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خرمشهر؛ شهری بنيان شده بر غرور و غيرت ايرانی. احياشده 
بر پايه ارزش های انسانی، شهر ايثارگری ها، از جان گذشتگی ها، 

نماد استقامت، پايداری، اعتقادات و شهری با مفهوم شهادت.
هشت سال دفاع مقدس، یادآور خاطرات ایثارگری ها و جانفشانی های 
ــان های واالمقامی است که دفاع از میهن و پاسداری از ارزش های  انس
ــالمی را به لذت زندگی، وابستگی ها و تعلقات مادی ترجیح  دینی و اس
ــالمی جان به جان  دادند و لبیک گویان، به پیام رهبر کبیر انقالب اس
ِالَرِب الُشَهدا َو الصّدیقین«  آفرین تسلیم و مصداق بارز آیه شریفه »بِْسم 
ــاختند. سالم خداوند به شهدای گرانقدری که پاسداری از  را نمایان س
ــانی را به جان خویش اولی دانستند و درود  ــرف انس دین، ناموس و ش
خداوند بر شهیدانی که نشستند تا آیندگان با افتخار بایستند و به دیار 

ابدی شتافتند تا ما با عزت بمانیم و زندگی کنیم.
ــت که هنوز آثار ترکش ها و خمپاره های جنگ  ــهری اس خرمشهر، ش
ــهر که  ــت. موقعیت مكانی ممتاز این ش ــی بر تن آن هویدا اس تحمیل
ــد و کارون قرار گرفته، باعث گردیده  درمحل تالقی رودخانه های ارون
ــهر را به نقطه ای  ــكل گیرد و ش ــهر در آن ش ــا بندری به نام خرمش ت
استراتژیک از منظر تجاری و اقتصادی در ایران تبدیل نماید. همجواری 
این شهر بندری در منتهی الیه دریای خلیج فارس و کشور عراق نیز بر 

وجهه سیاسی و تا حدودی نظامی آن تاکید دارد.
پتانسیل و قابلیت های مختلف این شهر بندری موجب شده تا در طی 
ــته و در سطح محلی،  ملی و منطقه ای  زمان کارکردهای متعددی داش
به ایفای نقش بپردازد و از این نظر همواره مورد توجه سیاست گذاری 

ــهری قرار گیرد. لذا همانگونه که مالحظه  و برنامه ریزان اقتصادی و ش
ــهر نه تنها به عنوان نقطه پیونددهنده خشكی با  می شود، بندر خرمش
ــهیل تجارت کاال دارا می باشد. به لحاظ  ــزایی در تس دریا که نقش بس
ــی کاال با نام کانون ارتباطی  ــرد موثر بندری در زنجیره بین الملل کارک
ــتیكی نیز حایز  ــل از منظر فعالیت های لجس ــی در حمل ونق چندوجه
ــد و البته چنین ویژگی هایی برای اغلب بنادر مهم قابل  اهمیت می باش

تعمیم است. 
ــتم اقتصادی  با عنایت به موارد فوق الذکر و اهمیتی که بنادر در سیس
ــور بر عهده دارند، یكی از اهداف مهم دشمن نیز ایجاد اختالل در  کش
ــتم عرضه و حذف مراکز توزیع کاالیی در دوران جنگ تحمیلی  سیس

بوده و بنادر ما را مورد هدف قرار داده بودند.
ــتیک و زنجیره تامین کاال  ــی کارکردهای مهم بندری در لجس بازخوان
ــاع مقدس در تضعیف و  ــهدای دف و انعكاس نقش موثر رزمندگان و ش
ــتیک تجاری،  ــمنان که در ابعاد مختلف لجس ــازی اهداف دش خنثی س
ــا و آموزه های گرانبها و  ــورت می پذیرفت، درس ه ــدادی و نظامی ص ام
ــه می دهد تا این بار از زوایه دیگر و از نظر  ــی را به جامعه ارای قابل توجه
ــتیک و زنجیره حمل ونقل کاال در دفاع  کارکردی به نقش بنادر در لجس
مقدس نگریسته شود و امید است با بهره گیری از این تجربیات گرانقدر، 
مسیر آینده اقتصادی و سیاسی کشور به ویژه در شرایط کنونی از حوزه 

حمل ونقل دریایی، عالمانه و هوشمندانه پیموده شود.

یونس غربالی مقدم

سخن سردبیر

خرمشهر، آموزه های زنجیره تامین
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وزير راه و شهرس�ازي در مراسم آغاز اجراي 
پروژه كنارگذر رامسر، با تاكيد بر اينكه تحقق 
كامل مفهوم توس�عه عمراني مستلزم تامين 
ارتباط�ات و تاسيس�ات زيربنايي اس�ت، از 
برنامه ريزي وزارت راه و شهرسازي در جلب و 
جذب سرمايه گذار بخش خصوصي در ساخت 
بن�ادر، فرودگاه ه�ا و راه آه�ن خب�ر داد و از 
مشاركت بخش های غيردولتي در پروژه های 

زيربنايي استقبال كرد.
ــاره به اجراي بیش از 800 پروژه  علي نیكزاد با اش
ــعه اي در بخش حمل و نقل، آن را  عمراني و توس
ــمند« خواند و با قدرداني  یک »اقدام انقالبي ارزش
ــازمان بنادر و دریانوردي در توسعه  از مدیرعامل س
ــال جهاد  ــه ویژه در س ــور ب ــواحل و بنادر کش س
ــرداري از 120 پروژه مهم بندري  اقتصادي و بهره ب
ــر را نقطه عطفي  ــي، پروژه کنارگذر رامس و دریای
ــواحل مازندران و فراهم آوردن رونق  در توسعه س

اقتصادي و اشتغال براي مردم منطقه خواند.
ــر با  ــزاد با تاکید بر اینكه طرح کنارگذر رامس نیك
ــاس مطالعات  ــت محیطي و بر اس مالحظات زیس
ــخصات آزادراه دریایي انجام مي شود،  جامع با مش
اهداف این پروژه را به منظور رفع مشكالت ترافیک 
عبوري شهر رامسر و توسعه گردشگري دریایي حایز 
اهمیت دانست. وزیر راه و شهرسازي در بخش دیگري 
از سخنانش با اشاره به چشم انداز افق 1404 و تبدیل 
ایران به قدرت اول منطقه، از فعالیت شبانه روزي دولت 
در توسعه زیرساخت و ارایه خدمات بي شائبه به مردم 

خبر داد. 

وزير راه: طرح 
كنارگذر رامسر 
»نقطه عطف« 

توسعه ساحلي 
است 

در نشست بررسي روند عمليات اجرايي طرح كنار گذر رامسر عنوان شد:

پیشرفت 32 درصدي مطالعات
مهندسي و نقشه اجرايي 

دو هفته پس از افتتاح رسمي عملیات اجرایي طرح کنار گذر رامسر، اولین نشست ستاد راهبردي 
ــرفت عملیات اجرایي پروژه مذکور در سازمان بنادر و دریانوردي  ــي پیش این طرح به منظور بررس

تشكیل شد. 
ــي آخرین وضعیت طرح و روند پیشرفت  ــت که با هدف بررس به گزارش بندر و دریا، در این نشس
فیزیكي پروژه کنارگذر مذکور برگزار شد، مدیر عامل سازمان بنادر و دریانوردي با اشاره به سوابق 
مطالعات و امكان سنجي طرح کنارگذر و قابلیت هاي آن، بر رعایت الزامات زیست محیطي در این 

پروژه تاکید کرد.
ــتانداري مازندران، معاون  ــت که معاون امور عمراني اس ــازي در این نشس معاون وزیر راه و شهرس
امور دریایي سازمان محیط زیست، مجري طرح کنارگذر رامسر و نماینده قرارگاه سازندگي خاتم 
االوصیا نیز حضور داشتند، با بیان این که اقبال و حمایت مردم و مسووالن مازندران از این پروژه 
ــازمان بنادر و دریانوردي براي سرعت بخشیدن به امور  ــتر از حد انتظار بوده، از تمهیدات س بیش

اجرایي طرح کنار گذر خبر داد.
ــیار قوي متشكل از  ــده و بس ــناخته ش ــید عطاء اله صدر، با اعالم اینكه تیم اجرایي ش مهندس س
ــاور و پیمانكار، عملیات عمراني پروژه کنار گذر را بر عهده دارند، ضمن کم نظیر دانستن طرح  مش
ــر در تقویم پروژه های زیربنایي کشور گفت: با لحاظ شدن مولفه های دید  ــاحلي رامس کنارگذر س
ــتي رامسر شكل  ــهر توریس و منظر و زیبایي های بصري در طرح کنارگذر، معماري جدیدي در ش

خواهد گرفت. 
مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردي، با تاکید بر اینكه دولت دهم مجموعه اي اجرایي و عملیاتي 
است، فرصت باقیمانده تا پایان این دولت را فرصت مناسب براي اجراي طرح های کالن اقتصادي 

و اجتماعي برشمرد.
از برنامه مصوب جلوتر هستيم �

در ادامه این نشست، مجري طرح کنارگذر رامسر با تشریح اقدامات انجام شده، از امضاي قرارداد 
با مشاور زیست محیطي و آغاز عملیات نمونه برداري از وضعیت بستر دریا خبر داد.

ــرح، جهت الیروبي براي  ــروع عملیات اجرایي ط ــته از ش ــه گفته دکتر مدد، طي دو هفته گذش ب
ــد و با طراحي سیستم  ــرکت مذاکرات اولیه انجام ش ــي و دایک با چند ش ــاخت جاده دسترس س
ــود عملیات اجرایي به طور مستمر و بدون توقف  ــعي مي ش الیروبي و خرید چند فروند الیروب، س

ادامه یابد.
ــتم حفاظت از  ــه هیدرو دینامیكي دریا«، »طراحي سیس ــن از انجام »مطالعات اولی ــدد همچنی م
ــاحل«، »مطالعات اولیه استحصال زمین« و »در دست تهیه بودن نقشه هیدروگرافي با مقیاس  س
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ــاس برنامه ریزي و  ــان کرد: بر اس ــک  دو هزارم« خبر داد و خاطر نش ی
ــد 32 درصدي  ــده، در حال حاضر طرح کنارگذر از رش اقدامات انجام ش
مطالعات مهندسي و  تهیه نقشه اجرایي و پیشرفت 8 درصدي نسبت به 

برنامه مصوب ) 24 درصد( برخوردار است.
ــتم طراحي  ــري از این گزارش با بیان اینكه در سیس ــش دیگ وي دربخ
ــدارد و فاضالب تصفیه اي  ــرح، فاضالب دفعي وجود ن ــده براي این ط ش
است، از مذاکره با شرکت معتبر اتریشي براي ساخت هتل های 7 ستاره، 

تاسیسات و جزایر مصنوعي خبر داد. 
تمجيد از تمهيدات زيست محيطي سازمان بنادر �

ــخنران بعدي  ــت به عنوان س ــازمان محیط زیس ــاون امور دریایي س مع
ــازمان بنادر در  ــرش و برنامه های س ــن قدرداني از نگ ــت ضم این نشس
ــعه سواحل  ــت محیطي در طرح های عمراني و توس رعایت الزامات زیس
ــر، از تیم اجرایي این پروژه خواست تا با  و همچنین پرژه کنارگذر رامس
برقرار کردن جریان هیدروگرافي، از ایجاد ماندآب در حوضچه مصنوعي 

جلوگیري شود. 
ــم انداز طرح باید به گونه اي  ــي با اعالم اینكه طراحي و چش دکتر کرباس
ــازي مردم محلي از  دستاورد های  ــد نارضایتي ایجاد نكند، بر آگاه س باش

اقتصادي و مشارکت مردم در این طرح تاکید کرد.
هدف آسايش مردم است �

ــان اینكه گره زدن  ــدران نیز با بی ــتانداري مازن ــاون امور عمراني اس مع

ــتي  ــایل تفریحي و توریس ــای عمراني با رویكرد اقتصادي به مس طرح ه
ــیل  ــا تاثیرات اجتماعي به ظرفیت باالیي از لحاظ اجرا نیاز دارد، پتانس ب
ــادر به جهت  ــازمان بن ــت و از س ــب دانس موجود در این طرح را مناس

مدیریت این طرح عظیم تقدیر و تشكر کرد. 
ــراي کنارگذر رفع  ــدف اصلي از اج ــا تاکید بر اینكه ه ــمي ب دکتر هاش
ــت در اجراي  ــت، تالش دول ــایش مردم اس معضل ترافیک و تامین آس
ــته بهترین ها  ــتود و ملت ایران را شایس طرح های رفاهي و خدماتي را س
دانست و با تاکید بر مدیریت زمان در این طرح مهم و نصب زمان سنج، 
ــده به  ــده در مدت زمان تعیین ش ــدواري کرد که طرح یاد ش ــراز امی اب

بهره برداري برسد.
آمادگي براي احياي روخانه های قابل كشتيراني در شمال �

ــاره به اینكه  ــوردي همچنین با اش ــادر و دریان ــازمان بن ــر عامل س مدی
رودخانه های صفارود در نزدیكي طرح کنارگذر و لنگرود در استان گیالن 
ــازمان در زیباسازي،  ــتیراني برخوردارند، از آمادگي این س از قابلیت کش
ــي در رودخانه های  ــور آرام براي تفریحات مردم ــي و ایجاد خ دیوارکش

شمال خبر داد.
مهندس سید عطاء اله صدر با تاکید بر وجود مناظر بدیع و زیبا در  مناطق 
ساحلي و رودخانه اي شمال کشور، خاطرنشان کرد: با یک برنامه منسجم 
ــگري،  ــتگاه های محلي مي توان فضاي تفریحي – گردش ــكاري دس و هم

آبزي پروري و فعالیت های مناسب اقتصادي براي مردم مهیا کرد. 
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معاون وزیر راه با بیان اینكه قرارگاه خاتم االنبیا با موافقت نامه  13 هزار میلیارد 
ــر را می سازد، گفت: در این پروژه 170  ریالی کنارگذر 10/5 کیلومتری رامس

هكتار زمین به دست می آید که 132 هكتار آن به سرمایه گذار می رسد.
ــر، اظهار داشت:  ــاره به آغاز عملیات اجرایی احداث کنارگذر رامس وی با اش
ــوت جهت رفع معضل  ــر به عنوان طرح پایل ــاحلی رامس اجرای کنارگذر س
ــتور کار دولت قرار گرفت که با مشارکت بخش  ــهر رامسر در دس ترافیكی ش
خصوصی اجرا می شود و در سفر اول هیات وزیران به استان مازندران مصوب 
ــازمان بنادر و دریانوردی انجام  ــد که مطالعه و احداث این پروژه توسط س ش
گیرد. معاون وزیر راه و شهرسازی اضافه کرد: مطالعات مقدماتی کاملی برای 
اجرای این پروژه انجام و طرح امكان سنجی به صورت جامع اجرا شد تا احداث 

پروژه به روش های مختلف بررسی شود.

راه دريايي در قالب گردشگری و كنارگذر �
صدر اضافه کرد: این پروژه در واقع 10/5 کیلومتر راه دریایی است که اجرای 
ــت. به همین دلیل در راستای آنكه  این پروژه هزینه مالی زیادی خواهد داش
فشاری به بودجه کشور وارد نشود، پروژه را به صورت ترکیبی از طرح کنارگذر 
و طرح گردشگری طراحی کردیم تا به عنوان توسعه گردشگری، سرمایه گذار 
ــتحصال اراضی سرمایه خود را  خصوصی نیز از محل درآمدهای حاصل از اس

مستهلک کند و هزینه چندانی به کشور تحمیل نشود.

موافق�ت س�رمايه گذاری 13 هزار ميلي�ارد ريالی برای  �
ساخت كنارگذر  رامسر 

ــس از انجام مطالعات  ــازی ادامه داد: پ ــاون وزیر راه و شهرس مع
ــرکت های مختلفی در  ــرمایه گذاری، ش پروژه و انجام فراخوان س
ــرمایه گذاری شرکت کردند؛ اما قرارگاه خاتم االنبیا وابسته  این س
به وزارت دفاع و پشتیبانی نیرو های مسلح با مشارکت بخش های 

خصوصی دیگر، انجمنی را تشكیل دادند.
ــازمان بنادر و دریانوردی از موافقت سرمایه گذاری 13  مدیرعامل س
ــاخت کنارگذر ساحلی رامسر خبر داد و  هزار میلیارد ریالی برای س
ــرمایه گذاری  گفت: مبلغ اولیه موافقت نامه 13 هزار میلیارد ریال س
است که توسط شرکت مذکور انجام می گیرد و عمال شرکتی به نام 
»شرکت کنارگذر ساحلی رامسر« ایجاد می شود و به عنوان شرکت 
عاملی است که این کار را انجام خواهد داد و تمامی هزینه ها از طریق 

آن شرکت صورت می گیرد.

ساخت هتل و مراكز گردشگري توسط سرمايه گذار �
ــازی ادامه داد: در این پروژه حدود 170 هكتار  معاون وزیر راه و شهرس
زمین به دست می آید که 132 هكتار آن به سرمایه گذار تعلق می گیرد 
که از آن محل می تواند برای ساخت مراکزی نظیر هتل و مراکز توریستی 

و گردشگری استفاده کند.
صدر گفت: آزادراه کنارگذر رامسر به صورت BOT در اختیار وزارت 
راه و شهرسازی قرار می گیرد و چنانچه ارزش استحصال اراضی کمتر 

از هزینه انجام شده توسط بخش خصوصی بود، براي مدت زمان معین آزادراه 
در اختیار سازنده قرار می گیرد تا از محل اخذ عوارضی مابه التفاوت هزینه کرد 
ــتر عاید شرکت  ــتحصال اراضی بیش خود را حاصل کند، ولي اگر از محل اس

خصوصی شد، قسمتی را به دولت باز می گرداند. 

اجرای كنارگذر ساحلی رامسر طی5 /3 سال �
معاون وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: مدت زمان اجرای این پروژه 3/5 سال در 
نظر گرفته شده و برای انجام مطالعات زیست محیطی به دلیل پراهمیت بودن 
این موضوع، سازمان بنادر و دریانوردی قرارداد الزم را با مهندس مشاور ذیصالح 
ــازمان محیط زیست منعقد کرده و کار ارزیابی  محیط زیست با هماهنگی س
زیست محیطی انجام می شود. بنابراین گزارش، اجرای عملیات احداث کنارگذر 
ساحلی رامسر به عنوان پروژه گردشگری، بندری و آزادراهی در اردیبهشت  ماه 
گذشته با حضور وزیر راه و شهرسازی آغاز شد. این پروژه قسمتی از آزاد راه دریا 
ــده و تا گرگان ادامه دارد و بخشی از این آزادراه به  ــتارا آغاز ش ــت که از آس اس

صورت پایلوت و آزمایشی به عنوان »کنارگذر رامسر« اجرا می شود.
ــاحلی رامسر به عنوان یک پروژه گردشگری، توریستی و  احداث کنارگذر س
تفریحی قطعا موجبات رونق اقتصادی و اشتغال را فراهم می آورد. همچنین 
احداث این کنارگذر موجب کاهش سوانح رانندگی و کاهش مصرف سوخت 
ــاحلی نیز از مزایای اجرای این  ــد و توسعه شبكه غرب به شرق س خواهد ش

کنارگذر است. 

مدير عامل سازمان بنادر و دريانوردي تشريح كرد: 

طرح كنارگذر ساحلي رامسر عملیاتي شد

اجراي پروژه كنارگذر رامس�ر با هدف محوري »حل معضل ترافيك عبوري ش�هر و توسعه گردشگري« به طول 10 كيلومتر با 
سرمايه گذاري بخش خصوصي در استان مازندران آغاز شد.

در مراس�م آغاز به كار اين طرح كه وزير راه و شهرس�ازي، استاندار مازندران و مديرعامل سازمان بنادر و دريانوردي حضور 
داش�تند، مهندس س�يد عطاءاله صدر، معاون وزير راه و شهرسازي و مديرعامل س�ازمان بنادر و دريانوردی، مدت مطالعه و 

اجراي طرح را 3/5 سال با مشخصات 4 خط رفت و برگشت خودرو و پيش بيني عبور دو خط راه آهن عنوان كرد.
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مدي�ركل بنادر و دريانوردی هرمزگان از واگ�ذاری مديريت و اداره 
امور اسكله جزيره هرمز طی تفاهم نامه ای پنج جانبه به اين اداره كل 

خبر داد.
علی اکبر صفایی در جمع خبرنگاران با اشاره به اهمیت جزیره هرمز و تاسیسات 
بندری این جزیره اظهار داشت: به واسطه توسعه این جزیره طی سال های اخیر 
ترددهای دریایی به این جزیره با توسعه مناسبی روبه رو شده است، به نحوی که 

روزانه شاهد تردد بیش از صدها نفر به این جزیره هستیم.
ــاره به فعالیت های صیادی و دیگر فعالیت های در اسكله هرمز افزود:  وی با اش
ــتار تحویل گیری اداره امور  ــا بود که بنادر و دریانوردی هرمزگان خواس مدت ه

این بندر بود.
مدیرکل بنادر و دریانوردی هرمزگان در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره 
به واگذاری مدیریت بندر هرمز به این اداره کل، به اهمیت جایگاه صیادان در این 
ــاره کرد و گفت: با توجه به اهمیت حفظ جایگاه صیادان و شناورهای  بندر اش
ماهیگیری در جزیره هرمز بخشی از فضای اسكله تحت مدیریت اداره کل بنادر 

و دریانوردی هرمزگان در اختیار شیالت قرار می گیرد.
ــت که  وی با بیان اینكه عملیات عمرانی در این بندر به نحوی در برنامه ها اس
تاسیسات مدنظر در شأن مردم باشند، افزود: با تغییرات و اصالحات موردنظر در 
این جزیره در کنار توسعه عمرانی باید شاهد آغاز دور جدیدی از روند فعالیتی 

این بندر تاریخی بود.
ــب بخش ها به ویژه بخش  ــعه اغل ــعه بندر هرمز بر توس به گفته صفایی، توس

گردشگری این جزیره نیز تاثیرات قابل توجهی خواهد داشت.
وی در بخش دیگری از سخنان خود به جزئیات واگذاری بندر هرمز به اداره کل 
ــذاری این بندر طی  ــر داد و افزود: روند واگ ــادر و دریانوردی هرمزگان خب بن
توافقنامه ای که به امضای استاندار، فرماندار قشم، معاون عمرانی استاندار، مدیران 

کل بنادر و دریانوردی و شیالت رسیده، تسهیل شده است.

صفایی با بیان اینكه این توافقنامه دارای 6 ماده است، افزود: بنادر و دریانوردی 
هرمزگان طی بندهای این توافقنامه فعالیت خود را در دو برنامه کوتاه مدت و 

بلندمدت در این بندر آغاز کرده است.
مدیرکل بنادر و دریانوردی هرمزگان افزود: واگذاری این بندر به اداره کل بنادر و 
دریانوردی استان هرمزگان بال معارض است و تمامی تاسیسات ایجاد شده اعم 
از موج شكن ها، حوضچه، محوطه ها و تمامی ساختمان و انبارها به این اداره کل 

واگذار شده است.
صفایی به برنامه کوتاه مدت این اداره کل در بندر هرمز اشاره کرد و بیان داشت: 
ــتان هرمزگان در اولین گام اقدام به فنس کشی،  اداره کل بنادر و دریانوردی اس
محصور کردن پیرامون بندر، تعریف گیت های خروجی و ورودی بندر، طراحی 
و ساخت برج کنترل، استقرار نیروهای مدیریتی، کنترل ایمنی و تردد در بندر و 

ساماندهی اسكله مسافری می کند.
ــتان هرمزگان  وی همچنین به برنامه بلندمدت اداره کل بنادر و دریانوردی اس
اشاره کرد و بیان داشت: در این برنامه موج شكن بندر ساماندهی و هیدروگرافی 

و الیروبی حوضچه نیز انجام خواهد شد.
صفایی با بیان اینكه حفاظت و ضوابط قضایی بندر هرمز نیز برعهده گارد این 
اداره کل خواهد بود، افزود: مراحل تغییر مالكیت این بندر از شیالت به سازمان 
بنادر و دریانوردی نیز براساس قوانین و مقررات کشور انجام خواهد شد. مسیر 
دریایی بندرعباس به هرمز و قشم به هرمز از مسیرهای مهم مسافرتی گردشگری 

دریایی در کشور محسوب می شود.
ــمار می رود و در حال  جزیره هرمز یكی از جزیره های مطرح جنوب ایران به ش

حاضر در تقسیمات کشوری در محدوده شهرستان قشم قرار گرفته است.
ــبب بروز  ــادر و دریانوردی در هرمز بعضاً س ــكیالت اداره بن عدم حضور تش
ــده بود.  ــا در باب تردد های دریایی و امور نظارتی و کنترلی ش ناهماهنگی ه

فاصله دریایی هرمز تا بندرعباس به حدود 8 کیلومتر می رسد. 

با امضای يك تفاهم نامه پنج جانبه

مديريت »بندر هرمز« به سازمان بنادر واگذار شد
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اس�تان  دريان�وردی  و  بن�ادر  كل  مدي�ر 
هرمزگان يك روز پس از واگذاري مديريت 
بندر هرمز به س�ازمان بن�ادر و دريانوردي 
در دي�دار ب�ا مردم اي�ن بن�در، خدمت به 
مردم شريف و ش�هيدپرور جزيره هرمز را 

افتخاری بزرگ و موهبتی الهی دانست.
ــدار با بیان اینكه  ــی اکبر صفایی در این دی عل
ــهیدپرور جزیره  ــردم مقاوم و ش ــت به م خدم
ــفر  ــت، هدف از این س هرمز افتخار بزرگی اس
را بررسی و احصای مشكالت تردد مردم هرمز 
و بازدید میدانی از فعالیت های صورت پذیرفته 
ــعه بندر هرمز  به منظور تهیه طرح جامع توس

عنوان کرد.
ــتان هرمزگان  ــر کل بنادر و دریانوردی اس مدی
ــكله،  ــت: الیروبی دهانه ورودی اس ــار داش اظه
ــتقرار گارد و تنظیم  ــناور ، اس ــكله ش نصب اس
برنامه تردد شناورهای مسافربری از برنامه کوتاه 
مدت این اداره کل است که به صورت عملیاتی 

در حال انجام است.

ــعه  ــدت طرح جامع توس ــه برنامه درازم وی ب
ــه های  ــاره کرد و گفت: نقش ــدر هرمز نیز اش بن
هیدروگرافی آن تهیه و مطالعات کارشناسی آن 

آغاز شده است.
ــی دراین دیدار که با حضور مردم، اعضای  صفای
ــهر و تعاونی قایقداران هرمز و تنی  ــورای ش ش
چند از مسووالن محلی برگزار شد، گفت: اعتبار 
الزم برای خرید شناورهای جدید توسط دولت 
ــزودی صاحبان  ــده و ب ــزار تصویب ش خدمتگ
ــناورهای آنان از رده  اتوبوس های دریایی که ش
ــده، جهت اخذ تسهیالت خرید شناور  خارج ش

جدید به بانک های عامل معرفی می شوند.
صفایی چشم انداز آینده بندر هرمز را درخشان 
ــرح جامع  ــزود: با اجرای ط ــرد و اف توصیف ک
ــل پروژه های بندر  ــز و تكمی ــعه بندر هرم توس
نخل ناخدا و شهید حقانی در بندرعباس و بندر 
شهید ذاکری در قشم شاهد تحول قابل توجهی 

در جهت رونق این جزیره خواهیم شد.
ــتان هرمزگان  ــر کل بنادر و دریانوردی اس مدی
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The Terminal 123 stretches over an area of 

60.000 sq. m. Opened in 1999, it provides 

assistance to daily ferries from/to Greece thanks 

to two berths capable of accomodating most 

of Ro-Ro vessels currently in service, including 

Ro-Pax ships. Its close proximity to the assembly 

lanes where vehicles wait for notification of 

boarding allow passengers to enjoy the various 

services offered inside the building: ticket offices, 

café, restoration area, mini market... Easy access 

to the terminal for passengers with reduced 

mobility (PRMs) is granted by gentle ramps as 

well as by wider access pathways. 

FEATURES ANd TEChNICAL EQUIPMENT

departures Area

Location: ground floor

Surface: 4.894 sq. m.

Reduced mobility Access: wheelchair ramps

waiting room: 2 - 180 seats and 120 seats

Air-conditioning/heating Systems: Yes

Ticket Office: 7 

wC: 5 men; 6 women 

Reduced Mobility wC: 2

SERVICES FOR PASSENGERS

Café: 1

Minimarket: 1

Tobacco shop: 1

Food & beverage vending machines: 6

Public Phones: 7

Customs and Passport control: 3

GENERAL TEChNICAL FEATURES ANd 

FACILITIES OF ThE FERRY PORT

NAVIGATION (MAXIMUM ShIP 

dIMENSIONS ALLOwEd)

Length: according to assigned pier 

(see below note)

width: for ships equipped with side ramp 

no limitations; for ships equipped with 

bow or stern ramp: limitations in relation 

to the Ro/Ro pier’s ramp 

(measuring 27 m. - 88’ 07”)

Ship’s Max draught: 8,68 m. (28’ 06”)

Turning basin: suitable 

for the manoeuvre of ship 

up to LOA 334 m. (1095’ 10”),

after completion of the dredging 

operations of the evolution 

basin during year 2010

Air draught: no limit in Venice Marittima, 

53 m. (173’ 11”) in Marghera 

(Commercial and Industrial Port) 

Anchorage: yes, at roadstead

Tidal movement/Range: about 

1 m. (3’ 03”)

TEChNICAL FEATURES 

harbour: 24 hours

Ship Stay: no limit

Passengers Terminal: 1 (4.800 sq. m.), 

also available for cruise ship

Seats: 350 

depot areas:

Cars depot area capacity: 1.050 cars

Trailers depot area capacity: 350 

trailers

Number of quays specialized 

in RO-RO berthing: 2

Maximum specialized 

in RO-RO berthing capacity: 2

Quays length: 

Banchina Piave (specialized 

in RO-RO berthing): 549,57 m. 

(1803’ 01”)

Testata Marmi (specialized in RO-RO 

berthing): 203,00 m. (666’ 00”)

Specialized in RO-RO berthing total 

quays length: 752,57 m. (2469’ 01”)

SERVICES

Pilotage compulsory: yes

Tugs available: yes

Ship tenders allowed: yes 

Ship repair: yes 

Bunkering: yes 

Garbage disposal: yes 

water: yes

Provisions: yes

Loading and unloading of trailers: yes

Electricity for containers and/or 

refrigerating units: yes 

SECURITY

Procedure: according to EU rules, the 

national Plan for Maritime Security and 

Port Facility Security Plan

Immigration custom facilities

ISPS Code compliance security measures

Videosurveillance: 24/24 h 

(Closed Circuit TV with over 80 cameras 

located all over the Port area)

Communication systems: UHF with 

exclusive channel

Marittima Ferry 
Terminal 123

DEPARTURES
ANEK LINES

DEPARTURES
MINOAN LINES

ENTRANCE MINOAN LINESENTRANCE ANEK LINES

ANEK LINES
CHECK-IN DESKS

MINOAN LINES
CHECK-IN DESKS
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مدير كل بنادر و دريانوردی استان هرمزگان درجمع مردم جزيره هرمز خبر داد:

طرح جامع سازمان بنادر براي توسعه بندر هرمز

ــه جزیره  ــناورها ب ــاماندهی تردد ش ــاره س درب
ــر را مكلف  ــهید باهن ــووالن بندر ش هرمز، مس
ــات  ــب و خدم ــرویس دهی مناس ــه س ــه ارای ب
ــره هرمز نمود  ــتانی های جزی به موقع به هم اس
ــرد که ضمن هماهنگی های  و ابراز امیدواری ک
ــا تعاونی قایق داران بندرعباس و  صورت گرفته ب
ــافری از این پس تردد  ــناورهای مس افزایش ش
ــناورها به جزیره هرمز به صورت منظم و  این ش

مستمر انجام می پذیرد .
ــه به امضای  ــی توافقنامه ای ک ــش از این ط پی
استاندار، فرماندار قشم، معاون عمرانی استاندار 
و مدیرکل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان و 
ــیالت رسیده، مدیریت بندر جزیره  مدیر کل ش
ــتان  ــه اداره کل بنادر و دریانوردی اس ــز ب هرم

هرمزگان واگذار شد.
ــه 6  ــای توافقنام ــس از امض ــن اداره کل پ ای
ــاده ای فعالیت خود را برای آبادانی این بندر  م
ــدت و بلندمدت آغاز  ــه کوتاه م ــی دو برنام ط

کرده است. 

MARITIME FERRY TERMINAL
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در قالب رويكرد افزايش سهم بانكرينگ مطرح شد:

تسهیالت وزارت نفت به 
سرمايه گذاران سوخت رساني

معاون وزير راه و شهرسازي با بيان اينكه 25 درصد از ظرفيت بانكرينگ 
منطقه در اختيار بنادر ايران قرار دارد، گفت:  وزارت نفت و بانك مركزي 
می توانند با ارايه تسهيالت مناسب سوخت را در اختيار سرمايه گذاران 

قرار دهند تا ظرفيت بانكرينگ بنادر افزايش پيدا كند.
ــفر یک روزه به بندرعباس و بازدید سرزده از پروژه های  سید عطاءاله صدر در س
ــعه اي، در خصوص سرمایه گذاري در بانكرینگ )سوخت رسانی به  عمراني و توس
ــازمان بنادر در این زمینه  ــت: هم اکنون س ــتي ها( در بنادر ایران اظهار داش کش
سرمایه گذاري کرده که یكي از آنها ایجاد فرصت ها و سرمایه گذاري های الزم در 

این زمینه بوده است. 
مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردي افزود: در حال حاضر ظرفیت بانكرینگ در 
بنادر کشور حدود 25 میلیون تن است که در حال افزایش این ظرفیت هستیم. 
وي با بیان اینكه باید 50 درصد از بازار بانكرینگ منطقه را به خود اختصاص 
ــت که براي  ــگ منطقه 25 درصد اس ــهم ما از بانكرین ــم، بیان کرد: س دهی
ــود و دستگاه هایي که در این  افزایش این میزان باید بخش خصوصي وارد ش
ــوخت را با  زمینه نقش زیادي دارند مانند بانک مرکزي و وزارت نفت هم س

قیمت مناسب در اختیار سرمایه گذار قرار دهند. 
ــتر  ــانی بیش ــازي تصریح کرد: در صورت خدمات رس معاون وزیر راه و شهرس
ــت که کشتي هایي که از تنگه هرمز عبور می کنند، سوخت  بنادر طبیعي اس
ــورهاي دیگر منطقه  ــه می کنند، زیرا کش ــت را تهی ــران که مرغوب تر هس ای
ــواد دیگر کیفیت آن را  ــا را خریداري می کنند و با اضافه کردن م ــوخت م س

کاهش می دهند.
ــانی را افزایش دهیم و وزارت نفت  ــزود: در حالي که اگر ما سوخت رس وي اف
تسهیالت الزم را براي تأمین سوخت مورد نیاز این کشتي ها به سرمایه گذاران 

بدهد، ما می توانیم بانكرینگ را افزایش دهیم. 
صدر با اشاره به اینكه تسهیالت وزارت نفت می تواند در قالب سهمیه سوخت 
به سرمایه گذاران تعلق بگیرد، اظهار داشت: سرمایه گذاران می توانند سوخت 
را با نرخ مناسب و با سهمیه بیشتر از وزارت نفت تهیه کنند تا خدمات رسانی 

بهتري را به کشتي های خارجي ارایه دهند. 

مديرعامل س�ازمان بن�ادر و دريانوردی با بي�ان اينكه عمليات 
احداث ترمينال مسافری بندر ش�هيد رجايی در سه طبقه آغاز 

شده، از پيشرفت 29 درصدی اين پروژه خبر داد.
ــهر  ــد از پروژه های بندری در ش ــیه بازدی ــید عطاء اله صدر در حاش س
ــریع در  ــت اندرکاران بر تس ــن قدردانی از زحمات دس ــاس ضم بندرعب
ــاخت بندرگاه چندمنظوره  ــت: س اتمام پروژه ها تاکید کرد و اظهار داش
نخل ناخدا یكی از پروژه هایی است که با هدف ایجاد دسترسی دریایی و 
ــكله پشتیبانی همچنین تردد مردم از سرزمین اصلی به جزیره هرمز  اس
ــعه این جزیره مهم و استراتژیک در دستور کار سازمان  در راستای توس

قرار گرفته است.

ــار امیدواری کرد که این پروژه ظرف  ــس از بازدید از این بندر اظه وی پ
مدت مورد قرارداد به بهره برداری برسد.

ــازمان بنادر و دریانوردی در ادامه از پروژه ساخت ترمینال  مدیرعامل س
مسافری بندر شهید حقانی بندرعباس دیدن کرد و افزود: ساخت ترمینال 
ــافری شهید حقانی در زمینی به مساحت 2 هزار و 400 مترمربع و  مس
ــه طبقه آغاز شده که تاکنون 29  زیربنای 3 هزار و 710 مترمربع در س

درصد پیشرفت فیزیكی داشته است.
صدر ادامه داد: با توجه به دارا بودن سهم 97 درصدی استان هرمزگان در 
مسافرت های دریایی احداث این ترمینال مجهز مسافری تاثیر زیادی بر 

توسعه گردشگری دریایی خواهد داشت.
ــازی و مدیرعامل بنادر و دریانوردی با حضور در  معاون وزیر راه و شهرس
چند پروژه مهم دریایی و بندری در استان هرمزگان از نزدیک در جریان 

اقدامات صورت گرفته قرار گرفت.
در هرمزگان بیش از 90 بندر و اسكله مجاز وجود دارد و اسكله ها و بنادر 
ــهید حقانی، باهنر و رجایی از بزرگ ترین بنادر مسافری و تجاری این  ش

استان هستند.
بندر شهید حقانی که در امر جابه جایی مسافر در بین بندرعباس و جزایر 

فعال است، به عنوان شلوغ ترین بندر مسافری کشور شناخته می شود.
از این بندر سالیانه بیش از 5 میلیون نفر به مقصد جزایری مانند قشم و 

هرمز استفاده می کنند.
ــتمل بر چندین فاز است که طی  ــعه بندر شهید حقانی مش طرح توس
ــكله های رو رو و  ــای آن اعم از اس ــته اصلی ترین فازه ــال های گذش س
ــت و ترمینال مسافری این بندر نیز  ــیده اس حوضچه به بهره برداری رس
یكی از فازهای اصلی است که در صورت احداث، این بندر در ردیف بنادر 

پیشرفته مسافری منطقه قرار می گیرد. 

مديرعامل سازمان بنادر و دريانوردی اعالم كرد: 

پیشرفت 29 درصدی ترمینال 
مسافری بندر شهید حقانی
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عمليات اليروبي بندر شهيد بهشتي در چابهار 
هم زمان با حضور علي اكبر محرابيان دستيار 
وي�ژه اقتصادي رييس جمه�ور، مهندس آزاد 
اس�تاندار سيستان و بلوچستان و مدير عامل 

سازمان بنادر و دريانوردي آغاز شد.
ــن عملیات  ــدر و دریا ، ای ــزارش خبرنگار بن ــه گ  ب
الیروبي به وسیله شناور نرگس 2 قرارگاه سازندگي 
ــام عملیات  ــود که با اتم ــا انجام مي ش خاتم االنبی
ــه میزان 17 میلیون متر مكعب،  اجرایي الیروبي ب

195 هكتار به اراضي بندر اضافه مي شود.
ــازمان بنادر و دریانوردي در حاشیه   مدیر عامل س
ــم گفت: طرح توسعه بندر شهید بهشتي  این مراس
ــتاي توسعه  ــور در راس یكي از طرح هاي مهم کش
ــرح در فاز اول ،  ــت که با اتمام ط ــرق اس محور ش

ظرفیت بندر به 6 میلیون تن مي رسد.
ــز گفت: عملیات  ــازي نی ــاون وزیر راه و شهرس مع
توسعه این بندر از سال 86 شروع شد که به دالیل 
ــت محیطي انتقال مرجان ها اجراي  مشكالت زیس

آن به تعویق افتاد.
ــید عطاء اله صدر ابراز امیدواري کرد تا  مهندس س
ــال 91 فاز اول طرح توسعه بندر چابهار به  پایان س

بهره برداري برسد.
ــتان نیز در باره  ــتان و بلوچس مدیر کل بنادر سیس
ــرد: پیش از این قرار بود منابع  این پروژه اضافه ک
ــتي از طریق  ــعه بندر شهید بهش مالي طرح توس
ــود، اما اکنون اعتبارات  فاینانس خارجي تامین ش
ــرح از طریق صندوق  مهر ماندگار تأمین و  این ط

پرداخت مي شود. 

ساخت ديوار 
حفاظتي ساحلي 
بندر چابهار به 
طول 2 كیلومتر

ــي اکبر  ــور عل ــا حض ــمي ب در مراس
محرابیان، دستیار ویژه رییس جمهور، 
ــوار حفاظتي بندر  کلنگ عملیاتي دی
ــهید بهشتي با هزینه 110 میلیارد  ش

ریال به زمین زده  شد.
ــي بندر  ــط عموم ــالم رواب ــا بر اع بن
ــاحلي بندر  چابهار، دیوار حفاظتي س
ــدت 24 ماه به  ــتي به م ــهید بهش ش
طول 2 کیلومتر در ضلع جنوبي بندر 

شهید بهشتي احداث می شود.
ــاخت این  بر پایه این خبر، طریقه س
ــه سطح مغزه به  دیوار حفاظتي در س
مقدار 125 هزار متر مكعب، الیه آمور 
ــزار متر مكعب و الیه فیلتر  با 176 ه
به مقدار 27 هزار متر مكعب تشكیل 

می شود.
گفتني است دیوار حفاظتي چابهار از 
ــالیانه تا ارتفاع 3/2 متر  ارتفاع موج س

جلوگیري می کند.  

دس�تيار ويژه رييس جمه�ور در بازديد از 
طرح توسعه بندر ش�هيد بهشتي چابهار، 
ب�ا اعالم اينكه اين بن�در به عنوان يكي از 
بنادر مهم و اس�تراتژيك كش�ور، همواره 
م�ورد توجه مس�ووالن نظام بوده اس�ت و 
تأكيد های بس�يار زي�ادي جه�ت اجراي 
برنامه های توس�عه اي آن ش�ده است، از 
پشتيباني و تأمين به موقع منابع مالي اين 
پروژه و آغ�از بهره برداري تا پايان فعاليت 

دولت دهم خبر داد.
ــعه  علي اکبر محرابیان با بیان اینكه طرح توس
بندر چابهار در قالب پروژه کالن ملي به عنوان 
ــده، ابراز امیدواري  طرح مهر ماندگار تعریف ش
کرد با توجه به تصمیم گیري جدید اتخاذ شده 
ــق و تأمین به موقع و  ــت به منظور تزری در دول
ــده منابع مالي طرح توسعه بندر  زمان بندي ش
چابهار، زیرساخت هاي تنها بندر اقیانوسي کشور 

تا پایان دولت کریمه آماده بهره برداري شود.
دستیار ویژه رییس جمهور با اشاره به اینكه طرح 
ــعه بندر چابهار با مدیریت اصولي سازمان  توس
بنادر و دریانوردي در دو بخش مهندسي و اجرا 
ــاور  و همچنین در بخش هاي پیمانكاري و مش
ــود، از مهندس صدر،  طرح به خوبي اداره می ش
ــازمان بنادر و دریانوردي، تقدیر و  مدیرعامل س

تشكر کرد.
ــا مذاکرات انجام  ــان کرد : ب محرابیان خاطرنش
ــدون حتي یک  ــروژه ب ــدوارم این پ ــده امی ش
ــد و مردم عزیز  ــر به بهره برداري برس روز تأخی
ــورمان، به ویژه مردم گران قدر سیستان و  کش
بلوچستان و شرق کشور شاهد بهره برداري این 

پروژه مهم در قالب طرح مهر ماندگار باشند. 

با تامين اعتبار از طريق صندوق مهر ماندگار

عملیات اليروبي بندر 
چابهار آغاز شد

دستيار ويژه رييس جمهور ضمن قدر داني 
از سازمان بنادر:

توسعه چابهار بدون 
تأخیر ادامه می يابد
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طی قطعنامه ای مصوب س�ازمان بين المللی دريانوردی )IMO( بر 
ع�زم جدی جامع�ه جهانی برای مقابله ب�ا دزدی دريايی به عنوان 
پديده ای فراگير و روبه گسترش تاكيد شد. با نگاه به روند جلسات 
س�ازمان جهانی دريان�وردی در مواجهه با بح�ران دزدی دريايی، 
متوجه اين واقعيت می ش�ويم كه تمامی جهان به نوعی در اجماع 

برای حل معضل برآمده اند.
قطعنامه ه�ا و دس�تور العمل های متع�دد تصويب ش�ده از اهميت 
موض�وع حكايت دارند. هرچند افزاي�ش دزدی دريايی تا به امروز 
كام دزدان را ش�يرين كرده، ولی اقدامات تامينی جدی نيز موجب 

به دام افتادن اين جنايتكاران شده است.
س�ازمان ملل متحد به ط�ور جدی موضوع را در دس�تور كار قرار 
داده اس�ت، به گونه ای كه گروه های كاری تخصصی آن در جلسات 

سازمان جهانی دريانوردی نيز شركت داشتند.
آنچه در پی می آيد، گوش�ه ای از روند فعاليت های سازمان جهانی 

دريانوردی در مقابله با بحران دزدی دريايی است.

ــاد بین المللی  ــوردی به عنوان یک نه ــازمان بین المللی دریان اقدامات س
ــازی تالش  ــوولیت هماهنگ س ــن دریایی، مس ــوول در تدوین قوانی مس
کشورها و وضع قوانین و مقررات الزم در این زمینه را نیز بر عهده دارد. 

این سازمان اخیرا تالش های خود را برای برخورد با مشكل دزدی دریایی 
ــورها و  ــرده با جلب حمایت مالی و غیرمالی کش ــعی ک افزایش داده و س
سازمان های بین المللی گام موثری در مواجهه با این معضل بین المللی که 
نه تنها حمل ونقل دریایی، بلكه به تبع آن تجارت کاال در سراسر دنیا را با 

مشكل روبه رو کرده، بردارد. 
ــی در مقر این سازمان  ــازمان بین المللی دریانوردی با برگزاری اجالس س
ــازمان ملل  ــایر نهادهای تخصصی س ــاد 5 موافقتنامه با س ــدام به انعق اق
ــن موافقتنامه ها نیز  ــرده و هدف اصلی از ای ــد و نیز اتحادیه اروپا ک متح

ظرفیت سازی در جهت مقابله با دزدی دریایی اعالم شده است. 
ــازمان در لندن  ــده که در تاریخ 14 می در مقر این س در کنفرانس یادش
برگزار شد، 300 نفر از نمایندگان کشورهای عضو سازمان شرکت داشتند. 
ــه ارایه نظرات و  ــرح موضوع اقدام ب ــان با ط ــن کنفرانس کارشناس در ای
دیدگاه های خود درمورد راه های مقابله با دزدی دریایی و ارزیابی اقدامات 

صورت گرفته در این خصوص نمودند. 
ــازمان بین المللی دریانوردی در  متعاقب این اجالس یعنی در 15 می، س
 ،)FAO( ــاورزی ــازمان بین المللی غذا و کش ــک گام عملی، با چهار س ی
ــومالی )UNPOS(، دفتر مبارزه با  ــازمان ملل برای س ــی س دفتر سیاس
 )WFP( ــه جهانی غذا ــل )UNODC( و برنام ــازمان مل مواد مخدر س

اجماع جهانی 
در مواجهه با 
دزدی دريايی

سيد مصطفی هاشمی
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تفاهم نامه ای امضا کرد. این سازمان همچنین یک تفاهم نامه نیز با اتحادیه 
ــكاری در جهت مقابله با دزدی دریایی منعقد نمود.  اروپا در خصوص هم
هدف از انعقاد این موافقتنامه ها همكاری مشترک و به کارگیری توان مالی 

و غیرمالی به منظور مقابله با دزدی دریایی عنوان شده است. 
ــوردی کمک به اجرایی  ــازمان بین المللی دریان ــی دیگر از اقدامات س یك
ــتورالعمل اجرایی جیبوتی )Djiboti Code( است. این کد  نمودن دس
ــت بین 19 کشور که در تاریخ 29 ژانویه 2009  در واقع موافقتنامه ای اس
ــورهای کامرون، جیبوتی، مصر، اریتره،  ــید. کش به امضای اعضای آن رس
ــتان،  ــكار، مولداوی، موریتانی، عمان، عربس ــی، اردن، کنیا، ماداگاس اتیوپ
ــومالی، آفریقای جنوبی، سودان، تانزانیا و یمن اعضای  امارات، سیشل، س

جیبوتی را تشكیل می دهند.
ــازمان بین المللی دریانوردی به منظور اجرایی نمودن این کد، صندوقی  س
را در این سازمان تشكیل داده و از کشورهایی همچون ژاپن، فرانسه، نروژ، 
ــال و عربستان سعودی حمایت های مالی الزم را  کره جنوبی، جزایر مارش
دریافت نموده است. این سازمان همچنین ظرفیت های فنی و قانونگذاری 
ــود را نیز در اختیار این موافقتنامه قرار داده تا با اتخاذ اقدامات الزم با  خ
کمک کشورهای عضو موافقتنامه، گام موثری در مواجهه با دزدی دریایی 

بردارد. 
ــد سازمان بین المللی دریانوردی با انعقاد تفاهم نامه با سایر  به نظر می رس
ــب نظر آنها برای همكاری و دریافت کمک های  نهادهای بین المللی و جل
ــایر اعضا  ــورهای قدرتمند دریایی در یک اقدام هماهنگ با س مالی از کش

بتواند نقش قابل توجهی در به حداقل رساندن این معضل ایفا کند. 

گارد خصوصی روی عرشه كشتی ها �
ــازمان بین المللی دریانوردی با عنوان »کمیته  ــت کمیته س نودمین نشس
ــال 1391  ایمنی دریانوردی« )MSC(، در روز جمعه پنجم خرداد ماه س
به کار خود پایان داد. در این نشست که هیات هایی از نمایندگان بیش از 
ــور عضو و ده ها سازمان بین المللی دولتی و غیردولتی حضور  یک صد کش
ــتورالعمل های متعددی به  ــد و قطعنامه ها، توصیه نامه ها و دس پیدا کردن
ــت هیات دو نفره ایران متشكل از علی اکبر  ــید. در این نشس تصویب رس

مرزبان و سید علی موسوی نیز شرکت داشتند.
ــتور کار شماره 20 با عنوان  ــتور کارهای نشست، دس یكی از مهم ترین دس
ــژه در آ ب های  ــتی ها« به وی ــلحانه علیه کش »دزدی دریایی و حمالت مس
سومالی و خلیج عدن و راه های مبارزه با این پدیده بود. تحت این دستورکار 
به طور خاص موضوع استفاده از گارد خصوصی بر روی کشتی ها جهت تامین 

ــور بحران زده سومالی و  ــتی های عبوری از آب های ساحلی کش امنیت کش
منطقه خلیج عدن مطرح و برای آن سندهای متعددی ارایه شد و هیات های 
ــازمان های بین المللی همكار آیمو نیز دیدگاه های  نمایندگان کشورها و س
ــس از بحث و گفت و گوهای فراوان  ــی و فنی خود را مطرح نمودند. پ حقوق
در نهایت کمیته با در نظر گرفتن پنج مالحظه، دستور العملی را تحت عنوان 
ــتورالعمل موقت برای شرکت های امنیت دریانوردی خصوصی عرضه  »دس
گارد خصوصی بر روی کشتی های در منطقه با ریسک باال« به تصویب رساند.
مالحظات مورد نظر کمیته ایمنی دریانوردی که در خود دستور العمل نیز 

به آنها اشاره و تاکید شد، عبارت اند از:
 )FLAG STATE( ــم ــاری دولت پرچ ــن یک حق ویژه و انحص 1- ای
ــاس قوانین و مقررات داخلی و ملی خود اجازه استفاده از  ــت که براس اس
ــتی های تحت پرچم خود را خواهد داد و همه  گارد خصوصی بر روی کش

دولت ها ممكن است این اجازه را به مالكان کشتی ها ندهند.
ــتی ها باید  ــلح بر روی کش ــنل مس ــرکت های عرضه کننده پرس 2- ش
ــند و  ــتفاده از چنین نیروهایی باش ــوولیت های حقوقی اس متوجه مس
ــات ذی صالح مربوطه از جمله دولت  ــت تاییدیه مقام بنابراین الزم اس
صاحب پرچم، کشوری که شرکت در آن ثبت شده است و کشورهایی 
ــود را اخذ  که این عملیات در آنها صورت می گیرد و یا مدیریت می ش
ــد و  ــاحلی دارای حاکمیت مطلق می باش ــد. همچنین دولت س نماین
ــط گارد خصوصی از جمله اخذ مجوز  بنابراین رعایت مقررات آن توس

قبلی الزامی است.
ــند حقوقی الزم االجرا نیست و صرفا  ــده یک س ــتور العمل تهیه ش 3- دس
ــرکت  ــتگی و توانایی های هر ش ــن حداقل توصیه ها راجع به شایس متضم

خصوصی امنیت دریانوردی حرفه ای به شمار می آید.
ــتفاده از گارد خصوصی صرفا ناظر به منطقه با  ــتور العمل و اس 4- این دس
ریسک باال )High Risk Area( است. منطقه با ریسک باال در کتابچه ای 
ــوم به »بهترین مدیریت اجرایی« که توسط چند سازمان بین المللی  موس
دریایی غیردولتی به طور مشترک تهیه و به مالكان و اپراتورهای کشتی  ها 

ارایه شد، تعریف شده است.
5- دستور العمل مذکور باید با توجه به دستور العمل برای مالكان کشتی ها، 
اپراتورهای کشتی ها و ناخدایان، راجع به استفاده از پرسنل امنیتی مسلح 
ــتور العمل برای دولت های پرچم، راجع به استفاده از گارد  خصوصی و دس
ــتورالعمل در نشست کمیته  ــود. این دو دس خصوصی مورد عمل واقع ش
ــنامه های فوق الذکر به تصویب  ــرار گرفتند و تحت بخش ــورد بازنگری ق م

رسیدند.  

سيد مصطفی هاشمی
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فن آوری بنادر �
ــزاری مزایده ای  ــدارک برگ ــت عراق در ت دول
ــكن های عظیم در خلیج  جهت ساخت موج ش
ــت. بندر بزرگ 6 میلیارد دالری فاو  فارس اس

در جنوب بصره احداث خواهد شد.
ــوب بصره، قطب اصلی  ــدر بزرگ فاو در جن بن
ــاز  ــاخت و س ــود. برنامه س نفت احداث می ش

ــب اصلی بندر در  ــراق به منظور احداث قط ع
ــه 1980 برمی گردد، اما در رژیم  خلیج به ده
ــردمداری صدام حسین بود،  به  قبل که به س
ــود، روند  ــور حاکم ب ــل جنگی که در کش دلی
ــرفت این برنامه با مانع روبه رو  ــاخت و پیش س

شد. 
ــی از برنامه بلندمدت عراق  ــاخت بنادر بخش س

ــت که راهی بین اروپا و خاورمیانه باز خواهد  اس
کرد. 

ــوول در اداره کل بنادر  به گفته یک مقام مس
ــد،  عراق، در صورتی که بندر فاو به اتمام برس
ــتم حمل ونقل دنیا  ــه جریان مهمی در سیس ب

تبدیل می شود. 
ــامل 7000 متر  ــه مقدماتی بندر فاو ش برنام
ــی کانتینری و 3500  ــكله جهت جابه جای اس
متر لنگرگاه به منظور بارگیری عمومی است. 
ــود و  ــخ مناقصه از 15 ماه می آغاز می ش تاری
ــرکت های  تا پایان 16 جوالی ادامه دارد و ش
ــتر از جزییات  ــد جهت اطالعات بیش عالقه من

مناقصه تا 25 می مهلت دارند«.
ــكن حدود  ــاخت موج ش ــه رویتر، س ــه گفت ب
ــادل 340 میلیون دالر  400میلیارد دینار مع
ــد از اتمام بندر فاو 7000 متر  هزینه دارد. بع
لنگرگاه جهت دریافت کانتینرهای کشتیرانی  
ــی لحاظ  ــای عموم ــرای باره ــر ب و 3500 مت

خواهد شد. 
ــر به نقل از وزیر حمل ونقل عراق گزارش  رویت
ــاخت بندر  ــروع س داد که مناقصه ای برای ش
ــون دالری فاو برگزار خواهد  بزرگ چند میلی
ــد و مذاکرات جهت کمک مالی کشورهای  ش

برنامه عراق برای احداث 
بندر شش میلیاردی فاو

بندر فاو به عنوان يكی از بزرگ ترين بنادر عراق در جنوب بصره احداث خواهد شد. شهر بصره كه در جنوب عراق واقع 
شده است، بعد از بغداد يكی از بزرگ ترين و مهم ترين شهر های عراق قلمداد می شود و »بندر بصره« از بنادر اصلی عراق 
در اين شهر قرار دارد. اين شهر به خانه سندباد معروف است و به آن »مادر عراق« نيز گفته می شود، زيرا در تاريخ اسالم 

نقش مهمی را ايفا كرده  است. قدمت بصره به سال 636 قبل از ميالد مسيح برمی گردد.
راحله كالنتری
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راحله كالنتری

استرالیا، فرانسه، آلمان، ایتالیا و امارات متحده 
به ساخت این پروژه ادامه دارد. 

ــده توسط شرکت  بعد از ارایه پروژه طراحی  ش
ــت: »اولین  ایتالیایی، هادی االمیر اذعان داش
ــال 2013 به اتمام  ــا پایان س ــه پروژه ت مرحل
ــیاری جهت انجام  ــد. مكانیزم های بس می رس
پروژه وجود دارد و ممكن است سرمایه گذاری 
ــود. طبق برنامه  یا وامی از طرف دولت داده ش
ــپس در  ــده، س ــراق، بار وارد بندر جدید ش ع
سیستم جدید ریلی بارگیری می شود و خیلی 
ــه طوری که  ــد؛ ب ــریع به کل اروپا می رس س
ــتی هایی است که از  ــرعت آن بیشتر از کش س
ــاط مدیترانه با دریای  ــوئز که ارتب راه کانال س

سرخ است، به مصر می رسند.«

اطالعات فنی مناقصه �
ــرایط مناقصه را  1- وزارت حمل ونقل عراق ش
ــاخت بندر تحت عنوان »اسكلت  جهت زیرس
ــبه جزیره الفاو روی  اسكله« جهت ساخت ش

کانال »خور عبدهلل« اعالم کرد.
ــازمان بودجه بندی  ــط س 2- اتمام پروژه توس

عراق تا پایان سال 2012.
ــناد و شرایط قرارداد  ــاس اس 3- قرارداد بر اس

اجرا خواهد شد.

ش�رايط كار و س�اخت پروژه  �
شامل:

- احداث موج شكنی به طول حدود 8000 متر 
ــطح دریا که  ــه فاصله تقریبا 6 متری از س و ب
ــارد تن مواد معدنی در  نیازمند تقریبا 8 میلی

اندازه های مختلف است.
- الیروبی تقریبا 0/4 میلیون متری از رسوبی 
ــک نزدیک دریاچه برای  که در تاالب های خش
ــاخت  ــی این مواد جهت س ــتفاده آزمایش اس
موج شكن در آب های کم عمق ریخته می شود.

ــتاندارد  اس ــا  ب ــق  مطاب ــه  مناقص ــرد  عملك
ــه تكنیک،  ــر پای ــی، ب ــای بین الملل مناقصه ه

توانایی مالی و قیمت پیشنهادی است.  
ــدارکات الزم  ــالم دولت عراق، ت ــاس اع بر اس
ــاخت اولیه بندر، شامل مسایل مالی  جهت س
و تكنیكی و نیروهای مهندسی در نظر گرفته 
ــاس این گزارش، تصمیم  ــت. بر اس ــده اس ش
ــده و  ــال 2005 اتخاذ ش ــاخت بندر در س س
پی ریزی آن در سال  2010 ریخته شده است. 
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چالش  پروژه فاو      �
ــین به بندر  ــت صدام حس ــال 1990 دول در س
ــه آثار آن  ــه کرد، ک ــت  حمل ــن« در کوی »بابی
همچنان مشاهده می شود. در حال حاضر عراق 
5 درصد از درآمد نفتی خود را به عنوان غرامت 

به کویت پرداخت می کند. 
ــد دارد »بندر  ــالم کرد قص ــه کویت اع زمانی ک
ــاو« احداث  ــدر ف ــی »بن ــارک« را در نزدیك مب
کند، خطوط کشتیرانی عراق به رهبری اعضای 
ــی  ــان تهدید کرد که به کویت لشكرکش پارلم
ــهروندان عراقی نیز به  خواهد کرد. همچنین ش
ــهر بصره تظاهرات کردند.  نشانه اعتراض در ش
این در حالی است که 48 درصد از مراحل اولیه 

ساخت »بندر مبارک« به پایان رسیده است.
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ش�ركت كشتيراني مرسك بزرگترين شركت كشتيراني در دنياست. 
اين ش�ركت در س�ال 1912 توسط ش�خصي به نام AP Moller در 
كش�ور دانمارک پايه گذاري ش�د. شركت مرس�ك كه در حال حاضر 
بزرگترين ش�ركت حمل و نقل كاال در جهان به شمار مي آيد در كليه 
بخش ه�اي حمل و نقل از جمله كاالي عمومي، فله، نفتی و كانتينری 

فعاليت دارد. 
يكي از عواملي كه باعث شده اين شركت بتواند برتري خود را در عرصه 
حمل و نق�ل دريايي همچنان حفظ كند ن�ورآوري و ابداعات جديد در 
حوزه حمل و نقل كاال بوده است. بعد از AP Moller بنيان گذار شركت 
كشتيرانی مرسك، فرزند او مديريت شركت را به دست گرفت. فعاليت 
ش�ركت مرسك تا سال 1973 بر روی حمل و نقل كاالي عمومي و نفت 
متمركز بود. اما در اين سال اين شركت به حمل و نقل كانتينري نيز روي 
آورد. اين ش�ركت عالوه بر اشتغال به حمل و نقل كاال در زمينه ساخت 

كشتي نيز فعال است. 
شركت مرسك در ابتدا فعاليت خود در عرصه حمل و نقل كانتينری، 
با خريد كشتي هاي كانتينري شركت هاي كشتي سازي آلمان و ژاپن 
اقدام به جابه جايی كانتينر در سراس�ر دنيا نمود. اما در سال 1981، 
ش�ركت كشتيرانی مرسك اولين كش�تي كانتينري خود را ساخت. 
س�اخت كش�تی های كانتينری با ظرفيت زير 6 هزار TEU شركت 
مرس�ك را در رديف سازندگان كش�تی های كانتينری قرار دارد. در 
سال 1996 شركت مرسك يك جهش عمده را تجربه نمود و شروع 
به ساخت كشتي هاي بزرگ كرد. اين شركت اولين كشتي كانتينري 
بزرگ خود را با ظرفيت 6000 هزار TEU س�اخت. دو س�ال بعد اين 
شركت توانست كش�تي كانتينري با ظرفيت 8000 هزار TEU را به 
بازار عرضه نمايد. س�رانجام در س�ال 2006 كشتي های كانتينري با 
ظرفيت 14 هزار TEU توسط شركت مرسك طراحی و ساخته شد. 

اين شركت در حال حاضر 417 فروند كشتی كانتينری در اختيار دارد 
و اق�دام به ارايه خدمات كانتينری به صاحبان كاال  می نمايد. در حال 
حاضر ظرفيت كل اين ش�ركت بالغ بر 1/8 ميليون TEU است كه با 
اين ظرفيت رتبه نخست را در بين خطوط كشتيرانی برتر دنيا به خود 
اختصاص داده است.  شركت مرسك برای كاهش هزينه ها و افزايش 
بهره وری در س�ال 1990 با شركت س�يلند بزرگترين خط كشتيرانی 
آمريكا متحد ش�د. اين اتحاد تا سال 1999 ادامه يافت و در اين سال 
ش�ركت مرسك اقدام به خريد شركت س�يلند نمود و با نام مرسك 

سيلند به فعاليت خود ادامه داد. 
ش�ركت مرس�ك باز هم اقدام به گس�ترش خود نمود و در س�ال 2006 
 P&O اقدام به خريد چهارمين خط كشتيرانی بزرگ دنيا يعنی شركت
Nedlloyed نمود. با اين اقدام، خط كش�تيرانی مرس�ك به بزرگترين 

شركت حمل و نقل در دنيا تبديل شد. 

خط كشتیرانی مرسک )MAERSK( در يک نگاه
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شركت خدمات بندري هاچيسون )HPH( يكی از شركت های مهم در زمينه سرمايه گذاری، 
توسعه و عمليات ترمينال های كانتينری در سراسر دنيا به شمار مي آيد. اين شركت در مجموع 
306 پست اسكله در بيش از 47 بندر دنيا را در اختيار دارد. فعاليت شركت هاچيسون به طور 
كلي در بنادر 26  كشور دنيا در مناطق مختلف از جمله آسيا- خاورميانه، آفريقا، اروپا، آمريكا 
و اس�تراليا متمركز شده است. همچنين اين ش�ركت داراي چندين شركت اقماری در زمينه 
خدمات حمل ونقل اس�ت. در سال 2011، مجموع عملكرد ش�ركت هاچيسون در بنادر تحت 

تصدي خود در سراسر دنيا بالغ بر 75 ميليون TEU بوده است.
ــرکت هاچیسون به سال 1866 برمی گردد؛ زمانی که شرکت هنگ کنگ وامپوا داک در بندر  تاریخچه ش
ــرکت رسمی به ثبت رسید. این شرکت طي یک قرن فعالیت خود، به ارایه  هنگ کنگ به عنوان یک ش
خدمات ساخت و تعمیر کشتی به مشتریان اشتغال داشت. شرکت مذکور از سال 1969 پس از تاسیس 
شرکت بین المللي ترمینال هاي هنگ کنگ )HIT( وارد عرصه ارایه خدمات مربوط به جا به جایی کاال 

شد.
ــال 1994 تاسیس و مدیریت شبكه بنادر تحت تصدی شرکت HIT را  ــرانجام شرکت HPH در س س
به دست گرفت. این شرکت در حال حاضر بهره برداري از ترمینال هاي کانتینري متعددي را در 47 بندر 
دنیا را در اختیار داشته و تمامی خدمات مربوط به زنجیره لجستیک را به مشتریان خود عرضه می کند. 
ــن خدمات عمدتا عبارت اند از: انبارداری کانتینر، تعمیر و ردیابی کانتینر، جنرال کارگو و کاالی فله و  ای

سایر خدمات مرتبط. 
شرکت هاچیسون در کشورهای آرژانتین، استرالیا، باهاما، بلژیک، چین، مصر، آلمان، هنگ کنگ، اندونزی، 
ــتان، پاناما، لهستان، عربستان، اسپانیا، سوئد، تانزانیا،  ایتالیا، کره، مالزی، مكزیک، میانمار، عمان، پاکس

تایلند، هلند، امارات متحده عربی، انگلستان و ویتنام فعالیت دارد.
ــرکت هاچیسون بیشترین فعالیت خود را در آسیا متمرکز کرده و در  همانگونه که مالحظه می گردد ش
اغلب کشورهاي آسیاي شرقي داراي ترمینال مي باشد. این شرکت با ایجاد شرکت هاي اقماري در هر یک 

از این کشورها به صورت مستقل اقدام به مدیریت ترمینال هاي تحت تصدي خود کرده است.
شرکت هاچیسون در حال حاضر بیش از 30 هزار نیروی انسانی در اختیار داشته و با ارایه آموزش های 
مختلف به آنها، نیروی انسانی خود را با مهارت های الزم برای انجام هر چه بهتر عملیات آشنا ساخته است، 
به طوری که این شرکت داراي مجرب ترین و باتجربه ترین نیروی انسانی در زمینه خدمات لجستیكی کاال 
به شمار می آید و نیروی انسانی و ارتقای سطح دانش آنها برای شرکت هاچیسون از اهمیت شایان توجهی 

برخوردار است.  

بندر پوتي )Poti( یكي از بنادر گرجستان است که در سواحل 
شرقي دریاي سیاه و در فاصله 55 کیلومتري بندر باتومي واقع 
ــهر قرار داشته و از طریق شبكه  ــت. بندر پوتي در درون ش اس
ــهرهاي گرجستان دسترسي دارد.  ریلي و جاده اي به سایر ش
شهر بندري پوتي با بیش از 50 هزار نفر به طور وابسته به صنایع 

مواد غذایي و شیالت است.
ــک و  ــامل کاالي فله، کاالي خش ــات در بندر پوتي ش عملی
کانتینري مي شود. این بندر همچنین به ترمینال مسافري نیز 
مجهز است.  در سال 2008 مسووالن این بندر 51 درصد از این 
بندر را به شیخ نشین راس الخیمه )امارات متحده عربي( با هدف 
ایجاد منطقه ویژه اقتصادي و احداث ترمینال بندري فروختند.

بندر پوتي داراي 15 اسكله مجموعا به طول 2900 متر است. به 
لحاظ تجهیزاتي بندر پوتي مجهز به 15 دستگاه جرثقیل ساحلي 
براي تخلیه و بارگیري کاال مي باشد. به لحاظ استراتژیک، این 
ــتان،  ارمنستان و  ــور گرجس بندر از اهمیت ویژه اي براي کش
آذربایجان برخوردار بوده و در واقع دروازه ورود کاالي اروپایي به 
این سه کشور است. به همین دلیل مسووالن بندري بندر پوتي 
ــعه بندر و تبدیل آن به یک مرکز کانوني براي  مصمم به توس

کشورهاي آسیاي میانه هستند.
ــرکت APM Teraminal که یكي از  ــاس ش بر همین اس
بزرگ ترین شرکت هاي ترمینال اپراتوري دنیا به شمار مي رود، 
در قالب یک همكاري مشترک )Joint Venture( با شرکت 
ــه 51 درصد بندر پوتي را در اختیار دارد، قصد  راس الخیمه ک
ــرمایه گذاري نماید. سرمایه گذاري شرکت  دارد در این بندر س
ــده  AP Terminal در این بندر 100 میلیون دالر برآورد ش
ــال )2012 تا  ــرمایه گذاري قرار است طي 2 س ــت. این س اس
2014( صورت گیرد. با این حجم سرمایه گذاري، یک ترمینال 
جدید کانتینري و یک ترمینال کاالي فله در این بندر ساخته 
خواهد شد. با بهره برداري از ترمینال هاي جدید،  ظرفیت بندر 
ــت،  ــایان ذکر اس پوتي افزایش قابل توجهي خواهد یافت. ش
ــكله هاي موجود نیز در  ــات الیروبي و افزایش آبخور  اس عملی

دستور کار قرار دارد. 
ــره از سوي مقامات بندر  ــاس آخرین آمار و ارقام منتش بر اس
ــال 2011 بالغ بر  پوتي، کل عملیات کانتینري این بندر در س
 APM بوده است. به گفته مسووالن شرکت TEU 178 هزار
Terminal با انجام طرح توسعه در این بندر، ظرفیت آن بیش 
ــت. شایان ذکر است که بندر  از 50 درصد افزایش خواهد داش

پوتي بزرگ ترین بندر جمهوري گرجستان به شمار مي رود.  

معرفی برترين شركت ترمینال 
اپراتوری كانتینری دنیا

سرمايه گذاری
 100 ميليون دالری 

برای توسعه 
بندر پوتی گرجستان



 وزير راه و شهرس�ازي در بيس�تمين هماي�ش هماهنگی ارگان های 
دريايی كشور با تاكيد بر توسعه سرمايه گذاری در بنادر و بهره گيری 
بيشتر از توانمندی نهفته در حوزه دريا گفت: حق كشور است كه از 
اين توانمندی ها به نحو احس�ن بهره ب�رداری نموده و با ورود و جذب 
سرمايه گذاران جديد به آن شاهد رشد و شكوفايی صنعت دريانوردی 

باشيم.
وي افزود: برای توسعه بنادر، الزم است سرمایه گذاران جدید، صاحب تجربه 
و کارآفرین بندری و دریایی وارد بنادر شوند و سازمان بنادر فضا را مهیا کرده 
تا بخش خصوصي و دولتي با انجام سرمایه گذاري به هدف توسعه بندر برسند.
ــور تبدیل به  ــان تصریح کرد: تحریم ها در عرصه هاي مختلف براي کش ایش
فرصت شده و در بهره گیری از این فرصت ها اقدامات زیادي از سوي دولت 
انجام مي گیرد و هر ساله به ظرفیت بندری و دریایی کشور افزوده مي شود.
ــازي در ادامه تاکید کرد: تمامي منابع و اعتبارات سازمان  وزیر راه و شهرس
بنادر فقط باید براي توسعه بنادر هزینه شود تا با توسعه زیرساخت ها و انجام 

سرمایه گذاری ها رقابت سازنده در بنادر فراهم گردد.
ــاحلي و فراساحلي و  ــیالت و صنایع دریایي س ــعه بنادر، ش نیكزاد به توس
ــتغال اشاره کرد و اظهار داشت: در حال حاضر ترانزیت در  نقش آن در اش
ــت در حالي که در برنامه پنجم  ــیده اس ــور به 10/13 میلیون تن رس کش
ــال ترانزیت را به 12  ــن بوده و قصد داریم امس ــف ما 7/9 میلیون ت تكلی

میلیون تن برسانیم.
ــن، ارزان ترین و  ــي باصرفه تری ــل دریای ــه حمل و نق ــان این ک ــا بی وي ب
ــود، گفت: هم  ــناخته مي ش ــن نوع حمل ونقل کاال در دنیا ش کارآمدتری
 اکنون سهم جابه جایي کاالاز طریق ترانزیت در کل جهان 90 درصد است.
ــعه بخش  ــور باید توس ــاره به این که کش ــازي با اش      وزیر راه و شهرس
ــد افزود: عمده کار ما باید  ــقوق مدنظر قرار ده حمل و نقل را در کلیه ش
ــت را از طریق  ــود و ترانزی ــاده اي و دریایي انجام ش ــل ج ــل و نق  در حم

جابه جایي دریایي افزایش دهیم.
ــورهاي آسیاي میانه و توسعه  ــترش ترانزیت از ایران به کش نیكزاد به گس
ــتراتژیک ایران در ترانزیت  ــاره کرد و گفت: موقعیت اس ــرق اش محور ش
ــمال به جنوب یک موقعیت برتر بوده و در مسیر دیگر کریدورها امكان  ش

گسترش ترانزیت را مي دهد.
ــران تاکید کرد و  ــرمایه گذاري خارجي در بنادر ای ــترش س نیكزاد بر گس
ــورهاي همسایه در تالش هستند و اگر بخواهیم سرمایه گذاري  گفت: کش
ــورت مي گیرد اما نباید  ــرد اقدامات زیادي علیه ما ص ــي صورت گی خارج
ــت بدهیم تا بنادر ما در آینده توان مقابله با رقیبان ایران  فرصت را از دس

را داشته باشند.

موانع پرداخت تسهيالت صندوق توسعه ملي برداشته شد �
ــازي همچنین از برداشته شدن موانع پرداخت تسهیالت  وزیر راه و شهرس

صندوق توسعه ملي به سرمایه گذاران خبر داد.
ــوالي درخصوص  ــخ به س ــي نیكزاد در پاس ــگار ما، عل ــزارش خبرن به گ
ــل و نقل گفت:  ــرمایه گذاران بخش حم ــاي حمایت دولت از س راهكاره
ــرمایه گذاري از محل صندوق توسعه ملي  تامین منابع مالي پروژه هاي س

مورد توجه جدي دولت است.
ــكل تخصیص  ــاره به تالش رییس جمهور براي حل مش علي نیكزاد با اش
ــزود: از آنجا  ــذاران اف ــرمایه گ ــه س ــعه ملي ب ــدوق توس ــهیالت صن تس
ــرمایه گذاران  ــاي دالر به س ــعه ملي بر مبن ــهیالت صندوق توس ــه تس ک
ــه وجود  ــا چالش هایي را ب ــراي آنه ــوع ب ــد و این موض ــت مي ش پرداخ
ــد  ــادر کردند که به نظر مي رس ــتوراتي ص ــس جمهور دس ــي آورد، ریی م
ــریع در اعتباردهي به  ــراي تس ــاعدي ب ــیار مس ــا اجراي آنها زمینه بس  ب

سرمایه گذاران بویژه در بخش حمل و نقل ایجاد شود. 

وزير راه و شهرسازی:

به توسعه زيرساخت ها، سرمايه گذاری و رقابت سازنده در بنادر تاكید كرد

بنــدر و دریـا
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بيستمين گردهمايي سران ارگان هاي دريايي با انتخاب 4 پنل تخصصي 
پيرامون “ اقتصاد حمل و نقل”، “ ايمني و امنيت دريايي”، “ توسعه منابع 
انس�اني“ و “مزيت هاي رقابتي بنادر كانتينري“ ، ضمن آسيب شناسي 
وضعيت كنوني حمل و نقل دريايي و  ارتقاي سطح ايمني شناورها، به 
فرصتي براي بحث و بررسي تهديدهاي محيط زيست دريايي، تحول 
بنادر در دنياي رقابتي با بهرگيري از سرمايه هاي نامشهود و پياده سازي 

مديريت استراتژيك در بنادر، تبديل شد.

ــت که وزراي راه و شهرسازي و دفاع و پشتیباني نیرو های مسلح  در این نشس
ــفر دریایي و از  ــپاه از طریق س با همراهي فرماندهان نیروي دریایي ارتش و س
ــالن مرکز همایش هاي بین المللي کیش رسانده  بندرعباس خودشان را به س
ــازمان بنادر و دریانوردي با اعالم شعار “دریانوردي : جهان  بودند، مدیر عامل س
پس از یک صد سال؛ ایران، حال و آینده “ بر  رویكرد آینده نگرانه به فعالیت هاي 
دریایي کشور با مروري بر پیشینه این صنعت تاکید کرد و آن را فرصتي مغتنم 

براي تحقق اهداف و برنامه هاي توسعه محور دریامحور برشمرد.
معاون وزیر راه و شهرسازي در نقطه آغاز این گردهمایي ابراز امیدواري کرد :با 
بهره گیري از تجارب و دستاوردهاي گذشته در عرصه دریایي و نگاهي همه جانبه 
به مسایل و موضوعات موردنظر در این زمینه و ارزیابي شرایط کنوني حاکم بر 
اقتصاد و تجارت جهاني و عوامل تاثیرگذار بر فعالیت هاي دریایي و دریانوردي، 
ــتیابي به آینده روشن و  ــهم بازار منطقه اي و فرامنطقه اي براي دس توسعه س
ــند  تحقق اهداف س
ــم  ــم انداز فراه چش

شود.
خبرنگار  گزارش  به 
بندر و دریا، در اولین 
تخصصي  ــت  نشس
ــتم،  بیس ــش  همای
گروهی از مسووالن 
ــه  ــان ب و کارشناس
چالش های  بررسی 
ــود در صنعت  موج
دریایی ناشي از  تاثیر 
اقتصاد  بر  تحریم ها 
ــل دریایی  حمل و نق
در  و  ــد  پرداختن
نهایت کارشناسان به 
رسیدند  نتیجه  این 
ــور از  ــرای عب که ب

بحران های کنونی صنعت حمل و نقل و توسعه حمل و نقل دریایی، باید همكاری 
گمرک، بانک ها و بیمه ها با کشتیرانی ها افزایش یابد.

ــور در حالی افزایش پیدا کرده است که به  اما چالش های صنعتی دریایی کش
گفته متولیان امر، از 30 کشور محصور در خشكی جهان، 13 کشور برای حمل 

کاالهای خود نیازمند ایران هستند.
مسعود دانشمند، رییس کمیسیون حمل و نقل، ترانزیت و گمرک اتاق بازرگانی 
ایران در حاشیه پنلی در این زمینه گفت: یكی از عوامل موثر بر حمایت از تولید 

ملی ایجاد حمل و نقلی کارآمد است.
او در این مورد به برخی نارسایی ها اشاره کرد و پیرامون تحریم ها نیز توضیح داد: 
در شرایط تحریم، بازرگانان ناچار به پرداخت هزینه های بیشتر برای جا به جایی 
کاالها به خارج و داخل کشور هستند؛ بنابراین باید با در پیش گرفتن راهكارهایی 

از این هزینه های سربار کاسته شود.

مهم ترين موانع حمل و نقل �
در عین حال، چند نرخی بودن قیمت سوخت، همكاری ضعیف بانک ها و بیمه ها 
با دست اندرکاران صنعت حمل و نقل و پایین بودن بهره وری نظام حمل و نقل در 
کشور از جمله مهم ترین دست اندازهایی محسوب مي شود که این کارشناس از 

آنها به عنوان مشكالت صنعت حمل و نقل یاد می کند. 
وي اما انتقاد به قیمت سوخت در کشور را به منزله مخالفت با هدفمند کردن 
یارانه ها نمی داند، ولی در عین حال پیشنهاد می دهد که در فاز دوم هدفمندی از 
یک سو، سوخت تک نرخی شود و از سوی دیگر، مابه التفاوت قیمت سوخت به 

صورت یارانه مستقیم به کامیون ها یا کشتی ها داده شود.
رییس کمیسیون حمل و نقل، ترانزیت و گمرک اتاق بازرگانی، صنایع و معادن 
ایران با این توضیحات، به ترانزیت 10/5 میلیون تنی کاال در سال گذشته هم 
اشاره کرد و گفت: قرار است در سال جاری، 12/5 میلیون تن کاال ترانزیت شود و 

در برنامه پنجم نیز تكلیف بر ترانزیت 20 میلیون تن گذاشته شده است.

تأثير تحريم ها روي هزينه هاي حمل و نقل �
ــی تاثیر تحریم ها روی هزینه های  عالوه بر اینها، در جریان برگزاری پنل بررس
حمل و نقل کاال، محمد سمیعی، عضو انجمن مالكان کشتی هم، افزایش قیمت 
سوخت، کاهش میزان بار و نرخ باالی بهره های بانكی را موجب افزایش هزینه های 
حمل و نقل عنوان کرد و گفت که این موضوع باعث کاهش رقابت پذیری تجارت 

خارجی ایران در میان دیگر کشورها شده است.
ــتیرانی نیز به موضوع عرضه و تقاضا در  ــاورز، یک فعال صنعت کش حمزه کش
ــای جهانی برای متعادل کردن این  ــاره کرد و از برنامه ه صنعت حمل و نقل اش

موضوع تا سال 2013 خبر داد. 
ــناس می گوید: در حال حاضر در جهان به خاطر پیشی  آن طور که این کارش
ــای کاال، نرخ حمل و نقل دریایی  ــتی از تقاضای ترانزیت دری گرفتن عرضه کش
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پایین تر از میزان مطلوب است.
علی عزتی از مقام های شرکت کشتیرانی ایران نیز در این مراسم به ارایه آماری 
در مورد تحریم ها پرداخت و از شدت گرفتن تحریم ها در جهان علیه کشورهای 

مختلف که اغلب از سوی آمریكا اعمال می شود، انتقاد کرد.
به گفته او، از سال 1918 تا 1990، در مجموع 115 مورد تحریم در جهان اجرا 
شد، اما این در حالی است که تنها طی 9 سال بعد از آن، تعداد موارد تحریم 66 

مورد گزارش شده است. 

كاهش تعرفه ترانزيت كاال �
البته به گفته مسووالن، اقداماتی نیز برای حل این مشكالت در دستور کار است؛ 
آن طور که وزیر راه و شهرسازی در حاشیه این همایش اعالم کرد: برای تسهیل 
در امر ترانزیت، تعرفه ورود و خروج کاالهای تجاری و عوارض عبور آن از کشور 
کاهش می یابد که بخشی از این برنامه، حمل و نقل دریایی را دربر خواهد گرفت.
به گفته علی نیكزاد، کاهش تعرفه ترانزیت در باال بردن درآمد سرانه ملی و رشد 
و توسعه کشور اثر دارد و به همین دلیل برنامه هایی برای کاهش تعرفه ها در این 
زمینه در دستور کار است تا به این ترتیب، حجم کاالهای ترانزیت شده امسال 

به 12 میلیون تن افزایش یابد.
وزیر راه و شهرسازی همچنین به چند چالش مهم صنعت حمل و نقل دریایی 
هم اشاره کرد و با بیان اینكه بحث ترانزیت و توجه به توسعه حمل و نقل دریایي 
ــتغال، رونق اقتصادي و باال بردن سرانه ناخالص درآمد ملي  موجب امنیت، اش
مي شود، گفت: در بخش تهدیدها، بحث بحران اقتصاد جهاني و اثرات آن شرایط 

را بر کشتیراني سخت کرده است. 
ــواحل سومالي و خلیج عدن  نیكزاد در عین حال به پدیده دزدي دریایي در س
ــی دیگر اشاره و تاکید کرد که مسووالن از پشت پرده این  هم به عنوان چالش

دزدي هاي دریایي مطلع هستند.
به گفته او، همچنین باید به گسترش سرمایه گذاري خارجي در بنادر ایران توجه 

بیشتري شود، تا بنادر قدرت رقابت با سایر بنادر منطقه را از دست ندهند.

تاثير هزينه های حمل ونقل بر قيمت تمام شده كاال �
ــلح نیز در بیستمین همایش هماهنگی  ــتیبانی نیروهای مس وزیر دفاع و پش

كاهش تعرفه ترانزيت در باال بردن درآمد سرانه 
ملی و رشد و توسعه كشور اثر دارد و به همین 
اين  در  تعرفه ها  كاهش  برای  برنامه هايی  دلیل 
زمینه در دستور كار است تا به اين ترتیب، حجم 
كاالهای ترانزيت شده امسال به 12 میلیون تن 

افزايش يابد.

با  كشور  دريايی  صنعت  اينکه  بیان  با  فدوی 
مشکالت زيادی دست و پنجه نرم می كند، تاكید 
كرد: گرفتاری های موجود در اين بخش كم نیست 
و با وجود تالش های زياد كه صورت گرفته، هنوز 
نیازمند  امر  اين  كه  نشده  حاصل  خوبی  نتايج 

تصمیم گیری های عاجل است.

بنــدر و دریـا
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حبیب ا... سیاری درباره اقدامات نیروی دريايی در 
مقابله با دزدی های دريايی نیز گفت: نیروی دريايی 
دريانوردی  و  ناوگروه  اعزام 19  با  ايران  ارتش 
بیش از 484 هزار كیلومتر از دريای سرخ تا جنوب 
هندوستان، از كشتی های تجاری عبوری در برابر 

حمالت دزدان دريايی صیانت می كند.

ارگان های دریایی به ضرورت وجود طرح جامع حمل ونقل کشور اشاره و از نبود 
چنین طرحی انتقاد کرد.

به گفته احمد وحیدی، حمل ونقل کشور نقشی بی بدیل در توسعه اقتصادی 
دارد و این موضوع در قیمت تمام شده از کارخانه به کارخانه دیگر خود را نشان 

می دهد.
به گفته وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، توجه به پس کرانه ها و افزایش 

توان تخلیه و بارگیری کشتی ها در توسعه دریایی کشور نقش مهمی دارد.
او همچنین در مورد تحریم ها گفت: امروز در عرصه کشتیرانی بین المللی شاهد 
افزایش فشارها و برقراری تبعیض های ناروا و تفاوت های فاحش هستیم؛ بنابراین 
ــویی با هم در اجرای  هرقدر که ارگان های دریایی در جهت هماهنگی و همس

برنامه ها گام بردارند، اقتصاد کشور از نتایج آن برخوردار خواهد شد.
وزیر دفاع و پشتیباني نیروهاي مسلح همچنین با اشاره به اهمیت امنیت دریایي 

تاکید کرد: ایران نمره باالیي در این زمینه دارد. 

ايران، پل ارتباطي مهم حمل و نقلي و ترانزيت �
سید عطاء اله صدر، مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردي نیز در مراسم افتتاحیه 
این همایش گفت:  موقعیت ممتاز جغرافیایي، اقتصادي و سیاسي ایران در منطقه 
استراتژیک خاورمیانه و برخورداري از سواحل طوالني در شمال و جنوب کشور 
ــتیابي به آب هاي آزاد بین المللي کشور را در زمره کشور هاي دریایي قرار  و دس
ــت. صدر افزود: عبور دو کریدور شمال و جنوب و شرق و غرب از پهنه  داده اس
ــرزمین، ایران را به عنوان پل ارتباطي مهم حمل ونقلي و ترانزیتي اقتصاد و  س

تمدن منطقه اي و فرامنطقه اي، نقش آفرین ساخته است.
ــاحلي کشور  صدر با این توضیحات تاکید کرد: اگر فقط پنج کیلومتر از نوار س

ــعه ای هدف قرار داده شود، با در اختیار گرفتن مساحتي بالغ  در این روند توس
بر 29 هزار کیلومتر مربع از اراضي ساحلي در شمال و جنوب کشور و استفاده 
از ظرفیت ها، ذخایر و قابلیت هاي دریایي اعم از تجارت، حمل ونقل، کشاورزي، 
ــاحل و فراساحل، ذخایر و  ــعه صنایع دریایي در س صید و پرورش آبزیان، توس
معادن فالت قاره، خدمات بندري و دریایي، تولید کاال و محصوالت و صادرات 
ــمگیر اقتصادي،  ــاهد تحوالت چش ــدد آنها در آینده اي نه چندان دور، ش مج

اجتماعي و پیدایش تمدني جدید در نوار ساحلي کشور خواهیم بود.

لزوم توجه به امنيت حمل و نقل دريايی مسافر �
ــتمین همایش هماهنگی ارگان های  ــپاه نیز در بیس فرمانده نیروی دریایی س
ــت را ضروری خواند و گفت: حتی با  ــكیل کارگروه دریایی در دول دریایی، تش
وجود تشكیل این کارگروه، بعضی از مشكالت که به تصمیم گیری های فوری و 

قطعی نیاز دارد، حل نمی شود.
ــم به حادثه غرق شدن یک فروند اتوبوس دریایی در  علی فدوی در این مراس
ــاره کرد و با انتقاد از زمینه هایی که به رخداد این حادثه  آب های هرمزگان اش
منجر شد، گفت: کشته شدن 17 نفر در یک حادثه دریایی معضل بزرگی است 
و می طلبد که موضوع امنیت در حمل و نقل دریایی مسافر بیش از پیش مورد 

توجه قرار گیرد.
او تردد چهار میلیون مسافر دریایی در استان هرمزگان را حاکی از لزوم اهمیت 
به توسعه بخش مسافری عنوان کرد و گفت: این در حالی است که شاهد تردد 

مسافرهای دریایی با حداقل شرایط و امكانات هستیم.
فدوی با بیان اینكه صنعت دریایی کشور با مشكالت زیادی دست و پنجه نرم 
ــت و با وجود  می کند، تاکید کرد: گرفتاری های موجود در این بخش کم نیس
ــده که این امر  تالش های زیاد که صورت گرفته، هنوز نتایج خوبی حاصل نش

نیازمند تصمیم گیری های عاجل است.

تمركز بر كاهش حضور كشورهاي فرامنطقه اي �
ــند راهبردی  ــی ارتش نیز در این همایش بر تدوین س ــده نیروی دریای فرمان
ــتراتژی دریایی و تمرکز بر توانمندی های موجود در منطقه برای کمرنگ  اس

شدن حضور کشورهای فرامنطقه ای در آب های منطقه تاکید کرد.
حبیب ا... سیاری درباره اقدامات نیروی دریایی در مقابله با دزدی های دریایی نیز 
گفت: نیروی دریایی ارتش ایران با اعزام 19 ناوگروه و دریانوردی بیش از 484 
هزار کیلومتر از دریای سرخ تا جنوب هندوستان، از کشتی های تجاری عبوری 

در برابر حمالت دزدان دریایی صیانت می کند.
به گفته او، امروزه کشورهای ابرقدرت جهان با استفاده ابزاری از دزدان دریایی، 
موجب افزایش هزینه های حمل و نقل دریایی و تاثیر 

آن بر توان رقابتی کشورها شده اند.
سیاری گفت: متاسفانه هم اکنون پدیده دزدی دریایی، 
ده ها میلیون دالر خسارت به اقتصاد جهانی با گروگان 
گرفتن یک هزار و 90 نفر در دریاها را رقم زده است.

فرمانده نیروی دریایی ارتش تمرکز بر توانمندی های 
ــورهای  ــود در منطقه برای کاهش حضور کش موج
فرامنطقه ای در این حوزه را نیز پیشنهاد کرد و افزود: 
ــتراتژی ملی دریایی، اصالح  تدوین سند راهبرد اس
قوانین و مقررات، تبادل اطالعات در سطح بین المللی 
ــب آمادگی برای مقابله با تهدیدات  و منطقه ای، کس
ــیاری از طریق  ــی و افزایش آگاهی و هوش بین الملل
آموزش کشورهای صاحب حمل و نقل دریایی از جمله 
اقداماتی است که باید در این بخش مورد توجه قرار 

گیرد. 
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بيستمين همايش س�االنه ارگان هاي دريايي جمهوري اسالمي ايران 
بي شك در مقطعي چالشي در جامعه دريانوردي جهاني برگزار مي شود.
فعاليت كشتيراني تجاري به طور مستقيم به اقتصاد جهاني وابسته است 
كه فعالً به علت مشكالت مالي جهاني با چالش هايي مواجه است كه در 

سال هاي اخير مشكالتي را در سراسر جهان به وجود آورده است.
ع�الوه بر اي�ن وضعيت تجاري نامطل�وب، علي رغ�م اينكه عرضه 
كش�تي ها در س�طح بااليي اس�ت، تقاضا براي خدمات كشتيراني 

درحال كاهش است.
بس�ياري از شركت هايي كه با عجله و اش�تياق به سفارش  كشتي در 
مقطع رونق اقتصادي پيش از 2008 اقدام نموده بودند، امروزه با ترديد 

به تصميماتشان نگاه مي كنند.
كش�تي هاي مدرن بي ش�ك ايمن تر و از لحاظ رعايت مسايل زيست 
محيطي پاک تر از كشتي هاي دهه قبل هستند. اما هر نسل جديدي از 
كشتي ها چالش هاي تازه با خود به همراه دارند و حتي امروزه سوانحي را 
ايجاد مي نمايند كه نياز به بهبود مستمر را تقويت مي بخشد. تالش هاي 
ما براي ارتق�اي ايمني دريانوردي و بويژه جلوگيري از فاجعه هايي كه 

براي كشتي هاي مسافري رخ مي دهد، پايان ناپذير است.
كشتيراني مستلزم حفاظت در برابر خطرات امنيتي است، كه مهم ترين 
آن درح�ال حاض�ر دزدي دريايي اس�ت. در اين رابط�ه، اگرچه دزدي 
دريايي همچنان كشتيراني را آزار مي دهد و حيات و زندگي دريانوردان 
را به خطر انداخته است، اما  نشانه هاي روشني از پيشرفت در رابطه با 
اين فعاليت مجرمانه وجود دارد و ما را به اين نتيجه رس�انده است در 
ميان شيوه هاي مختلف مقابله با دزدي دريايي، پاسخ هماهنگ، تنها راه 
موجود براي موفقيت همه جانبه است كه نهايتاً بايد به آن دست يابيم.

به  عنوان يك س�ازمان تخصصي زيرمجموعه سازمان ملل متحد با 
مس�ووليت ايمني و امنيت كش�تيراني، آيمو يكي از سازمان هايي 
اس�ت كه فعاالنه با درنظر داشتن چنين رويكردي فعاليت مي نمايد 
كه براساس تالش طوالني مدت ما در پيكار با دزدي دريايي صورت 
گرفته و تنها به آب هاي س�ومالي محدود نش�ده و در ساير مناطق 

دنيا نيز وجود دارد.

صنايع حمل و نقلي از جمله كشتيراني تحت فشارند تا سهم خود را 
در حفاظت از محيط زيست جهاني شكننده ايفا نمايند. در سال 2012، 
سر مقصد حياتي مسير، بسوي آينده اي پايدار و متعهد در كنفرانس 
س�ازمان ملل درخصوص توس�عه پايدار با عنوان »Rio به  عالوه 20« 
)Rio+20( كه در ماه ژوئن در ريودو ژانيرو برزيل برگزار خواهد ش�د، 

هدف گذاري مي شود.
در كنفرانس »Rio به عالوه 20« مهم ترين موضوعات مورد بحث، اقتصاد 
سبز و ايجاد يك چارچوب نهادنيه براي توسعه پايدار است. بخش حمل 
و نقلي پايدار، شامل بنادر و ساير زيرساخت ها، عنصر كليدي پيشرفت 
به سوي اين اهداف هستند. آيمو باتوجه به فعاليت هاي نظم دهنده و 
همكاري هاي فني، نقش حياتي در ارتقاي  كشتيراني سازگار با محيط 
زيست و پايدار ايفا مي  كند. همچنين آيمو يك چارچوب نهادينه براي 
پيشرفت دريانوردي پايدار ارايه مي نمايد. در كنفرانس »Rio به  عالوه 
20«، ما اين فرصت را خواهيم داشت تا به طور صريح اهميت كشتيراني 

در توسعه پايدار را تشريح نماييم.
عضوي�ت ما در خانواده س�ازمان ملل اهمي�ت كارم�ان را در رابطه با 
عامل انساني كش�تيراني تقويت مي كند. ارتقاي كيفيت كار و زندگي 
دريانوردان بر روي كشتي همانند ارتقاي مهارت و استانداردهاي عملي 
از طريق ابزارهايي همچون كنوانسيون و آئين نامه STCW از اهداف 

مهم آيمو در اين عرصه است. 
من می دانم كه تمامي اين مس�ايل، و بسياري بيشتر از اين، در دستور 
كار شما قرار دارد و من مطمئنم كه بررسي هاي شما شناخت بهتري از 
اين مسايل ايجاد مي نمايد و از اين طريق است كه بدانيم ما مي توانيم به 

سوي اهدافي كه با هم به اشتراک مي گذاريم پيشرفت كنيم. 
من براي بيستمين همايش ساالنه ارگان هاي دريايي كشور جمهوري 

اسالمي ايران آرزوي موفقيت مي نمايم. 

پیام دبیركل سازمان بین المللی دريانوردی به همايش ارگان هاي دريايي

پاسخ هماهنگ ، تنها راه مقابله با دزدي دريايي

عضويت ما در خانواده سازمان ملل اهميت كارمان را 
در رابطه با عامل انساني كشتيراني تقويت مي كند. 
ارتقاي كيفيت كار و زندگي دريانوردان بر روي كشتي 
همانند ارتقاي مهارت و استانداردهاي عملي از طريق 
 STCW ابزارهايي همچون كنوانسيون و آئين نامه

از اهداف مهم آيمو در اين عرصه است
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مدير عامل سازمان بنادر و دريانوردي در مراسم آغاز به كار بيستمين 
هماي�ش ارگان هاي درياي�ي در جزيره كيش اظهار داش�ت: همايش 
امسال قصد دارد با رويكرد آينده نگر به فعاليت هاي دريايي كشور و 
مروري بر گذشته به بررسي و تبادل نظر پيرامون مباحث مطرح شده 

بپردازد.
ــوري و  ــازي  ادامه داد: حضور مقامات عالي رتبه کش معاون وزیر راه و شهرس
لشگري و دست اندرکاران دریایي کشور عالوه بر اینكه بیانگر اهمیت و جایگاه 
ــت فرصتي مغتنم براي  ــور ایران اس فعالیت هاي دریایي و دریانوردي در کش

تحقق اهداف و برنامه هاي توسعه محور دریامحور به شمار مي رود.
ــاز و جغرافیاي  ــدر تصریح کرد: موقعیت ممت ــید عطاء اله ص مهندس س
ــواحل  ــي ایران در منطقه خاورمیانه و برخورداري از س اقتصادي و سیاس
ــمال و جنوب کشور در کنار دسترسي به  آب هاي آزاد ایران  طوالني در ش

را در زمره کشورهاي دریایي دنیا قرار داده است.
ــمالـ  جنوب  ــازي گفت: عبور دو کریدور مهم ش معاون وزیر راه و شهرس
ــل و نقلي و  ــل ارتباطي مهم حم ــه عنوان پ ــرب، ایران را ب ــرق ـ غ و ش
ــت.  ترانزیتي اقتصاد و تمدن منطقه اي و فرامنطقه اي نقش آفرین کرده اس

طرح توسعه 5 کیلو متري براي ایجاد تحول
ــعه سواحل و جزایر کشور از مسایل مهم در این بخش  وي ادامه داد: توس
ــط بتوان از 5 کیلومتر عرض نوار ساحلي کشور  ــت؛ اگر به طور متوس اس
استفاده کرد مساحتي بالغ بر 29 هزار کیلومتر مربع از اراضي ساحلي در 
شمال و جنوب کشور با استفاده از ظرفیت ها، ذخایر و قابلیت هاي دریایي 
ــمگیر اقتصادي، اجتماعي و پیدایش تمدن جدید در  موجب تحوالت چش

نوار ساحلي کشور خواهد بود.
ــخنانش  ــوردي در بخش دیگري از س ــازمان بنادر و دریان ــل س مدیرعام
ــاحلي که توسط این سازمان  گفت: مطالعات مدیریت یكپارچه مناطق س
و همكاري ارگان هاي دریایي انجام شده همانند مطالعات آمایش سرزمین 

راهنماي اصلي براي تهیه نقشه راه توسعه ساحلي کشور است.
ــت با  ــان کرد: امید اس ــازمان بنادر و دریانوردي خاطر نش ــل س مدیرعام
ــته در عرصه دریایي و نگاهي  ــتاوردهاي گذش بهره گیري از تجارب و دس
همه جانبه به مسایل و موضوعات موردنظر در این زمینه و ارزیابي شرایط 
کنوني حاکم بر اقتصاد و تجارت جهاني و عوامل تاثیرگذار بر فعالیت هاي 
دریایي و دریانوردي رویكرد توسعه سهم بازار منطقه اي و فرامنطقه اي به 
ــتیابي به آینده روشن و تحقق اهداف سند  ــب براي دس راهكارهاي مناس

چشم انداز باشد.
ــتمین همایش هماهنگي  ــازي  تاکید کرد: بیس ــاون وزیر راه و شهرس مع
ــور نقطه عطف تحول، پیشرفت و توسعه دریامحور  ارگان هاي دریایي کش

خواهد بود. 

مدير عامل سازمان بنادر و دريانوردي با ارزيابي شرايط تجارت جهاني تاكید كرد:

همايش بیستم نقطه آغاز تحول و 
پیشرفت توسعه دريا محور



ــتیباني نیروهاي مسلح نیز در بیستمین همایش ارگان هاي  وزیر دفاع و پش
ــاره و به نبود چنین  ــور اش ــي به ضرورت طرح جامع حمل و نقل کش دریای

طرحي انتقاد کرد.
به گفته احمد وحیدي، حمل و نقل کشور نقشي بي بدیل در توسعه اقتصادي 
ــده از کارخانه به کارخانه دیگر خود را  ــن موضوع در قیمت تمام ش دارد و ای

نشان مي دهد.
ــتیباني نیروهاي مسلح، توجه به پس کرانه ها و افزایش توان  وزیر دفاع و پش
تخلیه و بارگیري کشتي ها در توسعه دریایي کشور را دارای نقش مهم دانست. 
وزیر دفاع و پشتیباني نیروهاي مسلح به عنوان سخنران بعدي این همایش، 
با بیان اینكه نقش حمل و نقل در پارامترهای اقتصادی کاماًل مبرهن است، 
گفت: ایران کشوری دریایی است و از 230 هزار کیلومتر مربع مساحت خلیج 

فارس نیمی از آن متعلق به ایران است.
ــاخت  ــتي در دنیا در حال س وی با اعالم اینكه هم اکنون 4 هزار و 500 کش
ــه داد: ایران با  ــود ارزیابي کرد و ادام ــد ظرفیت موج ــت، آن را 35 درص اس
یک صد و 30 شناور تجاری و 50 اقیانوس پیما و 50 نفت کش غول پیكر، جزو 

کشورهاي مهم در حمل و نقل دریایی قلمداد مي شود.
ــه هنوز به بخش  ــلح با تأکید بر اینك ــتیبانی نیروهای مس ــر دفاع و پش وزی

عمده اي از ظرفیت هاي بزرگ حوزه دریایي دست پیدا نكرده ایم، افزود: کمبود 
هماهنگی ارگان های دریایی، دلیل اصلی عدم استفاده از ظرفیت بزرگ دریا 

است.
ــت: تخلیه بار،  ــه پس کرانه بنادر گف ــر لزوم توجه ب ــدی ضمن تأکید ب وحی
ــایل  ــادر و توجه به مس ــه ای در بن ــرد حرف ــادر، عملك ــی در بن خدمات ده

زیست محیطی اهمیت دارد.
وی ادامه داد: فشارهایی که علیه کشتی رانی و نفت کش ایران از سوی استكبار 
جهانی وارد می شود، قابلیت پیگیری حقوقی دارد و می توان آنها را محكوم کرد 

و حتی خسارت دریافت کرد.
وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ضمن تأکید بر لزوم توجه به بیمه کشتی ها 
ــد نكند، در حوزه حمل و نقل  ــال آینده رش گفت: اگر بیمه دریایي در چند س
دریایي با مشكل مواجه مي شویم. بنابراین خارج شدن بیمه کشتي ها از انحصار 

خارجي ها با همكاري دولت قابل توجه است.
وی به لزوم تأسیس بانک دریایی اشاره کرد و گفت: برای حمل و نقل دریایی 
طرح جامع حمل و نقل ضروری است؛ در این راستا می توان گفت بندر چابهار 
بندر استراتژیكی است که هنوز از ظرفیت های آن به طور کامل استفاده نشده 

است.
ــردار وحیدی اضافه کرد: اگر طرح جامع حمل و نقل وجود داشته باشد و  س
هماهنگی بین نظام بانكی، بازرگانی، تجاری و گمرکی به صورت کامل اعمال 

شود، الزم نیست کاالها برای تخلیه به بنادر دیگر کشورها منتقل شوند.
وی تأکید کرد: درحمل و نقل سرزمین اصلی، جزایر و بخش بین الملل، توجه 

به طرح جامع حمل و نقل دریایی الزامی است.
وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح گفت: نیروهای مسلح در توسعه سواحل، 
ــد که در این باره می توان به  ــای عمان و خلیج فارس خوب عمل کرده ان دری

توسعه بندر جاسک و ظرفیت های مطلوب این بندر اشاره کرد.
ــپاه و ارتش جمهوری  ــد: قدرت نیروی دریایی س ــردار وحیدی یادآور ش س

اسالمی ایران امنیت منطقه را به خوبی حفظ کرده است.
ــلح ضمن محكوم کردن تحریم حمل و  ــتیبانی نیروهای مس وزیر دفاع و پش
ــان می دهد که ادعای  ــتیرانی ایران اضافه کرد: این امر نش نقل دریایی و کش
غربی ها مبنی بر اعمال تحریم به دلیل انرژی هسته ای باطل است و آنها تنها 

به دروغ های خود بسنده می کنند.
ــب کرده  وی با بیان اینكه ایران در بحث امنیت دریایی نمره مطلوبی را کس
است، گفت: دیپلماسی ترانزیت در حوزه سیاست خارجی و روابط بین الملل 

بسیار مهم است. 

وزير دفاع و پشتیباني نیروهاي مسلح خواستار تشکیل بانک دريايي شد

تأكید بر ديپلماسي ترانزيت در حوزه 
سیاست خارجي

بنــدر و دریـا
شماره  190/خرداد ماه 301391



شماره  190/خرداد ماه 311391
بنــدر و دریـا

فرمانده نيروی دريايی ارتش، در تش�ريح 
جزييات برنامه هاي اي�ران براي برخورد با 
دزدان دريايي، با اش�اره ب�ه اينكه پديده 
زش�ت دزدی دريايی 7 تا 12 ميليارد دالر 
ب�ه اقتصاد جه�ان ضرر وارد ك�رده نيروي 
انساني بيكار، ماهيگيران بي كار و با تجربه 
و پول و تجهي�زات بازيگران فرامنطقه اي، 
عمده ترين عمل ايجاد پديده زشت دزدي 
درياي�ي دانس�ت و گفت: جنگ س�ومالی 
ب�ا دخالت امري�كا موجب ب�روز ناامنی در 

سواحل اين كشور شده است.
ــتمین همایش  ــزارش خبرنگار ما در بیس به گ
هماهنگی ارگان های دریایی کشور، امیر دریادار 
ــم افتتاحیه  ــیاری در مراس ــر حبیب اهلل س دکت
ــران در میان 15  ــت: ای این همایش اظهار داش
همسایه با 9 کشور مرز دریایی دارد؛ 31 درصد 
مرز ایران دریایی، 54 درصد مرز خشكی و 15 

درصد رودخانه ای است.
ــیاری افزود: اقیانوس هند با 65  امیر دریادار س
ــاحت وسعت منطقه  میلیون کیلومتر مربع مس
شمال آن در مدار 10 درجه شمالی معادل 1.3 
برابر وسعت ایران است که تحت نظارت نیروی 

دریایی ایران قرار دارد.
فرمانده نیروی دریایی ارتش جمهوری اسالمی 
ادامه داد: تجارت از طریق حمل و نقل دریایی، 
ــعه  ــرای اعمال قدرت، توس ــتفاده از دریا ب اس
ــتفاده از دریا به  ــاحلی و اس ــت در نوار س مدنی
ــور از ابعاد  منظور صیانت از منافع راهبردی کش

اصلی بهره برداری از دریا است.
ــعه اقتصادی از طریق ارایه  ــیاری افزود: توس س
ــعه ترانزیت کاال،  خدمات دریایی، ایجاد و توس
استفاده از انرژی دریا و تجارت از طریق صنعت 
ــد کرد:  ــت. وی تأکی ــت امكان پذیر اس توریس
ــدن پدیده ای فراتر از قدرت دولت ها  جهانی ش
ــت فراملی به  ــت که متضمن افزایش فعالی اس
ــان اینكه 93  ــت. وی با بی ــادی اس ــژه اقتص وی
ــادرات و واردات از طریق حمل و نقل  درصد ص
ــود، گفت: یک سوم تجارت  دریایی انجام می ش
جهانی دنیا بین تنگه هرمز و باب المندب انجام 

می شود.

ــزود: تجارت  ــروی دریایی ارتش اف ــده نی فرمان
ــن ابزار  ــل الزم و تأثیرگذارتری ــی از عوام دریای
ــعه تجارت دنیا است و اقیانوس هند  برای توس
ــه این فرایند  ــن عرصه اثرگذارترین عرص در ای
ــن فرصت ها نیازمند  ــت که بهره گیری از ای اس

تأمین امنیت منطقه است.
امیر دریادار سیاری با اشاره به منویات مقام معظم 
ــت: 36 کشور  رهبری درباره فواید دریا اظهار داش
ــتند، 30 درصد  ــوس هند هس ــایه در اقیان همس
ــه زندگی می کنند و  ــت دنیا در این منطق جمعی
بیكاری معضل پیش روی کشورهای منطقه است.
ــان کرد: نبود مراکز تبادل اطالعات  وی خاطرنش
دریایی، افزایش حجم تجارت از طریق دریا، افزایش 
بی رویه جمعیت و ظهور و گسترش پدیده جهانی 
شدن از دالیل اصلی ناامنی در اقیانوس هند است.

ــا دخالت  ــومالی ب ــا بیان اینكه جنگ س وی ب
امریكا همراه بود گفت: نزاع و کشمكش داخلی، 
ماهی گیری غیرمجاز در آب های سومالی توسط 
ــای  ــه زباله ه ــورها، تخلی ــر از کش ــی دیگ برخ
ــورها در سواحل  ــط بعضی کش ــته ای توس هس
ــكاری ماهی گیران و ناامنی  ــومالی موجب بی س

سواحل این کشور شده است.

فرمانده نیروي دريايي ارتش خبر داد: 

گسترش اليه حفاظتي 
نیروي دريايي تا اقیانوس هند

ــان اینكه  ــی ارتش با بی ــده نیروی دریای فرمان
ــمت  ــترش به س ــال گس ــی در ح دزدی دریای
ــواحل آفریقای  ــرخ، س دریای عمان، دریای س
ــت، اظهار داشت:  به  ــواحل هند اس جنوبی و س
همین منظور، نیروهای امنیتی ایران از منطقه 
خلیج فارس الیه حفاظتی خود را گسترش داده 

و تا اقیانوس هند را تحت نظارت دارد.
امیر دریادار سیاری با بیان اینكه خسارت وارده 
ــی از ناحیه دزدان دریایی یک  به صنعت دریای
هزار و 90 نفر گروگان بوده است، افزود: استفاده 
ابزاری از دزدی دریایی به منظور حضور نظامی 

در منطقه امری معمول شده است.
ــت دریایی،  ــان کرد:  با انجام گش وی خاطرنش
ــتقرار  امنیت خطوط دریایی و نفت کش را با اس
ــعت  ــتر از 1.3 دهم برابر وس ــی بیش در آب های

ایران تأمین کرده ایم.
ــتراتژی  ــن اس ــرد: تدوی ــان ک وی خاطرنش
ــن در حوزه ملی  ــی، اصالح قوانی دریایی مل
ــیاری  ــی و افزایش آگاهی و هوش و بین الملل
ــطح ملی از اقدامات  و تبادل اطالعات در س
متصور برای تأمین امنیت خطوط مواصالتی 

دریای اقیانوس هند است. 



فرمانده نيروي دريايي 
كار  تش�كيل  س�پاه، 
گروه دريايي در دولت 
را ضروري برش�مرد و 
گفت : حتي ب�ا وجود 
تشكيل اين كار گروه ها 
بعضي از مشكالت كه 
تصميم گيري هاي  ب�ه 
ف�وري و قطع�ي ني�از 

دارد، حل نمي شود. 
دریایی  ــروی  نی فرمانده 
ــان اینكه در  ــپاه با بی س
ــعه  توس ــواحل  س ایران 
ــور  نیافته ترین جای کش
ــترش  گس ــر  ب ــت،  اس
ــكاری و هماهنگی ها  هم
بین ارگان های دریایی به 
ــعه دریایی و  منظور توس

بندری تأکید کرد.
به گزارش خبرنگار بندر و دریا در بیستمین همایش ارگان های دریایی کشور، 
سردار فدوی در مراسم افتتاحیه این همایش با بیان اینكه اهمیت دریا و نقش 
آن در توسعه کشور بر همگان واضح است، گفت: در حال حاضر سواحل کشور 
همچنان توسعه نیافته ترین جای کشور است، در حالی که ثروت اصلی ما از 

دریا است و همه نفت و گاز کشور از این مناطق حاصل می شود.
وی تأکید کرد: عواملی که می تواند ما را به سرانجام برساند، نیازمند تصمیم 

سریع است.
ــاله ایران همواره تهدید  ــردار فدوی با بیان اینكه در تاریخ چند هزار س س
کشور از طریق زمین بوده، اضافه کرد: در حال حاضر تهدید ایران از طریق 
دریا بیشتر شده و مدعی این تهدید بزرگ ترین ابرقدرت دنیا است، اما توان 
بازدارنده در کشور به وجود آمده است و از هر اقدامی علیه این آب و خاک 

جلوگیری می کند.
ــداران گفت: ما وابستگی شدیدی به نفت  ــپاه پاس فرمانده نیروی دریایی س
داریم؛ این نفت در خلیج فارس حاصل می شود و با توجه به دریا باید شكلی 
ــتان  ــعه اس ــعه یافته به خود بگیرد. فدوي با انتقاد از عدم توجه به توس توس
هرمزگان که حدود یک هزار کیلومتر ساحل دارد، خاطرنشان کرد: متأسفانه 
ــتان به رغم سواحل بسیار  ــتان هایي مثل هرمزگان و سیستان و بلوچس اس

طوالني مورد بي توجهي قرار گرفته اند. 
سردار فدوی با تأکید بر اینكه کارگروه دریایی باید به حل مشكالت دریایی 
کشور بپردازد، گفت: شناوری که با شأن ملت ایران باشد باید استانداردهای 
کافی را جهت جابه جایی مسافر داشته باشد؛ وقتی شناوری کامالً ایمن نداریم، 

توسعه دریایی با مشكالت بزرگ تری مواجه خواهد بود.
فرمانده نیروی دریایی سپاه پاسداران اضافه کرد:  شناورهای ما باید سیستم های 
ایمنی داشته باشند، اما ما برای نصب این تجهیزات باید به جایی مثل دوبی 

برویم که این مورد  نبود  هماهنگی بین ارگان های دریایی را نشان می دهد. 

فرمانده نیروی دريايی سپاه ضروري دانست : 

تشکیل كار گروه 
دريايي در دولت

به گفته اس�تاندار هرمزگان، قابليت ساحلی جنوب ايران اسالمی و 
برخورداری از سواحل گسترده می تواند بستر مناسبی برای تغيير 

سياست توسعه ای از خشكي محور به دريا محور باشد.

ــور افزود: اگر  ــتمین همایش ارگان های دریایی کش ابراهیم عزیزی در بیس
ــا ظرفیت فراوان  ــكی بوده، ام ــعه معطوف به بخش خش ــه تاکنون توس چ
ــارس و دریای عمان  ــی و موقعیت ویژه ایران در خلیج ف ــل دریای حمل ونق
ــبی برای تغییر سیاست توسعه خشكی محور به دریا  ــتر مناس می تواند بس

محور باشد که در برنامه ریزی ها باید به این سمت حرکت کنیم.
ــاره به موقعیت بی نظیر خلیج فارس، از  ــتاندار هرمزگان در ادامه با اش اس
ــت : دریانوردی در ایران از  ــن دریانوردی ایرانیان خبرداد و گف ــابقه که س
سابقه طوالنی برخوردار است که براساس اسناد موجود قدمت آن به هشت 

هزار سال نیز می رسد.
ــرد: با توجه به  ــان ک ــده عالی دولت در هرمزگان همچنین خاطرنش نماین
این ظرفیت بی نظیر در کشور باید از فرصت های پیش رو در بخش دریایی 
حداکثر استفاده در مسیر توسعه کشور به عمل آید و با شناخت چالش ها 

در عرصه رقابت اقتصادی اهتمام الزم داشت.
استاندار هرمزگان در همین راستا به موقعیت استان هرمزگان با بهره مندی 
از 14 جزیره و بیش از  هزار ساحل در خلیج فارس و دریای عمان، اشاره و 
اظهار امیدواری کرد: این ظرفیت مهم با تمرکز بر نقش توسعه دریامحور، 
ــیار بزرگی برای کشوراست که می تواند در رشد اقتصادی، نقش  قابلیت بس

بی نظیری را ایفا کند.
ــاره کرد و یادآور  ــگری دریایی نیز اش ــزی همچنین به قابلیت گردش  عزی
ــگر در نوروز امسال بیانگر  ــافر و گردش ــد: حضور بیش از 9 میلیون مس ش
ــت که می تواند درخدمت توسعه  ــگری استان هرمزگان اس موقعیت گردش

قرار بگیرد. 

تغییر سیاست 
توسعه از 

خشکی محور
به دريا محور

استاندار هرمزگان پیشنهاد داد:

بنــدر و دریـا
شماره  190/خرداد ماه 321391



معاون امور بندري و مناطق ويژه سازمان بنادر 
 و دريانوردي حمايت و پشتيباني مالي و فني از 
طرح ه�اي كارآفري�ن بن�دري و درياي�ي و 
افزايش به�ره وري از طريق ارتقاي خدمات 
بندري و درياي�ي را از جمله برنامه هاي اين 

سازمان در سال جاري عنوان كرد.
محسن صادقي فر گفت: تعیین نام و شعار تولید 
ــوي  ــرمایه ایراني از س ــي، حمایت از کار و س مل
رهبر فرزانه انقالب بدون تردید اهدافي همچون 
هدایت افكار عمومي به سمت اولویت هاي ایران 
ــور در عرصه  ــي کش ــرایط کنون ــالمي در ش اس
ــه ایجاد  ــه ویژه ب ــن المللي، توج ــي و بی داخل
ــوولین،  ــن مردم و مس ــري بی ــي و همفك همدل
زمینه سازي براي ارتقاي تولید و خدمات داخلي 
ــه کارگیري  ــذب و ب ــي و کیفي، ج ــر کم  ازنظ
ــي داخل و خارج  ــرمایه هاي عظیم ملي ایران س
ــعه، عمران و آباداني میهن  کشور در مسیر توس
ــالمي و نهایتاً ایجاد فرصت هاي شغلي پایدار،  اس
ــراي همگان و  ــب زندگي ب ــورداري از مواه برخ
ــتقالل اقتصادي در دنیاي پر رقابت و تحول  اس

گراي کنوني را دنبال مي کند.
ــور نیز همواره  ــزود: از آنجایي که بنادر کش وي اف

 در یک محیط رقابتي و فضاي بین المللي فعالیت 
ــرمایه و کار نیروي  ــر س ــذا تمرکز ب ــد، ل مي کن
ــر ایراني در تولید و ارایه خدمات  متخصص و ماه
ــت باالتري  ــدري و دریایي از اهمی ــته بن برجس

برخوردار است.
ــتا معاونت امور  ــي فر ادامه داد: در این راس صادق
ــي را در  ــه محور اساس ــدري و مناطق ویژه س بن
ــرلوحه برنامه خود قرار داده است که از جمله  س
ــرمایه هاي خرد و کالن ایراني در  آن حمایت از س
قالب بخش هاي خصوصي و تعاوني در حوزه بنادر 

کشور است.
ــادر و دریانوردي  ــازمان بن ــأت عامل س عضو هی
ــاي خدمات  ــره وري از طریق ارتق ــش به »افزای
بندري و دریایي با تمرکز بر حمایت از کارگران و 
متخصصان ایراني ارایه دهنده خدمات« و »برنامه 
ریزي در جهت افزایش مهارت و کارایي آن با ارایه 
آموزش های تخصصي الزم« را از دیگر برنامه هاي 
معاونت بندري این سازمان در سال جاري عنوان 
کرد و گفت: حمایت و پشتیباني از مالي و فني از 
ــدري و دریایي نیز در این  طرح هاي کارآفرین بن

سال دنبال خواهد شد.
ــازمان بنادر و  معاون امور بندري و مناطق ویژه س

دریانوردي درباره حجم سرمایه گذاري انجام شده 
ــال گذشته گفت: در سال گذشته  در بنادر در س
17 قرارداد سرمایه گذاري به ارزش 3.461 میلیارد 
ریال در بخش اراضي پشتیباني بنادر امام خمیني، 
شهیدرجایي، امیرآباد، انزلي و نوشهر در زمینه هاي 
ــه و بارگیري و  ــت تخلی ــیلو انبار جه احداث س
ــي و وارداتي،  ــي، صادرات ــوي کاالهاي ترانزیت دپ
ــه خدمات مورد  ــات مربوط به ارای ایجاد تأسیس
ــناورهاي داخلي و خارجي، احداث مخازن  نیاز ش
ــه مایع، احداث  ــداري و ترانزیت کاالهاي فل نگه
ترمینال هاي کانتینري و کاالهاي عمومي، احداث 
سیلوهاي نگهداري غالت انجام منعقد شده است. 
ــرمایه گذاري برنامه اي بخش  ــي فر حجم س صادق
ــتیباني بنادر طي برنامه  غیر دولتي در اراضي پش
ــال 1390 را 15.500 میلیارد  توسعه پنجم در س
ــتقبال بخش  ــه با توجه به اس ــال اعالم کرد ک ری
خصوصي به سرمایه گذاري در فعالیت هاي بندري 
و استفاده از تسهیالت، امكانات و مزایاي بنادر، حجم 
سرمایه گذاري قراردادي به رقمي بالغ بر 17.322 

میلیارد ریال در سال 1390 رسیده است. 
ــعه  ــد اجرایي فاز دوم طرح توس ــاره رون وي درب
بندر شهیدرجایي نیز گفت: با پیگیري هاي بعمل 
ــازمان و  ــي س آمده از طریق واحد فني و مهندس
ــد بسیار چشمگیري  بندر، اجراي این طرح از رش
برخوردار بوده و کلیه عملیات اجرایي آن تا پایان 

سال 91 به اتمام خواهد رسید. 
ــازمان بنادر  ــاون امور بندري و مناطق ویژه س مع
ــكله هاي  ــوردي اضافه کرد: بتن ریزي اس و دریان
ــیده و عملیات روسازي  ــرقي به اتمام رس یال ش
ــرقي به میزان 85  ــاي مربوط به یال ش محوطه ه

درصد به پایان رسیده است. 
ــمت  ــماره 2 از س به گفته صادقي فر، حوضچه ش
ــا آبخور منفي  ــه میزان 450 متر و ب ــكله 27 ب اس
15.5 متر الیروبي انجام شده است که پیش بیني 
مي شود الیروبي حوضچه شماره 2 تا پایان خرداد 
ماه به میزان 1.540.000متر مكعب افزایش یابد و 
ــرقي که معادل 2 میلیون متر  الیروبي حوضچه ش

مكعب است هم تا پایان مرداد ماه به اتمام برسد. 

معاون امور بندري و مناطق ويژه عنوان كرد : 

پشتیباني مالي و فني از 
طرح هاي كارآفرين بندري و دريايي   

شماره  190/خرداد ماه 331391
بنــدر و دریـا



مديرعامل س�ازمان بنادر از معرفی 400 ميليون دالر پروژه بندری به 
صندوق توسعه ملی خبر داد و گفت:  از اين رقم 342 ميليون دالر آن 
مربوط به بندر ش�هيد بهشتی اس�ت ضمن آنكه 3 پست اسكله اين 

بندر در خرداد 92 بهره برداری می شود.
مهندس س�يد عط�اء اله صدر در نشس�ت خب�ري روز دوم همايش 
ارگان هاي دريايي اظهار داش�ت: بيمه، تس�هيل س�رمايه گذاری در 
مناطق بندری، پيگيری معافيت های مالياتی برای مالكان كشتی در 

سال توليد ملی و حمايت از كار و سرمايه ايرانی مدنظر است.

ــروی دریانورد نیاز  ــم 5 هزار نی ــه طبق اهداف برنامه پنج ــا بیان اینك وی ب
ــعه دریایی،  ساحلی  ــت: با توجه به ظرفیت هایی که در توس داریم اظهار داش
ــاحلی وجود دارد نیروی انسانی مورد نیاز این بخش ها به توسعه بهتر  و فراس

دریامحور می انجامد.
وی ادامه داد: ایران از نظر تربیت نیروی دریانورد متخصص در سطح باالی 
بین المللی قراردارد که این امر فرصت جدیدی برای استفاده از توان کشور 

است.
ــازی با بیان اینكه ایجاد ظرفیت های سرمایه گذاری  معاون وزیر راه و شهرس
بخش خصوصی در بنادر مهم است گفت: بنادر عالوه بر نقش تخلیه و بارگیری 
باید بتوانند در تولید و توزیع، لجستیک و زنجیره تامین کاال نقش آفرین باشند 

که این امر در قالب بنادر نسل سوم اجرایی می شود.
ــعه یافته و سرمایه گذاری ها  صدر افزود: به همین منظور پس کرانه بنادر توس
ــای تولیدی، ایجاد  ــز اقتصادی و کارخانه ه ــت؛ با ایجاد مراک ــده اس انجام ش
سیلوهای غالت و ترمینال کانتینرهای ایجاد شده، توسعه بنادر نسل سوم در 

کشور محقق شده است.
مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی افزود: فعالیت بندری و دریایی سودآور 
ــت و این اطمینان وجود دارد که  ــت و با تضمین باالی سازمان همراه اس اس

سرمایه گذاران با دقت سرمایه گذاری کنند.
صدر اضافه کرد: مناطق آزاد تجاری صنعتی از معافیت 20 ساله مالیاتی برای 

سرمایه  گذاری همراه است که تسهیالت در این باره افزایش خواهد یافت.
وی اضافه کرد:  در حال حاضر 20 میلیون تن ظرفیت ترانزیتی در بنادر کشور 
ــت که تا پایان برنامه پنجم این رقم باید به 50 میلیون تن افزایش  فراهم اس

یابد تا بدین ترتیب توسعه اقتصاد غیرنفتی شكل گیرد.

 4هزار ميليارد تومان س�رمايه گذاری در بن�ادر در حال انجام  �
است

ــرمایه گذاری در فعالیت های بندری و  ــال 84 شاهد رشد س صدر افزود: از س
ــتیم؛ هم اکنون 4 هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری در بنادر در  دریایی هس
دست اجراست که نیمی از آن توسط سازمان بنادر از محل منابع داخلی این 
سازمان و نیمی توسط سرمایه گذاران بخش خصوصی در توسعه پس کرانه ها 

در دست اجرا است.
ــرمایه گذاري در  ــه داد: س ــادر و دریانوردی ادام ــازمان بن ــل س مدیرعام
ــكله و تجهیزات بندری و در  ــاخت بنادر، اس ــامل س بخش هاي دولتي ش
بخش خصوصي شامل توسعه پس کرانه ها، انبارها، ترمینال ها و تاسیسات 

روبنایی است.
وي با بیان اینكه سازمان بنادر و دریانوردي آمادگي دارد از سرمایه گذاران 
ــعه بنادر استفاده کند، گفت: ظرفیت بنادر  بخش خصوصي در جهت توس
باید تا پایان برنامه پنجم توسعه به 210 میلیون تن ارتقا یابد. ضمن اینكه 
میزان ترانزیت از بنادر باید در طول برنامه از 20 میلیون تن به 50 ملیون 

تن افزایش خواهد یافت. 

بنــدر و دریـا
شماره  190/خرداد ماه 341391

معاون وزير راه و شهرسازی در حاشیه همايش ارگان هاي دريايي عنوان كرد :

معرفي 400 میلیون دالر پروژه بندري 
به صندوق توسعه



بهره برداري از 120 پروژه در سال جهاد اقتصادي �
ــته 120 پروژه به ارزش 8 هزار  ــت: در سال گذش ــخنانش اظهار داش صدر در بخش دیگري از س

میلیارد ریال در این سازمان به بهره برداری رسید.
وی با اشاره به اینكه امسال قسمت اعظم سرمایه گذاری ها در پس کرانه بنادر خواهد بود گفت: با 
توجه به الحاق 2400 هكتار به اراضي بندر شهید رجایي، وجود حدود 11 هزار هكتار پس کرانه 
در بندر امام )ره( به عنوان بزرگترین منطقه ویژه اقتصادي خاورمیانه و هزار هكتار اراضي در بندر 
امیرآباد که هزار هكتار دیگر نیز به آن اضافه مي شود، فرصت بسیار خوبي براي سرمایه گذاري در 

این بخش فراهم شده است. 
صدر خاطرنشان کرد: ایجاد  خطوط فیدری و استفاده از سرمایه  بخش خصوصی در کشتیرانی از 

دیگر اهداف سازمان در سال جاری است.

فسخ قرارداد فاز سوم بندر شهيد رجايی با كشتيرانی  �
ــعه فاز سوم بندر شهید رجایی گفت:  در  ــازمان بنادر و دریانوردی درباره طرح توس مدیرعامل س
گذشته توافقنامه ای با کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران در این باره به امضا رسید اما عملیاتی نشد، 

زیرا مدت زمان قرارداد به انقضا رسید و پروژه اصلی کشتیرانی اجرا نشد.

 بهره برداری از سه اسكله بندر چابهار در خرداد 92 �
صدر اظهار داشت: بندر شهید بهشتی چابهار به عنوان بندر اقیانوسی کشور مطرح است؛ در طرح 

توسعه این بندر ظرفیت آن به 6 میلیون تن افزایش می یابد.
وی با بیان اینكه بندر شهید بهشتی چابهار دروازه توسعه شرق است، اظهار داشت: طرح توسعه این 
بندر با مشكل وجود مرجان های دریایی مواجه شد که سازمان بنادر در گام اول به صورت پایلوت 4 
هزار کلونی از مرجان ها را به منطقه ای دیگر منتقل کرد و پس از دو سال که نتیجه این جابه جایی ها 

مطلوب بود 22 هزار کلونی دیگر جابجا شدند و سپس عملیات اجرایی توسعه بندر آغاز شد.
معاون وزیر راه و شهرسازی اضافه کرد: دایک بندر بسته شد و الیروبی نیز به زودی آغاز می شود؛ 
تا پایان امسال بخشی از اسكله ها به بهره برداری می رسد و تا خرداد 92 سه پست اسكله از 5 پست 

آماده خواهد شد.

برنامه ريزی برای برگزاری نمايشگاه دايمی فعاليت های دريايی �
مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی تاکید کرد: این سازمان برنامه دارد نمایشگاه دایمی فعالیت های 

دایمی دریایی را در منطقه آزاد کیش برگزار کند و در این باره سرمایه گذاری خواهیم کرد.
صدر درباره امضای قرارداد با اپراتور دوم بندر شهید رجایی به عنوان برنده مزایده گفت: این 
ــت قرارداد شود؛ برای ارایه مدارک سه ماه  ــرکت باید مدارک خود را تحویل دهد تا پیوس ش
مهلت داشت که یک ماه و نیم آن گذشته و تا یک ماه و نیم دیگر فرصت دارد مدارک خود را 

برای امضای قرارداد تحویل دهد.

معرفی 400 ميليون دالر پروژه به صندوق توسعه ملی �
وی درباره ارائه تسهیالت از محل صندوق توسعه ملی اضافه کرد: بخش خصوصی می تواند 
از تسهیالت صندوق استفاده کند که در این باره بانک عامل تعیین شده و باید امكان سنجی 

طرح ها صورت گیرد.
مدیر عامل سازمان بنادر و دریانوردی ادامه داد: مشكل مبادله قیمت و پرداخت به صورت ارزی به 

ارزی با همكاری رئیس جمهور در این باره برطرف شده است.
صدر خاطرنشان کرد: 400 میلیون دالر جمع طرح هایی است که به صندوق توسعه ملی 
ــت که 342 میلیون دالر آن مربوط به بندر شهید  ــهیالت ارائه شده اس برای دریافت تس

بهشتی چابهار است.

ايجاد  اينکه  بیان  با  و شهرسازی  راه  وزير  معاون 
ظرفیت های سرمايه گذاری بخش خصوصی در بنادر 
مهم است گفت: بنادر عالوه بر نقش تخلیه و بارگیری 
بايد بتوانند در تولید و توزيع، لجستیک و زنجیره 
تامین كاال نقش آفرين باشند كه اين امر در قالب بنادر 

نسل سوم اجرايی می شود
شاهین ترخیص ایرانیان

و همکاران
.S. T. I. P  .CO

شماره ثبت: 260007
1372

مشاور امور گمرکی و ترخیص کاال

Consultant in customs affairs
 & releasing goods

اولین دریافت کننده کارت حق العمل کاری 
عضو اتحادیه کارگزاران ترخیص کاال

دارای مدیریت های تخصصی در گمرکات 
انزلی،  خمینی،  امام  )بندرعباس،  اجرایی: 

خرمشهر و تهران( 
کاال رسانی سریع به پروژه ها، صنایع و شرکت ها 
اخذ مجوزهای مربوط به واردات و صادرات کاال

از ثبت سفارش تا تحویل کاال 

با 20 سال سابقه فعالیت مفید 
در ترخیص کاال، گشایش اعتبار 

اسنادی نقدی، ریفاینانس

امانت داری، دقت، کیفیت و 
سرعت وظیفه ماست.

تلفن: 88468249- 021
نمابر: 88468409- 021
همراه:09121169753 

09121113684
www.stip-tarkhis.com 
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بنــدر و دریـا
شماره  190/خرداد ماه 361391

بيستمين همايش هماهنگی ارگان های دريايی كشور با حضور مقامات 
ارش�د كشوری و لشگری، نمايندگان محترم مجلس شورای اسالمی 
و نماين�دگان بيش از 50 ارگان درياي�ی از بخش های دولتی، تعاونی، 
خصوصی و س�ازمان های مردم نهاد در روزهای 19 و 20 ارديبهش�ت 
ماه 1391 با شعار »دريانوردی: جهان پس از يك صد سال؛ ايران، حال 
و آينده« با توليت و ميزبانی سازمان بنادر و دريانوردی و با مشاركت 

جامعه دريايی كشور در جزيره كيش برگزار شد.
ــرکت کنندگان در همایش ضمن تأکید بر تحقق  ــه گزارش خبرنگار ما، ش ب
ــرمایه ایرانی« و گرامی داشت روز ملی  ــعار »تولید ملی، حمایت از کار و س ش
خلیج فارس و قدردانی از میزبانی سازمان بنادر و دریانوردی به خاطر برگزاری 
 مطلوب همایش، مراتب  سپاس خود را از پیام گرم و اثربخش دبیرکل سازمان 
ــتمین همایش هماهنگی  بین المللی دریانوردی اعالم نموده و قطعنامه بیس
ــتی جامعه دریایی در  ــناد فرادس ارگان های دریایی را که به منزله یكی از اس
راستای تحقق سند چشم انداز 1404 و برنامه پنجم توسعه جمهوری اسالمی 
ایران بوده و بیانگر اولویت  های پیش روی جامعه دریایی کشور در جهت نیل به 

اهداف مورد نظر است، به شرح ذیل صادر می کنند:
1- با عنایت به ضرورت ساماندهی و کاهش سوانح دریایی شناورهای فرسوده، 
ــتیرانی در  ــور برنامه ریزی در جهت ارتقا و بهبود فعالیت های کش ــه منظ و ب
ــد صندوق حمایت از توسعه صنایع دریایی  ــاحلی کشور، مقرر ش مناطق س
تسهیالت ارزان قیمت الزم را برای جایگزینی شناورهای فرسوده با شناورهای 

استاندارد، پس از تأیید سازمان بنادر و دریانوردی به متقاضیان ارایه نماید. به 
نحوی که ظرف مدت پنج سال جایگزینی شناورهای مذکور انجام شده باشد.
2- ضمن تقدیر و تشكر از فداکاری ها و دالور مردی های نیروی دریایی ارتش 
جمهوری اسالمی ایران در پیشگیری و مقابله با پدیده زشت دزدی دریایی و 
ــتیرانی و انتقال کاال به بنادر ایرانی،  حفظ امنیت تردد امن و بدون خطر کش
ــتمرار این اقدام راهبردی بوده و از  ــور خواستار اس جامعه بندری دریایی کش
ــی مراجع ذیربط در  ــناورها با هماهنگ ــور نیروهای گارد امنیت تردد ش حض

ناوگان تجاری کشور حمایت می نماید.
ــكوها و خطوط لوله  ــی از س 3- به منظور کنترل و کاهش آلودگی های ناش
ــد وزارت نفت )شرکت نفت فالت قاره( با هماهنگی سازمان  دریایی مقرر ش
ــبت به تسریع در اجرای طرح های نوسازی و بازسازی  بنادر و دریانوردی نس
ــورد نیاز برای  ــناور و تجهیزات م ــات نفتی،  تامین ش خطوط لوله و تاسیس
مقابله با آلودگی های نفتی و نصب و به کارگیری سامانه تصفیه پساب )نفتی 
ــتی( و جمع آوری مواد زاید در سكوها و مخازن شناور نفت، مطابق  و بهداش
استانداردهای بین المللی، اقدام نماید. همچنین سازمان حفاظت محیط زیست 
ــازمان بنادر و دریانوردی و وزارت نفت، اقدامات الزم را نسبت  با همكاری س
به مطالعه و نصب و راه اندازی ایستگاه های پایش آلودگی نفتی به عمل آورند.

4- در راستای اجرای اصل 30 قانون اساسی و به منظور رفع موانع موجود برای 
پذیرش و آموزش دانشجویان رشته های دریانوردی )از قبیل کارورزی در دریا 
و استانداردهای پزشكی( توسط مراکز آموزش عالی و هنرستان ها و همچنین 
پاسخگویی به نیازهای متنوع صنعت دریانوردی به نیروی انسانی متخصص، 
از وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و آموزش و پرورش درخواست شد 
ــبت به اضافه نمودن گرایش های  ــازمان بنادر و دریانوردی نس با همكاری س
متنوع از قبیل دریانوردی تجاری، دریانوردی صیادی، لجستیک بندری، امور 
کشتیرانی، امور ساحلی و بازرگانی و بیمه دریایی به "رشته دریانوردی" و نیز 
ــازی،  قطعه سازی و تجهیزات  اضافه نمودن گرایش های دریانوردی، کشتی س

دریایی )فراساحلی( به "رشته مهندسی دریایی" اقدام نمایند.
5- با توجه به اصالحات جامع سال 1389 کنوانسیون بین المللی استانداردهای 
ــوردان )STCW 2010( و  ــی دریان ــدور گواهینامه و نگهبان ــی، ص آموزش
ــتگی  ــتر الزم برای تطبیق به موقع گواهینامه های شایس به منظور تهیه بس
ــتی ها  ــارت دریانوردان ایرانی بدون بروز اختالل در عملیات اجرایی کش و مه
ــازمان بنادر و  ــغلی دریانوردان ایرانی از س و همچنین حفظ موقعیت های ش
دریانوردی درخواست می شود نسبت به بازنگری دستورالعمل های مربوطه با 

همكاری اتحادیه سراسری لنج داران اقدام نمایند.
ــده توسط پیمانكاران  6- به منظور ارتقای ایمنی و کیفیت خدمات ارایه ش
ــانی  ــا و ارایه دهندگان خدمات بندری  و همچنین تأمین نیروی انس پایانه ه
ــازمان بنادر و دریانوردی درخواست  متخصص موردنیاز در این زمینه، از س
ــبت به تدوین استانداردهای آموزشی و دستورالعمل اخذ آزمون  گردید نس
و صدور گواهینامه های شایستگی و مهارت کارکنان لجستیک بندری ایران 
ــتیرانی و خدمات  ــا همكاری انجمن پایانه داران بنادر ایران و انجمن کش ب

وابسته، اقدام نماید.
ــازی یارانه ها، در افزایش کیفیت  ــرای موفقیت آمیز قانون هدفمندس 7- اج
خدمات قابل ارایه در بنادر کشور و ایجاد و توسعه اشتغال پایدار نقش غیرقابل 
انكاری داشته است. تداوم این موفقیت ها مستلزم ایجاد بسترهای الزم جهت 

قطعنامه بیستمین همايش 
هماهنگی ارگان های دريايی كشور
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واقعی سازی قیمت خدمات ارایه شده متناسب با هزینه های تمام شده آن در 
بنادر خواهد بود. بدین منظور جامعه بندری و دریایی خود را موظف می داند 
ــی  اقدامات الزم در زمینه تخصیص کمک های مالی از محل درآمدهای ناش
ــازی و همچنین اختصاص سوخت نیمه یارانه ای  از اجرای قانون هدفمندس
ــایر  ــافری، لنج های باری، تجهیزات بندری و دریایی و س ــناورهای مس به ش
ــتی های تجاری مشمول طرح که حسب مورد در آب های سرزمینی و یا  کش
آب های بین المللی مشرف به کشورهای همسایه تردد می نمایند،  فراهم نماید.
ــت و نقش انكارناپذیر  ــور با عنایت به اهمی ــه بندری و دریایی کش 8- جامع
ــور،  ــرکت های تعاونی تخصصی فعال در صنعت حمل و نقل دریایی کش ش
مساعی کامل خود را به منظور حمایت و توانمندسازی این بخش اعالم می دارد.
ــرمایه ای و افزایش  ــانی و س ــطح ایمنی و کاهش حوادث انس ــای س 9- ارتق
ــرکت  بهره وری در ارایه خدمات بندری و دریایی موردتوجه و تأکید کلیه ش

کنندگان حاضر در همایش قرار گرفت.
ــناورها و  ــانی به ش ــه ارزش افزوده باال و فزاینده سوخت رس ــت ب 10- باعنای
ــیل باالی کشور در این زمینه، ارگان های دریایی کشور تهیه  همچنین پتانس
و اجرای بسته حمایتی از شرکت های سوخت رسانی ایرانی به منظور افزایش 
سهم کشور از بازار سوخت رسانی در سطح منطقه خلیج فارس و دریای عمان 

را از مراجع ذیربط خواستار شدند.
 Door To( ــعه حمل و نقل ترکیبی مبداء - مقصد ــتای توس 11- در راس
ــورهای  ــم ترانزیت کاالی تجاری به کش ــش حج ــن افزای Door( و همچنی
ــل جاده ای و باتوجه به اینكه  ــده حمل و نق همجوار و کاهش قیمت تمام ش
استفاده از حمل و نقل ریلی یكی از مزیت های انكارناپذیر در این فرایند است. 
ارگان های دریایی بازنگری و کاهش تعرفه های حمل و نقل ریلی در مقایسه 

با حمل و نقل جاده ای را از راه آهن جمهوری اسالمی ایران خواستار شدند.
12-  به منظور کاهش اثرات نامطلوب رکود اقتصادی بین المللی و تحریم های 
اعمال شده توسط استكبار جهانی بر علیه ملت ایران، ارگان های دریایی کشور 
خواستار حمایت هر چه بیشتر از فعالیت های بندری و دریایی به شرح زیر هستند:

معافیت کشتی ها از پرداخت حقوق و عوارض گمرکی و تصویب و درج آن  ;
در آئین نامه اجرایی قانون امور گمرکی

اعمال قانون مالیات بر تناژ کشتی به جای اخذ مالیات بر درآمد از مالكان  ;
کشتی ها

ــاخت و  ; ــهیالت بانكی ارزان قیمت جهت اجرای طرحهای س اعطای تس
توسعه زیربناهای بندری و دریایی و خرید تجهیزات و ناوگان مورد نیاز حمل 

و نقل دریایی
ــب برای ناوگان تجاری ایرانی و کشتی های  ; تأمین پوشش بیمه ای مناس

ورودی به بنادر ایران توسط شرکت های بیمه ایرانی
ــازمان  ; ــض اعمال هر گونه تعرفه های خدمات بندری و دریایی به س تفوی

بنادر و دریانوردی
ــط مدیران بنادر واقع  ; حذف مقررات زاید و اعمال مدیریت یكپارچه توس

در محدوده مناطق آزاد
ــیس شعبه های مستقل و ممتاز ارزی بانكی در محدوده بنادر عمده  ; تأس

بازرگانی کشور
ــدوده بنادر عمده  ; ــعب بانک های خارجی در مح اعطای مجوز افتتاح ش

بازرگانی کشور
تسری معافیت مالیاتی موضوع ماده 13 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد  ;

تجاری صنعتی به کلیه فعالیت های حمل و نقل دریایی و فعاالن اقتصادی در 
بنادر کشور

13- ارگان های دریایی کشور خواستار تهیه و ارایه بسته حمایتی از شرکت های 
مسافری دریایی و تعاونی های مربوطه، به منظور توسعه حمل و نقل و جا به 

جایی مسافر و رشد گردشگری دریایی هستند.
14- ارگان هاي دریایي کشور، به منظور ارتقاي سطح دانش و پایش دریانوردان 
و کاهش ریسک سوانح دریایي با ریشه عامل انساني و با هدف ارتقاي سطح 
ــت دریایي، بر ایجاد راهكاري  ایمني و امنیت دریانوردي و حفظ محیط زیس
مناسب براي رفع خالء قانوني در برخورد با تخلفات دریانوردان و ایجاد مرکزي 

جهت حفظ اطالعات آنان، تأکید مي کنند.
ــكر از سازمان بنادر و  ــرکت کنندگان در همایش ضمن تقدیر و تش 15- ش
ــتمین همایش و تأکید بر  ــوردی برای میزبانی و برگزاری مطلوب بیس دریان
ــی و برگزاری منظم  ــده قطعنامه های قبل ــری اجرای بندهای اجرا نش پیگی
جلسات دبیرخانه هماهنگی ارگان های دریایی کشور و جلسات شورای عالی 
مدیران ارشد دریایی کشور، گروه کشتیراني جمهوري اسالمي ایران را بعنوان 

میزباني بیست و یكمین همایش برگزیدند. 

جامعه بندری و دريايی كشور با عنايت به اهمیت 
و نقش انکارناپذير شركت های تعاونی تخصصی 
فعال در صنعت حمل و نقل دريايی كشور، مساعی 
كامل خود را بمنظور حمايت و توانمندسازی اين 

بخش اعالم می دارد
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ــایه دریا  ــال همس ــال های س اگر چه ایرانیان س
ــری  از این مزیت  ــا اکنون در بهره گی ــد، ام بوده ان
ــاحلی،  ــورهای س ــه با دیگر کش خاص در مقایس
ــوند و فرصت های  ــرو تلقی نمی ش کشوری پیش
ــه مرور زمان از  ــادی و اجتماعی زیادی را ب اقتص
دست داده اند. امروزه اما همه تالش ها برای جبران 
ــتی های گذشته است. این اراده و  غفلت ها و کاس
انگیزه بیش از هر چیز در اسناد باالدستی کشور 
به ویژه در سند چشم انداز افق 1404 و برنامه های 
ــود. بیستمین  ــاهده می ش ــاله توسعه مش پنج س
ــور  ــي ارگان هاي دریایي کش ــش هماهنگ همای
ــتر  راهكار نیل به این هدف را در هماهنگی بیش
و همه جانبه ارگان های دریایی دیده بود و در کنار 
این هدف محوری با شعار »دریانوردي: جهان پس 
ــال؛ ایران، حال و آینده« در راستای  از یک صد س
ــازمان جهانی دریانوردی بر  اهداف بین المللی س
ــراد درگیر در امر  ضرورت افزایش ایمنی همه اف
دریانوردی تاکید داشت. حضور مقامات عالی رتبه 
ــا و ارگان های ذی ربط از جمله وزرای راه و  نهاده
ــازی و دفاع و پشتیبانی نیروی های مسلح  شهرس
ــای دریایی ارتش  ــن فرماندهان نیروه و همچنی
ــالمی ایران و سپاه پاسداران انقالب  جمهوری اس
ــژه دبیرخانه برای  ــالمی نیز بیانگر اهتمام وی اس

دستیابی به هدف اصلی همایش بود.    
آثار و نتایج همایش هایی از این دست به صورت 
ــک  ــی تک ت ــتقیم در زندگ ــتقیم و غیرمس مس
ــر از آن در تدوین  ــود و فرات ایرانیان دیده می ش
ــت های کوتاه مدت و بلندمدت کشورهای  سیاس
ــه و حتی جهان موثر خواهد بود. عالوه بر  منطق
تامین سهم عمده ای از کاالهای مورد نیاز مردم 
ــی، تنها کافی  ــران از طریق حمل ونقل دریای ای
ــاده به بازار مصرف 400 میلیون  است نگاهی س
ــیم.  ــته باش ــورهای فالت ایران داش نفری کش
ــمال به  ــرق به غرب و ش اهمیت کریدورهای ش
جنوب ایران نیز بر کسی پوشیده نیست. جایگاه 
ــن و انتقال بخش عمده ای از انرژی  کلیدي تامی
مورد نیاز جهان در ساحل و فراساحل منطقه نیز 
ــی نیست. به این  به هیچ عنوان قابل چشم پوش
موارد موضوعات قابل توجه دیگری را نیز می توان 
افزود. هر اندازه انسجام برنامه هاي همایش هایي 
ــد و نتایج آن عیني تر و  از این دست بیشتر باش
ملموس تر، از یک سو نگاه افراد ذي ربط داخلي، 

ــش دولتي و غیردولتي به آن معطوف  اعم از بخ
ــوي دیگر اهمیت و جایگاه آن  خواهد بود و از س
ــتر و  ــزد ذي نفعان منطقه اي و بین المللي بیش ن
انگیزه رسانه هاي بین المللي به پوشش اخبار آن 
ــد. آنچه که گفته شد همه در  ــتر خواهد ش بیش
واژه »هماهنگي« که واژه کلیدي همایش بیستم 
بود، گنجانده شده است. با تكیه بر همین مفهوم 
ــاي دریایي  ــه همایش ارگان ه مي توان گفت ک
ــازی در  ایران مي تواند و باید به مرجع تصمیم س
سطح بین المللي تبدیل شود. به این منظور الزم 
ــاختار دروني خود، زمینه  است ضمن تقویت س
ــران منطقه اي و بین المللی  را براي حضور بازیگ
ــنهادات  ــم آورد. با توجه به موارد باال، پیش فراه
زیر براي برگزاري همایش در سال هاي بعد ارایه 

می گردد:
ــي از محتواي همایش از جنبه  الف- تغییر بخش
علمي به جنبه اجرایي - عملیاتي: به منظور تقویت 
ساختار همایش، بهره گیري از تجربیات سازمان ها 
ــا به نظر مي رسد.  و موسسات بین المللی راهگش
ــاله عالي ترین مقامات ارگان هاي  از آنجا که هر س
دریایي به این مناسبت گرد  هم می آیند، بهترین 
فرصت براي نهایي کردن موافقت نامه ها و یادداشت  
تفاهم هاي دو و چندجانبه است. به این معني که 
ــال با همكار ان همه  دبیرخانه همایش در طول س
ــتگاه هاي ذي ربط ) به ویژه فعاالن اقتصادي  دس
ــایي  ــود( اقدام به شناس ــن موج ــب قوانی مخاط
ــب با آنها نموده و  ــا و راهكارهاي متناس اولویت ه
ــازی متون، نشست هاي تخصصي  پس از آماده س
ــي با حضور معاونان دستگاه ها در مورد  کارشناس
اولویت هاي از پیش تعیین شده چند روز پیش از 
ــمي به جمع بندي نهایي بپردازند.  آغاز به کار رس
ــتگاه ها بهترین فرصت  ــور مقامات عالي دس حض
براي توشیح و ابالغ دستور العمل ها و بخشنامه ها و 
یا ارایه پیش نویس مصوبه به مراجعي چون هیات 
ــران خواهد بود. بیان این موارد به هیچ عنوان  وزی
ــایل علمي  ــي کم اهمیت جلوه دادن مس به معن

ارایه شده در چارچوب مقاالت نیست.
ــداوم تامین  کنندگان مالي  ــور موثر و م ب- حض
ــاي دریایي: پروژه هاي زیربنایي به معناي  پروژه ه
عام آن بدون بهره گیري از شیوه هاي متنوع و اتفاقا 
پیچیده نوین تامین مالي پیشرفت خاصي نخواهند 
ــت و پروژه هاي دریایي نیز از این امر مستثنا  داش

ــور موثر بخش  ــر ضرورت حض ــتند. عالوه ب نیس
ــرکت هاي تامین  ــي، بانک ها، بیمه ها، ش خصوص
ــات رتبه بندي و دیگر نهاد هاي  سرمایه و موسس
ــات  ــاري ایراني، خأل حضور موسس مالي – اعتب
ــات  ــاري بین المللي و به ویژه موسس مالي- اعتب
توسعه اي مهمي چون بانک جهاني و بانک توسعه 
ــت. حضور نمایندگان ارشد و  ــالمي خالي اس اس
ــي پروژه هاي  ــاي تامین کننده مال مدیران نهاد ه
ــیاري از موانع  ــا بند قبل بس ــي در پیوند ب دریای
ــا را برطرف خواهد کرد.  ــبرد پروژه ه اجرایي پیش
حضور سرمایه گذاران بالفعل و بالقوه خارجي نیز 
پیام هاي بسیاري براي مخاطبان همایش خواهد 

داشت.  
ــداوم ارگان هاي غیردریایي  ــور موثر و م ج- حض
ــي: اگرچه بخش  ــاي دریای ــر فعالیت ه ــر ب موث
ــات دریایي  ــور مربوط به موضوع ــده اي از ام عم
ــود، اما  ــد ارگان تخصصي پیگیري مي ش در چن
ــتگاه ها  ــوارد هماهنگي دیگر دس ــیاري از م بس
ــده در بند  ــالوه بر تامین کنندگان مالي یادش )ع
الف( مانند وزارت صنعت، معدن، تجارت، نیروي 
انتظامي، گمرک، موسسه استاندارد، سازمان امور 
ــازمان حفاظت محیط زیست، وزارت  مالیاتي، س
ــت،  ــات و فناوري اطالعات، وزارت بهداش ارتباط
ــكي و ... به  ــكي، دامپزش ــان و آموزش پزش درم
پیشرفت امور کمک شایان توجهي خواهد کرد، 
بر این اساس دعوت از نمایندگان این دستگاه ها 
حسب مورد به افزایش کارایي در تصمیم سازی و 

اجرا کمک خواهد کرد. 
ــطح عمومي  ــازی در س د: تالش براي فرهنگ س
ــام دریایي  ــردم با مفاهیم ع ــه: هر اندازه م جامع
بیشتر آشنا شده و از مزایاي دریا بهره مند شوند، 
ــان اهمیت  ــار و تحوالت مربوط به آن برایش اخب
بیشتري خواهد داشت. برگزاري جشنواره هایي با 
ــت دریا اما قابل لمس براي مردم به ترویج  محوری
ــنواره ها  این فرهنگ کمک خواهد کرد. این جش
ــاالنه و در  ــتقل از همایش هاي س می توانند مس
ــور، با هدایت دبیرخانه  شهرهاي پرجمعیت کش
ــي چون  ــي، موضوعات ــش خصوص ــراي بخ و اج
گردشگري، خوراک ها، ورزش ها، هنرها، تجهیزات، 
ــع و دیگر موضوعات دریایي و مرتبط با دریا  صنای
را در فواصل زماني منظم زماني و با کیفیت باال به 

مردم عرضه کنند. 

به بهانه بیستمین همايش هماهنگي ارگان هاي دريايي كشور

هماهنگی ارگان های دريايی؛ بايدها و شايدها
فريد قادری

يادداشت
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مجله بندر و دريا اين افتخار را دارد كه در راس�تای 
توس�عه فرهنگ و دانش حم�ل و نقل دريايی عالوه 
بر ارس�ال خالصه مجله به ص�ورت ماهانه، اقدام به 
ارس�ال رايگان نس�خه الكترونيكی مجل�ه تا پايان 

شهريور 1391 نمايد. فاي�ل  درياف�ت  ب�ه  عالقه من�د  اگ�ر 
الكترونيكی مجله بندر و دريا هستيد، 
با درج آدرس و ورود به سايت اينترنتی 
به  نسبت   bandarvadarya.pmo.ir

ثبت نام اقدام نماييد.

مـاهنامـه علمي       تحـقيقـاتـي
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ــالگرد عملیات  ــوردي، همزمان با س ــادر و دریان ــازمان بن ــر عامل س مدی
فتح الفتوح و در مراسم بزرگ داشت 99 شهید جبهه هاي ساحلي و دریایي، 
ــراردادن مراکز  ــمن بعثي در اولین اقدام با هدف ق ــاره به اینكه دش با اش
استراتژیک و لجستیكي، سعي در ایجاد اختالل در تامین نیازهاي کشور به 
ویژه جبهه هاي جنگ داشت، خاطر نشان کرد : با همت و از خود گذشتگي 
کارکنان بنادر و در زیر آتش گلوله هاي دشمن، خدمات لجستیک در بنادر 
ــد، که مي تواند الگوي راه ما در شرایط بحراني و سرمشق  هرگر مختل نش

آیندگان باشد.

اسكورت شبانه كشتي ها در آبراه خورموسي �
معاون وزیر راه و شهرسازي با بیان اینكه عزت و سربلندي امروز ایران مرهون 
خون شهدا و ایثارگري رزمندگان است، برگزاري چنین مراسمي را فرصتي 

براي تجدید پیمان با شهدا و امام شهدا خواند .

ــید عطاءاله صدر، در آستانه سي امین سالگرد آزاد سازي خرمشهر  مهندس س
و در جمع خانواده شهداي سازمان بنادر، مسووالن لشكري و کشوري، جنگ 
ــمرد و با بیان اینكه  ــتكبار جهاني را “مصاف اقتصادي “ برش امروز ایران با اس
دشمنان این مرز  و بوم این  بار نیز “ آب در هاون می کوبند “ و مجبور به عقب 
نشیني در برابر ملت بزرگ ایران خواهند شد، بر تداوم توسعه و تجهیز بنادر و 

ناکارامد سازي تحریم هاي دریایي و بندري کشور خبر داد.
ــازمان بنادر و دریانوردي بیان داشت: این سازمان  ــاره به نقش س وی با اش
ــي را که براي پاسداري از مرزهاي اقتصادي در سال هاي جنگ  همان نقش
ــمناني که ایران را با تحریم هدف قرار  ــته است، امروز نیز در برابر دش داش

داده اند، ایفا مي کند.
ــبانه  ــكورت هاي ش ــخت جنگ گفت: اس ــا بیان خاطراتي از روزهاي س وی ب
کشتي ها در آبراه خورموسي و از طریق بندر امام خمیني )ره( و ساعت هایي که 
باید شناورها از دید دشمن مخفي مي ماندند، براي ادامه حیات کشور و حمایت 
از جبهه ها توسط فداکاري هاي شهیدان این سازمان و دالوران نیروي دریایي 
ــرات فداکاري هاي صورت گرفته  ــد و ثبت خاط و همه رزمندگان انجام مي ش
مي تواند بهترین سرمشق براي نسل هاي آینده باشد تا آیندگان بدانند وارثان 

چه کساني هستند و از این آموزه ها درس بگیرند.
ــازمان بنادر و دریانوردي گفت: دشمنان نظام  معاون وزیر راه و مدیر عامل س
در حال نبرد تمام عیار اقتصادي به منظور مختل کردن بخش هاي اقتصادي و 

تجاري کشور هستند.
ــخنان خود با بیان اینكه سازمان بنادر در 75 سال  وي در بخش دیگري از س
خدمت خود نقش مؤثري در توسعه اقتصادي کشور بر عهده داشت، این نقش 

را بي بدیل دانست. 
مدیرعامل سازمان بنادر با اشاره به اینكه باید سواحل و بنادر جاي جاي ایران 
اسالمي را توسعه دهیم، خاطرنشان کرد: با توجه مضاعف به بخش دریایي، باید 

زمینه هاي پیشرفت و توسعه اقتصادي کشور را رقم بزنیم.
وي با اشاره به اینكه فداکاري ها و ایثارگري هاي شهدا، امروز مسیر را براي ما 
روشن ساخته، اظهار کرد: جنگ امروز دشمنان نظام ما جنگي اقتصادي است 

که در آن سعي مي شود بخش هاي اقتصادي و تجاري کشور مختل شود. 
صدر اضافه کرد: باید با تعامل، مشارکت و همت مضاعف در سال “تولید ملي، 
حمایت از کار و سرمایه ایراني” دشمن نظام و انقالب را به خواري کشانده و بار 

دیگر آن را سر جاي خود بنشانیم. 
ــهداي بنادر و دریانوردي و بررسي مشكالت و  دیدار رو در رو با خانواده های ش
خواسته های این عزیزان و نشست مشترک با کارشناسان حوزه فرهنگي بنادر 
کشور از جمله دیگر برنامه های مدیر عامل سازمان بنادر و دریانوردي در حاشیه 

این کنگره بود. 

تجلیل معاون وزير راه از حماسه پشتیباني بنادر در جنگ تحمیلي :

خدمات لجستیک در بنادر هرگز مختل نشد

نخستين كنگره بزرگداشت شهدای سازمان بنادر و دريانوردی با حضور هيات عامل، مديران كل و معاونين سازمان و بنادر و 
همچنين مقامات محلی و استانی و خانواده های معظم شهدا  13 ارديبهشت در بندر خرمشهر برگزار شد.

 گ�زارش حاضر برگيرنده بخش های مختلف كنگره بود و با تالش های ش�بانه روزی امور ايثارگران س�ازمان و همكاری و 
پشتيبانی معاونت برنامه ريزی، اداری و مالی و بنادر امام خمينی )ره( و خرمشهر برگزار شده، تهيه گرديده است.
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محمدرضا امامی، دبير كنگره بزرگ داشت شهدای 
س�ازمان بنادر و دريانوردی كشور گفت: امروز گرد 
ه�م آمده ايم تا ياد و خاطره ش�هدايی را ارج نهيم 
كه پيراهن سرخ جهاد را بر تن پوشيدند و سينه به 
سالح دژخيم سپردند تا دين، امنيت و آسايش مردم 

واليت مدار تحقق يابد. 
ــرای برگزاری  ــتا ب ــد رضا امامی افزود: در این راس محم
ــازمان بنادر و دریانوردی  کنگره بزرگ داشت شهدای س
ــكاری امور  ــده و با هم ــت های متعددی انجام ش نشس
ایثارگران و سازمان بنادر و دریانوردی ستاد اجرایی این 
کنگره در شورای فرهنگی تصویب و با تشكیل کمیته های 
ــریفات و امنیت، روابط  ــتادی، تش فرهنگی، نظارت و س
عمومی و اطالع رسانی، پشتیبانی کار خود را آغاز کرد.  

ــال 90  ــه کرد: قرار بود این کنگره در اواخر س وی اضاف
برگزار شود، ولی با تداخل به موضوع سفرهاي راهیان نور، 
همزمان با سال روز عملیات فتح الفتوح برگزار مي شود که 
امیدوارم برگزاری کنگره بزرگداشت شهداي این سازمان 

هر ساله در یكي از بنادر کشور استمرار پیدا کند. 
دبیر کنگره بزرگ داشت شهدای سازمان بنادر و دریانوردی 
کشور از رونمایی کتاب شهدای سازمان بنادر و دریانوردی با 

عنوان »پرواز ملكوتي دریانوردان« خبر داد و گفت: این کتاب 
در سه بخش و 7 فصل با موضوعات »فلسفه و ارزش جهاد 
ــالم«، »فضایل جهاد و شهادت در قرآن و  ــهادت در اس و ش
روایات«، »نقش سازمان بنادر و دریانوردی در دفاع مقدس« 
و »زندگی نامه و وصایای شهدا« تنظیم و تدوین شده است. 
ــهدای  ــت ش ــاره به چاپ تمبر بزرگ داش ــی، با اش امام
ــهدا با  ــازمان بنادر و دریانوردی افزود: تمبر یادبود ش س
لگوی بزرگ داشت شهدای سازمان بنادر و دریانوردی در 
پست کشور ثبت شده است و همزمان در 18 موزه کشور 

رونمایی و نگه داری می شود. 
ــتان قدس رضوی،  ــن تمبر در آس ــه کرد: ای وی اضاف
ــوئیس،  ــتقر در س ــت مس موزه تهران، موزه تمبر پس
ــیما در ژاپن، دفتر  ــح هیروش ــن آلمان، موزه صل برلی
ــه گانه جمهوری اسالمی،  مراجع تقلید، دفاتر قوای س
ــالمی، ستاد  ــورای اس ــیون فرهنگی مجلس ش کمیس
ــلح و حفظ آثار و ارزش های مقدس اهدا  نیروهای مس

و رونمایی شد. 
ــه داد: امیدواریم بار دیگر با برگزاری این کنگره  وی ادام
ــوار و گران قدر دفاع  ــهدای بزرگ قطره ای از زحمات ش

مقدس را جبران کنیم. 

دبیر كنگره بزرگ داشت 99 شهید سازمان بنادر و دريانوردي خبر داد : 

تداوم ساالنه گرامي داشت شهداي بنادر
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مديرعام�ل س�ازمان بن�ادر و دريان�وردی، 
خواس�تار ثبت خاطرات حماسه پشتيبانی 

اين سازمان در دوران دفاع مقدس شد. 
ــیه اولین  ــازي در حاش ــاون وزیر راه و شهرس مع
کنگره شهدای سازمان بنادر در خرمشهر، خواستار 
ــتیبانی این سازمان و  ثبت خاطرات حماسه پش
ــانی کارکنان خدوم بنادر و دریانوردی در  جانفش

دوران هشت ساله دفاع مقدس شد. 
مهندس صدر خاطرنشان کرد: ثبت این خاطرات 
ــه می تواند بهترین  ــای صورت گرفت از فداکاری ه
سرمشق برای نسل های آینده بوده و آیندگان بدانند 
ــتند و از این آموزه ها درس  وارثان چه کسانی هس
ــادر و دریانوردی  ــازمان بن بگیرند.  مدیرعامل س
کشور، خواستار گسترش فرهنگ دفاع مقدس و 
بزرگداشت و تكریم ایثارگران در جامعه و سازمان 

ــد و افزود: حماسه شهیدان  بنادر و دریانوردی ش
ــوردی در دوران  ــازمان بنادر و دریان ایثارگران س
ــاله این  دفاع مقدس بر تارک فعالیت های 75 س
ــتیک و پشتیبانی در  ــازمان می درخشد، لجس س
دوران جنگ تحمیلی با فعالیت های این ایثارگان 

حتی یک روز دچار اخالل نشد. 
ــادر و  ــازمان بن ــه داد: نقش مؤثر س ــدر ادام ص
ــیار حساس و مهم بوده  دریانوردی در جنگ بس
ــور از  ــد واردات و صادرات کش ــرا که 90 درص چ

طریق بنادر انجام می شود. 
ــازی بر توسعه سواحل و  معاون وزیر راه و شهرس
بنادر کشور تأکید کرد و دلیل آن را داشتن 5 هزار 
ــاحل برشمرد و اضافه کرد: ما  و 800 کیلومتر س

یک کشور دریایی هستیم. 

وی خطاب به خانواده های شهدای سازمان بنادر 
و دریانوردی گفت: امروز دشمن شما نابود شده و 
هیچ اثری از آن باقی نمانده است، اما خانواده های 
شاهد با کرامت در جامعه زندگی می کنند. آنهایی 
ــتند و  ــده می دانس ــه انقالب و نظام را نابود ش ک
ــتان را جدا کنند،  ــه روزه می خواستند خوزس س
ــدند. این عزت ماحصل  طبق وعده قرآن نابود ش
خون های شهیدان است، به فرموده قرآن این خیر 

کثیر فراگیرتر شده است. 
معاون وزیر راه و شهرسازی در پایان از میزبانی 
ــن کنگره  ــزاری اولی ــهر در برگ ــدر خرمش بن
شهدای بنادر و دریانوردی کشور قدرادنی کرد 
و گفت: شهدا چراغ راه هستند و باید پیام آنها 

را عملی کنیم. 

ضرورت
   ثبت

       خاطرات
         دفاع مقدس 
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جانشين قرارگاه كربال در منطقه خوزستان به عنوان سخنران بعدي 
اين كنگ�ره، با بيان اينكه صدام با خيال خام پا نگرفتن تش�كيالت 
منظم دفاعي در ايران پس از انقالب، حمله به ايران را با شدت زيادي 
آغاز كرده اس�ت، گفت: آنها هيچ حس�ابی روی مردم نكرده بودند، 
غافل از اينكه همه مردم ايران، به خصوص قلعه شهيد پرور خوزستان 
و به ويژه مردم عزيز خرمش�هر آماده جنگ و دفاع از خاک و ناموس 

خود بودند.
ــواریان با تأکید بر اینكه مردم خرمشهر در نقطه صفر مرزی آماده  ــردار س س
ــاله و تیرانداز آر پي جي  ــده بودند، یاد شهید کریمي نوجوان 16 س دفاع ش
ــهر را گرامي داشت و اظهار داشت: شهادت کریمي در داخل  در بندر خرمش
 یک دستگاه وانت نشان مي دهد که دفاع ما دفاعی کامال مردمی بود. یادمان 
نمی رود که در داخل شهر آن زمان نیروی نظامی آموزش دیده نبود و مردم 
ــرکت ها، ادارات، آموزش و پرورش نیروهای خود اداره  خرمشهر به کمک ش

بندر و خیلی ارگان های دیگر در برابر دشمن مقاومت کردند.
ــاره به مقاومت 40 روزه مردم خرمشهر در برابر  ــین قرارگاه کربال با اش جانش
ــمنی که گفته بود یک ساعته خرمشهر را تصرف می کند، استدالل کرد:  دش
به نظر مي رسد مقاومت 40 روزه خرمشهر باعث شد تمام اهداف پیش بینی 

شده صدام از جنگ با ایران از بین برود. 
ــردار سواریان، صدام به نیروهای خود وعده داده بود طي دو هفته  به گفته س
ــتان را از ایران جدا کند. البته با این خیال، 40 روز فقط در شهر صفر  خوزس

مرزی مقاومت شد. 

وي با یاد و خاطره رشادت هاي کارکنان بندر، گفت: به هنگام محاصره آبادان 
و خرمشهر، تنها راه ارتباطي که لجستیک رزمندگان بود، راه های آبی بود که 
بچه های بنادر، فعاالن دریایي و لنج داران، داوطلبانه آمدند و لنج هایشان را از 
جلوی چشم دشمن از اروند بردند و در بهمنشیر مستقر کردند. با استقرار این 
شناورها، بندر چوئبده راه اندازي شد که از بندر چوئبده به بندر امام خمینی 
ــتیک و پشتیباني جنگ طي مدت یک سال  ــت و تمام لجس رفت و آمد داش
ــهر و آبادان را از محاصره  ــتیم خرمش بر عهده  اینها بود و بعد از این ما توانس

در بیاوریم. 
ــن آدم های خیلی عادی،  ــپاه با تأکید بر اینكه همی ــوول در س این مقام مس
ــم آموزش و پرورش و یا دانش آموزان بودند  لنج دارها، کارگران بندر و یا معل
که حماسه دفاع 40 روزه خلق کردند، از مسووالن خواست تا با شناسایي این 

افراد از آنها به طور شایسته قدرداني شود.
ــردار سواریان در بخش پایاني سخنان اش با اشاره به توسعه و تجهیز بندر  س
خرمشهر پس از جنگ گفت: به عنوان یک رزمنده و یک خرمشهري، شهادت 
ــهر 12 اسكله تمام  ــتم، ما در بندر خرمش می دهم و پای حرف خود می ایس
ــتیم که االن به 16 اسكله تمام مدرن و به روز  ــنتی داش الوار و غیر بتنی و س

تبدیل شده اند. 
ــووالن، ابراز امیدواري  ــت الیروبی رودخانه اروند از مس وي ضمن درخواس
ــتغال گسترده جوانان خرمشهري  کرد فعالیت بندر رونق بگیرد و زمینه اش

فراهم شود. 

سردار سواريان با تأكید بر اينکه همین آدم های 
خیلی عادی، لنج دارها، كارگران بندر و يا معلم 
كه  بودند  دانش آموزان  يا  و  پرورش  و  آموزش 
از مسووالن  دفاع 40 روزه خلق كردند،  حماسه 
خواست تا با شناسايي اين افراد از آنها به طور 

شايسته قدرداني شود.

روايت جانشین قرارگاه كربال از مقاومت 40 روزه خرمشهر :

نقـطه صــفر مــرزي
دفاع مردمي در
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تجلیل از دلسوزترين
رزمنده دفاع مقدس

در كنگره بزرگ داشت 
شهدای بنادر و دريانوردی

در نخستين كنگره بزرگ داشت شهدای بنادر و دريانوردی كشور در بندر خرمشهر از مقام 
رزمنده روحانی حماسه مقاومت و دفاع مقدس، شهيد زنده و جانباز آيت اهلل سيدابوالحسن 

نوری، تجليل به عمل آمد. 
به گزارش خبرنگار ما، سازمان بنادر و دریانوردی به پاس حماسه مقاومت آیت اهلل نوری در مقاومت 45 
روزه خرمشهر و حضور وی در فتح الفتوح خونین شهر و اقامه نماز در نماد مقاومت و پیروزی ملت ایران 
در دفاع مقدس زیر آتش دشمن بعثی از این اسوه پایداری با اعطای لوح در جمع پرشور خانواده های 

معظم شاهد بنادر و دریانوردی کشور قدردانی کرد. 
سید عطاء اله صدر، مدیر عامل سازمان بنادر و دریانوردی در پیامی به همین مناسبت ضمن تجلیل از 
امام جمعه خرمشهر در دوران دفاع مقدس اعالم کرد: بدون تردید حماسه ماندگار دفاع مقدس بر تارک 
تاریخ حوادث و تحوالت سده های گذشته تا معاصر این مرز و بوم می درخشد و ستارگان آسمان این 
پهنه گستره، شهیدان و ایثارگرانی هستند که پرچم ایران اسالمی را سرافرازانه و همیشه بر فراز آسمان 
تاریخ این مرز و بوم، برافراشته کردند که با اتكا بر تعالیم انسان ساز، اسالم، قرآن و اهل  بیت عصمت و 
طهارت)ع(، موج بیداری اسالمی و انسانی را در سراسر جهان باعث شدند که در صفوف نورانی شهیدان 

و ایثارگران، آیت اهلل سیدابوالحسن نوری، روحانیت سرافراز شیعه نورافشانی مضاعفی داشت. 
ــت: یكی از این پرچم داران از سالله علوی و فاطمی، جانباز سربلند  مهندس صدر در ادامه آورده اس
آیت اهلل سیدابوالحسن نوری، امام جمعه خرمشهر در دوران دفاع مقدس و پس از آن است که مفتخر 
به کسب حسن اعتماد حضرت امام خمینی)ره( و مقام معظم رهبری بوده و به فرموده مقام عظمای 

والیت، »وی دلسوزترین روحانی دوران دفاع مقدس است«. 
مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی همچنین اضافه کرد : سازمان بنادر و دریانوردی که در پرونده 
ــهر می بالد، براساس وظیفه از این  ــهر کانون مدافعان و فاتحان خونین ش کاری خود به بندر خرمش
ــنگر شهیدان و رزمندگان آیت اهلل نوری که از جانبازان فتح خرمشهر قهرمان هستند، تجلیل  هم س
کرده و آن وجود پرخیر و برکت را افتخاری برای تاریخ حماسه سترگ دفاع مقدس و نظام مقدس 

جمهوری اسالمی ایران می داند. 
ــراق نیز به مبارزه علیه رژیم بعثی  ــن نوری در دوران حضور در ع ــود، آیت اهلل سیدابوالحس یادآور می ش
می پرداخت و در این راه به زندان نیز افتاد. وی در اوایل جنگ تحمیلی دیداری تاریخی با حضرت امام 
داشت و از هم رزمان و هم سنگران روحانی شهید شیخ شرف قنوتی در مقاومت 45 روزه خرمشهر بود، 
تصویر به یادماندنی وی به هنگام رزم با متجاوزان بعثی در خیابان های خونین شهر، شهرتی بین المللی دارد. 
وی در آغاز جنگ تحمیلی به همراهی شهید مصباحی ستاد رزمندگان مسلمان خرمشهری را در 
ــتان فارس راه اندازی و ایجاد کرد و با آموزش جوانان خرمشهری آنان را به جبهه اعزام  ــیراز و اس ش
ــمن وی از ناحیه گلو و حنجره به شدت  ــهر با حمله خمپاره های دش می کرد. در جریان فتح خرمش
ــان به شهادت رسیدند. گروهی از پرسنل هوانیروز و نیروی هوایی با  مجروح و تمامی محافظان ایش

استفاده از بدنه یک خودکار، هوا به ریه های آیت اهلل نوری رساندند و ایشان را نجات دادند. 
در مراسم تجلیل از اسوه مقاومت و پایداری مردم خرمشهر، آیت اهلل سید سیدابوالحسن نوری با ذکر 
ــهیدان از اقدام سازمان بنادر و  ــتن یاد ش ــیرینی از دفاع مقدس قدردانی از زنده نگاه داش خاطرات ش
ــور در برپایی کنگره شهدای این سازمان تقدیر کرد و گفت شهیدان زنده و در کنار ما  دریانوردی کش

هستند و آنچه ما را در جنگ پیروز کرد، مجاهدت و خون شهیدان و رهبری والیت و پیروی از آن بود. 
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»تمبر« بزرگداشت شهداي سازمان بنادر و دريانوردي جمهوري 
اسالمي ايران منتشر شد.

ــتانه سي امین سالروز آزادسازي  به گزارش خبرنگار ما این تمبر در آس
خرمشهر قهرمان و برگزاري نخستین کنگره بزرگداشت شهداي بنادر 
ــهداي سرافراز بنادر و  ــور و اختصاصي بزرگداشت ش و دریانوردي کش

دریانوردي جمهوري اسالمي ایران منتشر شد.
بر پایه این خبر، تمبر مذبور در دو قطعه منتشر و همزمان با آغاز به کار 
کنگره در موزه تمبر استان قدس رضوي و پایانه بزرگ مسافري خلیج 
ــهداي سازمان بنادر و دریانوردي  فارس محل برگزاري اولین کنگره ش

کشور در بندر خرمشهر و در کنار ساحل اروندرود رونمایي شد. 
ــان هاي سازمان بنادر و دریانوردي و نماد اولین کنگره  در این تمبر نش
ــي امین سالگرد  ــازمان به همراه عبارت بزرگداشت س ــهداي این س ش
ــت و پس از مراسم  ــهر قهرمان به چاپ رسیده اس ــازي خرمش آزادس
رونمایي به همراه لوح یادبود کنگره و تندیس آن به تمامي خانواده هاي 

شاهد بنادر و دریانوردي اهداء گردید.
این تمبر همچنین به موزه تمبر شرکت پست جمهوري اسالمي ایران و 

موزه شهداي کشور در تهران نیز اهداء خواهد شد. 
ــهداي بنادر و  ــت اولین کنگره ش ــتاد بزرگداش طراحي این تمبر در س
ــت و اولین تمبر  ــده اس ــالمي ایران انجام ش ــوردي جمهوري اس دریان
ــاله  ــور در تاریخ 150 س ــازمان بنادر و دریانوردي کش اختصاصي از س

انتشار تمبر در ایران است.
همچنین این تمبر به اتحادیه جهاني پست نیز ارسال خواهد شد. 

ــبت سي امین سالگرد آزادسازي خرمشهر  در آینده نزدیک نیز به مناس
قهرمان چندین قطعه تمبر با نمادهایي از بندر خرمشهر انتشار خواهد 
ــالگرد  ــي امین س ــبت س یافت. همچنین در آینده نزدیک نیز به مناس
ــهر قهرمان چندین قطعه تمبر با نمادهایي از بندر  ــازي خرمش آزادس
ــهر انتشار خواهد یافت. همچنین قرار است به بهانه بزرگداشت  خرمش
ــهداي بندر امام خمیني )ره( در حماسه دفاع مقدس، تمبرهایي از  ش
بندر امام با عنوان بندر امام خمیني )ره( پایتخت دریایي ایران و سنگر 

پشتیباني کشور در حماسه دفاع مقدس انتشار یابد. 

كتاب »پ�رواز ملكوتي دريانوردان« نوش�ته ناصر احمدي در آس�تانه 
برگزاري نخستين كنگره شهداي بنادر و دريانوردي جمهوري اسالمي 
ايران در حماس�ه دفاع مقدس در س�احل بندر خرمشهر رونمايي شد. 
دبيرخانه كنگره ش�هداي بنادر و دريانوردي كشور اعالم كرد: اين كتاب 
با موضوع مفهوم و فلس�فه شهادت، نقش بنادر كش�ور در دوران جنگ 
تحميلي و معرفي و زندگينامه 98 ش�هيد بن�ادر و دريانوردي جمهوري 
اس�المي ايران در حماسه هشت س�ال ايثار و فداكاري ملت ايران در سه 

بخش، هفت فصل و 656 صفحه منتشر شده است.
ــهادت و فضایل و  ــهید و ش ــن کتاب با عنوان »معنا و مفهوم ش ــش اول ای بخ
ــهید و حقیقت شهادت، فلسفه و  ــامل فصول معنا و مفهوم ش ــفه آن« ش فلس
ــالم و فضایل جهاد و شهادت در قرآن و روایات  ــهادت در اس ارزش جهاد و ش
ــهید در لغت، شهید در اصطالح،  ــت. در این بخش به عناویني همچون ش اس
ــهادت، حیات شهید، مراد از  ــهادت در فرهنگ اسالم، نگاهي به حقیقت ش ش
حیات شهیدان در قرآن، بررسي اجمالي ارتباط دین و سیاست، دیدگاه اسالم 
ــمنان  ــوي دش ــتمرار جنگ و فتنه همواره از س درباره جنگ و دفاع، آغاز و اس
ــالم، جهاد برنامه مشترک انبیاي الهي، نمونه اي از قهرماني هاي صدر اسالم  اس
ــل پیروزي در صحنه جنگ، قرآن و فضیلت جهاد و  ــر علیه کفر و نفاق، عوام ب
ــهیدان بعد از شهادت، رزق و روزي شهید، آمرزش گناهان  شهادت، حیات ش

شهید، پاداش عمل شهید و روایات و فضیلت جهاد و شهادت پرداخته است.
ــوردان به »دفاع مقدس و نقش بنادر«  ــش دوم کتاب پرواز ملكوتي دریان بخ
ــدس و ویژگي هاي آن، نقش بنادر در  ــه فصل با عناوین جهاد دفاع مق در س
ــمان شهید اختصاص دارد و داراي قسمت هایي با عناوین  دفاع مقدس و پرس
ــان فطرتا اجتماعي است، نقش بنادر در  ــان، انس جهاد، ابعاد فعالیت هاي انس
ــاع مقدس، نقش بنادر در دفاع مقدس از زبان راویان، حمله عراق، انتقال  دف
ــتي ها و محافظت از آنان، تخلیه و بارگیري، دفاع مقدس و بنادر  کارواني کش

به روایت تصویر و پرسمان شهید به برخي شبهات است.
ــه »زندگینامه  ــاب نیز ب ــش پایاني این کت بخ
ــادر ایران«  ــور و معرفي بن ــهداي بنادر کش ش
ــمت هاي این  ــل اختصاص دارد. قس در دو فص
بخش با عناویني همچون آغاز سخن و شهداي 
سازمان بنادر و دریانوردي در یک نگاه و معرفي 
ــازمان و معرفي بنادر  ــهید این س جامع 98 ش
امام خمیني)ره(، شهید رجایي، بوشهر، انزلي، 
نوشهر، امیرآباد، چابهار، باهنر، خرمشهر، آبادان، 
ــلویه در یک نگاه  بندر لنگه، خارک و بندر عس
ــازمان بنادر و دریانوردي  به همراه تاریخچه س

کشور پرداخته است. 

تمبر بزرگداشت 
شهداي بنادر و 

دريانوردي منتشر شد

رونمايي كتاب شهداي 
جبهه ساحلي و دريايي
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خرمشهر شهري است که هنوز آثار ترکش ها و خمپاره هاي جنگ هشت ساله 
بر تن آن هویداست. در سواحل این شهر، بندري بنا شده به همین نام که اگر 

چه زخمي جنگ است، اما همچنان پابرجاست.
بندر خرمشهر در شمال غربی خلیج فارس و در جنوب غربی جمهوری اسالمی 
ایران و در همسایگی جنوب شرقی کشور عراق )مرز زمینی شلمچه( در محل 

تالقی رودخانه های اروندرود و کارون در استان خوزستان واقع شده است.
خرمشهر به جهت واقع شدن در مجاورت خلیج فارس و کشور عراق، از اهمیت 
ــتراتژیک اقتصادی، تجاری و سیاسی ویژه ای برخوردار است. این شهر در  اس
انتهایی ترین نقطه استان خوزستان قرار گرفته و اسكله های آن در کرانه های 

رودخانه اروندرود جای گرفته است.
نخستین اسكله خرمشهر در سال 1308 خورشیدی و در جریان پهلوگرفتن 
یک فروند اقیانوس پیما به بهره برداری رسید. با ساخت 6 اسكله بزرگ دیگر در 
کرانه های اروندرود، این بندر در جریان جنگ جهانی دوم به پیروزی متفقین 

کمک بسیار بزرگی نمود.
ــاع و 32/8 متر عرض، پس از پایان  ــكله بتنی مجهزتری با 360 متر ارتف اس
ــهر ساخته شد. ساختمان این بندر نیز در سال  جنگ جهانی دوم در خرمش
ــیدی احداث گردید. این ساختمان در سال 1337 خورشیدی  1334 خورش
تغییراتی را متحمل شد. این بندر سابقه طوالني در امر تجارت دریایي داشته 
ــاخت و بهره برداري از اسكله هاي ویژه پذیرش کشتي هاي اقیانوس پیما  و س
ــهر در سال هاي آغازین 1300 شمسي شروع شده و در زمان  در بندر خرمش
ــت. به طوري که در  ــیده اس جنگ جهاني دوم و پس از آن به اوج خود رس
ــهر با داشتن تعداد 20 اسكله  ــال هاي قبل از انقالب اسالمي بندر خرمش س
ــاب مي آمد به طوري که در سال 1356  ــور بحس یكي از بزرگترین بنادر کش
چهار میلیون تن کاالي عمومي از طریق این بندر به کشور وارد شده است و 
ــرانجام در سال 1340 خورشیدی با تخصیص اعتبار، مجهزتر گردید بندر  س
خرمشهر قبل از شروع جنگ هشت ساله و پیش از اینكه بندر شهیدرجایي 
سكاندار بنادر کشور شود، بزرگترین بندر تجاري کشور به شمار مي رفت؛ اما 
در جریان جنگ چنان هدف توپخانه سنگین دشمن قرار گرفت که 90 درصد 

از زیرساخت ها، روساخت ها و تجهیزات آن از بین رفت و نابود شد. 
ــارت را در دوران جنگ  ــور بیشترین خس این بندر در بین بنادر جنوبي کش

متحمل شد.
اما اين بندر چگونه به تصرف دشمن درآمد؟ �

ــراي تصرف بندر  ــمن ب ــهر مي گوید: دش مدیرکل بندر و دریانوردي خرمش
ــه عملیاتي زمیني اتكا کرده بود و با اینكه از سمت جزیره  ــهر به نقش خرمش
ــهر با حد فاصل   ام الرصاص نزدیكترین موقعیت جغرافیایي را به بندر خرمش

رودخانه اروند داشت امیدوار بود به سرعت با عبور از شلمچه از طریق دروازه 
پل نو و انبارهاي عمومي در فیلیه وارد بندر خرمشهر شود اما مقاومت حماسي 
ــهر محوطه بزرگ بندر خرمشهر شاهد جنگ هاي شدید  مدافعان خونین ش
میداني بین مدافعان شهر و متجاوزان بعثي الخصوص نیروهاي تیپ مخصوص 
ارتش جنایتكار صدام بود. وي مي گوید: در گرماگرم نبردها و هجوم وحشیانه 
دشمن بندر خرمشهر مملو از کاالهاي تجاري از جمله صدها دستگاه اتومبیل 
و انبارهاي آن لبریز از کاال بود. وي مي افزاید: عراقي ها اولین فیلم هاي مربوط 
ــهر را در اواسط مهر 1359 و از مخازن شرکت بهشهر  به تصرف بندر خرمش
در تلویزیون خود نمایش دادند و بعدها پس از تصرف بندر خرمشهر هم بدون 
ــكله هاي این بندر و  ــتي هاي پهلو گرفته در اس هیچ ابایي تصاویر غارت کش

همچنین انبارهاي عمومي را پخش کردند.
ــهر در دوران دفاع مقدس  ــن نوري امام جمعه خرمش ــید ابوالحس آیت ا... س
ــهر توسط دشمن مي گوید: در حین نبردهاي  درخصوص غارت بندر خرمش
ــاس از جمله برخي  ــالش بودیم برخي کاالهاي حس ــهر در ت خونین خرمش
ــاي نظامي را از بندر خارج کنیم در یكي از انبارها قطعات هواپیماهاي  کااله
ــت اله خلخالي که با لباس نظامي و  ــي اف 4 بود با همكاري مرحوم آی نظام
ــختي چند تریلر کفي پیدا کردیم اما  ــلحه بر دوش درخرمشهر بود به س اس
درست در لحظاتي که آماده تخلیه و بیرون کشیدن این قطعات بودیم عملیات 

با ناکامي همراه شد و این قطعات بدست دشمن افتاد.
ــردار نبي اله کوروش نیا از فرماندهان اصلي حماسه مقاومت خرمشهر نیز  س
ــهر مي گوید: استراتژي دشمن براي تصرف  درخصوص نبردهاي بندر خرمش
ــهر اصاًل بر پایه ساختار حمالت آبي استوار نبود دشمن در روند  بندر خرمش
ــان خرمشهر را داشت اما مقاومت  حرکت تجاوزکارانه خود تصور تصرف آس
ــنگین مدافعان خرمشهر، معادالت را بر هم زد و محوطه بندر خرمشهر از  س
کانون هاي نبردهاي سنگین در خرمشهر بود که منجر به دست بدست شدن 

آن در چهار مرحله شد. 
وي با بیان اینكه در این درگیري ها نزدیک به 50 درصد کاالهاي تجاري در 
محوطه بندر از جمله تعداد زیادي خودروهاي وارداتي ژاپني در آتش سوخت 
ــمن بعثي پس از تصرف بخش غربي خرمشهر از محوطه  اضافه مي کند: دش
بندر خرمشهر بویژه در قسمت هاي روبروي جزیره ام الرصاص به سمت باالي 
اروندرود )به سمت بصره و ابوفلوس( براي تدارکات و جابه  جایي نیروي خود 
ــود مي برد. وي به یكي از خاطرات خود اشاره مي کند و مي گوید: یكي  نیز س
از عملیات هاي مهم چریكي مدافعان خرمشهر حمله به واحدهایي از نیروهاي 
کماندویي ویژه ارتش صدام در محوطه بندر خرمشهر در انتها نیمه اول مهرماه 
1359 بود که توسط یک تیم 15 نفره از بچه هاي سپاه خرمشهر و از طریق 

به بهانه سوم خرداد روزي كه بغض ايران شکست

يک بندر حماسه
يک دريا خاطره
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شنا کردن در حاشیه کارون انجام گرفت که در نوع خود از سر فصل هاي مهم 
حماسه مدافعان خونین شهر است. 

ــهر دشمن بعثي از  ــگر جنگ نیز مي گوید: پس از تصرف خرمش یک پژوهش
محوطه بندر خرمشهر و با احداث خاکریزهاي بلند در برابر حمالت احتمالي 

غواصان و نیروهاي شناسایي ایران استفاده مي کردند. 
نادر دریس مي گوید: در برخي از سوله هاي بندر خرمشهر نیز نیروهاي اشغالگر 

استقرار پیدا کرده بودند. 
به گفته دریس، دشمن براي حفظ آخرین نقطه استراتژیک اشغالي خود در 
خاک ایران، خرمشهر و مناطق اطراف آن را به صورت یک دژ کامل درآورد که 
محوطه بندر یكي از آنها بود.  دریابان مي گوید: عراقي هاي متجاوز بیش از 20 
ــمن به یاري  هزار نیرو در این نقطه گردآورنده بودند، اما تمامي معادالت دش

خداوند و همت رزمندگان اسالم به شكست انجامید. 
وي مي افزاید: در اولین دقایق روز جمعه 10 اردیبهشت 1361 هجوم سراسري 
ــد با عبور نیروها از کارون و از روي پل آزادي دشمن از  ــهر آغاز ش به خرمش
شمال خرمشهر تحت فشار سنگین رزمندگان اسالم قرار گرفت، این در حالي 

است که دشمن به شدت مقاومت مي کرد. 
ــان مي کند: در آخرین روزهاي اردیبهشت 1361 شكست  دریابان خاطرنش
ــمن به دروازه هاي ورودي خرمشهر از شمال این شهر و منطقه شلمچه  دش
رسید و حاال صداي شكستن دشمن در خونین شهر قهرمان به گوش مي رسید.
در روز سوم خرداد پس از عقب راندن دشمن از نقاط حساس شهر بعثي هاي 
متجاوز تنها راه چاره را فرار از طریق بندر خرمشهر به سمت ساحل عراق در 
ــوي اروندرود مي دانستند و این در حالي بود که راه دشمن براي فرار از  آن س
ــده بود. و به این ترتیب ظهر گرم سوم خرداد 1361  ــلمچه نیز مسدود ش ش
در محوطه بندر خرمشهر لحظه تاریخي شكست دشمن فرا رسید و بعثي ها 
ــت داده  ــالم از دس که تاب مقاومت را در نبردهاي تن به تن با رزمندگان اس
ــلمان ایراني به دام افتادند و  ــد در حلقه محاصره کوبنده رزمندگان مس بودن
آتش تفنگ هاي نیروهاي رزمنده ایراني نقطه عطف شكست دشمن بعثي را 
در محوطه بندر خرمشهر رقم زد و درست در سواحل اروند شكست تاریخي 

صدام و ماشین جنگي اش رقم خورد.
ــهر در مورد خسارات وارده به این بندر: با  مدیرکل بندر و دریانوردي خرمش
بیان اینكه دشمن در دوران تجاوز و اشغالگري خود خسارات سنگیني به بندر 
وارد کرده بود بعالوه در روند الیروبي اروند سال ها اخالل ایجاد کرده و با غرق 
کشتي ها و شناورهاي حاضر در کنار اسكله هاي بندر خرمشهر یک مانع جدي 
ــهر و اروند رود ایجاد کرده بود. وي مي گوید: در  در حیات دوباره بندر خرمش
ــان جنگ تحمیلي به 80 درصد خطوط راه آهن داخل بندر، 75 درصد  جری
ــاختمان هاي اداري،  ــقف نگهداري و ترانزیت کاال، 65 درصد س انبارهاي مس
ــاخت هاي موجود و صد در صد کلیه تجهیزات  ــكله ها و زیرس 90 درصد اس

ماشین آالت و شناورهاي موجود در بندر به کلي از بین رفت. 
ــال از اتمام جنگ، امروز بندر خرمشهر  ــؤال، با گذشت 23 س و اینک یک س

چگونه است؟ 
ــهر مي گوید: حمایت ویژه سازمان بنادر و  مدیرکل بندر و دریانوردي خرمش
دریانوردي و اهتمام دولتمردان و اعتقاد بر اینكه بندر خرمشهر دروازه روزي 
ــتان است باعث شده که بتوانیم با اطمینان اعالم کنیم این بندر  این شهرس
کامال بازسازي شده است. دریس با بیان اینكه کار بازسازي بندر خرشهر رسما 
از سال 71 شروع شد مي گوید: وضعیت فعلي بندر خرمشهر بسیار متفاوت تر 
از وضعیت قبل از جنگ است به طوري که در حال حاضر تجهیزات پیشرفته 

تخلیه و بارگیري در این بندر موجود است. 
وي با اشاره به فعالیت پنج ترمینال در بندر خرمشهر مي افزاید: حجم عملیات 
ترمینال کانتینري بندر خرمشهر سال گذشته به 100 هزار TEU بالغ شد. 

ــهر و برقراري خطوط مسافري  ــافري بندر خرمش دریس به فعالیت هاي مس
بین این بندر و کویت و همچنین ترمینال جنرال کارگو بندر خرمشهر اشاره 

مي کند و مي گوید : در سال گذشته حجم عملیات ترانزیت نفتي بندر خرمشهر 
و همچنین صادرات این بندر به ترتیب رشد 170 و 60 درصدي را تجربه کرد. 
مدیرکل بندر و دریانوردي خرمشهر با بیان اینكه عملیات تخلیه و بارگیري 
ــته با 25 درصد رشد به یک میلیون و  ــهر در سال گذش کاال در بندر خرمش
800 هزار تن بالغ شد مي افزاید: در حال حاضر از بیش از 50 درصد ظرفیت 
بندر خرمشهر استفاده مي شود.  دریس با اشاره به سرمایه گذاري 20 میلیارد 
ــاالنه به منظور  ــهر که س ــازمان بنادر و دریانوردي در بندر خرمش توماني س
ــتار لزوم توجه دولت به این  ــعه بندر خرمشهر اختصاص مي یابد خواس توس
ــد و گفت: امیدواریم در آینده نه چندان  بندر بخصوص در بحث اروند رود ش
دور شاهد تردد شناورهاي با تناژ باال در اروند باشیم.  مهندس دریس افزود: 
ــخن  ــهر با نصب العین قرار دادن س به جرات مي توانم بگویم که بندر خرمش
ــازي را هم مثل جنگ جدي  ــي )ره( که فرمودند “بازس ــي امام خمین تاریخ
بگیرید” وارد احیاي این بندر استراتژیک شد و با بازسازي کامل آن، نه تنها از 
قبل از جنگ این بندر مجهزتر و پویا شده است، بلكه اکنون گام هاي توسعه و 
پیشرفت را با جدیت طي مي کند و مهم ترین بخش ایجاد اشتغال مستقیم و 

غیرمستقیم در شهرستان خرمشهر را به خود اختصاص داده است. 
ــاختن مغروق هاي درون اروند رود و  وي اضافه مي کند: تالش براي خارج س
ــعه ترانزیت از بندر خرمشهر، ایجاد تسهیالتي همچون  کارون، تقویت و توس
تخفیف در عوارض گمرکي، توسعه سرمایه گذاري در بندر ماحصل تالش هاي 
ــور  ــته با وجود محدودیت هایي همچون اوضاع ناپایدار کش ــال گذش 20 س
همسایه عراق بوده که با سرعت براي رونق دوباره بندر خرمشهر ایجاد کرده 
ــت. مدیرکل بندر و دریانوردي خرمشهر با بیان اینكه بندر خرمشهر تنها  اس
یک پایانه اقتصادي نیست مي گوید: همه کارکنان بندر افتخار مي کنند که در 
مشهد شهداي مقاومت و فتح خرمشهر فعالیت مي کنند براي ما اسكله هاي 
بندر خرمشهر یادآور مظلومیت شهداي عملیات کربالي 4 و نبردهاي خونین 
ــه مقاومت خرمشهر و روز بزرگ فتح آن است.  دریس بندر خرمشهر  حماس
ــناد مهم حماسه دفاع مقدس توصیف مي کند  ــازي و یكي از اس را نماد بازس
ــهر در همسایگي مساجد و حسینیه هاي خرمشهر،  و مي گوید: بندر خرمش
ــبت  ــافري در اروند بمناس ــلمچه، اروند ایراني و در خدمت و مس کربالي ش
هفته دفاع مقدس در کنار اسكله هاي بازسازي شده بندر خرمشهر تداعي گر 
پیروزي هایي همچون حماسه مقاومت و فتح الفتوح خرمشهر قهرمان است. 

این بندر در حال حاضر با 17 پست اسكله به طول 2520 متر در حال فعالیت 
است. 

يک پژوهشگر جنگ نیز مي گويد: پس از تصرف 
خرمشهر دشمن بعثي از محوطه بندر خرمشهر 
برابر حمالت  بلند در  احداث خاكريزهاي  با  و 
احتمالي غواصان و نیروهاي شناسايي ايران 

استفاده مي كردند
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گ تحمیلی
شهر، قبل از جن

بندر خرم
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گ تحمیلی
شهر، بعد از جن

بندر خرم
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در ادبي�ات حمل و نق�ل از بنادر  �
به عنوان مراكز لجس�تيكي كاال نام برده 
می ش�ود، جناب عال�ي چ�ه توصيفي از 
لجس�تيك بندري داريد و ايج�اد بنادر 
لجستيكي چه اثرات مثبت می تواند در 

پي داشته باشد؟

قبل از تعیین میزان اثرات یا نقش بنادر لجستیكي 
در تأمین کاال باید زنجیره تأمین کاال مورد بررسي 
ــارت دیگر، در فاصله حمل یک  قرار گیرد. به عب
کاال از مبدأ تا به مقصد - به صورت ماده خام براي 
استفاده در کارخانه و تبدیل به یک محصول جهت 
مصرف و یا به صورت کاالي ساخته جهت مصرف 
ــن کاال بخش های  ــازار هدف - زنجیره تأمی در ب

ــود. در فرایند بازرگاني و  مختلفي را شامل می ش
ــاز مراکز تولید و مصرف  ــد، کاالهاي مورد نی تولی
قطعاً توسط بازرگانان مورد بررسي قرار می گیرد. 
به این صورت که با بررسي تقاضا و عرضه مشخص 
می شود کاالي تقاضا شده بر اساس استانداردهاي 
الزم و از طریق کانال هاي مربوطه - چه بخش های 
نرم افزاري و چه بخش هاي سخت افزاري - تأمین 
ــده و به مقصود برسد. در این فرایند حوزه های  ش
مختلف مربوط به بازرگاني، بانک و گشایش اعتبار، 
بیمه و پوشش هاي بیمه اي، بخش های مربوط به 
گمرک و ترخیص کاال و مسائل مربوط به کنترل 
کیفیت کاال دخالت دارد. همچنین در این فرایند، 
ــل و بخش هاي  ــزاري حمل و نق ــت نرم اف مدیری
ــیله حمل و ناوگان و  سخت افزاري آن شامل وس

همین طور تأسیسات زیربنایي نیز نقش دارد.
ــت وقتي بازرگاني خارجي باشد، باید  طبیعي اس
ــد و وارد  ــورها عبور کن ــمي کش ــاي رس  از مرزه
ــرزمین های اصلی شود. در این مرحله بنادر به  س
ــای ورود و خروج کاال و با جایگاه  عنوان دروازه ه
ــي، می تواند  ــده در حمل و نقل دریای ــف ش تعری
نقش های مختلفي در زنجیره تأمین کاال بر عهده 
بگیرد : بر این اساس می توان بندر را به صورت یک 
گذرگاه یا به صورت پایانه تخلیه و بارگیري تعریف 
کرد؛ مي توان نقش اضافي به آن داد و با انجام دپو، 
انبارداري و نگه داري کاال، آن را در مقاصد داخلي 
ــب با نیازهاي  ــع کرد؛ می توان کاال را متناس توزی
ــد بازرگاني را از  ــدي کرد و رون مختلف طبقه بن
طریق بندر نقش داد؛ همچنین می توان بخشي از 
پروسه تغییر و تبدیل کاال و ساخت و تولید را در 
بنادر تعریف و اجرا کرد. به عبارت دیگر یک بندر 

استراتژی تامین تغییر می كند
بنادر به عنوان مهم ترين حلقه واسط زنجيره تامين كاال، از جمله مكان های جذاب برای كاربردهای لجستيكی نيز قلمداد 
می شوند. كارشناسان معتقدند، در زنجيره تامين، بندر حكم ميانجی بين زمين و دريا را دارد و يكپارچگی ارتباطات در بين 
اين زنجيره امری بسيار ضروری است. اين در حالی است كه صنعتی شدن و توسعه در بازارهای جديد و همچنين تغيير روند 

و شرايط لجستيك و نيازهای متغير مشتريان، دگرگونی اساسی در بنادر را اجتناب ناپذير كرده است.
امروزه مشتريان و صاحبان كاال به دنبال طيف وسيعی از خدمات متنوع هستند. بنابراين رقابت های بندری تا حد بسيار 
زيادی به توانايی بندر به منظور يكپارچه سازی زنجيره تامين بستگی دارد. با وجود اين، پارامترهای يكپارچه سازی بندر و 

استراتژی تسهيل كننده دستيابی به مزايای رقابتی كدام است؟
مديرعامل سازمان بنادر و دريانوردی در گفت وگو با بندر و دريا و در پاسخ به اين پرسش، ضمن تشريح كاركردهای بنادر 
لجستيكی و تفاوت های آن با بنادر صرف تخليه و بارگيری، بر پارامترهايی چون مديريت، آموزش، زيرساخت ها، تكنولوژی 

و همه ملزومات الزم در حمل ونقل چند وجهی و تركيبی تاكيد كرد.
در اين مصاحبه تحليلی كه با هدف بررسی تعيين پارامترهای زنجيره تامين و ارزيابی رقابت پذيری در بنادر صورت گرفت، 
چالش ها و محدوديت های موثر بر هزينه های بندری، قابليت اعتماد و زمان عبور، هزينه حمل ونقل و ايمنی و امنيت كاال ها 

مورد بررسی قرار گرفت.

جذابیت های لجستیکی در گفت وگو با مديرعامل سازمان بنادر و دريانوردی:

گفت وگوی ويژه
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ــد از کار دروازه صرف ورود و خروج کاال و  می توان
پایانه تخلیه و بارگیري تا بخشي از فرایند تولید و 
ارزش افزوده را به خودش اختصاص دهد و نقش 

آفرین باشد. 
ــن زنجیره تأمین  ــي که در ای ــي از فرایندهای یك
ــتیكي است  ــود، فعالیت های لجس تعریف می ش
ــتیباني می کند.  که به نحوي مراکز مصرف را پش
ــض ورود کاال به بندر،  ــه مح ــوان مثال، ب به عن
ــتیكي و پشتیباني براي آن  مدیریت فرایند لجس
ــود. در واقع، بخشي از زنجیره  بندر تعریف می ش
ــود که ممكن  ــدر فعال می ش ــن کاال در بن تأمی
ــد. در  ــورت نرم افزاري و مجازي باش ــت به ص اس
ــكل می گیرد که  ــتیكي ش این صورت بندر لجس
ــش قابل توجهي از این زنجیر تأمین  می تواند بخ
ــه به ایجاد  ــد و با توج ــه خود اختصاص ده  را ب
قابلیت های جدید در بنادر لجستیک، امكان ارائه 
 خدمات مربوط به تأمین کننده، مصرف کننده و یا 

تولید کننده به صورت متنوع فراهم می شود. 
ــرار گرفتن بندر در  ــر، با توجه به ق ــوي دیگ از س
بیرون از سرزمین اصلي، بنادر از نقش بین المللي 
برخوردارند. به این معنا که چون مرزهاي گمرکي 
ــدر قرار دارد،  ــد از فنس گمرکي و محدوده بن بع
اگرچه کاال وارد بندر می شود ولي از نظر حقوقي و 
قانوني هنوز وارد قلمرو گمرکی نشده است. زماني 
ــود که از مرز  ــک کاال وارد قلمرو گمرکی می ش ی
ــمي گمرکي عبور کرده باشد. با توجه به این  رس
ــدر می تواند در بازار منطقه  قابلیت و ظرفیت، بن

ــد؛ یعني نقش  ــن المللي نقش آفرین باش اي بی
تأمین کاال را برعهده می گیرد و نیازهاي مختلف 
متقاضیان در داخل، خارج و منطقه را تأمین کند. 
بنابراین، این جایگاه بسیار حائز اهمیت است؛ چرا 
ــل بندر در فعالیت های  ــطح نس که در ارتقاي س
ــع کاال و مدیریت دقیق  تخلیه و بارگیري و توزی
ــد تأمین کاال مؤثر  ــد عرضه و تقاضا و فراین فراین
ــطح  ــد نقش جدید خود را در س ــت و می توان اس

منطقه اي و بین المللي ایفا کند.
ــاختی به ویژه  اما نگاهی به محدودیت های زیرس
ــتقرار گمرک در دوطرف مناطق   مقرراتی مثال اس
ــطح دریا و هم  ــادری هم در س ــژه مناطق بن وی
خشكی، بنادر ایران در چه سطحي از لجستیكي 
بندري قرار دارد و چقدر با بنادر لجستیكي آن گونه 

که توصیف فرمودید فاصله داریم؟
ــتیم. البته در  ما تازه حرکت کردیم و اول راه هس
این رابطه گام هایي هم برداشته  و امیدواریم بتوانیم 
این نقش را در بنادر کشور پیاده کنیم. فعاًل بنادر 
ایران بیشتر نقش تخلیه و بارگیري و توزیع کاال را 
بر عهده دارند. البته در بعضي بنادر برخي فعالیت 
تولیدي تعریف شده، مواد اولیه وارد محوطه های 
بندري و منطقه ویژه اقتصادي تحت مدیریت بندر 
ــود و پس از تغییر و تبدیل به بازار مصرف  می ش
ــود. با وجود این، امیدواریم با تدابیر  عرضه می ش
جدید اتخاذ شده و سرمایه گذاري های قابل توجه 
بندر شهیدرجایي را به صورت یک بندر لجستیكي 

معرفي کنیم.

در دوران دف�اع مق�دس بنادر چه  �
نقش مهمی را از نظر لجس�تيك و زنجيره 

تامين كاال ايفا می نمودند؟
ــن جایي که مورد  ــاق افتاد، اولی وقتي جنگ اتف
ــي و تأثیرگذار  ــز اصل ــت، مراک ــرار گرف هدف ق
ــور هم  ــود. بنادر  جنوبي کش ــور ب اقتصادي کش
ــادرات و  ــان در بخش ص ــر نقش مؤثرش به خاط
واردات مورد تهاجم قرار گرفت. طبیعي بود در این 
شرایط عالوه بر حفاظت از بنادر، استراتژي تأمین 
را تغییر می دادیم. از آنجایي که عملیات پشتیباني 
ــتیک امدادي،  ــگ، به صورت لجس ــان جن در زم
نظامي و اقتصادي به صورت توامان انجام می شد، 
یكي از اقدامات مهم صورت گرفته در زمان جنگ، 
ــي با  ــكورت کاروان های حمل کاالهاي اساس اس
ــه ترتیب که  ــروي دریایي ارتش بود. ب ــک نی کم
کاالهاي وارد شده به بندر بوشهر و شهیدرجایي، به 
علت فاصله کوتاه حمل و پسكرانه کاالهاي اساسي 
ــكورت به  در بندر امام خمیني )ره( به صورت اس
ــد. در واقع چرخه تأمین  این بندر جا به جا می ش
کاال براي داخل کشور، پشتیباني جبهه های جنگ 
، کارخانجات و مراکز اقتصادي و تولیدي از طریق 
بنادر و به سختي انجام شد که نشان دهنده نقش 
مؤثر و تعیین کننده بنادر است. حتي بندر چابهار 
ــت و  ــان جنگ نقش تعیین کننده اي داش در زم
ــل برنج و غالت در  ــي مث خیلي از کاالهاي اساس
فصل مونسون و با وجود باد و طوفان های شدید به 

بندر منتقل می شد. 
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ب�ا توجه به تح�والت جهاني در  �
زمين�ه IT و رش�د ش�تابان و فزاينده 
ح�ال  در  كش�ورهاي  اقتص�اد  در  آن 
و  س�ازمان ها  يكپارچگ�ي  و  توس�عه 
مط�رح ش�دن سيس�تم ت�ك پنج�ره 
)single windows( در تج�ارت كاال، 
جناب عال�ي چ�ه چش�م ان�دازي براي 
توسعه لجستيكي بندري كشور ترسيم 
می كني�د و آين�ده لجس�تيكي آن در 
ارتباط با ساير حلقه های زنجيره تأمين 

را چگونه می بينيد؟
ــن  ــي بی ــي و هماهنگ ــا یكپارچگ ــه ب در رابط
دستگاه ها و مراکز فعال در زمینه تجارت و کاال، 
ــاس و مهم است و  ــیار حس معتقدم این کار بس
ــال حاضر و در  ــود؛ چرا که در ح ــد انجام ش بای
ــن کاال تقریبا تمام  ــد تولید، توزیع و تأمی فراین
ــت که  ــتند و این طوري نیس ــا همزبان هس دنی

بخواهید از یک اداره به یک اداره دیگر بروید.
در گذشته یک تاجر براي ورود کاال، اول باید به 
مرکز تهیه و توزیع، ثبت سفارش و عدم ساخت 
ــاي الزم را از وزارتخانه های  ــه و مجوزه مراجع

ــخص  ــپس باید مش ــذ می کرد؛ س ــه اخ مربوط
ــه زماني و  ــه کاال را از کدام مرز، چ ــرد ک می ک
ــه باید براي  ــتي وارد کند. در ادام ــا کدام کش ب
گشایش اعتبار به بانک مرکزي مراجعه می کرد 
ــكل مواجه می شد و این چرخه  که بعضاً با مش

دچار اشكاالت اساسي می شد. 
ــه  ــه کل این پروس ــت ک ــي اس ــن در صورت ای
ــد و اصطالحاً  ــه و هماهنگ باش ــد یكپارچ بای
ــخوان و یک  ــه یک پیش ــر با مراجعه ب ــک نف ی
ــد که  ــت کن ــات را دریاف ــام خدم ــع، تم مرج
ــناخته  ــتم »تک پنجره« ش ــاً به سیس  اصطالح
ــاس و با شكل گیري یک  ــود. بر این اس مي ش
پروسه فراگیر، بانک، بیمه، گمرک و کل فرایند 

بازرگاني تأمین با هم هماهنگ هستند.
ــي الكترونیكي،  ــا فعالیت های بازرگان  امروزه ب
فضاي مجازي و استفاده از شبكه های IT، یک 
ــرویس ها و خدمات را  نفر می تواند تمام این س
ــم و تعیین  ــت کند. عامل مه ــه راحتي دریاف ب
ــت چرا که باید  ــده در این فرایند، زمان اس کنن
ــهل ترین روش  در کمترین زمان ممكن و با س
ــود. این موضوع به ویژه در  این فرایند انجام ش
ــتر حائز اهمیت  ــاي فصلي بیش خصوص کااله
ــت؛ چرا که ممكن است مشكالت جدي در  اس
ــبت به  ــود. بنابراین نباید نس کیفیتش ایجاد ش
ــت که سرعت  زمان بي تفاوت بود، بلكه مهم اس
ــراي تصمیم گیري  ــات و دیتا ب ــال اطالع انتق
ــن زمان ممكن  ــد تا در کمتری به گونه اي باش
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بهترین تصمیم اتخاذ شود.
ــاي مختلف  ــي بخش ه ــر، هماهنگ ــه دیگ نكت
ــررات زدایي  ــمت مق ــروزه دنیا به س ــت. ام اس
در  ــد  بای ــه  هم ــی رود.  م  )deregulation(
ــه،  یكپارچ و  ــده  ش ــف  تعری ــاي  چارچوب ه
ــیون های مشخص و بارنامه های ترکیبي  کنوانس

شناخته شده در همه جاي دنیا فعالیت کنند.
ــدون هیچ مانع عبور  ــرایطي کاال ب در چنین ش
ــتاندارد  ــكات مهم از نظر اس ــد و تمام ن مي کن
ــي و تكنولوژي دقیقاً  ــتي، فرهنگ کیفي، بهداش
ــود، منتها با ساز و کارهاي تعریف  رعایت می ش
ــه استاندارد شناخته شده اي  شده. مثاًل مؤسس
از مبدأ خرید کاال کیفیت آن را کنترل می کند، 
چون فرایند کنترل کیفیت در تمام دنیا تعریف 
ــده و استاندار است، در این صورت با رسیدن  ش
کاال به مقصد، دیگر آن را جهت نمونه برداري و 
ــال به آزمایشگاه نگه نمي دارند، بلكه تأیید  ارس
ــتاندار بین المللي کفایت می کند.  ــه اس مؤسس
ــي  ــناد مورد بررس البته در این فرایند فقط اس
قرار می گیرد؛ اسناد مجازي که تحت شبكه های 
ــن و آن تایم در  ــي، به صورت آنالی وب و آي ت
اختیار قرار دارد و همه با هم همزبان هستند. 

ــام ارکان نقش  ــد، بین تم ــر این اتفاق بیفت اگ
آفرین در تأمین کاال هم افزایي ایجاد می شود و 
ــده براي تولید قطعاً کاهش پیدا  قیمت تمام ش
ــزوده اي که ایجاد  ــد. همچنین ارزش اف می کن
ــه افراد مؤثر در  ــود بخش قابل توجهش ب می ش

ــد تأمین و تولید بر مي گردد. افزون بر آن،  فراین
دست هاي واسطه و ایجاد گراني و دمپینگ نیز 
ــهلي را ایجاد  ــود و فرایند خیلي س کوتاه می ش
ــي، یكپارچگي  ــه هر ترتیب هماهنگ می کند. ب
ــرل مجدد، یک کار  ــن و جلوگیري از کنت قوانی
ــور در این زمینه  ــي است. البته بنادر کش اساس
ــت و با سیستم های نرم افزاري که در  پیشرو اس
این زمینه طراحي شده و با هماهنگي هایي که 
ــایر  بخش ها وجود دارد،  بین بنادر، گمرک و س
این فرایند می تواند با سرعت بیشتري جلو برود. 
ــدن  ــوم با یكپارچه ش البته این را هم یادآور ش
ــیار  ــن فرایند و تولید بانک اطالعاتي، کار بس ای
ــرد. به این معني که  ــمندي صورت می گی ارزش
ــفارش داده می شود؛ از بهترین  کاال به موقع س
ــا بهترین کیفیت  ــن قیمت و ب ــدأ با کمتری مب
تأمین می شود. همچنین بازرگاني که نقش این 
کار را بر عهده دارد،مي تواند با چشم باز بهترین 
گزینه را انتخاب و در شرایط مناسب به مقاصد 

داخلي حمل کند. 

حضرتعالی به نكته بسيار مهمی  �
به نام زمان كه يكی از شاخص های مهم 
در توسعه لجس�تيك به شمار می آيد، 
اش�اره فرمودي�د. مطابق ش�اخص های 
توس�عه كس�ب و كار در تجارت ه�ای 
فرام�رزي، س�ه آيت�م مطرح می ش�ود 
و كش�ورها بر اين مبن�ا در اين آيتم با 
هم مقايسه می شوند. بر اساس شاخص 

تج�ارت فرام�رزي، اي�ران رتب�ه 138 
دني�ا را دارد كه رتبه مطلوبی نيس�ت و 
تنها عام�ل اختالف زا براي كش�ور در 
مقايسه با ساير كشورها به عنوان مثال 
كش�ورهایOECD، عامل زمان است. 
می خواس�تم بپرسم س�ازمان بنادر كه 
يك س�ازمان پيش�رو در زمينه توسعه 
IT است، چه همكاري هايي با سازمان 
توسعه تجارت دارد و ديگر اينكه چون 
همة اين موارد معط�وف به حمل و نقل 
چند وجهي می ش�وند، آي�ا اصاًل حمل 
و نق�ل چندوجهي در كش�ور ما موجود 
اس�ت و بنادر براي اينك�ه حمل و نقل 
چند وجه�ي مطل�وب راه بيفتد چقدر 

آمادگي دارد؟
ــاره کردید  ــتي اش ــما به درس همان طور که ش
ــان در فرایند  ــم بود، زم ــده ه ــض بن و در عرای
ــت. اگر  ــتیک خیلي قیمتي و باارزش اس لجس
ــاخص اصلي  همین فاکتور زمان را به عنوان ش
ــم آن را بهینه کنیم،  ــر بگیریم و بخواهی در نظ
ــر فرآیندي  ــل زماني را براي ه ــد یک حداق بای
ــورت بعضي اوقات  ــد. در این ص ــر بگیری  در نظ
ــد؛ بعضي موقع  ــد همزماني اتفاق بیفت مي توان
ــدم و تأخر خیلي  ــن کار، تق ــراي انجام ای ها ب
ــم تكنولوژي  ــع ها ه ــي موق ــر دارد؛ بعض تأثی
ــن زمان را  ــه می تواند ای ــت ک ــزات اس و تجهی
ــت بلكه  ــي فقط فرآیند نیس ــش دهد، یعن کاه
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ــان  ــد در زم ــم می توان ــي ه ــوژي انتخاب تكنول
ــع، مدیریتي که در  ــذارد؛ بعضي مواق ــر بگ تأثی
ــت. به  ــود تأثیرگذار اس ــه اعمال می ش مجموع
ــت کنترل مقطع  ــي، می توان با مدیری این معن
ــه، زمان را کاهش داد یا  مقطع یا مرحله مرحل
ــي،  اینكه با تعریف مدیریت یكپارچه و ماتریس
ــن در کل فرآیند  ــرد. بنابرای ــان را ذخیره ک زم
ــزا به صورت یكپارچه دیده  تأمین باید تمام اج
ــوند؛ یعني با نگاه یكسان،اطالعات همزبان و   ش
سیستم های یكپارچه. در این صورت اگر بهینه 
ــان -  هدف مورد  ــردن زمان – نه کاهش زم ک
ــد، حداقل های الزم براي طي شدن هر  نظر باش
فرآیند مشخص می شود و شبكه فعالیت های در 
دست انجام نیز ترسیم شده و به یک فلوچارت 
ــود. در این صورت، معلوم می شود  تبدیل می ش
 start to start، start to که این فرایند مثاًل
ــت. بنابراین  finish یا finish to finish اس
ــود و زمان این  ــیم می ش ــبكه ترس کل این ش

فعالیت ها نیز استخراج می گردد.
ــت، اما  ــت اس ــي موقع ها فرآیند ها درس بعض
ــت، مثاًل با  ــته اس نگاه و رویكرد مدیران گسس
ــتاندارد یک طور فكر  ورود یک کاال به بندر، اس
می کند و اداره قرنطینه گمرک به شكل دیگري 
ــر این نگاه و رویكرد  ــئله نگاه می کند. اگ به مس
ــد و همه با هم هماهنگ باشند،  ــته نباش گسس
ــاني ایجاد می شود  قطعاًً در این صورت هم پوش
ــت بین  ــان ها ي موجود در رفت و برگش و زم

دستگاه های مختلف کاهش می یابد. 

ــتفاده  ــاره تكنولوژي مورد اس ــر درب نكتة دیگ
ــرفته با  ــوژي پیش ــک تكنول ــت. چنانچه ی اس
ــته باشد،  ــده هم خواني نداش فرآیند تعریف ش
ــدرن ترین  ــدارد. بنابراین م ــده اي ن ــچ فای هی
ــرفته ترین تكنولوژي باید کاماًل  دستگاه و پیش
با فرآیندهاي مربوطه سازگار باشد. براي همین 
تكنولوژي باید متناسب با فرآیند انتخاب شود. 
موضوع مهم دیگر، مدیریت این فرایند است. به 
ــوم که جهت جلوگیري از انجام دوباره   این مفه
کاري ها و صرف هزینه سنگین در این پروسه، 
ــرل را تغییر دهید. در  ــت مدیریت کنت الزم اس
ــد در مبداء در واقع  ــن صورت با کنترل فراین ای
ــمت فضاي یكپارچه در سطح بین المللي  به س
ــته اید نه داخلي. از طرفي تجارت در  گام برداش
ــي هماهنگ  ــا تجارت بین الملل ــت انجام ب دس
ــده  ــت، وگرنه تمام آن فرآیندهاي انجام ش اس
بدون فایده خواهد بود. بنابراین، با لحاظ کردن 
ــتیابي به فرایندهاي  ــده و دس همه موارد یاد ش
یكپارچه در روند بازرگاني، می توان زمان کنترل 
ها و چک و تیک ها را کاهش داد و به یک زمان 

optimum یا بهینه در کارها رسید. 
ــتم نیز  ــزون بر این، عوامل فعال دراین سیس اف
ــند. چون  ــده و آموزش دیده باش باید تعریف ش
ــتید. در  ــک کار کاماًل تخصصي مواجه هس با ی
غیر این صورت با استخدام و به کارگیري کاربر 
ــت که  ــنا به تجارت بین المللي بدیهي اس نا آش

همه سیستم مختل می شود. 

ــب  ــوي دیگر، نظام آموزش نیز باید متناس از س
ــده باشد. نمي شود  با جریان تجارت، به روز ش
ــي را که در دانشگاه با یک سطحي آموزش  کس
ــطح دیگر به کار گرفت.  دیده، در فرآیندي با س
ــد آن را مختل می کند و  قطعاً اگر توجیح نباش

تمام زحمات را به باد می دهد.
ــاختارهاي مورد  ــئله، زیرس ــار این مس در کن
ــوان نمونه،  ــود. به عن ــر نیز باید تأمین ش نظ
 )multi modal( ــد وجهي حمل و نقل چن
 Inter( ــه باالتر ــال حاضر به یک مرحل در ح
modal( رفته و از چند وجهي گذشته است. 
ــت.  ــي حمل اس بنابراین  اولین اقدام، مهندس
ــود.  ــي ش در واقع خود این حمل باید مهندس
به این معني که کاال از کجا، با چه وسیله اي، 
ــه کدام مقصد، از  ــكلي، ب چه زماني، به چه ش
ــود و به کدام مقصد داخلي  کدام بندر وارد ش
ــا توقف کند و چه  ــرود. و این که چقدر کج ب
ــت  ــد. بدیهي اس تاریخي به نقطه مصرف برس
ــل door-to-door مهم  ــام حم ــراي انج ب
ــي حمل است. در چنین  ترین فاکتور، مهندس
ــاق می افتد،  ــه اتف ــن چیزي ک ــتري، اولی بس
ــي یكپارچه حمل  مدیریت یكپارچه و مهندس
ــرکت های مهندسي و  ــت که الزم است ش  اس
ــور با این رویكرد  حمل و نقل ترکیبي در کش
ــده باشد و زیر ساخت هایش نیز باید  ایجاد ش

آماده باشد.
ــا،  ــاخت ه ــات، زیرس ــر، نظام ــان دیگ ــه بی ب
ــه باید با  ــوژي هم ــوزش، تكنول ــت، آم مدیری



ــل چند وجهي را  ــا بتوان یک برنامه حم ــود ت همدیگر هماهنگ ش
ــه خطا و اتالف دارد .  ــرانجام رساند. البته بخشي از این پروس به س
ــي همه متخصصین درصددند جلوي این اتالف وقت ها را بگیرند.  ول
ــد و  ــتانداردها را طوري تعریف می کنند که زمان به حداقل برس اس
ــف می کنند که به  ــن را به گونه اي تعری ــط و مقررات و قوانی ضواب
ــد، کاال با کمترین  ــت که در این فرآین ــد. هدف این اس حداقل برس
ــده به دست مصرف کننده برسد.  هزینه و با کمترین قیمت تمام ش
حال چنانچه یک نفر بخواهد سیستم کانتینري را استریپ یا متوقف 
ــتاندارد و مقررات با این اقدام شخصي  کند، در واقع، کل زحمت، اس
و برخورد غیر سیستماتیک از بین می رود. از این رو الزم است براي 
مصلحت کشور خیلي از این فرآیندهاي کنترلي حذف شود و خیلي 
ــد، چون مدیریت،  ــان را به هم تفویض کنن ــتگاه ها وظایفش از دس
ــتیابي به حمل  ــت. بنابراین ابعاد کار براي دس مدیریت یكپارچه اس
ــت،  ــت انجام اس door-to-door  به آن مفهوم که در دنیا در دس
ــندي تعریف شود که تمام مرزها آن  ــیع است. چنانچه س خیلي وس
ــت.  ــیار تأثیرگذار اس ــند تا به راحتي بتواند عبور کند، بس را بشناس
همچنین اگر یک دیتا یا فرمت بارنامه ها تعریف و سیستم کانتینري 
ــن موارد ، هیچ  ــود، نیز تأثیرگذار خواهد بود. البته ای ــتاندارد ش اس
ــكل رندم ندارد. در همه جاي دنیا و در تمام  منافاتي با کنترل به ش
ــرفته نیز با تعریف یک جایگاه مخصوص ، در صورت شک  بنادر پیش

و شبه،  یک یا چند کانتینررا متوقف می کنند.
ــل و نقل چند وجهي باید تمام این ملزومات تهیه  بنابر این در حم
ــود. امیدواریم که بتوانیم این حد استاندارد را در کشور آن گونه  ش
که شایسته است پیاده کنیم؛ چراکه واقعاً تخلیه و بارگیري مجدد، 
ــای مختلف هزینه ها را خیلي  ــای بیهوده کاال در محوطه ه توقف ه
افزایش می دهد. عالوه بر آن ،هم خسارت ایجاد می کند، هم هزینه 
ــت  ــده را افزایش می دهد. این درحالي اس دارد و هم قیمت تمام ش
ــعه  ــت حتماً باید حمل و نقل ترکیبي توس ــعه ترانزی که براي توس
پیدا کند. چون براي صاحب کاال که در فرامرز حضور دارد و برنامه 
ــور وارد و از نقطه دیگر  ــه در کش ــا کاال از یک نقط ــزي کرده ت ری
ــروج را در نظر  ــده بین این ورود و خ ــود، زمان مصرف ش خارج ش
می گیرد. چنانچه قیمت حمل بهینه نباشد، از این مسیر عبور نمي 
ــیرهاي  ــه با مس کند. به عبارت دیگر، باید قابل رقابت و قابل مقایس
دیگر حمل باشد. صاحبان کاال به هر حال به دنبال منافع خودشان 
ــان را به حداقل  ــده کاالهایش ــتند و می خواهند قیمت تمام ش هس

ممكن برساند.  
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»... اصغر آقا بیشتر مواقع از کوچه ما عبور می کند. 
گاهی با کاله ایمنی ولی بیشتر اوقات بدون کاله! 
البته خیلی وقت ها هم تنها نیست. خودش فرمان 
ــت دارد و دو بچه خردسال وسط  موتور را در دس
ــته است  اصغرآقا و خانمش که ترک موتور نشس
ــه با هم در حال خنده  می آیند و می روند. همیش
ــتند و بچه ها هم که باد اشكشان را درآورده،  هس
ــان نشسته است.  لبخند روی لب های کوچک ش
ــور را می راند و با  ــتی موت ــا حتی یک دس اصغرآق
ــكند. اصغرآقا خانه  ــت دیگر تخمه هم می ش دس
کوچكی توی کوچه ما دارد که چند پله می خورد 
ــن می رود و برای بیرون درآوردن و یا بردن  و پایی
ــد، ولی باز هم  ــه نفس نفس می افت ــور کلی ب موت
ــادی و نشاط در همه حرکاتش پیدا است. آنها  ش
که خانه شان را دیده اند، می گویند از تمیزی برق 
می زند و گرچه خیلی کوچک است، ولی همه چیز 
ــر جای خودش است. نه کلید گم می شود و نه  س

مهدی جانباز، رئيس اداره طرح و توس�عه 
جامع  سازمان بنادر و دريانوردی

مديريت اشـتیاق
جوراب و کفش و شانه و مسواک. اصغرآقا تخمه را 
از سوپرمارکت اکبر آقا می خرد که ما هم از همان 

سوپری خرید می کنیم. 
ــت، ولی جای  ــا خیلی بزرگ اس ــوپری اکبرآق س
ــود و باید دنبال آن  تخمه ها هر دفعه عوض می ش
ــود  ــیر مرغ تا جان آدمیزاد را می ش بگردیم. از ش
ــی آنقدر نامنظم و  ــوپرمارکت خرید، ول از این س
ــت که گاهی دمپایی هم می شود توی  نامرتب اس
یخچال پیدا کرد و یا تخم مرغ را زیر پادری ها دید. 
هر چه هم به اکبرآقا می گوییم یكی دو نفر را برای 
کمک و ساماندهی سوپرمارکتش استخدام کند، 
به خرجش نمی رود و می گوید مگر تا حاال شده که 

چیزی را بخواهید و خودتان پیدا نكنید؟ 
به هر حال محل عبور اکبرآقا هم از همین کوچه 
ــت. اکبرآقا یک ماشین بزرگ سواری با کلیه  ماس
ــگ کارواش را ندیده  ــات دارد که تا حاال رن امكان

ــه نوه  ــت. صبح ها خانمش را که معلم مدرس اس
ــت، با ماشین می رساند و خودش  کوچک من اس

برمی گردد تا سوپرمارکتش را باز کند. 
خانم اکبرآقا همیشه سمت بیرون را نگاه می کند. 
ــازه ای یا چیزی یا  ــی که دارد دنبال مغ مثل کس
ــتش زیر چانه اش  ــی می گردد و اغلب دس آدرس
ــم به چه  ــردن. نمی دان ــال فكر ک ــت و در ح اس
ــت موضوع  ــزی فكر می کند، ولی هرچه هس چی
ــت، چون اخمی که بر  ــحال کننده ای نیس خوش
چهره دارد، گویای آن است. اکبرآقا هم یک دستی 
ــت دیگرش با آرنج روی لبه  فرمان را گرفته و دس
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در و گاهی با کف دست پیشانی اش را با دستمال 
ــاک  می کند و به جای خیلی خیلی دوری نگاه  پ
ــی  می کند و من دعا می کنم در این لحظات کس
ــین نپرد. خانه اکبرآقا از آن خانه های  جلوی ماش
ویالیی است که دو ستون محكم جلوی ساختمان 
ــای دایره ای  ــک ردیف پله ه ــرف ی دارد و از دو ط
ــوی در بزرگ تا  ــاالی ایوان می خورد و از جل تا ب
ــاختمان فضای سبزی است که از زمان  جلوی س
دقیانوس انگار روی باغبان را ندیده است. احتماال 
داخل ساختمان و اتاق ها هم که صدای بچه ای از 
ــگ و روی حیاط را دارد و من دلم  آن نمی آید رن
ــدای بازی چند بچه را از این  می خواهد روزی ص

حیاط بزرگ بشنوم...«.
بیش از سی سال است که توی دلم می گویم دارم 
ــد دیگران هم از  ــت می کنم و دلم می خواه خدم
ــا همین طور نگاه کنند و احتمال  بیرون به قضای
بدهند که کارمند دولت واقعا خدمت می کند. در 
ــت سال آن در سازمان  این مدت که بیش از بیس
ــت، با کنجكاوی به آمد و رفت  ــته اس بنادر گذش
ــال و رفتن  ــدن جوان های فع ــراد مختلف، آم اف
ــن و بازنشسته که به زودی به آنان  کارمندان مس
خواهم پیوست نگاه کرده ام. در این مدت توفیقی 
حاصل شده است تا با مطالعه در احوال کواکب و 

ستارگان و زمینیان و دریاییان، تجاربی حاصل آید 
که فكر می کنم بیشتر همكاران هم سن و هم دوره 
ــگاه کرده اند، ولی  ــن نیز از این زاویه به قضایا ن م
ــاید نتایج مشابه نگرفته باشیم. خوشبختانه در  ش
ــال های خدمت با تحقیق و مطالعه و  ــتر س بیش
ــازمانی سرو کار داشتم که در جوار  پژوهش در س
ــه در جای جای  ــمند و فرهیخت ــكاران دانش هم
سازمان و در بنادر مختلف اندوخته های خود را در 
میان می گذارم. امیدوارم این بحث بتواند مخالفانی 
داشته باشد تا به چالشی تبدیل شود و نتیجه ای 

حاصل آید که مدیران گرانقدر را بكار آید.
نكته ای که می خواهم آغاز آن را با مدیریت جدید 
ــت که  ــه وزین بندر و دریا کلید بزنم این اس مجل
ــا بنادر یا ترمینال اپراتورهای موفق دنیا که هر  آی
ــاله در آمار و اطالعاتی که مشاهده می کنیم و  س
درمتون مجالت و بولتن های معتبر دریایی ازآنها 
نام برده می شود، تنها با دارا بودن تجهیزات مدرن، 
ــردن در معیارهای  ــب و هزینه ک موقعیت مناس
ــیار باال موفق بوده اند؟ و یا نكته های اساسی و  بس
ــود دارد که اغلب از آن غافل  بنیادین دیگری وج

هستیم.
ــت نكته ای  ــم بگوییم که مدیریت درس می توانی
کلیدی است؟ با مدیریت درست تجهیزات مناسب 

و الزم خریداری می شود؟ با مدیریت صحیح ایمنی 
حاصل می شود؟ با مدیریت قابل توجه استانداردها  
ــود؟ با  رعایت و آموزش های الزم فرا گرفته می ش
مدیریت صحیح و سطح باال قدرت چانه زنی با رقبا 
افزایش یافته و رقابت به همكاری تبدیل می شود؟
ــادی و نشاط  ــی این است که ش ولی نكته اساس
محیط کار، زنده دلی و آمادگی جسمانی و روحی 
ــال بودن محیط کار،  ــه به زنده بودن و فع و عالق
عشق و عالقه بدون حسادت و کینه بین کارکنان 
است که کلید موفقیت است. معیار شادی و نشاط 
و زنده بودن بنادر و فعالیت کارکنان در چیست؟ 
بیایید این بحث را ادامه دهیم. اصغر آقا و موتورش 
ــردبیر  ــخن س ــت؟ س و خانواده اش را یادتان هس
شماره قبل بندر و دریا را یک بار دیگر بخوانید. چرا 
غرق شدن تایتانیک پس از یكصد سال به این همه 
ــق به انسان ها و  تحول انجامید؟ من می گویم عش
عالقه به جان انسان ها و دردی که گریبان بشر را 
از کشته شدن بیش از 1500 انسان بی گناه گرفت 
ــیاری از تجهیزات و  و منجر به ایجاد واختراع بس

ثبت بسیاری از قوانین شد. 
ــاط روش های مدیریتی  ــاد و با نش در محیطی ش
بهتر و سریع تر و کامل تر پیاده می شوند. چه باید 

کرد؟ 
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نام:    نام خانوادگی:   ايمیل: 

ناگفته های شما:

ناگفته های شما
ذهن خالق وتحليل گر انس�ان، همواره بعد از دريافت مطالب، ناخ�ودآگاه آن را مورد پردازش و تجزيه و 
تحليل قرار می دهد و اين برداشت می تواند جنبه های مختلفی اعم از تاييد، رد، نقد و يا ارزيابی را به خود 
بگيرد و انعكاس آن به جهت آنكه موجب بازخوانی و چالش دوباره ذهن می گردد، نكته كليدی در توسعه 
علوم و دانش محس�وب می شود. با اين ديدگاه شما نيز می توانيد نظرات ارزنده خودتان را در هر يك از 

موضوعات مندرج در مجله از طريق منوی»ناگفته  شما« در وب سايت مجله ارسال نماييد.

Bandarvadarya.pmo.ir
bandarvadarya@pmo.ir
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معـرفي
انجـمن لجسـتیک ايـران

انجمن لجستیک ایران،  در سال 1383 با چشم انداز تبدیل شدن به مبداء 
ــتیكی کشور شكل گرفت و از آن سال تا به امروز با برگزاری  تحوالت لجس
ــتیک و زنجیره تامین،  ــس بین المللی لجس ــی و 2 کنفران ــس مل 4 کنفران
ــتیک و زنجیره تامین، تدوین  ــگاه بین المللی لجس برگزاری دو دوره نمایش
ــتیک و زنجیره تامین و همچنین  ــد لجس ــی ارش و تصویب دوره کارشناس
ــتیک، برگزاری همایش ها و سمینارهای پژوهشی،  دوره های کاردانی لجس
ایجاد کمیته دانشجویی جهت برقراری ارتباط موثر بین صنعت و دانشگاه، 
ــی  ــال تجربیات موفق، اجرای دوره های آموزش ــمینارهای انتق برگزاری س
ــتیک و ... کوشیده است در راه اجرای  ــر خبرنامه لجس مختلف و تهیه و نش

ماموریت خطیر خویش گام بردارد. 
انجمن لجستیک ایران همچنین با تشكیل کمیسیون های تخصصی لجستیک 
پیرامون صنایع مختلف و ایجاد همكاری نزدیک تر بین متخصصین و پژوهشگران 
ــازان و مراجع قانون گذاری کشور و درجهت  صنعت با صاحب نظران، تصمیم س

نیل به اهداف ذیل فعالیت های خود را توسعه می دهد:

ــطح ملی و بین المللی بین  ; ــعه روابط علمی و فرهنگی در س ایجاد و توس
محققان و متخصصانی که به گونه ای با دانش لجستیک مرتبط هستند.

ــی در زمینه علوم  ; ــی و پژوهش همكاری با نهادهای اجرایی، علمی، آموزش
لجستیک به منظور نشر تجربه های آموزشی و پژوهشی، مبادله اطالعات، تدوین 

استانداردها و ارتقاء کمی و کیفی طرح ها

ترغیب و تشویق نوآوران و تجلیل از محققان و استادان ممتاز ;
ارایه خدمات آموزشی و پژوهشی ;
تشكیل گردهمایی های علمی در سطح داخلی و بین المللی و مشارکت در  ;

برپایی این گونه برنامه ها
ترجمه، تالیف و انتشار کتب و نشریات علمی ;
ــی لجستیک و توسعه مدیریت  ; تربیت نیروی متخص در علوم مهندس

زنجیره تامین
تبادل نظر با دستگاه های اجرایی، سیاست گذاری، مجلس شورای اسالمی و  ;

نهادهای موثر در تصمیم سازی ها
برگزاری سمینارها، همایش ها، کنفرانس ها، نمایشگاه های داخلی- خارجی و  ;

مشارکت در برپایی آن ها با دیگر سازمان ها و نهادها
استفاده از دانش مهندسی روز و تدوین شاخص ها و استانداردهای لجستیک  ;

جهت پاسخ گویی به الزامات ملی و بین المللی.
ــان صنایع تولیدی در بخش های مختلف، جهت  ; حمایت اصولی از صاحب

ــان و رتبه بندی سازمان ها و شرکت ها به  ــی ایش هم افزایی توان فنی و مهندس
منظور راهبری سیستم های خدمات مهندسی و مشاوره لجستیک در راستای 

حمایت از فرایند عارضه یابی لجستیكی صنایع کشور
بسترسازی به منظور تدوین طرح “جایزه ملی لجستیک” و ترغیب صنایع  ;

مختلف جهت رقابت و بهبود سامانه لجستیک و زنجیره عرضه بنگاه ها.
ــات و شرکت های  سازمان ها، موسس
ــط عضویت حقوقی  گوناگون به واس
در انجمن لجستیک ایران، به حمایت 
ــای این انجمن  از برنامه ها و طرح ه
ــن حمایت ها عالوه بر  می پردازند. ای
توانمندسازی انجمن در ارایه خدمات 
بهتر و مناسب تر به اعضاء، زمینه ساز 
ترویج و اشاعه موثر دانش لجستیک 

و زنجیره تامین در کشور است.
ــتر با  ــه بیش ــنایي هرچ ــت آش جه
انجمن پیشنهاد میگردد از وب سایت 
  www.ilscs.ir ــه آدرس ــن ب انجم
ــب اطالعات  و همچنین جهت کس
ــتر راجع به پنجمین کنفرانس  بیش
ــتیک و زنجیره تامین و اولین  لجس
ــتیک از  ــنواره جایزه ملي لجس جش
آدرس www.conf.ilscs.ir دیدن 

نمایید. 
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ــتیک در  ــالدي از واژه لجس ــه 1960 می از ده
ــاي روش هاي  ــه معن ــب و کار ب ــم کس مفاهی
ــازماندهي فیزیكي یک شرکت و به خصوص  س
ــتفاده  ــواد قبل، بعد و حین تولید اس جریان م
ــت که البته در اواخر قرن بیستم این  ــده اس ش
ــي معنا و  ــوري و عمل ــوزه تئ ــوم در دو ح مفه

استفاده گسترده تري یافته است.
ــتیک به معناي عملیات پویا  به طور کلي لجس
ــت که بنا به شرایط محیط  و انعطاف پذیري اس
ــامل  ــكل مي گیرد و ش ــود ش ــاي موج و تقاض
ــواد و اطالعات  ــزي و کنترل جریان م برنامه ری
ــازمان خصوصي  مرتبط با آن ها در هر دو نوع س
و دولتي است و ماموریت اصلي آن رساندن مواد 

الزم در زمان درست و به مكان درست است.

با توجه به جنبه هاي مختلف این مفهوم تعاریف 
ــت از  ــده اس ــتیک ارایه ش متعددي براي لجس

جمله:
ــهیل کننده حمل و  ; ــه فعالیت هاي تس کلی

نقل و هماهنگ کننده تامین و تقاضا در زمان 
و مكان مشخص.

ــزي، اجرا و کنترل کارا و اثربخش  ; برنامه ری
ــتقیم و معكوس مواد و کاال، انبارش  جریان مس
ــال اطالعات مرتبط  ــا، ارایه خدمات و انتق آن ه
بین مبدا و محل مصرف کاال یا خدمت با هدف 

برآورده نمودن نیاز مشتري.
به کارگیري صحیح منابع در زمان و مكان  ;

مناسب و با قیمت و کیفیت مناسب.

مفاهیم لجستیک و مديريت زنجیره تامینمفاهیم لجستیک و مديريت زنجیره تامین

ــعه سیستم لجستیک در هر جامعه اي یک  توس
ــت که به صورت ابتدایي و با  فرایند تكاملي اس
میزان انتقاالت و انبارش محدود آغاز شده و به 
ــد مي کند و میزان پیچیدگي آن  مرور زمان رش
ــته به زیرساخت هاي ملي و شرایطي است  وابس

که سیستم در آن کار مي کند.

مديريت زنجيره تامين �
ــترش و پیچیدگي مفاهیم لجستیک و    با گس
ــره تامین مورد  ــات، عبارت مدیریت زنجی عملی

استفاده قرار گرفت. 
ــازمان ها  ــع، صفي از س ــن در واق ــره تامی زنجی
ــت که محصوالت  ــبكه اي از تسهیالت اس و ش
ــوول  ــازار ارایه مي کند، مس ــات را به ب یا خدم

 لجستيك از بخش هاي 
اصلي زندگي روزمره است 
و امروزه بيش از هر زمان 
ديگر فعاليت هاي اقتصادي را 
تحت تاثير قرار مي دهد. كلمه 
لجستيك، برگرفته از لغت 
يوناني »لجستيكوس« به معناي 
توانمند در محاسبه است و 
براي اولين بار در امپراطوري 
روم، براي عنوان رهبر رسمي 
نظامي به صورت »لجيستا« 
استفاده شده است. البته برخي 
از محققين نيز معتقدند كه اين 
كلمه ريشه در واژه فرانسوي 
»لجيس« به معناي اقامت 
گزيدن دارد كه پايه اي براي 
روش سازماندهي حمل و نقل، 
تامين و اقامت سربازان ارتش 
ناپلئون بوده است.
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ــواد و تبدیل آن ها به محصوالت میاني  تامین م
ــت و شامل  ــتریان اس و یا نهایي و توزیع به مش
تامین کننده، تولید کننده، حمل و نقل کننده، 

انبار، خرده فروش و مشتري است.
بر اساس این تعریف، مدیریت زنجیره تامین به 
معني هماهنگي راهبردي عملیات سنتي کسب 
ــز هماهنگي تولید، کنترل موجودي،  و کار و نی
ــزاي زنجیره  ــي و حمل و نقل بین اج مكان یاب
تامین به منظور دستیابي به ترکیب بهینه اي از 
ــخگویي و کارایي براي خدمت دهي به بازار  پاس

است.

هماهنگي جریان مالي، مواد و اطالعات در یک 
ــازمان چندملیتي فعالیتي چالش زا است، لذا  س
ــكل گیري زنجیره تامیني متشكل از چندین  ش
ــازمان مختلف با هدف عمل کردن به صورت  س

یک سازمان مجزا بسیار مشكل تر خواهد بود.
ــتیابي به  ــت زنجیره تامین دس هدف از مدیری
ــكل از سازمان هاي مختلف  زنجیره تامیني متش
ــت که از طریق ارتباط های باالسري و پایین  اس
سري به یكدیگر مرتبط مي شوند و در فرایندها 
ــه ایجاد ارزش  ــتغال دارند ک و فعالیت هایي اش
افزوده نموده و این ارزش به صورت محصول یا 

خدمت به مشتري نهایي عرضه مي شود.
ــبكه تامین تنها بر جریان هاي یک  غالباً یک ش
ــه جریان هاي واگرا یا  زنجیره تمرکز ندارد، بلك
ــبكه پیچیده وجود دارد که از  همگرا در یک ش

تقاضاي مشتریان مختلف ایجاد شده است.
ــوان مدیریت  ــات مي ت ــي این توضیح با بررس
زنجیره تامین را به یكپارچه سازي سازمان هاي 
ــان مالي، مواد  ــره تامین و هماهنگي جری زنجی
ــات تعبیر نماییم که هدف آن برآوردن  و اطالع
ــتریان و افزایش رقابت پذیري کلي  نیازهاي مش

زنجیره است. 

برگرفته از کتاب زنجیره تامین و لجستیک در سطح ملی و بین المللی، انتشارات موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی، 1389
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پس از این مقدمه درخصوص اهمیت لجستیک در 
ــطح خرد و کالن، در ادامه برآنم که به ضرورت  س
ــتیک« به عنوان یک  و اهمیت »جایزه ملي لجس
ــبرد  ــز اهمیت در ارتقا و پیش ــكار مؤثر و حای راه

لجستیک کشور بپردازم. 
ــتار مستحضرند،  همانگونه که مخاطبین این نوش
ــاهد برگزاري جایزه هاي مختلفي اعم از  امروزه ش
ــي، جایزه ملي بهره وري، جایزه ملي  مدل هاي تعال
کیفیت، جایزه ملي کاهش قیمت تمام شده و امثال 
اینها در کشورهاي مختلف و ازجمله ایران هستیم. 
ــزه در جامعه  ــه در جهت ایجاد انگی این جوایز ک
ــود عملكردهاي خود در  مخاطبین خود براي بهب
حوزه موردنظر و ایجاد رقابت سالم بین بنگاه هاي 
اقتصادي شكل گرفته است، به عنوان ابزاري قوي 

براي شناخت نقاط قوت، زمینه هاي بهبود و اقدامات 
ــب در حوزه تخصصي  اصالحي و بهبودهاي مناس
ــطح تعالي اجزا و فرایندهاي  خود به کار رفته و س

آن را در ابعاد مختلف مشخص مي کنند. 
ــر کنوني به  ــي در عص ــاي جوایز مل ــابقه اعط س
ــردد که در آن  ــور ژاپن برمي گ دهه 1950 و کش
ــد  ــازمان هاي ژاپني ارائه ش مدلي براي تعالي س
ــگ )معروف ترین  ــاي اعطاي جایزه دمین که مبن
ــت. پس از  جایزه در حوزه کیفیت( قرار گرفته اس
ــدن نقش بارز مدل تعالي دمینگ در  مشخص ش
ــعه بنگاه هاي اقتصادي ژاپن، در دهه  رشد و توس
ــزه ملي کیفیت  ــكا جای ــور آمری 1980 و در کش
ــازماني  ــم بالدریج بر مبناي مدل تعالي س مالكول
مالكولم  بالدریج با هدف شناسایي میزان دستیابي 

سازمان هاي آمریكایي به کیفیت عملكرد و رشد 
ــه اهمیت کیفیت و برتري عملكرد  آگاهي آنان ب
تحت یک قالب رقابتي ایجاد شد. در دهه 1990 
ــیس بنیاد مدیریت کیفیت اروپا،  و به دنبال تأس
ــت ارزیابي  ــازماني EFQM جه ــدل تعالي س م
ــازمانهاي اروپایي و برگزاري جایزه تعالي اروپا  س
ــد. به دنبال توفیقي که این مدل ها در  طراحي ش
رقابتي کردن صنایع و ارتقاي عملكرد سازمان ها 
داشتند، کشورهاي مختلف جهان اقدام به ایجاد 
ــازماني مخصوص کشور خود  مدل هاي تعالي س
ــش از 70 مدل تعالي ملي و  کردند. هم اکنون بی
ــت در جهان وجود دارد که غالبا  90 جایزه کیفی
ــه از مدل هاي TQM، مالكولم بالدریج یا  برگرفت

EFQM هستند.

مزايای جايزه ملي 
لجستیک در 

ارتقاي عملکرد 
مهدی فتح الهلجستیکي كشور

رئيس موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی
عضو هيات مديره انجمن لجستيك ايران

ام�روزه لجس�تيك ب�ه عنوان ي�ك مزي�ت رقابتي راهب�ردي براي 
س�ازمان ها، بنگاه ه�ا و حتي دولت ها در س�طوح مل�ي، منطقه اي و 
بين المللي مورد توجه جدي قرار گرفته است. منظور از مزيت رقابتي، 
امتياز ويژه اي است كه يك بنگاه يا يك كشور نسبت به رقباي خود 
دارد و براس�اس آن مي توان�د از رقباي خود پيش�ي بگيرد. اهميت 
موضوع لجستيك به حدي است كه بانك جهاني از سال 2007 اقدام 
به تعريف ش�اخصي جهاني با عنوان »شاخص عملكرد لجستيك« 
نموده و از طريق آن وضعيت كش�ورهاي مختلف جهان )در گزارش 
2010 به تعداد 155 كشور مورد ارزيابي قرار گرفته اند( را در حوزه 

لجستيك مي سنجد. 
ام�روزه موض�وع لجس�تيك به حدي اهمي�ت يافته اس�ت كه غالبا 
لجس�تيك را معادل تجارت و بازرگاني )چه در س�طح بنگاه ها و چه 
در س�طح كالن ملي( اس�تفاده مي كنند. بنابراين كشورها به منظور 
بهب�ود و ارتقاي تجارت و بازرگاني خ�ود، هم به صورت درون مرزي 
و هم به صورت برون مرزي، ناگزير از توجه جدي به مقوله لجستيك 
هس�تند. در دنياي رقابتي كنوني، اهميت توجه به لجستيك كمتر از 
توجه به توليد نبوده و اكثر صاحب نظران »لجستيك ملي« را پشتيبان 
»توليد ملي« مي دانند. ش�ايد براي خوانندگان، دانستن اين موضوع 

جالب باشد كه بيشتر كشورهاي توسعه يافته سال هاي متمادي است 
كه »سهم هزينه هاي لجستيكي از توليد ناخالص داخلي« را به عنوان 
يك ش�اخص كالن اقتصادي به صورت ساليانه اندازه گيري كرده و 

به دنبال بهبود آن هستند. 
در كن�ار اهمي�ت اي�ن موضوع در س�طح اقتص�اد كالن، موضوع 
لجس�تيك در س�طح بن�گاه و اقتصاد خ�رد نيز از ديرب�از اهميت 
و جايگاه خود را داش�ته اس�ت. در دنياي رقابت�ي امروز، موضوع 
كاه�ش هزين�ه و افزايش س�رعت ارائه محصول ي�ا خدمت به 
مشتري از اهميت ويژه اي برخوردار شده است كه در هر دو مقوله 

هزينه و سرعت، لجستيك نقش بسيار كليدي دارد. 
بنگاه هاي اقتصادي س�عي مي كنند ب�ا كاهش هزينه ها و افزايش 
ق�درت و س�رعت پاس�خگويي خود، مش�تريان بيش�تري را در 
س�طح ملي و بين المللي جذب كنند. لذا صاحب�ان صنايع با بهره 
گرفتن از سيس�تم هاي لجس�تيكي كه نقش عمده اي در كاهش 
هزينه و افزايش س�رعت پاسخگويي دارند، مي توانند نه تنها در 
گسترش بازار محصوالت خود در داخل موفقيت هاي چشمگيري 
حاصل كنند، بلكه خواهند توانست قدرت رقابت پذيري خود را در 

صادرات منطقه اي و بين المللی افزايش دهند.
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ــورمان  ــب وکار کش وضعیت کنوني فضاي کس
ــهم قابل توجه  ــتقیم و س و همچنین تاثیر مس
ــده  ــتیكي بر قیمت تمام ش ــاي لجس هزینه ه
ــا 30 درصد  ــه در برخي صنایع ت ــول ک محص
ــامل مي شود؛ باعث  از هزینه هاي تحویل را ش
اهمیت یافتن بیش از پیش موضوع لجستیک 
براي صاحبان بنگاه هاي اقتصادي در کشورمان، 
ــدن یارانه ها و  ــس از هدفمند ش به خصوص پ
ــده  ــدن نهضت کاهش قیمت تمام ش مطرح ش
ــرایط کنوني، تدبیر و  ــت. در ش کاال، شده اس
ــازي براي بهبود عملكرد لجستیكي  تصمیم س
در کشورمان کامال ضروري است و نیاز صنایع 
و کسب وکارهاي مختلف به برگزاري جایزه اي 
ــتیک« به عنوان  تحت عنوان »جایزه ملي لجس
ــتیكي  یكي از راهكارهاي بهبود عملكرد لجس
ــن بنگاه هاي اقتصادي  ــالم بی و ایجاد رقابت س
ــود. هدف اصلي و کالن  ــاس مي ش کامال احس
ــویق و هدایت  ــتیک«، تش ــزه ملي لجس »جای
ــور در جهت  واحدهاي صنعتي و خدماتي کش
حرکت در مسیر تعالي فعالیت هاي لجستیكي 
است. این جهت گیري نهایتا منجر به »افزایش 
ــده«،  تمام ش ــت  قیم ــش  »کاه ــره وري«،  به
ــودآوري  »کاهش زمان تحویل« و »افزایش س
ــد.  ــي و خدماتي« خواهد ش ــاي صنعت بنگاه ه
ــرمایه گذاران  ــویق س ضمن اینكه منجر به تش
در شكل دهي شرکت هاي تخصصي ارایه دهنده 
ــرکت هاي  ــا نام ش ــتیكي که ب ــات لجس خدم
لجستیكي طرف سوم )3PL( شهرت یافته اند، 

خواهد شد. 

ــي که  ــر از مزایای ــي دیگ برخ
ــتیک«  براي »جایزه ملي لجس

مي توان برشمرد عبارت اند از: 
ــكان  9 ام ــازي  فراهم س

توان  ــه  ــازي و مقایس کمي س
مختلف  ــع  صنای ــتیكي  لجس
کشور با سایر کشورهاي پیشرو؛

ایجاد فضاي مناسب جهت  9
 )Benchmarking( الگوبرداري 
ــن واحدهاي  ــتیكي در بی لجس

صنعتي؛ 
ــاي  9 بنگاه ه ــه  ب ــک  کم

ــور در طراحي و ایجاد فرایندها،  ــب وکار کش کس
ساختار و مدل مناسب ارتقاي لجستیكي خود؛

ــاي تأمین و  9 ــش رقابت پذیري زنجیره ه افزای
صنایع مختلف؛

افزایش چابكي زنجیره هاي تأمین؛ 9
کمک به کاهش هزینه هاي لجستیكي، کاهش  9

قیمت تمام شده و در نتیجه افزایش رضایت ملي؛
ــش توانمندي  9 ــتاي افزای ــازي در راس الگوس

لجستیكي صنایع مختلف؛
تقدیر و تشویق واحدهاي صنعتي و خدماتي  9

برتر بر اساس معیارهاي »جایزه ملي لجستیک« 
ــه هدف این جایزه  مخاطبان و به عبارتي جامع
ــزه اقدام  ــراي دریافت این جای ــه مي توانند ب ک
ــترده اي از دست اندرکاران و  نمایند، طیف گس
ــتیک )چه  ــب وکارهاي فعال در حوزه لجس کس

ــب وکارهاي فعال در امور لجستیكي و چه  کس
ــب وکارهاي دریافت کنند. امور لجستیكي(  کس
ــرد. این طیف  ــران را در بر می گی ــور ای در کش
ــات  ــان خدم ــي، متقاضی ــتگاه هاي دولت از دس
لجستیكي  ارایه دهندگان خدمات  ــتیكي،  لجس
ــي حوزه  ــات تحقیقات ــگاه ها و مؤسس ــا دانش ت

لجستیک را شامل مي شود.
ــا این توصیفات و درک اهمیت و جایگاه »جایزه  ب
ملي لجستیک« در کشورمان، انجمن لجستیک 
ــتیک  ــران )به عنوان انجمن علمي متولي لجس ای
ــت تا اولین دوره جایزه ملي  ــور( برآن اس در کش
لجستیک را در آذرماه امسال برگزار کند. این مهم 
ــه مطالعات و پژوهش هاي  که با همكاري مؤسس
ــت، به عنوان نقطه  ــي انجام خواهد پذیرف بازرگان
ــتیک کشور محسوب شده  عطفي در تحول لجس
ــود، مورد توجه و استقبال هم  و پیش بیني مي ش

بخش دولتي و هم بخش خصوصي قرار گیرد. 

هدف اصلي و كالن »جايزه ملي لجسـتیک«، 
و  واحدهـاي صنعتـي  هدايـت  و  تشـويق 
خدماتـي كشـور در جهـت حركت در مسـیر 

تعالي فعالیت هاي لجستیکي است.
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آزادسازی تجارت و فن آوری اطالعات بی وقفه در 
حال توسعه بوده و در مقابل مرزهای ملی به طور 
ــده و مرزهای بین المللی تجارت  فزآینده محو ش
ــوده شدن می باشند. در نتیجه تولید  در حال گش
ــرعت گسترش می یابند.  و بازاریابی جهانی به س
ــط عملیاتی،  ــک چنین محی ــت تطبیق با ی جه
شرکت های بین المللی در پی تولید و ساختارهای 
ــی آن بتوانند به منافعی  ــند که ط جدید می باش
ــت،  ــتاندارد جهانی اس ــه حاصل از تولید با اس  ک

دست یابند. 
ــتراتژی بین المللی  ــا این وجود، در ایجاد یک اس ب
ــایلی مطرح می گردد که باید مورد  عملیاتی، مس
ــه قرار گیرند ابتدا، از آنجا که بازارهای جهانی  توج
ــت تا در  ــند الزم اس ــان نمی باش متجانس و یكس
ــود.  ــای تولید، تنوع ایجاد ش ــواع طبقه بندی ه ان
ــد مارک های تجاری و تنوع متغیر سلیقه های  رش

ــتاندارد  ــتریان موجب می گردد تا تولیدات اس مش
ــیوه مشابه در سراسر دنیا خرید و فروش  با یک ش
شود. به هر جهت، واقعیت این است که تفاوت های 
ــلیقه مشتری ها و شرایط تولید وجود  مهمی در س
ــلیقه های  دارد.بدین ترتیب، اگر چه مارک ها و س
ــوند ولی تولیدات،  ــخص می توانند جهانی ش مش
ــطوح متنوعی از سفارشات می باشند  ــتلزم س مس
ــن گردد. همچنین  ــورهای خاص تأمی تا نیاز کش
ــداری و بی ثباتی در هماهنگی  ــی که ناپای از آنجای
استراتژی عملیات جهانی در سطح باالیی قرار دارد، 
پیچیدگی مدیریت زنجیره های عرضه بین المللی 

می تواند هزینه های باالتری را در برگیرد.
ــتیک شكل  ــي جدید بنام لجس در این اثنا چالش
ــک توجه دقیق  ــتلزم ی مي گیرد. این چالش مس
ــز در مدیریت، تولید و  ــد و به اندازه تمرک می باش

توزیع اهمیت یافته است.

ــن برانچ ) 1990 ( در فرهنگ لغت اصطالحات  آل
کشتیرانی، لجستیک را اینگونه تعریف کرده است:
لجستیک "فرآیند / مكانیزم جابه جایی / توزیع کاالها 
ــده و  ــی و کارایی هزینه در آن حفظ ش که اثربخش
ــازمان های مرتبط و تكنولوژی هایی که به منظور  س
دستیابی بدین اهداف مورد نیاز بوده که می توان آنها را 
به عنوان توانایی تحویل درست کاال 1، سر وقت2 و در 
مكان مناسب3 خالصه کرد ." او همچنین اظهار داشته 
که این تعریف اساساً مفهوم JIT)Just In Time( را 
در بر گرفته و بر بسته های خدماتی با کیفیت که در آن 
بر حفاظت از کاال و مسوولیت پذیری به منظور تنظیم 
مؤثرتر و مدیریت فرآیند حمل و نقل تأکید دارد شامل 
می شود. این فرآیند به گونه مؤثری نقش های مدیریت 
مواد و مدیریت توزیع را در یک کارکرد کلی ترکیب 
می کند. او همچنین زنجیره لجستیک را به این  شرح 

توصیف می کند:

مراكز لجسـتیکي و نقش آنها در بنادرمراكز لجسـتيكي و نقش آنها در بنادر

دكتر حميدرضا آبائي
مدير كل امور مناطق ، بازاريابي  و سرمايه گذاري

اكثر قريب به اتفاق متخصصين بر اين باورند كه محيط تجارت جهانی در اين ده سال نسبت به صد سال گذشته 
از تحوالت فراتری برخوردار بوده است. اين تحوالت باعث شده تا در عمليات تجاری شركت های بين المللی با 
توجه به نقش جديد آن ها تغييرات قابل توجهی صورت پذيرد. از آنجايي كه ش�ركت های بين المللی خواهان 

دستيابی به يك سود رقابتی در بازار می باشند، سيستم های جديد توزيع به وجود خواهند آمد.
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زنجیره لجستیک "فرآیند جابه جایی / توزیع کاالها 
از طریق کلیه عناصر لجستیک که از منابع عرضه 
ــروع و به واحدهای تولیدی / مونتاژ / فرآوري4  ش
رسیده و آنگاه به نقاط توزیع فرستاده می شود را به 

عنوان زنجیره لجستیک شناسایی کرده اند." 
ــدن،  ــریع جهانی ش ــا در نظر گرفتن روند تس  ب
پیچیدگی کار لجستیكی بطور فزاینده و تصاعدی 
تحت تأثیر عواملی چون میزان رویه افزایش تولید، 
ــد بازار و شماری از  چرخه های کوتاه تر تولید، رش

زنجیره های عرضه قرار می گیرد. 
ــگاه آن ها در حمل  ــا توجه به نقش بنادر و جای ب
ــترین  و نقل خصوصاً حمل و نقل دریایي که بیش
ــه خود  ــارت را ب ــي کاال در تج ــهم از جابجای س
ــه طراحي  ــث گردیده ک ــاص مي دهد باع اختص

جدیدي از فعالیت در بنادر صورت گیرد. 
ــیوه  ــب ش بنادر به عنوان نقاط توقف کاال بر حس
ــرعت  ــل و نقلي و تمرکز ترافیكي کاال، به س حم
ــم مناطقي که در آن فعالیت هاي با ارزش  در حك
ــوند بطوري  افزوده صورت مي گیرد،  تبدیل مي ش
که مناطقي در بنادر که به فعالیت هاي اقتصادي و 
صنعتي مي پردازند تشكیل و به خدمات لجستیک 

کاالهاي دریایي تخصیص مي یابند.
ــن خدمات  ــدري تامی ــر جوامع بن ــه نظ از نقط
ــتریان را در  ــاداري روز افزون مش ــتیكي وف لجس
ــوي آنها را در  ــاه مدت و تقاضاي جدید از س کوت
میان مدت و بلندمدت موجب مي شود و این تاثیر 
تجاري بطور فزاینده در بازار خدمات بندري شرایط 
رقابتي را فراهم مي آورد که مبین باالترین سطح 
ــتیكي مي باشد. بنابراین عوامل  از یک مرکز لجس
موثر در خدمات لجستیكي بنادر موجب گردیده 
تا تمرکز و صرفه جویي هاي مقیاس در شیوه هاي 
ــل و نقل دریایي ایجاد  حمل و نقل از جمله حم
ــامل کاهش هزینه هاي ثابت و قیمت  شود که ش
تمام شده کاالها مي باشد بدین معنا که شیوه هاي 
توزیع در بنادر با کاهش هزینه ها و توسعه خدمات 
کیفي تر، شكل نویني به خود گرفته و بنادر مذکور 
ــافت طوالني تر و  ــي را که نیاز به طي مس کاالهای

حجم بیشتري دارند را در خود جاي مي دهند.

ــرایط تجاري بین المللي را  این تغییرات نه تنها ش
دگرگون مي سازد بلكه بر اصالحات اقتصادي ملي 
و منطقه اي بنادر نیز تاثیر مي گذارد و با تخصصي 
ــاختارها و الگوهاي حمل و نقل و توزیع  شدن، س
کاال تاثیر پذیرفته و تداوم رقابت جویي یک بندر را 
در زنجیره حمل و نقل و نقش فعال آن را در زنجیره 
با ارزش افزوده و خدمات لجستیكي فراهم مي آورد.
ــش از یک کانون چند  ــه، یک بندر بی با این هم
وجهي که پایگاه ارتباطي بین حمل و نقل دریایي 
ــوب مي شود، به  و زمیني)جاده اي و ریلي( محس
ــتیكي با نقش فعال در  ــكوي لجس عنوان یک س
ــي گردیده و به بندر  ــره با ارزش افزوده تلق زنجی
ــه از آنجمله  ــد ک ــاي مضاعفي مي بخش مزیت ه
گرایش تجاري در خصوص ترافیک موجود و ایجاد 
و اجراي فعالیت هاي اقتصادي که ترافیک جدید را 

در آینده ارتقاء مي دهد خواهد بود.
ــعه  ــي مضاعف توس ــاي رقابت ــن مزیت ه بنابرای
ــدر را بر آن  ــتیكي، مقامات بن ــاي لجس فعالیت ه
ــردي و عملیاتي خود را با  ــي دارد تا اهداف راهب م
بهینه سازي عملیات چند وجهي در راستاي بنادر 
ــكل نقاط کلیدي در زنجیره تامین و حمل و  به ش
ــمت کارآمدي و  نقل تقویت نمایند و بنادر را به س
ــوق دهند که الزمه آن  ــرعت در جریان کاال س س
بهینه سازي جریان فیزیكي کاال و تبادل اطالعات 
مربوط به آن، هماهنگي در تمامي شقوق کاري و 
زنجیره عملیاتي بندر، یكپارچگي زنجیره عرضه و 
تأمین، کاهش چرخه زمان ارایه خدمات و تقاضا و 

افزایش در میزان تولید  مي باشد.

نتيجه گيری: �
ــادر به مراکز  ــد تبدیل بن ــان گونه که بیان ش هم
لجستیكی در صورتی که اقدامات الزم جهت رقابتی 
ــنی  ــم انداز روش ــود، دارای چش بودن آنها انجام ش
ــورها  ــت. افزایش تجارت میان کش ــه اس در منطق
ــه و در نتیجه  ــد ترافیک کاال در منطق موجب رش
ــدری مربوط  ــدن تجهیزات بن ــاء و مدرنیزه ش ارتق
ــاید بتوان حجم  ــد. ش به جابه جایی کاال خواهد ش
افزایش یافته کاالها را به اهمیت استراتژیكی مراکز 
ــتیكی در بنادر ارتباط داد. افزایش حمل کاال  لجس

ــتی در نهایت، بهره گیری از مراکز لجستیكی  با کش
ــت می نماید. همان گونه که بر حجم کاالها  را تقوی
افزوده می شود، احتمال اینكه فرستندگان کاال بطور 
استراتژیک به سوی الگوی لجستیكی مبتنی بر زمان 
و ارزش افزوده سوق یابند بیشتر و بیشتر می گردد. 
به عالوه، تحول مهمی که مشاهده می شود تبدیل 
شیوه متداول ارایه خدمات لجستیكي به شیوه مبتنی 
بر کاهش هزینه و زمان می باشد. با آگاهی روز افزون 
از مزایای مراکز لجستیكی، ادارات بندر و دولت های 
منطقه در حال الگو برداری از بنادر پیشرفته در امر 
توسعه مراکز لجستیكی در حوزه های بندری هستند.
آخرین عاملی که به ایجاد بهتر مراکز لجستیكی 
در بنادر کمک نموده و شكل می دهد، وجود ارایه 
ــد،  ــتیكی رقابتی مي باش دهندگان خدمات لجس
ــدن یک شرکت لجستیكی به  بطوریكه تبدیل ش
یک ارایه دهنده مشتری مدار و در نهایت به یک 
ارایه دهنده متخصص خدمات، رمز موفقیت آمیز 

ایجاد مراکز لجستیكی در بنادر می باشد.
 تجارت روز افزون بنادر پیشرفته در سراسر جهان 
ــه از ارایه دهندگان  ــت ک نمایانگر این مطلب اس
خدمات لجستیكي پیشرفته بهره فراوان برده اند. 
با وجود اینكه بسیاری از متخصصین، چشم انداز 
ــور می کنند، باید  ــنی را برای این مراکز تص روش
اذعان داشت که در این زمینه کمبودها و مشكالت 
ــدری در نظر دارد در  ــی وجود دارد و اگر بن فراوان
ــتیكی موفقیتی بدست آورد،  ساخت مراکز لجس
ــكالت و کمبودها را رفع نماید. البته  باید این مش
ــتیكی  موانع مهمی در زمینه احداث مراکز لجس
ــدري و مباحث  ــث قوانین و مقررات بن در مباح
نرم افزاري مشاهده می شود که مي بایست توسط 

دولت ها به ساده ترین شكل تسهیل گردد. 

زيرنويس: �
 1- Right Product

2- Right Time

3- Right Place

4-Proccesing
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 توسعه اقتصادي، تجارت و حمل و نقل به شدت با 
یكدیگر در ارتباط هستند. جهانی شدن و گسترش 
بازارهای اقتصادی جهان مبادالت تجاری را تسریع 
می نماید و جریانات حمل و نقل را افزایش می دهد. 
جهاني شدن اقتصاد جهان مبین یک رشد پایدار 
طي 20 سال گذشته است که تجارت بین المللي 
ــیده و نرخ رشد آن را به دلیل تولید  را ارتقا بخش

جهاني دو برابر نموده است.
ــدن عبارت اند از: عوامل  ــل فرایند جهاني ش عوام
ــاري و عامل حمل و نقل و  ــادي و عامل تج اقتص

لجستیكي.
ــدن نیز موجب افزایش بي  با این همه جهاني ش

ثباتي و توسعه متغیر می شود. 
ــعه یافته بیانگر  ــورهاي توس تجارت در میان کش
سهم معامالت بین المللي است. مبادالت در میان 
ــنتي-ایاالت متحده، ژاپن و اتحادیه  قطب هاي س

ــوم تجارت جهان را تشكیل مي دهد.  اروپا یک س
مشارکت آسیاي جنوب شرقي در تولید و تجارت 
ــته  ــیرصعودي داش بین المللي از دهه 1980 س
ــت غیر قابل انكار  ــوان کنوني آن یک واقعی و ت

است.

فراين�د تاثير جهاني ش�دن اقتصاد بر  �
لجستيك: 

ــت که تجارت وحمل  ــدن عاملي اس جهاني ش
ــاس دو بعد  ــد و بر اس ــوت مي بخش ــل را ق ونق
ــاد کالن« و »اقتصاد خرد«. تغییرات در  »اقتص
الگوهاي توزیع موجب کاهش عملیات انتقال در 
ــود  بین تولیدکنندگان و مصرف کنندگان مي ش
ــا از سوي فناوري اطالعات و ارتباطات  که اساس
ــد  نوین که تجارت الكترونیكي را رونق مي بخش

تقویت مي شوند.

حمل و نقل و لجستيك �
برای انجام مبادالت تجاري، شیوه ها و پایگاه هاي 
ــاظ قیمت، کیفیت و  ــف حمل و نقل از لح مختل
دسترسي متفاوت هستند. در یک زنجیره یكپارچه 
حمل و نقل، شیوه هاي متفاوت از طریق پایگاه ها 
سطوح اصلي)فیزیكي، عملیاتي، اطالعاتي( موجود 

به یكدیگر مرتبط مي شوند.

 تحوالت اصلي لجستيكي و تاثير آنها  �
بر ترافيك وحمل و نقل                                                   

سه جریان را مي توان در یک فرایند لجستیكي 
ــان کاالیي که در  ــز کرد: 1- جری ــم متمای از ه
ــود.  آن کاال از مبدا تا مقصد نهایي کنترل می ش

2- جریان کاالي ذخیره 3- جریان اطالعات.
ــدر و دریا: حمل  ــاي موجود در ترافیک بن رونده
ونقل دریایي جهان 80 درصد تجارت بین المللي 

نقش لجستیکی بنادر 

در فرايند جهـاني شـدن
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را در بر مي گیرد. تحوالت اخیر حمل ونقل جهان 
به واسطه سه عامل تخصصي شدن، اضافه ظرفیت 

و آزاد سازي مشخص مي شود.

عمليات لجستيكي بنادر �
 بنادر به جهت حمل کاال به عنوان نقاط تمرکز ترافیک 
ساخته مي شوند که در آن زنجیره کاالي دریا به ساحل 
متوقف مي شود و به تبع آن رشد فعالیت هاي با ارزش 
ــعه  افزوده را موجب مي گردد. مزیت هاي رقابتي توس
ــي دارد تا اهداف  ــتیكي مقامات بندر را بر آن م لجس
راهبردي و عملیاتي خود را با بهینه سازي عملیات چند 
وجهي در راستاي تبدیل بنادر به شكل نقاط کلیدي در 
رنجیره حمل ونقل تقویت کنند. علي رغم این واقعیت 
ــوب مي گردند، ولي  که بنادر، نقاط توقف کاال محس
باید سعي شود که به عنوان اولین راهبرد پایه، جریان 
ــریع تر انجام پذیرد.  کاالي بندر هر چه کارآمدتر و س
ــر در عبور کاال از بنادر،  به موازات راهبرد انعطاف پذی

تاثیر بر ترافیک؛ حمل و نقل روندهاي اصلي

فواصل طوالني تر، حجم افزایش یافته حمل و نقل تمرکز تولیدات و انبارها

محموله هاي کوچكتر، حمل ونقل)جاده اي( سریع تر و کاهش 
عوامل مربوط به کاال

کاهش ذخایر کاال و 
مراحل تحویل به موقع

کاهش تعداد عرضه کنندگان شرکت هاي حمل ونقل؛ 
افزایش حمل و نقل جاده اي برون زایي کاال

یكپارچگي زنجیره 
عرضه کننده

جریانات تقاضا مدار به سفرهاي بیشتر و کارآیي کمتر حمل 
ونقل منجر مي گردد

کاهش چرخه زمان 
تقاضا

محموله هاي کوچكتر، افزایش در دفعات سفر افزایش در میزان تولید

ــک توقف زنجیره کاال در بندر نیز مقامات بندر  بي ش
ــبرد توسعه فعالیت هاي لجستیكي،   را مجبور به پیش
به عنوان دومین راهبرد پایه، در بنادري مي نماید که 
قدرت رقابت آنها در حال افزایش است. یكي از شرایط 
افزایش رقابت در بنادر به عنوان پایگاه هاي لجستیكي 

ورود آنها به یک سیستم حمل ونقل یكپارچه است. 
در هر صورت جامعه IT و اقتصاد نوین به ترتیب 
ــبكه  ــو مرتبط با یک ش ــتیكي ن ــه ظهور لجس ب
دیجیتالي با ارزش افزوده منجر مي گردد که طي 
ــتگي شرکت ها نیز  آن ITجامعه یكپارچگي وابس
حاصل مي شود. این شبكه لجستیكي این اطالعات 
ــفارش، ذخیره و  ــاي تولیدات، س ــت که به ج اس
انتقال داده مي شود. کانون هاي واقعي بندر در این 
شبكه ها نقاط ربط و تداخل محسوب شدند. هجوم 
اینترنت به شرکت ها و مكان هاي خصوصي موجب 
ــبكه بسیار وسیع و نامحدودي شد که  افزایش ش
دستیابي به تجارت الكترونیكي را به شكل جدید و 

با هزینه هاي مساعد ممكن مي سازد. 

تغيير فرايند IT در مرحله لجستيكی بنادر �
ــت،  ــكل گیری اس اخیرا جامعه نوینی در حال ش
ــه در آن اطالعات در  جامعه فن آوری اطالعات، ک
کلیه حوزه ها یک عنصر ضروری را تشكیل می دهد 
و با خود یک اقتصاد جدیدی به همراه می آورد. این 
اقتصاد جدید در یک شبكه پیچیده، آزاد و جهانی 
ــاس مدیریت ناملموس از  ــكیل شده که بر اس تش
قبیل اطالعات پایه ریزی می شود. افزایش آگاهی و 
دانش از طریق روابط جدید انسانی و تجاری تامیزان 

چشمگیری ارتباطات را نیز به همراه می آورد.
ــور این اقتصاد و جامعه  ــل کلیدی که در ظه عوام
نوین نقش دارند شامل فرآیند جهانی شدن اقتصاد 
و آزاد سازی بازار و توسعه ICT، خصوصا از طریق 
پدیده انقالبی اینترنت است. عوامل یاد شده موجب 
ــود؛ بدان معنا  ــعه تجارت الكترونیكی می ش توس
ــاری از طریق انتقال داده ها میان  که معامالت تج
شرکت ها، تولیدکنندگان و مصرف کنندگان یا میان 

شرکت ها و ادارات دولتی افزایش می یابد. 

برگرفته از کتاب راهنمای توسعه مناطق فعالیت های لجستیكی 
در بنادر انتشارات سازمان بنادر و دریانوردی
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تاثیر بنادر هند در لجستکی و زنجیره تامین

نقش بنادر در زنجیره تامین بین المللی به گونه ای 
است که با فراهم کردن شرایط حمل و نقل، مناطق 
مختلف را به هم متصل می کند. کاربرد بنادر از نسل 
اول تا نسل چهارم دستخوش تغییر و تحوالتی بوده 
که امروز آن را به صورت مناطق صنعتی و همچنین 
مناطقی برای توزیع کاالها شاهد هستیم. با توجه به 
انبارهایی که در بنادر ساخته شده و همچنین شبكه 
ــیس شده  حمل و نقلی که به خوبی در بنادر تاس
ــت، می توان گفت که بنادر از جمله مكان های  اس
ــاب  ــتیكی به حس ــذاب برای کاربردهای لجس ج
می آیند. بسیاری از بنادر اکنون به این فعالیت ها به 
ــد اقتصادی و مناطق  عنوان یک عامل مهم در رش
ــور نگاه می کنند. هند از نظر اقتصادی  داخلی کش
در جایگاه باالیی قرار دارد و انتظار می رود عملكرد 
بنادر در هند افزایش یابد. از این رو، باید جنبه های 
ــرای بنادر در بازارهای  یكپارچگی زنجیره تامین ب

ــدی مثل هند بررسی شود. هدف از این  رو به رش
بررسی تعیین پارامترهای یكپارچگی زنجیره تامین 
ــت. این بررسی  و ارزیابی رقابت پذیری در بنادر اس
بعدها باعث بوجود آمدن چالش ها و محدودیت هایی 
ــود، بنادر در کشورهای درحال توسعه مانند  می ش
ــادر در زنجیره تامین رو به رو  هند با یكپارچگی بن

می شوند.

تجارت هند از طريق كانتينر  �
هند دارای خط ساحلی وسیع چند هزار کیلومتری 
ــت و همچنین 13 بندر اصلی دارد. حدود 95  اس
ــوی این بنادر  ــد از تجارت خارجی هند از س درص
ــا توجه به میزان کانتینر کردن  صورت می گیرد. ب
ــورت می گیرد، هند باالترین  کاال که در جهان ص
رشد حمل کاال با کانتینر را در پنج سال اخیر داشته 
است. با نگاهی به ترکیب و ساختار تجارت خارجی 

هند، محصوالت وارداتی سنگین عمدتا متشكل از 
نفت، مواد خام، روغن خوراکی، غالت، کود شیمیایی 
ــنگین متشكل از مواد  و غیره و محصوالت غیر س
شیمیایی، ابزارهای ماشینی، ماشین آالت الكتریكی 
و غیر الكتریكی، ابزارهای علمی، محصوالت پزشكی 
ــه محصوالت  ــت. درحالی ک ــی و غیره اس و داروی
صادراتی عمدتا محصوالت کشاورزی از جمله چای، 
قهوه و مواد معدنی، سوخت های معدنی و روغن ها، 
ــاجی،  ــی و تولیدی مثل نس ــوالت مصنوع محص
ــت. با توجه به روند رو به  گلیم بافی و فرش و ... اس
رشد سریع تجارت جهانی و صنعتی شدن جهان، 
تغییرات ساختاری در محصوالت وارداتی و صادراتی 
ــد منجر به افزایش محصوالت کانتینری از  می توان
ــاجی و لباس ها،  ــاورزی، نس جمله محصوالت کش

محصوالت دارویی و ابزارآالت شود. 
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يكپارچگی زنجيره تامين �

تكامل بنادر �
نقش بنادر در زنجیره تامین بین المللی به گونه ای 
است که با فراهم کردن شرایط حمل و نقل مناطق 
مختلف را به هم متصل کند. اما با صنعتی شدن و 
توسعه در بازارهای جدید، روند محصوالت و تجزیه 
بازار و همچنین کاربردهای بندر از نسل اول یعنی 
آنكتاد تا بنادر نسل چهارم که امروز شاهد آن هستیم 
روند رشد بسیار چشمگیر است. اما قابل قبول ترین 
ــعه و پیشرفت بنادر مدلی است  مفهوم از نظر توس
ــال 1980 رشد و نمو پیدا  بنام برد )Bird( که س
کرد. تجزیه مناطق بندر مدل برد را توسعه و روابط 
بین شبكه دریایی و داخلی را گسترش می دهد. این 
تجزیه دسترسی محلی و داخلی به بندر را به شكل 
ــتراتژی ها و سیاست های بازار توسعه می بخشد  اس
ــه مراکز توزیعی  ــور خیلی نزدیک ب ــه ط و آن را ب
محموله های درون مرزی مرتبط می کند. وضعیت 
و تحول این تجزیه سازی چشم انداز توسعه بنادر را 
به یک مرحله باالتر از نظر جغرافیایی یعنی ماورای 
محیط بندر گسترش می دهد. تغییرات ساختاری 
ــتیک  الگو های جدیدی از توزیع محموله  در لجس
ــی هستند  ــت. بنادر دارای نقش را بوجود آورده  اس
ــیار فراتر از ارایه خدمات پایه ای و اصلی به  که بس
منظور ایجاد ارتباط بین دریا و زمین عمل می کنند 
و بنابراین بنادر را به مكانی مناسب و عالی برای قرار 
دادن اقالم مبدل می سازد که در صنعت لجستیک 
به آن ارزش می بخشد. این تغییرات در سطح بازار و 
لجستیک منجر به تغییرات اساسی در سراسر بندر 
خواهد شد. بنابراین بنادر به سمت زنجیره تامین 
ــتریان خود  حرکت می کنند تا نیازهای متغیر مش
ــازند و نقش آن را در مدیریت زنجیره  را برطرف س

تامین ایفا نماید.
ــوان به عنوان یک مجموعه  زنجیره تامین را می ت
ــراد، تكنولوژی،  ــازمان ها، اف ــتماتیكی از س سیس
ــات و منابع درگیر در جهت ارایه  فعالیت ها، اطالع
ــتریان تعریف کرد. لجستیک یک  خدمات به مش
ــه به مطلوبیت  ــت ک ــی از زنجیره تامین اس کانال
زمانی و مكانی منجر می شود. لجستیک یكپارچگی 
اطالعات، حمل و نقل، انبارداری، جابه جایی مواد، 
بسته بندی و گهگاهی امنیت کاال را دربر می گیرد.

ــازمان برطرف  ــر حاضر، الزمه موفقیت س در عص
ــریع نیازهای مشتریان است. یعنی اینكه  کردن س
محصوالت را در زمان و همچنین با قیمت مناسبی 
ــتریان را  ــیله تقاضای مش ــه دهند تا بدینوس ارای

پاسخ گو باشند.
این همان زنجیره تامینی است که در آن بندر حكم 
ــن و دریا را دارد. یكپارچگی  یک میانجی بین زمی
ــیار ضروری  ارتباطات در بین این زنجیره امری بس
ــره تامین به  ــاط مهمی از زنجی ــت. بنادر ارتب اس
ــمار می آیند، زیرا گروهی از سازمان ها که در آن  ش
اپراتور های لجستیک و حمل و نقل درگیر هستند 

را با هم مرتبط می کند.

بنادر در زنجیره  یكپارچگی 
ــر دو نوع  ــن می تواند ب تامی
ــی افقی  ــد.1( یكپارچگ باش
ــدری  ــای بن ــه ترمینال ه ک
ــان را در بر  ــر جه در سراس
ــی  یكپارچگ  )2 ــرد.  می گی
عمودی که طیف وسیعی از 
خدمات تامین شده از سوی 
ــادر را در بر می گیرد که با  بن
مناطق ساحلی داخلی ارتباط 
دارند. در این نوشتار، توجه ما 
ــه یكپارچگی عمودی  تنها ب

بنادر در زنجیره تامین متمرکز است. بنادر می توانند 
به دو شكل در زنجیره تامین  یكپارچه شوند. اول، با 
توسعه محدوده جغرافیایی و کاربرد خود که بسیار 
ــكل سنتی است و  فراتر از مراقبت از محموله به ش
ــردن اپراتورهای حمل و نقل و  دوم، با یكپارچه ک
تامین کنندگان لجستیكی. بسیاری از بنادر توسعه 
یافته در جهان فعالیت های لجستیكی را یكپارچه 
کرده اند تا بتوانند از این طریق با سایر بنادر جنبه 
رقابتی داشته باشند. مراکز لجستیكی در نزدیكی 
بنادر فراهم شده اند تا بتوانند به طور موثر صنایع را با 
فعالیت های لجستیكی ترکیب کنند. یكپارچه سازی 
ــاحل بنادر می تواند از طریق استراتژی های  در س
مختلف همچون ترمینال های بین المللی، مكان های 
انبارداری، مراکز لجستیكی یا ترکیبی از یک یا تمام 
این کاربردها صورت گیرد. به منظور تسهیل نقش 
ــتیكی، بسیاری از بنادر مانند  بنادر در کاربرد لجس
ــنگاپور، هنگ کنگ و ژاپن مناطق  بندر روتردام، س
ــدازی کرده اند.  مناطق تجاری  تجاری آزاد را راه ان
آزاد به منظور تسهیل کاربردهای مشابه در سنگاپور 
توسعه یافته اند. کاالها می توانند در این منطقه بدون 
مدرک گمرکی تا زمان روانه بازار شدن انبار شوند. 
ــوند و دوباره با  آنها همچنین می  توانند پردازش ش

کمترین مرسومات گمرکی صادر شوند.

يكپارچگی زنجيره تامين و رقابت بندر �
ــری بنادر را تعیین  ــه عواملی که رقابت پذی ازجمل
می کنند می توان به هزینه های بندر، قابلیت اعتماد، 
ــل، ایمنی و امنیت  ــان عبور، هزینه حمل و نق زم
ــاره کرد. حامالن کاال باید محموله های  کاالها اش
خود را از مسیری عبور دهند که کمترین هزینه را 
برایشان رقم بزند و در عین حال بهترین دسترسی 
را به مناطق داخلی داشته باشد. توانایی بندر برای 
ــتمی جهت  ــاخت ها و طراحی سیس تامین زیرس
ــل در زنجیره تامین یک  ــهیل روند حمل و نق تس

پارامتر مهم از یكپارچگی بندر محسوب می شود.
مشتریان به دنبال طیف وسیعی از خدمات متنوع 
هستند. در نتیجه، رقابت های بندری امروزه تاحد 
بسیار زیادی به توانایی بندر به منظور یكپارچه سازی 
ــتگی دارد. از این رو،  ــی بس ــره تامین جهان زنجی
ــخیص پارامترهایی که یكپارچه سازی بندر در  تش
ــازند و تاثیر آن بر  ــره تامین را توانمند می س زنجی

رقابت پذیری بندر امری ضروری به حساب می آید. 
تشخیص این پارامتر ها بنادر را در ایجاد استراتژی ها 
به منظور افزایش یكپارچگی و دستیابی به مزایای 

رقابتی تسهیل می کند.

پارامترهای يكپارچه سازی زنجيره تامين �
ــادر در زنجیره توزیع کاال یک پل  حمل و نقل: بن
ارتباطی محسوب می شوند. زمان و هزینه حمل و 
نقل، مدل توزیع داخلی کاال را تعیین می کند. یک 
بندر باید قادر به تامین ارتباطات جاده ای و ریلی به 
مناطق ساحلی و داخلی باشد. کاهش میزان حمل 
و نقل یكی از جنبه های اصلی حمل و نقل مرکب 
ــرای فراهم کردن  ــمار می رود. توانایی بندر ب به ش
ارتباطات بهینه و یكپارچه با مناطق داخلی کشور 

بر رقابت پذیری آن تاثیر خواهد گذاشت. 
انبار داری: انبار می تواند به عنوان مكانی برای ذخیره 
کاال بین زمان تولید و توزیع محسوب شود. در مورد 
ــول صرفه جویی های  ــتیک، انبار کاال بر اص لجس
ــت و برای انبار کردن مقادیر  تولید انبوه اثر گذار اس
ــن در هزینه حمل و نقل  ــت، بنابرای زیاد مفید اس
صرفه جویی می شود. از اینرو، قرار گرفتن موقعیت 
انبارها در نزدیكی بنادر از این جهت است که جریان 

سریع انتقال کاالها اتفاق بیفتند.
خدمات ارزش افزوده: در مورد بنادر، خدمات ارزش 
افزوده می تواند با قابلیت تحكیم محموله های کشتی، 
انبار کردن و خالی کردن وسایل و تسهیالت، تراکم 
ــازی محموله ها و بسته بندی آنها ارتباط  و جداس
داشته باشد. کشتی های حمل و نقل دریایی امروزه 
بنادری را انتخاب می کنند که بتوانند این کاربردها 
ــاس این خدمات به یک  را تامین کنند. بر این اس
بندر ارزش می بخشد و رقابت پذیری آن را افزایش 
ــاوری: محیط  ــتفاده از اطالعات و فن می دهد. اس
ــطح مبادالت داده ها و  بندر تغییر کرده است و س
به اشتراک گذاشتن آنها در میان ذی نفعان افزایش 
یافته است. فناوری اطالعات به فرآوری سریع طیف 
ــیعی از اطالعات و داده ها بین بندر و ذی نفعان  وس
کمک می کند. همچنین سیستم های عامل به طور 
ــیار وسیعی از سوی اپراتورهای بندر برای طرح  بس
ــرار می گیرد.  ــتفاده ق ــزی یارد مورد اس و برنامه ری
نوع سیستم فناوری اطالعات که در بندر استفاده 

می شود بستگی به دسترسی منابع مالی دارد. 

فراهم شده اند  بنادر  نزديکی  در  لجستیکی  مراكز 
تا بتوانند به طور موثر صنايع را با فعالیت های 
در ساحل  يکپارچه سازی  كنند.  تركیب  لجستیکی 
مختلف  استراتژی های  طريق  از  می تواند  بنادر 
همچون ترمینال های بین المللی، مکان های انبارداری، 
مراكز لجستیکی يا تركیبی از يک يا تمام اين كاربردها 

صورت گیرد.
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دامنه و ابعاد تجارت الكترونيكی تا جايی اس�ت كه تجارت گسترش 
پيدا می كند. با اين رويكرد تمام خدمات دولت به بنگاه های اقتصادی 
برای انجام معامالت اقتصادی در سطوح ملی و بين المللی را می توان 
در نظر گرفت. خدمات حمل ونقل، بيمه و بانك نيز در اين عرصه مورد 
توجه خ�اص قرار می گيرد. با اين ديدگاه ديگ�ر نمی توان با اصطالح 
رايج تجارت الكترونيكی به موضوع نگريست. به خصوص در جامعه 
م�ا، تجارت الكترونيكی به مفاهيم و تعابي�ر محدودی در ميان عامه 
مردم اشاره می كند كه با اين شرايط ديگر پاسخگوی تمام ابعاد مورد 
نظر در نقش دولت ها و تجارت خارجی بين كشورها نيست. به همين 

دليل از عبارت تسهيل تجارت خارجی استفاده می شود.  
یكی از حلقه های الكترونیكی کردن فرآیندهای تجاری، حوزه اشتراک دولت 
الكترونیكی با تجارت الكترونیكی است. خدمات دولت به بنگاه های اقتصادی یا 
B 2 G است. بخشی از این حوزه شامل خدمات دولت به منظور روان سازی، 
کاهش هزینه، سرعت عمل و شفا ف سازی فرآیندهای تجاری خصوصا صادرات 
و واردات در زنجیره تامین، در سطح ملی و بین المللی است که به آن »تسهیل 
تجاری« گفته می شود. این موضوع از اساسی ترین موضوعاتی است که مورد 
توجه سازمان های سیاست گذار و موثر در عرصه اقتصاد بین المللی در کشورها 
ــازمان های بین المللی مرتبط با حوزه های  و ضمنا مورد توجه راهبردی در س

اقتصادی و تجاری بین  کشورها است.
ــاری  تج ــهیل  معموال به ساده سازی و هماهنگی در روال های تس

بین المللی  گفته می شود. در این تعریف روال های تجارت 
ــه  ب ــاری  فعالیت ها، ممارست و تشریفات تج

ــع آوری،  ــر در جم ــات درگی ارتباط ــه،  ارای
ــاز  ــورد نی ــای م ــردازش داد ه ه ی و پ ا ــر ب

جابه جایی کاال ها در تجارت بین کشورها گفته 
می شود.

ــته به زمینه و بخش های درگیر  ــهیل تجاری بس مفهوم تس
تعاریف متنوعی دارد. در حوزه حمل ونقل دریایی تسهیل تجاری 
ــتیک در جابه جایی کاال ها از طریق  کاهش یا روان سازی لجس
بنادر یا تشریفات گمرکی در یک بندر است. در سال های اخیر 
ــیع تری به تعریف تسهیل تجاری وارد شده و محیط با  نگاه وس

تعامالت تجاری را هم شامل می شود. با این دیدگاه، سیاست های 
داخلی و ساختارهای اقتصادی و حاکمیتی نقش مهمی در تسهیل 

تجاری دارند. برای مثال، شفافیت مقررات سازمان های دولتی موجب 
ــود. عالوه بر این،  ــاعد برای انجام تجارت می ش تامین یک محیط مس

ــتانداردها و تبعیت از قواعد بین المللی موجب تسهیل  هماهنگی در اس
تعامالت تجاری می شود.

تسهیل تجارت که یک بعد مهم برای رقابت پذیری تجارت کشورهاست، 
ــان در جابه جایی کاال ها و  ــر هزینه و زم ــب بهبود موث موج

خدمات می گردد.
از نگاه سازمان تجارت جهانی، تسهیل تجاری به 

بهبود روال ها و کنترل های مرتبط به 
ــورها برای  جابه جایی کاال بین کش

کاهش هزینه ها و حجم تشریفات 
ــه  افزایش  ــر ب ــوی دیگ و از س

بهره وری و اطمینان از رعایت اهداف مندرج در قوانین و مقررات مفید و موثر 
اشاره می کند که افزایش سهم تجارت در تولید ناخالص داخلی از مهم ترین نتایج 

آن محسوب می شود.
ــهم تجارت در تولید ناخالص جهانی حدود 30 درصد است که  هم اکنون س

پیش بینی می شود این نسبت تا سال 2020 به 50 درصد افزایش یابد. 
به منظور توسعه سهم تجارت در رفاه و پیشرفت کارها و بر اساس تجربیات 
ــی ترین راه حل های  ــه حوزه به عنوان اساس و مطالعات مختلف تاکنون به س

تسهیل تجاری در سطح ملی و بین کشورها اشاره شده است:
ــازمان های مهم  ــوی تمام س ــهیل روال های تجاری از س ح�وزه اول: تس
ــعه اقتصاد شمرده شده  بین المللی به عنوان یک موضوع حیاتی برای توس
است. روال های تجاری گلوگاهی است که نیاز به تسهیل تجاری را بیش از 

پیش تقویت می کند.
ــه منظور گردش  ــاخت های فناوری اطالعات ب ــتقرار زیرس ح�وزه دوم: اس
الكترونیكی اسناد تجاری و کاهش زمان و بهبود امنیت این اسناد در تجارت 
سطح ملی و بین کشورها. از اهداف مهم این زیرساخت ها می توان به دستیابی 
ــارت و یا اتصال  ــهیل الكترونیكی تج ــه فضای تجارت بدون کاغذ و یا تس ب
ــورهای طرف تجاری به یكدیگر به  ــاخت های پنجره واحد تجاری کش زیرس

مراکز مهم تجاری از جمله بنادر اشاره نمود.
حوزه سوم: استفاده از استانداردهای بین المللی که عمدتا توسط سازمان 
ــهیل تجاری و کسب و کار  ــوم به ایزو و مرکز تس ــتاندارد موس جهانی اس
ــته به سازمان ملل متحد و سایر نهادهای مرتبط وابسته  الكترونیكی وابس
به سازمان ملل و با مشارکت جمعی صاحب نظران و دستگاه های تخصصی 
ــورها تدوین و ارایه شده است. از اهداف مهم این  حوزه تجارت کش
ــاده، بدون وابستگی  ــتانداردها دستیابی به راه حل های س اس
و  ــزاری  نرم اف ــای  فناوری ه ــه  ب
ــخت افزاری خاص  س
و  ارزان  و 
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ــرفت و برای تمام  ــورها در هر سطح از پیش ــترس برای تمام کش قابل دس
بنگاه های تجاری در هر سطح و هر درآمد است.

اثرات و منافع تسهيل تجاری �
هزینه های انجام تجارت بسته به پیچیدگی یا طوالنی بودن روال های هر کشور 
ــتی فعل و انفعاالت  خصوصا گمرکات به طور متنوعی روی بهره وری و درس
کسب و کارها و دولت، انواع یا خصوصیات کاالها و نوع و اندازه کسب و کارها 
ــر می گذارد. جمع هزینه های انجام تجارت، ترکیبی از هزینه های مرتبط با  اث
ارائه اطالعات و اسناد به سازمان های مربوطه و هزینه های غیرمستقیم از قبیل 
ــود، است.  ــی از فرآیندها و مقررات ایجاد می ش آنچه به علت تاخیرهای ناش
مطالعات تجربی نشان می دهد که میزان هزینه های مستقیم و غیرمستقیم 
انجام تجارت بین 1 تا 15 درصد از ارزش کاالهای صادرشده را شامل می شود.
ــاهدات تجربی نشان می دهد که هزینه انجام تجارت برای  عالوه بر این، مش
ــاورزی و غذایی نسبت به کاالهای صنعتی بسیار باالتر است،  محصوالت کش
چراکه انتقال محصوالت غذایی و کشاورزی نیاز به روال ها و کنترل های خاص 
و بیشتری در گمرکات دارد. ضمنا بنگاه های اقتصادی کوچک و متوسط در 
ــتری می شوند. منافع ناشی از کاهش هزینه های  این موضوع دچار زیان بیش
انجام تجارت، بسته به کشورها، بخش های اقتصادی و انواع بازیگران تجاری از 

تنوع زیادی برخوردار است.
تجربیات به دست آمده برای برآورد آثار اقتصادی ناشی از اجرای راه حل های 
ــان می دهد که به ازای هر یک درصد کاهش هزینه های  ــهیل تجاری نش تس
ــدود 40 میلیارد دالر صرفه جویی در اقتصاد جهانی حاصل  انجام تجارت، ح

می شود که مستقیما بر رفاه ملت ها اثر می گذارد.
مهم ترين شاخص های تسهيل تجارت خارجی �

چهار ترکیب از شاخص ها برای بهبود کیفیت فرآیندهای تجارت خارجی در 
ــاخص هایی از قبیل بهره وری گمرکات، رفع  ــور برآورد شده است؛ ش هر کش
موانع اصلی در مقررات صادرات و واردات و تمامیت و درستی اقدامات 

و تشریفات اداری.
ــاخص ها بر پایه استقرار  ــته از این ش چهارمین دس
ابزارهای تسهیل تجاری توصیه شده از سوی 

ــهیل  تس ــز  تجاری و توسعه مرک
ــارت  ــی تج نیك و لكتر ا

به  ــته  وابس
ن  ما ز ــا س

ــل  مل

موسوم 
ــه  ب

 U N C E F A C T
است.

مطالعات  ــاس  اس ــر  ب
آثار  از  ــی  معتبر جهان
ــاخص ها روی  ــن ش ای
ــی  ــر کل ــر و اث یكدیگ
آنها بر تسهیل تجارت 
و  توصیه ها  ــی،  خارج
ــز  ــتانداردهای مرک اس
و  ــاری  تج ــهیل  تس
کسب و کار الكترونیكی 

ــازمان ملل بیشترین اثر را داشته و با کمترین هزینه بهترین بهره وری را به  س
دنبال داشته است.

اس�تانداردها و توصيه های مركز تس�هيل تجاری وابسته به  �
سازمان ملل 

ــته به سازمان ملل  ــب و کار الكترونیكی وابس ــهیل تجاری و کس مرکز تس
)UNCEFACT( تاکنون 35 توصیه تدوین و ارایه کرده است. تمرکز این 
ــازی محتوای آنها و گردش  ــناد تجاری، استانداردس توصیه ها روی فرمت اس
اطالعات و پیام های تجاری بدون گرایش به نرم افزار یا زیرساخت خاص است. 
به همین دلیل زبان برنامه نویسی مشترک به نام XML برای استفاده سهل تر 
و یكنواخت تر از این توصیه ها و استانداردها در توسعه الكترونیكی تجارت بین 

بنگاه ها و زنجیره تامین، توسعه داده و ابزارهای ویژه  پیشنهاد می شود.
استفاده از این توصیه ها و ابزار و مدل های مربوط به آن تجارت بین بنگاهی در 
بستر زنجیره تامین، آینده کامال پیشرفته ای را برای اقتصاد جهان رقم می زند. 
ضمنا تجارت بدون کاغذ و بدون نیاز به رویت طرفین تجاری و بدون نیاز به 
مراجعه حضوری به سازمان های دولتی ارایه کننده خدمات، بیشترین رشد را 

در پی خواهد داشت. 
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در بس�ياري از كشورها، ش�ركت هاي فعال 
در عرص�ه تج�ارت بين الملل�ي باي�د حجم 
زي�ادي از اطالعات و اس�ناد را تهيه و جهت 
تكميل فرايند صاردات،  واردات و حمل و نقل 
بين الملل�ي كااله�اي خ�ود، ب�ه مراج�ع و 
سازمان هاي دولتي ارايه كنند. ارايه اينگونه 
اطالع�ات و رعايت چني�ن الزامات�ي، با در 
نظر گرفت�ن هزينه هاي مربوط ب�ه هركدام، 
فش�ار زيادي را هم ب�ر بخش دولتي و هم بر 
بنگاه ه�اي تجاري وارد ك�رده و موانع جدي 
را ب�ر س�ر راه توس�عه تج�ارت بين المللي 
ايج�اد مي كند. در اين ميان، يكي از بهترين 
رويكردهاي ممكن براي حل چنين مشكلي، 
استفاده از راه حل هاي تسهيل تجاري است.  
ــهیل تجاري، ساده سازي فرایندها و  هدف از تس
ــت که  ــاي تجاري بین الملل به گونه اي اس رویه ه
این رویه ها تا حد امكان کارآمدتر و ساده تر شوند. 
مطالعات انجام شده توسط سازمان همكاري هاي 
ــهیل  ــان مي دهد که تس ــعه نش اقتصادي و توس
ــد جهاني2 را تا 40 میلیارد  تجاري مي تواند تولی

دالر افزایش دهد.
ــط بانک جهاني  ــج مطالعات دیگري که توس نتای

ــان مي دهد که بهبود ظرفیت در  ــده نش انجام ش
ــهیل تجاري )حمل و نقل هوایي  چهار حوزه تس
و دریایي، گمرک، لجستیک و خدمات زیرساخت( 
ــارت جهاني را تا 377 میلیارد  می تواند حجم تج

دالر در سال برساند.
ــهیل تجاري با کاهش فرایندهاي زاید تجاري  تس
مخصوصا فرایندهاي پیچیده گمرکي سبب انجام 
ــان کمتر با  ــالت تجاري در زم ــاي معام فراینده

هزینه هاي پایین تر مي گردد.
ــبی  ــان مي دهد که حتي کاهش نس مطالعات نش
ــد فرایندهاي گمرکي   هزینه هاي کم تجاري مانن
ــث افزایش قابل مالحظه حجم تجارت   طویل، باع
و کاهش تعرفه های گمرکي می شود. این امر براي 
کشورهاي در حال توسعه و توسعه یافته صحت دارد 
با این حال منفعت نسبي بیشتري عاید کشورهاي 
در حال توسعه خواهد شد که ناشی از ناکارامد بودن 

سیستم فعلي این کشورها ست.
طبق مطالعات بانک جهاني با انجام تسهیل تجاري 
به میزان 6.5 درصد در تعرفه هاي گمرکي کاهش 
ــود. همچنین پیش بیني شده  است با  ایجاد مي ش
انجام تسهیالت تجاري رشد سرانه درآمد ناخالص 

ملي طبق جدول شماره2 پیشرفت داشته باشد.
ــي از  ــت یك ــاري، در حقیق ــد تج ــره واح پنج
ــازمان  س ــط  توس ــنهادي  پیش ــاي  راه حل ه
ــازي تسهیل تجاري  ــي فاکت3 جهت پیاده س س
است. سیستم پنجره واحد، در حقیقت چارجوبي 
را ارایه مي نماید که از طریق آن تجار مي توانند 
اطالعات مرتبط تجاري و یا اسناد مورد نیاز را، 
ــا یک بار و از طریق درگاه4 واحد ارایه کنند.  تنه
ــي به اطالعات و  ــتم مي تواند دسترس این سیس
ــد، جریان اطالعات را  مدیریت آن را ارتقا بخش
ــرعت داده و  بین بخش هاي تجاري و دولتي س
ــازي کند و منجر به یكپارچگي بیشتر و  روان س
تسهیم آسان داده هاي مرتبط بین سیستم هاي 

مختلف دولتي شود. 

مفهوم پنجره واحد �
ــهیالتي اطالق مي شود که به  پنجره واحد، به تس
ــارکت کننده در یک تبادل تجاري  طرف هاي مش
ــناد استاندارد شده  کمک مي کند تا اطالعات و اس
را از طریق یک نقطه ورودي واحد مبادله کرده و از 
این طریق تمامي الزامات قانوني مربوط به صادرات، 
ــال را تكمیل کنند5. از  ــن نقل و انتق واردات و قوانی
دیدگاه عملي، پنجره واحد یک ورودي فیزیكي یا 
ــه و حفظ تمام داده ها فراهم  الكترونیكي براي ارای
ــیله یک واحد یا مرجع،  مي کند. این ورودي به وس
مدیریت مي شود که پس از دریافت اطالعات، آن را 
به تمام واحدهاي مرتبط انتقال مي دهد. راه اندازي 
این سیستم به همكاري و مشارکت میان واحدهاي 
ــتلزم تعهد و  دولتي مرتبط نیاز دارد و بنابراین مس
ــت. دولت ها  ــطوح باالي دولتي اس هدایت قوي س
ــد جریان اطالعات مربوط به تجارت بین المللي  بای
ــا داده و روان نمایند. پس از  ــا حد ممكن ارتق را ت

ميترا  كرمي1

با تاكید بر پنجره واحد

تغيير در GDP سرانهكشور

3.91استرالیا
3.38کانادا
5.03شیلي
6.78چین
4.7کره

2.76مالزي
6.99مكزیک
4.17سنگاپور
5.27تایلند

4.16ایاالت متحده

منبع: گزارش بانک جهاني، 2003

جدول 2- تاثير انجام تس�هيالت تجاري بر 
رشد سرانه توليد ناخالص ملي

OECDدرصد افزايش

22درصدOECD اسیا اقیانوسیه

45درصدOECD اروپا

36درصدOECD آمریكاي شمالي

ج�دول 1- آثار كاهش 1 درص�د هزينه هاي معامالت 
OECD تجاري بر اثر درآمدي در كشورهاي عضو

Source: OECD Secretariat
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این که اطالعات رسمي و تجاري مورد نیاز تعیین 
شدند، این داده ها باید استاندارد و هماهنگ شوند. 
همزمان با توسعه اطالعات هماهنگ، استاندارد و 
ــاوري اطالعات باعث  ــاده تر، کاربرد اثربخش فن س
مي شود جریان تبادل داده ها افزایش یابد که  نتیجه 
آن تجارت سریع تر، آسان تر و با هزینه کمتر است. 
به منظور تسهیل و هماهنگ کردن اطالعات مورد 
نیاز تجاري در سطح تجارت بین الملل، توصیه ها و 
استانداردهایي از سوي سازمان هاي بین المللي نظیر 
سازمان جهاني گمرک6  و سازمان سي فاکت ارایه 
شده است که براي پیاده سازي سیستم پنجره واحد 
باید مورد توجه قرار گیرد. در شكل زیر نمایي کلي 
ــتم پنجره واحد تجاري کشور به  ازمعماري سیس

تصویر کشیده شده است.

ضرورت پياده سازي پنجره واحد تجاري �
پیاده سازي پنجره واحد تجاري مزایاي فراواني براي 
ــتم مي تواند تا حد  دولت و بنگاه ها دارد. این سیس
زیادي فرایند ارایه و تسهیم اطالعات هم براي تاجران 
و هم براي مراجع دولتي روان سازي و تسهیل نماید. 
ــخص، وجود پنجره  براي بخش دولتي به طور مش
واحد مي تواند منجر به یكپارچگي بیشتر و موثرتر 
ــود، تخصیص موثرتر و  نظام ها و فرآیندهاي موج
کارآتر منابع مالي و انساني، اصالح منابع درآمدي 
دولت،  افزایش رضایت تجار، افزایش امنیت، افزایش 
یكپارچگي و شفافیت در امور، کاهش فساد اداري 
و توانایي استفاده از تكنیک هاي پیچیده مدیریت 

ریسک و کنترل جریان امور شود. 
براي بخش خصوصي، استقرار پنجره واحد، مزایایي 
نظیر ایجاد یک نقطه رسمي واحد براي ارایه یكباره 
همه اطالعات و اسناد مورد نیاز به سازمان ها و نهادهاي 
دولتي، ایجاد یک نقطه کانون براي دسترسي تجار به 
ــوص قوانین تجاري جاري،  ــات به روز در خص اطالع
ــرایط پذیرش،کاهش هزینه ها  ــات قانوني و ش  الزام
ــریع در امور اظهار و  ــق کاهش تاخیرها، تس از طری
ترخیص کاال، توضیح و تفسیر قابل پیش بیني قوانین، 
تخصیص موثر و کارآتر منابع و افزایش شفافیت شود.

ضرورت پیاده سازي سیستم پنجره واحد تجاري را 
از بعد تاثیرات آن بر جایگاه رقابتي کشورها بررسي 
نمود . نحوه انجام فعالیت هاي تجاري در کشورها 
بر جایگاه رقابتي آنها تاثیر مي گذارد که این امر به 
ــبب کاهش یا افزایش انجام  نوبه خود مي تواند س

فعالیت هاي تجارت فرا مرزي در کشورها شود.

گام هاي عمل�ي در برنامه ريزي و اجراي  �
پنجره واحد7

ــت که  ــد کار مهمي اس ــک پنجره واح ــراي ی اج
ــان را در برگرفته و  ــیاري از ذي نفع ــارکت بس مش
ــیاري از بازیگران چه در  نیازمند متعهد شدن بس
بخش دولتي و چه در بخش خصوصي به همكاري 
ــت. بنابراین اتخاذ یک رویكرد سیستماتیک و  اس
ــت. به هر حال  نظام مند از ابتداي کار، ضروري اس

ــت که اجراي این  ذکر این نكته ضروري اس
ــرایط و متغیرهاي  ــدت به ش رویكرد، به ش
ــي، اجتماعي و فرهنگي و عرف رایج  سیاس
در هر کشوري بستگي دارد.گام هاي کلیدي 
جهت اجراي یک پنجره واحد عبارت اند از: 

ــره واحد: کار  ــوم اولیه پنج ــعه مفه 1. توس
ــتقرار یک پنجره واحد در هر  جدي براي اس
ــوري اغلب، نیازمند آماده سازي گزارش  کش
ــي در خصوص مفهوم  ــي و تحقیق مطالعات
پنجره واحد است که این گزارش  مي تواند بر 
مبناي تحقیقات اولیه و از سوي یک مرجع 
یا نهاد دولتي پیشگام و یا به وسیله سازماني 
خصوصي که به طور اتفاقي پروژه اي را در این 

زمینه اجرا نموده است، آماده شود.
2. تصمیم گیري در خصوص امكان سنجي 
ــن مرحله یک  ــره واحد: در ای اجراي پنج
ــترک و با حضور نمایندگان  ــت مش نشس
رده باال از همه سازمان هاي تجاري مربوطه 

ــاي دولتي  ــع و نهاده ــده و مراج ــكیل گردی تش
ــي و  ــوول، مفهوم پنجره واحد را مورد بررس مس

بحث قرار مي دهند.
3. امكان سنجي: مطالعات امكان سنجي مي بایست 
دامنه ممكن و مورد شمول پنجره واحد، سطح و 
ماهیت تقاضا، سناریوهاي ممكن براي اجرا )شامل 
ــرا(، احتمال اجراي  گام هاي ممكن در فرایند اج
ــي ماهیت آن، هزینه  یک مطالعه موردي و بررس
اجراي هر یک از سناریوهاي مختلف، سایر منابع 
مورد نیاز )انساني، فني و غیره(، منافع و خطرات 
بالقوه، چارچوب زماني، استراتژي اجرا و مدیریت 

کار را تعیین کند. 
ــزارش مطالعه امكان  ــل توجه در گ ــوارد قاب 4. م
سنجي: یافته هاي حاصل از مطالعه امكان سنجي 
ــي و تایید  ــروه کاري مورد بررس ــوي گ باید از س
قرارگیرد و در نهایت براي بررسي به گروه مدیریت 

پروژه تحویل داده شود. 
ــره واحد در قالب یک  ــرا: خواه اجراي پنج 5. اج
مطالعه موردي انجام شود و یا به صورت یک برنامه 
ــتن یک  ــه گام یا کامل به اجرا درآید، داش گام ب
ــح در مدیریت پروژه در طول اجراي  رویكرد صری
آن، امري ضروري است. برنامه مدیریت پروژه، باید 
ــمي مورد توافق گروه مدیریت پروژه و  به طور رس
ــامل مجموعه اي از وظایف  ــروه کاري بوده و ش گ
ــفاف و زیربناهاي کلیدي باشد،  به هم مرتبط، ش
ــروه مدیریت  ــه بتواند گروه کاري و گ به نحوي ک
ــرا، نظارت،  ــتاي برنامه ریزي، اج پروژه را در راس

ارزیابي و تعدیل پروژه یاري رساند. 

استانداردها و ابزارهاي استقرار پنجره واحد �
به هنگام استقرار یک پنجره واحد، دولت و بخش 
ــتانداردها و  ــي مي توانند از رهنمودها، اس خصوص
ــته از  ــالیان گذش ابزارهاي موجودي که در طي س
سوي سازمان ها و نهادهاي بین المللي نظیر آنكتاد، 

سازمان حمل و نقل دریایي، سازمان جهاني گمرک، 
ــیون اقتصادي  اتاق بازرگاني بین المللي و کمیس
ــازمان ملل توسعه یافته ، استفاده کنند.  اروپایي س
استفاده از این استانداردها و ابزارها، تضمین خواهد 
کرد که فرآیندهاي توسعه یافته براي استقرار پنجره 
واحد در آن منطقه یا کشور با سیستم هاي مشابه 
ــورها هماهنگي و انطباق  ــایر مناطق یا کش در س
ــتري داشته و به این ترتیب تبادل اطالعات با  بیش
سایر پنجره واحدها در سطح بین المللي، در طول 

زمان امكان پذیر خواهد شد. 
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در جهاِن جهانی شده معاصر، ثروت و مكنت، 
ديگ�ر نه به پول خالص�ه و نه به آن منحصر 
می شود. گذش�ت آن زمان هايی كه ثروت از 
مزرعه و كارخانه به دست می آمد و »شاخص 
تولي�د ف�والد« معي�اری ب�رای اندازه گيری 
درجه توسعه كشورها بود. همچنين گذشت 
زمان�ی ك�ه »زور« ب�ه س�ان ق�درت بازوی 
»گالدياتوره�ا«، »ماتادورها«، »زوروها« و يا 
»بتمن ها« محل ات�كا برای تحصيل »قدرت 
پولی« بود. واقعيت اين اس�ت كه درک اين 
واقعي�ت كه دانش محل ق�درت اقتصادی و 
منبع تامين ثروت اس�ت، از سه دهه پايانی 
قرن بيس�تم به اين س�و، همواره راهگشای 

اقتصادهای رشد يابنده بوده است.

ــدند که  ــایی«، آنانی موفق ش ــن »راهگش در ای
توانستند شتاب حمله »آینده« را به »حال« که 
ــمت آن می تاخت، به خوبی  به سرعت نور به س
ــگاران« دریافتند  ــن »آینده ن ــد. ای »درک« کنن
ــت.  ــه »ثروت«، منبع و منابع تازه ای یافته اس ک
ــد نمی توانند فقط در »زمین و  دیگر عوامل تولی
ــوند. اگر »مدیریت و  ــرمایه« خالصه ش کار و س
ــند، نقش آفرینی این  تكنولوژی« هم کارآمد باش
دو عامل نیز در ِگرو سطح حرکت و درک آنان از 
شرایط نوین پیِش رو و تمامیت متغیرهای جدید 

آن است.
ــده معاصر، بسیاری از وقایع  در جهاِن جهانی ش
ــده دهكده جهانی«  حكایت از تبدیل عینی »ای
ــدند. نقش آفرینی  به »پدیده دهكده جهانی« ش

ــترده ارتباطات الكترونیک، تعامل دیداری ـ  گس
شنیداری جامعه ها با یكدیگر از طریق ماهواره و 
اینترنت و شبكه های اجتماعی، رواج یورو، سرریز 
ــدن پول باارزش کشورهای اروپایی و آمریكا و  ش
ــورهای در حال توسعه که از طریق  کانادا به کش
ــد، راه را  افزایش قیمت منابع اولیه محقق می ش
ــكل گیری دهكده جهانی فراهم می کرد.  برای ش
ــوش و آینده نگار، با  ــن دهكده، مدیران باه در ای
ــش و فن آوری،  ــمندانه از دان ــری هوش بهره گی
ــتایی« و اصرار بر بازتولید  خود را از چنگال »ایس
ــوق و انگیزه خود را  ــته، رها کردند و با ش گذش
ــتقر نمودند و با  بر بال عقاب های تیزچنگال، مس
ــد و با »پویایی«  ــمانی تیزبین، آینده را رص چش

تمام به سمت آن حرکت کردند.

»لجستیک«؛ پشتوانه امر
»سیاست اجتماعی« در جهاِن جهانی شده

حميد ودادی
پژوهشگر مطالعات اجتماعی � فرهنگی
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ــن آوری، دیدند که دوران  این مدیران به یاری ف
ورود و گذار به » اقتصاد دانش محور« و »اقتصاد 
ــانی«، پیوسته در حاِل  استوار بر قدرت مغز انس
کمال و توسعه است و اهمیت »دانش« و »تدبیر 
انسانی« در تولید ثروت، مدام رو به  فزونی است. 
آنان دریافتند که این فزونی، به گونه ای فوق العاده 
ــكیل یک »مغز  حرفه ای و تخصصی، در حال تش
ــت. بر این اساس آنان  و کانون تفكر جهانی« اس
ــد که عقب افتادن از اتصال به این مغز و  فهمیدن
کانون تفكر جهانی، به مفهوم اقدام به خودکشی 
است. آنان به خوبی ِحس کردند که این دهكده 
ــد و در  جهانی، روز به روز و از درون در حال رش
ــیار باالتر است و از  ــتانه  جهش به سطوح بس آس
ــتر  ــن مهم تر در وضعیت عبور از مرزهای بیش ای
و شتابان در حال »مهندسی بازارهای جدیدتر« 
ــدگان« و »تقاضا کنندگان کاال«  از »عرضه کنن

است.
ــیار خوب تحلیل کردند.  اینان »وضعیت«  را بس
ــت  ــاید هیچ تحلیلی به این خوبی نمی توانس ش
ــتراک دانش و تولید ثروت از دانش«  »انقالب اش
را به همان اعتباری ببیند که »انقالب صنعتی« 
را دید. بدین سان، هزاران تغییِر به ظاهر مربوط 
یا نامربوط به هم،  با یكدیگر جمع شدند و حاصل 
ــاد جدید و  ــن یک نظام اقتص ــع آنان، تدوی جم
ــیوه ای نوین از زندگی در پرتو تمدنی نوین به  ش
نام »عصر دانش محوری« بود؛ عصری که از منبع 

»دانش« مبادرت به تولید ثروت می کرد.
ــان دهد که  در این مقاله، نگارنده قصد دارد نش
چگونه، رشته ای از این منبع دانش، تحت عنوان 
»لجستیک«، توانسته است به وسیله  نقش آفرینی 
ــد، به گردش درآوردن پول و کاال، به کار  در تولی
افتادن صنعت و سرمایه و خرج شدن و اندوختن، 

مبادرت به »تولید ثروت« کند. 
ــد، دارای  ــن مقاله طرح می کن ــی که ای موضوع
ــت که هم به »اقتصاد دانش«  ماهیتی دوگانه اس
ــد و هم به »اقتصاد پول و ثروت«. این  می اندیش
ــازار تولید متوجه  ــویی به ب ماهیت دوگانه، از س
است و از سویی به بازار مصرف و لذا هم به عرضه 

می پردازد و هم به تقاضا.
منبع دانش�ی ب�ه نام »لجس�تيك« �  �

ادبيات موضوع
ــی از ژنرال های ارتش ناپلئون  1- »جومینی« یك
ــالدی، پیروزی در  ــال 1838 می ــود. در نبرد س ب
ــرد، تاکتیک و  ــه عامل راهب ــگ را مدیون س جن
ــت. او توصیف خوبی از لجستیک  لجستیک دانس
ارایه داده است: اقدام های حمایتی و ترتیباتی که 
برای عملیاتی کردن تاکتیک و راهبرد )استراتژی( 
ــتخراج چند  ــت. در این توصیف اس مورد نیاز اس

گزاره قابل توجه است:
ــدون در اختیار  ــف ـ اینكه »هیچ راهكاری« ب ال
ــدن«  ــتیک« قابل »عملیاتی ش ــتن »لجس داش

نیست.

ــت که امر  ــتیک، فرایندی اس ــه لجس ب ـ اینك
ــی و برنامه ریزی را با هدف مطابقت کردن  طراح
نیازها و حمایت از تاکتیک ها و راهبردها برعهده 

دارد.
ــتیک، ریشه در تفكر و منطق و  ج ـ اینكه لجس
ــزی از مبدا تا مقصد  ــش ورزی برای برنامه ری دان

دارد.
ــه تولید ثروت،  ــده معاصر ک در جهاِن جهانی ش
ــر اصل  ــش و مبتنی ب ــد دان ــه تولی ــته ب وابس
ــت، امر لجستیک، در وهله  »دانش محوری« اس
ــت مقوله ای در حوزه »اقتصاِد دانش« و در  نخس
ــژه در خدمت »اقتصاد  ــه بعد، موضوعی وی مرتب

پول و ثروت« است.
2- پس از 1838 میالدی، می توانیم به تعریف و 
تفسیر نیروهای مسلح آمریكا از لجستیک توجه 
ــور، تمامی  ــم. در آمریكا که پس از این کش کنی
کشورهای انگلیسی زبان )استرالیا، نیوزلند، کانادا 
ــتیک« را به کار  ــی »لجس ــوم موضوع و ...( مفه
ــی مترادف با »مهارت« و »ماهر«  گرفتند، معنای
ــتند. علت آن نیز وابسته  را برای آن موجه دانس
به این استدالل بود که لجستیک را مشتق شده 
ــتیكوس « بیان نمودند؛  از صفت یونانی »لوگیس

انشعابی درست که حق مطلب را ادا می کرد.
ــور از »ماهر«، مهارت در به کارگیری اصول  منظ
و محاسبه هایی بود که برای حل پیچیدگی های 
موجود در مسیر تحقق امر لجستیک را تضمین 
ــز داللت  ــه »مهارت« نی ــن اینك ــود. ضم می نم

ــباتی  ــورداری از همان توانمندی محاس بر برخ
تخصصی برای انواعی از ارزیابی ها داشت.

ــه در  ــر، هم ــورد نظ ــبه های م ــول و محاس اص
ــد  ــوب مفاهیم »ریاضیات« خالصه می ش چارچ
ــببی بود تا در ارزیابی های تخصصی  و همین س
ــر »منطق فازی«  ــای پیش انگارانه، ب و برآورده

بیشترین سطح اتكا صورت پذیرد.
ــتیک و  ــوع، در آنچه که به معنای لجس در مجم
ادبیات آن بازمی گردد، گستره ای از مفاهیم غنی 
ــود دارد؛ مفاهیمی که به عنوان بنیادی ترین  وج
ــطه  ــای نظری، کمک می کنند تا به واس بنیان ه

آنها »لجستیک« را درک کرد.
نظر به اینكه این مقاله با تاکید بر ارتباط معنایی 
ــت های اجتماعی، در  امر لجستیک با امر سیاس
ــت،  ــده معاصر نگارش یافته اس فضای جهانی ش
ــل دریایی و نقش بنادر، در  لذا موضوع حمل ونق

همین چارچوب تحلیل می شود.

تحلي�ل فراينده�ای ج�دی در ام�ر  �
لجستيك

و  ــا  حكومت ه ــه  ک ــی  فرایندهای ــن  تبیی  -1
ــطه  ــازمان های متولی امور حاکمیتی، به واس س
و  ــه ای  حرف ــای  »مهارت ه ــر  ام ــازی  جاری س
دانش های محض« به پردازش امر »سیاست های 
ــت و  ــی« در حوزه رفاه اقتصادی، بهداش اجتماع
ــادرت می کنند.  ــالمت، آموزش و پرورش مب س
حكومت ها و سازمان های متولی امور حاکمیتی، 
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ــر زمینه ای را به  ــش و مهارت حرفه ای در ه دان
ــام برنامه ریزی  ــق انج ــد تا از طری کار می گیرن
هوشمندانه مبتنی بر »ریاضیات و منطق فازی« 
برای حوزه های اقتصاِد تولید )صنعت، کشاورزی 
ــی و حمل ونقل و  ــاد بازاریاب ــات( و اقتص و خدم
ــد. آنان  ــت یابن ــه »پول و ثروت« دس ــع، ب توزی
ــتوانه دسترسی به »پول و  تالش دارند تا به پش
ــت های اجتماعی خود را در حوزه  ثروت«، سیاس
ــت و آموزش و پرورش  ــالمت و بهداش رفاه و س
رشد و توسعه دهند. در این خصوص، لجستیک، 
ــای حرفه ای و  ــه مهارت ه ــمول و مجموع از ش
ــت  ــتوار بر منطق فازی و ریاضیات اس دانش اس
ــد در حوزه حمل ونقل دریایی و بنادر  که می توان

»دانشی برای تولید ثروت« تلقی شود.  
ــال 1980 میالدی و به این سو، بنادر نسل  از س
سوم به این دلیل برپا شدند که بتوانند پاسخگوی 
نیازهای بیشتر و روزافزون تر نیازمندی های نوین 
ــی بین المللی در زیربخش کانتینر،  تجارت جهان
ــف بازارهای جدید  حمل ونقل چندوجهی و کش
ــای بازاریابی نوین  از طریق به کارگیری روش ه
باشند. بنادر نسل سوم، با  ایفای نقش هایی بس 
مهم در زنجیره  حمل ونقل یكپارچه برپایه  تولید و 
توزیع، یكی از عینی  ترین کاربردهای »دانش« به 
عنوان منبع تولید ثروت را به کار گرفتند. آنان، با 
به کارگیری دانش لجستیک و تنفیذ آن به دانش 
ــدند بنادر  برنامه ریزی و دانش مدیریت، موفق ش

ــبكه  را در قالبی نو و به عنوان حلقه ای پویا در ش
جهاِن جهانی شده معاصر تعریف کنند.

ــور و عملكرد  ــرز تفكر دانش مح ــه این ط برپای
مبتنی بر دانش، رفتار مدیریت بنادر از رفتارهای 
ــن حمل ونقل  ــطه بودن بی ــون واس ــه ای چ اولی
دریایی و حمل ونقل مكانی بار، تخلیه و انبارداری 
ــات بندری به رفتارهای  و بارگیری و ارایه خدم
گسترده ای همچون ایفای نقش های اجتماعی ـ 
ــهیالت صنعتی و »دریایی  اقتصادی و ایجاد تس
ــد  ــا یافتند. این روند رش ــت« ارتق ــردن صنع ک
ــد تا هر  ــببی ش ــه بر پایه دانش محوری س یافت
بندر توسعه یافته در چارچوب نظام جهانی شده 
ــه ی خدمات در تامین  ــر، از محدوده عرض معاص
ــود و به  ــهیالت بندری  خارج ش ــات و تس خدم
ــریكی جهانی  صورت عضوی فعال و به عنوان ش
ــی و اقتصاد جهانی  ــد تجارت جهان در کل فرآین
ــده، نقش آفرین شود. بنادر دریافتند که فقط  ش
ــری »دانش« و اتكا به »منبع دانش«  با به کارگی
ــال در جامعه  ــه عضوی فع ــت که می توان ب اس
ــرار گرفت و مبادرت به  ــی زنجیره تامین ق جهان

تحصیل ثروت کرد.
درک این فرایند نوین، در شرایطی امكان پذیر بود 
که بنادر، شرایط نوین جهانی را درک می کردند. 
ــته به  به عبارتی درک وضعیت نوین بنادر، وابس
درک شرایط نوین جهانی در قبول اصل »دانش 
محوری« بود. این درک کمک می  کرد تا مدیران 

ــه »حیات و زندگی«  حاکمیتی بنادر دریابند ک
ــد و  ــاخص های رش ــان زمانی برخوردار از ش آن
ــه بندرهای  ــعه ای خواهد بود ک ــای توس رونده
ــان، به عضوی فعال در زنجیره بنادر متصل به  آن
ــكوهای پشتیبان  مراکز حمل ونقل یكپارچه و س
از تجارت بین المللی و جهاِن جهانی شده معاصر 

تبدیل شوند.
2- در فضای جهاِن جهانی شده معاصر، که ثروت 
ــتگاه ثروت و  ــش محوری را خاس ــش و دان را دان
ــته ای از اقتصاد، تالش کرد  ــول رقم زد، هر رش پ
تا این منبع تولید ثروت را در زیربخش های خود 
تعریف کند. سازمان ها و مدیران حاکمیتی بنادر 
ــی را باید در  ــز دریافتند که چنین منبع ثروت نی
ایجاد یک درک دانشی تر و علمی تر از لجستیک 
جست وجو کنند. آنان دریافتند که کاربردی ترین 
ــتیک را  راهبردی که می توان از طریق آن، لجس
ــت های اجتماعی و تولید رفاه و  در خدمت سیاس
ــروت به کار گرفت و آن را برای نقش آفرینی در  ث
بنادر جهانی شده درک کرد،  اتخاذ یک »رویكرد 
سیستمی در مدیریت لجستیک« است. »رویكرد 
سیستمی« در واقع، کاربرد همان مفاهیم منطق 
ــت که  ــتیک اس ــات در امر لجس ــازی و ریاضی ف
ــرای بازاریابی و  ــتیک ب می تواند به مفهوم لجس
ــروت، مفهوم روزآمدی و  تولید خدمت و تولید ث
منطق  با جهان جهانی شده ارایه دهد. این فرایند 
چیزی نبود جز تعمیم اصل »دانش محوری« در 

اقتصاد حمل ونقل دریایی و بنادر.
در این نگاه نوین به لجستیک، مهم ترین موضوع 
ــت که »رویكرد سیستمی« به جای آنكه  آن اس
ــاختن یک بندر و یا یک جزء خاص  به بهینه س
در عملیات بندری و حمل ونقل دریایی بپردازد، 
ــتم، هم پیوندی  ــردن کل سیس ــه امر بهینه ک ب
ــدر با جامعه جهانی و ورود به ابعاد بین المللی  بن

می اندیشد.
ــتیک سبب شده  3- نگاه دانش محوری به لجس
ــت تا به دو نكته بنیادی توجه ویژه ای صورت  اس
گیرد؛ اول تولید دانش در حوزه لجستیک، دوم، 
ــتیک ) که به  به کارگیری مفهوم تخصصی لجس
ــت(، در  طور خاص در امر نظامی گری مطرح اس
ــی، بازاریابی، حمل ونقل دریایی،  موضوع بازرگان
بنادر و حمل ونقل چندوجهی و همچنین تعمیم 

اصل بازارهای بندری به بازارهای جهانی.
ــد که کشورها  در نكته اول، به نظر کافی نمی رس
ــترش حضور بنادر ملی خود در سطح  برای گس
جهانی، فقط و فقط مبادرت به بومی سازی دانش 
ــتیک کنند، بلكه ضرورتی محض است که  لجس
ــتیک«  ــد خود را در »تولید دانش لجس آنها بای
سهیم سازند. اصل »منبع ثروت« بودن »دانش« 
ــه در »تولید  ــش« بلك ــازی دان ــه در »بومی س ن
ــورهای موفق در بهره برداری  ــت. کش دانش« اس
ــروت، برپایه اصل »تولید  ــش برای تولید ث از دان

دانش« موفق به »تولید ثروت« شده اند.
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در نكته دوم، که امری بسیار بزرگ است، تبدیل 
ــتیک از رویكرد نظامی به  معیارهای خاص لجس
ــی ـ تجاری به آن  ــرد تجارت و نگاه صنعت رویك
ــه »تولید دانش«  ــه منجر ب ــت؛ رویكردی ک اس
ــتیک تجاری شده است.  ــیع در حوزه لجس وس
ــخ به نیازهای جهاِن  به طور طبیعی و برای پاس
ــا رقبای جدید  ــر و رقابت ب ــده معاص جهانی ش
)یعنی همان چیزی که حاصل آن ایجاد کیفیت 
ــته های کیفی  ــر در تولید کاال و تامین خواس برت
ــار تولید و مانع  ــتریان و جلوگیری از انحص مش
ــرورت توجه به  ــت(، ض افزایش قیمت کاالهاس
ــتمی نوین که بتواند تامین و تحویل  ایجاد سیس
کاال را در سطح جهانی و بین المللی میسر کند، 
امری الزم و بی بدیل می نمود. این نكته، تاکیدی 
ــر همراهی با  ــرای توفیق در ام ــض بود که ب مح
ــارکت در اقتصاد  ــده و مش جامعه های جهانی ش
ــب ثروت از  ــده، همچنین کس تجارت جهانی ش
گردش کاال و پول، باید در تولید دانش لجستیک 
و صنعت و تجارت، مفهوم »لجستیک« از منظر 
ــت و تجارت، اقتصاد  ــازار، اقتصاد صنع اقتصاد ب
ــر، »اقتصاد دانش محور«  ــروت و از همه مهم ت ث
معاصر، شناسایی و بازتعریف شود. بر این اساس 
و از طریق مطالعه لجستیک در دو بخش تامین 
ــتری، مفهوم  ــل کاال به مش ــواد اولیه و تحوی م
لجستیک تجاری شناسایی و تفسیر شد. در این 
ــیر دانش های نوینی زاده شدند؛ دانش هایی  تفس
ــر و در نظام جهانی معاصر،  ــرایط حاض که در ش
ــروت و ثروتی برای تامین  ــی برای تولید ث منبع
ــت های اجتماعی در  ــر سیاس ــن ام ــاه و تامی رف
زیربخش های رفاه اقتصادی، سالمت و بهداشت 

و تغذیه هستند.
در این تفسیر، »کلید واژه ها« به این صورت دیده 

شدند: 

ــدی دانش محور  ــتیک«، فراین »مدیریت لجس
ــه به امر  ــت ک ــه منطق فازی و ریاضی اس برپای
ــت. در این مدیریت به  مدیریت عرضه مرتبط اس
عناصر برنامه ریزی، اجرا و کنترل موثر و اثربخش 
ــی کاال، انبارداری،  ــای ورودی و خروج جریان ه
ــش فنی توجه  ــال اطالعات و دان ــات، انتق خدم

می شود.
ــیر لجستیک« مفهومی است که در جامعه  »مس
ــده، تمام اعضای جهانی یک سیستم  جهانی ش
لجستیكی را به همكاری با یكدیگر فرا می خواند.
ــای ارتباطی برپایه  ــن خوانش، نقش فضاه در ای
دانش الكترونیک، ماهواره ها و تبادل الكترونیكی 

داده ها یک محور ارزشی ـ دانشی است.
»زنجیره لجستیكی« نیز مفهومی کاماًل تجاری و 
برپایه اقتصاد تجاری است که در آن تولیدکننده 
اولیه در یک سو و مشتری در انتهای آن قرار دارد. 
ــز در خدمت تولید و  ــن زنجیره »همه چی در ای

تولیدکننده و مشتری و مصرف کننده« است.
ــد، همان توصیه های  توصیه اصلی در این فراین
پیشین است؛ اول، توصیه به رعایت برترین اصل 
لجستیكی یعنی ایجاد روابط مشارکت اندیشانه با 
جامعه جهانی لجستیک و زنجیره های لجستیكی 
ــد و تجارت و حمل ونقل چندوجهی و بنادر  تولی
ــه گونه ای  ــاده ای بار، ب ــی و ج ــای ریل و پایانه ه
ــوی از زنجیره  ــای ملی عض ــه تمامی حلقه ه ک

بین المللی و جهانی باشند.
ــای اعضای جامعه   ــرداری از قابلیت ه دوم، بهره ب
ــرای تحقق امر  ــتیكی که موجبی ب جهانی لجس

»هم افزایی« شود.
حاصل این دو عامل جهانی نگر و جهانی اندیشانه، 

تحقق این صفات است: 
ــارکت، همكاری، تولید دانش فنی و  هم افزایی، مش
تعمیم نگاه تخصصی تولید و تجارت به امر لجستیک.

خاتمه كالم آنكه: �
ــرورت جهانی  ــده معاصر، ض فضای جهانی ش
ــادی ـ  ــر زندگی اقتص ــی عناص ــدن تمام ش
ــب می کند. در چنین فضایی،  اجتماعی را طل
امر جاری، چیزی نیست جز مبادله و همفكری 
ــرای تولید دانش به عنوان  فرهنگی و تالش ب
ــد ثروت. اگر  ــن به منظور تولی ــک منبع نوی ی
روزی منابع کار و سرمایه و صنعت و مدیریت 
ــد، امروزه این  ــوژی زاینده ثروت بودن و تكنول
ــت که منبع اصلی تولید ثروت  تولید دانش اس

را باعث می شود.
ــردن برای  ــروت، هزینه ک ــد ث ــرض از تولی غ
ــاخت های اصلی برای تولید دانش  ایجاد زیرس
ــت های اجتماعی در حوزه  و پرورش امر سیاس
فرهنگ سازی، رفاه، آسایش، امنیت و بهداشت 
ــالمت و تغذیه است. پرداختن به اینها به  و س

موضوع بنیادی »فرهنگ و علم« بازمی گردد.
ــاد، بنادر و  ــده اقتص ــن فرایند جهانی ش در ای
حمل ونقل دریایی، محور حضور دانش در حوزه 
ــاخت های فرهنگی  لجستیک هستند و زیرس
هر جامعه ملی، باید تسهیل گر و تسهیل کننده 
ــند.  ــعه ظرفیت های ملی باش این نگاه در توس
ــا، ظرفیت تولید دانش  از جمله  این ظرفیت ه
ــت که امروزه، محوری برای تولید ثروت به  اس
ــتیک در این میان،  ــمار می رود. نقش لجس ش
چیزی نیست جز عملیاتی کرن دانش ریاضی 
و منطق فازی برای تولید، بازاریابی و رساندن 
کاالها به بازارها با حفظ منافع و رضایت کامل 
مشتریان. همچنین تولید ثروت از طریق دانش 
لجستیک به منظور حمایت از و  مشارکت در 

تمامی سیاست های اجتماعی. 



بنــدر و دریـا
شماره  190/خرداد ماه 821391

اينكه چرا افراد به سازمان ها مي پيوندند ، مي تواند علل متعددی داشته 
باشد. به طور كلی افراد به منظور ارضا و برآورده كردن هدف هاي فردي 
خ�ود به يك س�ازمان مي پيوندند. آنان درمي يابند ك�ه هدف هايي را 
كه يك ش�خص به تنهايي نمي تواند به آنها دسترس�ي يابد، از طريق 

سازمان ها و با مساعدت و مشاركت آنها امكان پذير است.
درک روشن از اهداف افراد مستلزم شناخت سازمان ها است. از سویي دیگر در 
نتیجه تالش افراد براي نیل به اهداف فردي شان یک سازمان تشكیل مي شود. 
سازمان وسیله اي براي انجام و نیل به این اهداف است. سازمان به عنوان یكي 
ــاني ، زمین و سرمایه( و به عنوان چهارمین عامل  از عوامل تولید )نیروي انس

مي تواند ایجاد ارزش کند.
به طور کلي زماني که فرد وارد یک سازمان مي شود، انتظار دارد  در قبال در 
ــازمان دریافتي داشته باشد. بر این  اختیار قرار دادن نیرو و مهارت خود از س
اساس نوعي بده بستان پدید مي آید که به آن »رابطه مبادله« گویند. در واقع 
بین فرد و سازمان رابطه مبادله اي پدید مي آید و فرد انتظار دارد دریافت ها و 
پاداش هایش بیشتر از کارهایي باشد که بر عهده او گذاشته مي شود. از سوي 
دیگر سازمان هم انتظار دارد بهره وري و سهم مشارکت افراد بیش از هزینه ها 

و بار مالي حاصل از نگهداري آنان در سازمان باشد. 
ــود که فرد احساس کند توانایي و  این رابطه زماني موفقیت آمیز تلقي مي ش
مهارتي که در اختیار سازمان قرار مي دهد کمتر از حقوق و مزایایي دریافتی 
است و سازمان نیز با توجه به مخارجي که به افراد مي پردازد، منفعت قابل قبولي 
را به دست می آورد. به زبان ساده تر در یک رابطه مبادله موفقیت آمیز هم فرد 
و هم سازمان در اثر تعامل و همكاري درآمد بیشتري را نسبت به مخارج شان 
کسب مي کنند. بنابراین زماني که هر دو عامل موجود در رابطه مبادله راضي 

باشند پدیده اي رخ مي دهد که به آن »سینرژي« مي گویند.
ــینرژي سازماني زماني ایجاد مي شود که ستاده هاي کمي و کیفي سازمان   س

متفاوت از مجموع ستاده هاي حاصل از تک تک داده ها باشد.

تاريخچه �
ــال قبل از میالد مسیح برمي گردد و  ــازمان به 4000 س رابطه بین فرد و س
مي توان گفت که رابطه فرد و سازمان از اولین شكل گیري جوامع شكل گرفته 

است.

ــت. نیروي کار را عمدتا بردگان  ــازمان نداش فرد هیچ برخورداري از منافع س
تشكیل مي دادند و جایگاه فرد در اندازه اشیاء و حتي پست تر از حیوانات بود. 

افراد از ساده ترین حقوق اجتماعي نیز برخوردار نبودند.

ــت. برخي معتقدند رابطه ارباب و رعیت  ــاورزي اس این دوره تكامل دوره کش
ــت. زیرا اربابان حق داشتند دهقانان را با مرگ کیفر  با دوره قبلي فرقي نداش
دهند. رابطه بین فرد و سازمان به طور کلي تبدیل به یک حالت تعدیل شده اي 
از نظام برده داري بود، به طوري که در این رابطه کارکنان حق داشتند از خود 
خانه و زندگي داشته باشند و حتي براي خودشان کار کنند. از آن روي   براي 
فئودال خود کار مي کنند که بخشي از آن را بتوانند براي خود داشته باشند. 

رابطه مبتني بر استثمار بي رحمانه است.

در دوره آغاز انقالب صنعتي افراد از روستاها به سمت شهرها هجوم آوردند و 
به صورت روزمزد و بدون مهارت و تخصص شروع به کار کردند.

ویژگي هاي این دوره: عبارت است از:
1- ساعات کار طوالني و دستمزد ناچیز بوده است. )پرداخت بر اساس حداقل 

دستمزد(
2- وضعیت کاري طاقت فرسا و غیرانساني،

3- استفاده از نیروي کار خردسال،
4- آسیب و صدمات جسمي بسیار زیاد.

ــت. )در تنبیه و اخراج  ــتان بوده اس 5- قدرت بي چون و چرا و برهنه  سرپرس
کارکنان 

ــیم کار )انجام کار توسط کارکنان،   اصول علمي تیلور: آموزش کارکنان  تقس
برنامه ریزي و سیاست گذاري توسط مدیران( ، دستیابي به بهره وري و استخدام 

به روش علمي به عنوان اصول علمی تیلور شناخته می شود..
ــوولیت، انضباط ، وحدت  ــیم کار، اختیار و مس ــول چهارده گانه فایول: تقس اص
ــازمان بر منافع فرد ، حقوق و  فرماندهي، وحدت هدف یا جهت، تقدم منافع س

سیر تاريخي 
علی مرادی، كارشناس مسوول رابطه فرد و سازمان

تحقي�ق و توس�عه درياي�ی و بندر 
و  دريان�وردی  و  بن�ادر  س�ازمان 

دانشجوی دكترای منابع انسانی
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مزایاي کارکنان، تمرکز و سلسله مراتب  اصول اداری فایول را تشكیل می دهد.
با توجه به اصول علمي تیلور و اصول اداري فایول و کالسیک ها رابطه بین فرد 

و سازمان به یک رابطه انسان ابزارگونه تبدیل شده است.

ــان ها به غیر از نیازهاي  ــاني به طور کلي بیان کرد که انس نهضت روابط انس
مادي، نیازهاي دیگري نیز دارند که از جمله نیازهاي اجتماعي است.

ــایر تئوري هاي جدید  ــاي مازلو ، آرگریس، مک گریگور )X.Y( و س تئوري ه
ــازمان است. رابطه مبتني بر انسان خودیاب  در پي تغییر رابطه بین فرد و س
ــت و انسان به عنوان  ــعه نماید( اس )مي تواند در خودش ایجاد انگیزه و توس

کلیدي ترین عنصر سازمان قلمداد می شود..
در این دوره نظریه هاي پیترز و واتر من )تعالي سازماني( و نظریه هاي مدیریت 
ــارکتي مطرح شد. در این دوران رابطه مبتني بر  دموکراتیک و مدیریت مش
انسان پیچیده )سازمان ها به راحتي قادر به شناسایي و پیش بیني نیازها، رفتار 

و اهداف انسان نیستند( است.
در تمامي دوره ها به غیر از دوره غارنشیني سلطه جزء اصلي رابطه بین فرد و 
سازمان بوده است. از دوران انسان خودیاب رابطه سلطه کم و کمتر شده است.

ــكل رابطه عضویت و  ــازمان به ش در کارگاه هاي کوچک رابطه بین فرد و س
شراکت بوده است.

منطق �
1. آزارها و آسیب ها از جسمي به روحي تغییر کرده است.

ــیب و آزار انسان به فن آوري تغییر پیدا کرده  ــیر تاریخ عامالن آس 2. در مس
است.

3. در ابتداي تاریخ آسیب ها به شدت جسمي بود و به شدت روحي اضافه شد.
4. آسیب در مسیر تغییر از آسیب هاي گریزپذیر و قابل کنترل به آسیب هاي 

گریزناپذیر و غیرقابل کنترل تبدیل شدند.
ــیب هاي جسمي به آسیب هاي روحي تبدیل شدند و به دلیل  5. در ابتدا آس
ــیب هاي روحي تبدیل به  ــان ها  ، اما امروزه آس ــد انس عدم پیچیدگي و رش
ــان ها کم شده است )آسیب هاي  ــیب هاي جسمي مي گردد و تحمل انس آس
جدید در سازمان ها شامل فشار براي خالقیت، عدم تعادل کار و خانواده و ...(.

پایان تاریخ نقطه پایان آسیب ها و آزارها خواهد بود و در مسیر حرکت تاریخ 
این آسیب ها و آزارها نرم تر، پیچیده تر و غیرقابل کنترل تر خواهد بود.

رابطه فرد و سازمان �
رابطه فرد و سازمان را در 4 مرحله مورد توجه قرار می دهیم:
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بندر بزرگ دنیا در سـال 2011
 بهزاد حاتمی – بندر شهيد باهنر

 

ظرفيت عملياتی اين بنادر بر اساس TEU اندازه گيری شده و بر اساس همين واحد محاسبه می شود. اكثر بنادر بزرگ دنيا در قاره آسيا 
واقع شده اند و اگر بخواهيم با نگاهی تيزبينانه اين بنادر را بررسی كنيم، درمی يابيم كه در قاره آسيا نيز سهم چين بيش از ساير كشورهای 
اين قاره است. الزم به توضيح است كه اين ليست به طور ساالنه تغيير می كند و اين موضوع عمدتا به جهت تغيير در توسعه هر كشور 
نسبت به ساير كشورها در جهان به واسطه حمل و نقل دريايی كاالها و ساختار شبكه ای تجارت جهانی است. چين به عنوان پيشتاز اين 
رده بندی تبديل به يك دژ مستحكم در فضای رقابتی بنادر آسيا شده است كه در اين رده بندی به وضوح قابل مشاهده می باشد. در زير 

10 بندر شلوغ و بزرگ دنيا در سال 2011 شناسايی شده اند كه آنها را مرور می كنيم:

10

1- بندر شانگهای )Shanghai( – چین:  فعالیت کلی در پنج حوزه 
ــنگاپور در این رده بندی قرار  ــانگهای را باالتر از بندر س کاری، بندر ش
ــت. در همین سال 29 میلیون TEU فعالیت کانتینری بندر  داده اس

شانگهای، در دو بخش رودخانه ای و دریا صورت گرفته است.
بندر شانگهای مهم ترین منبع عظیم فعالیت اقتصادی در حوزه رودخانه 
یانگ تسه می باشد که بیشتر به رونق اقتصادی مناطق ژجیانگ، جیانگ 

سو و هنان کمک کرده است. 

2- بندر نینگبو- ژوشان )Ningbo-Zhoushan( چین: از سرمایه گذاری 
مشترک بین بنادر نینگبو و ژوشان در سال 2006 تشكیل شده است. بندر 

نینگبو – ژوشان دومین بندر بزرگ جهان به شمار می رود.
فعالیت کشتیرانی در حوضه رودخانه های یانگ تسه، یانگ و کیان تانگ 
ــده تا انتظار از این بندر جهت احداث یک ترمینال جدید به نام  باعث ش
جیان تانگ – داپوتو  باال برود. این ترمینال با 5 پست اسكله قرار است در 

سال 2014 افتتاح شود.

ــنگاپور )Singapore(: زمانی بزرگ ترین بندر جهان به شمار  3- س
ــدر بزرگ جهان  ــومین بن ــی با چند پله نزول اکنون س ــت، ول می رف
ــنگاپور نقش  ــنگاپوری ها بندر س ــود. از نقطه نظر س ــداد می ش قلم
ــیار مهمی در تدارک بازار صادرات مجدد کاال در مقیاسی عظیم  بس
ــور دنیا در  ــا 600 بندر در یكصد کش ــنگاپور ب ــا می کند. بندر س ایف
ــت. از نقطه نظر عملیات بندری این بندر در بخش فعالیت  ارتباط اس
کانتینری، پنجمین در جهان و در بخش فعالیت های نفتی مسوولیت 
ــخگو یی به حدود 50 درصد از تقاضای ترانزیت نفت خام دنیا را  پاس

بر عهده دارد.
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10- بندر بوسان )Busan( کره جنوبی: بندر بوسان با نام »بندر 
پوسان« نیز شناخته می شود و همزمان بزرگ ترین بندر و دومین 
ــهر بزرگ کره جنوبی به شمار می رود. بندر بوسان به عنوان  ش
ــده و  دهمین بندر بزرگ دنیا در مجاورت رود ناکتونگ واقع ش
ــیایی از طریق اقیانوس آرام  دروازه اصلی تجاری کشورهای اس
ــت. مسووالن بندر بوسان انتظار دارند با احداث بندری با نام  اس
ــتری در عملیات بندر بوسان  ــان جدید، سهولت بیش بندر بوس
فراهم آورند. انتظار می رود عملیات احداث این بندر جدید تا سال 

2015 خاتمه یابد.   

5- تیانجین)Tianjin( – چین: این بندر چینی در 
رتبه پنجم دنیا و در کرانه رود »های هی« قرار دارد. 
ــور دنیا در ارتباط  این بندر با 400 بندر از 200 کش
ــت. انتظار می رود این رقم در چهار سال آتی نیز  اس
افزایش یابد. بندر تیانجین سومین بندر بزرگ کشور 
ــمار می رود  و به تنهایی بزرگ ترین  چین نیز به ش

بندر قسمت جنوبی این کشور است.

ــدر روتردام )Rotterdam( هلند: تنها بندر اروپایی حاضر در این  4- بن
لیست، بندر روتردام چهارمین بندر بزرگ دنیا در سال 2011 می باشد.

ــال های 1962 تا 2004  ــال بین س ــن بندر روتردام برای 42 س همچنی
ــناخته می شدکه این رتبه بعدها توسط  به عنوان بزرگ ترین بندر دنیا ش
ــانگهای و سنگاپور اخذ شد و در این رده بندی بندر روتردام هنوز  بنادر ش

بزرگ ترین بندر در کل اروپا به شمار می آید.

ــن:  چی  )Guangzhou( ــژو  گوانگ ــدر  بن  -6
ــت که از ارتباط  بزرگ ترین بندر جنوبی چین اس
ــور برخوردار  ــش از 300 بندر در 100 کش با بی
ــد. این بندر نقش تكیه گاه اصلی کمربند  می باش
ــان و حوزه  ــژو، یانان، هان ــه از گوانگ ــی ک صنعت

جیانگسو به وجود آمده را ایفا می کند.

ــو )Qingdao( چین: در  ــگ دائ ــدر کین 7- بن
ــبه جزیره شاندونگ  مجاورت دریای زرد و در ش
ــدی  ــدر در رده بن ــن بن ــده و هفتمی ــع ش واق
ــت.  ــال 2011 اس بزرگ ترین بنادر جهان در س
ــن و کره جنوبی به جهت  ــه این بندر به ژاپ توج
ــش در بازار  ــرو بودن ــت جغرافیایی، پیش موقعی
ــب  ــان و آبخور طبیعی مناس ــازی جه کشتی س
ــكله هایش، باعث شده که کینگ دائو در سال  اس
ــور در  ــا بیش از 450 بندر در 130 کش 2011 ب

ارتباط باشد.

 )Qinhuangdao Port( 8- بندر چینگ هوانگ دائو
چین: فعالیت بندری نزدیک به سه دهه اخیر باعث شده 
ــگ هوانگ دائو به عنوان اصلی ترین بندر  که بندر چین
در حمل و نقل زغال سنگ در کشور چین شناخته شود. 
همچنین مطالعات آماری اخیر نشان می دهد که این 
بندر بزرگ ترین بندر تخلیه و بارگیری زغال سنگ در 
ــت. نزدیک به 50 درصد زغال سنگ  ــطح جهان اس س
ــمال و جنوب کشور چین  ــیر ش ــده در مس حمل ش
به عنوان بزرگ ترین مصرف کننده زغال سنگ در دنیا از 

طریق بندر چینگ هوانگ دائو منتقل می شود.

9- بندر هنگ کنگ )Hong Kong(: رتبه نهم از 
لیست بزرگ ترین بنادر دنیا را به خود اختصاص داده 
است. بندر هنگ کنگ در جنوب دریای چین واقع 
شده و دارای بندرگاهی طبیعی است که در تقویت 
اقتصاد شهری هنگ کنگ بسیار سودمند می باشد. 
این بندر در سال 2011 با جابه جایی 23/7 میلیون 
TEU کانتینر سهم بسزایی در جابه جایی کاال در 

سطح جهان بر عهده داشته است.
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كاپيت�ان تری هي�وز، رئيس ش�ورای  �
بين المللی دريانوردی

در ماه فوریه  سال 1948، اولین رادار کنترل بندر 
در ورودی جزیره  کوچک »منز  هاربور« کار گذاشته 
 شد. اگرچه احتماال این بندر »لیور پول« بود که در 
همان سال با استقرار یک ایستگاه رادیویی/ راداری 
در ایجاد سامانه کنترل ترافیک دریایی اروپا  ، برای 
ــتی ها پیشقدم  ــهولت در نظارت و هدایت کش س

شده  بود.
ــچ« در کالیفرنیا  ــال 1951 بندر »النگ بی در س
ــابهی را راه اندازی کرد و به  دنبال آن  سیستم مش
ــتم را اعمال  دیگر بنادر بزرگ اروپا نیز این سیس
ــاری که به  ــای تج ــان، راداره ــد. در آن زم کردن
ــرایط آب  و هوایی  ــیله آنها بتوان تحت هر ش وس
ــبتا  ــاحل کنترل کرد، نس ــناورها را از س تردد ش
ــد. در ترکیب با رادیوهای VHF یک  جدید بودن
ــكل گرفت که تبادل  سیستم نظارت ترافیک ش
ــاحل و کشتی ها  لحظه به لحظه  اطالعات بین س

را امكان پذیر ساخت.

قانونگذاری �
ــورای دریانوردی  ــال 1968، سازمان ش در س
 158.A ــه   مصوب  )  IMCO( ــی  دولت درون 
ــورتی رادیویی( را منتشر کرد. این  )سامانه  مش
ــن خدماتی را به  ــه دولت ها ارائه چنی مصوبه ب
ــژه در پایانه ها  ــت حمل ونقل به وی دلیل اهمی
ــاک و مضر  ــه محموله های خطرن ــادری ک و بن
ــت. این  ــوند، توصیه کرده اس ــری می ش بارگی
مصوبه همچنین توصیه می کند که برای بهبود 
ــود که  ــتور داده ش ــه کارفرمایان دس ایمنی ب
ــرعت از زمان دقیق  رسیدن  مسووالن را به س

محموله ها مطلع کنند.
ــی  بین الملل ــازمان  س  ،1985 ــال  س در 
 )14( 578.A ــه ــوردی )IMO(، مصوب دریان
ــامانه VTS(  را منتشر  )دستورالعمل های س
ــطح  ــن مصوبه توضیح می دهد که س کرد. ای
ایمنی و کارایی حرکت و تردد ناوگان دریایی 
ــی اپراتورهای مراکز  به همكاری نزدیک تمام
ــتگی  ــناورها بس کنترل ترافیک دریایی  و ش

ــد که  ــه می گوی ــن مصوب ــن ای دارد. همچنی
ــاوت مراکز  ــل  گوناگون و متف ــیوه های عم ش
ــت باعث  ــک دریایی ممكن اس ــرل ترافی کنت
ــردرگمی واختالل در کار کاپیتان ها از یک  س

سامانه به سامانه دیگر شود.
ــال 1997، سازمان بین المللی دریانوردی  در س
ــا امروز  ــرد که ت ــر ک ــه A.857 را منتش مصوب
ــه جدید دو ضمیمه  ــود. این مصوب اعمال می ش
ــامانه های  ــط س ــا و ضواب ــم دارد؛ راهبرده مه
VTS و دستورالعمل های استخدام و همچنین 
ــامانه های  ــوزش اپراتورهای س ــت و آم صالحی
ــت آمده در  VTS . با توجه به تجربه های به دس
ــم در تكنولوژی  ــال اخیر، این مصوبه ه 15 س
ــاز به اصالحات و  ــی و هم در آموزش نی عملیات

به روزرسانی دارد.
ــی دریانوردی  ــازمان بین الملل ــه س در حالی ک
ــتورالعمل  ــی از جمله دس ــای گوناگون مصوبه ه
ــت جانی در دریا  ــر کرده، امنی VTS را منتش
)SOLAS( مهم ترین مصوبه  آن درباره   مراکز 
ــت. این مصوبه اولین  کنترل ترافیک دریایی اس
ــس از فاجعه   ــال پ ــال 1914، دو س ــار در س ب
ــال 2000 مكمل  ــر شد. در س تایتانیک منتش
ــامل آیین نامه 11، اصول و  فصل پنج آن که ش
ــتی 12 و سامانه  آیین نامه گزارش موقعیت کش
کنترل تردد شناورها بود، 32 سال پس از نسخه  
اولیه، مصوبه A.158  به آن اضافه شد. آیین نامه 
12شامل پنج پاراگراف است که در یكی از آنها 
ــا و روش کار  ــده: »برنامه های دولت ه ــر ش ذک
ــتورالعمل های  ــد از دس ــامانه های VTS بای س
ــازمان پیروی کند«. کلمه  ــده توسط س ارائه ش
ــتورالعمل« به مصوبه  A.857)20( اشاره  »دس
ــت و به طور  ــم اس ــیار مه ــه ای بس دارد و نكت
ــرایط بودن و آموزش اپراتورهای  قطع واجد ش
ــامانه های کنترل ترافیک دریایی را در راس  س

مصوبات ناوگان دریایی قرار می دهد. 

ســامانه  كنترل ترافیک دريـايی
 VTS در بنادر، تبادل اطالعات بين كشتی ها و مراكز )VTS( هدف اصلی ايجاد مراكز كنترل ترافيك دريايی
به منظور باال بردن كارايی است. اين سامانه ها با تكميل اطالعات ناوبران به آنها در اجرای صحيح تر، سريع تر 
و ايمن تر وظيفه خود كه كنترل و هدايت كشتی ها می باشد، كمك می كنند. اخيرا توانايی های مراكز كنترل 
ترافيك دريايی به دليل پيشرفت های تكنولوژی و نياز سامانه ها گسترش يافته و به يك ابزار چند منظوره 
با وظايف مختلف تبديل شده است. در سال های اخير گسترش وضع قوانين در زمينه های ايمنی، حفاظت از 
محيط زيست دريايی، امنيت دريانوردی و... در ابعاد ملی و بين المللی به طور قابل مالحظه ای به حجم وظايف 

اپراتورهای مراكز VTS افزوده  است.
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آموزش و صالحيت )تصديق( �
ــتیبانی  ــن بین المللی پش ــال 1998 انجم در س
ــوس  فان ــدگان  کنترل کنن و  ــی  دریای ــاوگان  ن
ــه V103  را  برای  ــی ( IALA( توصیه نام دریای
ــق اپراتورهای  ــوزش و تصدی ــازی آم استانداردس
ــر کرد. این  ــرل ترافیک دریایی منتش مراکز کنت
ــری مدل هایی می شد  ــامل یک س توصیه نامه ش
ــتانداردهای  ــابه برای اس که بر پایه قالب های مش
آموزش، تصدیق و دیدبانی)STCW( طرح ریزی 
ــال 2000 کمیته ایمنی  ــده بود. در ماه می  س ش
 )IMO )MSC سازمان بین المللی ناوگان دریایی
بخشنامه 952 را منتشر کرد که توجه کشور های 
ــه  IALA  در کنار توجه به  عضو را به توصیه نام
مالحظات آموزش و تصدیق کارکنان مراکز کنترل 

ترافیک دریایی جلب می کرد.
ــتاندارد  کمیته IALA VTS برای اطمینان از اس
ــق اپراتورهای مراکز کنترل  ــودن آموزش و تصدی ب
ــت.  ــیاری کرده اس ــک دریایی تالش های بس ترافی
ــازمان های مختلف  ــیوه  س ــن امر به ش ــد ای هرچن
آموزش دهنده در کاربرد مدل های بین المللی تعیین 
ــرل ترافیک دریایی،  ــده برای آموزش مراکز کنت ش
ــا در نظر گرفتن  ــتگی دارد. ب ــطIALA  بس توس
چارچوب STCW، سازمان های آموزش دهنده باید 
معتبر باشند و دوره های IALA V103  تاییدشده 
 IALA .ــند ــته باش ــات خود را داش ــط مقام توس
دستورالعمل 1014 )فرایند تصدیق و اعتباربخشی( 
را برای راهنمایی مسووالن در بهترین شیوه دستیابی 
به اعتبار الزم و تصدیق در آموزش سامانه های کنترل 

ترافیک دریایی منتشر کرده است. 
ــفانه در حال حاضر دوره های آموزش مراکز  متاس
کنترل ترافیک دریایی الزامی نیست، در حالی که 
ــیاری از بنادر از اپراتورهای ماهر و باصالحیت بس

ــی از بنادر فاقد چنین  V103 برخوردارند، بعض
ــازمان ها،  ــتند. در واقع تمام س ــی هس اپراتورهای
ــامانه  ــی تصدیق آموزش س ــا حت ــار الزم ی اعتب
ــتر بنادر ممكن است دارای  VTS را ندارند. بیش
ــده، ماهر و منطبق  ــه و کارکنان آموزش دی خدم
با SOLAS و STCW باشند، امور بندر توسط 
مقامات مسوول نظم داده شده باشد و با نیروهایی 
که برای کمک به ناوگان به کار می گیرند معبری 
ــاد کرده  ــوولیت خود ایج ــن را در حوزه مس ایم
ــص و صالحیت ــرایط ویژه  تخص ــند، اما ش  باش

ــی  ــطح بین الملل ــه در س  IALA V103 را ک
شناخته شده است، نداشته باشند.

یكی از مشكالت اصلی، نبود تخصص در آموزش 
اپراتورهای مراکز کنترل ترافیک دریایی در گستره 
ــیاری از کشور های  ــت و نیز اینكه بس جهانی اس
ــعه یافته شدیدا به همیاری و همكاری دیگر  توس
کشور ها نیازمند هستند. سه شیوه  عمده آموزش، 
ــتم  ــای درس و تمرین، آموزش با سیس کالس ه
شبیه سازی شده و آموزش ضمن خدمت می باشد. 
ــی بین المللی بسیار زیاد  هزینه دوره های آموزش

است و همیشه آن طور که باید معتبر و مورد تایید 
سازمان های آموزشی نیست. شبیه سازی سیستم ها 
نیز ارزان قیمت نیست اما می توان سیستم هایی را 
شبیه سازی کرد که برای آموزش های چندمنظوره 
قابل استفاده باشند و همچنین مربیانی که برای 
ــد هم دارای  ــوند، بای آموزش به کار گرفته می ش
ــنایی کامل  ــه  کافی در امر آموزش و نیز آش تجرب
ــتم VTS  داشته باشند.  و آگاهی کافی از سیس
ــامل  اصالحاتSTCW  مانیل در حال حاضر ش
اطالع و روش های برقراری ارتباط VTS به عنوان 
ــی از برنامه آموزشی افسران عرشه می باشد  بخش
که البته این آغازی است برای روش های مختلف 

آموزش مراکز کنترل ترافیک دریایی.     

نقش عملياتی مراكز كنترل ترافيك دريايی �
نقش اپراتور مراکز کنترل ترافیک دریایی بسیار مهم 
ــت؛ به این دلیل که این مراکز توانایی برقراری  اس
ــناورها  ــاط  و تاثیر بر فرایند تصمیم گیری ش ارتب
ــک عامل مهم  ــت از محیط نیز ی ــد. حفاظ را دارن
ــامانه ها  می باشد. در حال حاضر  در اجرای این س
مراکز کنترل ترافیک دریایی بیشتر در مناطقی با 
حجم ترافیک نسبتا کم، مناطقی که میزان باالیی 
از حمل ونقل محموله های آالینده صورت می گیرد 
ــت محیطی  ــا مناطقی که از نظر زیس و مخصوص

حساس و پرجمعیت هستند، اجرا می شود.
ــت در برابر عملیات  ــاس محافظ در مناطق حس
ــز به تصویر  ــی بیش از هر چی ــتی دریای تروریس
ــناورها نیاز دارد، اطالع از مقصد  کامل از تردد ش
ــت. این  ــتی ها نیز ضروری اس و محموله های کش
ــرای جلوگیری از  ــات همچنین می تواند ب اطالع

قاچاق کاال و مهاجرت غیرقانونی استفاده شود.
ــا تمام  ــک دریایی تقریب ــرل ترافی ــز کنت مراک
ــود را به  ــش خ ــتی های مناطق تحت پوش کش
طور مستقیم و لحظه به لحظه نظارت می کنند. 
مراکز کنترل ترافیک دریایی ملزم به کنترل همه 
ــی در مورد قایق های کوچک  عبور و مرورها حت
ــائل امنیتی بخصوصی را کنترل  ــتند و مس نیس

ــطح امنیت  ــامانه ها س ــد. اگرچه این س می کنن
ــا اپراتورهای آنها  ــش می دهند، ام بنادر را افزای
قادر به تشخیص و رسیدگی به تهدیدهای بالقوه 
امنیتی نیستند. فشارهای تجاری به حمل ونقلی 
ــده  ــریع تر و مطمئن تر و برنامه زمان بندی ش س
دقیق جابه جایی محموله ها نیاز دارد که البته این 
ــد با کاهش هزینه ها و ارتقای کیفیت  فرآیند بای
ــان اینكه، نقش  ــد.  در پای ــات همراه باش خدم
ــز کنترل ترافیک دریایی در جهت  محوری مراک
کسب ایمنی، امنیت، محافظت از محیط و بهبود 
ــادی و هماهنگی در ارائه خدمات  عملكرد اقتص

بنادر بسیار مهم است.
نیاز به سیستم های خودکار جهت مدیریت موثر 
ــتی ها و مراکز  و صحت تبادل اطالعات بین کش
ــبكه ها برای  ــرل ترافیک دریایی و دیگر ش کنت
ــته ناوگان دریایی در حال افزایش  ردیابی پیوس
است. در کنار مدیریت و کنترل ناوگان دریایی 
ــیله این مراکز، ضرورت کنترل و  تجاری به وس
ــتی های تفریحی و دیگر  ــان کش نظارت همزم

شناورهای کوچک نیز رو به افزایش است. 
به دنبال این خواست ها، نیاز به تضمین کیفیت 
 ،VTS ــامانه های ــتانداردهای بین المللی س اس
ــامانه ها  ــان و طرز کار اپراتورهای این س کارکن
ــن تایید و گواهی  ــز افزایش می یابد. همچنی نی
ــت اپراتورها برای کاهش خطا و افزایش  صالحی
ــوولیت پذیری به اولویت های آموزش مراکز  مس
ــه در حال  ــک دریایی که همیش ــرل ترافی کنت

پیشرفت می باشد، افزوده خواهد شد. 

منابع: �
IMO مصوبات 

 IALA VTS نظام نامه
درباره نویسنده: کاپیتان هیوز از کارکنان مؤسسه 
ملوانی و مؤسسه  سلطنتی دریانوردی و همینطور 

عضو علی  البدل کمپانی مستر مارین است.
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  )ICHCA( كارنيا ديكس�ون، عضو انجمن بين المللی هماهنگی باربری
معتقد اس�ت كه ايمنی زنجيره  تأمين با افرادی كه اس�تخدام می كنيد، 

آغاز می شود 
ــازمان بین المللی دریانوردی)IMO( و  ــوی س ــیاری از س تالش های بس
سازمان جهانی گمرک برای ایجاد اعتماد و همكاری های الزم برای توسعه 
زنجیره تأمین صورت گرفته است. هدف اصلی همه این تالش ها، برقراری 
ــل توجه دیگر، همكاری های چند  ــت. نكته قاب امنیت در طول زنجیره اس
ــرل بنادر و ناوگان دریایی  ــورها در کنت جانبه و هماهنگی بین المللی کش
ــنل حرفه ای و کارآزموده، بهره گیری از تكنولوژی و اعمال  ــد. پرس می باش
ــراری یک زنجیره تامین  ــتانداردهای بین المللی از الزامات برق صحیح اس

ایمن می باشد که برای آینده تجارت جهانی ضروری است.

برقراری امنیت در طول زنجیره تأمین مسوولیت برابر همه بازیگران این عرصه 
است. این امر، مقوله ای فراتر از مرزهای ملی و شرکت های بخصوص است و بر 
پایه  اعتماد و همكاری بنا می شود. همه  بخش ها از تولید تا تحویل، انبارداری، 
ــووالن گمرک و بندر و ... باید نقش خود را در ایجاد زنجیره ای ایمن در  مس

دنیایی که حجم زیادی از کاال در حال تولید است، به خوبی ایفا کنند.
انجام این فرایند بسیار سخت تر از توضیح دادن آن است. همانطور که می دانیم، 
ــرایط کشور های مختلف در این زمینه متفاوت است. عدم ثبات و ناپایداری  ش
دولت های بعضی کشورها، منجر به افزایش جرایم سازمان یافته از جمله دزدی 
ــطح بین المللی در  ــود. ایجاد و پرورش اعتماد در س دریایی و قاچاق کاال می ش
شرایطی که استانداردهای امنیتی در کشورهای مختلف با هم  متفاوت است، 

کار دشواری به نظر می رسد.
 )ISPS( در دستورالعمل امنیت بین المللی کشتی ها و تسهیالت بندر IMO
و سازمان جهانی گمرک در چارچوب استانداردهای ایمنی و سهولت تجارت 
جهانی)SAFE(، راهكارهایی را برای ایجاد اعتماد و همكاری های الزم برای 

توسعه  زنجیره ای ایمن ارائه داده اند.
 SAFE که بخشی از چارچوب )AEO( طرح اپراتور های اقتصادی مورد تأیید
می باشد، به کشورها و مناطقی تكیه دارد که در پذیرش زنجیره تأمینی ایمن 
پیشقدم هستند. تاکنون طرح های گوناگون  AEO در اروپا و چین شروع شده 
است که اجرای هریک از آنها فرایندی وقت گیر است و نیاز به جلب توافق دیگر 
ــورها دارد. برای مثال، اروپا و ایاالت متحده آمریكا با ابتكار عمل در طرح  کش
ــیوه های همكاری تجاری علیه تروریسم)C-TPAT(، که قبل از چارچوب  ش

برقراری 
اعتماد

 در طول زنجیره  تأمین

نبايد  الزاما  تأمین  زنجیره  در  امنیت  برقراری 
عملیاتی گران قیمت يا  وقت گیر باشد. اين امنیت 
ريشه در ممارست و تکنیک خوب و يک فرهنگ 
ايمنی صحیح دارد كه بايد توسط تمام اعضای 

زنجیره جدی گرفته شود
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SAFE شكل گرفته بود، هنوز به دنبال جلب توافق برای پیاده سازی طرح های 
خود هستند.

این طرح ها مطمئنا گامی به جلو هستند، اما در حال حاضر مدیریت اجرای 
آنها به دولت های پیشنهاددهنده واگذار شده است.  برای مثال دستورالعمل 
ــتری که خلق شده و توسط کسانی که آن را پیشنهاد  ISPS فقط اگر در بس
داده اند، انجام شود طرح مناسبی است؛ اما هیچ فرد یا سازمانی مسوول کنترل 
استانداردهای جهانی نیست و سطح و شدت این کنترل نیز متغیر است. برای 
ــتورالعمل ISPS را پذیرفته  ــت بندرهای A و B هر دو دس مثال ممكن اس
باشند، اما یكی از این دو بندر مؤلفه های این دستورالعمل را بیشتر به کار بسته 
ــد. این امر با در نظر گرفتن ماهیت بین المللی زنجیره تأمین یک چالش  باش

عمده محسوب می شود.
 ISO) ــن ــره تأمی ــرای زنجی ــت ب ــت امنی ــتم مدیری ــتاندارد سیس اس
ــد. مزیت این  ــئله کمک کن ــه حل این مس ــد ب 28000:2007) می توان
ــطح بین المللی و منطقه ای کنترل  ــتاندارد این است که می تواند در س اس
 ISO شود. البته با وجود نظارت بر عملكرد سازمان های مختلف نسبت به
ــطح اجتماعی مناطق مختلف ممكن است  28000، به دلیل تفاوت در س

این مسئله کماکان وجود داشته باشد.
ISO28000 در سطحی قابل قبول پذیرفته شده است، اما بسیاری از بازیگران 
ــوان اعتبار نامه  دیگری که باید  ــد، آن را به عن ــره تأمین، آن طور که بای زنجی
برای آن هزینه بپردازند، نپذیرفته اند. هنگامی می توانیم دید وسیع تری به این 
ــیم که طرح های SAFE با ISO28000 ترکیب شوند.  استاندارد داشته باش
 C-TPAT ــتن به ــه دلیل برخورداری از اعتبار الزم به پیوس ISO28000 ب
دعوت شد و تنها به تغییرات جزئی در سیاست های امنیتی اش نیاز دارد تا به 

طرح ایاالت متحده ملحق شود.
گفتگو و بحث درباره این مسائل برای آینده تجارت جهانی ایمن ضروری است 
ــورها می توانند نقش خود را به خوبی ایفا  ــت که همه کش و این تنها راهی اس
ــرکت و کمپانی، نیروی  کنند. من قاطعانه بر این باورم که بهترین ایمنی هر ش
ــما در بندر کامال هوشیار هستند؟ آیا آنها اتفاقات،  ــت. آیا پرسنل ش کار آن اس
رفتارهای غیرعادی و محموله های مشكوک را گزارش می دهند؟ آیا آنها مدارک 
)مهر و موم( کانتینرها را بررسی می کنند و هر گونه تخلفی را به مسووالن گزارش 
ــد؟ هیچ عنصری از زنجیره تأمین در فضایی منزوی و به تنهایی عمل  می دهن
نمی کند و همه بازیگران این عرصه باید تصویری بزرگ تر را در ذهن داشته باشند. 

برقراری فرهنگ ایمنی )امنیت( در هر کمپانی مسئله  حساسی است که نبود 
آن باعث سقوط زنجیره تأمین می شود. در بسیاری از بندرها عالئم کنترلی که 
روی محموله ها حک می شود، قابل دستكاری و تغییر هستند. در مسیر مدیریت 
تجارتی ایمن، عالئم امنیتی باید به گونه ای باثبات و غیر قابل تغییر طراحی و 
اجرا شوند. مقامات و مسووالن بندر نقش مهمی در ترویج این فرهنگ در بین 
ــان پایانه ها )بنادر( بر عهده دارند. آنها باید همانند حامیان و محافظان  متصدی
محیط، سالمت و امنیت عمل کنند. سه عنصر اصلی یک زنجیره  تأمین ایمن را 
مردم، تشكیالت )فرایندها( و تكنولوژی تشكیل می دهند. در این میان تكنولوژی 
نقش بسزایی دارد. در انتخاب تجهیزات تكنولوژیک گزینه های متعددی وجود 
ــیاری از آنها ابزارهایی پیچیده هستند و تعیین اینكه خرید بعضی  دارد که بس
ــتی برای سهولت انجام امور است یا خیر، کار مشكلی  تجهیزات تصمیم درس
است. بسیاری اوقات بندرها هزینه های گزافی را صرف خرید تجهیزاتی می کنند 
که پس از گذشت زمان کمی به این نتیجه می رسند که این تجهیزات نامناسب 

بوده و کارایی الزم را ندارد؛ در نتیجه کنار گذاشته می شود. اطمینان از انتخاب و 
خرید صحیح تجهیزات مستلزم یک فرایند تصمیم گیری قدرتمند است.  

ــهیالتی،  ــر تجهیزات و تس ــت که ه ــن نكته نیز ضروری اس ــه به ای توج
ــه همین دلیل در بعضی  ــات مخصوص خود را دارد. ب ــات و ملزوم مقتضی
ــمت های دنیا استفاده از گارد امنیتی که از ساده ترین و پرکاربردترین  قس

گزینه های CCTV است، بیشترین کاربرد را نیز دارد.

برقراری امنیت زنجیره تأمین الزاما نباید عملیاتی گران قیمت یا  وقت گیر 
باشد. این امنیت ریشه در ممارست و تكنیک خوب و یک فرهنگ ایمنی 
صحیح دارد که باید توسط تمام اعضای زنجیره جدی گرفته شود. هریک 
از شرکت کنندگان در زنجیره تأمین باید خود را عضوی از زنجیره در نظر 
بگیرند نه یک نهاد منفرد و مستقل. فرهنگ ایمنی و وجود زنجیره تأمینی 
ــت. آنها می خواهند از اینكه  ــت همه تاجران و دریانوردان اس امن، خواس
ــان صحیح و سالم انتقال می یابد، اطمینان داشته باشند و از  محموله هایش
ــود. تنها در  ــط کانتینرها جلوگیری  ش هر گونه حمل ونقل غیرقانونی توس

این صورت است که تجارتی خوشایند شكل می گیرد. 

برقراری امنیت در طول زنجیره تأمین مسوولیت 
امر،  اين  است.  عرصه  اين  بازيگران  همه  برابر 
شركت های  و  ملی  مرزهای  از  فراتر  مقوله ای 
بخصوص است و بر پايه اعتماد و همکاری بنا 

می شود

آينده  برای  مسائل  اين  درباره  بحث  و  گفتگو 
تجارت جهانی ايمن ضروری است و اين تنها راهی 
است كه همه كشورها می توانند نقش خود را به 

خوبی ايفا كنند
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بنادر نقش مهمی در خاورمیانه ایفا میكنند و این 
ــیار موفق  ــه را تبدیل به یكی از مناطق بس منطق
در صنعت کشتیرانی کردهاند، طرح اتوماسیون در 
اپراتور پایانه ها اجرا میشود که این طرح مشكالت 
مناطق را کاهش داده و اطمینانی جهت بازگشت 
سرمایه گذاریهای شرکت ها در منطقه را بهوجود 

می آورد. 
ــی، عضوگروه  ــس اداره اجرای ــاس، ریی ــن توم آل
 )APS( ــتیابی به سیستم حرفه ای فن آوری، دس
ــال  ــاالت متحده آمریكا 12 س ــان دیگو در ای س
ــیون و  ــتم های اتوماس در زمینه راه اندازی سیس
ــایر  ــتم های نظیر OCR ، GPSو س دیگر سیس
ــته است.  ــتم های مرتبط با آن فعالیت داش سیس
ــرکت کرده  وی در کنفرانس اپراتور خاورمیانه ش
و پیشنهاداتی جهت تجارت جهانی بهینهتر  ارایه 

داده است. 

ــه ادامه  ــه در خاورمیان ــدی ک ــد رو به رش رون
ــیار  ــده که به یكی از مناطق بس دارد، باعث ش
ــود.  ــل ش ــتیرانی تبدی ــت کش ــق در صنع موف
ــه به توان  ــیعی از کانتینر ها با توج ــم وس حج
ــر 38 میلیارد دالر در  ــی که دارد بالغ ب عملیات
ــود که  ــامل می ش ــرمایه گذاری دریایی را ش س
ــرمایه گذاری  بیش از 40 میلیارد دالر جهت س
ــتان و  ــبه جزیره عربس ــاخت بنادر در ش در س
کشور های همسایه را دربر می گیرد. بدون شک 
ــتراتژیک  تاکنون این منطقه یكی از مناطق اس
ــمار می رود، به همین منظور آلن توماس  به ش
ــاره آینده پایانه های خودکار  جهت گفتوگو درب
و مناظره درباره اینكه چگونه فن آوری می تواند 
ــای پایانه ها در  ــا امكانات جدید برای اپراتوره ب
ــد، به شرکت های  ــر خاورمیانه برقرار باش سراس
و  Moffatt&Nichol.jade softward

ــد بنادر در  ــد رو به رش ــدد رون ABB  می پیون
ــودکار می تواند  ــن آوری خ ــه و کاربرد ف منطق
ــود که این  ــرایط در پایانه ها ش موجب بهبود ش
فرآیند منجر به ارایه پیشنهاداتی جهت تجارت 

جهانی بهینه تر خواهد شد.

فراتر از قانون �
ــایل این است که آلن  یكی از کلید های حل مس
ــی در بخش ها خواهد بود  توماس در پی راه حل
که پایانه ها بتوانند جهت استفاده از اتوماسیون، 
ــیاری از اپراتورها  ــد. بس ــن برون ــر از قوانی فرات
معتقدند که تكنولوژی می تواند گامی در تغییر 
ــود آورد.  ــره وری به وج ــرفت و به ــت پیش جه
پایانه هایی در خاورمیانه مانند صاحبان شرکت 
ــودی،  ــتان صع Golf stevedoring از عربس
ــانی که به شدت به دنبال تجارت های کالن  کس

 فـن آوری در خـاورمیانه
پروژه های اتوماسيون نه تنها در پايانه های عظيم مورد استفاده قرار می گيرند، 

بلكه آينده پايانه های جهانی نيز هستند.

 نقش مهـم
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هستند، نمی توانند روند گسترش تسهیالتشان 
ــتر کردن حجم بارها  را به طور مداوم برای بیش
ــی تكنولوژی  ــد، در عوض آنها در پ ــه دهن ادام
ــتند که راه پیشرفت  موثر  با توان عملیاتی  هس
ــا ازدحام و  ــر کند و مخصوص ــاال را امكان پذی ب
ــا کاهش دهد. دیگر  پراکندگی را در عملیات ه
الزم نیست پروژه های خودکار فقط با پایانه های 
ــن امر قطعا قانونی خواهد  عظیم کار کنند و ای
شد. اگر چه اغلب اپراتورها مردد هستند که آیا 

سرمایه گذاری شان بازگشتی دارد یا خیر؟ 
ــه از فرایند  ــتریانی ک ــیاری از موارد مش در بس
ــیونی در طرح های کوچک تر  پروژه های اتوماس
ــان در کمتر از  ــتفاده می کنند، بازپرداختش اس
ــر به طور  ــق می یابد که این ام ــال تحق یک س
قطع خیلی سریع تر از پروژه های اتوماسیون در 

مقیاس بزرگ تر انجام می شود. 
با اینكه درک طرح اتوماسیون پایانه های عظیم 
ــت با سیستم  ــت، اما ممكن اس ــیار مهم اس بس
ASCs یا تغییراتی در فن عملیاتی درگیر باشد 
ــت و می تواند درگیر یک  ــیار پیچیده اس که بس

دوره طوالنی مدت بازپرداخت شود. 

اجرای اتوماسيون �
ــرار گرفت،  ــیون مورد توجه ق ــه اتوماس زمانیك
ــا آنهایی که در  ــای پایانه ها، مخصوص اپراتوره
ــتی اهداف اجرایی را  خاورمیانه بودند، می بایس
ــیاری از پروژه هایی  ــد نظر قرار می دادند، بس م

ــریع  س ــی  خیل ــد  بودن داده  ــنهاد  پیش ــه  ک
ــک پایین  ــان را با وجود ریس سرمایه گذاری ش
ــتم  ــه عقیده آلن توماس، سیس ــد. ب برگرداندن
ــوذ تجهیزات و  ــای خودکار قدرت نف ورودی ه
ــا را دارد، به عنوان  ــایی محرک ه قابلیت شناس
ــان ورود، یكی از  ــرفته زم ــه پیش ــال برنام مث
ــیون  اتوماس پایانه های  ــد  قدرتمن ــای  جنبه ه
 ) TOC( ــه ــس اپراتور پایان ــت. در کنفران اس
ــرای پایانه ها همراه یک  ــه برنامه ای ب خاورمیان
ــش منحصر به فرد که تبدیل به فن آوری و  بین
ــود، ارایه  مدیریت پروژه های اجرایی  نیز می ش

خواهد داد. 
ــنهادها  ــن کاربرد این پیش ــوع، بهتری در مجم
ــخص که  ــت که اپراتورها با تجارت مش این اس
هم راستا با ملزومات عملیاتی و عملكرد سیستم 

ــروع کنند. این امر موجب  است، کار خود را ش
ــی  ــود و اطمینان ــا می ش ــش پیچیدگی ه کاه
ــه وجود  ــرمایه گذاری ها ب ــت س ــت بازگش جه
ــته  می آورد. همچنین انتخاب کارپردازان وابس
ــت  ــه اطالعات هماهنگ و برنامه ای جهت تس ب
ــتم مادر« است، که اهمیت زیادی دارد.  »سیس
ــن امر به جمع  ــت که ای آلن توماس معتقد اس
ــدن اپراتورها و خلق برنامه ای جهت ارتقای  ش
ــته ها برای کاالهای پراهمیت در منطقه  خواس
کمک شایانی خواهد کرد. پایانه های اتوماسیون 
و فن آوری، کلیدی برای دستیابی به اپراتورهای 
بسیار پیشرفته است. وی قصد دارد اپراتورها ی 
ــتم  ــن کند که این سیس ــه را مطمئ خاورمیان
ــان هم در حال حاظر و هم  فوایدی در تجارتش

برای پنج سال آینده خواهد داشت. 

فرايند  از  كه  مشتريانی  موارد  از  بسیاری  در 
كوچک تر  طرح های  در  اتوماسیونی  پروژه های 
استفاده می كنند، بازپرداختشان در كمتر از يک 
سال تحقق می يابد كه اين امر به طور قطع خیلی 
مقیاس  در  اتوماسیون  پروژه های  از  سريع تر 

بزرگ تر انجام می شود
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1. كلمه لجستيك برگرفته از لغت .................... لجستيكوس به معنای توانمند در محاسبه است. 
ب( فرانسوی   الف( يونانی      

د( هيچكدام  ج( انگليسی      
 

2. كداميك از تعاريف زير با مفهوم لجستيك همخوانی ندارد؟
الف( كليه فعاليت های تسهيل كننده حمل ونقل 

ب( ارايه خدمات و انتقال اطالعات بين مبدأ و محل مصرف كاال يا خدمت 
ج( حمل كاالی مورد نياز جامعه جهت انبارش 

د( به كارگيری صحيح منابع در زمان و مكان مناسب 

3. توسعه سيستم لجستيك در جوامع يك فرآيند
ب( تدريجی و تكاملی است  الف( يكباره و آنی است     

د( موارد 1 و 2  ج( وارداتی است      

4. عبارت مديريت زنجيره تامين در اوايل سال 1982 توسط .................... ابداع شد.
د( هيچكدام  ج( هوگوس    ب( وبر      الف( اوليور   

5. مديريت زنجيره تامين عبارت است از:
الف( هماهنگی راهبردی و سيستماتيك عمليات سنتی كسب و كار 

ب( بكارگيری تاكتيك های يك كسب وكار با كسب وكارهای ديگر با هدف بهبود بلندمدت عملكرد هريك از سازمان ها 
ج( دستيابی به تركيب بهينه ای از پاسخگويی و كارآيی برای خدمت دهی به بازار 

د( همه موارد 

                 مسابقه شماره 1 مجله علمی تحقیقاتی بندر و دريا

به منظــور ارتقای ســطح دانش عمومی 
در زمینــه مباحــث حمــل و نقــل ایــن 
مجله اقــدام به تهیه ســئواالت مرتبط 
بــا موضوعــات منــدرج در هر یــک از 
شماره های مجله می نماید. عالقمندان به 
شرکت در این مسابقه می توانند پاسخ 
سئواالت را حداکثر تا تاریخ 91/4/10 
از طریق پاســخنامه الکترونیکی مندرج 
 bandarvadarya.pmo.ir در ســایت 

به دفتر مجله ارسال نمایند.
همچنین فایل منبع سئواالت در سایت 
مذکور قابل دســترس بــوده و به 14 
نفر از عزیزانی که به ســئواالت پاسخ 
صحیــح دهنــد به قیــد قرعــه جوایز 

ارزنده ای اهدا خواهد شد.



شماره  190/خرداد ماه 931391
بنــدر و دریـا

6. كداميك از ابزارهای ذيل برای افزايش رقابت پذيری يك زنجيره تامين ضروری می باشد؟
ب( يكپارچگی و هماهنگی ميان اعضای زنجيره  الف( يكپارچگی اعضای زنجيره    

ج( وابستگی و هماهنگی اعضای زنجيره     د(استقالل اعضای زنجيره از يكديگر 

7. كداميك از مفاهيم زير در لجستيك وجود ندارد؟
ب( تامين   الف( توزيع      

د( كنترل و نگهداری  ج( بازاريابی       

8. در مديريت زنجيره تامين كداميك از مفاهيم ذيل عالوه بر جنبه های لجستيك وجود دارد؟ 
ب( توسعه محصول جديد  الف( بازاريابی      

د( همه موارد  ج( امور مالی و مسايل مرتبط با مشتريان   

9. كداميك از موارد ذيل جزو چالش های مديريت زنجيره تامين جهانی محسوب نمی شود؟
ب( باليای طبيعی  الف( ضعف در روابط داخلی زنجيره    

د( هيچكدام  ج( تفاوت فرهنگ و زبان     

10. كداميك از موارد ذيل جزو زيرساخت های قانونی در بهبود لجستيك و مديريت زنجيره تامين محسوب نمی شود؟
الف( سياست مناسب تجاری 

ب( تعريف استانداردهای كيفيتی برای فعاليت های لجستيك و مديريت زنجيره تامين 
ج( برخورداری از يك شورای قانونگذاری خاص در لجستيك و زنجيره تامين 

د( ثبات نسبی سرمايه گذاری    

11. كداميك از موارد ذيل جزو زيرساخت های سخت افزاری در بهبود لجستيك و مديريت زنجيره تامين محسوب نمی گردد؟
الف( ايجاد مسيرهای جديد حمل ونقل و بهبود مسيرهای موجود  

ب( توسعه انبارهای جديد و مكانيزه نمودن انبارهای موجود 
ج( افزايش ظرفيت حلقه های زنجيره تامين    
د( كاهش چرخه گمركی و زمان مورد نياز برای ترخيص كاال 

12. كداميك از موارد ذيل جزو زيرساخت های نرم افزاری در بهبود لجستيك و مديريت زنجيره تامين محسوب نمی گردد؟
الف( آموزش و ارتقای دانش مديران و متخصصان لجستيك و مديريت زنجيره تامين 

ب( تجهيز حلقه های زنجيره به سيستم مكانيزه 
ج( افزايش يكپارچگی فرهنگی با شركا 

د( تشويق رقابت پذيری در ميان اعضای زنجيره 

13. كدامي�ك از سيس�تم های لجس�تيكی در حوزه بن�ادر به عنوان يك�ی از مهم ترين حلقه های زنجيره تامي�ن كاال می تواند 
تاثيرگذار باشد؟ 

  )SW: Single Window( سيستم پنجره الكترونيكی )الف
  )PCS: PORT Community sys( سيستم جامعه بندری )ب

ج( هر دو مورد  
د( هيچكدام 

14. به نظر جنابعالی در لجستيك دفاع مقدس كداميك از موارد زير در بنادر می افتاد؟
د( همه موارد  ج( لجستيك امدادی   ب( لجستيك نظامی   الف( لجستيك بازرگانی  
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فراخوان مقاالت علمی و گزارش های تحلیلی
انديشمند و صاحب نظر گرامی؛

اگ�ر عالقمند به چ�اپ مقاالت علمی، گزارش های تحليلی و ايده های خ�الق خود در زمينه حمل و نقل 
دريايی در مجله عملی- تحقيقاتی بندر و دريا هستيد؛ اين نشريه با افتخار پذيرای مطالب ارزنده شما در 

هر يك از موضوعات محوری از شماره های آتی مجله به شرح ذيل می باشد.

Bandarvadarya.pmo.ir
bandarvadarya@pmo.ir
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