي، 
چه به صورت دارايي هاي شركت و چه به طور 
اجاره، از ارزش ذاتي برخوردارند و بايد در قالب 
بهاي  هزينه هاي سرمايه گذاري، در محاسبه ي 
تمام شده ي كاال يا خدمات مد نظر قرار گیرند در 
عرف غالب، هزينه ي اجاره ي محوطه، به ازای هر 

مترمربع گزارش می شود.
بر اساس آيین نامه های عملیات پايانه اي، پايانه ها 
موظف به اندازه گیری تقريبی فضای اشغال شده 
توسط كاالی هر بارنامه هستند. با اين روش و با 
توجه به زمان ماندگاری هر محموله، هزينه های 
در  بود.  خواهد  محاسبه  قابل  پايانه  محوطه ي 
پايانه ها اين كار به وسیله ي بلوک بندی محل های 
بارگذاری و با توجه به مساحت تقريبی هر بلوک 
يا با روش قدم شماری انجام مي شود. اندازه گیری 
مساحت اشغال شده ي پايانه، به منظور سنجش 

بهره وری در بارچینی نیز، ضرورت دارد.
از تجهیزات  همچنین، ساعت كاركرد هر يک 
ثبت  به تفکیک  نیز،  مربوطه  اپراتور  همراه  به 
می  شود. در دوره های زمانی، با تلفیق تناژ ورود 
و خروج كاال، تناژ متوسط عملکرد هر دستگاه 
است.  محاسبه  قابل  فعالیت،  ساعت  يک  در 
نیز،  تجهیزات  استهالک  و  هزينه های سوخت 
به طور متوسط بر اساس ساعت كاركرد آن ها 
در يک دوره ي زمانی، محاسبه مي شود. بر اين 
اساس، در يک ساعت كاركرد، تناژ عملکرد و 
ساير هزينه ها قابل استحصال است و می توان 
هزينه های مرتبط با تجهیزات، از جمله حقوق 
و دستمزد كاركنان بخش هاي مختلف، شامل: 
اپراتورها و افراد فنی را به ازای هر تن از انواع 

كاال به دست آورد.  واحد موتوري يا تعمیر و 
نگهداری نیز، وظیفه ي نگهداری و ارائه ي گزارش 
ساعات كاركرد تجهیزات در روز و میزان سوخت 

مصرفی را بر عهده دارد.
هزينه های مربوط به فعالیت كاركنان ستادی، 
در ساده ترين نوع آن، بر كل تناژ عملکرد تقسیم 
كه  نگرش  اين  با  ديگر،  سوی  از  اما  می  شود. 
میزان فعالیت كاركنان ستادی برای هر بارنامه به 
يک اندازه است و ارتباطی با تناژ هر بارنامه ندارد، 
می  توان اين هزينه ها به همراه ساير هزينه های 
سربار را برای هر بارنامه، به طور يکسان در نظر 

گرفت.
واحد اطالعات مركزی، وظیفه ي ثبت و تحلیل 
جمله  از  دارد.  عهده  بر  را  رسیده  گزارش هاي 
خروجی های اين واحد برای مديريت و سرپرستان 
شركت،  مي توان به كسب مقیاسی برای متوسط 
عملکرد  متوسط  تناژ  محوطه ها،  در  بارگذاری 
دستگاه ها و میزان سوخت مصرفی به ازای هر تن 
كاال اشاره كرد كه به عنوان پارامترهای كلیدی 

عملکرد KPI ها نیز، شناخته می  شوند.
تا  صفر  مرحله ي  از  ساختاری  چنین  ايجاد 
مرحله ي بهره برداري كامل در يک سازمان، در 
صورت هماهنگی و همراهی سرپرستان، به طور 
متوسط 6 ماه به طول مي انجامد. از مهم ترين 
به  می توان  ساختاري،  چنین  دست آوردهاي 
پس  بالفاصله  عملیاتی،  بودجه ريزی  امکان 

از اندازه گیری هزينه ي واحد خدمات اشاره كرد.
نظام  راه اندازی  در  سازمان ها  توفیق  عدم 
هزينه يابی بر مبنای عملکرد، معموالً به خاطر 
روش های  با  حساب داری  كاركنان  ناآشنايی 
نبود  بلکه  نیست،  سیستمي  چنین  مربوط 
هماهنگی در كاركرد همه ي  واحدهای سازماني 
برای مشاركت در ارائه ي گزارشات دقیق و مؤثر و 
نیز، عدم توفیق در ايجاد يک حلقه ي واسط بین 
واحدهای عملیاتی و مالی، به عنوان بزرگ ترين 
مانع بر سر راه اجرای موفقیت آمیز اين مکانیزم 

شناخته می  شود. 
نظامی ،  چنین  راه اندازی  جنبی  خروجی های 
اجرای  در  شركت  مديران  توفیق  جمله:  از 
سیاست های كنترل هزينه، مديريت بهره وری 
شركت، موفقیت در اجرای بودجه ريزی عملیاتی 
و كنترل نقدينگی و راه اندازی سیستم حسابداری 
برای  سريع الوصولی  بسیار  تأثیرات  مديريت، 
مديران شركت خواهد داشت. همچنین، در میان 
گذاشتن اين نتايج با مديران عملیاتی و ستادی، 
آنان را در كنترل موثرتر واحد تحت مديريت 

خود، ياري خواهد كرد. ■

77

بندر  و دریا / شماره 183

بازار حمل و نقل



منطقه ي خلیج فارس، طی قرون گذشته، مورد 
توجه اقوام و ملل مختلف بوده است و امروزه 
و  اقتصادی  سیاسی،  راهبردی،  داليل  به  هم 
جهان  مناطق  از حساس ترين  يکی  ارتباطی، 
به شمار می آيد. برابر اسناد و مدارک موجود، 
میالد،  از  قبل  هفتم  هزاره ي  از  فارس  خلیج 
مورد استفاده هاي تجاری و نظامی دولت هايی 
چون آشوری ها، بابلی ها، ايرانیان و اعراب قرار 
گرفته و پل ارتباطی بین شرق آفريقا، هند و 

آسیای جنوبی بوده است.
اقتصادی،  حیات  در  فارس  خلیج  اهمیت 
شده  سبب  جهان  ملل  سیاسی  و  اجتماعی 
است كه اين منطقه از حدود پانصد سال قبل 
و به طور تقريبی در سراسر قرن بیستم مورد 
توجه و حتی عرصه ي اِعمال قدرت دولت هايی 
قرار  انگلیس  و  فرانسه  هلند،  پرتغال،  چون 
بین  جغرافیايی  لحاظ  به  فارس  خلیج  گیرد. 
30 – 24 درجه ي عرض شمالی و 57 – 47 
معتدل  منطقه ي  در  و  شرقی  طول  درجه ي 
شمالی واقع شده است كه طول آن از آخرين 
نقطه ي سمت غربی )جزيره ي آبادان( تا آخرين 
حدود  هرمز(،  )تنگه ي  شرقی  سمت  نقطه ي 

همچنان  كه ارتباطات، جهان امروز را به شدت تحت تاثير قرار داده، فاصله ها را كم كرده 
و برنامه ريزی های سياسی و اقتصادی بسياري را منحصر به خود ساخته،  انتقاالت )حمل 

و نقل( نيز، بر هستي جهان  كنوني،  تأثيرات فراوان گذاشته است.

او  با  بشر،  اجتماعی  زندگی  آغاز  از  كه  ديرينه اند  امر  دو  ارتباطات  و  انتقاالت 
اما همواره  به خود گرفته اند،  تاريخ، اشكال گوناگون  و گرچه طی  بوده اند  همراه 
در تحوالت سياسی و اقتصادی و اجتماعی، نقش اصلی را بر عهده داشته اند. چه 
بسيار حكومت ها كه بر اثر ضعف در ارتباطات و انتقاالت دچار اضمحالل و سقوط 
شده اند و چه تمدن ها كه بر اثر توسعه و بهبود ارتباطات و انتقاالت تحت كنترل 
اقتصاد جهانی،  از تحوالت  به شكوفايی رسيده اند. در حال حاضر، بسياری  خود 
وابسته به اتحاذ شيوه های مناسب و در پيش گرفتن راه های سريع در امر انتقاالت 

يا حمل و نقل است.
ای  ويژه  تاثير  موقعيت جغرافيايی � سياسی يك كشور  بر  نقل،  و  راه های حمل 
دارند و از اين زاويه، جمهوری اسالمی ايران كه در ميانه ي چندين منطقه ي مهم 
جغرافيايی قرار دارد  ��   از يك سو به آسيای مركزی متصل است، از طرف ديگر، 
به آسيای جنوبی و شرقی و از ديگر سو در خاورميانه عربی و حدفاصل دو دريای 
مهم، يعنی خليج فارس و دريای خزر قرار گرفته است. مزيت های بالقوه ای برای 
حمل و نقل دارد. توجه به اين مزيت ها در تدوين استراتژی اقتصادی و سياسی، از 
اهميت فراوانی برخوردار است. مقاله ي پيش رو نگاهی دارد به اهميت حمل و نقل 

در موقعيت اقتصادی و سياسی منطقه.
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نزديک  آن،  متوسط  عرض  و  900كیلومتر 
اين  قسمت  پهن ترين  است.  250كیلومتر  به 
منطقه، به 400كیلومتر و باريک ترين نقطه ي 
آن در تنگه ي هرمز، به 53كیلومتر می رسد. 
عمق متوسط آب های اين منطقه، بین 40 تا 
50متر و حداكثر اين عمق در حوالی تنگه ي 
هرمز، حدود 182متر است و مساحتی نزديک 
ُكره ي  سطح  از  مربع  كیلومتر  250هزار  به 

زمین را به خود اختصاص داده است.
در شمال منطقه ي خلیج فارس، بندرعباس به 
عنوان يکی از بااهمیت ترين مبادی ورودی و 
خروجی و در غرب آن، بندر امام خمینی، از 
مهم ترين بندرهای مواصالتی ايران قرار دارد. 
از شرق به دريای عمان، از شمال به ايران و 
عراق و از جنوب و جنوب غربی به كشورهای 
عربستان، بحرين، كويت، امارات عربی متحده، 

عمان و قطر متصل است.
منطقه ي  ژئوپلتیکی،  و  جغرافیايی  لحاظ  به 
خلیج فارس، اصلی ترين راه ارتباطی است كه 
ارتباط  ممکن،  هزينه ي  كم ترين  با  می تواند 
تجاری و حمل و نقلی بین كشورهای حوزه ي 
خلیج فارس و آسیای مركزی را با ساير نقاط 

كند.  تسهیل  را  آن  يا  و  سازد  برقرار  جهان 
اهمیت حمل و نقل در منطقه ي خلیج فارس،  
از آن جهت است كه اوالً: حدود 70درصد از 
ذخاير نفتی شناخته شده در اين منطقه قرار 
روزانه  نفت  تولید  60درصد  از  بیش  و  دارد 
اوپک از راه آب های اين منطقه به كشورهای 
جهان صادر می شود و پیش بینی می شود كه 
فارس  خلیج  منطقه ي  سهم   ،2020 سال  تا 
در  درصد   25/7 از  نفت،  جهانی  تولید  در 
و  يابد  افزايش  درصد   40/9 به   ،1996 سال 
در  كشورها  ساير  تولیدات  میزان،  همین  به 
اين  ثانیاً:  توزيع شود.  بین كشورهای منطقه 
كه ذخاير مهم ديگری همچون گاز طبیعی و 
آبزيان دريايی در اين منطقه وجود دارد، كه 
به طور عمده بايد از همین آبراه عظیم دريايی، 
در  برسد.  جهان  كشورهای  ديگر  مصرف  به 
راهبردی  موقعیت  تبیین  ضمن  نوشتار،  اين 
كشورهای  میان  در  ايران  اسالمی  جمهوری 
حوزه ي خلیج فارس، امکانات و توانمندی های 
و  بحث  مورد  كشورها  دريايی  نقلي  و  حمل 
ظرفیت ها  ادامه،  در  و  می گیرد  قرار  بررسی 
كشورهای  دريايی  نقل  و  حمل  امکانات  و 

حاشیه ي خلیج فارس نیز، برای همکاری های 
ترتیب،  اين  به  منطقه ای معرفی خواهد شد. 
كشورهای  اقتصادی  منافع  خوردن  گره  با 
حاشیه ي خلیج فارس، صلح، امنیت، دوستی 
و همکاری حاكم خواهد شد و ديگر نیازی به 
مسلمان  ملل  ثروت  از  هنگفتی  حجم  صرف 
منطقه برای باالبردن ضريب امنیتی و خريد 
ايجادكننده ي زمینه های  از قدرت های  سالح 

تََوّهم ناامني، نخواهد بود.
يک  فارس،  خلیج  منطقه ي  كلی  وضعیت   
مجموعه ي به هم بافته و دارای روابط خاص 

به هم مرتبط درونی است.
اين  تصمیم گیری  و  جهت گیری  الگوی 
و  تنگاتنگ  ارتباط  لحاظ  به  مجموعه 
تأثیرگذاری مستقیم بر منافع ساير كشورهای 
حوزه ي خلیج فارس، بايد بر مبنای ضرورت ها 
رو،  اين  از  شود.  تعیین  همگانی  منافع  و 
شايسته است در سايه ي تفاهم به وجود آمده 
تثبیت موقعیت كنونی و در  با هدف  و  اخیر 
مد  زير  اهدف  و  اقدامات  آن،  ارتقای  نهايت، 

نظر قرار گیرد:
الف( از تکروی فردگرايانه ي زيان بار كه منافع 

79

بندر  و دریا / شماره 183

حمل و نقل دریایی



ملی و جمعی كشورهای منطقه را مورد تهديد 
قرار می دهد، پرهیز شود.

ب( كشورهای منطقه بايد با تقويت و تحکیم 
همه جانبه ي  همکاری های  و  سیاسی  روابط 
كارشناسی  كمیته های  تشکیل  و  منطقه ای 
اقتصادی  توانمندی های  از  استفاده  برای 
يکديگر، برنامه ريزی و منطقه ي خلیج فارس را 
از يک منطقه ي نفتی محض به يک منطقه ي 

اقتصادی و صنعتی تبديل كنند.
جمعی  فعالیت های  تمركز  منظور  به  ج( 
قالب  در  فارس  خلیج  حوزه ي  كشورهای 
و  اقتصادی  توسعه ي  تحقق  و  امنیت  تأمین 
تشکیل  منطقه ای،  راهبردی  اهداف  وصول 
»جامعه ي  نام  با  منطقه ی  سازمان  يا  جامعه 
فارس«  خلیج  حوزه ي  كشورهای  اقتصادی 

ضروری به نظر می سد.
بديهی است، در صورت تحقق اهداف يادشده، 
منطقه،  اقتصادی  رونق  و  شکوفايی  بر  عالوه 
حوزه ي  كشورهای  مقتدرانه ي  حضور  شاهد 
راه  از  بین المللی  عرصه های  در  فارس  خلیج 
رويه های  و  كنش ها  اتخاذ  در  وحدت  ايجاد 
اين حالت است كه  بود. در  سیاسی خواهیم 
مشترک  فعالیت  و  همگرايی  حیاتی  نقش 
در  مستحکم  بستری  ايجاد  در  اقتصادی 
جلب اعتماد، اطمینان و مشاركت در همه ی 
ساده تر،  عبارت  به  می شود.  اثبات  زمینه ها 

و  پايداری  زمینه ساز  اقتصادی،  همگرايی 
استحکام همگرايی سیاسی است.

امروزه حمل ونقل، يکی از اجزای مهم اقتصاد 
داشتن  دلیل  به  و  می شود  محسوب  ملّی 
رشد  فرآيند  بر  فراوانی  تأثیر  زيربنايی،  نقش 
اقتصادی كشور دارد. اين بخش، دربرگیرنده ي 
در  گسترده   شکل  به  كه  است  فعالیت هايی 
مصرف  و  توزيع  تولید،  زمینه های  همه ی 
مجموعه ي  در  و  دارد  جريان  و خدمات  كاال 
غیرقابل  نقش  از  اقتصادی،  فعالیت های 
در  اساسی،  طور  به  است.  برخوردار  انکاری 
جهانی  تجارت  و  اقتصادي  توسعه ي  و  رشد 
گسترش  روند  و  كنونی  زمانی  مقطع  در 
نقل  و  حمل  نظام های  نقش  نمی توان  آن، 
سرعت  سفر،  زمان  هزينه ها،  بهینه سازی  در 
ارائه شده  خدمات  سطح  و  ايمنی  جابه جايی، 
قیمت  در  ونقل  هزينه ي حمل  كرد.  انکار  را 
تمام شده ي كاال در كشورهای توسعه يافته، در 
حال توسعه و كل جهان، به ترتیب 4/3، 8/25 

و 5/4 درصد است.
جهانی،  تجارت  ارزش  به  توجه  با  ارقام  اين 
به  ونقل  حمل  بخش  تا  است  شده  موجب 
يک  به  خدمات،  بخش  زيرمجموعه ي  عنوان 
صنعت و بازار مناسب تبديل شود. از مهم ترين 
ايران،  المللی  بین  ونقل  حمل  قابلیت های 
كنار  در  اين سرزمین  قرارداشتن  به  می توان 
كرد.  اشاره  سرمايه اي  و  جمعیتی  قطب های 
منطقه ي  جمله  از  ايران،  شمالی  كشورهای 
مراكز  از  روسیه،  و  قفقاز  مركزی،  آسیای 
عمده ي جمعیت و بازار مصرف مناسبی برای 
محصوالت غربی محسوب می شوند. در جنوب 
ايران نیز، كشورهای حوزه ي خلیج فارس، از 
مراكز عمده ي انباشت سرمايه هستند كه گاه 
بخش  در  نیز،  وسیعی  سرمايه گذاری های  به 

خدمات بین المللی همچون مناطق آزاد دوبی 
و جبل علی اقدام كرده اند. اين موارد، از جمله 
اسالمی  جمهوری  برای  بالقوه  ظرفیت های 
ايران است و درخصوص توانمندی های بالفعل 
مورد اشاره در زمینه ي حمل ونقل بین المللی، 
ونقل  حمل  نظام   مناسب تر  وضعیت  به  بايد 
منطقه  كشورهای  ساير  با  مقايسه  در  ايران 
اشاره كرد. گرچه ذكر اين نکته ضروری است 
حمل  خدمات  تنوع  و  سطح  به  توجه  با  كه 
جمهوری  میان  پیشرفته،  كشورهای  ونقلی 
صنعتی،  پیشرفته ي  كشورهای  و  اسالمی 
فاصله زيادی وجود دارد؛ اما در عین حال، برای 
ارتقا، معرفی و بهره برداری از اين ظرفیت ها، 
زيربنايی مهمی  اقدامات  اخیر،  در چند سال 
گسترش  عملیاتی،  تعامل  گسترش  همچون 
بهره وری  سطح  ارتقای  تركیبی،  ونقل  حمل 
نقل،  و  حمل  به  اقتصادی  نگرش  عملیاتی، 
راه اندازی دستگاه های اطالع رسانی و رهگیری 
تا سطح خدمات حمل  است،  انجام شده  بار 
استانداردهای  باالی  سطوح  به  كشور  ونقل 
توسعه ي  و  ايجاد  شک،  بی  برسد.  جهانی 
آن،  پیرو  و  نقل  و  حمل  زيربنايی  تأسیسات 
ايجاد ارتباط از راه احداث كريدورهای حمل 
و نقلی بین كشورهای يک منطقه، نويدبخش 
صلح و آرامش در میان كشورهای آن منطقه 

است.
اطالق  مسیرهايی  به  اصطالح  در  كريدور، 
و مسافر در  كاال  از  بااليی  مي شود كه حجم 
الگوی  و  حجم  براساس  دارد.  جريان  آن ها 
و  دنیا  اقتصادی  قطب های  بین  تجاری 
كريدورهای  آن ها،  بین  ارتباطی  مزيت های 
مختلفی در دنیا برای بهره برداری و توسعه، 
معرفی و انتخاب شده است كه در اين میان، 
كريدور شمال  ـ جنوب »نوستراک«، به لحاظ 
برای  آن،  نهفته ي  ظرفیت های  و  اهمیت 
خاصی  اهمیت  از  ايران  اسالمی  جمهوری 

برخوردار است.
جنگ  آغاز  و  سابق  شوروی  فروپاشی  از  بعد 
قره باغ و از بین رفتن زيربناهای ريلی و جاده 
جلفا،  مرزی  نقاط  امنیت،  وجود  عدم  و  ای 
بنابراين،  شد،  متروكه  حدودی  تا  و  حذف 
روسیه  دولت  گذشته،  مسیر  احیای  برای 
طرح جديد كريدور شمال ـ جنوب را تهیه و 
پیشنهاد كرد. اين طرح، مورد پذيرش جهانی 
نیز قرار گرفته است و از آن به عنوان كريدور 
از  ـ جنوب،  كريدور شمال  ياد می شود.  نهم 
بندر  الگان،  بندر  مسکو،  به  پترزبورگ  سن 
به  نهايت  در  و  بندرعباس  تهران،  امیرآباد، 
كريدور  اين  می شود.  متصل  فارس  خلیج 
می تواند ارتباط سراسری ريلی را از شمال و 
غرب اروپا به بنادر خلیج فارس فراهم سازد. در 
قسمت شمالی نیز، از سن پترزبورگ، 3مسیر 
شبکه ي  به  كه  است  موجود  ادامه  برای  زير 

كريدورهای اتحاديه اروپا متصل می شود:
- فنالند و بنادر دريای بالتیک، كه مهم ترين 

بی شك، ایجاد و توسعه ي تأسیسات زیربنایی حمل و 
نقل و پیرو آن، ایجاد ارتباط از راه احداث کریدورهای 
حمل و نقلی بین کشورهای یك منطقه، نویدبخش 

صلح و آرامش در میان کشورهای آن منطقه است.
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آن هلسینکی است.
دريايی  بنادر  و  بالتیک  حوزه ي  كشورهای   -

آن ها.
ازجمله  اروپا  غرب  ادامه،  در  و  لهستان   -
همان  امتداد  در  كريدور  اين  برلین. 
جنوب  و  شمال  تجارت  سیاست گذاري 
 – مسکو   – هلسینکی  كريدور  به  كه  است 
دوبی )مسیر طاليی( معروف است.  –  تهران 

كه  موجود  دريايی  مسیرهای  با  مقايسه  در 
سرخ،  دريای  هند،  اقیانوس  از  عبور  مستلزم 
اروپايی  بنادر  و  مديترانه  دريای  سوئز،  كانال 
است، اين كريدور در 2مولفه ي هزينه و زمان 
هلسینکی، به ترتیب 10  حمل بین دوبی – 
و 80 درصد كاهش را به دنبال خواهد داشت 
كه برای مشتريان از اهمیت بااليی برخوردار 

است.
در حال حاضر، ساز و كار اتصالی بنادر شمال 
و  است  »رو-رو-ريلی«  خزر  دريای  جنوب  و 
اتصال شهید رجايی به بنادر كويت، عربستان، 
وسیله ي  به  نیز،  هندوستان  و  عمان  امارات، 

كشتي هاي رو-رو امکان پذير است.
به عبارت ديگر، شهر مسکو به عنوان پايانه ي 
شمال  اروپايی  كاالهای   ،).H.U.B( مركزی 
راه آهن جمع آوری  از  استفاده  با  را  و شرق 
امیرآباد  بندر  به  آن  اتصال  از  و پس  می كند 
شبکه ي  به  خزر،  دريای  جنوبی  ساحل  در 
بندر  داد.  خواهد  پیوند  ايران  نقل  و  حمل 
امیرآباد، به خاطر نزديکی جغرافیايی به شهر 
تهران انتخاب شده و در بخش شرقی استان 
مازندران با مساحتی حدود 2000 هکتار واقع 

شده است.
از  يکي  امیرآباد،  بندر  اقتصادي  ويژه  منطقه 
مهم ترين بنادر تجاری در شمال ايران محسوب 
و  كارشناسی  بررسی های  طبق  و  می شود 
ظرفیت های  نیز  و  مناسب  موقعیت  به لحاظ 
ناحیه ي  عنوان  به   1376 سال  در  موجود، 
بندر می تواند  اين  تعیین شد.  ويژه  اقتصادی 
محموله های  عبور  عمده ي  مركز  عنوان  به 
آسیای مركزی عمل كند. پیش بینی می شود، 
اسکله   30 از  بیش  امیرآباد،  تجاری  بندر  در 
بازرگانی، نفتی  برای پهلو گرفتن كشتی های 
به منظور مبادله ي كاال احداث شود.  و رو-رو 
موقعیت  نظیر  ويژه،  مشخصه های  از  برخی 
مناسب، تعداد قابل توجه اسکله هايی كه برای 
ساخت پیش بینی شده اند، اتصال به شبکه ي 
سراسری ريلی كشور و طول مناطق پشتیبانی 
تا پايانه های مختلف برای منظورهای متفاوت، 
راهبردی  بندر  مهم ترين  به  را  بندر  اين 
ايران، كشورهای ساحلی  مبادله ي كاال میان 
خواهد  تبديل  قفقاز  و  مركزی  آسیای  خزر، 
كرد. با خط حمل و نقلی »فری« يا »كشتی 
نوع  هر  حمل  خزر،  دريای  در  قطاربر« 
واگن های  مانند  ريلی،  وسیله ي  و  تجهیزات 
يخچال دار، واگن های عادی، واگن های مخزنی 
كفی  واگن های  و  شیمیايی  مواد  حمل  برای 

برای حمل كانتینرها پیش بینی می شود. نظر 
خلیج  منطقه ي  در  تجارت  حجم  اين كه  به 
كاهش  با  كه  )به استثنای سال 1376  فارس 
با  كشورها  ارزی  درآمد  نفت،  جهانی  قیمت 
صعودی  روندی  از  است(  بوده  روبه رو  افت 
برخوردار است و همچنین با توجه به اين كه 
گونه  هر  اولیه ي  نیاز  و  بسترساز  ونقل  حمل 
مشاركت  است،  كارآمد  اقتصادی  فعالیت 
منطقه ای در زمینه ي حمل و نقل را می توان 
برای همگرايی میان  نقطه ي شروع مطمئنی 

كشورهای منطقه دانست.
بديهی است، در شرايط جغرافیايی منطقه ي 
خلیج فارس، فعالیت اصلی در عرصه ي حمل 
و نقل، به حمل و نقل دريايی اختصاص خواهد 
با  هوايی  نقل  و  اهمیت بخش حمل  و  يافت 
توجه به موقعیت فراز پروازی خاص منطقه، در 
مرتبه ي دوم قرار می گیرد. با توجه به مطالب 
وتوانمندی های  امکانات  بررسی  به  يادشده، 

حمل و نقل كشور می پردازيم.
طی  دريايی  نقل  و  حمل  سالیانه ي  رشد 
است.  بوده  3درصد  درحدود  اخیر،  سال های 
افزايش  چون  متعددی  داليل  به  رشد  اين 
میزان جمعیت، بهبود سطح زندگی، تسهیل 
و  خدمات  سرعت  و  كیفیت  افزايش  تجارت، 
كاهش سهم هزينه ي حمل و نقل در قیمت 

تمام شده، صورت پذيرفته است.
به  نزديک  ايران،  جنوب  و  شمال  در 
)حدود  دارد  وجود  آبی  مرز  2700كیلومتر 
و  فارس  خلیج  سواحل  در  2000كیلومتر 
دريای خزر(.  كنار  در  كیلومتر  حدود 7000 
آزاد  آبراههای  به  را  ايران  آبی،  مرزهای  اين 
امر،  همین  و  می كند  متصل  المللی  بین 
موقعیت مناسب و مطلوبی برای فعالیت حمل 
به  را  ايران  و  می سازد  فراهم  دريايی  نقل  و 
پلی برای حمل و نقل كاال میان آسیا و اروپا 
تبديل می كند. نظام حمل و نقل دريايی، به 
لحاظ خصوصیات ويژه ي خود، از قبیل: پايین 
بودن هزينه ها نسبت به ساير روش های حمل 

و نقلي، ظرفیت باالی كشتی ها و دسترسی به 
اغلب كشورهای جهان از راه آب های آزاد، از 

اهمیت ويژه ای برخوردار است.
96درصد  حدود  ساالنه  میانگین،  طور  به 
اعظم صادرات كشور  كاالی وارداتی و بخش 
را نظام حمل و نقل دريايی جابه جا می كند. 
اين موضوع در مورد ساير كشورهای حوزه ي 

خلیج فارس نیز، به همین ترتیب است.
ايران دارای 11بندر تجاری است كه  سواحل 
انزلی،  )بندرهای  كشور  شمال  در  آن  3بندر 
نوشهر و امیرآباد( و 6بندر ديگر در جنوب كشور 
)شامل: چابهار، امام خمینی، بوشهر، خرمشهر، 
آبادان و بندرعباس( قرار دارد. بندرهای تجاری 
جنوب كشور، دارای 90اسکله به طول تقريبی 
دارای  شمال،  تجاری  بندرهای  و  15009متر 
11اسکله به طول 1615متر هستند و ظرفیت 
30میلیون  از  بیش  به  ايران  بندرهای  كل 
ايران،  جنوبی  بندرهای  بین  در  می رسد.  تن 
است. بندر  شلوغ ترين  رجايی،  شهید   بندر 
صادرات  و  واردات  كل  از  50درصد  حدود 
صورت  بندر  اين  راه  از  كاالها  عبوردهی  و 
از  زيادي  تعداد  سرويس  و  می گیرد 
رجايی  شهید  بندر  بین  كشتیرانی  خطوط 
است. برقرار  دنیا  بزرگ  بندرهای  ساير   و 

برای  بیشتر  )بندرعباس(،  رجايی  شهید  بندر 
خطوط كشتیرانی كانتینری از آسیای جنوب 
در  می گیرد.  قرار  برداری  بهره  مورد  شرقی 
شركت  حاضر،  حال  در  نیز،  ناوگان  بخش 
بیش  با  ايران  اسالمی  جمهوری  كشتیراني 

نیاز  و  بسترساز  ونقل  این که حمل  به  توجه  با 
اولیه ي هر گونه فعالیت اقتصادی کارآمد است، 
را  نقل  و  حمل  زمینه ي  در  منطقه ای  مشارکت 
همگرایی  برای  مطمئنی  شروع  نقطه ي  می توان 

میان کشورهای منطقه دانست.
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 6/3 از  بیش  ظرفیتی  و  كشتی  از 153فروند 
میلیون تن، به عنوان بزرگ ترين ناوگان تجاری 
منطقه محسوب می شود و در رتبه ي 21جهان 
زمینه ي  در  ايران  حاضر،  حال  در  دارد.  قرار 
كشورهای  با  دريايی،  زيست  محیط  حفاظت 
حاشیه ي خلیج فارس همکاری نزديکی دارد؛ 
به طوری كه سازمانی منطقه ای به همین نام 
در سال 1978 تشکیل شده است و به احتمال، 
در آينده ای نزديک، قرارداد نظارت و بازرسی 
ايمنی كشتی ها در منطقه ي خلیج فارس امضا 
خواهد شد. در باب حضور كشتی های خارجی 
نقل  و  بندرهای كشور و عدم رونق حمل  در 

دريايی، می توان به داليل زير اشاره كرد: 

1- تعرفه ي باالی ورود كشتی های خارجی به 
بندرهای كشور.

2- عدم اختصاص يارانه ي سوخت به همه ی 
لنج داران منطقه.

 3- عدم رقابت در فعالیت هاي كشتیرانی.
برای رفع موانع موجود، می توان به راهکارهايی 

كه در زير بیان می شود، توجه كرد:
برای كشتی های خارجی،  تخفیف  اعمال   -1

)پاناماكس(  غول پیکر  كشتی های  ويژه  به 
به  ايرانی  محموله های  حمل  هزينه های  در 

كشورهای خارجی.
و  تخلیه  تجهیزات  به  بنادر  كردن  مجهز   -2

بارگیری جديد.
3- كاهش زمان تخلیه و بارگیری كاال.

پرداخت  به  مربوط  موارد  كردن  مجزا   -4
)صاحبان  كاال  بارگیری  و  تخلیه  هزينه های 

كاال از شركت های كشتیرانی(.
5- خصوصی سازی كشتیرانی.

6- كاهش دخالت های دولتی در امر كشتیرانی 
و ايجاد نظارت قوی بر بخش خصوصی.

بنادر حاشیه ي خلیج فارس  به عنوان نمونه، 
مشغول  شبانه روز  بندرها،  ديگر  و  دوبی  در 
فعالیت هستند؛ اما دستگاه های گران قیمت 7 
تا 8 میلیون دالری در بندرهای ايران، داراي 
ظرفیت خالي هستند. اجاره ي اين دستگاه ها 
از  اما  است؛  دالر  هزاران  ساعت،  هر  ازای  به 
اين امکانات به نحو مطلوبی استفاده نمی شود. 
در  دريايی  ونقل  حمل  اهمیت  دلیل  به 
پیشنهاداتی  فارس،  كشورهای حوزه ي خلیج 
دريايی  نقل  و  حمل  خدمات  توسعه ي  برای 

كشور در 8 عنوان ذيل آورده شده است.

تركيبی  ونقل  حمل  شركت  تشكيل   .1
بين المللی

با توجه به موقعیت برجسته ي منطقه، به ويژه 
عبوردهی  خدمات  ارائه ي  امکان  از  كه  ايران 

آسیای  شرقی،  جنوب  آسیای  كشورهای  به 
)كريدور  روسیه  و  آسیا  غرب  اروپا،  مركزی، 
شمال-جنوب( و رشد قابل مالحظه ای كه در 
برخوردار  مي شود،  ديده  آن ها  تجارت  حجم 
خلیج  منطقه ي  كشورهای  است  الزم  است. 
در  بین المللی  شركتی  ايجاد  به  فارس، 
كنند  اقدام  تركیبی  نقل  و  حمل  زمینه ي 
نقش  افزايش  و  همکاری ها  تعمیق  ضمن  تا 
منطقه در تجارت جهانی خدمات حمل و نقل، 
از اين ظرفیت درآمدزا، نیز استفاده ي مناسبی 

ببرند.

خدمات  و  كشتيرانی  خطوط  تقويت   .2
دريايی

حجم عملیات بارگیری و تخلیه ي صورت گرفته 
در خلیج فارس، هم اكنون به گونه ای است كه 
مشابه آن در كم تر نقطه ای از جهان به چشم 
می خورد. اما متأسفانه در مقابل حجم عملیات 
كشتیرانی موجود، وسايل حمل و نقل دريايی 
فارس،  خلیج  حوزه ي  كشورهای  به  متعلق 
اعم از كشتی های نفتی و غیرنفتی، تا حدود 

زيادی كم تر از ظرفیت موجود است.

و  گردشگری  زمينه ي  در  همكاری   .3
عبوردهی مسافر

خلیج  منطقه ي  كشورهای  كه  اين  به  نظر 
دارای  گردشگری،  زمینه ي  در  فارس، 
در  می توان  هستند،  مناسبی  جاذبه های 

بدیهی است، در شرایط جغرافیایی منطقه ي خلیج 
فارس، فعالیت اصلی در عرصه ي حمل و نقل، به 

حمل و نقل دریایی اختصاص خواهد یافت.
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معرفی  و  تبلیغ  متقابل،  رواديد  بخش  صدور 
جاذبه های يکديگر، به ويژه در زمینه ي حج و 
با هدف  مراسم حج،  برگزاری  ايام  در  زيارت 
اتباع كشورهای  به  ارائه شده  تسهیل خدمات 

منطقه و حتی ساير كشورها همکاری كرد.

دانشكده های  و  آموزشگاه ها  تأسيس   .4
دريايی

هر  دريايی  ناوگان  ترّدد  حجم  به  توجه  با 
فارس،  خلیج  حاشیه ي  كشورهای  از  يک 
تعداد خدمه ي مورد نیاز، شامل تخصص های 
برخوردار  مالحظه ای  قابل  رقم  از  مختلف، 
دانشکده ي  يا  مركز  ايجاد  رو،  اين  از  و  است 
بین المللی آموزش های دريانوردی در منطقه، 
زمینه ساز رشد و اعتالی اصولی صنايع دريايی 

منطقه خواهد بود.

5. تأسيس شركت بيمه ي دريايی
كشتی های در حال حركت در دورترين نقاط 
تجاری،  و  بازرگانی  كشتي هاي  به ويژه  دنیا،  
در  دارند.  دريايی  متعدد  بیمه های  به  نیاز 
باالی  حجم  به  توجه  با  نیز،  فارس  خلیج 
نزد  آن ها  اكثر  بازرگانی،  كشتی های  ترّدد 
كشورهای  به  متعلق  بیمه ای  شركت های 
ترتیب،  اين  به  هستند.  بیمه  منطقه،  خارج 
ساالنه میلیون ها دالر از حوزه ي خلیج فارس، 

شركت های  حساب  به  بیمه،  حق  عنوان  به 
يادشده واريز می شود. در حالی كه كشورهای 
ايجاد  با  می توانند  فارس  خلیج  حاشیه ي 
مؤسسه های مشترک بیمه، ارزی را كه تحت 
اين عنوان از منطقه خارج می شود، در درون 

منطقه نگهداری و سرمايه گذاری كنند.

6. ساخت كارگاه های كشتی سازی
مالکیت  تحت  تجاری  كشتی های  اكثر 
ساخت  فارس،  خلیج  حوزه ي  كشورهای 
كشورهای خارجی است؛ در حالی كه ساخت 
راه  از  كشتی سازی  كارگاه های  مشترک 
افزايش  ضمن  مشترک،  سرمايه گذاری های 
اشتغال و رسیدن به سطح فنّ آوری مطلوب، 
از خروج سرمايه به نحو مؤثری نیز، جلوگیری 

خواهد كرد.

7. تشكيل كميته ي نرخ گذاری و تعرفه ي 
خدماتی

ارائه ي هر گونه سرويس و خدمات دريايی و 
بندری مربوط به حمل و نقل كاال و مسافر، 

نیازمند قیمت گذاری مناسب است.
از اين رو، برای اِعمال رويه ي يکسان و داشتن 
عملکردی منسجم در بخش بازرگانی منطقه ای، 
اعم از قطعات يدكی كشتی، ملزومات و آذوقه ي 
دريايی، خدمات  ساير  و  سوخت   كشتی ها، 

تشکیل چنین كمیته ای از ضروريات است.

8. ايجاد واحد امداد و نجات فعاليت در 
دريا

عملیات  ديگر  و  دريانوردي  فعالیت هاي 
را  خود  به  مربوط  خطرات  همواره،  دريايي، 
و  خطرات  پیش بینی  برای  بنابراين،  دارند. 
تجهیزات  و  بخش ها  به موقع،  واكنش  داشتن 
مختلفی اعم از كشتی های آتش نشانی، بالگرد 
گرفته  نظر  در  ديگر  موارد  و  كمک رسان 
خلیج  منطقه ي  در  ويژه،  به طور  می شوند. 
فارس كه محل ترّدد وسیع كشتی های نفتی 
و مواد شیمیايی است، وجود واحدی مشترک 
و توانمند، مجهز و متخصص برای امدادرسانی 
ضايعات  كاهش  و  حادثه ديده  كشتی های  به 
اولويت  در  زيست محیطی، می تواند  و  انسانی 
قرار  منطقه  كشورهای  دريايی  مشترک  امور 

گیرد. ■

حجم عملیات بارگیری و تخلیه ي صورت گرفته 
در خلیج فارس، هم اکنون به گونه ای است که 
به چشم  از جهان  نقطه ای  در کم تر  آن  مشابه 

می خورد.
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ــوپرماركت،  ــش، قبل از تکامل س ــک قرن پی ي
ــرای خريد مايحتاج، به  بازار و اتومبیل، مردم ب
فروشگاه هاي عمومي مجاور محل سکونت خود 
مي رفتند. فروشندگان كوچک، مشتريان را با نام 
مي شناختند و خواسته هاي آنان را مي دانستند. 
ــتريان نیز، به نوبه ي  خود به فروشگاه هاي  مش
ــادرت به تکرار خريد  مربوطه وفادار بودند و مب
مي كردند. اين ارتباط ايده آل با مشتري، با رشد 
اوضاع اقتصادي كشورها، مهاجرت از روستاها به 
شهرها و افزايش رقابت، دگرگون شد؛ مشتريان 
متحرک تر شدند و سوپرماركت ها و فروشگاه هاي 
زنجیره اي فراواني، به خاطر كسب صرفه، مقیاس 
ناشي از بازاريابي انبوه را به وجود آوردند. در اين 
ــن بود و كیفیت  ــاع و احوال، قیمت ها پايی اوض
ــا ارتباط با  ــکل؛ ام ــت و يک ش ــا يک دس كااله
ــتريان بدون توجه به خود مشتري صورت  مش
مي گرفت. در نتیجه، مشتريان دلسرد مي شدند 
و به طرف عرضه كننده اي گرايش پیدا مي كردند 
ــان را با قیمتی  ــه كاال و خدمات مورد نظرش ك
پايین تر و با بیش ترين مشخصه های خواسته شده 
ارائه می داد. در سال های اخیر، با تحوالت صورت 
ــاهد  گرفته در فنّ آوری اطالعات و ارتباطات، ش
ــتری يا به  ــوع مفهوم مديريت ارتباط با مش طل
اختصار )ΧΡΜ( به عنوان يک رويکرد مهم در 
ــب و كار بوده ايم؛ كه هدف آن بازگشت به  كس
دوره ي بازاريابی شخصی است. اين مفهوم نسبتاً 
ساده ای است كه بیان می دارد، مشتريان مختلف، 
ــی را می طلبند  ــوالت و خدمات  مختلف محص
ــازمان ها هر  ــه جای بازاريابی انبوه، افراد و س و ب
ــی مي كنند. در اين  ــتری را تک تک بازارياب مش
ــخص، اطالعات مربوط  ــخص به ش رويکرد، ش
ــای قبلی، نیازها  ــتری )مثل: خريده به هر مش
ــوب دادن به  ــته های آنها(  برای چارچ و خواس
ــتفاده قرار می گیرند  كاالها و خدمات، مورد اس
ــرش آن را افزايش مي دهد. اين  كه احتمال پذي
رويکرد، نتیجه ي پیشرفت های صورت گرفته در 

فنّ آوری اطالعات است.
ــه بايد در اين جا به  ــی و الزمی ك  نکته ي اساس
ــود، اين است كه ΧΡΜ به معنی  ــاره ش آن اش

مديريت ارتباط با مشتری و نه بازاريابی ارتباط 
ــت. مديريت، مفهومی گسترده تر  با مشتری اس
ــامل: تولید، منابع انسانی،  از بازاريابی دارد و ش
ــعه  ــت، خدمات، فروش و تحقیق و توس مديري
ــتلزم رويکردی  ــن، ΧΡΜ، مس ــت. بنابراي اس
ــب و كار است  ــازمانی در همه ي سطوح كس س
ــتراتژی ساده ي  كه برای انجام اين مهم و نه اس
 ،ΧΡΜ.ــوند ــتری محور مي ش ــی، مش بازارياب
ــازمان ) بازاريابی، تولید،  همه ي كاركردهای س
خدمت به مشتری، و غیره ( را كه نیازمند تماس 
مستقیم يا غیرمستقیم با مشتريان است در بر 
ــنتی و از میان رفتن  می گیرد. گذر از اقتصاد س
ــب و كار و به تبع  مرزهای جغرافیايی برای كس
ــدت يافتن رقابت، باعث شده تا مشتری  آن، ش
به عنوان ركن اساسی، محور اصلی فعالیت های 
كسب وكار مطرح شود. به بیان ديگر، بازاريابی در 
سیر تکاملی خود، در مرحله ای قرار گرفته است 
كه يافتن مشتريان جديد، تنها هدف آن نیست 
و تمركز اصلی بازاريا ب ها بر مديريت تقاضا از راه 
ــتريان در نردبان وفاداری  رشد و سوق دهی مش

است.
ــتريان، برای  ــدی مش ــا رضايتمن ــروزه، تنه  ام
ــد در عین  ــت و باي ــدگاری آنان كافی نیس مان
ــز، اطمینان  ــاداری آنان نی ــدی، از وف رضايتمن
حاصل شود. در اين ارتباط، هدف برقراری روابط 
ــدت و متقابل با گروه های ذی نفع، به ويژه  بلندم
مشتريان است؛ به نحوی كه مشتريان بیش تری 
ــری آن را ترک  ــتريان كم ت ــوند و مش حفظ ش
كنند؛ ماحصل اين موضوع مهم، افزايش بازار و 

سودآوری بیش تر  است.
ــتري،  ــر، مديريت ارتباط با مش ــال حاض در ح
ــترده اي در صنايع و رشته هاي  محبوبیت گس
متعددي به دست آورده و با تکیه بر اين موضوع 
ــتري منبع واقعي كسب مزيت  كه ارتباط با مش
رقابتي است، هدف از مديريت ارتباط با مشتري، 
ــتري، از راه فروش  ــاد و حفظ ارتباط با مش ايج
فراگیر، بازاريابي و فعالیت هاي مبتني بر ارائه ي 

خدمات به مشتري است.
ــط بلند مدت با  ــور ايجاد و  حفظ رواب  به منظ

دكتر رضا اكبريان)عضو هيئت علمی دانشگاه شيراز(
مهديه رزم پور)دانشجوی كارشناسی ارشد مهندسی فناوری اطالعات دانشگاه شيراز(

اگرچه در ح�ال حاضر، مديريت ارتباط با مش�تري، محبوبيت 
گسترده اي در صنايع و رشته هاي متعدد به دست آورده، ولي 
استفاده از سيستم هاي تلفن همراه، كم تر به عنوان يك عنصر 
از مديريت ارتباط با مشتري1 در نظر گرفته شده است. اين در 
حالی اس�ت كه به دليل ويژگی های منحصر به فرد تلفن همراه، 
اين وس�يله كانال مناسبی به منظور تركيب با كانال های سنتی 
محس�وب مي ش�ود كه مزيت رقابتی ويژه ای را برای صاحبان 
كس�ب و كار فراهم می كند و باعث افزايش سودآوری و كارايی 

شركت ها خواهد شد.
ه�دف از اين مطالعه، نخس�ت:  ارائه ي يك بحث منس�جم در 
خصوص موضوع مديريت ارتباط با مش�تري سّيار و دوم: بيان 
مسائل اساس�ي براي پياده سازي و استفاده از مديريت ارتباط 

با مشتري سيار2 است.
هدف اساس�ي از اين مطالعه نيز، مش�خص كردن بس�ياري از 
ابهامات اس�ت كه در خصوص مديريت ارتباط با مشتري سيار 
وج�ود دارند، كه اگر آن ها حل ش�وند، مي توان از تلفن همراه، 
به منزله ي ي�ك مكمل در زمينه ي مديريت ارتباط با مش�تري 
س�نتي اس�تفاده كرد. اي�ن مقال�ه در نهاي�ت، محدوديت ها و 

راه حل هاي پيش روي اين موضوع را ارائه مي دهد.
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مشتريان، شركت ها بايد روابط متفاوت، ارزشمند، 
و ارتباطات مستمر و دائم با مشتري را فراهم آورند 
كه كانال هاي بازاريابي ديجیتال، مانند اينترنت و 
ــیار قوي  ــن همراه به عنوان گذرگاه هاي بس تلف
ــتري محسوب مي شوند.  براي دسترسي به مش
ــازي3  ــخصي س ــن دو كانال، اجازه ي ش زيرا اي
ــام را فراهم مي كنند. و تعامل محتوا و متن پی

عالوه بر اين، كانال هاي مزبور، فقط يک معامله 
ــد؛ بلکه باعث ايجاد تجربیات  به وجود نمي آورن
مثبت منحصر به فرد با مشتريان، توسط تركیبي 
ــاري، ارتباطات و  ــات، نام تج از محصول، خدم
تعامالت مي شوند و شركت ها مي توانند ارتباطات 

خود با مشتريان فعلي و بالقوه را توسعه دهند.
ــرای ارتباط با  ــال تلفن همراه ب ــتفاده از كان اس
ــرای صاحبان  ــای زيادی را ب ــتری، مزيت ه مش
ــتريان فراهم می  آورد كه هم  كسب و كار و مش
باعث ايجاد ارزش برای شركت و سازمان می شود 
ــث صرفه جويی در زمان و  ــی ديگر، باع و از طرف

هزينه مشتری می شود.
مديريت ارتباط با مشتری سیار، كانالی است كه 
در چند سال اخیر، بسیار مورد توجه قرار گرفته 
است. در اين مقاله، ابتدا به طرح مباحث نظری در 
خصوص مديريت ارتباط با مشتری سیار، شامل: 
مفاهیم اولیه مديريت ارتباط با مشتری سیار يا به 
اختصار mCRM مي پردازيم سپس، به تئوری 
پیش زمینه برای اين كار و پیامدهای احتمالی و 
نتايج مثبت استفاده از mCRM اشاره می كنیم. 
جنبه های كلیدی برای استفاده از اين تکنولوژی، 
ــی  ــتری و بررس به منظور مديريت ارتباط با مش
تحقیقات پیشین در اين خصوص و جمع بندی 
و نتیجه گیری، از ديگر مباحثی است كه در ادامه 

به آن ها اشاره خواهد شد.

مباحث نظری
مفاهيم اولي�ه ي مديريت ارتباط با مش�تري 

سيار
هدف اين قسمت، ارائه ي مفاهیم اولیه ي مديريت 
ارتباط با مشتري سیار است و از آن ها براي ايجاد 
تناظر يک به يک بین مديريت ارتباط با مشتري 
ــتري سیار استفاده مي  و مديريت ارتباط با مش

شود.
ــامل  ــتري، ش ــت ارتباط با مش ــوم مديري مفه

ويژگي هاي زير است:
مديريت ارتباط با مشتري سیار، شامل ارتباطات 
ــور ايجاد و حفظ  ــه و  تعاملي، به منظ يک طرف

روابط بین شركت و مشتري است.
ــي و ارائه ي  ــروش، بازارياب ــامل: ف ارتباطات، ش
ــتري از راه رسانه ي تلفن همراه  خدمات به مش

بین شركت و مشتري است.
ارتباطات، مي تواند توسط هر يک از مشتريان و يا 

شركت هاي مختلف آغاز شود.
ارتباطات، شامل: پیام كوتاه، پیام هاي تصويري، 
ــاس نرم افزارهاي جاوا و مرورگر  ارتباطات بر اس
ــاط از راه صوت و خطوط  ــا ارتب ــت كه ب وب اس

تلفن، متفاوت است.

ارتباط، بايد از راه تلفن همراه باشد و حداقل يکي 
از طرفین، شخص باشد و يک سیستم نباشد.

ــال مکمل براي  ــراه به عنوان يک كان تلفن هم
ــتري است و  فعالیت هاي مديريت ارتباط با مش
جايگزين بازاريابي و ارتباط با مشتري سّنتي نمي 

شود.
ــتري، ارتباطات  به منظور ايجاد ارزش براي مش
ــازگار با نیازهاي  ــتمر و س ــتري بايد مس با مش
فردي مشتري باشد. به طور كلي ارتباطات از راه 
ــد در قالب تبادل اطالعات،  تلفن همراه، مي توان
ــتري، دريافت بازخورد از  ــويق مش تبلیغات، تش
مشتري، خريد، سفارش، ارائه ي هشدار، يادآوري، 
ــا اين حال،  ــد. ب ــري و ايجاد رقابت باش رأي گی
ــرط اين نوع ارتباطات از طرف شركت،  پیش ش
دريافت اجازه از مشتريان است. به عبارت ديگر، 
ــتريان بايد براي دريافت اين داده ها، از قبل  مش

ثبت نام كنند. 
ــت ارتباط با  ــوص مديري ــي كه در خص هنگام
ــیار صحبت مي كنیم، فرم ارتباط،  ــتري س مش
ــوع ارتباط دارد. به  ــتگي به هدف ما از اين ن بس
منظور حفظ ارتباط با مشتري، شركت مي تواند 
هرگونه فروش، بازاريابي و يا سرويس ارسال پیام 
ــتري براي آن  ــتري را بر اساس نیاز مش به مش
دسته از مشترياني كه از قبل تقاضا كرده اند، ارائه 
ــد. عالوه بر اين، يکي از ويژگي هاي مديريت  ده
ارتباط با مشتري سیار، ارتباطي است كه از طريق 
ــود. به عنوان مثال، مشتري  مشتري آغاز مي ش
ــد و از راه پیام كوتاه،   ــي را در مجله مي بین آگه
سفارش  خود را درخواست مي دهد؛ بدون آن كه 

از قبل با شركت تماس بگیرد.
شركت مي تواند مشتري را بر اساس شماره تلفن 
او بشناسد، بنابراين پاسخ گويي به سفارش و ارسال 
پیام كوتاه تأيید مي شود و يا ديگر اطالعات را بر 

اساس شماره ي تلفن او به دست خواهد آورد.
ــتگاه هاي تلفن همراه، تنها به عنوان  اگرچه دس
يک كانال براي مديريت ارتباط با مشتري است؛ 
ــتفاده از آن بايد  ــركت ها براي اس قوانیني كه ش
رعايت كنند، متفاوت از كانال هاي سنتي هستند. 
ــاوت، عمدتا به دلیل ويژگي هاي منحصر  اين تف
ــت. به طور  ــتم هاي تلفن همراه اس به فرد سیس
ــاي مديريت ارتباط  طبیعي، برخي از فعالیت ه
ــتري، از راه رسانه ي تلفن همراه، شبیه به  با مش
فعالیت انجام شده از راه كانال هاي سنتي، نظیر: 
ــت. با  ــخصي اس ــس، تلفن، نامه و تماس ش فک
اين وجود، در اغلب موارد، فعالیت هاي مديريت 
ارتباط با مشتري سیار صرفاً به منظور استفاده از 
ويژگي هاي منحصر به فردي است كه دستگاه هاي 
ــراه، صرفا در  ــراه دارند. زيرا تلفن  هم تلفن هم
ــت. البته چالش هاي استفاده  اختیار يک فرد اس
از تلفن همراه در مديريت ارتباط با مشتري نیز، 

منحصر به فرد است.
ــخصي دستگاه هاي تلفن  ويژگي ها و ماهیت ش
ــي را براي  ــتانداردهاي خیلي باالي ــراه، اس هم
ــتري سیار  ارتباطات از راه مديريت ارتباط با مش
فراهم كرده و پیدا كردن راه درست براي ارتباط 

با مشتري، به راستي سخت است.
ــاوت بین  ــه ي نمايش، تف ــک بودن صفح كوچ
دستگاه ها، سرعت Download پايین با وجود 
شبکه ي ارتباطي فعلي و استانداردهاي مختلف 
ــائلي است كه اين نوع  تکنولوژيکي، از ديگر مس

ارتباطات را به چالش كشیده است.
براي برجسته شدن اين موضوع، بهتر است بین 
ــتري و مديريت ارتباط با  مديريت ارتباط با مش

مشتري سیار تفاوت قائل شويم.
پیش زمینه ي نظري مربوط به مديريت ارتباط با 
مشتري سیار، ناشي از ادبیات مديريت ارتباط با 
مشتري است كه در حال تحول از حالت سنتي 
ــت. در بخش  بازاريابي به وضعیت مدرن آن اس
بعد، به بررسي ادبیات مديريت ارتباط با مشتري 

مي پردازيم.

تئوري پیش زمینه ي مدیریت ارتباط با 
مشتري سیار

نويسندگان متعددي، به وضوح به سطح بااليي از 
ارتباط بین بازاريابي و مديريت ارتباط با مشتري 
و حتي بعضي از آنان نیز، بین اين دو موضوع،  به 

برخي از تفاوت ها اشاره كرده اند.
واژه ي بازاريابي رابطه اي4، در ابتدا توسط »بري« 
ــیله اي براي  ــد كه آن را به عنوان وس معرفي ش
جذب، نگهداري و بهبود روابط با مشتري تعريف 
كرد. اين تاكید بر روابط، تعريفي است كه نحوه ي 
تعامل شركت با مشتريان خود را نشان مي دهد. 
ــترک همه ي تعاريف  به عبارت ديگر، عنصر مش
مديريت ارتباط با مشتري، عبارت است از: نفوذ 
تکنولوژي مبني بر تعامل بین شركت و مشتري، 
ــیله، شركت، محصوالت و خدمات  تا به اين وس
ــتري معرفي و مشتريان جديد را  خود را به مش
جلب كند و يا روابط خود با مشتريان را گسترش 

دهد.
در واقع، مديريت ارتباط با مشتری، تکنولوژی های 
جديد بالقوه و بازاريابی رابطه ای را با هم تركیب 
ــودآور را با  ــه ای درازمدت و س ــد تا رابط مي كن
ــد. دلیل اصلی استفاده ي  ــته باش مشتری داش
شركت ها از مديريت ارتباط با مشتری، تالش در 
ــی از راه ارائه ي ارزش  ــب مزيت رقابت جهت كس
ــتری است. اين ارزش، در صورتی  بیش تر به مش
ــركت بین مشتريان خود  به وجود می آيد كه ش

تمايز قائل شود. 
ــزاری براي مديريت  ــازی ابزارهای نرم اف پیاده س
ارتباط با مشتری، به تنهايی اين نتیجه را تضمین 
نمی كند؛ زيرا اگرچه نقش فنّ آوری اطالعات در 
اين رابطه بسیار مهم است، ولی مديريت ارتباط 
با مشتری، چیزی بیش از يک تکنولوژی محض 
ــت. مديريت ارتباط با مشتری، به شركت در  اس
جهت برقراری يک رابطه ي نزديک با مشتری و 
دست يابی به درک بهتر از مشتری كمک می كند. 
ــیله ي تکنولوژی های پیشرفته، شركت ها  به وس
ــع آوری اطالعات زيادی در خصوص  قادر به جم
ــتريان خواهند بود. اين اطالعات می توانند  مش
ــامل: رفتار خريد، سوابق مشتری،ويژگی های  ش
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روانشناختی و جمعیتی آنان باشد. اين اطالعات، 
به تنهايی كمکی به شركت نمی كنند؛ بلکه يک 
ــركت يا سازمان، می تواند با دسترسی به اين  ش
ــناخت بهتری از مشتری ها و رابطه ي  داده ها ش

بهتر و سودآورتری را به دست آورند.
ــه اطالعات بخش های  ــن، CRM نیاز ب بنابراي
ــتری دارد كه آن را دريک  مختلف مرتبط با مش
پايگاه داده متمركز كرده و به طور هوشمندانه ای 

از آن ها استفاده كند.
ــار بخش های  ــد در اختی ــگاه داده، باي ــن پاي اي
ــتريان  ــركت كه به نوعی با مش مختلف يک ش
مرتبط هستند، قرار گیرد تا كاركنان هر بخش 
ــناخت مشتريان را داشته باشند؛  نیز، فرصت ش
ــورت، ارتباطات رضايت بخش تر و  كه در اين ص
ــازگارتری با مشتريان ايجاد می شود كه البته  س
ــته  ــه كانال ارتباطی خاصی وابس اين ارتباط ب
نیست. با استفاده ي صحیح از CRM، شركت ها 
ــتر ی  ــده از مش می توانند به اطالعات به روزش
دسترسی داشته باشند و به اين ترتیب، كارايی و 

اثربخشی شركت افزايش می يابد.
ــتری، تنها  ــت ارتباط با مش ــتفاده از مديري اس
ــد؛ بلکه برای  ــركت ها منافع نمی آفرين برای ش
ــتريان نیز، ارزش هايی را به وجود می آورد.  مش
شخصی سازی5، راحتی6 و سادگی7، ارزش هايی 
ــتری به وجود می آيند..به  هستند كه برای مش
ــتريان با صرفه جويی در وقت  عبارت ديگر، مش
ــه، می توانند به اطالعات و خريد بهتری  و هزين
ــت يابند.عالوه بر اين، پشتیبانی از مشتری  دس

ــه ي تماس ها با  ــه هم ــود؛ چراك قوی تر می ش
مشتری در زمینه های فروش، پشتیبانی، خدمات 
ــود و  و بازاريابی، به صورت متمركز انجام می ش

اين باعث رضايت مشتری خواهد شد.
از زمانی كه تکنولوژی های سّیار، همه گیر شد، 
مشتريان انتظار ارتباط با شركت ها به وسیله ي 
دستگاه هاي تلفن همراه را دارند؛ تا در هر لحظه 
و هر مکانی بتوانند فعالیت های مرتبط با خريد 
ــد. بنابراين، mCRM برای  خود را انجام دهن
رقابت و حفظ مشتريان در دهه ي كنونی الزم و 
ضروری است. در قسمت بعد، نگاهی دقیق تر به 
مفاهیم مديريت ارتباط با مشتری سّیار خواهیم 

داشت.

پیامدهای احتمالی مدیریت ارتباط با مشتری 
سّیار برای كسب وكار 

موجب همگرايی بین مديريت ارتباط با مشتری و 
تلفن های همراه،  آن است كه هر دو اين ها كسب 
و كار را  برای مشتريان و شركت آسان می كنند. 
ــتفاده از  ــمت، در خصوص منافع اس در اين قس
رسانه های سّیار برای شركت ها و مشتريان سخن 
مي گويیم. اين منافع ممکن است شامل يادگیری 
ــتريان در  ــتريان يا يادگیری در مورد مش از مش
ــد، كه اين  ــه ي عالئق و نیازهای آنان باش زمین
ــود خدمات بهتر و شخصی تری به  باعث می ش
مشتريان ارائه شود.به عنوان مثال، اينترنت اين 
قدرت را به مشتريان داده كه اطالعات خود را به 
روز كرده، محصوالت و خدمات را با هم مقايسه 

ــركت ها در تماس باشند.به عبارت  كنند و با ش
ديگر، مديريت ارتباط با مشتری سّیار، به دنبال 
پیدا كردن راه هايی برای ايجاد تعامل بهتر بین 
شركت و مشتريان است كه هر چه اين ارتباطات 
ــد، صرفه جويی در زمان و هزينه  دامنه دارتر باش

نیز، بیش تر خواهد بود.
استفاده از تلفن همراه، شیوه های جديدی برای 
مديريت ارتباط با مشتری فراهم آورده كه قبل 
از آن امکان پذير نبوده است. از اين رو، انتظارات 
ــتفاده از تلفن همراه در كنار  زيادی نیز برای اس
مديريت ارتباط با مشتری وجود دارد. براي مثال، 
sms، كانالی است كه به صورت فردی، خودكار، 
قابل اعتماد و شخصی، اجازه ي ارتباط مستقیم 
با مشتری را می دهد. عالوه بر اين، تلفن همراه 
ــرعت باال و هزينه ي  اجازه می دهد تا پیام با س
نسبتاً پايین انتقال يابد. بنابراين، مديريت ارتباط 
با مشتری سّیار، برای صنايعی مثل خرده فروشی 
مناسب است. مديريت ارتباط با مشتری سّیار، 
يک ارتباط دوطرفه در يک زمان واقعی8 را بین 
شركت و مشتری فراهم می سازد و دريافت پاسخ 
ــد، زمانی  ــز، فوری خواهد بود..به نظر می رس نی
ــتمر بین شركت و  كه بخواهیم يک ارتباط مس
مشتری داشته باشیم، وسیله اي جز تلفن همراه، 

در عصر حاضر در اختیار نداشته باشیم.
ــمت بعد، به جنبه های كلیدی به منظور  در قس
راه اندازی مديريت ارتباط با مشتری سیار اشاره 

می كنیم.

 نيازهای
 بيرونی
سیستم

ويژگی های 
mCRM

نيازهای 
درونی 
سيستم

سیستم CRMپايگاه داده مشتری

قوانین شركت
operator gateway

mCRM نرم افزار
شماره ِي پیام كوتاه

هزينه ي پیام كوتاه

زير ساخت تلفن همراه

Permission مديريت رسانه

مديريت و نظام مندی
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جنبه هاي كلیدي براي شروع مدیریت ارتباط 
با مشتري سّیار

ــد، تکنولوژي،  همان طور كه پیش از اين بیان ش
نقش قابل توجهي در مديريت ارتباط با مشتري 
ــتم ها  ــعه ي اين نوع سیس دارد. از آن جا كه توس
ــت،  ــک عدم قطعیت عمده اس ــامل ي عمدتاً ش
ــري در اجرايي كردن  ــش حیاتي ت فنّ آوري، نق
ــّیار بر عهده دارد.  مديريت ارتباط با مشتري س
ــتريان نیز، به سادگي اقدام به  عالوه بر اين، مش
ــراي كاركردهاي  ــتفاده از تلفن همراه خود ب اس
جديد نمي كنند. بنابراين، چالش اصلي آن است 
كه مشتريان، پورتال شركت ها را روي گوشي هاي 

تلفن همراه باز كرده و از آن استفاده كنند. 
ــركتي بخواهد از مديريت ارتباط  در واقع، اگر ش
با مشتري سّیار استفاده كند، بايد تکنولوژي هاي 
مرتبط با mCRM را بسازد و ابهامات فنّ آوري 
ــركت  در اين خصوص را حل كند. پس از آن، ش
بايد روش هاي ارتباط با مشتري و بازاريابي از راه 
ــد. بنابراين، براي اجرايي  تلفن همراه را پیدا كن
كردن مديريت ارتباط با مشتري سّیار، دو جنبه 

بايد بررسي شود:
1- تکنولوژي
2- بازاريابي

mCRM جنبه های كلیدی برای اجرای
سطح فنّ آوري 

ــأله ي حیاتي براي  ــطح فنّ آوري، پنج مس در س
ــه ي آن ها، در زمینه ي  بحث وجود دارد كه هم
ــازي مديريت ارتباط با  منابع الزم براي پیاده س

مشتري سیار مطرح مي شوند.
مسئله ي اول: آن است كه شركت بايد سروري را 
براي انجام فعالیت هاي mCRM داشته باشد كه 
به وسیله ي آن، بتواند ارسال، دريافت و ذخیره ي 

تعداد زيادي SMS و MMS را انجام دهد.
ــركت مي تواند اين  ــن زمینه، مديريت ش  در اي
فعالیت را در ساختار سازماني شركت  انجام دهد، 
يا اين كه آن را Outsource كند؛ كه در صورت 
تصمیم مديريت شركت مبني بر انجام اين فعالیت 
Provider در خارج از ساختار شركت، مي توان از

هايي كه در زمینه ي بازاريابي و مديريت ارتباط با 
مشتري موفق هستند، استفاده كرد.

ــت كه مديريت شركت بايد  مسئله دوم: آن اس
تصمیم بگیرد كه چگونه شماره ي سرويس پیام 
ــت آورد كه معموالً در كشورهاي  كوتاه را به دس
ــرات در اختیار  ــرويس را مخاب ــف، اين س مختل
متقاضیان قرار مي دهد. البته اين امکان نیز وجود 
دارد كه متقاضیان اين شماره را از ارائه كنندگان 
ــاره بگیرند. ــي تلفن همراه اج ــات بازارياب  خدم

در واقع، زماني از اين حالت استفاده مي شود كه 
شركت نخواهد شماره اي براي سرور پیام كوتاه 
خود داشته باشد و يا در ابتداي فعالیت مديريت 

ارتباط با مشتري سیار قرار دارد.
ــوم: نگراني در سطح تکنولوژي است.  مسئله س
ــماره هاي اپراتورهاي سرويس دهنده  كلیه ي ش
بايد امکان ارسال پیام به اپراتور پیام رساني شبکه 

ــند. در واقع، مخاطبان هدف براي  را داشته باش
ــبکه ي گسترده ي  هر مجموعه اي، مربوط به ش
ــت. بنابراين، مجموعه بايد  يک كشور خاص اس
ــد. براي  ــبکه ها متصل باش به همه ي اجزاي ش
ــي 2 اپراتور تلفن  ــال، در ايران به طور تقريب مث
همراه وجود دارد؛ پیچیدگي اتصال به هر شبکه 
به طور مستقیم قابل توجه است و به موقعیتي كه 

بازاريابان در آن قرار دارند، بستگي دارد.
اپراتور اصلي، خدمات سرويس اتصال به شبکه ي 
پیام دهي را فراهم مي كند. اين سرويس، معموالً 
ــال و دريافت SMS و  رابط پیام نام دارد كه ارس
MMS بین دستگاه تلفن همراه و سیستم هاي 

اطالعاتي شركت را ممکن مي سازد. 
ــه ي تنظیمات مديريت  ــت خدمات و هزين قیم
ــت؛ زيرا بايد بابت اين  ــتري باال اس ارتباط با مش
ــیله ي هر تعداد اپراتوري كه  خدمات كه به وس
ــور وجود دارند و به سرورهاي ما خدمات  در كش

مي دهند، هزينه پرداخت شود.
ــتورالعمل هايي  ــئله ي چهارم: قوانین و دس مس
ــركت بايد آن را در نظر بگیرد و بر  ــت كه ش اس
ــرور مديريت ارتباط با مشتري  روند  عملکرد س
ــود؛ چراكه قبل از اجراي  سیار شركت حاكم ش
ــورد نظر،  ــرور و خدمات م ــد س mCRM، باي
آماده باشد. اين دستورالعمل ها و قوانین، شامل 
درخواست هايي است كه از طرف مشتريان داده 
مي شود و يا سرويس هايي است كه قرار است به 
مشتريان ارائه شوند و بدون داشتن آن ها، سرور 
ــال اطالعات  ــت، ذخیره و يا ارس ــادر به درياف ق
ــن، دريافت اطالعات از  ــد بود. عالوه بر اي نخواه
ــتن يک منطق نرم افزاري  ــتريان بدون داش مش
پشت آن، غیر ممکن است. براي اين كه مطمئن 
ــه در بانک اطالعات  ــیم كه اطالعات مربوط باش
ذخیره مي شود، بايد يک برنامه ريزي دقیق انجام 
ــامل: سّن، جنس، عالئق و  شود،  كه مي تواند ش
منطقه ي جغرافیايي باشد و به كمک اين كلمات، 
سرور Mobile Marketing مي تواند پیام هاي 
ــیده كه مربوط به يک شركت خاص است را  رس

شناسايي كند.
ــور كلي،  ــت. به ط ــم: قیمت اس ــئله ي پنج مس
ــه گزينه براي تنظیم قیمت به ازاي هر پیام  س
ــه ي اول، قیمت  ــود دارد. گزين ــده وج ارسال ش
طبیعي يک پیام كوتاه است كه اپراتور آن را ارائه 
مي دهد. گزينه ي دوم، پیام كوتاه رايگان است و 
ــوم، پرداخت هزينه ي پیام كوتاه بر  گزينه ي س
اساس نرخ حق العمل است كه با توجه به مسائل 
فوق و بر مبناي انتخاب خدمات دريافتي توسط 

كاربر هزينه محاسبه مي شود.

 سطح بازاریابي 
ــازي فني ارتباط با مشتري،  از آن جا كه پیاده س
چالش كلیدي شركت ها در بازاريابي و تعامل با 
مشتري است، در اين بخش به دو موضوع اشاره 
مي كنیم. موضوع اول آن است كه چگونه مشتريان 
را ترغیب كنیم تا از گوشي هاي تلفن همراه خود 

براي تعامالت با شركت استفاده كنند.

ــان هدف خود  ــركت،  بايد مخاطب ــت ش مديري
ــدف از ارتباطات را  تعیین  ــايي كند، ه را شناس
ــب را طراحي كند و از رسانه اي  كند، پیام مناس
ــوي  ــتريان را به س ــتفاده كند كه بتواند مش اس
ــت، بازخوردها  ــد و در نهاي ــركت متمايل كن ش
ــت ارتباط  ــد و مفهوم مديري ــع آوري كن را جم
ــتراتژي بازاريابي خود  ــتري سیار را به اس با  مش
اضافه كند، كه در اين زمینه دو حالت وجود دارد. 
يکي آن كه، صرفاً براي انجام فعالیت هاي بازاريابي 
ــتفاده شود و دوم، شبکه ي تلفن  تلفن همراه اس
ــود؛  همراه با كانال هاي بازاريابي موجود ادغام ش
ــت دوم، كارايي بیش تري حاصل خواهد  كه حال
شد. درواقع، براي پیاده سازي مديريت ارتباط با 
مشتري، بهتر است به وسیله ي تلويزيون، راديو، 
روزنامه و اينترنت، مشتريان را تشويق به استفاده 
ــركت و به منظور  از تلفن همراه براي ارتباط با ش

انجام فعالیت  هاي بازاريابي و خريد كرد. 
ــي  ــت كه در به دقت بررس ــوع دوم، آن اس موض
كنیم كه آيا از لحاظ قانوني، مي  توان پیام كوتاه 
براي  مشتريان ارسال كرد يا خیر؟ براي اين كار، 
شركت بايد از قبل از مشتريان خود اجازه بگیرد 
ــال  كه پیام هاي بازاريابي خود را براي آن ها ارس

كند.

جمع بندی و نتیجه  گیری
ــتری  در اين مقاله، مفهوم مديريت ارتباط با مش
ــد و فرصت هايی كه در صورت  ــیار تشريح ش س
استفاده از اين تکنولوژی نصیب صاحبان كسب 
ــتريان می شود،  نیز مورد بررسي قرار  و كار و مش

گرفت.
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هدف بعدي اين مطلب، شناخت مسائل اساسي 
براي پیاده سازي و استفاده از مديريت ارتباط با 
مشتري سیار بود. و از آن جا كه مديريت ارتباط 
ــای مديريت  ــّیار، يکی از كانال ه ــتری س با مش
ــت، پس از ارائه ي مفاهیم  ارتباط با مشتری اس
پايه ي مديريت ارتباط با مشتری، مفاهیم اولیه ي 
مديريت ارتباط با مشتری سیار توضیح داده شد 
و به مشخصه های يک سیستم مديريت ارتباط با 

مشتری سّیار اشاره شد.
ــرای اجرايی  ــن، به تئوری پیش زمینه ب همچنی
ــتمي  اشاره شد، كه بنابراين  كردن چنین سیس
ــگاه داده از  ــرورت وجود يک پاي ــوري، به ض تئ
مشتريان،  رفتارهاي خريد، مشخصات شخصي 
و روان شناختي آنان پرداختیم و دسترسی به يک 
سرور به منظور پشتیبانی از اين عملیات، داشتن 
ــماره ای  برای ارائه ي خدمات و اعمال قوانین  ش
ــرور، از ديگر الزامات  ــب و كار شركت در س كس

پیاده سازی اين سیستم معرفی شد.
مزايای استفاده از اين سیستم برای مشتريان و 
صاحبان كسب و كار و بررسی موارد تکنولوژيکی، 
بازاريابی و هزينه ای از ديگر موارد تشريح شده در 

اين مقاله بود.
گفتیم كه استفاده از تلفن همراه به منطور انجام 
ــور تجاري، يکي از بهترين و حتي تنها گزينه  ام
براي كسب مزيت رقابتي در زمینه ي بازاريابي و 
ــب و كار در دهه ي  اخیر است. با اين وجود،  كس
ــده در اين مقاله، تنها اشاره اي به  موارد مطرح ش

ــتفاده از اين تکنولوژي در كسب وكارها  آغاز اس
ــیار كاربردي تري از اين  است و كاركردهاي بس

سیستم در آينده مورد انتظار است.
ــتفاده از اين تکنولوژي  ــور ما، موارد اس در كش
ــال اخیر، كاماًل  ــات بانکي طي چند س در عملی
ــهود است. از اين رو، با توجه به اين كه انجام  مش
ــر عملکرد تلفن همراه،  عملیات بانکي مبتني ب
يکي از الزامات اكثر سیستم هاي خريد و فروش 
ــود، گوياي آن است كه يکي از  ــوب مي ش محس
زيرساخت هاي استفاده از اين سیستم در كشور 
فراهم آمده است و صاحبان كسب وكار، مي توانند 
ــتفاده از اين  با فراغ بال بیش تري در زمینه ي اس

سیستم، تصمیم گیري كنند.
ــیاری از صاحبان كاال يا  ــال، روزانه بس براي مث
ــراي انجام امور گمركی،اطالع  نمايندگان آنان ب
ــبه ي  ــور، محاس ــه كش ــود ب از ورود كاالی خ
ــود از بنادر  ــل كاالی خ ــاب، تحوي صورت حس
ــکله های مختلف مراجعه  مختلف كشور، به اس
می كنند و اين امر، هزينه و زمان زيادی را از آنان 
صرف می كند. اين در حالی است كه استفاده از 
ــريع امور، كاهش  اين تکنولوژی، می تواند در تس
ــانی بهتر،  ــازی، اطالع رس ــفاف س هزينه ها، ش

رضايتمندی مشتری و... تاثیر داشته باشد.
در واقع، با جمع آوری و تحلیل داده های موجود 
ــتفاده از ابزارهای  در پايگاه داده های فعلی و اس
تحلیل و داده كاوی، می توان اطالعات منسجمی 
ــت آورد، روند شناخت  از  ــتريان را به دس از مش

ــتريان را هدفمند كرد و با ارائه ي پیغام  هاي  مش
مناسب به مشتريان كه بر اساس نیاز هر مشتري، 
شخصي سازي مي شود، او را از وضعیت كااليش 
ــاخت و يا با ارائه ي يک پورتال كه قابل  مطلع س
ــتفاده بر صفحه ي تلفن همراه باشد، جلوي  اس

بسیاري از مراجعه هاي غیرضروري را گرفت.
البته برای تحقق اين امر، ضرورت فرهنگ سازی 
ــاعد در زمینه ي  ــاخت مس ــود يک زير س و وج
خدمات تلفن همراه و يا وجود provider های 
قوی كه اين عملیات را انجام می دهند،  اجتناب  

ناپذير است. ■

پانويس
1) CRM: Customer Relationship Man-
agement
2) mCRM: Mobile Customer Relation-
ship
3) Personalization
4) RM:Relational Marketing
5) Customization
6) Convenience
7) Simplicity
8) Real Time

 منابع 
در دفتر نشريه موجود است.
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كشتيراني  شركت هاي  المللي،  بين  حقوقي  مشاوران  اعتقاد  به 
دريافته اند كه تا قبل از پايان سال جاري، دريافت وام هاي مالي براي 

صنعت حمل  و نقل دريايي بسيار مشكل خواهد بود. 
بر پايه اين گزارش به نقل از Fairplay، در حال حاضر، تقريباً فعالیت تمام 
بانک هاي پیشرو و برجسته در صنعت كشتیراني، با مشکل مواجه شده است. 

بودجه سال جاري اكثر اين بانک ها مصرف شده و مديران اين بانک ها درخواست 
كرده اند كه تا حد ممکن اعطاي وام حتي به مشتريان فعلي و خوب، متوقف شود. 
مشاوران حقوقي صنعت دريايي اعتقاد دارند كه حتي اگر مقداري از اين بودجه 
هم باقیمانده بود، تعريف يک پروژه جديد براي فاينانس، تا قبل از سال نو بسیار 

مشکل بود. 
تعداد معدودي از بانک هايي كه اخیراً به اعطاي وام پرداخته اند، از بهبود نرخ ها 
نسبت به گذشته بهره مند شده اند، اما در همین حال مشکل بسیاري از بانک ها 
اين است كه هزينه هاي آنها براي تأمین وجوه بانکي به اندازه اي زياد است كه 
آنها بايد براي اعطاي وام، مبلغي را عالوه بر نرخ  سود LIBOR )نرخ بین بانکي 

ارزها در بازار بین المللي (دريافت كنند. 
به اعتقاد اين افراد اينکه بانک ها زيان هاي غیرقابل اجتناب را از طرف مشتريان 
شان در بخش كشتي هاي تانکر و فله خشک را بپذيرند به میزان ذخیره نقدي 
و مدل كسب و كاري بستگي دارد كه در شركت هاي حمل فله خشک و تانکر 

پذيرفته شده است. 
اما حقیقت اين است كه هر بانکي با امکان اعطاي وام عمده به شركت هاي تانکر 
و فله خشک، بايد وقوع بسیاري از مشکالت را از طرف مشترياني كه در فهرست 

قرار دارند پیش بیني كند و آماده ضرر و زيان باشد.

نخستين كشتي ساخت جمهوري آذربايجان 
دو سال ديگر تحويل می شود. 

بر پايه اين گزارش، به گفته مديرعامل شركت 
ملي نفت آذربايجان )سوكار ( اين كشتی در سال 

2013 میالدي به آب انداخته خواهد شد.
گاز  و  نفت  تولید  رشد  با  وي  اظهارات  به  بنا   
آذربايجان، اين كشور به كشتي هاي جديدي نیاز 
خواهد داشت و از سال 2013 میالدي به بعد 
در تامین كشتي هاي مورد نیاز خود از سفارش به 

كشورهای ديگر بی نیاز خواهد شد. 
با  كه  كشور  اين  كاسپین  يارد  در  كشتي  اين 
مشاركت سوكار و كپل سنگاپور احداث شده، در 

حال ساخت است. 

به اعتقاد كارشناسان، خودكفايی آذربايجان در 
برای  تلنگری  تواند  مي  سازی  كشتی  صنعت 
كشتی سازان ايراني بويژه صنايع دريايی در شمال 
كشور براي از دست دادن بازاری باشد كه شايد 

می توانست در اختیار ايران باشد.

روسيه به جمهوري آذربايجان پيشنهاد داده 
است تا با مشاركت يكديگر به باستان شناسي 

در درياي خزر اقدام كنند. 
بر پايه اين گزارش، اين پیشنهاد از سوی آكادمي 
علوم RAS روسیه به جمهوري آذربايجان ارائه 

شده است. 

روسیه به حفاري در آب هاي درياي خزر بسیار 
عالقه مند است و مذاكرات در خصوص مشاركت 

دو كشور در اين پروژه در حال انجام است. 
كاوش های  دارند  اعتقاد  نیز  آذربايجان  مقامات 
باستانی در درياي خزر نیازمند سرمايه گذاري هاي 

زيادي است.

تداوم مشکالت مالي صنعت حمل و نقل 
دریایي جهان تا پایان سال جاري میالدي  

آذربایجان در صنعت كشتی سازی خودكفا می شود 

كاوش های باستان شناسی روسیه و جمهوري آذربایجان 
در دریای خزر 

اقدام قبرس در بهره برداری از مخازن نفت و گاز شرق دريای مديترانه، با مخالفت 
جدی تركيه روبرو شده است. 

بر پايه اين گزارش، دولت تركیه اقدام قبرس در بهره برداری از مخازن نفت و گاز دريای 
مديترانه را عملی تحريک آمیز دانسته است. 

حفاری های  در  آنها  اقدام  ساختن  متوقف  برای  تالش  و  تركیه  مخالفت  قبرس،  مقامات 
دريايی به منظور استخراج نفت و گاز از دريای مديترانه را يک تهديد ارزيابی كرده اند. 

تركیه حتی برای ارعاب قبرس، ناوهای جنگی خود را نیز به شرق دريای مديترانه منتقل 
كرده است. 

و  نفت  منابع  اين  از  برداری  بهره  برای  خود  دانستن حق  قانونی  نیز ضمن  قبرس  دولت 
استفانوس  بپردازند.  به میانجی گری  اين زمینه  تا در  المللی خواسته  بین  از مراجع  گاز، 
استفانو، سخنگوی دولت قبرس در اين باره اظهار داشت: اين يک تنش به حساب نمی آيد 

و مسئله ای نیست كه به اقدام نظامی نیاز داشته باشد. 
به گفته وي اين مسئله به اقدامات سیاسی و ديپلماتیک نیازمند است. 

وي افزود: اين مسئله ای است كه به استقالل جمهوری قبرس ارتباط پیدا می كند. 
منشأ بحران بوجود آمده در فاصله 200 مايل دريايی از شرق ساحل قبرس قرار گرفته است؛ 
يعنی ذخاير عظیمی از گاز طبیعی كه قبرس سعی دارد با همکاری رژيم اشغالگر قدس از 

آن بهره برداری كند. 
تاكنون قبرس مجبور به واردات نفت و گاز از كشورهای ديگر بود، اما به عقیده ی كارشناسان، 
در صورتی كه حفاری های مذكور با موفقیت به انجام برسد، می توان از اين طريق میزان 

3.5تريلیون مترمکعب گاز استخراج كرد. 
كشف اين مخازن در نزديک سواحل قبرس، می تواند اقتصاد اين كشور را متحول سازد و 

يک منبع جديد برای تأمین گاز اروپا باشد.

مخالفت تركیه با فعالیت های اكتشافی قبرس 
در مدیترانه 

دریانوردان هندي شکایت می كنند
دريانوردان هندي از 42 شركت مالك كشتي به دادگاه شكايت كردند. 

بر پايه اين گزارش، اتحاديه ملي دريانوردان هند) NUSI (در دادگاه عالي 
Bombay از 42 مالک كشتي به دلیل عدم پرداخت دستمزد دريانوردان 

شکايت كرده است. 
اين شركت ها بايد به دلیل حمل كاالي خطرناک و حاوي راديواكتیو، ماهانه 
10 هزار روپیه به دريانوردان پرداخت كنند. از جمله شركت هاي مالک كشتي 
 SCI، Great Eastern،كه از آنها شکايت شده است مي توان به شركت هاي

Mercator، Relaince و Varun اشاره كرد. 
 

ميليون   400 ارزش  به  قراردادي  هيوندايي  كشتي سازي  شركت 
دالر امضا كرد. 

بر پايه اين گزارش، طبق اين قرارداد كه با شركت BW Group سنگاپور 
امضا شده است دو فروند كشتي حمل LNG ساخته خواهد شد. 

انتظار مي رود اين كشتي ها در سال هاي 2014 و 2015 میالدي تحويل شوند. 

سفارش 400 میلیون دالري سنگاپور به 
هیوندایي
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روسيه  دفاعی  صنايع  ارشد  مقام  يك 
اعالم كرد: روسيه در ماه آينده ميالدی 
به  را  اتمی  زيردريايی  فروند  يك 

هندوستان اجاره می دهد.  
نشده،  فاش  نامش  كه  روسی  مقام  اين 
بود  قرار  گفت:  ريانوستی  خبرگزاری  به 
زيردريايی اتمی نرپا در سال 2008 میالدي 
دلیل  به  اما  شود،  داده  اجاره  هندوستان  به 
به  آن  واگذاری  فنی،  مشکالت  برخی  بروز 

تأخیر افتاد. 
در  نرپا  اتمی  زيردريايی  آزمايش  جريان  در 
نوامبر سال 2008، بر اثر نشت گاز سمی، 20 
شدند.  كشته  روس  فنی  كارشناس  و  ملوان 
روسیه و هندوستان در سال 2004 میالدي 
موافقت نامه ای برای واگذاری زيردريايی اتمی 
امضاء  را  كشور  اين  به  اجاره  شرايط  در  نرپا 

كردند. 
 650 هندوستان  نامه،  موافقت  اين  مطابق 
میلیون دالر برای نوسازی زيردريايی مذكور، 

به روسیه پرداخت كرده است. 

كار  دستور  در  موضوع  اين  است،  گفتنی 
وزير  انتونی،  كوريان  آراكاپارامبیل  مذاكرات 
سرديوكوف،  آناتولی  با  هندوستان،  دفاع 

همتای روسی خود، در مسکو قرار دارد.

ورود یک كشتی دیگر ژاپن به آب های 
مورد مناقشه چین  

دولت ژاپن به منظور باالبردن امنيت در جزاير مورد مناقشه شرق 
به  مجهز گشت زنی  فروند كشتی  يك  دريای چين سنكاكوس 

منطقه اعزام كرد.  
بر پايه اين گزارش به نقل از تلويزيون NHK ژاپن، اين كشتی گشت زنی 
باند  دارای  و  شد  آب  وارد  اوكیناوا،  در  بندرايشیگاكی،  در  تنی   1300

مخصوص فرود بالگرد و ديگر تجهیزات نظامی است. 
بندر ايشیگاكی نزديکترين پاسگاه گارد ساحلی ژاپن به جزاير سنکاكوس 
به شمار می رود كه از سوی ژاپن كنترل می شود و مورد مناقشه با چین 

است. 
اين كشتی گشت زنی، سومین كشتی گارد ساحلی ژاپن در اين منطقه است 

كه در صورت بروز حادثه، وارد عمل خواهند شد. 
تنش ها بر سر اين جزاير پس از اينکه يک فروند قايق ماهیگیری چینی 

توسط گارد ساحلی ژاپن تهديد شد، باال گرفته است. 
ورود كشتی های چینی به آب های ژاپن و اطراف جزاير سنکاكوس دولت 

ژاپن را نگران و اين كشور را وادار به واكنش كرده است.

كشف ذخیره جدید گازی در آب های انگلیس  
شركت يی.آن از كشف ذخيره گازی در جنوب دريای شمال خبر داد. 
بر پايه اين گزارش به نقل از خبرگزاری رويترز، شركت يی.آن يی اند پی 
انگلیس اعالم كرد: پس از حفاری در منطقه تالمونت انگلیس در جنوب 

دريای شمال، يک ذخیره گازي كشف كرده است.
فرانک سیوراستن، مديراجرايی بخش اكتشاف و تولید موادهیدروكربوری 
شركت يی.آن، در بیانیه ای اعالم كرد: اين اكتشاف، گام مهم ديگری در 

بخش باالدستی اين شركت به شمار می رود.
بنابراين گزارش، حداكثر تولید گاز از اين چاه كه در بیش از 200 فوتی يک 

ساختار ماسه سنگی قرار دارد، 50 میلیون فوت مکعب در روز است.
مدير اجرايی اين شركت گفت: نتايج بررسی ها درباره چاه گازی تالمونت 
توسعه  درباره  مطلوب  ارزيابی  منظور  به  و  است  امیدواركننده  بسیار 
استراتژيک اين اكتشاف، اين نتايج ضمیمه مطالعات و بررسی های در حال 

انجام آن خواهد شد.
شركت يی.آن يی اند پی همچنین اعالم كرد: تولید نفت و گاز از میدان های 
انگلیس، نروژ، روسیه و آفريقای شمالی سال گذشته 8 میلیارد و 600 
میلیون مترمکعب بوده كه با بهره برداری از میدان های جديد در سال های 

فرارو، پیش بینی می شود اين رقم افزايش يابد.
شركت يی.آن و شركت دانا پترولیوم با داشتن سهام مساوی، مجوز توسعه 

چاه تالمونت را در اختیار دارند.

افزایش سود و درآمد بندر نوروسیسک روسیهروسیه به هند زیردریایی اتمی اجاره می دهد  
ميزان سوددهی بندر نوروسيسك روسيه در نيمه نخست سال جاری 

ميالدی افزايش يافت. 
بر پايه اين گزارش، سود خالص اين بندر كه در حاشیه دريای سیاه واقع است، 
در نیمه نخست سال جاری میالدی با 43 درصد افزايش نسبت به مدت مشابه 
در سال گذشته از 155 میلیون دالر به 222 میلیون دالر و درآمد آن با 42 

درصد افزايش به494.1 میلیون دالر رسید. 
عالوه بر آن انتظار می رود با برداشت ممنوعیت صادرات غالت از اين بندر 
كه اخیراً صورت گرفته است عملکرد اين بندر در نیمه دوم سال نیز به میزان 

چشمگیری افزايش يابد. 
پیش بینی می شود صادرات غالت از اين بندر از نیمه دوم سال جاری تا نیمه 

نخست سال آينده میالدی به 23 میلیون تن برسد. 
حجم جابجايی غالت در اين بندر در ماه جوالی سال جاری 800 هزار تن و در 

ماه آگوست يک میلیون تن گزارش شده است.

دزدان دريايي به يك فروند يدک كش در آب هاي سنگاپور حمله كردند. 
بر پايه اين گزارش، به نقل از Sea Trade، يک شناور يدک كش به هنگام يدک يک تانکر 
حمل مواد شیمیايي در تنگه سنگاپور بود مورد حمله دزدان دريايي قرار گرفت. پنج دزد 
دريايي مسلح به اين شناور سنگاپوری با نام Britoil 71 حمله كردند و پس از دزديدن 

پول و اشیاء قیمتي، شناور را ترک كردند. 
در جريان اين حمله به هیچ يک از خدمه يدک كش آسیبي وارد نشد. 

اين حادثه ششمین حمله دزدان دريايي در اين منطقه از آغاز سال جاري میالدي تا كنون است.

حمله به یک یدک كش در آب هاي سنگاپور

مسیرهاي آبي روسیه جایگزین كانال سوئز می شود

مسيرهاي آبي روسيه به زودي جايگزين 
كانال سوئز خواهند شد. 

بر پايه اين گزارش، به گفته “ والديمیر پوتین 
“نخست وزير روسیه ؛ اين كشور به زودي در 
بخش حمل ونقل كاال بین آسیا و اروپا رقیب 

كانال سوئز خواهد شد. 
روسیه قصد دارد با توسعه صنعت كشتیراني 
در قطب شمال مسیر جديد ريلی و بندری در 

منطقه مورمانسک قطب شمال ايجاد كند. 
روسیه ظرف 9 سال آينده به سرمايه گذاري 
در اين بخش خواهد پرداخت، اين كشور در 
ساخت  براي  دالر  میلیون   733 دارد  نظر 

كشتي هاي يخ شکن سرمايه گذاري كند. 
شمال  قطب  مسیر  كارشناسان،  گفته  به 
آسیا- منطقه  و  اروپا  بین  مسیر  كوتاه ترين 

اقیانوس آرام است 
قیمت  به  توجه  با  كارشناسان  اين  اعتقاد  به 

كشتی ها  كه  طوالني  مسیر  و  سوخت  باالي 
كنند  طی  سوئز  كانال  از  عبور  برای  بايد 
قطب  از  عبور  كشتیراني  خطوط  از  بسیاري 

شمال را انتخاب خواهند كرد
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ــردم را گرد  ــترک، م ــا تهديدی مش ــدازه مواجه ب ــی به ان ــچ عامل هی
ــه در هفتم  ــت ك ــده، همان اتفاقی اس ــی آورد. رويداد يادش ــم نم ه
ــت  ــان برگزاری دومین نشس ــال 2010 میالدي، درجري ــامبر س دس
ــا  ــوس ب ــی )Grand Baie( ماوريتی ــد ب ــه ای وزرا در گران منطق
ــت، به میزبانی  ــت. در اين نشس ــی به وقوع پیوس ــوان دزدی درياي عن
ــن بولل ــوالم )Navin Ramgoolam( و آروي ــن رامگ ــان ناوي  آقاي
ــور خارجه  ــر و وزير ام ــت وزي ــب: نخس ــه ترتی )Arvin Boolell(ب
ــور دزدی دريايی،  ــل متحد در ام ــازمان مل ــاور ويژه س موريتانی، مش
 Baroness( ــتون آقای جک النگ )Jack Lang(، آقای بارونس آش
ــد خارجی اتحاديه اروپا و نمايندگان همه ي  Ashton( نماينده ي ارش

كشورهای منطقه و سازمان هاي منطقه ای حضور داشتند.
ــزايی برخورداراست؛ زيرا برای نخستین بار،  اين رويداد از اهمیت به س
ــازمان های منطقه ای، اين چنین  ــمار قابل توجه ای از دولت ها و س ش
ــان داده اند. ــد و يکپارچه در برابر اين معضل جهانی واكنش نش متح

ــت در اين خصوص اتفاق نظر  ــركت كننده در اين نشس هیئت های ش
ــومالی يک بالی انکار ناپذير  ــتند كه دزدی دريايی در سواحل س داش
ــت كه به منزله ي خطري جدی و مستمر برای امنیت و اقتصادهای  اس

منطقه محسوب مي شود.
ــه موج جنايات  ــتین تالش جدی در اعتراض ب ــده نخس رويداد ياد ش
ــت كه كشتیرانی تجاری را در خلیج عدن و حاشیه اقیانوس  دريايی اس
هند آماج حمالت خود قرارداده است و اين باور نیز به عنوان حقیقتی 
ــركت كنندگان در اين نشست، نقش بسته  انکار ناپذيردر ذهن همه ش
است كه نیروی دريايی به تنهايی هرگز قادر به مقابله با دزدان دريايی 
ــوص اتفاق نظر  ــركت كنندگان دراين خص ــومالیايی نخواهدبود. ش س
ــتند كه مقابله با مردانی كه )به گزارش نشريه P&H( با دراختیار  داش
ــتی، 547 دريانورد را به گروگان گرفته اند، بايد  داشتن 23 فروند كش

در ساحل نیز، به خوبی دريا صورت گیرد.
ــتی های  ــناورهای ماهیگیری و كش روزگاری، حمله دزدان، تنها به ش

ــومالی محدود می شد؛ اما امروزه،  ــواحل س كوچک باری نزديک به س
ــکل دزدی دريايی به نواحی دوردست تا اقیانوس هند نیز گسترش  مش
ــورهای كوچک تر را نیز تهديد می كند.در ماه  يافته است كه ثبات كش
ــن، دفتردريانوردی بین المللی )IMB( منطقه برخوردار از احتمال  ژوئ
ــه 10درجه ي جنوب و  ــر دزدی دريايی )HRZ( را ب ــک به خط نزدي
ــر دريانوردی  ــه گفته مدير دفت ــش داد، اما ب ــرق افزاي  78درجه ي ش
ــال  ــتی ها س بین المللی، آقای كايروس مودی )Cyrus Mody(كش
ــته از 20.5 درجه شمالی تا 9.5 درجه جنوبی ربوده شدند. در 5  گذش
 ،Minicoy دسامبر كشتی باری مخصوص بار فله ياهان مونی از جزيره
ــمالی و  ــی كوی، در 8:12 درجه ش ــره مین ــه 67nm از جزي در فاصل
55:71 درجه شرقی- 1300nm ازسواحل سومالی وتنها 280nm از 
ــواحل كوچی) Kochi(هند ربوده شد. حتی با دراختیار داشتن 30  س
ــناور نظامي متعلق به نیروی عملیات ضد دزدی دريايی  تا 40 فروند ش
نمی توان اين فضای پهناور دريايی را از شر دزدان دريايی درامان نگاه 
داشت. درآمد دزدان دريايی رو به افزايش است- گفته ها حکايت از آن 
دارد كه برای آزادی شناور سامهو دريم)SamhoDream( مبلغ 9.5 

میلیون دالر پرداخت شده است.
ــد برای  ــیه اقیانوس هن ــورهای كوچک حاش ــی كش ــکل با ناتوان  مش
ــود )و درنتیجه  ــترده خ ــت زنی در مناطق اقتصادی پهناور و گس گش
ــیب پذير شدن اين مناطق در برابر حمالت دزدان دريايی و حضور  آس

شناور های غیرقانونی ماهیگیری( دشوارتر می شود.
ــه  ــاب ب ــی، خط ــود در گراندب ــخنرانی خ ــان س ــوالم"، درجري "رامگ
ــز  ــم  و حاي ــر عظی ــت: "تاثی ــان داش ــارت را بی ــن عب ــن اي حاضري
ــه  ــه، ب ــر بیم ــرخ باالت ــا! ن ــای م ــی براقتصاد ه ــت دزدی درياي اهمی
ــون  از 132 میلی  TEU ــر   ــوس دره ــه در ماوريتی ــش هزين افزاي
ــن ــريه كنیايی ديلی نیش ــد و نش  دالر به 185 میلیون دالرمنتهی ش
ــی- ــیردريايی دب ــر مس ــه تغیی ــزارش داد ك  )Daily Nation(گ

ــش  ــی و افزاي ــا دزدان درياي ــه ب ــاب از مواجه ــرای اجتن ــا ب مومباس

مترجم: نوروز محمدخاني

پهنای  بر  دريايی  دزدی  نام   به  دامنگير  مصيبتی 
درجريان  اما  است،  افكنده  سايه  هند  اقيانوس 
 ،)Mauritius( ماوريتيوس  در  نشستی  برگزاری 
اين مژده به شركت كنندگان در نشست عرضه شد 
يافتن  برای  و دولت ها در تالش  بندري  مقامات  كه 
رويكردی مشترک برای مقابله با اين تهديد همگانی 

هستند.
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ــه واردات  ــت  هزين ــن اس ــه 12 روز  ممک ــفر از 7 روز ب ــان س زم
ــد. ــش ده ــن افزاي ــر ت ــا را  12.5 دالر/ه ــه مومباس ــام ب ــت خ  نف

ــل  ــی ش ــان پل آدام )Jean –Paul Adam(وزير امور خارجه س ج
ــوری در اقیانوس هند متشکل از 150 جزيره( در  )Seychelles( )كش
ــريه ديپلمات اين گونه اظهارداشت كه ضررهای ناشی از  مصاحبه با نش
دزدی دريايی كه به اقتصاد اين كشور تحمیل می شود با 4درصد تولید 
ــال گذشته هزينه های  ــرايطی كه س ناخالص ملی برابری می كند، درش
مربوط به مقابله با دزدی دريايی 2.3 میلیون يورو از 100میلیون يورو 

بودجه دولتی را به خوداختصاص داد.
ــن الگوهای تجارت داخلی را به هم می ريزد: در  دزدی دريايی همچنی
دسامبر سال گذشته میالدی، ماريتیوس اعالم كرد، بیش از اين از كنیا 
ــای ترانزيتی  و هزينه های بیمه  ــده وارد نمی كند، زيرا تاخیر ه دام زن
ناشی از دزدی دريايی قیمت گوشت قرمز را بسیار افزايش داده است.

بازرگانی كروز
ــفرهای دريايی( نیز از دزدی دريايی آسیب ديده است.ماريون پول  ) س

ــی شل در تانزانیادر گفتگو با نشريه  ) Maryvonne Pool( سفیرس
ــتی های مسافربری )كروز(در اقیانوس هند  ديلی نیوز تانزانیا تعداد كش
ــده  ــه تلقی كرد )اگر نگويیم كه كامال متوقف ش ــیار كاهش يافت را بس
ــا از كاهش 95 درصدی اين صنعت در  ــت( و درگزارشي از مومباس اس

سال 2010 خبر داد.
رامگوالم اظهارداشت: "ما برای جنايت قرن هفدهم به راه حل های قرن 
بیست و يکم نیاز داريم".درعین حال، يک سخنگوی ITF درگفتگو با 
P&H اينگونه بیان داشت كه، "هیچ اكسیری برای دزدی دريايی وجود 
ــت از  ندارد". به اعتقادی وی بزرگترين نیاز در اين خصوص عبارت اس
ــتر،پیگردهای قانونی شديدتر. در  ــی، ممانعت بیش اراده جدی ترسیاس
ــکالت جدی تر است زيرا برخی از دادگاه ها  موردپیگردهای قانونی، مش
ــی اند كه نمی توانند متهمان به دزدی دريايی را خارج از آب های  مدع
ــان مورد پیگرد قراردهند.به گفته مقام های كشورهای  كشورمتبوع ش
ــئولیت سیستم های قضايی اين كشورها بسیار  سی شل و كنیا،بار مس
سنگین است و ماوريتیوس در تالش است اصالحاتی در سیستم قضايی 

اين كشورها برای مقابله با معضل دزدی دريايی ايجاد كند.
ــکاری منطقه ای برای مقابله با دزدی  ــا اين وجود، بولل برنیاز به هم ب
ــئولیتی مشترک به  دريايی اصرار می ورزد: "مقابله با دزدی دريايی مس
شمار می رود. اين مقوله در واقع جنگی است كه هیچیک از كشورهای 
ــاحلی ياغیر ساحلی به تنهايی نمی تواند از پس آن برآيد.  جزيره ای س
ــد،  ــی دراقیانوس هند پیشنهادش ــتقراريک ناو جنگ درماه جوالی اس
ــتای تسهیل  اماتالش ها به ايجاد هماهنگی بین مقامات  قانونی درراس
ــومالی،  ــی دزدان دريايی خارج از آب های س ــد پیگری قضاي در فرآين
ــازمان های منطقه ای  تمهیدات الزم برای ايجاد ظرفیت  ها و تقويت س
ــد. ازجمله ي نتايج اين تالش ها می توان به تشکیل سازمان  معطوف ش
ــیا و افريقا)SAARPSCO( كه  ــکاری برای ثبات بنادرجنوب آس هم
ــی شل قرار دارد اشاره كرد؛ اين سازمان، مبارزه با دزدی  مقر آن در س
ــناور و حفاظت از  دريايی و ماهیگیری غیر قانونی را با بهبود كنترل ش

محیط اقیانوس هند سرلوحه كار خود قرار داده است.
ساير بازيگران منطقه ای عبارتنداز:

ــیون تیوناي اقیانوس هند و اتحاديه  ــیون اقیانوس هند، كمیس  كمیس
ــوان نماينده  ــه IAPH به عن ــوب و البت ــرق و جن ــت بندر ش مديري
ــتان و ريونیون  ــو، ماريتیوس،پاكس ــد، كنیا، مالدي ــادر جیبوتی، هن بن
)Reunion(كه همگی اثرات منفی دزدی دريايی سومالی را احساس 

كرده اند.
دربرخی موارد، بنادر مساعدت و اطالعات عملی برای كشتیرانی تجاری 
ــل، در واقع اسکله و پناهگاه  ــی ش فراهم می آورند. بندر ويکتوريا در س
ــر دزدی دريايی  ــاس خط ــت كه احس ــناورهايی اس مطمئني برای ش
ــت كمک و حضور شناورهای نیروی  می كنند. اين بندر امکان درخواس

دريايی با ارايه سوخت دارای تخفیف را فراهم می آورد. آقای پیتر فورد، 
ــالله  )Salalah( درگفتگو با P&H  گفت  ــت پايانه های بندر س رياس
ــده درتالش برای بهبود وضعیت تبادل اطالعات در مورد  كه بندر يادش

فعالیت دزدان دريايی است.
ــال گذشته، منطقه شاهد افزايش ناگهانی حمالت دزدان دريايی در  س
ــالم و مومباسا را تحت تاثیر  ــت كه بنادر دارالس جنوب HRZ بوده اس
ــد ممکن بود  ــران كننده كه اگر كنترل نمی ش ــی نگ قرارداد- افزايش
ــرات جديدی را به كانال موزامبیک بیافزايد.مقامات نیروی دريايی  خط
ــن رويداد در اواخر ماه نوامبر تالش هايی را برای  ــا در واكنش به اي كنی
ــتی های ورودی به مومباسا)با گشت  ايجاد يک داالن امنیت برای كش

زنی ناوهای نیروی دريايی در اين منطقه( به عمل آوردند.
ــدودی را در اين زمینه به عمل  ــادر، تنها مي توانند فعالیت های مح بن
ــه در رويداد گراند بی با P&H گفتگو كردند، در  ــد و همه ي افرادی ك آورن
اين خصوص اتفاق نظرداشتند كه تجديد امنیت دريايی، به اصالح يا بهبود 

وضعیت كشور سومالی وابسته است.
ــل دزدی دريايی  ــت، "راه ح ــان داش ــتون بی ــاس اين گزارش، آش ــر اس ب
ــركت كنندگان در كنفرانس  ــومالی را بايد در زمین يافت نه در دريا". ش س
ــتند كه:  ــومالی  اتفاق نظرداش ــاحلی س ــرد درون س ــورد راهب ــز در م  نی
راه حل طوالنی مدت برای بسیاری از اين دزدی ها و چالش های دريايی در 
بازسازی و تقويت موسسات دولتی و تجديد و اصالح سیستم قضايی سومالی 

نهفته است.
كشورهای كوچک تر)كه دراين عرصه حضوردارند( ممکن است اين پرسش را )كه 
 منطقی است( مطرح كنندكه اين مسئولیت پیچیده چقدر طول خواهدكشید؟
ــل، ضمن ارايه   ــی ش دنی فوار )Danny Faure(معاون ريیس جمهور س
ــتار بازنگری اضطراری راهبرد  ــپتامبر، خواس بیانیه ای به P&H درماه س
ــد:" تالش های موجودبه رغم به  ــوزه مقابله با دزدی دريايی ش موجوددرح
ــتن برخی نتايج، هیچ راه حل واقع گرايانه طوالنی مدت را ارايه  همراه داش

نمی دهد."
ــترک و تقويت هماهنگی و همکاری  ــال، ايجاد نوعی حس مش درعین ح
ــود در آن  ــوس هند و بنادر موج ــیه اقیان ــورهای حاش  منطقه ای بین كش
ــومالی ــرای مقابله با دزدی دريايی س ــای تاثیر گذار ب ــه رويکرده   ازجمل

 به شمار می رود.■
Ports & Harbors منبع: نشريه ی

روزگاری، حمله دزدان، تنها به شناورهای ماهیگیری 
و کشتی های کوچك باری نزدیك به سواحل سومالی 
مح�دود می ش�د؛ ام�ا ام�روزه، مش�كل دزدی دریایی 
ب�ه نواح�ی دوردس�ت ت�ا اقیان�وس هند  گس�ترش 
 یافت�ه اس�ت که ثب�ات کش�ورهای کوچك ت�ر را نیز 

تهدید می کند.
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ــه با 20 سال پیش، بسیار فرق  ــان در مقايس امروزه، وضعیت خرده فروش
كرده است. چالش هاي گذشته صورت ديگري به خود گرفته است.

در گذشته، نگراني خرده فروشان، معطوف به رسیدن جنس به فروشگاه ها 
ــر، در مراحل و  ــني هرچه تمام ت ــروزه اين نگراني به روش ــد؛ اما ام مي ش
ــطوح باالدست  چگونگي روند ورود كاال نمود مي يابد. اين نگراني ها به س
خرده فروشان راه مي يابد ودر بنادر و زنجیره ي عريض و گسترده تر تأمین 

پراكنده مي شود.
وقايعي كه در بنادر )يا در واقع در هر يک از بخش هاي زنجیره ي تأمین( 
ــان بسیار تأثیر مي گذارد. براي مثال،  رخ مي دهد. بر عملکرد خرده فروش
ــتانه يا شاخصي كه  تأخیر ورود كاال، بر درصدهاي موجودي انبار و بر آس
براساس آن خرده فروشان موفقیت خود را محک مي زنند، بسیار تأثیرگذار 
است. خرده فروشان بايد اجناس آماده در قفسه هاي فروشگاه خود داشته 

باشند، تا بتوانند آن ها را به مشتريان عرضه كنند.
بنابراين، براي خرده فروشان ارتباط و همکاري مستمر با همکاران تجاري، 
ــت. مديران بنادر، براي آن كه در موقعیت رقابتي  ــیار حايز اهمیت اس بس
ــان باز كنند و  ــد درهاي گفت وگو را به روي خرده فروش ــرار بگیرند، باي ق
ــبت به درک نیازهاي آنان اهتمام  ــتیراني نیز، بايد نس ــركت هاي كش ش

ورزند. 
ــن در اين حوزه،  درمي يابیم كه عملکرد  ــا توجه به نقش زنجیره ي تأمی ب
خرده فروشي در اين عرصه نیز، به مرور زمان پیچیده تر مي شود. از اين رو  
سطح آگاهي و شناخت خرده فروشان از  موقعیت كاالهاي خود نیز، بايد 

در زمان مشخص افزايش يابد.
ــب فعالیت هاي تولیدي )تولید انواع گوناگون كاالهاي  از آن جايی كه اغل
ــورهاي پیشرفته انجام مي پذيرد، فرايند  تجاري و صنعتي( مؤثر، در كش

كنترل و انتقال كاال از محل كارخانه ي تولیدي به قفسه ي فروشگاه ها بیش 
ــده است. خرده فروشان، به شکل فزاينده  اي نیاز  از پیش چالش برانگیز ش
ــاس مي كنند.   به كنترل بیش تر بر روند انتقال و جابه جايي كاالها را احس
ــابه دنبال مي شود: مسئوالن بنادر، بايد از  ــي مش در اغلب بنادر نیز، روش
ــت محیطي و امنیت زنجیره ي تأمین، هم براي  ايمني كاال، عملکرد زيس
ــتريان خود و هم به منظور اتخاذ تمهیدات بازدارنده  برآوردن نیازهاي مش
در روند سیاست گذاري با قانون گذاران و ساير ذي نفعان اطمینان حاصل 

كنند. 
ــاي پیش روي  ــابه چالش ه ــان در چالش هاي مش ــن، خرده فروش بنابراي
ــعي بر آن دارند تا نقش خود  ــتند؛ زيرا س ــئوالن بنادر، شريک هس مس
ــانند. آنان خیلي زود  ــت محیطي به ظهور برس را به عنوان حافظان زيس
ــازي عملکرد و به كارگیري  ــن واقعیت آگاهي يافته اند كه با بهینه س از اي
روش هايي كه در آن پايداري زيست محیطي مي تواند به بهبود عملکردها 
ــت يافتني  ــش هزينه ها كمک كند، منابع مرتبط آنان با تّجار دس و كاه
خواهد بود. هم خرده فروشان و هم مديران بنادر، برخوردار از سهام داران 
ــتند و انتظار دارند كه شاهد فعالیت هاي تّجاري همراه  ــتريان هس و مش
ــبت به محیط زيست در عملکردهاي خود  با حس مسئولیت پذيري نس

باشند.
ــاي دوجانبه ي  ــادر براي يافتن روش ه ــد، با مديران بن ــان تمايل دارن آن
ــودمند در راستاي ايجاد هماهنگي و انسجام همراه با اشتراک مساعي  س
ــور، همکاري كنند. آنان بر اين باورند كه مؤثرترين روش  در اين گونه ام
ــت يابي به اهداف زيست محیطي، عبارت است از:   براي تأمین نیازها و دس
همکاري با مالکان كشتي و شركت هاي حمل ونقل دريايي به منظور تبیین 

اهداف مشترک. 
ــالف با بنادر در حوزه ي  ــن الگو با موفقیت در اياالت متحده، از راه ائت اي
مسئولیت حمل ونقل )CRT )Coalotion for responsible،  براي 
ــر كاهش آلودگي هاي  ــت محیطي )با تأكید ب بهبود عملیات از نگاه زيس
ــیار مهم و حیاتي  ــالل در جريان بس ــدون ايجاد هر گونه اخت ــی، ب كربن

حمل ونقل تجاري( مورد استفاده قرار گرفت. 
هیچ فرمولي براي متقاعد ساختن تّجار خرده فروش براي استفاده از بندري 
خاص وجود ندارد. نقطه ي شروع حمل كاال و نقطه ي پايان )مقصد( آن، 

تأمين  زنجيره ي  از  روشن تري  تصوير  مايلند  خرده فروشان 
داشته باشند. از اين رو،  مديران بنادر،  بايد با مشتريان خود 
آنان  كمك  به  مي توانند  چگونه  ببينند  تا  كنند  گفت وگو 

بشتابند.

با  مستمر  همكاري  و  ارتباط  خرده فروشان  براي 
مدیران  است.  اهمیت  تجاري، بسیار حایز  همكاران 
بنادر، براي آن که در موقعیت رقابتي قرار بگیرند، باید 

درهاي گفت وگو را به روي خرده فروشان باز کنند.
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ــاخص زنجیره ي تأمین،  ــت، نگاه تّجار خرده فروش به ش حايز اهمیت اس
ــود  ــاخص، به موضعي تبديل مي ش ــت، درواقع اين ش نگاهي كلي گرا اس
ــاير  ــه در حیطه ي پرداخت هزينه،  ارايه ي خدمات و ارزش افزوده با س ك
ــنهادات قرار مي گیرد. اين ارزش افزوده، ممکن است زيرساخت هاي  پیش
ــي توزيع انبارها يا مجاورت به يک بندر  ــاحلي و قابلیت دسترس درون س

درون ساحلي را شامل شود.
در فضاي فعلي حاكم بر عملکردهاي اقتصادي، سطح هزينه ها و خدماتي 
ــركت هاي  ــط ش كه يک بندر ارايه مي دهد، در مراحل گزينش بنادر توس
ــتیراني، از نقش مهمي برخوردار است. وقتي شاخص هزينه مد نظر  كش
ــود و  ــوب مي ش ــرار مي گیرد، از ديد تّجار خرده فروش، زمان طال محس ق
زمان چرخه ي سفارش )كه بنادر در آن ايفاي نقش مي كنند(، به منزله ي 

مقوله اي بسیار مهم و حیاتي به شمار مي آيد.
ــه بتوانند عملیات  ــتیراني ك ــر يک از گزينه هاي موردنظر خطوط كش ه
ــي را  ــرعت و كارآيي يا میزان اثربخش ــند، س اجرايي خود را بهبود بخش
ــت محیطي پیشنهاد كنند و كم هزينه باشند،   افزايش دهند، راه حل زيس
بي ترديد از سوي صنعت خرده فروشي،  مورد استقبال قرار خواهند گرفت. 
خرده فروشان تمايل دارند ضمن استفاده از همه ي شیوه هاي حمل ونقل 
ــترين بازدهي ممکن، راه بهره گیري از كريدورهاي مدرن را كشف  با بیش

كنند.
استفاده از كشتیراني در مسافت هاي كوتاه دريايي،  بهره جويي از شناورهاي 
مخصوص حمل بار و آبراه هاي درون ساحلي، اين نیازها را تأمین خواهد 
ــا و بهره برداري از  ــر كردن اين گزينه ه ــرد. اما براي هرچه تأثیرگذارت ك
بیش ترين و باالترين میزان اثربخشي )ماحصل فن آوري قرن بیست ويکم(، 
ــنگیني ترافیک )كه  ــوند. س ــي حمل ونقل بايد به روز ش ــاي اصل داالن ه
ــركت هاي كشتیراني تدارک مي بینند(، چالش بسیار  گلوگاه ها را براي ش
مهمي در بنادر اياالت متحده ي امريکا و ديگر بنادر جهان به شمار مي رود. 
ــاخص، از امکانات معطوف به زيرساخت ها، نشأت  در برخي موارد، اين ش
مي گیرد و در موارد ديگر، از رشد جمعیت، تغییر و جابه جايي آن در نقاط 

مختلف ناشي مي شود.
ــتفاده قرار  ــال پیش تاكنون مورد اس ــي كه از 20 س ــک، داالن هاي بي ش
ــت  ــتند و الزم اس ــروزه ديگر از كارايي الزم برخوردار نیس ــد، ام گرفته ان

ــاخت هاي مدرن )مانند جاده ها و  ــايي و زيرس كريدورهاي جديد،  شناس
ــوند. بايد گام هاي رو به جلو برداريم و گزينه هاي  ــاخته ش پل ها( نیز، س
جديدي برگزينیم كه با نیاز هاي امروز صنعت حمل ونقل مطابقت دارند. 

خرده فروشان،  مي توانند براي مقابله با تأخیر روند انتقال كاال، پیشاپیش 
ــوند. با اين وجود، حداكثر كارآيي و اثربخشي، به میزان شفافیت  آماده ش
ــن از زنجیره ي تأمین وابسته است. يک تاجر  و فراهم بودن تصويري روش
ــي و حمل ونقل دريايي بار را بهتر  ــروش، هرچه قدر روند جابه جاي خرده ف
ــت براي رويارويي  ــت و كنترل كند، بیش تر از پیش خواهد توانس مديري
ــکالت احتمالي، از آمادگي الزم برخوردار باشد. در اين صورت، در  با مش
ــیوه هاي دقیق و كارآمد كنترل سیاهه ي بار، ضرورتي  ــترس بودن ش دس

فزآينده مي يابد.
صنعت خرده فروشي، عبارت است از درک نیازها و خواسته هاي مشتري 
ــات تجاري. براي  ــا ارايه ي كاالها و خدم ــع اين نیازها ب ــن به موق و تأمی
ــم، تّجار خرده فروش بايد ضمن همراهي با همکاران خود  تحقق اين مه
ــبرد اهداف و طرح هاي مورد نظر،  ــتاي پیش در زنجیره ي تأمین،  در راس
ــان دهند. در صنعت تولید محصوالت  ــتركي را از خود نش ــاعي مش مس
ــد مد نظر قرار گیرد. به بار  ــاري، نیروي محركه اي وجود دارد كه باي تج
ــورهايي  ــد محصوالت و خدمات تجاري، در كش ــتن بازارهاي تولی نشس
ــزوده و افزايش كیفّیت محصوالت  ــا ارايه ي خدمات اف همچون چین، ب
ــدي )براي جبران افزايش هزينه هاي نیروي كار كه از ديرباز در اين  تولی
ــت، بنابراين، ساير كشورهاي در حال  ــور ارزان بوده است( همراه اس كش
ــعه، از هم كنون،  به عنوان بازيگران جديد عرصه ي ارايه ي كاالهاي  توس
ــدن هستند. با توجه به چنین فرصت هاي  ارزان قیمت، در حال پديدارش
ــیرهاي  ــرمايه گذاري و تولید محصوالت تجاري، تغییر مس جديدي، س

ــرمايه گذاري و تولید محصوالت تجاري، بهبود  حمل ونقل دريايي بار، س
جريان انتقال و جابه جايي بار از راه بنادر واقع در مکان هاي مختلف، بايد 

مد نظر قرار گیرد.
انتظار مي رود، تعريض كانال پاناما، زمینه ي بهبود و تغییر در روند انتقال 
ــادر بايد خود را براي  ــاالت متحده را فراهم آورد. بنابراين، بن ــار از راه اي ب
ــعه ي خطوط كشتیراني، ــترش و توس  اين گونه تغییرات آماده كنند. گس

ــركت هاي كشتیراني نیز، در  ــت و ش  بر جابه جايي بار تأثیر خواهد گذاش
ــي از  ــیرهاي موجود(، بخش حال حاضر ترجیح مي دهند )با بازنگري مس
مسیر جابه جايي بار را به مسیر غیردريايي يا راه خشکي )از كرانه ي غرب 

به شرق( اختصاص دهند.
مديريت بنادر، در تأمین الزامات زيست محیطي، از نقش بسیار حساسي 
برخوردارند وبا خالقیت، در حال بازنگري گزينه هاي در دسترس، درخالل 
ــرايط دشواري كه هم اكنون جهان درگیر آن  دوره ي ركود اقتصادي، )ش
ــتند. بنادر بايد براي قرار گرفتن در رأس زنجیره ي تأمین، با  ــت( هس اس
ــركت هاي كشتیراني همکاري و گفت وگو كنند و به اين پرسش پاسخ  ش
ــتريان را تأمین  دهند كه: چه كاري بايد انجام داد، تا بتوان نیازهاي مش

كرد؟
ــرايط مشابه ايجاد نشده اند، يا از ويژگي هاي يکسان  بي ترديد، بنادر با ش
برخوردار نیستند؛ اما گفت وگوي بي پرده و صريح با خرده فروشان، ممکن 
ــت محیطي امروز  ــکالت اقتصادي و زيس ــیاري از مش ــت به حّل بس اس

بینجامد.■
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در فضاي فعلي حاکم بر عملكردهاي اقتصادي، سطح 
هزینه ها و خدماتي که یك بندر ارایه مي دهد، در مراحل 
گزینش بنادر توسط شرکت هاي کشتیراني، از نقش 

مهمي برخوردار است.
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ــريالنکا در  ــد س ــدر جدي ــداث بن ــروژه ي اح ــه از پ ــتین مرحل نخس
ــمي ماگام پورا  ــا نام رس ــا )Hambanthota(  ب منطقه ي هامبانتوت
ــال 2010 میالدي با اقدامي مبني بر  )Magampura((، در نوامبر س
 China( ــرمايه گذاري مشترک بین شركت مهندسي لنگرگاه چین س
ــدرو  ــینو هی ــركت س Harbor Engineering Company( و ش
ــید. محل بندر، واقع  )Sino Hydro Corporation( به پايان رس
ــیر  ــمت جنوبي جزيره )به فاصله ي كم تر از 10 كیلومتر از مس در قس
ــرق ـ غرب(، حکايت از آن دارد كه بندر مورد نظر  اصلي كشتیراني ش
ــبه قاره  و ناحیه ي اقیانوس  در مکاني ايده آل براي ارايه ي خدمات به ش

هند قرار گرفته است.
به گفته ي »پريات ويکراما« )Priyath Wickrama(، ريیس سازمان 
ــريالنکا )SLPA(، عملیات احداث بندر در شرايط خشک، در  بنادر س
ــتخراج  ــي و حفاري در معدن اس اغلب مواقع با اجراي عملیات زهکش
ــاي الي روبي صورت گرفته كه اين  ــک )منطقه ي تولید نمک( به ج نم
ــته است. وي در اين خصوص گفت:  امر، كاهش هزينه ها را در پي داش
ــتفاده از اين روش،  حدود 100میلیون دالر صرفه جويي كرديم.  »با اس
ــد، بي ترديد ناگزير به پرداخت هزينه ي  اگر بندر در دريا احداث مي ش

الي روبي نیز بود.«
ــه و نیز به  ــاي عمومي و فل ــل و جابه جايي باره ــه حم ــاً ب بندر اساس
سوخت گیري )SLPA در نظر دارد اين خدمات را به زودي ارايه دهد( 
ــت. نصب جرثقیل هاي دروازه اي از همان آغاز، به  اختصاص خواهد ياف
ــت كه بندر ماگامپورا قادر به تخلیه ي هر گونه كانتینر از  آن معني اس

بندر كلمبو )وقتي ظرفیت تکمیل است( خواهد بود. 
ــات جديد  ــات و تاسیس ــر دارد امکان ــن در نظ ــو، همچنی ــدر كلمب  بن
ــاحل و در حاشیه ي لنگرگاه فعلي، براي توسعه ي  آب عمیق را كنار س

ظرفیت كانتینري خود ايجاد كند. 
ــراي پروژه ي هامبانتوتا،  به طور عمده از راه  ــه ي موردنیاز براي اج بودج
 )China Exim Bank( ــیم چین وام هاي اعطايي توسط بانک اكس
ــرگاه و 76 میلیون دالر براي  ــاخت لنگ )361 میلیون دالر براي زيرس
ــا« در اين خصوص اظهار  ــد. »ويکرام ــوخت( تأمین ش ايجاد مخزن س
ــده، در آوريل 2011  ــت: »اين پروژه زودتر از زمان برنامه ريزي ش داش

میالدی به پايان رسید.«
ــان كرد كه هرچند هزينه ي بندر ماگامپورا توسط  »ويکراما« خاطرنش
 SLPA ــت، اما مديريت اين بندر بر عهده ي ــده اس چیني ها تأمین ش
ــبیه پروژه ي احداث پايانه هاي كانتینري كلمبو كه در سال   ــت؛ ش اس
ــريالنکا  ــه كمک ژاپني ها به اجرا درآمد،  اما دولت س 1980 میالدي ب
ــتاي تبديل بندر كلمبو به قطب اصلي  ــت اين پايانه ها را در راس مديري

كشتیراني در آسیاي جنوبي بر عهده گرفت. 
ــتیراني 17 متري، 600 متر فضا براي چرخش و  اين بندر از عمق كش
ــت. بندر  ــکن، در مجموع به طول 1/4  كیلومتر برخوردار اس دو موج ش
ــناورهاي  ــورا، در آغاز از يک لنگرگاه به طول 610 متر، براي ش ماگامپ
مخصوص حمل بارهاي عمومي، يک بارانداز خدمات به طول 100 متر 
و يک پايانه ي مخصوص فرآورده هاي نفتي به طول 300 متر برخوردار 
ــده، اسکله اي  خواهد بود. در جريان اجراي مرحله ي دوم پروژه ي يادش
به طول تقريبي 2500 متر احداث خواهد شد. مرحله ي دوم، همچنین 
ــزات و ايجاد فضايي به  ــاز براي جابه جايي تجهی ــن فضاي موردنی تأمی

مساحت 60 هکتار در مجاورت لنگرگاه را دربرخواهد داشت. 
ــه يک بندر كانتینري  ــورا پس از پايان عملیات اجرايي، ب بندر ماگامپ
ــزرگ به طول نزديک به 10  ــتي ب با ظرفیت پهلوگیري 33 فروند كش

كیلومتر تبديل خواهد شد. 
ــزارع برنج در اراضي  ــان از عدم افزايش میزان نمک م ــرورت اطمین ض
ــدن حوضچه ي لنگرگاه از آب دريا، از چالش هاي  اطراف، پس از پر ش
 Agil(  »ــت. »اجیل هیوواگیگانا ــمار مي رفته اس اصلي اين پروژه به ش
ــرمهندس مسئول پروژه، در اين زمینه توضیح  Hewageegana(، س
ــراي جلوگیري از  ــتر ايجاد و ب ــنگ بس داد كه يک حفره ي آبرو در س

نشست آب، از بتن پر مي شود.
ــت،  ــده اس ــیع واقع ش ــبز و وس از آن جا كه بندر در محلي بکر، سرس
ــاز و به منظور  ــاخت هاي موردنی ــراي تأمین زيرس ــت ب SLPA توانس
ــعه ي بندر كلمبو را مختل  ــنگیني ترافیک )كه روند توس اجتناب از س
ــداث اتصاالت جاده اي  ــزي كند. عملیات اح ــاخت( برنامه ري خواهد س
ــرودگاه بین المللي  ــاحلي و يک ف ــي جديد، در منطقه ي درون س و ريل

نزديک هامبانتوتا )Hambanthota( در جريان است.

 احداث دو بندر جديد آب عميق در س�ريالنكا، زيرس�اخت فيزيكي الزم براي دس�ت يابي به ايده ي جاه طلبانه 
تبديل شدن به يك قطب دريانوردي منطقه اي را فراهم خواهد آورد.
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ــا« در اين مورد گفت: »منطقه به يک قطب جابه جايي بار هوا  »ويکرام
ــد. يک مسیر اكسپرس اختصاصي با پروازهايي  ـ  دريا تبديل خواهد ش
ــه فرودگاه جديد در ماتاال )كه در فاصله ي 16  ــاع كم، بندر را ب در ارتف
كیلومتري قرار دارد( و منطقه ي برنامه ريزي شده ي صنعتي بین بندر و 

فرودگاه متصل خواهد ساخت.« 
ــل مورد نظر  ــدود 450 خانواده از مح ــر، بايد ح ــق اين ام ــراي تحق ب
ــروژه از حمايت عموم مردم  ــود، اجراي پ ــل مکان كنند. با اين وج نق
ــت. »ماهیندا  ــريالنکا برخوردار اس ــین جنوب س در منطقه ي فقیرنش
راجاپاكسا« )Mahinda Rajapaksa(، ريیس جمهور سريالنکا،  خود 

اهل هامبانتوتا است و شخصاً از اجراي اين پروژه پشتیباني مي كند.
ــون دالر براي تهیه ي زمین، احداث جاده هاي  SLPA، حدود 12میلی
ــات مورد نیاز به محل، هزينه كرده است. حدود  جديد و انتقال تأسیس
ــركت هاي  2هزار هکتار زمین متعلق به بندر ماگامپورا، براي فعالیت ش

محلي و بین المللي در دسترس خواهد بود.
ــه يک بندرآزاد، بدون  ــا« در اين خصوص گفت: »هامبانتوتا ب »ويکرام
ــي تبديل خواهد  ــاير هزينه هاي دولت ــر گونه مالیات يا س ــت ه پرداخ

شد.«
تاكنون، 27 شركت محلي و خارجي اسناد خود را در پاسخ به درخواست 
ــركت هاي  حضور در روند مناقصه به SLPA ارايه كرده اند. در میان ش
  ،)Madras Cements( »ــیمنت ــركت »مدرس س ــده، نام ش يادش
ــم  ــیمان در هندنیز، به چش ــركت بزرگ تولیدكننده ي س پنجمین ش
ــوي آن، يکي از شش پیشنهاد  ــده از س ــنهاد ارايه ش مي خورد كه پیش
ــیمان به شمار مي رود. SLPA، از دو پیشنهاد  براي احداث پايانه ي س
مبتني بر سرمايه گذاري براي مونتاژ خودرو، دو پیشنهاد ديگر، هر يک 
ــیمي و نیز، سه  ــات پتروش براي احداث مركز تولید گاز مايع و تأسیس

پیشنهاد براي احداث انبار كاال از سوي متقاضیان برخوردار است.
شرايط مديريت بندر جديد، در مقايسه با بندر كلمبو )كه در آن مقررات 
ــرف اول را مي زنند(  ــد كارگري ح ــت وپاگیر اتحاديه هاي قدرتمن دس
ــت: »بي ترديد، پس  ــود. »ويکراما« در اين مورد گف ــاوت خواهد ب متف

ــاهد يک فرهنگ كاري متفاوت در هامبانتوتا خواهید  ــما ش از مدتي ش
ــد در بندر هامبانتوتا در  ــتخدام گروه كاركنان جدي بود. تالش براي اس
ــد نیز )متفاوت با  ــاختار اجرايي كردن تعرفه ي جدي ــت و س جريان اس

بندر كلمبو(، تهیه و تدوين خواهد شد.«
ــناد  ــتم هاي الکترونیکي ثبت اس بندر ماگامپورا از همان آغاز، از سیس
ــاي مجهز به  ــت آن الين( و گیت ه ــم آوردن زمینه ي پرداخ ــا فراه )ب
ــتم كنترل رايانه اي براي صرفه جويي در وقت رانندگان كامیون ها  سیس
)با كاهش نیاز به ورود كاربران به بندر( استفاده خواهد كرد. مسئولیت 
تأمین امنیت بندر، به نیروي دريايي سريالنکا واگذار شده است كه در 

بندر ماگامپورا از يک مقرّ  اختصاصي برخوردار خواهد بود. ■
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اعضای  شورای حمل و نقل استان خوزستان 
با آيت ا... جزايری نماينده ولی فقيه  و نماينده 
مردم خوزستان در مجلس خبرگان رهبری 
دستاوردها  ترين  تازه  از  گزارشی  و  ديدار 
راستای  در  خود  متبوع  ادارات  اقدامات  و 

خدمتگزاری به مردم استان را  ارائه كردند. 
به گزارش روابط عمومی، ابراهیم ايدنی  مدير كل 
بنادر و دريانوردی خوزستان طی اين ديدار كه در 
محل دفتر آيت ا... جزايری  و با حضور مديران كل 
دستگاه های حوزه راه و ترابری استان خوزستان 
صورت پذيرفت،ضمن معرفی بنادر خوزستان، از 
بهره برداری بندر شادگان تا قبل از پايان سال 
جاری خبر داد و افزود: احداث اين بندر تجاری 
به  اول هیأت دولت  از  مصوبه های  سفر  يکی 
استان خوزستان است كه با پیگیری و حمايت های 
سازمان بنادر و دريانوردی در بندر شادگان مراحل 
مطالعاتی و ساخت آن آغاز شده و تا قبل از پايان 

سال جاری به بهره برداری خواهد رسید. 
وی در اين ديدار  اعتبارات بنادر استان خوزستان از 
منابع دولتی طی سال جاری را  بالغ بر 700میلیارد 
ريال برشمرده و افزود: بخش خصوصی نیز با انعقاد 
قراردادهای سرمايه گذاری معادل 1000 میلیارد 

ريال در بنادر خوزستان هزينه خواهد كرد.  
مدير كل بنادر و دريانوردی استان خوزستان با 
اشاره به تأكیدات حضرت آيت ا... جزايری مبنی 
بر آماده سازی بستر و محیط مناسب برای فعالیت 
بیشتر مردم و سرمايه گزاران  طی ديدارهای قبلی، 

قراردادهای سرمايه گذاری منعقد شده در سال 
90 را 1000 میلیارد ريال اعالم و سرمايه گذاری  
در بندر اروند كنار را نمونه ای از اقدامات اين اداره 
كل برای بهره برداری بیشتر مردم محروم منطقه 

جهت رونق كسب و كار عنوان كرد. 
وی در ادامه به نقش ارزنده بنادر خوزستان در 
انجام سی درصد از صادرات و واردات كل كشور 
و اجرايی شدن قوانین و مقررات  مناطق ويژه 
اقتصادی در بندر امام خمینی به عنوان وسیع 
ترين منطقه ويژه اقتصادی بندری در كشور اشاره 
كرد و بیان داشت: ايجاد اين منطقه ويژه اقتصادی 
در بندر امام خمینی نیزاز مصوبات هیأت دولت 
اسالمی  تأيید مجلس شورای  از  است كه پس 
به دولت ابالغ و از شهريور ماه سال جاری آغاز 
شده است و با فعالیت آن زمینه های مساعد جهت  
افزايش سرمايه گذاری در استان خوزستان و ايجاد 
استان خوزستان  اشتغال در  بیشتر  فرصت های 

فراهم می شود. 
ايدنی اظهار امیدواری كرد با اين اقدامات بتوانیم 
اهداف نظام مقدس جمهوری   در جهت تحقق 
مردم   به  راستا  اين  در  و  برداشته  گام  اسالمی 

خدمات بیشتری ارائه  كنیم.

زمینه مساعد  جهت بهره مندی بیشتر مردم خوزستان از 
بنادر فراهم شده است

رئيس اداره مركزی بازرسي و ثبت شناورهای بندر خرمشهراز به 
آب اندازي شناور كانتينر بر لندينگ كرافت جمان در اين بندر 

خبر داد.
به گزارش روابط عمومي، ابوطالب گرايلو اظهار داشت : شناور لندينگ 
ناخالص  وظرفیت   بارگیری  تن   1800 ظرفیت  دارای  ُجمان  كرافت 
GT1100 می باشد كه با بدنه ای از جنس فوالدتوسط شركت كشتی 
بنادر  سازمان  شده  اداره  وجوه  محل  واز  كارون  سازان  شناور  سازی 

ودريانوردی ساخته شده است.
شناور   اين  طراحی  نوع  گفت:  شناور  اين  كارايی  نوع  درباره  گرايلو  
متناسب با حمل كانتینر و آب شیرين است كه دارای  9 مخزن حمل بار 

مايع با ظرفیت 1400 متر مکعب مي باشد.
وی افزود: طول اين شناور 67 متر و عرض آن  14 متر می باشد كه دارای 
ارتفاع 4/2 متربوده و  تحت نظارت مستقیم اداره مركزي بازرسي و ثبت 
شناورهاي استان خوزستان وموسسه رده بندی آسیا ساخته شده است.

گرايلو در ادامه گفت: ساخت اين شناور از سال 1386 شروع و براي به 
آب اندازي آ ن  از روش استفاده از بالشتک هاي هوا بهره برداري شده 

است.
وی ساخت اينگونه شناورها را به دست متخصصان داخلی نشان از همت 
ارزی  كه صرفه جويی های  دانست  كشورمان  فني  دانش  ارتقاي  و  واال 

مناسبی نیز در پی خواهد داشت.

شناور لندینگ كرافت ُجمان در بندر 
خرمشهر به آب انداخته شد 

مع�اون فن�ی ومهندس�ی اداره كل بندر و 
دريانوردی خرمش�هر، از برگزاری س�مينار  
پ�روژه اس�تقرار مديريت پروژه براس�اس 

استاندارد”pmbok”در اين بندر خبر داد.
ــح كوثری زاده با  ــزارش روابط عمومی، صال به گ
ــمینار كه  ــت:در اين س اعالم اين خبر اظهار داش
باحضور مديركل،معاونین و كارشناسان اين اداره 
كل برگزار گرديد دكتر حمید سبزه پرور نويسنده 
ــه روش گام به گام« به  ــروژه ب كتاب »كنترل پ
 « pmbok« ايراد سخنرانی و تشريح استاندارد

پرداخت.
ــتقرار مديريت يکپارچه   ــری زاده درباره اس كوث
دركنترل پروژه های بندر خرمشهر افزود:با توجه به 

نیاز استقرار  سیستم يکپارچه در مديريت و كنترل 
پروژه های اجرايی و مطالعاتی بندر خرمشهر،اين 
بندر تصمیم به استقرار سیستم مديريت پروژه ها 
بر اساس استاندارد »pmbok« دردفترفنی حوزه 

معاونت فنی و مهندسی گرفته است.
معاون فنی ومهندسی  اداره كل بندر و دريانوردی 
ــتاندارد  ــن نوع اس ــهر به خصوصیات اي خرمش
پرداخت و تصريح كرد: استاندارد »pmbok« در 
حوزه های دانش مديريت زمان، هزينه ها، كیفیت، 
منابع انسانی، ارتباطات ريسک و تداركات، اقدام به 
يکپارچه سازی می نمايد كه با استقرار اين دانش 
در سطح اجرايی و مطالعاتی،روند اجرايی پروژه ها 
ــازی پروژه ها بهبود قابل  ــهیل و در كیفی س تس

توجهی حاصل خواهد شد.
صالح كوثری زاده در پايان  با اشاره به اينکه ما در 
ايران در ابتدای راه استاندارد سازی هستیم، ابراز 
ــاهد اثر بخشی عملکرد  امیدواری كرد: بزودی ش
ــازمان های دولتی و بخش خصوصی  نظام در س
ــتاندارد های نوين گام  ــیم  تا با استفاده از اس باش

اساسی  در راستای توسعه كشور برداشته شود.

برگزاری سمینار مدیریت پروژه براساس 
استاندارد”pmbok” در بندر خرمشهر

افزایش 36 درصدي برگزاري  دوره هاي آموزشي 
خنکاران در شش ماهه ابتداي سال جاری

در راستای گسترش فرهنگ ايمنی در بخش های ع���ملياتی منطقه ويژه 
اقتصادی بندر ام����ام خمينی وكاهش حوادث و سوانح ناشی از كار، 
دوره های آموزشی ويژه خنكاران )كارگران تخليه و بارگيری( طی شش 
ماهه ابتدايي سال جاری 36 درصد نسبت به مدت مشابه در سال گذشته 

افزايش يافت. 
به گزارش روابط عمومي، جهانگیر نجاتي، معاون طرح وتوسعه اين اداره كل با 
بیان اين خبر تعداد دوره هاي اموزشي برگزارشده جهت كارگران خن كار در 
شش ماهه ابتدايي سال جاري را 15 دوره شامل دوره هاي تخصصي،عمومي 
وايمني  و… ذكر نمود كه اين رقم در مقايسه با مدت مشابه سال گذشته رشد 

36 درصدي را نشان مي دهد. 
نجاتي در ادامه افزايش اطالعات وارتقاءدانش كارگران در زمینه هاي مباني 
ايمني وبهداشت كار،اصول ايمني،تخلیه وبارگیري انواع مواد وكاال،ايمني كار 
با مواد خطرناک وآشنايي با وسايل حفاظت فردي وبه تبع آن كاهش میزان 

حوادث در بخش هاي مختلف را از نتايج برگزاري اين دوره ها دانست.
وي همچنین از برگزاري 5 دوره راهبري تجهیزات استراتژيک در دوره شش 
ماهه اول سال جاري  خبر داد و گفت در اين دوره بیش از 50 نفر از واجدين 

شرايط جهت دريافت گواهینامه راهبري  شركت كرده اند. 
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گواهينامه های  و  امتحانات  اداره  رئيس 
دريانوردی  و  بنادر  كل  اداره  دريانوردی 
سال  نخست  نيمه  در  گفت:  هرمزگان 
انواع  فقره   760 و  هزار  جاری،  2 
گواهينامه دريانوردی در استان هرمزگان 

صادر شده است.
به گزارش روابط عمومی، عزيزاله دلربا گفت: 
ماه  در  گواهینامه  فقره   409 تعداد  اين  از 

گذشته صادر شده است.
وی در عین حال اظهار داشت: همچنین طی 
اين مدت، 723 نفر در آزمون های شايستگی 
از  كه  نمودند  شركت  استان  در  دريانوردی 
اين  در  ماه  شهريور  در  نفر   110 میزان  اين 

آزمون ها حضور يافتند.
دلربا تعداد گواهینامه های جانبی صادر شده 

را طی 6 ماهه گذشته، 293 فقره عنوان كرد 
گواهینامه  فقره   62 میزان  اين  از  گفت:  و 

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 400 فقره شناسنامه 

دريانوردی در استان صادر شد.
دلربا گفت: در حال حاضر يک مركز در بندر 
شهید رجايی و 8 شركت خصوصی در نقاط 
دوره های  اجرای  عملیات  استان،  مختلف 
را  شايستگی  آزمونهای  وبرگزاری  آموزشی 

انجام می دهند.
فقره  هزار   52 از  بیش  تاكنون  است  گفتنی 
صادر  استان  در  دريانوردی  گواهینامه  انواع 

شده است.

رشد 13/4 درصدی عملیات كانتینری  
درمجتمع بندری شهید رجایی

از  بيش  امسال،  نخست  نيمه 
 TEU يك ميليون و 385 هزار
كانتينر در مجتمع بندری شهيد 

رجايی تخليه و بارگيری شد.
به گزارش روابط عمومی، طی اين 
مدت، يک میلیون و 385 هزار و 
TEU 698 كانتینر در بندر شهید 
رجايی تخلیه و بارگیری شد كه از 

رشد 13/4 درصدی در مقايسه با مدت مشابه سال گذشته برخوردار است.
همچنین در مجموع، در اين مدت، 35 میلیون و 575 هزار و 106 تن كاال 
در اين بندر تخلیه و بارگیری شد كه 5درصد نسبت به سال قبل افزايش 

يافته است.
از كل عملیات صورت گرفته در بزرگترين بندر تجاری و بازرگانی كشور، 22 
میلیون و 931هزار و 647 تن مربوط به كاالهای غیرنفتی و 12 میلیون و 
643 هزار و 459 تن آن به مواد نفتی اختصاص دارد كه به ترتیب 7 و2 

درصد رشد نشان می دهد.
طی اين مدت صادرات كاالهای غیرنفتی رقمی معادل 10 میلیون و 172 
هزار و 915 تن را تشکیل می دهد كه از رشد 8 درصدی برخوردار بوده 
است. صادرات موادنفتی نیز در اين مدت 3 میلیون و 537 هزار و 990 تن 
بوده كه 55 درصد افزايش نسبت به مدت مشابه سال گذشته داشته است.
میزان واردات كاالهای غیرنفتی نیز طی اين مدت به 9 میلیون و 952 هزار 
و 646 تن رسید و واردات نفتی نیز با كاهش چشمگیر60 درصدی به رقم 

526 هزار و 433 تن بالغ شد.
آمار كاپوتاژ كاالهای غیرنفتی صورت گرفته از اين بندر نیز به 175 هزار و 
413 تن رسید، كاپوتاژ نفتی نیز 8 میلیون و 570 هزار و 236 تن بالغ شد 

كه به ترتیب 32 و يک درصد كاهش نشان می دهد.
گفتنی است 16 هزار و 361 دستگاه واگن و 698 هزار و 498 دستگاه 

كامیون، در اين مدت در بنادر استان تردد داشته اند.

بیش از 2 هزار و 760 گواهینامه دریانوردی در هرمزگان صادر شد

سنگ  ی  محموله  بار  نخستين  برای 
آهن  راه  طريق  از  زنجان  معادن  آهن 
به  صادرات  جهت  كانتينر  قالب  در  و 
منتقل  خمينی  امام  بندری  مجتمع 

شد.
به گزارش روابط عمومی، »علیرضا خجسته« 
معاون دريايی و بندری اين اداره كل ضمن 
از مزايای حمل  به لزوم بهره گیری  اشاره 
قیمت  آزادسازی  به  توجه  با  ريلی  نقل  و 
نقل  و  حمل  مزايای  خصوص  در  سوخت، 
اين  اظهار داشت: كاهش هزينه  كانتینری 
گونه حمل نسبت به حمل و نقل جاده ای، 
و  مسیر  در  محموله  كاستی  از  جلوگیری 
عدم آلودگی و ريخت و پاش در مقايسه با 
ديگر انواع حمل و نقل رو باز از اهم مزايا 

و بهره گیری از كانتینر است. 

و  بنادر  كل  اداره  بندری  و  دريايی  معاون 
به  اشاره  خوزستان،با  استان  دريانوردی 
ارسال روزانه 30 تا 40 كانتینر، كه هريک 
حاوی 25 تن سنگ آهن است از طريق راه 
آهن به مجتمع بندری امام خمینی تصريح 
برای  شیوه  اين  از  گیری  بهره  كــرد: 
از  بار صورت می پذيرد كه نشان  نخستین 
به  بندری  مجتمع  اين  باالی  قابلیت های 
و  ريلی  نقل  و  حمل  شبکه  اتصال  لحاظ 
مراكز جمعیتی و صنعتی در  با  همجواری 

نیمه ی غربی كشور دارد.
اين  از  بخش  نخستین  خجسته  علیرضا 
دانست  تن  هزار   40 بر  بالغ  را  محموله ها 
انباشت  از  كه توسط بخش خصوصی پس 
در مجتمع بندری امام خمینی به خارج از 

كشور صادر خواهد شد. 

بهره گیری از توان حمل و نقل ریلی و كانتینري 
در حمل بار از معادن كشور به بندر امام خمینی

آغاز عملیات برق رساني به بندر سجافي در 
استان خوزستان 

به منظور افزايش خدمات رسانی به صاحبان كاال و ارتقاء ضريب 
ايمنی در بندر سجافی واقع در محدوده ی شهرستان هنديجان 
عمليات برق رسانی به اين بندر تجاری در دستور كار واحد مهندسي 

و عمران اداره كل بنادر و دريانوردی استان خوزستان قرار گرفت.
 به گزارش روابط عمومي، »مسعودقاسمیان« معاون مهندسی و عمران اين 
اداره كل با اشاره به موقعیت بندر سجافي كه در مسیر رودخانه زهره به خلیج 
فارس قرار دارد و از جمله مبادی ورود و خروج دريايي كاال در استان خوزستان 
است، از تکمیل احداث حدود 35 كیلومتر شبکه فشار متوسط هوايی جهت 
اين بندر در آينده نزديک خبر داد و افزود: با پیگیري هاي مستمر اداره كل 
بنادر و دريانوردي استان و برگزاري جلسات متعدد با مشاركت استانداري، 
نیروهاي نظامي و انتظامي مستقر در محدوده بندر سجافي، شیالت و اداره 
كل بنادر، موضوع برق رساني از شهرستان هنديجان به بندر سجافي نهايي و 
عملیات اجرايي آن آغاز گرديد. شايان ذكر است تاكنون حدود 15 كیلومتر از 

شبکه مذكور اجرايي شده است.
هزينه انجام عملیات بصورت مشترک توسط استانداري و ساير ارگان هاي 
مستقر در محدوده بندر سجافي تامین مي شود و اجرا نیز توسط اداره برق 

شهرستان هنديجان صورت مي گیرد.
قاسمیان با اشاره به اهمیت برق رساني به تأسیسات بندری افزود، در طول 
مسیر اين شبکه برق كه به صورت مجزا از پست زمینی 132/33 كیلو ولت 
در شهرستان هنديجان آغاز و از طريق خط هوايي 33 كیلو ولت به بندر 
سجافي انتقال مي يابد، برق پايگاه دريابانی، شیالت، گمرک و متقاضیان آتی 

نیز تأمین خواهد شد. 

به منظور رفع مشكالت شركت هاي ارائه 
كميته  ساماندهی  فني،  خدمات  دهنده 
فنی  واحد  مديريت  با  فنی  شركت های 
بنادرودريانوردی  كل  اداره  نگهداری  و 
استان خوزستان در مجتمع بندری امام 

خمينی تشكيل شد. 
به گزارش روابط عمومی، بهروزآقايی معاون فني 
و نگهداري اين اداره كل ضمن اشاره به تشکیل 
 اين كمیته طی مهرماه سال جاری اظهارداشت:

با توجه به حضور و فعالیت شركت های متعدد 
ارائه كننده خدمات فنی و لزوم رفع برخی از 
مشکالت موجود، اين كمیته، بررسی و بازنگری 

قراردادها در بخش شرايط عمومی و خصوصی 
پیمان، تهیه و ابالغ دستور العمل های بهداشت 
و ايمنی و زيست محیطی به شركت های فعال 
و بررسی و بازنگری فهرست تعرفه ارائه خدمات 

فنی را در دستور كار خود قرار داد. 
و  بنادر  كل  اداره  نگهداری  و  فنی  معاون 
روان  و  تسهیل  استان خوزستان،  دريانوردی 
و  تداوم  اين شركت ها،  فعالیت  زمینه  سازی 
بهینه سازی روند ارائه خدمات و انطباق كامل 
فعالیت های جاری آن ها با الزامات و مقررات 
استانداردهای مديريتی را از جمله اهداف اين 

كمیته برشمرد. 

شركت هاي ارائه دهنده ي خدمات فني در منطقه ویژه 
اقتصادی بندرامام خمیني سامان دهي مي شوند 
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و  بنادر  كل  اداره  بندری  و  دريايی  معاون 
دريانوردی هرمزگان از احداث مخازن نفتی 

جديد در بندر خليج فارس خبر داد.
به گزارش روابط عمومی، اله مراد عفیفی پور در 
اين باره گفت: در سال جهاد اقتصادی و با هدف 
استفاده بیشتر از بازار سوخت رسانی در منطقه 
خلیج فارس و بهره گیری از زمینه های صادراتی 
مترمکعب مخزن  هزار  نفتی 285  فرآورده های 

نفتی در بندر خلیج فارس احداث می شود.
وی اعتبار اجرای اين طرحها را بیش از يک هزار 

میلیارد ريال عنوان كرد.
عفیفی پور خاطرنشان كرد: از سال 83 تاكنون 33 
مخزن نفتی با ظرفیتی معادل 500 هزار مترمکعب 
و با سرمايه گذاری يک هزار و 800میلیارد ريال 

ساخته شده است.
برنامه  در  كرد  بینی  پیش  حال  عین  در  وی 
 پنجم توسعه بیش از 9 هزار و 300 میلیارد ريال 

سرمايه گذاری در اين بندر انجام شود.
عفیفی پور به عملکرد اين بندر در سال 90 اشاره 
كرد و اضافه نمود: در 5 ماهه گذشته 740 هزار تن 

انواع مواد نفتی از اين بندر صادر شد و همچنین 
815 هزار تن سوخت رسانی به كشتی ها انجام 
گرفت كه در مقايسه با مدت مشابه سال گذشته 

10 درصد افزايش نشان می دهد.
معاون دريايی و بندری اداره كل بنادر و دريانوردی 
هرمزگان، توسعه اشتغال پايدار، استفاده بیشتر از 
و  فارس  خلیج  منطقه  رسانی  ظرفیت سوخت 
جمله  از  را  كشتی ها  به  بیشتر  دهی  خدمات 
مهمترين اهداف راه اندازی مخازن جديد نفتی در 

اين بندر عنوان كرد.
وی به ديگر برنامه های در دست اقدام در اين بندر 
اشاره كرد و افزود: احداث شانتینگ يارد ريلی و 
همچنین اسکله 20 هزار تنی از جمله مهمترين 
برنامه های در دست اقدام در اين بندر مهم به 

شمار می رود.

مخازن نفتی جدید در بندر خلیج فارس احداث می شود

به منظور ارتقاء توان و قابليت تجهيزات ناوبری شناورهای خدماتی در مجتمع بندری امام 
خمينی، شناور بويه گذار مهر به قطب نمای ماهواره ای مدرن و پيشرفته مجهز شد. 

به گزارش روابط عمومی، بهروز آقايی معاون فنی و نگهداری اين اداره كل با اشاره به ماموريت و 
وظايف اين شناور جهت نصب دقیق بويه ها در مختصات جغرافیايی تعريف شده در نقشه های بین 
المللی دريانوردی و عدم كارآمدی قطب نماهای سنتی الکترومکانیکی قبلی، قطب نمای مدرن  
SC_50 كه از قابلیت های فنی بااليی برخوردار است، در راستای ارتقای توان فنی و عملیاتی 

شناور بويه گذار مهر با همکاری بخش خصوصی نصب و تجهیز شد. 
دقت بسیار باال، تعادل سه بعدی، توانمندی بهره برداری به صورت GPSو قطب نما در يک 
زمان،نمايش انحراف شناور روی محورهای X-Y-Z در زمان حركت و توقف، قابلیت اتصال به 
سامانه های رادار، اتو پايلوت، نقشه های الکترونیکی ناوبری و راه اندازی در حداقل زمان ممکن از جمله 

ويژگی های فنی اين دستگاه جديد است. 
بهروز آقايی با اشاره به نصب و راه اندازی اين سامانه ی جديد ضمن انجام مطالعات كارشناسی توسط 
كارشناسان فنی اين واحد، بسترسازی فرهنگ بهره گیری از قطب نماهای ماهواره ای، تسريع در 
امور ناوبری و مرتبط ساختن ديگر سامانه های الکترونیکی نظیر رادار و AIS  و Ecdis را از جمله 

اهداف بهره گیری از اين تجهیزات عنوان كرد.  

ارتقاء توان تجهیزاتی شناورهای خدماتی در مجتمع بندری 
امام خمینی

با حضور وزير كشور، كشتی »مهرورزی » حامل كمك های مردم انسان 
دوست ايران اسالمی راهی سومالی شد.

به گزارش روابط عمومی، طی مراسمی در بندر شهید رجايی، كشتی »مهرورزی« 
حاوی بیش از 5 هزار تن انواع كمک های غیرنقدی، اين بندر را به مقصد سومالی 

ترک كرد.
رئیس جمعیت هالل احمر جمهوری اسالمی ايران در مراسم بدرقه اين كشتی گفت: 
اين محموله پانزدهمین و بزرگترين محموله كمک های غیرنقدی ايران برای مردم 

قحطی زده سومالی است.
دكتر فقیه با اشاره به كمک 40 میلیارد و 274 میلیون تومانی مردم ايران به اين امر 
خداپسند گفت: تاكنون 12 میلیارد تومان از اين كمک ها برای مردم اين كشور ارسال 

شده و مابقی تا پايان سال و بر اساس برنامه زمان بندی شده ارسال می شود.
وی گفت: كشتی »مهرورزی« حاوی اجناسی همچون برنج، حبوبات، آرد، شکر، 
روغن، انواع كنسرو، قند، شیر خشک، ماكارونی، دارو و تجهیزات پزشکی، گونی 
خالی و چادرامدادی به همراه لیفتراک می باشد كه 2 هفته بارگیری آن به طول 

انجامید و پیش بینی می شود تا 2 هفته آينده به سومالی برسد.
وزير كشور نیز در اين آيین گفت: جمهوری اسالمی ايران، كشور پیش قدم در 

كمک رسانی به مردم سومالی بود.
مصطفی نجار با اشاره به تجربه های موفق امداد رسانی در گذشته همچون سیل 
پاكستان گفت: با برنامه ريزی های انجام شده اين آمادگی وجود دارد در صورتی كه 

كشورها نیاز به امداد رسانی داشته باشند به ياری آنها بشتابد.
وی در عین حال از تالش مردم و مسئوالن در ايجاد شرايطی برای امداد رسانی 

سريعتر به مردم سومالی تقدير و قدردانی كرد.

بابدرقه رسمی در بندر شهید رجایی
 كشتی مهرورزی راهی سومالی شد

برگزاري دوره  آموزشي مدیریت حوادث و 
سوانح بندري در بندر نوشهر

دوره آموزشي مديريت حوادث و سوانح بندري HSE   ويژه كاركنان اداره 
كل بنادر و دريانوردي استان مازندران در بندر نوشهر برگزار گرديد. 

 به گزارش روابط عمومي، در اين  دوره آموزشي كه به مدت 8 ساعت برگزار 
گرديد دكتر علیزاده مدرس مربوطه به تشريح تاريخچه ايمني، بهداشت و 
محیط زيست، مروري بر حوادث شغلي، اصول HSE، بهداشت حرفه اي و 

ساير تعاريف و اصطالحات مرتبط پرداخت.

بازدید سرمایه گذاران چیني از 
منطقه ویژه اقتصادي بندر امیر آباد

 يك هيات سرمايه گذار چيني از امكانات، تجهيزات و مزايای منطقه 
ويژه اقتصادی بندر اميرآباد بازديد كرد.

به گزارش روابط عمومي؛ به دنبال اعالم آمادگي گروه سرمايه گذار چیني به 
منظور مشاركت در پروژه هاي سرمايه گذاري و تامین منابع مالي مورد نیاز طرح 
از طريق فاينانس، آقايان »جي آن وي«، »شونگ فانگ شن و« لي بي ژانگ«  در 
معیت سیدعلي نعیمي مدير منطقه ويژه اقتصادي بندر امیر آباد و يونسي معاون 

دريايي و بندري، با امکانات و تجهیزات منطقه آشنا شدند.
در اين بازديد نعیمي توضیحاتي در خصوص تجهیزات و امکانات به روز اين 
بندر و همچنین موقعیت طاليی منطقه در شاهراه تجارت شمال-جنوب، ارائه 
نمود و اين منطقه را از لحاظ توانايی های بالقوه در جذب سرمايه گذاري، بسیار 

مناسب توصیف كرد.
وي همچنین با اشاره به اين كه منطقه ويژه اقتصادی بندر امیرآباد در سال 
گذشته با دستیابی به ركورد تخلیه و بارگیری بیش از 2 میلیون و 100 هزار 
تن و ركورد صادرات كاال، سالی پربار را گذرانده، اعالم كرد: برنامه ريزی ها  به 
گونه ای است كه امسال به ركورد بیش از 3 میلیون تن تخلیه و بارگیری كاال 

دست يابیم.
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دیدار مدیركل بنادر و 
دریانوردی هرمزگان با نماینده 

ولی فقیه در استان و امام جمعه 
بندرعباس 

همزمان با فرارسيدن هفته ملی دريانوردی، 
علی اكبر صفايی مديركل بنادر و دريانوردی 
نعيم  ا...  آيت  دفتر  در  حضور  با  هرمزگان 
امام  و  استان  در  فقيه  ولی  نماينده  آبادی 

جمعه بندرعباس، با وي ديدار كرد.
دیدار  این  در  عمومی،  روابط  گزارش  به 
معاونین، مشاور فرهنگی و  بازرس اداره كل 

نیز حضور داشتند.
نماینده ولی فقیه در استان در این دیدار ضمن 
از  دریانوردی،  ملی  هفته  فرارسیدن  تبریک 
اقدامات انجام شده طی سال های  زحمات و 

گذشته در این بخش قدردانی كرد.
ا... نعیم آبادی در این دیدار از دریا به  آیت 
و  كرد  یاد  ملتی  هر  برای  قدرت  یک  عنوان 
گفت: برخی از كشورها استفاده خیر از دریا 
می كنند و برخی دیگر استفاده شر. وی گفت: 
چنانچه برنامه ریزی مناسبی در بهره برداری 
از نعمت دریا صورت پذیرد، بخش مهمی از 

مشکل اشتغال در استان برطرف می شود.
برخی  به  ادامه  در  بندرعباس  جمعه  امام 
خواستار  و  كرد  اشاره  حوزه  این  مشکالت 
این  رفع  برای  مجلس  و  دولت  جدی  توجه 
مشکالت شد. وی گفت: مجلس باید نگاه جامع 
داشته  دریایی كشور  به مسائل  تری نسبت 
باشد چرا كه دریا ظرفیت ارزشمندی است كه 

می توان از آن استفاده های مطلوب تری نمود.
وی رفع مشکالت كشتی سازی و بندر تیاب 
را از جمله اولویت های این بخش در استان 

عنوان كرد.
مدیركل بنادر و دریانوردی هرمزگان نیز در 
این دیدار به بیان گزارشی از وضعیت بنادر 

استان پرداخت. 
علی اكبر صفایی گفت: علی رغم تحریم ها و 
بنادر  وضعیت  جهان،  اقتصادی  بحران های 
استان هرمزگان خصوصا بندر شهید رجایی 
در بخش تخلیه و بارگیری، وضعیت مطلوب و 
رو به رشدی دارد كه پیش بینی می شود روند 

فوق با شتاب بیشتری ادامه یابد.
وی یکی از برنامه های در دست اقدام سازمان 
بنادر و دریانوردی را توسعه و ساماندهی 
بنادر اصلی و كوچک در جهت رونق اقتصادی 
و رفع محرومیت از مناطق ساحلی عنوان كرد 
و افزود: در راستای عمل به فرمایشان مقام 
از  محرومیت  رفع  جهت  در  رهبری  معظم 
جزیره هرمز، عملیات اجرایی احداث بندر گاه 
چند منظوره نخل ناخدا در بندرعباس آغاز 
می شود كه با بهره برداری از این طرح، مشکل 
اصلی مردم این منطقه كه دسترسی راحت و 
آسان به سرزمین اصلی می باشد، رفع خواهد 

شد.
مسافری  بندر  توسعه  طرح  افزود:  صفایی 
شهید ذاكری نیز طبق برنامه در دست انجام 
است و عملیات احداث ترمینال مسافری بندر 
شهید حقانی نیز در آینده نزدیک رسماً آغاز 

می شود.

هئیت مالزیایی از مجتمع بندری شهید رجایی 
بازدید كرد

هيئت 3 نفره مالزيايی در سفری يك روزه از قابليت ها و ظرفيت های 
مجتمع بندری شهيد رجايی بازديد كرد.

به گزارش روابط عمومی، اين افراد مديران بخش دريايی مالزی و مديران خطوط 
كشتیرانی MISC بودند كه ابتدا در ديداری با مديركل بنادر و دريانوردی 

هرمزگان، وضعیت بنادر استان خصوصاً بندر شهید رجايی را جويا شدند.
اين نشست  نیز در  بنادر ودريانوردی هرمزگان  اكبر صفايی مديركل  علی 
صمیمی، توضیحاتی در خصوص جايگاه، موقعیت، طرحها و برنامه های دردست 

اقدام ارائه نمود.
صفايی در حاشیه اين نشست، با توجه به اهمیت تقويت ارتباطات در دنیای 
امروز گفت: اين نشست قادر خواهد بود به تقويت تعامل میان اين دو كشور 

منجر شود. 
وی گفت: در اين نشست مديران كشتیرانی ملی كشور مالزی نیز حضور داشتند 
كه توافق صورت گرفت شرايط حضور كشتی های بزرگ اين خط كشتیرانی 
كه از جمله كشتیرانی های بزرگ محسوب می شود بررسی  و در صورت امکان، 

شاهد حضور اين كشتی ها در بندر شهید رجايی باشیم.
صفايی خاطرنشان كرد: همچنین در خصوص ممیزی دريايی كه توسط سازمان 

جهانی دريانوردی انجام می شود در اين سفر تبادل نظر خواهد شد.
وی گفت: با توجه به جايگاه بین المللی بندر شهید رجايی در منطقه و در دنیا، 
سرمايه گذاران و صاحبان خطوط كشتیرانی عالقه مند به حضور در اين بندرو 

سرمايه گذاری در آن می باشند.
گفتنی است در پايان اين نشست، هیئت مذكور از بخش های مختلف بزرگترين 

بندر تجاری و بازرگانی كشور بازديد به عمل آوردند.

پروژه های مطالعاتی و تحقيقاتی 
دريانوردی  و  بنادر  كل  اداره  در 
درصد   58 با  خوزستان  استان 
افزايش از رشد قابل توجهی طی 
نيمه نخست سال جاری نسبت به 
مدت مشابه برخوردار بوده است. 

عمومي،جهانگیر  روابط  گزارش  به 
نجاتي، معاون طرح و توسعه اين اداره 
كل  از رشد 58 درصدی پروژه های  
مطالعاتي در دست انجام اين اداره 

كل در سال جاری نسبت به سال گذشته خبر داد.
نجاتي همچنین تعداد پروژه های در دست اجرا را 26 پروژه عنوان نمود و 
افزود: كه اين رقم  در مقايسه با سال گذشته 58 درصد افزايش يافته است. 
و پیش بینی می شود اين میزان تا پايان سال جاری افزايش يابد. به گفته 
وي از مجموع اين 26 پروژه مطالعاتي 23پروژه توسط توان داخلي و3 پروژه 
مطالعاتي ديگر با استفاده از توان دانشگاهي انجام خواهد شد. وی تعداد 

پروژه های  مطالعاتي را در سال گذشته 11پروژه اعالم كرد.
معاون طرح وتوسعه اداره كل بنادر و دريانوردی استان خوزستان  همچنین 
از ارسال بیش از 15 عنوان مقاله به كنفرانس وهمايش هاي ملی و مجالت 

علمی مرتبط با فعالیت های دريايي وبندري در سال جاری خبر داد.
وي در ادامه با تاكید برشعار »بدون تحقیق وپژوهش تصمیم گیري نکنیم« 
پژوهش را نیروي محرک در توسعه  سازمان ها دانست و از  ارتقاءجايگاه 
پژوهش در اين اداره كل احساس خرسندي كرد و در خصوص اين نوع 
پروژه ها اظهار داشت: بیشتر پروژه هاي مطالعاتي تعريف شده،كاربردي و در 

راستاي تصمیم گیري هاي كالن وتوسط توان د اخلي انجام شده است.
نجاتي در پايان انتخاب يک نفر از محققان اداره كل  به عنوان محقق برتر  

استاني  را از ديگر موفقیت های اين اداره كل در سال گذشته عنوان كرد.

افزایش 58 درصدی پروژه های تحقیقاتی در 
اداره كل بنادر و دریانوردی خوزستان 

بندر  كل  اداره  بندری  و  دريايی  معاون 
ودريانوردی خرمشهر از كاهش زمان باسكول 

كاميون ها در بندر خرمشهر خبر داد.
به گزارش روابط عمومي، شاهین تركپور با اعالم اين 
خبر اظهار داشت: با اصالحات بعمل آمده و ساخت 
ساختمان جديد باسکول بندر خرمشهر، مدت زمان 
توزين كامیون ها از 5دقیقه به 1دقیقه كاهش يافت.                         
معاون عملیات بندر خرمشهر با اشاره به زمان 5 
دقیقه ای باسکول كامیون ها افزود: به دلیل مناسب 
نبودن ساختمان قديم باسکول های بندر خرمشهر، 
مشکالت  دچار  توزين  كامیون ها جهت  رانندگان 
متعددی می شدند كه موجب  افزايش زمان ورود و 
خروج كامیون ها از روی باسکول ها می شد.                        
وی ادامه داد: پس از بررسی و برنامه ريزی های بعمل 
آمده با هماهنگی و همکاری واحد فنی و مهندسی 
و احداث 3 واحد اتاق جهت اپراتورهای باسکول، اين 
مشکل مرتفع گرديد بطوری كه ديگر نیازی به پیاده 

وسوار شدن راننده نیست و با ورود كامیون برروی 
باسکول كار توزين و خروج آن صورت می گیرد.

تركپور تصريح كرد: طبق محاسبات انجام گرفته 
بارفع اين مشکل حداقل 4دقیقه درازای هر كامیون 
درزمان وزن كشی صرفه جويی بعمل می آيد كه 
همین امر باعث تسريع در عملیات صادرات و واردات 
می شود كه رضايت مردم را در پی داشته و گامی 
موثر در تکريم ارباب رجوع به شمار می آيد.                         

كاهش زمان باسکول كامیون ها در بندر خرمشهر 
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در راستای فراهم ساختن زير ساخت های 
اقتصادی  ويژه  منطقه  در  آتی  ای  توسعه 
بندر امام خمينی و تأمين زير ساخت انرژی 
از  پس  بيشتر،  گذاری های  سرمايه  جهت 
پيگيرهای متمادی توسط واحد مهندسی 
و عمران اداره كل بنادر و دريانوردی استان 
خوزستان، مجوز گاز رسانی و ايجاد ايستگاه 
گاز با ظرفيت 22 هزار متر مكعب به مجتمع 

بندری امام خمينی، دريافت شد.
به گزارش روابط عمومی، مسعود قاسمیان معاون 
مهندسی و عمران با اشاره به موفقیت اين اداره 
كل در اخذ مجوز گازرسانی به مجتمع بندری امام 
خمینی از مديريت انرژی وزارت نفت كه پس از 
چهار سال پیگیری مداوم حاصل شد، قابلیت گاز 
رسانی به اراضی پشتیبانی و شركت های سرمايه 
و  هتل  اداری،  ساختمان های  همچنین  گذار، 
رستوران ها را از اهم مزيت های اين طرح برشمرد.
و  بنادر  كل  اداره  عمران  و  مهندسی  معاون 
دريانوردی استان خوزستان در ادامه با اشاره به 
لزوم بهره گیری بیشتر از انرژی های پاک، تأمین 
سوخت نیروگاه برق اراضي پشتیباني كه در آينده 
از  را  ايجاد خواهد شد  توسط بخش خصوصي 

مطالعات  دانست كه  ديگر طرح مذكور  اهداف 
و تهیه برآورد مصرف آن با پیش بینی ده ساله 
با همت اداره برق و تاسیسات واحد مهندسي و 

عمران صورت پذيرفته است. 
وی در ادامه تصريح كرد: اين اقدام تحولی مهم در 
بهره گیری از انرژی های پاک در سطح بنادر كشور 
است كه زمینه ی مصرف بهینه ی سوخت های 
فسیلی و جذب هر چه بیشتر سرمايه گذاران در 

اين مجتمع بندری را به دنبال دارد. 

مجوز ایجاد ایستگاه گاز به ظرفیت 30 هزارمتر مکعب در 
مجتمع بندري امام خمیني دریافت شد

با  ماه  شهريور   23 و   22 در   روز   دو 
حضور نمايندگان شركت دزمي دانمارک، 
دريانوردي  و  بنادر  سازمان   نمايندگان 
) مشاور فني سازمان و رييس اداره ايمني 
اداره  نمايندگان  دريايي(،  حفاظت  و 
مازندران  استان  دريانوردي  و  بنادر  كل 
منطقه  نمايندگان  نوشهر-5نفر(،  )بندر 
نفر(،   3( بندراميرآباد  اقتصادي  ويژه 
نمايندگان شركت تايدواتر خاورميانه )8 
نفر( به عنوان تيم مقابله با آلودگي نفتي 
بندرانزلي و تعدادي از كارشناسان امور 

دريايي اداره كل برگزار شد.
اول،  روز  صبح  عمومی،  روابط  گزارش  به 
مباحث تئوريک آشنايي با تجهیزات مقابله 
با آلودگي شامل؛ انواع بوم هاي مهار لکه هاي 
نفتي، انواع اسکیمرها و نحوه انجام عملیات با 
اين تجهیزات توسط نمايندگان شركت دزمي 
اول  روز  آموزش هاي  انتهاي  در  و  شد  ارايه 
به سؤاالت شركت كنندگان پاسخ داده شد. 
از  شركت كنندگان  تئوريک،  جلسه  از  پس 
تجهیزات مقابله با آلودگي مستقر در سوله 
بازديد كرده و ضمن استارت اكثر تجهیزات 
به كلیه شركت كنندگان،  آلودگي،  با  مقابله 

آموزش هاي كاربردي الزم ارايه گرديد.
روز دوم با ارايه سناريو مانوري كه از پیش 
توسط اين اداره كل تهیه شده بود، آموزش ها 

به صورت عملي آغاز شد و با اجراي مانور در 
حوضچه كنار اسکله 10 پايان پذيرفت. در 
اين مانور 200 متر بوم ساحلي، يک دستگاه 
 ،BRUSH SKIMMER اسکیمر از نوع
يک  و  غلیظ كش  پمپ  موتور  دستگاه  يک 
و  تست  مورد  شناور  تني   10 مخزن  عدد 
شايان  گرفت.  قرار  آزمايشي  بهره برداري 
شامل؛  شناورهايي  مانور  اين  در  است  ذكر 
يدک كش گلزار، واحد جیرفت، واحد ناجي و 

قايق Rescue همکاري داشتند.

برگزاري دومین دوره آموزشي تجهیزات مقابله با آلودگي نفتي 

شناور سياحتي تفريحي “ اوستا 5 “ باظرفيت 450 نفر در بندر خرمشهر  
به آب انداخته شد.

به گزارش روابط عمومي، مدير كل بندر ودريانوردی خرمشهر درمورد خصوصیات 
اين شناور  گفت: اين شناور گنجايش 450 نفر را دارد و  درسه طبقه كه 2 
طبقه از آن سرپوشیده و 1 طبقه آن روباز می باشد توسط متخصصان داخلی 

طراحی و ساخته شده است.
دريس ادامه داد:: نوع كاربري و استفاده از اين شناور سیاحتي و تفريحي 

می باشدكه طراحی آن برای مناطق و آب هاي آزاد  در نظر گرفته شده است.
وی درباره مختصات شناور “اوستا” اظهار داشت: اين شناور در ابعاد ی به طول 
44/50، 10/50 متر عرض و عمق 4 متر ساخته شده كه 2 دستگاه موتور با 

قدرت 770 اسب بخار  را داراست.
عادل دريس در پايان اضافه كرد: ساخت اين شناور از بهمن ماه سال 1389 
براي اولین بار، به دست نیروهاي توانمند و متخصصان كشورمان آغاز شد كه 
با شروع فعالیت آن می تواند تاثیر بسزايی در رونق گردشگری دريايی منطقه 

داشته باشد.

شناور سیاحتي تفریحي  اوستا 5  در بندر 
خرمشهر به آب انداخته شد 

 هيئتي متشكل از سرمايه گذاران خارجي و جمعي از مديران وزارت 
ويژه  منطقه  بررسي  منظور  به  پزشكي  آموزش  و  درمان  بهداشت، 
اقتصادي بندر اميرآباد جهت احداث پااليشگاه خون، از اين منطقه 

بازديد كردند.
به گزارش روابط عمومي، در اين بازديد دكتر حق پرست مديركل سازمان 
پااليش و پژوهش خون كشور، دكتر رشاد مشاور قائم مقام وزير بهداشت، 
درمان و آموزش پزشکي و ريیس سازمان بیماري هاي خاص استان مازندران، 
دكتر رياحي مديرعامل و ريیس هیئت مديره شركت درمان آرا كشور و آقايان 
میشايیل هلموت كلوفت و ديتر هارولد وولف از سرمايه گذاران بخش خصوصي 

در زمینه احداث پااليشگاه خون، حضور داشتند.
افزايد؛ سید جواد اوصیا معاون اداري و مالي منطقه ويژه  اين گزارش مي 
اقتصادي بندر امیرآباد در اين بازديد به تشريح موقعیت بندر امیرآباد و وضعیت 
سرمايه گذاري در اين منطقه پرداخت و سیاست هاي بندر در زمینه جذب 
سرمايه گذاران را تشريح كرد. وي با اشاره به روند رو به رشد پروژه هاي عمراني 
و سرمايه گذاري در سال هاي اخیر و رونق قابل توجه منطقه ويژه اقتصادي بندر 
امیرآباد و كسب ركوردهاي قابل توجه در زمینه تخلیه و بارگیري، آمادگي اين 
منطقه را جهت پذيرش سرمايه گذاري براي احداث هرگونه مجتمع مرتبط با 

فعالیت هاي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي اعالم كرد .
گفتني است با توجه به جلب نظر هیات بازديد كننده از امکانات و مزاياي منطقه 

ويژه اقتصادي بندر امیرآباد، ادامه گفت و گوها به فرصت هاي بعد موكول شد.

احداث پاالیشگاه خون در بندر امیرآباد 
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استان  دريانوردی  و  بنادر  كل  مدير 
خوزستان طی ديدار با مصباح، مدير كل 
تبريك  ضمن  خمينی  امام  بندر  گمرک 
بيشتر  تعامل  و  تقويت  بر  وي،  انتصاب 
رونق  منظور  به  فعاليت های مشترک  در 

اقتصادی منطقه تأكيد كرد. 
به گزارش روابط عمومی، ابراهیم ايدنی مدير 
كل بنادر و دريانوردی استان خوزستان طی 
اين ديدار كه در محل  اداره كل گمرک بندر 
به  اشاره  ضمن  گرفت،  صورت  خمینی  امام 
فعالیت های مشترک اين دو اداره كل و تالش 
تعامل  برقراری  به  دستگاه  دو  هر  اهتمام  و 
بهتر در راستای تسريع در انجام فعالیت های 
جامعه  موضوع  به  اهتمام  لزوم  بر  بندری، 
عضويت  آن  در  دستگاه  دو  اين  كه  بندری 
استاندار  رياست  با  آن  نشست های  و  داشته 
خوزستان برگزار می شود، در جهت تسهیل و 
روان سازی رويه های گمركی و بندری تأكید 

كرد. 
ابراهیم ايدنی با اشاره به لزوم تشويق و ترغیب 
به  كشتیرانی  و خطوط  كاال  صاحبان  حضور 
از ظرفیت و توان موجود  منظور بهره گیری 
در بنادر استان اظهار داشت: فعالیت خطوط 
كشتیرانی حامل كانتینرهای يخچال دار نیز 
از جمله اين فرصت های قابل توجه است كه 
می تواند منجر به افزايش فعالیت های تخلیه 
و بارگیری و در نتیجه رونق كسب و كار در 

منطقه شود. 
مدير منطقه ويژه اقتصادی بندر امام خمینی 
ضمن اشاره به اجرايی شدن قوانین و مقررات 
مناطق ويژه اقتصادی در مجتمع بندری امام 
جاری،  سال  شهريورماه  ابتدای  از  خمینی 
نیازهای  به  پاسخگويی  و  مشتريان  به  توجه 
محوری گسترش  و  اصلی  عوامل  كه  را  آنان 
فعالیت های اقتصادی و بازرگانی هستند را از 

اولويت های هر دو دستگاه برشمرد. 

ارتقاء سطح همکاری های اداره كل بنادر و دریانوردی 
استان خوزستان با گمرک

نصب وراه اندازي نرم افزار صدور پالک در 
منطقه ویژه اقتصادي بندر امام خمیني 

به منظور ساماندهی تجهيزات و ماشين آالت فعال در منطقه ويژه 
اقتصادی بندر امام خمينی نرم افزار صدور پالک، به همت واحد طرح و 
توسعه اداره كل بنادر و دريانوردی استان خوزستان نصب و راه اندازی 

گرديد. 
به گزارش روابط عمومی، جهانگیر نجاتي معاون طرح و توسعه اداره كل ضمن 
اعالم اين خبر گفت: با نصب وراه اندازي اين نرم افزار، از اين پس كلیه متقاضیان 
بهره برداري از وسايل نقلیه، تجهیزات و ماشین آالت مي توانند پس از اخذ 
حکم تحويل و انتقال كاال به محدوده منطقه ويژه، نسبت به شماره گذاري 
خودروهاي دائمي و يا موقت خود درمنطقه ويژه اقتصادی بندر امام خمیني 

اقدام نمايند. 
وی  همچنین از امکان ثبت مشخصات كامل اطالعات اشخاص،خودروها، 
شركت ها و همچنین امکان تمديد و ابطال پالک و ثبت تخلفات خودروها به 

صورت نرم افزاري خبر داد.
 جهانگیر نجاتی در ادامه بیان داشت: به كارگیري اين نرم افزار در راستاي ماده 
8 قانون  و مقررات تشکیل و اداره مناطق ويژه، انجام شده است و منطقه ويژه 
اقتصادي بندر امام خمیني اولین بندر موفق در نصب و به كارگیري اين سیستم 

به شمار می رود.

 مدير روابط عمومي بندر خرمشهر گفت: 
ساخت بزرگترين سازه دريايي خاورميانه به 
دست متخصصان ايراني در بندر خرمشهر 

به پايان رسيد.
به گزارش روابط عمومي، محمدحسین عاليي 
اظهار داشت: بزرگترين سکوي نفتي خاور میانه 
كه عرشه اي با تناژ 9500 تن بر روي آن نصب 
سازه هاي  توسعه  شركت  توسط  شد،  خواهد 
دريايي تسديد در بندر خرمشهر ساخته و به 
وسیله يک فروند شناور به مقصد میدان نفتي 
رشادت واقع در 110 كیلومتري جنوب غرب 

جزيره الوان بارگیري شد.
وي با بیان اينکه ابعاد بسیار بزرگ و تناژ بسیار 
باالي اين سکو آن را در رديف نادرترين سکوهاي 
خاورمیانه قرار داده است، افزود: مراحل مختلف 
خريد  و  برآورد  میزان  سازي،  مدل  طراحي، 
آن  نصب  و  حمل  بارگیري،  ساخت،  متريال 
در دريا تماماً به دست متخصصین و نیروهاي 

مجرب و جوان كشور، مطابق با علوم روز دنیا 
انجام شده است.

عاليي ادامه داد: اين پروژه عالوه بر سودآوري 
1/5 تا 2 برابري نسبت به مدل مشابه خارجي، 
باعث ايجاد اشتغال مستقیم و غیر مستقیم بیش 

از يک میلیون نفر ساعت را فراهم نموده است.
مدير روابط عمومي اداره كل بندر و دريانوردی 
خرمشهر در پايان از كلیه كسانی كه در اين 

پروژه ايفای نقش نمودند، قدرداني كرد. 

ساخت بزرگترین سازه دریایی خاور میانه در بندر خرمشهر 

از  معاون طرح وتوسعه اداره كل بندر و دريانوردی خرمشهر 
تدوين  شناسنامه علمی - پژوهشی پرسنل در پورتال داخلی 

اين بندر خبر داد.
خبراظهار  اين  اعالم  با  راد  پويان  عمومی،،سعید  روابط  گزارش  به 
همچنین  دانش،  مديريت  ترويج  و  سازی  مستند  راستای  داشت:در 
استفاده بهینه از توانايی های پرسنل درموضوع پژوهش ها، شناسنامه 
بندر  داخلی  پورتال  در  كل  واداره  پرسنل  پژوهشی   - علمی 

خرمشهربخش پژوهش راه اندازی شد.
با بیان اينکه مطالعات و پروژه های مختلفی در اداره كل   پويان راد 
اين  افزود:تدوين  است،  اجرا  حال  در  خرمشهر  دريانوردی  و  بندر 
شناسنامه علمی - پژوهشی می تواند كمک زيادی به عالقمندان امر 

پژوهش كند. 
اظهار  پورتال  اين  برای  شده  تعريف  مشخصه های  درباره  وی 
داشت:اين  پورتال داخلی مخصوص پرسنل بندر می باشد و در آن 
بارگذاری  تمامی پروژه های درون سپاری، برون سپاری، مقاالت و... 

گرديده است.
معاون طرح وتوسعه اداره كل بندر و دريانوردی خرمشهر خاطر نشان 
ساخت: از اهداف اين شناسنامه اين است كه ازنتايج )خروجی ( آن 
واقع  در  كه  نمايیم   استفاده  پرسنل  علمی  ارزشیابی  بتوانیم جهت 
نمايانگر آمار پروژه ها و طرح های پیشنهادی پرسنل بندر خواهد بود. 
پژوهشگران  سوی  از  شده  ارائه  پروپوزال های   و  تحقیقات  به  وی 
اشاره و تصريح كرد: آموزش هايی برای اين طرح های تحقیقاتی در 
 RFP: REQUEST FOR  نمونه های ازجمله  شده  گرفته  نظر 
پیشنهاد  به  كه  مطالعاتی  پروژه های  شده  PROPOZALتکمیل 

دهندگان جديددرخصوص تکمیل پروپوزال آموزش می دهد.
پويان راد در پايان  به بخش مطالعات پورتال اشاره كرد و افزود:در 
بخش پژوهش ومطالعات اين شناسنامه علمی –پژوهشی، فهرست - 
پیشگفتار و مقدمه كتاب های تخصصی بندری - دريايی، مديريتی، 
فنی - مهندسی، اداری- مالی، طرح و توسعه و... ارائه گرديده است. 
كه در اين بخش می توان از كتاب های مرجع و قابل پژوهش برای 

طرح های تحقیقاتی استفاده كرد.

تدوین شناسنامه علمی – پژوهشی پرسنل  
در پورتال داخلی بندر خرمشهر

    مدير كل بنادر و دريانوردي استان گيالن گفت: طي شش ماهه نخست امسال دو 
ميليون و 737 هزار و 529 تن كاال در بندرانزلي تخليه و بارگيري شد. 

به گزارش روابط عمومي، كوهساري همچنین اظهار داشت: طي اين مدت 81 هزار و 43 تن 
كاالي غیرنفتي از بندرانزلي صادر شد كه اين میزان نسبت به 53 هزار و 916 تن در مدت 

مشابه سال گذشته 50/3 درصد افزايش يافته است.
وي كل مقدار موجودي كاال در محوطه و انبارها )رسوب كاال( را در حال حاضر 552 هزار و 
819 تن عنوان و خاطرنشان كرد: در مدت مشابه سال قبل اين میزان موجودي كاال در محوطه 

و انبارها 799 هزار و 399 تن بود كه نشان از كاهش 30/8 درصدي دارد.

بیش از دو میلیون و 737 هزار تن كاال در بندرانزلي 
تخلیه و بارگیري شد 
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بررسی ورود كاالهای وارداتی خدمه 
كشتی های زیر پانصد تن در بندر چابهار  

ورود كاال برای ملوان و كاركنان لنج های تجاری زير پانصد تن تا 
سقف پانزده ميليون ريال مجاز است.

  به گزارش روابط عمومي، مدير كل بنادر و دريانوردی استان سیستان و 
بلوچستان در جلسه بررسی ورود كاالهای وارداتی توسط ملوانان و كاركنان 
كه با حضور غالمعلی گنجعلی معاون سازمان توسعه بازرگانی خارجی 
استان سیستان و بلوچستان ونمايندگان اداره كل تعاون، ستاد نظارت 
گمركات استان، رئیس اداره تجارت الکترونیک، ستاد مبارزه با قاچاق كاال و 
ارز، گذرنامه، دريابانی، گمرک، اداره غله و... برگزار شد، گفت: برای تسهیل 
و ثبت و ضبط و نظارت بر ورود و خروج كاال از مبادی مرزی، طبق نامه 
شماره 116674 ت 545059 مورخ 90/6/8 مصوبه هیأت وزيران هر يک 
از ملوانان و كاركنان لنج های تجاری زير 500 تن مجازند طی چهار نوبت 
در سال و در هر نوبت تا سقف پانزده میلیون ريال با معافیت سود بازرگانی 

كاال وارد كشور نمايند.
مدير كل بنادر و دريانوردی استان سیستان و بلوچستان در ادامه افزود: 
كاالهای قابل ورود و میزان آن بر حسب شرايط استان های ساحلی توسط 
كارگروه با مسئولیت وزارت صنعت، معدن و تجارت، جهاد كشاورزی، 
بهداشت درمان و آموزش، امور اقتصادی و ستاد مبارزه با قاچاق كاال و ارز 

تعیین مي شود.
رضوانی گفت: استان سیستان و بلوچستان بیشترين دريانورد را در سطح 
استان های ساحلی دارد و با اين مصوبه، می توانیم باالترين اشتغال زايی را 

در منطقه داشته باشیم.
در ادامه غالمعلی گنجعلی معاون توسعه بازرگانی خارجی استان سیستان و 
بلوچستان افزود: افرادی می توانند از اين مزايا استفاده كنند كه سفر آنان به 
كشورهای حوزه جنوبی خلیج فارس با عناوين ملوان، خدمه و كاركنان باشد.

وی تصريح كرد: ما در تالشیم در طی اين نشست برای استان سیستان و 
بلوچستان عالوه بر كشورهای حوزه خلیج فارس كشور همسايه پاكستان 
را نیزدر اين مصوبه به لیست پیشنهادی قوانین صادرات و واردات اضافه 
كنیم، زيرا پیشنهاد ورود كاال به صورت منطقه ای و بر اساس مصوبه قانون 

ساماندهی مبادالت مرزی و مصوبه هیأت وزيران است.
گنجعلی اظهار داشت: بر اساس لیست پیشنهادی ورود كاال در 2 بخش 
ارزاق عمومی و لوازم خانگی صورت خواهد گرفت. در بخش ارزاق عمومی 
شامل 12 مورد كاالها از قبیل برنج خوراكی، چای، قهوه، نسکافه انواع روغن 

خوراكی، قند و شکر، ادويه جات، كمپوت و میوه های گرمسیری می باشد.
در بخش لوازم خانگی شامل: كاالهايی از قبیل پتو، جاروبرقی، موتورلنج 
و قايق، دوچرخه، تلويزيون 20 اينچ به باال، كولرهای گازی، موتورژنراتور با 
20 كیلووات تولید برق، قطعات كامپیوتر و لب تاپ، دوربین های عکاسی و 

فیلمبرداری،  انواع الستیک سبک و سنگین، عینک و... می باشد.
معاون توسعه تجارت بازرگانی خارجی همچنین  گفت: كاالها در بخش 
ارزاق عمومی از 30 تا 100 درصد سود بازرگانی معافند اما در بخش 
لوازم خانگی كه 70 قلم جنس می باشد از تخفیف 50 درصدی بهره مند 

می شوند.
   در پايان اين نشست گنجعلی اظهار امیدواری كرد مصوبه قانوني ساماندهی 

مبادالت مرزی در سال 91 جنبه اجرايی پیدا می كند.

كاهش  ملی  هفته  فرارسيدن  با  همزمان 
در  آمادگی  مانور  طبيعی،  باليايی  آثار 
برابر زلزله و اطفاء حريق در بندر شهيد 

رجايی برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی، اين مانور با صدای 
آژير خطر و تخلیه ساختمان مركزی اداره كل 
بنادر ود ريانوردی هرمزگان آغاز شد. بر اين 
اساس تمامی حاضران، بايد ساختمان را ترک 

كرده و به محل های امن پناه می بردند.
نیروهای امدادی اعم از آتش نشانی و اورژانس 
به  بالفاصله  اين سانحه  وقوع  از  اطالع  با  نیز 
محل رفته و به ياری سانحه ديدگان احتمالی 

شتافتند.
در نهايت با تالش به موقع نیروهای امدادی، 
آتش مهار شد و دو مصدوم اين سانحه نیز به 

بیمارستان منتقل شدند.
كل  اداره  آتشنشانی  و  ايمنی  مسئول  كارشناس 
بنادر و دريانوردی استان هرمزگان هدف از برپايی 
اين مانور را ارزيابی میزان آمادگی نیروهای امدادی 

در مواقع بروز سانحه عنوان كرد.
 25 مانور  اين  در  گفت:  پورموسی  كوروش 
نفر از نیروهای آتش نشانی، اورژانس و گارد 

حضور داشتند. 
افزود: 2 دستگاه آمبوالنس و 2 دستگاه  وی 
ماشین آتش نشانی به همراه خودروهای گارد 

در اين مانور همکاری نمودند.
كاركنان  به  مانور  اين  در  پايان  در  همچنین 
و ارباب رجوعان، نحوه كنترل و اطفاء حريق 
آموزش داده شد كه با استقبال قابل توجهی 

همراه بود.

برگزاری مانور آمادگی در برابر زلزله و اطفاء حریق در بندر 
شهید رجایی

ميزان تردد مسافر از بندر لنگه در شش ماه 
نخست سال جاري  با 27 درصد رشد همراه 

بوده است.
به گزارش روابط عمومي، اسماعیل مکی زاده 
با بیان اين مطلب گفت: طی شش ماه نخست 
سال 1390 تعداد  59929  نفر از  بندرلنگه 
به سمت جزاير كیش،سیری، الوان و ابوموسی 
جابجا شده اند كه در مقايسه با مدت مشابه 
اند،  سال گذشته  كه تعداد47066 نفر بوده 

بیست و هفت درصد افزايش يافته است. 
مدير اداره بنادر و دريانوردی بندر لنگه همچنین 
از پیش بینی افزايش مسافر در فصل پايیز خبر 
داد و افزود:مطمئنا با  آغاز فصل پايیز و خنک 
و  يافت  خواهد  افزايش  مسافر  هوا،تردد  شدن 
تردد  افزايش  اين  امسال  بینی می كنیم  پیش 
مسافر در شش ماه دوم سال 90  در مقايسه 
با مدت مشابه سال گذشته  به 50 درصد نیز 

برسد.
سماعیل مکی زاده در ادامه با اشاره به افزايش 
اين  بندر،  اين  از  كاال  ترانزيت  درصدی   32
لوازم  پالستیک،  الستیک،  عمدتاً  را  كاال ها 
خانگی و خودرو بیان نمود  و افزود:طی شش 
ماه سال 1389 شـاهد افزايش ترانزيت مواد 
غیر خوراكی و خوراكی از كشور های آمريکای 
كشور  به11  آسیايی  و  آفريقايی  شمالی، 

همجوار ايران بوده ايم. 

جابجایی مسافران دریایي از بندر لنگه 27 درصد افزایش یافت
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با حضور نمایندگان ارگان هاي دریایي
روز جهانی دریانوردی در بندر چابهارگرامي 

داشته شد 

نمايندگان  با حضور  روز جهانی دريانوردی  گراميداشت  مراسم     
نيروی  سپاه،  دريايی  نيروی  شيالت،  كل  اداره  دريايی،  ارگان های 
دريايی ارتش و شركت های وابسته در سالن فرهنگی هنری كوثر بندر 

چابهار برگزار گرديد.
در اين مراسم كه با قرائت پیام دبیر كل سازمان جهانی دريانوردی توسط 
هراتی معاون عملیات دريايی-بندری آغاز شد، سیاوش رضوانی مدير كل بنادر 
و دريانوردی استان سیستان و بلوچستان گفت: روز جهانی دريانوردی فرصت 
مناسبی است برای ارج نهادن به تالش فعاالن عرصه دريا و دريانوردی است 
وخوشبختانه جمهوری اسالمی ايران از اين نعمت خدادادی برخوردار است وبه 

نحو احسن  می توانددر دريا ايفای نقش كند.
رضوانی گفت: سازمان بنادر و دريانوردی با الگوگیری از رويکرد جهانی و 
توجه هر چه بیشتر به دريا در صدد است تا توسعه و اقتدار اين بخش را در 

كشورافزايش دهد.
وی شعار امسال روز جهانی دريانوردی اتحاد هماهنگ كشورها در مقابله با 
پديده زشت دزدی دريايی عنوان كرد و اظهار داشت: دنیا می بايست در برابر 

پديده نامیمون دزدي دريايی به شدت برخورد كند.
در ادامه مراسم ناخدا سوم ستاد علیرضا رحمتی جانشین فرماندهی منطقه 
سوم نیروی دريايی ارتش گفت: در طول تاريخ، ايران هیچگاه اهمیت دريا در 

ثبات و حفظ امنیت ملی خود را به اندازه دوران جنگ تحمیلی درک نکرد.
وي اظهار داشت: قدرت نیروی دريايی ارتش جمهوری اسالمی به شدت در 
منطقه افزايش پیدا كرده بگونه ای كه برای اولین بار توانسته است با حضور 
مقتدرانه خود، امنیت كشتی های تجاری و نفتی را تأمین و قدرت و صالبت 

خود را در عمل نشان بدهد.
وی با تأكید بر اهمیت فوق العاده منطقه چابهار به سبب عبور ناوگان نفتي و 
گازي تصريح كرد: با رشد و توسعه كشورهای هند و چین، اهمیت اين منطقه 

دو چندان  شده است.
رحمتی در ادامه گفت: امروز اگر كسی منافع ما را به خطر بیندازد ما هم در 

ساير نقاط دنیا می توانیم منافع دشمن را به خطر بیندازيم.
وی تصريح كرد: ارتش جمهوری اسالمی ايران با به آب انداختن ناوچه های 
موشک انداز و ساخت و طراحی و استفاده از امکانات، تجهیزات و سالحهاي 
پیشرفته و نیروی انسانی ماهر و ورزيده، باعث تحول در قدرت دفاعی كشور 

شده است.
در پايان اين مراسم حجت االسالم والمسلمین احمدعلی قاسمی زاده امام 
جمعه موقت چابهار گفت: خاستگاه اولیه دريانوردان در حوزه خلیج فارس 
بوده و فرهنگ ايرانی از طريق دريانوردی با مّودت و محبت به سراسر دنیا 

سرايت كرد.
وی افزود: آنچه كه امروز به عنوان شعار دريانوردی مطرح است، امنیت را 
می طلبد و الزمه امنیت بستر فرهنگی است و پديده زشت دزدی دريايی هديه 

غربی هاست.
گفتني است در خاتمه از 30 نفر از دريانوردان نمونه ارگان های مختلف از قبیل: 
ارتش – سپاه و تعاونی لنج داران، هالل احمر و دانشگاه دريانوردی تقدير و از 
2 نفر از دريانوردان نیروی دريايی ارتش كه برای مبارزه با دزدان دريايی عازم  

باب المندب و خلیج عدن بودند به صورت ويژه تقدير شد. 

 مديركل بندر و دريانوردی خرمشهر با حضور 
دربرنامه زنده  گفتگوی ويژه خبری سيمای 
مركز آبادان پس از تشريح فعاليت های بندر 
مجری  و  بينندگان  به سواالت  خرمشهر  

برنامه پاسخ گفت.
به گزارش روابط عمومی، عادل دريس در اين 
برنامه از آمادگی بندرخرمشهر  در راستای مشاوره 
به سرمايه گذاران  داخلی و خارجی خبر داد و 
افزود: يکی از راه های ايجاد اشتغال، جذب سرمايه 

گذار  با توجه به ظرفیت های بالقوه بنادراست.
از  را،بیش  اسالمی  ايران  آبی  مرزهاي  دريس 
سه هزار كیلومتر خواند و اظهار داشت: امروزه 
بیشترين صادرات و واردات در كشور ما از مسیر 
دريايی صورت می پذيرد كه توانسته برای سرمايه 
گذاران در اين بخش، سودآوری  مطلوبی به همراه 

داشته باشد.
مديركل بندر و دريانوردی خرمشهر در ادامه به 
تشريح فعالیت های اين اداره كل در سال جهاد 

اقتصادی  پرداخت و گفت: پرسنل بندر خرمشهر  
با همت و تالشی مضاعف در اين سال، سعی 
نموده اند فعالیت ها را براساس فرمايش گوهربار 

رهبر معظم انقالب به سرانجام برسانند.
آخرين  تلوزيوني  برنامه  اين  در  همچنین  وي 
وضعیت شناورسازی مغروقه ها ی جنگ تحمیلی  
و اليروبی را در كارون تشريح كرد و اضافه كرد: با 
نجات اين مغروقه ها وانجام اليروبی، عبور و مرور 
شناورها دراروندو كارون ايمن ترصورت می پذيرد 
و شناورهای بیشتری در اين آبراه می توانند تردد 

نمايند.

حضور مدیركل بندر خرمشهر دربرنامه  گفتگوی ویژه 
خبری سیمای مركز آبادان 

سردار شيخ رباط معاون امنيتی و انتظامی استاندار خوزستان به همراه ناطقی مدير كل 
امورمرزی وانتظامی استانداری به منظور آشنايی با توانمندی های و ظرفيت های اقتصادی 
و بازرگانی منطقه ويژه اقتصادی بندرامام خمينی )ره( از اين مجتمع بندری بازديد و با 

مدير كل بنادر و دريانوردی استان خوزستان ديدار كردند. 
به گزارش روابط عمومی، طی اين بازديد يک روزه، هیأت ضمن ديدار با  مدير كل بنادر و دريانوردی 
استان خوزستان و اطالع از تازه ترين دستاوردها و اقدامات اين اداره كل در زمینه ی تغییر رژيم 
حقوقی به منطقه ويژه اقتصادی و جذب سرمايه گذاری بخش خصوصی داخلی و خارجی در 
راستای تبديل به بنادر نسل سوم، به همراه وی از نقاط مختلف مجتمع بندری امام خمینی )ره( 
بازديد كرده، و با فعالیت های اداره كل بنادر و دريانوردی استان خوزستان در بخش های عملیاتی 

و امنیتی آشنا شدند. 
در ادامه اين بازديد به منظور رفع مشکل تردد وسائط نقلیه در مسیر منتهی به مجتمع بندری امام 
خمینی )ره(، اين هیأت از پايانه ی حمل و نقل بندر امام خمینی )ره( بازديدو وضعیت ترافیکی اين 

پايانه و مسائل مرتبط با آن را در ديدار با مدير پايانه و هیأت همراه مورد بررسی قرار دادند. 

معاون امنیتی و انتظامی استاندار خوزستان 
از منطقه ویژه اقتصادی بندر امام بازدید كرد
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تقدیر از دریانورد بازمانده از جنگ جهانی دوم
مدير اداره بنادر و دريانوردی بندر لنگه از موسی غالمپور، دريانورد 93 

ساله از بندر كنگ به عنوان پيشكسوت دريايی تقدير كرد.
به گزارش روابط عمومی، مدير اداره بنادر و دريانوردی بندر لنگه ضمن 
از  را  دريايی  پیشکسوتان  از  تجلیل  سال،  كهن  دريانورد  اين  از  تقدير 
جمله وظايف اصلی متولیان صنعت دريانوردی دانست و گفت: استفاده 
از تجربیاتی كه اين دريانوردان به سختی و گران به دست آوردند، در 
صورتی كه با تکنولوژی روز دريانوردی عجین شود، بازخوردی اصولی و 

عملی خواهد داشت.
  موسی غالمپور نیز كه در بستر بیماری، از اين اقدام جامعه دريايی اعالم 
رضايت  می كرد، با اشاره به حادثه حمله زير دريايی ژاپنی به شناور های 
چوبی دريانوردان بندر كنگ  در آخرين سال جنگ جهانی دوم، ادامه 
داد: در سن 16 سالگی طعم تلخ بزرگترين اتفاق تاريخ بشر را در خلیج 
عدن، جايی كه امروز كشتی ها مورد حمله دزدان دريايی قرار می گیرند، 

چشیدم و شاهد مرگ 32 نفر از دوستان خود بودم.
دريانوردی  و  بنادر  اداره  مسئولین  حضور  با  كه  بازديد  اين  پايان  در 
بندر  شهر  شورای  و  ناخدايان  و  دريايی  مديران  از  جمعی  و  بندرلنگه 
كنگ همراه بود، مدير اداره بنادر و دريانوردی بندر لنگه با اهدای هديه 
و تنديس دريانوردی از موسی غالمپور، تنها بازمانده جنگ جهانی دوم 

تقدير نمود.

مديركل بنادر و دريانوردی استان مازندران 
در نشست مشترک با اعضای هيئت مديره 
بندر  در  مازندران  استان  بازرگانی  اتاق 
برای  مناسب  زمينه های  ايجاد  بر  نوشهر 

صادرات پايدار در استان تاكيد كرد.
به گزارش روابط عمومي، سید نبی سیدپور افزود: 
برگزاری اين نشست ها برای گردش و رونق بیشتر 
تجاری و به خصوص صادرات تاثیرگذار خواهد 
بود.وی اظهار داشت:از نگرانی های حمل و نقل 
دريايی استان اين است كه در سال بیش از هزار 
فروند كشتی تجاری وارد استان می شود اما همه 

خالی بازمی گردند.
به  نسبت  صادرات  میزان  داد:  ادامه  سیدپور   
يکی  در  فقط  و  است  درصد  تقريبا 5  واردات 
دوسال اخیر از بندر امیرآباد سیمان و كلینگر به 
كشورهای حاشیه خزر صادر شده است كه رقم 
خوبی داشته است. وی تصريح كرد: اين صادرات، 
صادراتی ناپايدار است زيرا با تغییر در وضعیت 
بازار داخلی و خارجی امکان قطع آن وجود دارد.
مديركل بنادر و دريانوردی مازندران خاطرنشان 
با توجه به اينکه استان مازندران استانی  كرد: 
حاصلخیز به ويژه در تولید مركبات، كیوی و گل 
و گیاه است و اين محصوالت قابلیت صادرات را 
دارند اما در اين زمینه رشدی ديده نمی شود 
و بايد حلقه مفقوده صادرات را پیدا كرد. وی با 
اشاره به اينکه در بخش بنادر بیشترين حمايت 
گذاشته  اختیار صادركنندگان  در  تسهیالت  و 
می شود تا در قبال آن درآمدزايی و اشتغال بوجود 
درصدی  كاهش 85  و  رايگان  داری  انبار  آيد، 
هزينه حمل را از اين قبیل حمايت ها عنوان كرد. 
سیدپور با بیان اينکه بندرنوشهر از نظر محدوده 
عملیاتی از كوچکترين بنادر مهم كشور است 
بیان داشت: در اين بندر مکان و امکانات بسته 
بندی در اختیار صادر كنندگان قرار می دهیم. 
وی افزود: با افزايش تولید، توسعه اقتصادی و 
اگر در حال  و  بود  را شاهد خواهیم  اجتماعی 
حاضر مشکلی در پروسه صادرات و واردات در 
بنادر استان وجود دارد برای رفع آن اعالم آمادگی 

می كنیم. مديركل بنادر و دريانوردی مازندران 
همچنین با اشاره به اينکه منطقه ويژه اقتصادی 
بندر نوشهر حدود يکماه است كه اعالم و ابالغ 
شده است، گفت: در اين منطقه ويژه تسهیالت 
سرمايه گذاری مناسبی به ويژه جهت صادرات 
فراهم می شود.وی همچنین از توسعه و الحاق 
200 هکتار به مجموع بندر نوشهر و ايجاد راه 
دسترسی به كمربندی نوشهر به عنوان مصوبات 
استان خبرداد  به  رياست جمهوری  سفر سوم 
و گفت: با اجرايی شدن اين مصوبات و تملک 
اراضی، عالقمندی برای سرمايه گذاری در اين 
بخش بیشتر خواهد شد و نويد روزهای بهتری 

برای صادرات در استان را خواهد داد.
رئیس اتاق بازرگانی استان مازندران نیز در اين 
جلسه با اشاره به اينکه مركز پژوهش های اتاق 
بازرگانی راه اندازی شده تا نسبت به آسیب های 
بررسی  به  استان  بازرگانی  و  تجارت  فراروی 
اين  شناسايی  با  بايد  گفت:  بپردازد  مطالعه  و 
آسیب ها برای رفع آن اقدام كرد.غالمرضا عشريه 
تصريح كرد: با توجه به زيرساخت های بندری 
مازندران و همچنین اعالم منطقه ويژه اقتصادی 
بندر نوشهر بايد از اين ظرفیت در اعتالی بازرگانی 

و تجارت استان بهره گرفت.
وی بیان داشت: نیازمند مشوق هايی برای سرمايه 
گذاری در غرب استان هستیم تا فعالیت تجاری 
در اين بخش بیشتر شود. وی خاطرنشان كرد: 
آمادگی برگزاری همايشی برای معرفی پتانسیل ها 
و ظرفیت های مختلف حوزه های مختلف سرمايه 
گذاری با همکاری بندر نوشهر در غرب مازندران 
اتاق  داشت:  اذعان  همچنین  داريم.عشريه  را 
بازرگانی با ديدگاه جديدمازندران را كالنشهری 
می داند كه برای 3 میلیون هم استانی از گلوگاه 
با اشاره به ايجاد  تا رامسر فعالیت می كند.وی 
نمايندگی تام االختیار در غرب مازندران يادآور 
شد: اتاق بازرگانی، بنادر و گمركات مازندران بايد 
تعاملی سه سويه داشته باشند تا در روند صادرات، 

واردات و ديگر فعالیت های تجاری تسهیل شود.

برگزاري نشست اتاق بازرگاني و اداره كل بنادر و 
دریانوردي استان مازندران در بندر نوشهر 

رشد 31 درصدي تخلیه و بارگیري انواع كاال 
در بندر امیر آباد  

در 6 ماهه نخست سال جاري تخليه و بارگيري انواع كاال در منطقه ويژه 
اقتصادي بندر امير آباد از 31 درصد رشد برخوردار بود.

  به گزارش روابط عمومي،سید علي نعیمي مدير منطقه ويژه اقتصادي بندر امیر 
آباد با اعالم اين خبر گفت: با ورود و خروج 351 فروند كشتي با 12 درصد رشد 
نسبت به مدت مشابه در سال گذشته، بیش از يک میلیون و 366 هزار تن انواع 

كاال با 31 درصد رشد در اين بندر تخلیه و بارگیري شد.
 وي در ادامه گفت: از كل كاالي تخلیه و بارگیري شده میزان 781 هزار و 538 
تن با 98 درصد رشد نسبت به مدت مشابه در سال گذشته مربوط به بارگیري 

مي باشد.
  وي همچنین از تخلیه 584 هزار و 645 تن انواع كاال در منطقه ويژه اقتصادي 

بندر امیر آباد خبر داد.        
 نعیمي در ادامه با تاكید بر اينکه بندر امیر آباد تنها بندر شمالي كشور متصل 
به شبکه ريلي سراسري مي باشد، از رشد 100 درصدي حمل و نقل ريلي در 6 
ماهه نخست امسال در اين بندر خبر داد و گفت: از ابتداي سال جاري تا كنون 
تعداد 270 فروند واگن به اين بندر وارد شد كه با رشد 100 درصدي میزان 14 

هزار و 695 تن كاال را به ساير نقاط كشور حمل كرده اند.

حجم مبادالت تجاري و نفتي در اداره كل 
بنادر و دريانوردي استان مازندران در شش 
ماهه نخست سال جاري به رقم سيصد و 
چهل و هشت هزار و شش صدو هفتاد و 

شش )348676( تن رسيد.
به گزارش روابط عمومي، اين میزان مبادالت 
تجاري توسط 152 فروند كشتي تجاري و نفتي 
انجام شده است. همچنین ترانزيت مواد نفتي 
به مدت مشابه  در شش ماهه گذشته نسبت 

رشد  درصد  ازدويست  بیش   89 سال  در  آن 
بندر  به  وارداتي  كاالهاي  است.عمده  داشته 
نوشهر چوب و تخته، آهن آالت، كاغذو مقوا، 
مواد شیمیايي و نفتي بوده و كاالهاي صادراتي 
نیز شامل محصوالت دامي و گیاهي،خشکبار 
ذكر  میباشد.شايان  ماركتي  سوپر  كاالهاي  و 
است ترانزيت كاالي تجاري در پايان شش ماه 
سال  در  آن  مشابه  مدت  به  نسبت  سالجاري 

گذشته 55درصد رشد داشته است.

رشد پنجاه و پنج درصدي ترانزیت كاالي تجاري
 در بندر نوشهر 
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مدير اداره بنادر و دريانوردی بندر لنگه در 
راس هيئتی، ضمن بازديد از كارگاه شناور 
سازی پويا بندر بستانه، از روند ساخت اولين 

رستوران دريايی بندر لنگه بازديد نمود.
زاده  مکی  اسماعیل  عمومي،  روابط  گزارش  به 
ضمن تقدير از همت باالی عبدا... رحیم پور، مدير 
اين كارگاه شناورسازی مبنی بر ساخت چنین 
شناوری كه تمامی مراحل ساخت و تجهیز آن 
در همین كارگاه انجام می شود، گفت: ساخت يک 
شناور از تركیب فايبر گالس و چوب كه نسل 
قديم و جديد شناور  سازی محسوب می شوند، 
كه مشتمل بر سه طبقه و نماد فرهنگی و آداب 
بسیار  كار  بود،  هرمزگان خواهد  مردم  رسوم  و 
مهمی است كه تنها از يک تفکر اصیل هرمزگانی 

بر می آيد.
 شايان ذكر است، عبدا...رحیم پور، متولد 1344 
بخش  در  برگزيده  مدير  و  لنگه  بندر  شهر  در 
ساخت شناور، نه ماه است كه مدير پروژه ساخت 
شناور سنتی است كه در سه طبقه، شامل؛ طبقه 
زيرين، طبقه تفريح و سرگرمی ويژه كودكان)در 
خن شناور(، طبقه میانی، طبقه غرفه های فرهنگی 
مردم  رسوم  و  آداب  با  سنتی  چايخانه  بهمراه 
شهرهای مختلف استان هرمزگان و طبقه فوقانی 
غذاهای  طبخ  مختص  دريايی  رستوران  شامل؛ 
دريانوردی  و  بنادر  كل  اداره  نظارت  با  دريايی، 
استان هرمزگان در كارگاه شناورسازی پويا بندر 

بستانه از توابع شهرستان بندر لنگه در حال انجام 
می باشد و قرار است تا فروردين ماه سال آينده به 

بهره برداری برسد.
همچنین قسمت تحتانی )تشت( شناور از جنس 
فايبر گالس و قسمت فوقانی آن)ساختمان شناور( 
از جنس چوب است كه با 27متر طول و 9متر 

عرض توانايی حمل 200 نفر را خواهد داشت.
با توجه به اينکه پروژه ساخت اين رستوران در 
كوتاه مدت توجیح اقتصادی ندارد و آقای رحیم 
پور متحمل هزينه هفت میلیارد ريالی خواهد بود، 
وی گسترش وضعیت رفاهی مردم شهرستان و 
توسعه صنعت گردشگری و رونق اقتصادی منطقه 
با حضور گردشگران را از جمله اهداف خود بیان 

كرد.

اولین رستوران شناور دریایي با تركیب چوب و فایبرگالس 
در بندر لنگه ساخته مي شود

بازدید استاندار گیالن از پروژه هاي بنادر 
و دریانوردي استان گیالن

مهندس سعادتي استاندار گيالن در سفر به شهرستان بندرانزلي از 
پروژه ها و موج شكنهاي جديد اين اداره كل بازديد بعمل آورد.

به گزارش روابط عمومی ، در اين بازديد مدير كل بنادر و دريانوردي استان 
گیالن ضمن بیان جايگاه بندرانزلي در حمل ونقل دريايی كشورمان خاطر 
نشان ساخت: در سال گذشته شش میلیون و 848 هزار تن كاال با پهلوگیري 
2205 فروند كشتي در اسکله هاي بندرانزلي تخلیه و بارگیري شد. وي افزود: 
بندرانزلي بعنوان يک بندر سیستمي توفیق چشم گیري در فعالیتهاي بندري 

داشته است.
كوهساري در بازديد از موج شکنهاي جديد نیز گفت: هدف از ساخت و احداث 
موج شکنها افزايش ظرفیت از 4/5 میلیون تن واقعي به 11 میلیون تن و 7 
میلیون تن اسمي به 17 میلیون تن و ايمن سازي بندر موجود مي باشد. بطوريکه 
قبالً با يک مترموج هم نمي توانستیم كشتي به بندر ورود و خروج دهیم اّما امروز 

با موج هاي سنگین تر هم مي توانیم كشتي به بندر وارد و خارج كنیم.
مدير كل بنادر و دريانوردي استان گیالن افزود: قبل از احداث موج شکنهاي 
جديد بندر 70 روز در سال بخاطر طوفان و موج تعطیل بود در حالیکه امروز اين 
تعطیلي به 10 روز هم نمي رسد. وي خاطرنشان ساخت: با احداث اين موج شکن 

در اليروبي و هم در هزينه و زمان صرفه جويي صورت گرفته است.
كوهساري اضافه كرد: در طرح و توسعه جديد ، اسکله هاي تجاري و عمومي ، 
نفتي ، كشتي سازي و مركز تعمیرات و كاالهاي صادراتي نیز ديده شده است و 
در اسکله هاي جديد پیش بیني نموده ايم تا كشتي هاي 12 هزار تني كاالهاي 
عمومي و 20 هزارتن نفتي پهلوگیري كنند اّما در اسکله هاي موجود كشتي هايي 

تا 7000 هزار تن مي توانند پهلو بگیرند.
وي از خاتمه ساخت موج شکنها در حال حاضرو مناقصه و تکمیل ساخت دايک 
تا سه ماه آينده در طرح و توسعه جديد خبر داد و افزود: 5 پست اسکله جديد و 
يک پست اسکله مسافربري به 11 پست موجود افزوده مي شود و تا پايان طرح 

اسکله هاي بندرانزلي به 24 پست خواهد رسید.
استاندار گیالن هم در جريان اين بازديد گفت: بندرانزلي داراي پتانسیل بسیار 
بااليي در ابعاد مختلف و دروازه ورودي و پل ارتباطي به كشورهاي قفقاز ،آسیاي 

میانه و روسیه است.
مهندس سعادتي با اشاره به نقش اين بندر در مناسبات با كشورهاي ديگر اظهار 
داشت: نقشي كه بندرانزلي مي تواند در تحوالت اقتصادي ، امنیتي ، دفاعي ، 

فرهنگي داشته باشد بايد مدنظر برنامه ريزان اين منطقه باشد.
استاندار گیالن عملکرد اداره كل بنادرو دريانوردي استان گیالن را قوي و مقتدر 
ارزيابي و خاطرنشان كرد: با عنايت دولت نهم و دهم به ويژه توجه رياست 

جمهوري به بنادر شاهد رشد وسیعي در اين زمینه هستیم.
وي با اشاره به اينکه طي دو سال و نیم گذشته تحوالت وسیعي در زمینه بنادر 
و دريانوردي استان گیالن ايجاد شده بیان داشت: اين بندر به عنوان قطب 

اقتصادي منطقه و بزرگترين بندر حاشیه درياي خزر است.
مهندس سعادتي وجود 11 پست اسکله در اين بندر را يادآور شد و گفت: تا 

پايان برنامه پنجم تعداد اين اسکله ها از 11 پست به 24 پست مي رسد.
استاندار گیالن همچنین خاطرنشان كرد: براي احداث دايک موج شکنها نیز 
50 میلیارد تومان هزينه شده كه پیش بیني مي شود تا تکمیل ساخت آن 20 
میلیارد تومان ديگر نیز هزينه شود. استاندار گیالن بخش خصوصي را نیز بازوان 

اين اداره كل در اجراي پروژه ها و ساخت موج شکنهاي جديد عنوان كرد.
شايان ذكر است استاندار گیالن و هیئت همراه از محوطه هاي بندر و اسکله هاي 

بندر نیز بازديد بعمل آورد.

بازدید اساتید اقتصادي شركت كننده در كنفرانس 
بین المللي اقتصاد آسیا و اقیانوسیه از بندرانزلي

     به پيشنهاد دانشگاه گيالن اساتيد اقتصاد 
بين المللي  كنفرانس  در  شركت كننده 
كشورهايي  از  اقيانوسيه  و  آسيا  اقتصاد 
مانند چين، كره، استراليا ، انگليس ، هند 
و... جهت بازديد و سفر علمي تفريحي از 

بندرانزلي ديدن كردند. 
به گزارش روابط عمومی ، در اين بازديد مدير كل 
بنادر و دريانوردي استان گیالن توانمندي هاي 
اين اداره كل را براي حاضرين تشريح نمود و 
افزود: در سال گذشته شش میلیون 848 هزار 
تن كاال با پهلوگیري 2205 فروند كشتي در 
تحوالت  و  شد  بارگیري  و  تخلیه  بندرانزلي 
آمد كه  بدست  اداره كل  اين  در  چشمگیري 
نشأت گرفته از انديشه و تفکر درست و واگذاري 
امور به بخش خصوصي بوده است. كوهساري 
خاطرنشان ساخت: با طرح   توسعه بندر ظرفیت 
تخلیه و بارگیري اين اداره كل از 4/5 میلیون تن 
واقعي به 11 میلیون تن و 7 میلیون تن اسمي 
به 17 میلیون تن خواهد رسید و كشتیهايي با 
تناژ 12 هزار تن و كشتیهاي نفتي تا  20 هزار 
تن مي توانند در اين بندر پهلو بگیرند و يقیناً اين 
تحوالت مي تواند تأثیر به سزايي در اقتصاد استان 

و كشور داشته باشد زيرا هزينه تمام شده كاال را 
به شدت كاهش خواهد داد و كاال ، در كمترين 
زمان با كمترين هزينه به دست مصرف كننده 
خواهد رسید.گزارش مديركل بنادر و دريانوردي 
استان گیالن مورد توجه میهمانان قرار گرفت و 

تشويق اساتید را در بر داشت.
شايان ذكر است در اين بازديد پروفسور طیبي 
كريم  و  تهران  دانشگاه  علمي  هیأت  عضو 
بندرانزلي  آزاد  دانشگاه  اساتید  از  كیاكجوري 

هیأت ياد شده را همراهي مي كردند.
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اي پاييز آرام، مرا تسخير مي كني 
و بر آب هايت خم مي شوم 

تا آسمان را بنوشم، 
و گريز دلنشين درختان و گودال ها را.

 Salvatore( ــودو  كوازيم ــالواتوره  س
ــر ايتالیايي، در  ــاعر معاص Quasimodo(، ش
تاريخ 20 آگوست 1901 میالدي در شهر كوچک 
ُمديکا، واقع در جزيره ي سیسیل، در فاصله اي نه 
ــم به جهان گشود.  چندان زياد از مديترانه، چش
ــد و همین امر،  ــدری  او اهل يونان بودن اجداد پ
ــد كه در آينده ی ادبی اش، تحت تأثیر  باعث ش
ــت  ــال نخس ــگ يونان قرار گیرد. چند س فرهن
زندگي را به خاطر شغل پدر كه كارمند راه آهن 
ــد، به همراه خانواده در شهرهای  بود، مجبورش
ــیل بگذراند؛ تا آن كه سرانجام در  كوچک سیس
ــال 1908 میالدي، به شهر مسینا در شمال  س
شرقي جزيره عزيمت كردند؛ زيرا پدرش به عنوان 
ــهر منصوب شد. ــتگاه راه آهن آن ش  ريیس ايس

 آن ها درست دو روز بعد از زلزله ي مهیب مسینا 
به اين شهر رسیدند و در واگني متروک مستقر 
شدند. صحنه هايي كه سالواتوره ي خردسال در 
آن روزها مشاهده كرد، رنج و اندوهي كه اعضاي 
خانواده در روزهاي طاقت فرساي بندر زلزله زده 
از سر گذراندند، چشم انداز خانه هاي ويران، اجساد 
ــته و ناامیدي بازماندگان؛ همه و  روي هم انباش
همه موجبات ماندگاري تجربیات ناگوار حاصل 
از ويراني و مرگ را در روحیه ي كوازيمودو فراهم 
آورد. او در آن شهر، تحصیالت خود را تا مرحله ی 
دبیرستان به پايان رساند. با وجود آن كه سالواتوره 
ــه تحصیل  ــته ی رياضی فیزيک و هندس  در رش
ــرد، اما از همان ابتدا، به ادبیات و طبیعت  مي ك
ــقي وافر داشت، متون ادبیات كالسیک را با  عش
عالقه مي خواند و زندگي در يک جزيره ي بزرگ، 
سبب شد كه بدون دريا هیچ چیز برايش معنايي 
ــد. بعدها حوادث دوران كودكي و  ــته باش نداش
ــتالژيک به  ــي نوس ــي در كنار دريا، حس زندگ
نوشته هاي حرفه اي او بخشیدند كه در اكثر آثار 

وي، مي توان آن ها را ديد. 
ــتان، افکار او، درگیر  ــال هاي پاياني دبیرس در س
ــکالت انساني شد، به طوري  انواع مصايب و مش

كه به مسايل مختلف اجتماعي فکر مي كرد و در 
همان سال ها بود كه اولین فعالیت های سیاسی و 
حقوقی را با برخي از دوستان  اش آغاز كرد. در آن 
روزها نیز، به نوشتن شعر و نثر همت گمارد، كه 
تعدادی از آن ها در برخي از مجالت و روزنامه هاي 

محلي به چاپ رسیدند. 
ــال 1919 میالدي، پس از اخذ ديپلم  وي در س
ــت برای  ــعي بر آن داش به رم عزيمت كرد و س
ــاورزی ثبت نام كند،  ــته ی كش تحصیل در رش
ــکالت مالی خانواده و همچنین،  اما به علت مش
ــه ادبیات،  ــش زايدالوصف اش ب ــل گراي به دلی
تحصیالت آكادمیک را رها كرد و به نوشتن ادامه 
ــال 1926میالدي، در شهرداری شهر  داد. در س
رجوكاالبريا در جنوب ايتالیا استخدام شد و پس 
ــهر ديگری انتقال يافت. در سال  از مدتي، به ش
ــهر فلورانس،  1929 میالدي، طي اقامتي در ش
ــو ويّتوريني  ــرش، الی ــطه ي برادر همس به واس
)نويسنده ي مشهور ايتالیايي(، به ائوجنیو مونتاله 
ــاعر پرآوازه ي ايتالیايي( معرفي شد و به اين  )ش
وسیله مراتب آشنايي او با محیط ادبي "سوالريا" 
ــاعران  ــندگان و ش ــم آمد. در آن جا نويس فراه
معروفي در نشست هاي اين محفل ادبي شركت 
مي كردند و همین امر، باعث شهرت "سوالريا" 
ــنايي، كمي بعد باعث انتشار  ــده بود. اين آش ش
ــرزمین ها"  ــن كتاب كوازيمودو، "آب ها و س اولی

)1930( توسط انتشارات سوالريا شد كه استقبال 
ــت و مدتي ديگر  منتقدين ادبي را به دنبال داش
نیز، "شبانه های پادشاه خاموش"، كتاب ديگری 

بود كه در آن سال،  از او به چاپ رسید. 
ش�ب هاي زيادي اس�ت كه صداي دريا به 

گوش مي رسد،
ان�دک، ب�اال و پايين و در امتداد ش�ن هاي 

صاف.
انعكاس صدايي بسته در ذهن

از زمان هايي دور،
و ناله هايي از مرغان دريايي

و شايد، از پرندگان روي برج ها،
كه آپريل بهاري آن ها را به س�وي دشت ها 

هل مي دهد.
آري، تو به من نزديك بودي، با آن نوايت.

كاش، دوباره انعكاسي يابم، در ذهنت،
چونان زمزمه ي تاريك دريا.

ــل  ــه دالي ــالدي، ب ــودو در 1931 می  كوازيم
ــد. او طي  ــوا منتقل ش ــهر جن حرفه اي، به ش
ــهر، كتاب معروف اش  ــال ها زندگي در اين ش س
ــاند؛ كتابی  ــده" را به چاپ رس "نی های غرق ش
ــت، بلکه  ــا از لحاظ ادبي با ارزش اس كه نه تنه
باعث تغییراتی در فلسفه ي وجودي »ارمتیسم« 
)ermetismo( شد. واژه ي ارمتیسم، برگرفته 
ــس« )hermes(، خداي يوناني  از واژه ي »هرم
ــتاره بیني، كیمیاگري و هنر  ــت كه مبدع س اس
نوشتن به شمار مي آيد. اين واژه به هر چیز بغرنج، 
مبهم، تاريک و ادراک ناپذير اشاره دارد. از همین 
ــیار مبهم و تا حد  ــت كه شعر ارمتیک، بس روس
زيادي متفکرانه به نظر مي رسد. اساس و پايه ي 
ارمتیسم ايتالیا را مي توان در سمبولیسم فرانسه 
)آثار ماالرمه، بودلر، رمبو، والري( و سوررئالیسم 
ــت. »جوزپه اونگار تي«، »ائوجنیو مونتاله«،  جس
ــابا« از  ــودو« و »اومبرتو س ــالواتوره كوازيم »س
 شاعران معروف اين سبک ادبي به شمار مي روند. 
سلطه ي فاشیسم و ترس و خفقان ناشي از آن، 
ــکل گیري اين جريان شد. شاعران به  موجب ش
دلیل سانسور و حاكمیت فاشیسم، به اين نحوه  ي 
فکري-فلسفي گرايش پیدا كردند و با بیاني مغلق، 
ــراب خود پرداختند.  ــرودن دنیاي پر اضط به س
ــات ايتالیا بیش تر تحت تأثیر  در اين دوره، ادبی

  
آشنایي با یك شاعر دریایی )18( 

سالواتوره کوازیمودو 
تهيه وتنظيم: احمد رضا  زريو
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ــي و اجتماعي حاكم و تئوري هاي  شرايط سیاس
اگزيستانسیالیسمي بود، كه بحران جامعه ي اروپا، 
ناامني، خأل و پوچي زندگي را برجسته مي كردند. 
ارمتیک ها بر آن بودند تا رنج زيستن، ناتواني انسان 
و شعر، انزوا و فقدان امید را به وسیله ي واژه هاي 
ــاب جاري در زبان مجازي بیان كنند. از اين رو،  ن
كوازيمودو كه از بزرگ ترين مفسران درام انسان 
معاصر و از توانا ترين مترجمان شعر غنايي يونان 
محسوب مي شود، در دوران نخست شاعري  خود، 
به ارمتیسم گرايید كه براي او، به مثابه ي كاوشي 
به منظور رسیدن به ريشه و اصل انساني بود. اما 
در گذر از اين دوران موقت، به شیوه اي شخصي تر 
دست يافت كه در آن، احیاي زبان، غناي مفاهیم 
و تمايل شاعر به تغییر واقعیت پیرامون و بازسازي 

جهان به بهترين شکل مد نظر است. 
ــه طور  ــودو ب ــالدي، كوازيم ــال 1936 می از س
ــد و به همکاري  ــالن اقامت گزي ــته در می پیوس
ــنده و فیلم نامه نويس  ــزاره زاواتیني، نويس با چ
بزرگ ايتالیايي، در يک دفتر انتشاراتي پرداخت 
و همزمان، با نشريات برجسته ادبي نیز در ارتباط 
ــش، به خصوص  ــته ها و ترجمه هاي ــود و نوش ب
ــعار يوناني، در اين نشريات به چاپ  ترجمه ي اش
ــال ها در كنار فعالیت هاي  ــید. در آن س مي رس
ادبي، به كوشش های ضد فاشیستی نیز مشغول 
ــکالتی به همراه داشت. او در  بود كه  برای او مش
ــال 1941 میالدي، كرسي ادبیات كنسرواتور  س
موسیقي "جوزپه وردي" در میالن را كسب كرد و 

تا پايان عمر در آن جا به تدريس مبادرت ورزيد.
ــیم  ــعار كوازيمودو را مي توان به دو دوره تقس اش

كرد:
ــن دوره،  ــعار اي ــخصه هاي اش دوره ي اول: از مش
حضور نوستالژي در محتوي و برخي گرايش ها به 
ارمتیسم در فرم است. ايام كودكي و تنهايي، كه 
به صورت دوراني از معصومیت و آرامش به تصوير 
ــده اند و همچنین، نوستالژي زادگاه  ــیده ش كش
)سیسیل(، زندگي در كنار آب و دريا و ويژگي هاي 
ماندگاري در يک جزيره )شامل؛ مرغان دريايي، 
ــي،...(، مضامین  ــاي طوفان ــاي آرام و روزه روزه

اساسي اشعار اين دوره را تشکیل مي دهند.
دوره ي دوم: تعهدات اجتماعي و انساني و ترغیب 
به برادري و همدلي در میان انسان ها از مضامین 
اساسي اشعار اين دوره محسوب مي شوند. شاعر 
ــگ جهاني دوم  ــاي جن ــن دوره، تراژدي ه در اي
ــتار و تعهدات  ــد. جنون كش را به تصوير مي كش
تاريخي-اجتماعي، شاعر را برمي انگیزد و او را به 
همدردي با ديگر انسان ها كه از دردي مشابه رنج 
مي كشند، وامي دارد. كوازيمودو در اين دوره، ديگر 
آن كاوشگر زمان و سرزمین ها نیست؛ بلکه داوري 
ــت جدي نسبت به عصر خويشتن. از اين رو،  اس
با نگرشي واقع بینانه، خشونت و تجاوزات جنگ 
را محکوم مي كند. دست مايه ي نوستالژي زادگاه 
در اشعار اين دوره نیز، قابل مشاهده است؛ اما در 
قالب سرزمیني سرشار از درد كه لحظه ي رهايي 

خويش را انتظار مي كشد.

مي گفتي: مرگ، سكوت، تنهايي؛ 
چنان كه عشق، زندگي، 

واژگاني از تصاوير زودگذر ما. 
و باد هر صبحدم آرام وزيدن گرفت، 

و زمان به رنگ باران و آهن، 
بر فراز سنگ ها گذر كرد، 

بر فراز ِوزِوِز نامفهوِم ما نفرين شدگان. 
حقيقت همچنان دور است. 

ــات زياد، در  ــودو، در كنار ترجمه و تالیف كوازيم
ــت و  ــد ادبي و هنري نیز تبحر داش زمینه ي نق
حتي جوايزي به خاطر فعالیت هايش در عرصه ی 
ــال 1952 میالدي،  نقد تئاتر، دريافت كرد. در س
"سرزمین بی نظیر" و "گزيده ی اشعار ايتالیای بعد 
ــپیر و  ــگ" را چاپ و همچنین، آثار شکس از جن
اوريپید را ترجمه كرد. پس از مدتي، كتاب "شاعر 
ــت" را به چاپ رساند و به خاطر مباحث  و سیاس
مطرح شده دراين كتاب، نامزد دريافت جايزه ی 
ــرانجام در  ــد؛ جايزه ای كه س نوبل در ادبیات ش
ــال 1959، به او تعلق گرفت. البته او تا پیش  س
از كسب اين افتخار جهاني، برجسته ترين جوايز 
ادبي-هنري ايتالیا را به خود اختصاص داده بود: 
جايزه ي “آنتیکو فاتوره” در 1932، جايزه ي "سان 
ــزه ي »اتنا-تائورمینا« در  ــال" در 1950، جاي بابی

ــزه ي »ويارِجو« در 1958. از 1960  1953 و جاي
ــركت  ــال مرگ او بود، برای ش ــا 1968، كه س ت
ــورهای اروپايی و  در كنفرانس های ادبی، به كش
ــافرت كرد و اشعارش به زبان های  امريکايی مس
مختلفی ترجمه شد؛ ضمن اين كه وي، از دانشگاه 
ــال 1960 و از دانشگاه آكسفورد در  مسینا در س

سال 1967، درجه ي دكترا دريافت كرد. 
سالواتوره كوازيمودو در سال 1968 میالدي بر اثر 
ــت و در شهر میالن به  خونريزی مغزی در گذش

خاک سپرده شد. 

باران با ماست،
و تكان مي دهد هواي ساكن را.

لمس آب ه�اي خاموش بركه هاي لومباردي 
توسط پرستوها،  

و پروازشان روي ماهي ها؛ 
چونان مرغان دريايي،

و استشمام بوي كاه از آن طرف شاليزار....
سالي دگر نيز گذشت،

بدون ناله،
بدون فريادي به س�وي پيروزي ناگهاني در 

يك روز. ■

109

بندر  و دریا / شماره 183

معرفی



 

 

https://sid.ir/1791
https://sid.ir/1792
https://sid.ir/1793
https://sid.ir/1795
https://sid.ir/1794
https://sid.ir/1796
https://sid.ir/1702
https://sid.ir/1700
https://sid.ir/1699
https://sid.ir/1698
https://sid.ir/1787

