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بنــدر و دریـا
شماره  192/مرداد ماه 101391

سخن سردبیر

ــی و آدمی در جهان  ــی مفهوم پيدا می کند که جهان آدم ــی زمان ایمن
ــان مدار و محور توسعه قرار  ــد. در جوامعی که انس ــته باش ارزش داش
می گيرد و تمامی نهادها و سازمان ها بر پایه ارزش های واالی انسانی و 
بنيان های اخالقی نهادینه می شود و بر این اساس رابطه فرد با سازمان 
تعریف می گردد، حفظ سالمت جسمی و روحی افراد از اهميت باالیی 

برخوردار می شود.
ــت که اگر موتور  ــازمان های دانش بنيان بر این اس اعتقاد عمومی در س
ــف کنيم، منابع  ــانی تعری ــازمان را منبع انس محرکه و تعالی بخش س
ــرمایه ای، رشد  ــانی با ترکيب خالقانه عوامل فيزیكی، طبيعی و س انس
ــهرت، عظمت و کارایی را به  ــازمان را تضمين نموده و ش و بالندگی س
ــه همين علت توجه و تمرکز بر آموزش، توانمندی  ارمغان می آورد و ب
ــوان عامل پيش برنده در دنيای  ــانی به عن و افزایش کارایی نيروی انس
ــوب می شود. چراکه داشتن یک سازمان متعالی  پررقابت امروزی محس

بدون برخورداری از منابع انسانی متعالی ميسر نيست.
ــمندی که برای توسعه سازمان ها  حفظ و نگهداشت چنين افراد ارزش
ــوی، نيازمند  ــن انگيزه های مادی و معن ــت، عالوه بر تامي ضروری اس
ــت که آنان را از عوامل مضر و مخاطراتی که می تواند به  ــرایطی اس ش
ــت که ایمن سازی محيط کار، ابزار  خطر اندازد، مصون بدارد. از اینجاس
ــت و از نظر  ــا آن در ارتباط اس ــبابی که فرد ب ــزات و کليه اس و تجهي
ــالمت وی تاثير می گذارد، اهميت پيدا می کند.  جسمی و روحی بر س
وظيفه مدیران ایمنی ایجاب می کند تا با ایجاد تمهيدات الزم، استفاده 
ــی، آموزش و  ــن و همچنين ارتقای آگاه ــزات ایم ــات و تجهي از امكان
ــای ناصحيح موجود به  ــتانداردهای کاری، با اصالح رویه ها و باوره اس

گسترش فرهنگ ایمنی در صنایع مختلف بپردازند.
ــل دریایی یكی از بزرگ ترین صنایع  در این خصوص صنعت حمل ونق
ــمار می رود و در  ــال خطرناک ترین آنها به ش ــی و در عين ح بين الملل

ــه آن به عنوان  ــته ب ــوردی و فعاليت های وابس ــغل دریان این رابطه ش
ــازمان جهانی  ــوند. لذا س ــخت محسوب می ش ــاغل حساس و س مش
ــت،  دریانوردی )IMO( که متولی اصلی بخش حمل ونقل دریایی اس
ــف مهم ترین وظيفه کاری  ــی دریایی را در ردی ــه به مباحث ایمن توج
ــی دریانوردی که کميته فنی  ــكيل کميته ایمن خود قرار داده و با تش
ــازمان جهانی دریانوردی است، به صورت تخصصی به مسایل  ارشد س
مربوط به ایمنی دریا می پردازد و در طی دهه های گذشته اقدام به وضع 
ــتورالعمل و آیين نامه های مرتبط با ایمنی نظير  قوانين و مقررات، دس
 ،)STCW( ــت از دریانوردان ــتانداردها، صالحيت و محافظ تعيين اس
ــس و نجات دریایی  حفظ ایمنی جان افراد در دریا )SOLAS( و تجس
ــوی کشورهای عضو سازمان جهانی  )SAR( نموده که اجرای آنها از س
ــود و تقویت ایمنی  ــل انكاری در بهب ــوردی نقش موثر و غيرقاب دریان

دریایی داشته است.   
مروری بر مصوبات سازمان مذکور گویای این واقعيت است که در تمامی 
مقررات، عامل انسانی همواره مورد توجه قرار گرفته و از آنجا که عامل 
انسانی می تواند بر ایمنی، امنيت و محيط زیست دریایی تاثير گذاشته 
ــترده ای  ــود، لذا مقررات ایمنی دریانوردی طيف گس و یا از آن متاثر ش
از فعاليت های انسانی - از فعاليت های خدمه کشتی تا مدیریت بنادر و 

سواحل - را در بر گرفته است.
لذا اگر بخواهيم یک صنعت دریایی ایمن، توانمند و رقابت پذیر در عرصه 
ــيم، باید توسعه، حفظ و نگهداشت منابع  حمل ونقل دریایی داشته باش
ــانی در سرلوحه برنامه های کاری مدیران دریایی قرار گيرد تا تمامی  انس
نيروهای انسانی شاغل در بخش حمل ونقل دریایی بتوانند در یک فضای 
ایمن، به دور از هرگونه مخاطرات کاری و با برخورداری از سالمت جسمی 

و روحی در فعاليت های تخصصی مربوطه نقش آفرینی کنند. 
يونس غربالی مقدم  

ايمنی؛ ضرورت سازمان دانش بنيان

»اصالحیه«
در صفحه 57 شــماره 191 ماهنامه بندر و دریا، ِســَمت جناب آقای مهندس ســیاوش 
خدابخشی به اشتباه »مدیرکل سازمان بنادر و دریانوردی استان خوزستان« ذکر شده، 

که ِسَمت ایشان »مدیر بندر و دریانوردی آبادان« می باشد.
ضمن عذرخواهی از جناب آقای مهندس ایدنی »مدیر کل ســازمان بنادر و دریانوردی 

استان خوزستان«، بدینوسیله اشتباه تایپی ذکرشده اصالح می گردد.



رییس جمهور ابالغ کرد:
قانون اصالحیه الحاق ایران به 

کنوانسیون جلوگیرى از آلودگى 
دریا توسط کشتى ها

ــه  ب ــران  ای ــاق  الح ــون  قان
ــی  بين الملل ــيون  کنوانس
ــی دریا  ــری از آلودگ جلوگي
ناشی از کشتی ها که به تأیيد 
شورای نگهبان رسيده است، 
ــوی ریيس جمهور برای  از س

اجرا ابالغ شد.
به گزارش بندر ودریا به نقل 
از پایگاه اطالع رسانی دولت، 
ــه  ــه ضميم ــون اصالحي قان
سوم و پيوست )1( ضميمه 
ششم قانون الحاق ایران به ضمایم )3(، )4( و )6( کنوانسيون بين المللی 
جلوگيری از آلودگی دریا ناشی از کشتی ها  که در مجلس شورای اسالمی 
ــورای نگهبان رسيده است، از سوی ریيس جمهور  تصویب و به تأیيد ش

برای اجرا ابالغ شد.
براساس ماده واحده این قانون، اصالحيه ضميمه ششم قانون الحاق دولت 
ــالمی ایران به ضمایم )3(، )4( و )6( کنوانسيون بين المللی  جمهوری اس
ــوب 1387 تصویب و  ــتی ها مص ــی از کش ــری از آلودگی دریا ناش جلوگي
ــح به گونه ای دیگر  ــواردی که به طور صری ــن ضميمه جز در م ــررات ای مق
ــتی های حامل مواد مضر به صورت  ــده باشد، در مورد تمامی کش مقرر ش

بسته بندی اعمال می شود.
مطابق این قانون، حمل مواد مضر بدون رعایت مفاد این ضميمه ممنوع است؛ 
ــتی ها اعمال  ــن الزامات این ضميمه در مورد تجهيزات و ذخایر کش همچني
ــد. بر این اساس، بسته بندی ها باید به گونه ای باشند که با توجه به  نخواهد ش
محتویات خاص آنها، خطرات برای محيط زیست دریایی را به حداقل برسانند.
ــيوه چسباندن عالمت ها یا برچسب ها به بسته های حاوی  طبق این قانون، ش
ــد.  ــواد مضر باید طبق الزامات مرتبط در آیين نامه »آی .ام .دی . جی« باش م
همچنين  اطالعات حمل مربوط به مواد مضر باید طبق مفاد مربوط به آیين نامه 
ــد و در دسترس شخص یا سازمان تعيين شده توسط  »آی .ام .دی. جی« باش
مقام کشور صاحب بندر قرار گيرد. همچنين مواد مضر باید به گونه ای مناسب 
چيده و محكم شوند تا خطرات متوجه محيط زیست دریایی به حداقل برسد، 

بدون اینكه خللی به ایمنی کشتی و سرنشينان آن وارد شود.
بر اساس این قانون، به دالیل موجه علمی وفنی برخی مواد مضر ممكن است 
مشمول ممنوعيت حمل یا محدودیت مقدار قابل حمل در هرکشتی شوند. در 
ــازی مقدار، ساختار و تجهيزات کشتی مورد نظر و همچنين  هنگام محدودس

بسته بندی و ماهيت مواد مبذول شود.
ــاس، ریختن مواد مضر بسته بندی شده از کشتی به دریا به جز در  بر این اس
مواردی که برای حفظ ایمنی کشتی یا نجات جان افراد در دریا ضرورت داشته 

باشد، ممنوع است.
همچنين هنگامی که یک کشتی در بندر یا پایانه فراساحلی یک طرف دیگر 
ــی درخصوص الزامات عملياتی به موجب این ضميمه  ــت، مشمول بازرس اس

توسط ماموران مجاز از سوی آن طرف خواهد بود. 

ــن بين المللی  ــران در انجم ــالمی ای ــت دولت جمهوری اس ــه عضوی الیح
ــاخت های حمل ونقل دریایی )PIANC( که پيش از این به تصویب  زیرس

هيأت وزیران رسيده بود، به تصویب مجلس شورای اسالمی رسيد.
ــت در انجمن جهانی  ــده در مجلس، اجازه عضوی ــا تصویب این ماده واح ب

زیرساخت های حمل ونقل دریایی )PIANC( به دولت داده شد.
هدف از عضویت در انجمن مزبور گسترش حضور فعال و هدفمند جمهوری 
ــالمی ایران در سازمان ها و مجامع بين المللی و منطقه ای و بهره گيری از  اس
آن در جهت تامين منافع ملی با هدف ارتقای دانش فنی در زمينه مهندسی 
سواحل و بنادر و بهره گيری از آخرین دستاوردهای علمی و فناوری مربوطه 

عنوان شده است.
»سهيم شدن در مدیریت یكپارچه سيستم های آب های قابل کشتيرانی«، 
ــل و بحث در خصوص  ــوب بين المللی جهت تجزیه و تحلي ــاد چارچ »ایج
ــت گزاری، مدیریت، طراحی،  تمامی جنبه های حمل ونقل آبی اعم از سياس
موارد اقتصادی«، »یكپارچگی با سایر تشكل های حمل ونقل، فناوری ایمنی و 
محيط زیست« و »توسعه شبكه جامع متخصصان دریانوردی و بنادر و سایر 

ذی نفعان بين المللی«، از اهداف PIANC در اساسنامه این انجمن است.
ــت که PIANC یک انجمن جهانی تخصصی غيرسياسی و  گفتنی اس
غيرانتفاعی است که به عنوان قدیمی ترین انجمن دریایی با هدف ارتقای 
ــاختارهای حمل ونقل دریایی در سال  دانش علمی و فنی در زمينه زیرس
1885 در کشور بلژیک تأسيس شده است. این انجمن دارای کميته های 
 ،)Mar Com( دریانوردی ،)In Com( ــه ای تخصصی ناوبری رودخان
 )YP Com( و متخصصان جوان )Envi Com( محيط زیست دریایی
ــكل از بهترین متخصصان بين المللی در زمينه های فنی،  ــت که متش اس
ــاخت های ترابری دریایی  ــی مربوط به زیرس ــت محيط اقتصادی و زیس
ــتند. عالوه بر  ــتورالعمل های فنی هس و عهده دار تهيه آیين نامه ها و دس
ــيون اجرایي  ــن انجمن داراي کميس ــده ای کميته هاي تخصصي ذکرش
و   )CoCom( ــل  بين المل ــاي  همكاري ه ــيون  کميس  ،)ExCom(
ــت گذاري و امور اجرایي  ــيون مالي )FinCom( است که سياس کميس
انجمن را بر عهده دارند و اعضای آنها را کشورهاي عضو تشكيل مي دهند. 
ــتراليا، اتریش، کانادا،  ــور از جمله اس ــن مذکور در بيش از 65 کش انجم
فرانسه، ژاپن و ... نمایندگی دارد و همچنين دارای 518 عضو حقوقی و 

2 هزار و 45 عضو متخصص عالقه مند در سراسر دنيا است. 

تصویب عضویت ایران در
 PIANC انجمن جهانى
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ــه محدودیت های بيمه ای  ــاره ب ــازمان بنادر و دریانوردی با اش مدیرعامل س
اعمال شده براي کشتي های خارجي که به آب های ایران تردد می کنند، اعالم  
کرده است دولت با همكاري شرکت های بيمه و ایجاد پشتوانه بيمه ای مناسب، 
پوشش بيمه ای کافي را در بخش دریایي فراهم کرده است و ایران مسووليت 
ــش بيمه ای تمام کشتي های خارجي را که وارد آب های ایران می شوند،  پوش

بر عهده می گيرد.
ــت خبری در  ــيدعطاءاله صدر طی نشس به گزارش بندر و دریا، مهندس س
ــيلوی 25 هزار تنی ترانزیت گندم در بندر اميرآباد اظهار  ــيه افتتاح س حاش
ــت که در فاز بعد به 10  ــت:  ظرفيت این بندر فعاًل 4/5 ميليون تن اس داش

ميليون تن افزایش خواهد یافت.
وی ادامه داد:  در حال حاضر ظرفيت تخليه و بارگيری بنادر شمال کشور 20  
ميليون تن و کل بنادر 172 ميليون تن است که این ظرفيت در پایان برنامه 
پنجم توسعه در شمال کشور به دو برابر و در کل کشور به 210 ميليون تن 

افزایش خواهد یافت.
مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردي درخصوص سهم ایران از بازار حمل ونقل 
ــتيراني دریاي خزر  ــهم ایران از بازار کش دریاي خزر گفت: در حال حاضر س
ــد که باید در برنامه پنج ساله توسعه به 50 درصد  به 20 تا 25 درصد می رس

افزایش یابد.
ظرفيت ترانزيتي در بنادر شمال فراهم است �

صدر با بيان اینكه بنادر شمالی ایران از موقعيت مطلوبی نسبت به دیگر بنادر 
دریای خزر در کشورهای همسایه برخوردارند، گفت: رقابت چندانی بين بنادر 
ــتقالل یافته به مقصد غرب  ــورهای تازه اس وجود ندارد، اما اگر کاالیی از کش
ــود، ممكن است بين بنادر ایران و آذربایجان انتخابی  نظير ترکيه جابه جا ش

صورت گيرد.
معاون وزیر راه با اشاره به ظرفيت ترانزیتي بنادر کشور، ظرفيت اسمي ترانزیت 
بنادر ایران را 20 ميليون تن برشمرد که در حال حاضر از نيمي از آن استفاده 
ــاله به 50  ــت ترانزیتي ایران در برنامه پنج س ــود. به گفته صدر، ظرفي می ش

ميليون تن افزایش خواهد یافت.
ــان کرد: در کشورهای آسياي ميانه )CIS( بازار غالت مطلوب  صدر خاطرنش
است و اغلب تمایل  دارند غالت خود را به کشورهای حاشيه خليج فارس انتقال 
دهند که در این راستا ظرفيت ترانزیتی در بنادر شمال کشور برای انتقال یا 

سوآپ فراهم شده و بخش خصوصی در این باره فعال است.
داليل عدم رونق مسافرت دريايي در خزر �

ــعه حمل ونقل مسافری در بنادر شمال اشاره کرد و  وی در ادامه به لزوم توس
ــعه حمل ونقل مسافری در بنادر شمال کشور،  افزود: یكی از دالیل عدم توس
موقعيت جغرافيایی دریای خزر و ناآرام بودن دریا در طول سال است، به طوري 

که تنها 200 روز از سال می توان در این دریا به حمل ونقل مسافر پرداخت.
ــاخت های توسعه حمل ونقل دریایی مسافری در  ــاره به اینكه زیرس وی با اش
ــمال فراهم شده است، اظهار داشت: در حال حاضر اسكله و ترمينال  بنادر ش
مسافری بنادر انزلی و نوشهر آماده ارایه خدمات است و در بنادر فریدون کنار 
و اميرآباد شناورهای مسافری قادر به پهلوگيری هستند، اما الزم است بخش 

خصوصی وارد عرصه شود.
صدر گفت: به رغم سرمایه گذاري هایي که در زمينه راه اندازي تورهاي مسافري 

دریایي در مناطقي چون رامسر و انزلي ایجاد شده، اما این بخش هنوز از رونق 
الزم برخوردار نيست و باید با ارایه تسهيالت الزم به بخش خصوصي و ایجاد 
ــازوکار مشترک ميان بخش های حمل ونقل و گردشگري؛ زمينه راه اندازي  س

خطوط مسافري در این دریا فراهم شود.
مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردي در ادامه از آمادگي این سازمان براي ارایه 
تسهيالت ارزان قيمت و بدون بهره به بخش خصوصي براي خرید کشتي های 

مسافري در دریاي خزر خبر داد.
ــهيد حقانی، بندر  ــافری بندر ش وی ادامه داد: در بنادر جنوب نيز بخش مس
ــياری دیگر از بنادر فعال است، اما الزم است در این  گناوه، بندر خارک و بس
راستا شرکت های حمل ونقلی تأسيس شوند تا این شناورها را مدیریت کنند.

مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی یادآور شد: تفاوت بخش مسافری دریایی 
در شمال و جنوب این است که در آب های جنوب امكان دریانوردی در تمام 
ــافرانی که به شمال سفر می کنند  ــال فراهم است، ضمن آنكه مس فصول س
ــتر مایلند از سرسبزی ها و مناطق جنگلی شمال استفاده کنند تا اینكه  بيش

برای سفر از نقطه ای به نقطه دیگر حمل ونقل دریایی را به خدمت بگيرند.
ــافری و  ــناورهای مس ــال 90 برای خرید ش ــاره به اینكه در س وی با اش
ــه دادیم، اظهار  ــبی به بخش خصوصی ارای ــهيالت مناس یدک کش ها تس
داشت: متأسفانه مشكل ساخت این شناورها در داخل کشور وجود دارد و 

معاون وزیر راه و شهرسازي:
کشتي هاى خارجي بیمه مي شوند
دولت براي مقابله با محدوديت ها در حمل ونقل دريايي برنامه دارد
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آن زمان بر بودن فرایند ساخت است. سازنده ها نتوانسته اند در زمان مناسب 
شناورها را در اختيار متقاضی قرار دهند که همين مورد هزینه های خریدار 
ــده است که مجبور شویم یارانه  ــازمان بنادر را افزایش داده و موجب ش و س
ــال جاری نيز برای خرید شناورهای مسافری در  بيشتری ارایه دهيم. در س

بنادر جنوب و شمال تسهيالت ارایه می دهيم.
ــاحلی و مدیریت یكپارچه مناطق  ــازی اراضی س ــاره به آزادس وی ضمن اش
ــاحلی گفت: در برنامه چهارم مطالعات مدیریت یكپارچه مناطق ساحلی  س
ــی تهيه و به تصویب شورای عالی  ــند پایه و آمایش ــد و به صورت س انجام ش
ــردن این مورد و  ــيد، اما نياز به عملياتی ک ــور رس ــازی کش معماری شهرس

هماهنگی تمامی دستگاه های اجرایی دارد.
ــاز و ایجاد  ــرد: هرگونه ساخت وس ــازی تصریح ک ــاون وزیر راه و شهرس مع

تاسيسات جدید در سواحل منوط به کسب مجوز از سازمان بنادر است.
ــاحل در این موضوع  ــوردی افزود: کل س ــازمان بنادر و دریان ــل س مدیرعام
تعریف شده است، اما اگر مردم بخواهند از محدوده حفاظت شده عبور کنند، 
باید با هماهنگی دستگاه های ذی ربط انجام شود و به دليل وجود بحث های 

حقوقی، الزم است وزارت کشور این مورد را پيگيری کند.
صدر همچنين درباره موضوع بيمه کشتی ها اظهار داشت: در مسایل تحریم 
ــمن بود، اما دولت جمهوری  ــتی ها مدنظر دش محدودیت هایی در بيمه کش
ــرکت های بيمه ایرانی و  ــالمی ایران تدابيری اتخاذ کرد تا با همكاری ش اس
پوشش های بيمه ای مناسب برای کشتی ها، این ترفند دشمن بی رنگ شود.

ــش بيمه ای کافی  ــازی با بيان اینكه هم اکنون پوش معاون وزیر راه و شهرس
ــالمی ایران وجود دارد، تأکيد کرد: هر خط  ــتی های جمهوری اس برای کش
ــتی که وارد آب های ایران شود، جمهوری  ــتيرانی خارجی و هر نوع کش کش

اسالمی ایران تمامی مسووليت پوشش بيمه ای آنها را بر عهده می گيرد.
اميرآباد، بندر كانوني ايران در خزر �

صدر در ادامه از بندر اميرآباد به عنوان یكي از بنادر کانوني در شمال کشور 
نام برد و گفت: در حال حاضر ظرفيت این بندر به 4/5 ميليون تن می رسد 
ــدر مذکور، این ميزان به 10  ــعه بن که با بهره برداري از فاز بعدي طرح توس

ميليون تن بالغ خواهد شد.
ــكرانه اظهار  ــاره به برخورداري بندر اميرآباد از 1000 هكتار پس صدر با اش

داشت: این ميزان نيز به دو برابر افزایش خواهد یافت.
ــرمایه گذاري انجام شده در ساخت  ــازمان بنادر و دریانوردي س مدیرعامل س
بندر اميرآباد را 250 ميليارد تومان اعالم کرد و گفت: به همين ميزان نيز با 
همكاري بخش خصوصي در بندر اميرآباد سرمایه گذاري صورت گرفته است 

که این رقم در آینده افزایش خواهد یافت. 

وزیر راه و شهرسازى در مراسم افتتاح سیلوي 
25 هزار تني ترانزیت گندم:

امیرآباد؛ بندر استراتژیك ایران 

ــمي با حضور وزیر  طي مراس
ــازي، سيلوی 25  راه و شهرس
ــت گندم در  هزار تنی ترانزی
بندر اميرآباد استان مازندران 
ميليارد  با سرمایه گذاري 80 
ــش خصوصی به  ــي بخ ریال

بهره برداری رسيد.
ــدر و دریا، با  ــزارش بن ــه گ ب
ــازي،  حضور وزیر راه و شهرس
ــادر  ــازمان بن ــل س مدیرعام
ــز ریيس  ــوردي و ني و دریان

سازمان راهداري، سيلوی 25 هزار تنی ترانزیت گندم در بندر اميرآباد واقع در 
استان مازندران به بهره برداری رسيد.

ــرمایه گذاري ارزی و ریالی 8 ميليارد  ــيلو با ظرفيت 25 هزار تني با س این س
توماني بخش خصوصي و در مجموع هزینه 10 ميليارد توماني توسط بخش 
ــده است تا حمل ونقل گندم ترانزیتي در بندر اميرآباد با  خصوصی احداث ش

برنامه و مطابق با استانداردها صورت بگيرد.
از جمله ویژگي هاي این سيلو مي توان به اجرای کامل عمليات تخليه از کشتی 
و بارگيری به کاميون با تجهيز مكانيزه، داشتن توزین دقيق در زمان تخليه از 
کشتی به صورت آنالین، حفظ کيفيت گندم در طول دوره نگهداری و امكان 

ذخيره سازی جداگانه واریته های مختلف گندم اشاره کرد.
در این مراسم که با استقبال تعداد زیادي از مردم و مسووالن محلي و ساعاتي 
پس از اعالم زمان قبلي انجام شد، علي نيكزاد، وزیر راه و شهرسازی یادآور شد 
که پيش از این در مراسم افتتاح لكوموتيو »ایران سفير« در معيت ریيس جمهور 

در کارخانه مپنا بوده است.
وي درباره لكوموتيو ایران سفير با بيان اینكه قراردادي به مبلغ 480 ميليون 
ــاخت 150 لكوموتيو با این کارخانه منعقد شده، افزود: در حال  یورو برای س
ــتگاه از این 9 لكوموتيو هم اکنون به راه آهن جمهوری اسالمی  حاضر 30 دس

ایران تحویل شده است و از این پس هر ماه 4 دستگاه تحویل می شود.
وي همچنين اظهار کرد: پس از آن، براي افتتاح رسمي به گردنه گدوک در 
جاده فيروزکوه در مسير بزرگراه رودهن - فيروزکوه - قائمشهر رفتيم که یكي 

از حادثه خيزترین ها در بين مسيرهاي کشور است. 
ــداث دو تونل و به صورت ــد: 23 کيلومتر از این گردنه با اح  نيكزاد یادآور ش
 دو بانده از هم جدا و رسما افتتاح شد که 8 کيلومتر از آن گردنه گدوک است.
نيكزاد هزینه این پروژه را 58 ميليارد تومان اعالم و اظهار کرد: از این پس تردد 
در مسير برف گير و لغزنده گردنه گدوک در مدت زمان کوتاه تري انجام مي شود.

وزیر راه و شهرسازي با استراتژیک خواندن بندر ترانزیتی اميرآباد در شمال کشور 
گفت: بندر اميرآباد به شبكه ریلی کشور متصل است و سيلوی نگهداری غله 

در این بندر توسط بخش خصوصی ساخته شد و مورد بهره برداری قرار گرفت.
ــم، از برج مراقبت دریایی بندر اميرآباد و طرح توسعه  نيكزاد در انتهاي مراس
نهایی این بندر بازدید کرد، ضمن آنكه مشكالت برخي از مردم حاضر در افتتاح  
را که زماني طوالني براي حضور او در مسير 10 کيلومتري دسترسي به بندر 

امير آباد سپري کرده بودند شنيد. 
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ــعه  ــژه اقتصادی بندر اميرآباد توس ــرکل منطقه وی مدی
ــعار امسال  بندر اميرآباد را گامی بلند در جهت تحقق ش

»حمایت از توليد ملی، کار و سرمایه ایرانی« دانست. 
ــرداری از 5 طرح  ــيه بهره ب ــی در حاش ــيدعلی نعيم س
ــی در منطقه ویژه اقتصادی بندر اميرآباد مازندران  عمران
با حضور وزیر راه و شهرسازی و مدیر عامل سازمان بنادر 
ــاره به نقش ویژه بندر اميرآباد بهشهر  و دریانوردی، با اش
در توسعه ترانزیت و برقراری ارتباط حمل ونقل بين بنادر 
جنوبی و بنادر شمالی کشور و نيز کشورهای آسيای ميانه 
ــيه دریای خزر  گفت: بندر اميرآباد بزرگ ترین بندرحاش
ــمال- جنوب و  و حلقه اصلی کرویدورهای بين المللی ش

تراسيكا است که کوتاه ترین راه ترانزیتی شمال به جنوب کشور با تكميل راه ترانزیتی بندر 
اميرآباد به بندرعباس نيز به شمار می رود.

 وی با بيان اینكه این بندر با 1060 هكتار اراضی پشتيبانی در حال توسعه به 2هزار و 120 
هكتار است، افزود: این بندر دارای 10 پست اسكله در حال بهره برداری و 34 پست اسكله 
در فاز نهایی است و تنها بندر متصل به شبكه ریلی سراسری در شمال کشور و مجهز به 
اسكله منحصر به فرد )رورو - ریلی( با پایلوت ترانزیت سوخت و غالت در شمال کشور است.

مدیرکل منطقه ویژه اقتصادی بندر اميرآباد در خصوص مشخصات فنی پروژه های به بهره برداری 
رسيده در منطقه بندر اميرآباد توضيح داد: احداث بزرگراه ساحلی بندر به طول 11 کيلومتر در 
4 باند )2باند رفت و 2 باند برگشت( با کل هزینه 120 ميليارد ریال نخستين پروژه از ميان 5 
طرح عمرانی بندر اميرآباد بود که با حضور وزیر راه و شهرسازی به بهره برداری رسيد. نعيمی، 
هدف پروژه احداث بزرگراه ساحلی بندر را تسهيل در ترافيک کاميون های ورودی و خروجی به 

بندر عنوان کرد.
 سيدعلی نعيمی احداث سيلوی غالت توسط سرمایه گذار بخش خصوصی را از مهم ترین پروژه های 
به بهره برداری رسيده در بندر اميرآباد عنوان و تصریح کرد: احداث سيلوی غالت به ظرفيت 25 
هزار تن با کل هزینه 80 ميليارد ریال، نقش موثری در تخليه و بارگيری کشتی های حامل غالت 
ایفا خواهد کرد. وی همچنين هدف این پروژه را افزایش ظرفيت انبار استاندارد ذخيره غالت در 

بندر اميرآباد عنوان کرد.
مدیر بندر اميرآباد بهشهر پنجمين پروژه بهره برداری شده را گازرسانی بندر با هزینه 5/5 
ميليارد ریال و به منظور تامين انرژی برای سرمایه گذاری بخش خصوصی اعالم کرد و افزود: 
با تكميل پروژه های آماده بهره برداری، عالوه بر افزایش ظرفيت بندر زمينه سرمایه گذاری 
بيشتر و بهتر بخش خصوصی در این منطقه ویژه اقتصادی ملی و فراملی جمهوری اسالمی 

ایران فراهم می شود.
همچنين در کنار این 5پروژه به بهره برداری رسيده، ساختمان محيط بانی ميانكاله با هزینه 
ــط پيمانكار پروژه ساری - کيمه و با هدف تعامل با سازمان  حدود یک ميليارد ریال توس

حفاظت محيط زیست استان مازندران احداث شد.
به گفته سيدعلی نعيمی، بندر اميرآباد با 33 درصد رشد تخليه و بارگيری مقام نخست در 

بين بنادر کشور در سال 1390 را کسب کرد.
ــویم که به لحاظ موقعيت ممتاز ترانزیتی جمهوری اسالمی ایران در منطقه تفكر  یادآور می ش
ایجاد بندری بزرگ و مدرن در شرق مازندران شكل گرفت و پس از مطالعات و تحقيقات فراوان 
و بررسی مزیت های منطقه، عمليات اجرایی احداث بندر اميرآباد از سال 1375 آغاز شد. وجود 
پتانسيل ها و استعدادهای بالقوه و مكان یابی مناسب موجب شد در سال 1376 از سوی شورای 
عالی مناطق آزاد به عنوان منطقه ویژه اقتصادی به تصویب رسيده و مدیریت آن به سازمان بنادر 
ــال 1380 گشایش یافت و در مدت کوتاه فعاليت خود  ــد. این بندر در س و دریانوردی واگذار ش

توانست مورد استقبال بازرگانان، صاحبان کاال و سرمایه گذاران بخش خصوصی قرار بگيرد.
گفتنی است که بندر اميرآباد در سال 1390، به عنوان بندری بدون حادثه دریایی و خشكی 

لقب گرفت.  

سرمایه گذاري 300 میلیارد ریالي
در بندر ترانزیتي امیرآباد

دیدار و گفت وگوي مدیرعامل سازمان 
بنادر و دریانوردي

با فرزندان شاهد شاغل در 
بندر امیرآباد

ــيه بازدید و افتتاح پروژه هاي بندر و دریانوردي و  در حاش
ــه ویژه اقتصادي اميرآباد، مهندس صدر، معاون وزیر  منطق
ــازي و مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردي با  راه و شهرس
ــاغل در بندر اميرآباد دیدار و گفت وگو  ــاهد ش فرزندان ش

کرد.
ــدار، ضمن ابراز  ــدر در این دی ــيد عطاءاله ص ــدس س مهن
ــاهد در همه امور  ــرو بودن فرزندان ش ــنودي از پيش خش
گفت: همان گونه که پدران شما در جنگ پيشرو بوده و به 
ــهادت نایل شدند، از شما نيز انتظار مي رود  درجه اعالي ش
با اخالص و پشتكار مضاعف، در آباداني ميهن عزیز اسالمي 

کوشا باشيد. 
ــمن عليه نظام  ــدات اقتصادي دش ــه تهدی ــاره ب وي با اش
ــوه الهي و با  ــران افزود: به حول و ق ــالمی ای جمهوری اس
ــران در عرصه هاي  ــما ایثارگ ــه از ش ــي ک تالش و کوشش
مختلف دیده مي شود، هيچ تهدیدي عليه این نظام مقدس 

کارگر نخواهد بود.
مهندس صدر همچنين در پایان مراسم با هدایایي، از فرزندان 

شاهد شاغل در بندر اميرآباد تقدیر کرد. 

سيدعلی نعيمی
مدي�ر كل منطقه ويژه 
اقتصادی بندر اميرآباد 
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در نشست معاونان توسعه مدیریت و منابع انسانى وزارت راه و شهرسازى تشریح شد:
اقدامات توسعه اى سازمان بنادر در بخش سرمایه هاي انساني

مع�اون برنامه ريزی، اداری و مالی در نشس�ت با 
معاونان توس�عه مديريت و منابع انسانی وزارت 
راه و شهرسازی، با »غيرقابل جايگزين« خواندن 
حمل ونقل درياي�ی در تجارت خارج�ی به ويژه 
فراقاره ای كشورها، از تحقق 100 درصدی افزايش 
ظرفيت بنادر تجاری، افزايش ظرفيت كانتينری 
بن�ادر و افزاي�ش ظرفيت جابه جايی مس�افر در 
س�ال گذش�ته خبر داد و »ارتق�ای 96 درصدی 
س�طح ايمنی دريانوردی و بن�ادر«، »ارتقای 100 
درصدی سطح امنيت بنادر و ناوگان« و »ارتقای 
99 درص�دی س�طح حفاظ�ت از محيط زيس�ت 

دريايی« را نيز به اين فهرست اضافه كرد.

رتبه اول در ارزيابی عملكرد دس�تگاه های  �
اجرايی تابعه وزارت راه

ــعه  ــران توس ــع تصميم گي ــی در جم ــدس امام مهن
سرمایه های انسانی وزارت راه و شهرسازی، درخصوص 

ــتمر  ــت دریایی و بندری، ضمن اعالم »ارزیابی مس ــای ایمنی و امني ارتق
ــازی ناوگان حمل ونقل آتش  ــوانح دریایی« و »نوس نقاط پرخطر وقوع س
ــانی بنادر«، از کاهش 12 درصدی سوانح دریایی، کاهش 15 درصدی  نش
ــوزی در بنادر، نجات جان 1108 نفر از دریا و اجرای طرح هميار  آتش س

ناجی در بنادر خبر داد. 
عضو هيأت عامل سازمان بنادر و دریانوردی در بخش دیگری از سخنانش 
از کسب رتبه اول این سازمان در ارزیابی عملكرد دستگاه های اجرایی تابعه 
ــوح تقدیر به منظور اصالح الگوی مصرف انرژی در  ــت ل وزارت راه و دریاف
صنایع کشور خبر داد و در تبيين دستاوردهای این سازمان در حوزه های 
ــازمان بنادر به عنوان هماهنگ کننده  بين المللی و منطقه ای به »تعيين س
ــه های  ــه دریایی و نقش ــه خليج فارس و دریای عمان در تهيه نقش منطق
الكترونيكی«، »قرار گرفتن بنادر ایران در کریدور شمال و محور شرق در 
منطقه خاورميانه«، »قابليت پذیرش کشتی های بزرگ پيكر و اقيانوس پيما 
ــه خاورميانه از نظر  ــت در منطق ــور«، »دارا بودن رتبه نخس در بنادر کش
ــب رتبه چهارم جهانی از  ــت و عمر ناوگان دریایی تجاری« و »کس ظرفي

نظر ظرفيت ناوگان دریایی نفتی« اشاره کرد. 
دستاوردها در بخش تعامالت بين المللی و منطقه ای �

ــور عضو  ــن اعالم »احراز رتبه پانزدهم در ميان 169 کش مهندس امامی ضم
IMO با ارایه 13 سند به کميته های تخصصی«، »انتخاب نماینده سازمان بنادر 
و دریانوردی به عنوان نایب اول اجالس مشورتی دول عضو کنوانسيون لندن« 
ــامانه مدیریت عمليات کاالی  و »اعطای جایزه بين المللی IT Award به س
ــور در گروه تسهيل تجارت« به عنوان  متفرقه )GCOMS( در ميان 12 کش
دستاوردهای سازمان بنادر در بخش تعامالت بين المللی و منطقه ای، از الحاق 

ایران به 5 کنوانسيون و پروتكل بين المللی دریایی در سال گذشته خبر داد. 
بازنگری در سيستم جامع آموزشی �

ــوردی در خصوص اقدامات  ــادر و دریان ــازمان بن ــوول در س این مقام مس
ــانی از »اجرایی شدن  ــازمان در بخش سرمایه های انس ــعه ای این س توس
ــختی کار در مناطق کمتر توسعه یافته«، »بازنگری  پرداخت فوق العاده س

در سيستم جامع آموزشی ستاد و بنادر برای 400 عنوان شغلی و 3000 
ــازی به ميزان 35  ــازمانی« و »افزایش آموزش های مج ــت س عنوان پس

درصد و آموزش های تخصصی به ميزان 25 درصد« خبر داد.

معاون برنامه ریزی، اداری و مالی »راه اندازی ماژول هند ِهلد سامانه مدیریت 
کاالی متفرقه )GCOMS(«، »ارتقای نرم افزار سيستم اتوماسيون اداری 
و برقراری ارتباط با سيستم جامع دریایی«، »عملياتی سازی سامانه درب 
 »)ISMS( ــتقرار سيستم مدیریت امنيت اطالعات خروج گمرک« و »اس
را از جمله مهم ترین اقدامات سازمان بنادر و دریانوردی در بخش توسعه 

فناوری اطالعات و ارتباطات برشمرد. 

لد سامانه مدیریت اندازی ماژول هند هلد سامانه مدیریت اندازی ماژول هند هلد سامانه مدیریت  معاون برنامهریزی، اداری و مالی »راه
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مسوول پیگیري طرح هاى مهر ماندگار ریاست جمهوري 
اعالم کرد:

اختصاص 150 میلیارد تومان به طرح 
توسعه بندر چابهار

ــت جمهوری در استان های  ــوول پيگيری طرح های مهر ماندگار ریاس محمد محمدی راوری، مس
ــفر یک روزه خود از پروژه مهر ماندگار بندر شهيد بهشتی  ــتان و بلوچستان و کرمان، در س سيس

بازدید کرد.
ــتان سيستان و بلوچستان ضمن  ــياوش رضوانی، مدیر کل بنادر و دریانوردی اس در این بازدید، س
تشریح اقدامات صورت گرفته پروژه طرح توسعه بندر شهيد بهشتی، به ضرورت ویژگی ها و اهميت 
توسعه محور شرق پرداخت و اظهار کرد: توسعه این بندر نقش بسزایی در اقتصاد منطقه و کشور 

دارد و غفلت و تعلل در توسعه این بندر باعث از دست دادن بازارهای هدف منطقه می شود. 
رضوانی گفت: سازمان بنادر و دریانوردی از ابتدای پروژه تاکنون 110 ميليارد تومان از منابع داخلی 

جهت پيشبرد طرح توسعه  هزینه کرده است.

وي افزود: بخش اعظم کارهای پروژه در فاز اول صورت گرفته است، اما به دليل صخره ای بودن بستر 
و ضعيف بودن الیروب، کار الیروبی به کندی پيش می رود.

رضوانی ادامه داد: بيشترین هزینه طرح مهر ماندگار بندر شهيد بهشتی در عمليات الیروبی است که 
در حال حاضر 110 هزار متر مكعب از 17 ميليون متر مكعب الیروبی انجام شده است.

ــه پست اسكله در فاز اول 4000 هزار بلوک  ــاخت س رضوانی گفت: از آنجایی که برای س
ــاخته  در 11 تيپ با وزن های 60 تا 80 تنی نياز داریم، در حال حاضر 900 عدد بلوک س

شده است.
ــوول پيگيری طرح های مهر ماندگار ریاست جمهوری ضمن اعالم رضایت از روند  در ادامه مس
پيشرفت طرح توسعه، هدف از بازدید خود از پروژه طرح توسعه بندر شهيد بهشتی را بررسی 
ــكالت طرح ها عنوان کرد و گفت: ما با بازدیدهای ميدانی که از پروژه های مهر  ــایل و مش مس
ــدگار انجام می دهيم، با تعيين فرم ها، مدت زمان و اعتبارات مورد نياز طرح را برنامه ریزی  مان
می کنيم و با تكميل اعتبارات و پيشرفت طرح فرم های اوليه را تنظيم و گزارش ها را به مقامات 
ــع آوری اطالعات برای جذب  ــر ماندگار با جم ــاع می دهيم و از طرفی صندوق مه ــر ارج باالت
ــال 91 با تعيين ردیف بودجه اعتبارات مالی مورد نياز پروژه ها را تامين می کند تا  اعتبارات س

پروژه ها در زمان تعيين شده به بهره برداری برسند.
محمدي راوري ميزان اعتبار در نظر گرفته شده توسط صندوق مهر ماندگار برای طرح توسعه بندر 
شهيد بهشتی را 150 ميليارد تومان عنوان کرد و افزود: بقيه کارهای مورد نياز پروژه توسط مشاور 

و پيمانكار طرح به انجام خواهد رسيد. 

عضو کمیسیون عمران مجلس 
در بازدید از طرح مهر ماندگار 

بندر چابهار:
رفاه و آسایش

از خدمات ارزشمند
مهر ماندگار است

مجمع نمایندگان استان سيستان وبلوچستان در بازدید 
از عمليات اجرایی طرح مهرماندگار بندر شهيد بهشتی 
و تأسيسات زیربنایی این بندر، این طرح را شاخص مهم 

رونق اقتصادي و محروميت زدایي عنوان کرد. 
در این سفر حميدرضا پشنگ ریگی، عضو کميسيون 
ــورای  ــده مردم خاش در مجلس ش ــی و  نماین عمران
ــالمی گفت: با عمليات اجرایی شدن فاز اول طرح  اس
توسعه، جهش عظيمی در اقتصاد شرق کشور خصوصاً 
رفاه و آسایش ایجاد خواهد شد که این خود از خدمات 

ارزشمند مهر ماندگار خواهد بود.
وي افزود: دولت دهم فصل جدیدی از خدمات صادقانه 
در راستای تحقق عدالت در جامعه را آغاز کرده که به 
نام طرح مهرماندگار مشهور شده و در قالب طرح های 
ــت که  ــرای آن اعتباراتی در نظر گرفته اس ــی ب عمران
ــعه بندر شهيد  ــتان ما طرح توس ــبختانه در اس خوش

بهشتی یكی از این طرح هاست.
ــيون  ــعيد اربابی، دبير اول کميس ــه محمد س در ادام
ــهر،  ــتان های ایرانش اقتصادی و نماینده مردم شهرس
ــورای اسالمی گفت: ما  ــرباز در مجلس ش دلگان و س
نمایندگان در استان با اتكا به خداوند متعال و همراهی 
ــت اندرکاران اجرایی مرتبط با طرح ها،  مسووالن و دس
ــعه بندر شهيد بهشتی که یكی از  خصوصا طرح توس
ــت، تمام تالشمان را جهت  طرح های مهر ماندگار اس
سرعت در اجرای آن به  کار خواهيم بست تا طرح مهر 
ماندگار نيز به داشته ها و سرمایه های استان اضافه شود.

اربابي افزود: طرح مهر ماندگار بندر شهيد بهشتی یكی 
ــاخصه های مهم محروميت زدایی و اشتغال است  از ش
که باید توسعه همه جانبه را در پی داشته باشد و شما 
ــانه با اطالع رسانی دقيق باید  ــووالن و اصحاب رس مس

مردم را از اجرا، ميزان و تحقق این طرح ها آگاه کنيد.

بنــدر و دریـا
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مدیرکل ایمني و حفاظت دریایي سازمان بنادر و دریانوردي از تامين 7 فروند 
بارج )خدماتي( و 9 فروند شناور پاک سازی براي بنادر کشور خبر داد.

ــت انجام اداره  محمدرضا قادري در گفت وگو با خبرنگار ما از اقدامات در دس
ــادر و دریانوردي به تامين 7 فروند  ــازمان بن کل ایمني و حفاظت دریایي س
بارج و 9 فروند شناورپاک سازی حوضچه و کنار اسكله )اسكونجر( براي بنادر 

کشور اشاره کرد.
بازرسي سرزده موسسه رده بندي از بدنه و سازه شناورها  �

ــطح  وي همچنين درباره اقدامات و برنامه هاي این اداره کل جهت ارتقاي س
ــتاني در بنادر کشور در  ــناورهاي مسافربري در ایام تعطيالت تابس ایمني ش
بخش هاي کنترل و بازرسي، جست وجو و نجات دریایي و پيشگيري و مقابله 

با آلودگي دریا توضيح داد.
ــتي ها، به منظور حصول  ــي کش ــادري، در بخش کنترل و بازرس ــه گفته ق ب
اطمينان از رعایت الزامات ایمني ملي و بين المللي توسط مالكان و نيز راهبران 
ــان فني و ایمني در  ــافربري، اقدامات کنترلي توسط بازرس ــناورهاي مس ش

پایانه هاي مسافري انجام شده است.
ــافربري  ــناورهاي مس ــي فني و ایمني از ش قادري ادامه داد: کنترل و بازرس
به منظور داشتن تجهيزات بقا در دریا )جليقه نجات، حلقه نجات، قایق نجات 
ــول آتش نشاني متحرک و  ــونده و ...( و تجهيزات اطفاي حریق و کپس بادش
ــوي مرجع  ــاس گواهينامه صادره از س ــات ثابت اطفاي حریق براس تاسيس
دریایي، جلوگيري از تردد شناورهایي که بيش از ظرفيت مجاز اقدام به حمل 
و جابه جایي مسافر مي کنند و ارتقاي فرهنگ ایمني دریانوردي از طریق نشر 
و توزیع بروشور و بولتن هاي ایمني دریایي در بنادر و پایانه هاي مسافربري از 

جمله اقدامات ایمن سازي است.
این مقام مسوول همچنين از اجراي طرح سامان دهي شناورهاي مسافربري در ایام 
تعطيالت در کليه بنادر و پایانه هاي مسافربري از طریق اقدام ضربتي، یكپارچه و 

بي وقفه توسط کارشناسان کنترل و 
بازرسي کشتي ها و الزام به بازرسي 
 unscheduled( ــه  غيرمترقب
survey( توسط موسسه رده بندي 
ــناورهایي که  ــازه ش ــه و س از بدن
ــيب دیدگي  داراي آثار صدمه و آس
هستند و عدم خروج شناور تا رفع 
کليه نواقص و حصول اطمينان از 
ــناور، از دیگر برنامه هاي  ایمني ش
ایمن سازی براي تعطيالت تابستاني 

سال جاري است.
ط�رح  � تدوي�ن 

سامان دهي تردد شناورهاي مسافري 
ــازمان بنادر و دریانوردي از فعاليت هاي  مدیرکل ایمني و حفاظت دریایي س
ــرد و افزود: در این بخش ضمن  ــت وجو و نجات دریایي نيز یاد ک بخش جس
هماهنگي با کليه دستگاه هاي ذي ربط در استان هاي ساحلي کشور، تاکنون 

اقداماتي جهت ارتقاي ایمني تردد مسافري انجام شده است.
ــناورهاي  ــامان دهي تردد ش ــاني و تدوین طرح س ــار کرد: به روزرس وي اظه
ــافري در ایام تعطيالت، تدوین الزامات قایق هاي تفریحي شامل داشتن  مس
ــتن حداقل دو عدد حلقه نجات،  ــش بيمه مجاز، داش گواهينامه معتبر، پوش
داشتن کپسول اطفاي حریق، درج شماره ثبت و رعایت سرعت مجاز از جمله 

اقدامات انجام شده است.
ــافري بعد از غروب  ــناورهاي مس ــادري ادامه داد: جلوگيري از تردد ش ق
ــناورهاي تفریحي، الزام  ــردد براي ش ــاب، تعيين محدوده ت ــا طلوع آفت ت
ــناور،  ــافر بيش از ظرفيت ش ــيدن جليقه نجات و عدم حمل مس به پوش
ارسال طرح  سامان دهي سفرهاي دریایي به ادارات مربوطه و سایت بندر، 
ــتقرار تيم هاي آتش نشاني در کنار ساحل، استقرار تيم هاي اورژانس و  اس
ــت هاي منظم دریایي توسط  ــخص، انجام گش هالل احمر در مناطق مش
ــاص براي عمليات  ــرد، تعيين کانال ارتباطي خ ــناورهاي ناجي و بالگ ش
ــماره 1550 جهت تماس سریع با مراکز هماهنگي  مربوطه، اختصاص ش
ــافربري بين  ــناورهاي مس ــتم گزارش دهي ش نجات دریایي و ایجاد سيس
بنادر خارک، گناوه، قشم و بندرعباس برنامه هایي هستند که براي ایمني 

شناورها در تابستان امسال انجام شده است.
وي تاکيد کرد: برنامه هاي انجام شده الزم است اما کافي نيست و در این راستا 
اقدامات دیگري در دست انجام است تا ایمني تردد مسافري در آب هاي کشور 

بيش از پيش افزایش یابد.
امضاي تفاهم نامه با هالل احمر و شركت فرودگاه ها  �

ــرکت  ــاي تفاهم نامه همكاري با هالل احمر و ش ــادري با بيان اینكه امض ق
ــت، به اقدامات و برنامه هاي آتي جهت ایمني  فرودگاه ها در حال پيگيري اس
ــافري اشاره و خاطرنشان کرد: پایش هوایي مناطق پرتردد، تهيه و  تردد مس
تدوین دستورالعمل هاي اضطراري – نجات، تهيه دستورالعمل هاي عمليات 

مشترک بالگرد و شناور و تهيه چک ليست عملياتي نيز باید انجام شود. 

تازه ترین اقدامات سازمان بنادر و دریانوردى
براى افزایش ایمنى سفرهاى دریایى

محمدرضا قادری
مدير كل ايمنی و حفاظت دريايی

سازمان بنادر و دريانوردی
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مدیر کل تامین و نگهداري تجهیزات در گفت وگو با بندر و دریا خبرداد:
اختصاص 900میلیارد ریال تسهیالت تهیه تجهیزات بندرى به بخش خصوصى

ــازمان بنادر  مدیرکل تأمين و نگهداری تجهيزات س
گفت: امسال 90 ميليارد تومان تسهيالت برای توسعه 
ــود؛  تجهيزات بندری به بخش خصوصی ارایه می ش
ــازمان نيز به عنوان حاکميت 180 ميليارد تومان  س

در توسعه بنادر سرمایه گذاری می کند.
ــده  ــا بيان اینكه وجوه اداره  ش ــم رزازان ب عبدالكری
سازمان بنادر و دریانوردی برای خرید شناور، توسعه 
ــهيالت به کار می رود،  تجهيزات بندری و ارایه تس
اضافه کرد: در سال جاری نيز با توجه به موفقيت هایی 
ــت و اهدافی که برای  که قباًل در این باره وجود داش
اشتغال زایی داریم، برنامه هایی را در دستور کار خود 
قرار داده ایم که هم در بخش مسافری و هم بخش 

توسعه تجهيزات بندری، اجرایی خواهد شد.
ارايه تسهيالت 90 ميليارد تومانی در توسعه 

تجهيزات بنادر 
ــعه  ــال در بخش توس ــرد: امس ــح ک رزازان تصری
ــعه بنادر  ــزات بندری با توجه به آنكه بر توس تجهي
ــهيالت تهيه تجهيزات  ــده است، تس نيز تأکيد ش

بندری به بخش خصوصی ارایه خواهد شد.
ــال  ــود در س ــاره به اینكه پيش بينی می ش وی با اش
ــرمایه گذاری در  ــدود 90 ميليارد تومان س جاری ح

توسعه تجهيزات بندری انجام دهيم، اظهار داشت: این 90 ميليارد تومان تسهيالت 
از محل وجوه اداره  شده سازمان است که به بخش خصوصی ارایه خواهد شد. 

ــادر و دریانوردی  ــازمان بن ــن و نگهداری تجهيزات بندری س مدیرکل تأمي
خاطرنشان کرد: باید تجهيز بنادر در راستای توسعه این بندرها و با توجه به 

قابليت ها و فرصت هایی که برای بنادر کشور وجود دارد، انجام شود.

 سرمايه گذاری 180 ميليارد تومانی براي تجهيزات حاكميتي
ــاره به سرمایه گذاری 180 ميليارد تومانی سازمان بنادر در   رزازان با اش
توسعه تجهيزات بندری اظهار داشت: در تمامی بنادر تجهيزات حاکميتی 
ــس و نجات،  ــع آوری آلودگی نفتی، تجهيزات تجس ــر تجهيزات جم نظي
ــت که باید  ــزات کنترل ترافيک دریایی و از این قبيل، مواردی اس تجهي
ــرمایه گذاری کرده و جذابيت های  ــازمان س س
ــور بخش خصوصی فراهم  بنادر را برای حض

کند.
ــن و نگهداری تجهيزات بندری  مدیرکل تأمي
ــازمان بنادر و دریانوردی با بيان اینكه در  س
ــازمان بنادر،  ــع 100 درصدی س ــورد مناب م
ــلماً در سال جاری پروژه های قابل اجرای  مس
ــرد: در این باره باید  ــادی داریم، تصریح ک زی
ــال جاری، فاز دوم بندر شهيد  گفت که در س

رجایی مورد بهره برداری قرار خواهد گرفت.
 توسعه حمل ونقل تجاری در دريای خزر

ــد بر اینكه عالقه مندیم در بخش   وی با تأکي
ــهم حمل ونقل  ناوگان تجاری دریای خزر، س
ــزود: در  ــش یابد، اف ــا افزای ــاری در دری تج
ــرمایه گذاری در این باره  ــال های گذشته س س
ــهم راضی  ــا چندان از این س ــده، ام انجام  ش
ــتيم. اميد است با حمایت سازمان بنادر،  نيس
ــهم حمل ونقل دریایی تجاری خزر از محل  س

وجوه اداره  شده سازمان افزایش یابد. 

بنــدر و دریـا
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بادها خبر از تغيير فصل مي دهند
مديران بخش دريايی سازمان بنادر و دريانوردی در نشست اروميه اعالم كردند:

برون گرایى؛ سیاست جدید معاونت دریایى

در نشست مدیران دریایي کشور در اروميه، معاون جدید امور دریایي سازمان 
بنادر از تازه ترین برنامه های این سازمان با هدف تحقق رویكرد »اقتدار دریایي 
ــي و مكران در دریاي  ــت از خزر تا اروند و ابوموس ــای تحت حاکمي در آب ه
عمان« خبر داد و آن را »نگاه جدید به بخش بين المللي و تخصصي دریایي« 
ــي که با طرح شعار محوري »ایمني، امنيت دریانوردي و  عنوان کرد؛ همایش
ــه اول، به موضوعات  ــت دریایي« به عنوان اولویت هميش حفظ محيط زیس
دیگري چون »تقویت روحيه تعامل و همفكري در بخش دریایي« و »توسعه 

همكاري های منطقه اي و فرامنطقه اي« نيز پرداخته شد.
ــازمان بنادر  ــه با تأکيد مدیرعامل س ــران امور دریایي ک ــت تصميم گي نشس
ــریح  ــتي ها آغاز و با تش ــوردي مبني بر جبران عقب ماندگي ها و کاس و دریان
ــد،  ــداف کالن دریایي پيگيري ش ــي و تبيين اه ــت های کالن اجرای سياس
نویددهنده فصل تازه اي در برنامه ریزي جهت »نظارت بر ارتقاي سطح ایمني 
ــای تحت حاکميت و ارایه خدمات دریایي« و »نظارت بر اجراي دقيق  آبراه ه

کنوانسيون ها« است. 
ــان و  ــازي، اولين گردهمایي همه مدیران، کارشناس معاون وزیر راه و شهرس
ــازي برنامه  ــور را فرصتي براي نهایي س ــش دریایي کش ــت اندرکاران بخ دس
ــرزميني ارزیابي  عملياتي این بخش و تقویت بخش حاکميتي در آب های س
ــش دریایي به عنوان حوزه  ــرد و با حایز اهميت خواندن مأموریت های بخ ک

بين المللي، نسبت به درون گرا شدن حوزه دریایي هشدار داد. 

ــب و  ــور دریایي با اعالم »همگرایي و ایجاد رویه های مناس ــاون جدید ام مع
ــازي  ــتقرار و عملياتي س همگون در اجراي الزامات ملي و بين المللي«، از اس
کامل سيستم جامع دریایي در بنادر ایران خبر داد و حضور فعال و موثر در 
ــازمان بنادر و  مجامع بين المللي مرتبط دریایي را از جمله اهداف محوري س

دریانوردي برشمرد. 

گردهمایي مدیران دریایي با سخنراني مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی 
رسماً آغاز شد. مهندس سيد عطاءاله صدر با حایز اهميت خواندن مأموریت های 
بخش دریایی به عنوان حوزه بين المللی و هشدار نسبت به درون گرا شدن این 
ــازمان را مسوول تأمين ایمنی عبور و  ــایل داخلی کشور، این س بخش از مس
ــت و بر  مرور در آب های تحت حاکميت و حمایت از دریانوردان ایرانی دانس

نهایی سازی برنامه عملياتی بخش دریایی کشور تأکيد کرد.
معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به جایگاه و ماهيت بين المللی این سازمان 
با توجه به قانون مستقل و خاص مصوب مجلس شورای اسالمی، اقتدار دریایی 

در آب های تحت حاکميت را مستلزم اعمال قدرتمند قوانين و مقررات ملی و 
بين المللی عنوان کرد.

ــيد عطاءاله صدر با بيان اینكه ساختار و مأموریت های این سازمان  مهندس س
ــت که به عنوان مرجع دریایی کشور باید به مسایل حمل ونقل  به گونه ای اس
دریایی رسيدگی کند، یكی از وظایف بخش دریایی را برنامه ریزی برای خطوط 
کشتيرانی، مالكان شناورها و صاحبان کاال و پرداختن به مسایل آنها عنوان کرد.

مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی با اشاره به کوتاهی مدیران پيشين این 
ــوری و نظام هماهنگ پرداخت، بر  ــازمان در پذیرفتن قانون خدمات کش س
ارایه راهكار درست جهت رفع مشكالت در بخش تأمين نيروی 

متخصص دریایی و ساختار تشكيالتی مناسب تأکيد کرد.
ــيد عطاءاله صدر در بخش دیگری از سخنانش  مهندس س
با اعالم اینكه سازمان بنادر و دریانوردی باید از دریانوردان 
حمایت کند و بر رفع مشكالت آنها اهتمام بورزد، کم توجهی 
ــانی  ــن زمينه را منجر به عدم جذب کافی نيروی انس در ای

دریانورد در آینده ارزیابی کرد.
ــا پایان برنامه پنجم  ــازی، ت به گفته معاون وزیر راه و شهرس
توسعه باید 5 هزار دریانورد در بخش حمل ونقل دریایی کشور 

جذب شود. 
ــاره به نحوه اجرای قراردادهای تأمين تجهيزات و  وی با اش
واگذاری آن به بخش خصوصی تأکيد کرد که در این زمينه 
ــود که به حاکميت کشور در بخش  باید به گونه ای عمل ش

دریایی خللی وارد نشود. 

تأکید بر نهایى سازى برنامه عملیاتى بخش دریایى کشور
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ــازمان بنادر و دریانوردی، مهم ترین اولویت این سازمان  معاون امور دریایی س
در بخش دریایی را حفظ ایمنی و امنيت دریانوردی و محيط زیست دریایی 
ــور عنوان کرد و »ارتقای جایگاه حاکميتی کشور در بنادر آب های تحت  کش
حاکميت و ناوگان تحت پرچم« و همچنين »تقویت روحيه تعامل و همفكری 

در بخش دریایی« را از اهداف کالن بخش دریایی دانست.
سيد علی استيری با اعالم »همگرایی و ایجاد رویه های مناسب و همگون در 
اجرای الزامات ملی و بين المللی دریایی« به عنوان یكی از اهداف، از استقرار و 

عملياتی سازی کامل سيستم جامع دریایی در بنادر ایران خبر داد.
معاون امور دریایی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به خدمات ایمنی 
ــازمان دهی مجدد و ارتقای کيفی فعاليت های جست وجو و  و دریایی، از »س
نجات دریایی« و »تعيين تكليف نهایی واگذاری جامع خدمات دریایی کشور 

به بخش غيردولتی توانمند و کارا« خبر داد.
ــازمان« و  ــالح نگرش به پيمانكاران طرف قرارداد س ــتيری، »اص به گفته اس

ــور« از دیگر  ــازمان دهی فعاالن دریایی کش »ایجاد بانک اطالعات جامع و س
اهداف در بخش خدمات دریایی قلمداد می شود. 

ــازمان بنادر در حفظ محيط زیست  معاون امور دریایی در خصوص اهداف س
ــات دریافت و مدیریت  ــاد مراکز و بهبود ارایه خدم ــاره به ایج دریایی، با اش
پردازش مواد زاید بر اساس ضمایم کنوانسيون مارپل، از »تقویت همكاری های 
منطقه ای در دریای خزر، خليج فارس و دریای عمان به منظور مدیریت بهينه 

حوادث منجر به آلودگی نفتی و پاکسازی آلودگی های احتمالی« خبر داد.
ــتيری، حضور فعال و موثر در مجامع بين المللی مرتبط  به گفته مهندس اس
ــوص IMO، IHO و IALA از جمله اهداف بخش دریایی  دریایی به خص

سازمان بنادر در حوزه تعامالت بين المللی محسوب می شود. 
این مقام مسوول در سازمان بنادر و دریانوردی همچنين ارتباط و تعامل با تشكل ها 
ــد فرهنگ دریایی و نهادینه شدن  ــازمان های مردم نهاد دریایی را الزمه رش و س

همكاری ها در سطح ملی به منظور نيل به هدف ارتقای ایمنی دریایی برشمرد. 

تبیین سیاست هاى کالن اصالحي و اولویت هاى بخش دریایي

ــاره به الحاق  ــت اروميه، با اش مدیرکل ایمني و حفاظت دریایي در نشس
ــيون های  ــيون بين المللي، از اجراي کامل کنوانس ــه 30 کنوانس ایران ب
جلوگيري از آلودگي دریایي توسط شناورها )MARPOL(، جست وجو 
ــي نفتي در دریا )OPRC( و  ــات دریایي )SAR(، مقابله با آلودگ و نج
ــيون ایمني جان اشخاص در دریا توسط دولت جمهوري اسالمي  کنوانس

ایران )سازمان بنادر و دریانوردي( خبر داد.
ــيت های خليج فارس، تنگه  ــا تأکيد بر اینكه حساس ــا قادري ب محمدرض
ــور در جنوب  ــان مي دهد که مرجع دریایي کش هرمز و دریاي عمان نش
ــاالنه بيش از 50 هزار  ــنگيني بر عهده دارد، از عبور س ــران وظيفه س ای
ــتي اقيانوس پيما از تنگه هرمز خبر داد که مدیریت این تعداد  فروند کش

شناورها و اجراي استانداردهاي دریانوردي به عهده ایران است. 
به گفته قادري، 184 سكوي ثابت و شناور ایراني در منطقه خليج فارس 
ــيون مارپل و مصوبه  ــاس آخرین مصوبه در کنوانس ــرار دارد که بر اس ق
ــازمان بنادر و  ــكو به س ــيون هيأت دولت، نظارت بر این تعداد س کميس

دریانوردي داده شده است.
ــمالي کشور و با ابراز  ــواحل ش ــاره به طول 740 کيلومتري س وي با اش
ــهم 20 درصدي ایران در کشتيراني دریاي خزر و  اميدواري از تحقق س
ــكوي اميرکبير در این دریا، اعمال کنوانسيون سار، مارپل  قرار گرفتن س

و OPRC را ضروري دانست. 
محمدرضا قادري با اعالم اینكه راجع به کنوانسيون ها چند اقدام اساسي 
ــور انجام شود، با اشاره به »وظایف دولت  ــط مرجع دریایي کش باید توس
ساحلي در بخش ایمني و حفاظت دریایي«، مهم ترین چالش های مرجع 
ــيون های بين المللي را »تعيين مناطق  ــور بر اساس کنوانس دریایي کش
ــات و مقابله با  ــت وجو و نج ــر«، »ارایه خدمات جس ــک و پرخط پرترافي
ــيدگي به سوانح دریایي در  آلودگي دریا در اولين فرصت ممكن«، »رس
آب های ایران« و »تدوین یادداشت تفاهم همكاري با کشورهاي حاشيه 

خليج فارس، دریاي عمان و دریاي خزر« عنوان کرد. 
بازنگري طرح ارتقاي خدمات تجسس و نجات دريايي �

ــت وجو و نجات  ــادري با بيان اینكه بازنگري طرح ارتقاي خدمات جس ق
دریایي )SAR( بر پایه 4 محور، در دستور کار سازمان بنادر و دریانوردي 

ــزات دریایي و  ــه«، »تأمين تجهي ــاد مدیریت یكپارچ ــرار دارد، »ایج ق
ــارکت با ارگان های  ــاني« و »مش ــازي نيروي انس پروازي«، »توانمندس
ــورهاي منطقه« را محورهاي چهارگانه این طرح برشمرد و  داخلي و کش
مشارکت با کشورهاي منطقه را عنصر کليدي اجراي کنوانسيون »سار« 

در خليج فارس دانست.
گزارش بدون تأخير آلودگي نفتي در دريا �

ــي در ادامه با بيان اینكه مطابق با ماده  ــرکل ایمني و حفاظت دریای مدی
ــت و تخليه نفت  ــيون OPRC، هرگونه حادثه منجر به نشس 4 کنوانس
ــور گزارش شود، گفت: بر  در دریا باید بدون تأخير به مرجع دریایي کش
ــاس این ماده، افراد مسوول بنادر و تأسيسات تخليه و بارگيري نفت،  اس
شناورها یا هواپيماهاي بازرسي دریایي و خلبانان هواپيماهاي غيرنظامي 

باید هرگونه آلودگي نفتي در دریا را گزارش کنند.
ــادر و دریانوردي مطابق  ــازمان بن ــادري با تأکيد بر اینكه س مهندس ق
مصوبه هيأت دولت، مسوول اجراي طرح مقابله با آلودگي دریایي است، 
تفاهم نامه اخير این سازمان با سازمان حفاظت محيط زیست را یک گام 

مثبت در این زمينه ارزیابي کرد. 
 OPRC این مقام مسوول در سازمان بنادر با اشاره به ماده 10 کنوانسيون
مبني بر گسترش همكاري های دو یا چندجانبه در زمينه آمادگي و مقابله 

بازنگري طرح ارتقاي خدمات جست وجو و نجات دریایي
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ــور حاشيه  با آلودگي نفتي، بر ضرورت انعقاد تفاهم نامه همكاري با 7 کش
جنوبي خليج فارس و 4 کشور حاشيه شمالي خزر تأکيد کرد.

شرايط مطلوب ايران در اجراي كنوانسيون مارپل �
ــيون  ــي با بيان اینكه ایران به کنوانس ــرکل ایمني و حفاظت دریای مدی
ــل( و همچنين  ــتي ها )مارپ ــي از کش ــي دریا ناش ــري از آلودگ جلوگي
ــرایط ایران را نسبت به دیگر  ــت، ش ــش گانه آن ملحق اس به ضمایم ش

کشورهاي منطقه به لحاظ اجراي تمام دستورالعمل ها مطلوب خواند. 
قادري با بيان اینكه خليج فارس و دریاي عمان مطابق ضميمه 1 کنوانسيون 
مارپل به عنوان منطقه ویژه دریایي )Special Area( اعالم شدند، اضافه 
ــل فني در ارتباط  ــت که به دالی ــرد: منطقه ویژه دریایي، منطقه اي اس ک
ــي، اکولوژیكي و ویژگي های ترافيكي، نيازمند تصویب  با وضعيت اقيانوس

رویه های اجباري ویژه براي پيشگيري از آلودگي ناشي از نفت است. 
ــدن  ــا اعالم اینكه منطقه ویژه ش ــي و حفاظت دریایي ب ــرکل ایمن مدی
ــن آن را فراهم کردن کامل و کافي  ــات خاص خود را دارد، مهم تری الزام

تسهيالت دریافت مواد زاید برشمرد. 
ــاحلي در منطقه ویژه  ــور متعاهد داراي خط س به گفته قادري، یک کش
ــه پایانه های بارگيري نفت و  ــي، باید اطمينان حاصل کند که کلي دریای
ــردازش آب توازن  ــهيالت کافي دریافت و پ ــادر تعميراتي، داراي تس بن

کثيف و آب شست وشوي مخازن ناشي از نفتكش ها باشند. 
ــده در  ــناس ایمني، کليه بنادر واقع ش ــن بنا بر تأکيد این کارش همچني
ــماندها و  ــهيالت کافي جهت دریافت دیگر پس ــه ویژه باید از تس منطق

مخلوط های نفتي از کليه شناورها برخوردار باشند. 
ــل درخصوص  ــيون مارپ ــه ضميمه 5 کنوانس ــاره ب ــن با اش وي همچني
ــور از زباله تمامي انواع  ــت: منظ ــتي ها اظهار داش جلوگيري از زباله کش
ــپزي، اقالم  زایدات خوراکي، زایدات داخلي و زایدات عملياتي، روغن آش
ــه های حيوان ایجاد شده در طول فعاليت عادي کشتي  پالستيكي و الش

است که باید به صورت مداوم یا ادواري تخليه شود. 

ــناورها، سكوهاي  ــتي ها، ش قادري تأکيد کرد: دفع مواد زاید از کليه کش
حفاري ثابت و یا شناور و تخليه زباله به دریا ممنوع است.

محدوده آب توازن �
ــخنانش با  ــي در بخش دیگري از س ــي و حفاظت دریای ــرکل ایمن مدی
ــوبات کشتي ها  ــيون کنترل و مدیریت آب توازن و رس ــاره به کنوانس اش
)BWM( و با اعالم اینكه در بنادر و پایانه های شست وشو، تعمير مخازن 
و کارگاه های تعمير کشتي، باید تسهيالت مناسب دریافت رسوبات دیده 
ــود، محدوده تعویض آب توازن کشتي را در فاصله حداقل 200 مایل  ش
ــكي و در آبي به عمق حداقل 200 متر و در  دریایي از نزدیک ترین خش
ــكي  صورت فاصله کمتر، حداقل در 50 مایل دریایي از نزدیک ترین خش

و در آبي به عمق حداقل 200 متر عنوان کرد.
به گفته قادري، در مناطق دریایي که فاصله نزدیک ترین خشكي یا عمق 
ــور صاحب بندر مي تواند از  ــاخص های ذکرشده مطابقت ندارد، کش با ش
طریق مشاوره با کشورهاي همجوار یا در صورت اقتضا با دیگر کشورها، 
ــا تعویض آب توازن را  ــتي بتواند در آنج ــي را تعيين کند که کش مناطق

انجام دهد.
چالش های كنترل و بازرسي كشتي ها �

مدیرکل ایمني و حفاظت دریایي ضمن تبيين الزامات کنترل و بازرسي 
کشتي ها بر اساس کنوانسيون مارپل، مهم ترین چالش های مربوط به این 
ــاني متخصص«، »تأمين تجهيزات مربوط به  حوزه را »کمبود نيروي انس
ــران کنترل و بازرسي«، »تردد مسافر در مكان های خارج از پوشش  افس
ــازمان« و »تعيين و تكليف استاندارد براي شناورهاي تفریحي و جت  س

اسكي« برشمرد. 
ــناورهاي خدماتي  ــتاندارد ش ــه گفته قادري، »ضرورت پایش اس ب
ــره(« از دیگر  ــازمان )الیروب ها، یدک کش و غي ــش س تحت پوش
ــازمان بنادر در زمينه کنترل و بازرسي شناورها  چالشهای مهم س

قلمداد مي شود. 
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مدیرکل امور دریایي از دیگر سخنرانان همایش مدیران دریایي، گفته هایش را به 
»وضعيت قراردادهاي تجهيزات دریایي و نحوه برون سپاري فرایندهاي دریایي« و 

»سامان دهي شناورهاي سنتي با رویكرد ارتقاي ایمني« اختصاص داد. 
ــول، براي واگذاري  ــته مطابق روال معم احمد فروغي با بيان اینكه در گذش
ــازمان، ابالغ به بندر و اعالم  تجهيزات دریایي از طریق مصوبه هيأت عامل س
عمومي کارها انجام مي شد، اضافه کرد: براي مقطعي، خرید تجهيزات از طریق 
ــد و تأمين تجهيزات از طریق بخش خصوصي صورت  ــازمان بنادر منع ش س
مي گرفت تا اینكه طي سال های گذشته با توجه به وظایف حاکميتي سازمان 
در بخش دریایي و دامنه شمول آن به موضوعات تصدي گري، تأمين تجهيزات 

مجدداً به این سازمان سپرده شد. 
ــوص قراردادهاي دریایي و  ــرورت برنامه ریزي در خص ــي با تأکيد بر ض فروغ
ــریفات قراردادهاي یدک کش در بنادر کشور،  ــي از ترک تش ــكالت ناش مش
ــازمان را یكي از معضالت ناشي از ترک  عدم نگهداري صحيح از تجهيزات س

تشریفات برشمرد. 
سامان دهي گام به گام شناورهاي با ريسك باال �

مدیرکل امور دریایي در بخش دیگري از سخنان خود با اعالم اینكه بيشترین درصد 
سوانح دریایي کشور ناشي از شناورهاي سنتي است، عمده ترین دليل ریسک پذیر 
بودن شناورهاي سنتي را ظرفيت کم و کوچک بودن بدنه این شناورها عنوان کرد.  
وي سياست های سازمان در سامان دهی شناورهاي چوبي سنتي را پله به پله و بر 
پایه مالحظه شرایط مالكان اعالم کرد و افزود: در مرحله اول قرار شد که شناورهاي 
ــود. در مرحله دوم، عدم ثبت شناور به شناورهاي 100  زیر 50 تن دیگر ثبت نش
تن و در مرحله سوم به شناورهاي 150 تن رسيد که حدود 2 سال طول کشيد.  
مدیرکل امور دریایي با بيان اینكه در فرایند سامان دهی شناورهاي سنتي، در ادامه 
شرایط سني شناورها مورد بررسي قرار گرفت، از عدم ثبت شناورهاي سنتي بيش 
ــناس امور دریایي  ــال و ظرفيت حداقل 1500 تن خبر داد.  این کارش از یک س
اضافه کرد: درخصوص شناورهاي فایبرگالس، دیگر شناورهاي فایبرگالس باري در 
سازمان بنادر ثبت نمي شود. سن شناورهاي مسافرتي وارداتي فایبرگالس نيز باید 

حداکثر یک سال و داراي ظرفيت دست کم 75 نفر باشند. 
ممنوعيت تغيير كاربري شناورهاي سنتي از صيادي به باري �

مدیرکل امور دریایي همچنين از ممنوعيت تغيير کاربري شناورهاي سنتي 
ــال گذشته خبر داد که البته متقاضيان بسيار  از صيادي به باري طي یک س

زیادي نيز داشت. 
فروغي یكي دیگر از چالش های بخش ثبت شناورها را »شناورهاي بي هویت« 
ــه به کمک تمام  ــه طرحي در این زمين ــرد و از برنامه ریزي و تهي ــوان ک عن
ارگان های دریایي خبر داد.  به گفته فروغي، بر اساس این طرح، قوه قضایيه 
ــازمان بنادر همكاري نمي کند؛ در حالي که مرجع اصلي  آن طور که باید با س

براي شناورهاي فاقد هویت این مجموعه است. 

طرح گام به گام براي سامان دهى 
شناورهاي سنتي خطرزا

ــتقرار  ــناد دریانوردان«، »طراحي و اس »اقدامات حاکميتي در بخش اس
ــتانداردهاي آموزشي اثربخش« و »اجراي صحيح و به موقع اصالحيه  اس
ــه محور اصلي صحبت های  ــيون STCW«، س 2010 مانيل به کنوانس

مدیرکل استانداردها، آموزش و گواهينامه های دریانوردي بود. 
ــت و به موقع  ــدن اجراي درس ــز اهميت خوان ــي با حای ــين ميرزای حس
ــده در نظام آموزشي،  ــي از تغييرات ایجادش اصالحيه 2010 مانيل ناش
ــرورت تدوین لوایح و  ــدور گواهينامه های دریانوردي، بر ض ارزیابي و ص
ــتوانه براي قوانين ملي و بين المللي  آیين نامه هاي قانوني جهت ایجاد پش

تأکيد کرد. 
مدیرکل امور استانداردها، »تغيير در سيستم صدور گواهينامه شایستگي 
ــالمت پزشكي«  و مهارت دریانوردي« و »تغيير در نحوه صدور گواهي س
را عمده ترین اصالحات در کنوانسيون STCW بر اساس نشست مانيل 
ــه را »ایجاد راهكار  ــرد و چالش های پيش رو در این زمين ــن نام ب فيليپي
ــای اجرایي«، »خأل  ــتورالعمل ها و آیين نامه ه ــب براي تصویب دس مناس
قانوني در برخورد با تخلفات انضباطي دریانوردان«، »لزوم همكاري بين 
ــازمان بنادر« و »نياز به  وزارت علوم، تحقيقات و آموزش و پرورش با س
ــورهاي حاشيه  ــایي گواهينامه دریانوردان با کش ایجاد تفاهم نامه شناس

جنوبي خليج فارس و همسایگان خزر« عنوان کرد.
استقرار و پياده سازی استانداردهاي آموزش اثربخش �

ــتانداردهاي آموزش مؤثر از »طرح  ــي درخصوص به کارگيري اس ميرزای
ــدري« و »طرح جامع  ــتيک بن ــي کارکنان لجس ــتم آموزش جامع سيس
آموزش پودماني سازمان بنادر« خبر داد و در تشریح اقدامات انجام شده 
ــتاندارد  ــمت های اس ــواردي چون: »تهيه و تدوین س ــتا، م ــن راس در ای

ساده سازي و یكسان سازى روش هاى 
صدور گواهینامه و آزمون دریانوردي
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ــتيک بندري ایران«، »تهيه و تدوین دستورالعمل اخذ  کارکنان لجس
آزمون و صدور گواهينامه های شایستگي و مهارت کارکنان لجستيک 
ــوه صدور مجوز و  ــتورالعمل نح ــدري ایران« و »تهيه و تدوین دس بن
ــي کارکنان لجستيک  نظارت بر مراکز برگزارکننده دوره های آموزش

بندري« را فهرست کرد.
این مقام مسوول در سازمان بنادر و دریانوردي درخصوص استقرار 
ــازمان بنادر موظف است به  طرح جامع آموزش پودماني گفت: س
منظور ارتقاي سطح کارایي و اثربخشي دستگاه های اجرایي، نظام 
ــتگاه های اجرایي را به گونه اي طراحي کند  آموزش کارکنان دس
ــش، مهارت و نگرش کارکنان به  ــب کردن دان که همراه با متناس
شغل مورد نظر، انگيزه های الزم جهت مشارکت مستمر کارکنان 

را در فرایند آموزش تأمين کند. 
مدیرکل استانداردها درخصوص اقدامات انجام شده جهت استقرار 
ــاور کيفي  ــازمان از »انتخاب مش طرح جامع آموزش پودماني س
ــارت اجرایي در  ــه و گانت چ ــي«، »تهيه برنام ــه اجرای و باتجرب
ــام خميني )ره( و  ــف«، »پایلوت قرار دادن بندر ام ــاي مختل فازه
بندر شهيدرجایي جهت بهره گيري از توان کارشناسان خبره براي 
ــاغل بنادر« و »به روزرساني اطالعات  ایجاد مهارت استاندارد مش
ــاس مستندات طراحي شده در پروژه«  نرم افزار آموزش جام بر اس

خبر داد. 
اقدامات حاكميتي در بخش اسناد دريانوردان �

ــاره به  ــخنان خود با اش ــين ميرزایي در بخش دیگري از س حس
ــاي امنيت  ــي کار«، »ارتق ــازمان بين الملل ــيون 185 س »کنوانس
ــاب رجوع« به عنوان  ــوردان« و »تكریم ارب ــناد دریان و اصالح اس
ــوردان، در تعریف واژه  ــناد دریان ــات حاکميتي در حوزه اس اقدام
دریانورد و دامنه شمول آن گفت: دریانورد به هر شخص یا فردي 
ــغول است، اطالق  ــناور به ناوبري مش که با هر توانایي روي هر ش
ــتي های جنگي و ماهيگيري  ــود و شامل افراد فعال در کش مي ش

نمي شود. 
ــازمان  ــيون 185 س ــاس کنوانس ــه این مدیرکل و بر اس ــه گفت ب
ــند هویت دریانورد است که  بين المللي کار، اصطالح »SID«، س
ــده و حداکثر در ابعاد گذرنامه  ــنامه دریانورد ش جایگزین شناس
ــنجي )بيومتریک( مجهز  ــده و به یک حافظه زیست س طراحي ش

است. 
ارتقاي امنيت و اصالح اسناد دريانوردان  �

ــوردي با تأکيد بر  ــتانداردها و گواهينامه های دریان ــرکل اس مدی
ــوردان، درخصوص اقدامات  ــناد دریان ــالح و ارتقاي امنيت اس اص
انجام شده در این زمينه، از »تهيه تجهيزات خاص صدور اسناد«، 
»آغاز صدور و تعویض تدریجي بيش از 500 هزار نوع گواهينامه« 
ــناد خام دریانوردان« و »تطبيق  ، »تهيه روش اجرایي گردش اس

اسناد دریانوردان با کنوانسيون های مرتبط« خبر داد. 
ــوع، اقداماتي مانند  ــي، در بخش تكریم ارباب رج به گفته ميرزای
»ساده سازی فرایندها و یكسان سازي روش های صدور و آزمون در 
ــور«، »استفاده مؤثر از صفحات اینترنتي« و »فعال سازی  کل کش

سيستم ارسال پيامک به دریانوردان« انجام گرفت. 

دالیل انگیزشي و ساختاري کاهش 
حضور ایران در مجامع بین المللي

ــاختاري و  ــكالت س ــدگان« و »مش ــزام نماین ــل اداري اع ــش مراح »افزای
ــارکت ایران در مجامع  ــن دالیل کاهش حضور و مش ــكيالتي« عمده تری تش
بين المللي و نشست های تخصصي سازمان جهاني دریانوردي )IMO( است.
ــازمان های تخصصي با بيان این مطلب و در تشریح  ــت اداره کل س سرپرس
ــالمي ایران از  ــت: جمهوري اس ــران در اجالس های IMO گف ــت ای وضعي
ــت وهفتم  لحاظ ميزان حضور در اجالس های مختلف IMO، در ردیف بيس
ــال 90 به دليل  ــورهاي عضو قرار دارد که متأسفانه در س ــي ودوم کش تا س
مشكالت خاص براي اعزام هيأت های نمایندگي، شاهد کاهش 80 درصدي 

در این زمينه بودیم.

علي شفاهي هریس با تأکيد بر اینكه شرایط حاضر لطمات جبران ناپذیري 
ــم بين المللي به وجود  ــالمي ایران در این نهاد مه به وجهه جمهوري اس
ــرکت کنندگان در کميته های IMO و اعزام  ــه ش خواهد آورد، با مقایس
ــكالت  ــال 89 و 90 گفت: به دليل مش ــران در 4 ماهه س ــدگان ای نماین
ــزا و تعدد هيأت های نظارتي و همچنين مالحظات دیگر، تعداد  صدور وی
شرکت کنندگان در کميته های تخصصي IMO از 198 نفر براي سازمان 
بنادر و دریانوردي و 130 نفر براي سایر ارگان های دریایي کشور در سال 
ــال  ــازمان و 69 نفر براي ارگان های دریایي در س 89 به 94 نفر براي س

90 کاهش یافت.
شفاهي هریس اضافه کرد: در بخش هيأت های اعزامي به سازمان بين المللي 
ــایر ارگان های  ــازمان بنادر و 11 نفر براي س دریانوردي نيز از 9 نفر براي س
دریایي در سال 89 به 4 نفر براي سازمان بنادر و 10 نفر براي سایر ارگان ها 
ــال 90 کاهش پيدا کرد؛ در حالي که تعداد اجالس هاي IMO از 15  در س

اجالس در سال 89 به 17 اجالس در سال 90 افزایش داشته است. 
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امور دريايي برون گرا، مقتدر و پاسخگو در مصاحبه با سيد علي استيري:

حق توقف نداریم
معاون جدید دریایي سازمان بنادر و دریانوردي در مراسم معارفه، از رویكرد تازه بخش دریایي با هدف تمرکز 
ــطح ملي و بين المللي سخن گفت و با ارایه منشور بخش دریایي کشور »ایمني،  بر نقش حاکميتي در س
ــه اول و »حفظ آمادگي شبانه روزی ذهني،  ــت« را اولویت هميش امنيت دریانوردي و حفاظت محيط زیس
روحي و تجهيزاتي در مقابله با حوادث ناگهاني« را هدف دوم برشمرد و آن را به عنوان اهداف کالن، شاخص 
جداکننده بخش دریایي مقتدر، پاسخگو و درآمدزا در برابر امور دریایي منفعل و درون گرا دانست. سيد علي 
ــتيراني درآمد و اواسط دهه 70 )پس از پایان  ــتيري از اواسط سال 64 به استخدام سازمان بنادر و کش اس
جنگ تحميلي و عادي شدن شرایط بنادر کشور( بر اساس طرحي مبني بر اعزام مدیران به دانشگاه جهاني 
دریانوردي، راهي این دانشگاه در شهر مالموي سوئد شد. وي با کسب نمره درجه یک از استاد آلماني، به دليل 
ارایه تز »حمل ونقل کانتينري در ایران« به ایران برگشت و بالفاصله جهت اجراي پایان نامه تحصيلي اش در 
رشته مدیریت بندر و کشتيراني به بندر شهيد رجایي رفت و به مدت 5 سال مدیر بنادر استان هرمزگان بود.

به گفته معاون جدید دریایي سازمان بنادر، نخستين ترمينال کانتينري مدرن شهيد رجایي در زمان 
مدیریت وي و مطابق با استاندارد و علم روز در سال 73 راه اندازي شد و طي 5 سال تا سال 78، عمليات 

کانتينري بندر شهيد رجایي رشد 7 برابري )رشد 100 درصدي ساالنه( داشت.
ــت های کالن دریانوردي، در  ــریح رویكرد جدید بخش دریایي و تبيين سياس آنچه در پي می آید، تش
ــوولي است که طي 27 سال گذشته – به جز یک مدت کوتاه- به صورت تمام وقت در  گفت وگو با مس

حوزه دریا و دریانوردي بوده است.  
از اصطالح�ات پركاربرد در بخش دريايي اصط�الح »آب های تحت حاكميت«  �

اس�ت، اين عبارت به لحاظ حقوقي، چه مسووليت هايي براي كشور صاحب دريا مانند 
ايران در پی دارد؟

آب هاي تحت حاکميت فراتر از آب هاي ساحلي و محوطه بنادر و بندرگاهي است. لذا از اولين نقطه مدار 
10 درجه از مرز دریایي ایران و پاکستان در خليج گوادر تا انتهاي اروندرود، همچنين کليه بخش شمالي 
آب هاي دریاي عمان و خليج فارس و بخش جنوبي دریاي خزر متعلق به ایران است. اعمال حاکميت 
توسط بخش معاونت دریایي سازمان بنادر و دریانوردي نيز با توجه به قوانين داخلي کشور، قانون تأسيس 
سازمان بنادر و دریانوردي، قانون دریایي و آیين نامه های بندري و کليه قوانين ملي و داخلي  مرتبط با 

فعاليت های دریا و دریانوردي است.
اجراي کنوانسيون های بين المللي دریایي که جمهوري اسالمي ایران به آنها ملحق شده، بخش دیگري از 
مسووليت های حوزه دریایي کشور در اعمال حاکميت است. در این زمينه تاکنون دولت جمهوري اسالمي 

ایران 28 کنوانسيون را پذیرفته است.

تحليل علل كاهش مشاركت �
سرپرست اداره کل سازمان های تخصصي با بيان 
ــور داراي نماینده  ــران یكي از 71 کش اینكه ای
ثابت در سازمان بين المللي دریانوردي است، در 
تشریح دالیل کاهش حضور ایران در اجالس ها 
ــت:  ــای تخصصي IMO اظهار داش و کميته ه
ــراي اعزام نمایندگان  »افزایش مراحل اداري ب
سازمان بنادر به عنوان مرجع دریایي کشور، در 
نتيجه عدم امكان حضور فعال و مؤثر و مستمر 
ــای  ــای IMO« و »صرفه جویي ه در اجالس ه
ــيار مهم  ــده به رغم ابعاد بس اقتصادي اعمال ش
ــن دالیل کاهش  ــوع« مهم تری حاکميتي موض
ــوب  ــت های IMO محس حضور ایران در نشس
ــود که بالطبع باعث کاهش انگيزه حضور  می ش
در کميته های کارشناسي و اثر کم رنگ ایران در 
ــت های تصميم گيري در سطح بين المللي  نشس

می شود.
و  � س�اختاري  ارتب�اط  ع�دم 

سازمان دهي شده با بنادر
ــازمان های تخصصي یكي  سرپرست اداره کل س
ــن اداره کل در  ــي و مهم ای ــای اساس از چالش ه
ــاختاري و  حوزه معاونت دریایي را عدم ارتباط س
ــكيالتي با بخش های ذي ربط این اداره کل در  تش
ــت: این اداره کل تنها  بنادر برشمرد و اظهار داش
ــوب معاونت دریایي،  ــت که در چارچ واحدي اس
ــكيالتي با ادارات زیرمجموعه خود در  ارتباط تش
ــورت موردي و  ــان به ص ــادر ندارد و کارشناس بن
متغير در جلسات بررسي کميته اسناد حضور پيدا 

می کنند.
ــازمان بنادر اضافه کرد:  ــوول در س این مقام مس
حضور موردي و متغير کارشناسان، بررسي اسناد 
ــكالت  و دریافت نظرات بنادر در این باره را با مش
ــه با توجه به  ــه می کند. در حالي ک ــدي مواج ج
ــالدي، ارتباط با  ــال 2015 مي مميزي اجباري س
بنادر از سوي سازمان های تخصصي ضروري تر به 

نظر می رسد.
ــازمان های  ــت اداره کل س ــه سرپرس ــه گفت ب
تخصصي، »پيگيري اجراي اصالحيه های مربوط 
ــكاري و هماهنگي  ــات IMO«، »هم به مصوب
ــي و بين المللي«،  ــزاري همایش های مل در برگ
ــات کميته ها و کميته های  »مشارکت در جلس
ــا«  مميزي ه ــور  ام در  ــارکت  »مش ــي«،  فرع
ــص  ــا و نواق ــدم انطباق ه ــع ع ــري رف و »پيگي
مشاهده شده« مهم ترین دالیل ایجاد هماهنگي 
ــازمان های  اداره کل س ــاختاري  ــاط س ارتب و 
تخصصي و بين المللي با بنادر قلمداد می شود. 

شفاهي در پایان با اشاره به اقدامات انجام شده و 
تمهيدات فراهم شده جهت رفع مشكالت مربوط 
به حضور نمایندگان ایران در اجالس IMO، از 
ــكل مربوط به صدور ویزا براي  ــدن مش حل ش

هيأت های اعزامي به IMO خبر داد. 
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به طور کلي مسووليت ها و وظایف سازمان بنادر از نظر بين المللي در سه بخش 
اعمال می شود:  

 FLAG( ــران ــتي ها تحت پرچم ای ــال قوانين و مقررات بر روي کش 1- اعم
.)STATE

2- مسووليت های کشور ساحلي شامل اعمال کنوانسيون ها و قوانين و مقررات 
ــي و امنيت عبور و مرور در  ــي در کل آب هاي تحت حاکميت، تأمين ایمن مل

.)COASTAL STATE( آب هاي تحت حاکميت
ــور  3- کليه وظایف مربوط به فعاليت های بندري و حمل ونقل تجاري هرکش

.)PORT STATE(
این سه بخش حجم وسيع از کار از نظر بين المللي است و مربوط به فعاليت هاي 
داخلي نيست و شامل فعاليت های بخش حمل ونقل دریایي کشور در بخش های 
ــتي هاي تانكري(، صيادي و بخش مسافرت هاي دریایي و  تجاري، نفتي )کش

شناورهاي مسافري می شود.
آب هاي تحت حاكميت چند ماي�ل دريايي بعد از آب هاي  �

سرزميني محسوب می شود؟
ــور یعني  آب هاي تحت حاکميت تقریباً معادل آب هاي فالت قاره هر کش
ــت که این را قانون حقوق دریاها تعيين می کند.  تا 200 مایل دریایي اس
ــد.  ــا در خليج فارس و دریاي خزر مرز دریایي به 200 مایل نمی رس منته
مسووليت کل بخش شمالي آب هاي خليج فارس به عهده ایران است، ولي 
در دریاي عمان تا 200 مایل از آب هاي ساحلي، مشابه سرزمين خشكي، 
ــود و تا آب های فالت قاره هر کشور ادامه پيدا  اعمال قوانين شروع می ش
ــه در آب هاي تحت حاکميت در  ــذا هر اتفاق یا فعاليت هایي ک می کند. ل
ــت. در  ــور اس فالت قاره صورت بگيرد، تحت نظر و مرجع دریایي آن کش

ایران هم باید سازمان بنادر و دریانوردي این کار را انجام دهد.

بنابراين گس�ترش حاكميت و نظ�ارت بر بخش دريايي،  �
هدفي است كه در دوره جديد و با مديريت شما دنبال می شود؟
به جز مواردي که پيش تر اشاره کردم، گسترش فرهنگ دریایي در کشور 
ــافرت دریایي، افزایش کارخانجات و کارگاه های ساخت وساز  و افزایش مس
ــتر  ــتي ضرورت اعمال حاکميت و نظارت را بيش ــرات دوره ای کش و تعمي

کرده است.
ــن رو در رویكرد جدید بخش دریایي این اجازه را نداریم که در هيچ  از ای
جا توقف کنيم. حمل ونقل دریایي یک فعاليت بين المللي است و کارهاي 
ــه به روز است. لذا اگر توقف کنيم، شک نكنيد که بيش  بين المللي هميش
از گذشته از دنيا عقب می مانيم. بنده تأکيد دارم که ما حق توقف نداریم؛ 
باید مطابق آیمو و الزامات بين المللي روز حرکت کنيم. اینها جزو تكاليفي 

است که بي کم و کاست باید انجام شود.
طي چند دوره گذشته انتخابات شوراي آيمو، ايران موفق  �

به كسب آراي الزم نش�د، حتي در دوره قبل داوطلب انتخابات 
هم نبود، اين در حالي اس�ت كه اخيراً مديرعامل س�ازمان بنادر 
نسبت به درون گرا شدن بخش دريايي نيز هشدار داده است. در 

اين خصوص چه تدابيري انديشه شده است؟
ــروه c انتخاب و عضو  ــد در گ ــه دوره انتخابات آیمو موفق ش ایران در س
ــوراي سازمان جهاني دریانوردي شود، ولي این فعاليت ها مستمر نبوده  ش
ــت تنگاتنگ  ــي با توجه به رقاب ــرایط در مجامع بين الملل ــي ش و از طرف
ــورهاي کوچک و بزرگ ناشي از فروپاشي شوروي سابق و اتفاقات در  کش
آمریكا سخت تر و سياسي تر شده است. با وجود این و به رغم سایه سنگين 
ــي بر این مجمع تخصصي دریایي، ایران به دنبال  تصميم گيري های سياس
حضور فعال، پررنگ و مؤثر در کميته های فني و تخصصي است و در این 

زمينه نيز تاکنون موفق عمل کرده است.
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ــكيالتي  ــدن بخش دریایي، اولين قدم ایجاد تش اما در رابطه با برون گرا ش
در این زمينه در داخل کشور بود که مبناي تشكيل اداره کل سازمان هاي 
ــا راه اندازي  ــد. این اداره کل ب ــازمان بنادر ش ــي بين المللي در س تخصص
ــور، مأموریت  ــای مختلف و با حضور همه ارگان های دریایي کش کميته ه
ــت های بخش دریایي برون گرا در کشور را بر عهده دارد و به  اجراي سياس

موفقيت های مهمي نيز دست یافته است.
ایران از سال 89 جزو 10 کشور برتر دنيا از نظر ارایه سند در اجالس هاي 
ــور عضو آیمو هستند که از این  ــت. در حال حاضر 170 کش آیمو بوده اس
ــور فعال  ــيا بعد از چين، کره و ژاپن، ایران به عنوان یک کش حيث در آس
ــمار می رود. کسب این رتبه، دستاورد بزرگي است که کمتر  در آیمو به ش

به آن پرداخته شده است. 
ــازمان بنادر و دریانوردي به نمایندگي از دولت جمهوري اسالمي  بنابراین س
ایران طي دو سال گذشته حضور فعال و مؤثري در اجالس های مختلف آیمو 
داشته که نشان دهنده برون گرا بودن بخش دریایي است. درخصوص انتخابات 
آیمو چون مبناي سياسي دارد، به همكاري وزارت خارجه نياز است. در دوره 

قبل هم با توجه به صالحدیدي که بود، کاندید نشدیم.
بخش دريايي حوزه فراگيري اس�ت كه قسمت هايي چون  �

صيادي، خدماتي، كشتيراني و كشتي سازی را هم شامل می شود، 
از بعد اعمال حاكميت چه برنامه ای براي اين بخش ها داريد؟

به طور مشخص، ضمن ادامه روند روبه توسعه گذشته، در سطح ملي همفكري 
و تعامل با سایر بخش هاي دریایي مانند صيادي و خدماتي و خصوصي - که 
مكمل فعاليت دریایي محسوب می شوند – را شروع خواهيم کرد. همين طور 
آغاز تعامالت جدید با سازمان های مردم نهاد، اتحادیه ها و موسسات مختلفي 

که در بحث دریاها فعال هستند را در دستور کار خود داریم.
اعمال حاکميت در بخش ملي کاري نيست که به تنهایي به سرانجام برسد، 

بلكه به تعامل و همفكري بخش های مختلف بهره بردار از دریا نياز دارد. 
اعتقاد ما بر این است که کار جمعي و خرد جمعي بهتر از خرد فردي است.

سال گذشته با غرق شدن شناور كوشا و شناور هرمز، ايمني  �
دريانوردي و اعتماد مردم را به چالش كشيديد. جنابعالي در رويكرد 

جديدتان چه برنامه ای براي تأمين ايمني دريانوردي داريد؟
بر اساس رویكرد جدید، منشوري براي بخش دریایي کشور فراهم شد که 
بر اساس آن، تأمين ایمني و امنيت آبراه های تحت حاکميت و ناوگان ملي 
و ناوگان تحت پرچم کشور، همچنين جلوگيري از آلودگي محيط زیست 
ــد؛  ــه عنوان اولویت دوم مطرح نباش ــت حاکميت، هيچ گاه ب آب های تح
ــرایط، ایمني، امنيت و محيط زیست اولویت اول  ــه در هر ش یعني هميش
سازمان بنادر و دریانوردي است. اصوالً ساختار سازمان جهاني دریانوردي 
)IMO( نيز براي دو هدف »ایمني دریانوردي« و »حفظ محيط زیست« 

بنا شده است. 
ــن هدف اصلي ما در دوره حاضر در بخش دریایي، اعمال حاکميت به  بنابرای
ــت و از هرگونه فعاليت تهدید کننده و مغایر با هدف  ــورت 100 درصد اس ص
محوري فوق جلوگيري می کنيم. به عبارت دیگر، ایمني و امنيت دریانوردي 
نباید به واسطه هيچ فعاليتي به خطر بيفتد. بر این اساس، هرکس مجاز است 
از دریا بهره برداري کند، به شرطي که قوانين و مقررات را رعایت کند، نه جان 

خود را به خطر بيندازد و نه دیگري را.
در مبحث تأمي�ن ايمني، به كارگيري تجهي�زات مدرن و  �

جديد، مهم ترين فاكتور و عامل تعيين كننده است. در اين زمينه 
چه برنامه ای داريد؟

ــازمان بنادر، شناورها نيز  ــوي س در این زمينه، به جز تأمين تجهيزات از س
ــند. نظارت بر تجهيزات شناورها به اعمال  باید به امكانات ایمني مجهز باش

ــاس از تردد  ــوردي برمی گردد. بر این اس ــازمان بنادر و دریان ــت س حاکمي
شناورهاي فاقد استانداردهاي الزم جلوگيري می شود. این اولين اصل است 
ــت.  ــاید به ذائقه خيلي ها خوش نياید، ولي نگاه ما به منافع ملي اس که ش
ــرایط الزم را نداشتند،  لذا در این مرحله از تردد اتوبوس های دریایي که ش

جلوگيري شد. 
ــيار مطلوب به بخش خصوصي زمينه  ــهيالت بس در کنار این، با ارایه تس
براي سرمایه گذاری و جایگزین سازی شناورهاي استاندارد را فراهم کردیم. 
با وجود این، دیدگاه ها نسبت به  دو بخش باید از هم تفكيک شود؛ اینكه 
ــازمان بنادر  ــناورها در حوزه نظارتي س به کارگيري تجهيزات ایمني در ش
ــازمان تنها در خصوص امداد و نجات افراد مضطر در دریا  ــت و این س اس

مسوول است. 
بر این اساس باید تمهيداتي را فراهم کنيم که در آب هاي تحت حاکميت اگر 
اتفاقي براي شناوري افتاد، در اسرع وقت از طریق اطالع رساني و به کارگيري 
ــا اقدام کند.  ــراي نجات جان افراد در دری ــناور ب ــات نزدیک به آن ش امكان
ــام ارگان های دریایي موظف  ــاس مصوبه هيأت وزیران، تم همچنين بر اس
ــازمان بنادر همكاري و هماهنگي  ــتند در راه نجات افراد در دریا با س هس
داشته باشند. ولي متأسفانه به صورتي القا می شود که تنها سازمان بنادر در 

این زمينه مسوول است. 
در حال حاضر تجهيزات مخابراتي پيشرفته در همه بنادر نصب شده و فعاليت 
مراکز تجسس و نجات دریایي در همه آب هاي تحت حاکميت پوشش کامل 

دارد. 
باتوجه به انتخاب خليج فارس به عنوان منطقه حس�اس  �

دريايي از س�وي آيمو، آيا اين س�ازمان می تواند درباره تحركات 
سياس�ي اخير در خصوص تنگه هرمز و بسته شدن احتمالي آن 

توسط ايران موضع گيري كند يا خير؟ 
در دنيا دو نوع تنگه وجود دارد؛ تنگه های بين المللي و تنگه های ملي. تنگه 
ــت که از قوانين خاص خود تبعيت  ــز یكي از تنگه های بين المللي اس هرم
ــور هستند و زماني که  می کند. تنگه های ملي تابع قوانين خاص یک کش
ــور به خطر می افتد، می تواند به طور مستقيم برخورد کند.  منافع آن کش
ــاس قوانين و مقررات بين المللي همه  ولي در تنگه های بين المللي، بر اس
ــد. این در حالي  ــرداري بي ضرر از این تنگه ها را دارن ــورها حق بهره ب کش
است که در پي تحریم های یک طرفه اخير، این حق بين المللي در استفاده 
ــتقيم نادیده گرفته شد که  ــي به طور غيرمس از تنگه هرمز به دليل سياس

بدیهي است با واکنش مسووالن ایراني مواجه شده است. 
ــي نيست. از طرفي تنگه  ــازمان جهاني دریانوردي، سياس ماهيت فعاليت س
هرمز یک تنگه بين المللي است و همه کشورها از جمله ایران مادامي که به 
ــانند، می توانند از این تنگه استفاده کنند، ولي اگر به لحاظ  دیگري ضرر نرس
ــخت افزاری یا نرم افزاری از بهره برداري کشورها به خصوص کشور ساحلي  س
جلوگيري شود، به تبع آن کشور ساحلي به خاطر منافع ملي نمی تواند ساکت 

بماند، لذا سعي می کند از منافع ملي خود دفاع کند.
كش�ورهاي عضو آيمو از اينكه تنگه هرمز بسته می شود،  �

می توانند با مراجعه به آيمو ايران را تحت فشار قرار بدهند؟
ــر اینكه دليل فني به وجود  ــت، مگ فكر نمی کنم. چون ماهيت آیمو فني اس
بياید. ما این تجربه را در زمان جنگ تحميلي داشتيم. این حق ایران بود که 
تمام کشتي های عبوري از تنگه هرمز را کنترل کند و اگر کاالیي براي عراق 
ــال تخاصم با ایران قرار بگيرد،  ــوري در ح بود، توقيف نماید. االن هم هرکش
ــق مقررات بين المللي می توانيم مطابق منافع مان در خصوص تنگه هرمز  طب

تصميم گيري کنيم. 
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ــت، اما از  ــط عمومی در مفهوم عام به معنای برقراری ارتباط با مردم اس رواب
ــته از کنش های ارتباطی می شود که بين  ــامل آن دس نظر مفهوم عملی ش
ــازمان و عوامل مرتبط با آن برقرار می شود. در سال 1322 شمسی با  یک س
تصویب هيأت وزیران اداره ای به نام »اداره کل انتشارات و تبليغات« تشكيل 
شد که وظيفه اصلی آن بيشتر در جهت انتشارات و تبليغات در آن زمان بود. 
با تشكيل این اداره به مرور امر تبليغات و ارتباطات در دستگاه های دولتی مورد 
توجه قرار گرفت. اولين روابط عمومی در سال 1327 شمسی از طرف شرکت 
ــكيالت و  نفت ایران و انگليس در ایران به وجود آمد که مرکز مهم ترین تش
فعاليت های آن در آبادان بود و در تهران تنها یک دفتر داشت. این شرکت در 
توسعه فعاليت های خود به تدریج در سایر نقاط ایران از جمله اهواز، مسجد 
سليمان، کرمانشاه و دیگر مناطق نفت خيز اقدام به ایجاد دفاتر نمایندگی کرد.
اگرچه واژه روابط عمومی در تاریخ معاصر ایران شاید عمری به اندازه نيم قرن و 
در دنيای پيشرفته صنعتی به اندازه یک قرن داشته باشد، اما پيشينه واژه روابط 
عمومی را باید به تمدن های اوليه بشری مرتبط دانست. بسياری از روشنفكران 
ــده 17 ميالدی به بعد عملكرد پيامبران آسمانی را نيز یک مدل  غربی از س
ــرفته از خالقيت یک مدیر و مجموعه روابط عمومی بيان می کنند، در  پيش
تشریح این موضوع آنها کار پيامبران را مشكل تر و پيچيده تر توصيف کرده و 

آن را یک مدل موثر برای مدیران روابط عمومی ها بيان می کنند. 
ــهر  ــط عمومی اداره کل بندر و دریانوردی خرمش ــب موفقيت اخير رواب کس
ــنواره انتخاب  ــازی در جش ــوان روابط عمومی برتر وزارت راه و شهرس به عن
ــالم بين  ــط عمومی برتر این وزارتخانه که به منظور ایجاد یک رقابت س رواب
واحدهای روابط عمومی و تجليل و تشویق مدیران و کارشناسان فعال حوزه 
ــد یک گام رو به جلو برای شهری است که با داشتن  روابط عمومی برگزار ش
عنوان نماد مقاومت و پایتخت دفاع مقدس کشور، چالش های فراوان ناشی از 

صدمات جنگ تحميلی دارد. 
کسب این موفقيت در سایه تالش های خستگی ناپذیر ساحل نشينان این خطه 
ــداری از سيادت ایران اسالمی بر اروندرود و احيای دوباره خونين شهر  در پاس
ــمار می آید  ــهر که اولين بندر مهم تجاری تاریخ معاصر ایران به ش به خرمش
موجب شد تا نام خرمشهر بار دیگر از ميان آثار به جا مانده از تجاوز طلوع کند، 
ــكله ها، ملوانان شناورها و همكاران اداری و  و  از یاد نمی بریم که کارگران اس
ــهيم بوده اند.  همه خانواده های این عزیزان و این مجموعه در این موفقيت س
ــت که ما در مجموعه ای نفس می کشيم که روزگاری نماد  افتخارمان این اس

مقاومت و نماد ذلت دشمن در دفاع مقدس بوده است. 

روابط عمومى 
بندر خرمشهر 

یك  گام فراتر 

ی ا م ت
رون ن وا و مای

»خبرنگاران و اهالی رسانه پيام آوران آگاهي اند«؛ زنان و مردان گمنامی که خالصانه و صادقانه وظيفه انتقال و انتشار آگاهی و روشنایی را بر دوش گرفته و 
رنج پيمودن راه خطير و پرسنگالخ اطالع رسانی را بر خود هموار ساخته تا زمينه پيشرفت و تعالی روزافزون مردمان سرزمين خود و جهانيان را در مسير 

تعالی و بالندگی ارزش های الهی و انسانی ميسر سازند.   
اینک در دوره و عصر ارتباطات این نقش پررنگ تر و مهم تر از هر دوره اي است، زیرا سنگ بنای تمدن انسانی و شكوه و شكوفایی جامعه آرمانی و الهی  

با تأسی از رسالت انبيای الهی گذارده  شده است. 
صميمانه و از سر خضوع در برابر جایگاه ارزشمند شما برادران و خواهران و ضمن گراميداشت یاد و خاطره صارمی - خبرنگار شهيد- و دیگر شهدای 
عرصه اطالع رسانی در دوران دفاع مقدس و دیگر مقاطع تاریخی، »روز خبرنگار« را به شما تبریک گفته و سرافرازی و توفيق روزافزون شما را از درگاه 

حق مسألت می نمایم. 
ايرج مرادی مهر
مسوول روابط عمومی اداره كل بنادر و دريانوردی استان خوزستان
منطقه ويژه اقتصادی بندر امام خمينی )ره(
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ــالمی ایران و ارتقاي سطح  تقویت جایگاه حاکميتی دریایی جمهوری اس
ــی از مهم ترین  ــت دریای ــی و امنيت دریانوردی و حفظ محيط زیس ایمن
ــود. بدیهی است که  ــووليت های مرجع دریایی کشور محسوب می ش مس
ــوان بازوهای اجرایی  ــتاد و بنادر به عن ایجاد روحيه همكاری و تعامل س
ــات ملی و بين المللی  ــور، با هدف اجرای الزام ــی مرجع دریایی کش دریای
ــریع و  ــووليت های محوله، موجب تحقق س و انجام مطلوب وظایف و مس

مطلوب این مهم خواهد شد.
ــور دریایی مبنی بر  ــه به اولویت اصلی معاونت ام ــاس و با توج بر این اس
ــت دریایی،  ــطح ایمنی و امنيت دریانوردی و حفظ محيط زیس ارتقاي س

قطعنامه نخستين همایش مدیران دریایي  به تصویب رسيد:
 IMO 1( باتوجه به نتایج حاصله از مميزي  هاي داخلي از بنادر و مميزي
ــده و  ــالمي ایران و لزوم رفع موارد عدم انطباق گزارش ش از جمهوري اس
آمادگي براي انجام مميزي اجباري IMO، کليه ادارات کل ستاد و بنادر 
ضمن حفظ هماهنگي و انسجام به وجودآمده در زمان آماده سازي مميزي 
ــبت به رفع موارد عدم انطباق و مشاهدات مطابق با  اختياري IMO، نس
ــه زمان بندی مورد تأیيد، اقدام مقتضي انجام داده و گزارش  روش و برنام
ــازمان های تخصصی و بين المللی  ــات صورت گرفته را به اداره کل س اقدام

گزارش کنند.
2( کليه ادارات کل توافق نمودند مميزي هاي داخلي از مرکز و بنادر تابعه 
به  صورت متمرکز و با همكاري کليه کارشناسان ادارات کل ستاد و بنادر 
با محوریت اداره کل سازمان هاي تخصصي و بين المللي تا زمان رفع کامل 
کليه موارد عدم انطباق و مشاهدات حاصله از مميزي هاي قبلي و انطباق 

با آیين نامه اجراي مقررات الزم االجراي IMO  انجام پذیرد.
 ،)III Code( IMOبه منظور انطباق با آیين نامه اجراي مقررات الزم االجرای )3
ــازمان هاي تخصصي و بين المللي، با  معاونت امور دریایی با توليت اداره کل س
هماهنگي کليه بنادر و ادارات کل ذی ربط ستاد، تدوین اهداف راهبردي مدیریت 
دریایي کشور را به منظور ارتقاي سطح ایمني و امنيت دریانوردي و حفظ محيط 

زیست دریایي با قوت تمام تا مرحله تدوین برنامه هاي اجرایي ادامه دهد.
ــتاد در جهت  ــازمان و س ــكيالت س ــانی تش 4( با توجه به لزوم به روزرس
ــی از الزامات ملی و بين المللی دریایی  ــووليت ها و وظایف ناش اجرای مس
ــتاد و بنادر تابعه به منظور انجام  ــازی تشكيالت س و همچنين همسان س
ــور، کارگروه تخصصی  ــووليت های مرجع دریایی کش بهينه وظایف و مس
ــتاد و بنادر ضمن  ــده و ادارات کل س ــكيل ش در معاونت امور دریایی تش
ــاختار تشكيالتی پيشنهادی خود به کارگروه مربوطه در بررسی  ارسال س
ــته و کارگروه مذکور نيز تا پایان مهرماه  ــنهادات مشارکت فعال داش پيش
جاری ساختار پيشنهادی معاونت امور دریایی در ستاد و بنادر تابعه را به 

معاونت امور دریایی سازمان ارایه نماید.
5( با توجه به اهميت موضوعات حاکميتی در بنادر، حجم باالی عمليات دریایی 
و همچنين لزوم همسان سازی ساختار تشكيالتی بنادر و سازمان، معاونت امور 
دریایی نسبت به ارایه پيشنهاد تفكيک معاونت دریایی و بندری بنادر، باالخص 

بنادر بزرگ و اخذ مصوبه هيأت محترم عامل اقدام الزم را انجام دهد.
6( با توجه به نتایج حاصله از مميزی های صورت پذیرفته در قالب مميزی 
ــازمان بين المللی  ــن اقدامات س ــی و همچني ــای داخل IMO، مميزی ه
ــب آیين نامه الزم االجرای  ــوردی )IMO( به منظور تدوین و تصوی دریان

ROها و همچنين با هدف ارتقاي سطح ایمنی دریانوردی و حفظ محيط 
زیست دریایی، اداره کل امور دریایی با هماهنگی ادارات کل ستاد و بنادر 
ــات رده بندی مورد  ــطح کيفی نظارت بر مؤسس ــه، موضوع ارتقاي س تابع
ــط IMO، در  ــده توس ــد را مطابق با پيش نویس آیين نامه تدوین ش تایي

دستور کار قرار داده و اقدامات مؤثر را در این زمينه به عمل آورد.
7( با عنایت به اینكه پيشگيری از سوانح دریایی و انتشار درس های 
آموختنی از سوانح به وقوع پيوسته از اهداف اصلی رسيدگی به سوانح 
دریایی است، کليه بنادر نسبت به بكارگيری درس های آموخته شده 
از سوانح در اجرای کليه وظایف و مسووليت های مرتبط، اقدام نموده 
و گزارش هاي  سوانح را  در هر سطح بر اساس  الزامات دستورالعمل 
رسيدگی به سوانح دریایی، به دبيرخانه کميته سازمان در کوتاه ترین 
ــه کميته نيز با همكاری ادارات  ــال کنند و دبيرخان زمان ممكن ارس
ــی سوانح  ــران بررس ــبت به ارتقاي بنيه علمی افس کل ذی ربط، نس

دریایی اقدام کند.
ــازمان به  8( با عنایت به ضرورت ایجاد بانک اطالعات دریایی جامع در س
ــانی و ارتقاي ابزار نظارت های حاکميتی بر  منظور افزایش توان اطالع رس
ــالمی ایران  ناوگان تحت پرچم، آب ها و بنادر تحت حاکميت جمهوری اس
ــازی مميزی  ــازی اقدامات صورت پذیرفته برای آماده س و امكان مستندس
ــكالت سيستم  اجباری IMO، اداره کل آمار و فن آوری اطالعات رفع مش
جامع دریایي را تسریع نموده و با همكاری ادارات کل ستاد و بنادر تابعه 

سيستم مذکور، مطابق با نيازمندی های ارایه شده، عملياتی کند.
9( به منظور تثبيت جایگاه حاکميتی سازمان در بنادر غيرسازمانی و لزوم 
ــور فعال در بنادر مذکور و احداث برج کنترل ترافيک دریایی در این  حض
ــنلی به منظور تداوم این  بنادر و با توجه به کمبود های تجهيزاتی  و پرس
ــبت به ارسال  نيازهای تجهيزاتی  حضور، بنادر ضمن پيگيری موضوع، نس

مربوطه به سازمان اقدام نمایند. 
ــتفاده از  ــل دریایي خصوصاً اس ــعه حمل ونق ــه به برنامه توس 10( باتوج
شناورهاي مسافري و افزایش ظرفيت جابه جایي مسافر بين جزایر و بنادر 
ــگيري و کنترل تعداد تلفات جاني  ــت جهت پيش ــورمان، ضروري اس کش
ــادر تابعه با همكاری و  ــی و حفاظت دریایی و  بن ــي، اداره کل ایمن و مال
ــت وجو و  ــطح کمي و کيفي خدمات جس ــبت به ارتقاي س هماهنگی، نس

نجات دریایي در آب های تحت حاکميت اقدام نمایند.
ــتان ها نسبت به تدوین طرح هميار ناجی به منظور استفاده  11( کليه اس
حداکثری از پتانسيل های موجود، شناورهای سنتی، کشتی ها و تشكل های 

مردم نهاد تهيه و جهت تصویب به معاونت امور دریایی ارسال نمایند.
ــات دریایی  ــت وجو و نج ــه اهميت جغرافيایی مرکز جس ــا توجه ب 12( ب
اروندکنار، مقرر شد در اولين فرصت ممكن نسبت به تأمين نيروی انسانی 

و تجهيزاتی مرکز یادشده اقدام الزم صورت گيرد.
ــاری IMO و نقش  ــزی اختي ــج حاصله از ممي ــه نتای ــا عنایت ب 13( ب
ــی و ضرورت انطباق هرچه  ــی دوره های آموزش قابل توجه ارتقاي اثربخش
ــتر آموزش ها با نيازهای شغلی و توانمندی های حرفه ای مورد نياز هر  بيش
شغل به ویژه در حيطه مشاغل تخصصی، مقرر گردید موضوع پياده سازی 
سيستم آموزشی سازمان بر اساس استاندارد ISO 10015 در سازمان و 

بنادر تابعه با همكاری ادارات کل ستادی و بنادر صورت گيرد. 

قطعنامه اولین همایش مدیران دریایي کشور:
تأکید بر تقویت همكاري هاى منطقه اى و مدیریت حوادث منجر به 

آلودگي هاى نفتي
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ــوردان و در  ــی و توان عملی دریان ــه اهميت ارتقاي علم ــا توجه ب 14( ب
ــتای سياست گزاری کارگروه منابع انسانی دریانورد به منظور آموزش،  راس
ــتانداردها، آموزش و  پرورش و نگهداری دریانوردان باکفایت، اداره کل اس
ــی  ــته حمایتی از مراکز آموزش گواهينامه های دریانوردان، پيش نویس بس
ــتفاده از تسهيالت وجوه اداره شده و کمک های قانونی  دریانوردی را با اس

تدوین و به معاونت امور دریایی جهت انجام اقدامات الزم ارایه نماید.
ــي شناورها تمهيدات الزم را به منظور افزایش  15( مراکز کنترل و بازرس
ــناورهاي مسافري و تفریحي  ــناورها خصوصا ش ضریب ایمني در کليه ش

فعال در بين جزایر و آب هاي داخلي به عمل آورند.
ــت پرچم و الزام به  ــناورهای تح ــي دقيق از ش 16( انجام کنترل و بازرس
ــوي مالكان و فرماندهان  ــت کامل الزامات فني و ایمني مربوطه از س رعای
ــناورهای  ــناورها به منظور افزایش ضریب ایمني تردد ش ــته از ش این دس
ــي بين مراکز  ــتا ایجاد هماهنگ ــورت پذیرد. در این راس ــت پرچم، ص تح
کنترل و بازرسي و ادارات بازرسی و ثبت شناورها مورد تأکيد قرار گرفت. 
ــت  ــطح ایمنی دریانوردی و حفظ محيط زیس ــه منظور ارتقاي س 17( ب
ــی  ــت، مراکز کنترل و بازرس ــای تحت حاکمي ــادر و آب ه ــی در بن دریای
کشتی ها از تردد کشتی های با پرچم خارجی غيراستاندارد در بنادر کشور 

ممانعت به عمل آورند.
ــتاندارد و  ــنتی و غيراس ــناورهای س ــت به تعداد باالی ش ــا عنای 18( ب
ــوانح دریایی  ــگيری از س لزوم اجرای اقدامات همه جانبه به منظور پيش
ــاختار  ــازی نحوه تردد و س ــور و به منظور استاندارد س ــناورهای مذک ش
سازه ای این شناورها، اداره کل امور دریایی با همكاری بنادر تابعه نسبت 
ــنتی و غيراستاندارد با ریسک  ــناورهای س به ارایه طرح کاهش تعداد ش

باال اقدام نماید. 
ــوردی در آبراه های تحت حاکميت  ــاي ایمنی دریان ــه منظور ارتق 19( ب
به ویژه کانال های دسترسي و آبراه هاي قابل کشتيرانی و آبراه های ورودی 
ــتاندارد های سازمان های  ــازی و استقرار اس به بنادر و به منظور پياده س
ــبت به تدوین شرح خدمات جامع،  بين المللی، اداره کل امور دریایی نس

ــک موجود  مدل یكنواخت و تأمين اعتبار مربوطه به منظور ارزیابی ریس
ــک  در بنادر اقدام نموده و ادارات کل بنادر نيز ضمن انجام ارزیابی ریس
ــبت  ــده نس ــک انجام ش ــق با مدل مذکور، با توجه به ارزیابی ریس منطب
ــه عمليات دریایی تحت  ــرح جامع عمليات دریایی که کلي ــه تدوین ط ب
ــتحفاظی بنادر را شامل می شود، اقدام کنند و جهت  پوشش و حوزه اس
ــازمان به معاونت امور دریایی ارسال نمایند.  تایيد هيات محترم عامل س
ــبت به استخراج اطالعات ذخيره شده در AIS به  همچنين بنادر باید نس

منظور استفاده از نرم افزارهای ارزیابی ریسک اقدام کنند.
20( باتوجه به تردد روزافزون کشتی ها در بنادر و نيز افزایش فعاليت های 
ــاحلی و دریایی در شمال  ــات س نفت و گاز در دریا و ایجاد بنادر و تأسيس
و جنوب کشور و نيز حساسيت های زیست محيطی مناطق دریایی کشور 
ــت  ــارس و دریای عمان به عنوان مناطق ویژه و نيز اهميت زیس )خليج ف
ــاد و بهبود ارایه خدمات دریافت مواد  ــی دریای خزر(، ضرورت ایج محيط
ــاس ضمایم کنوانسيون مارپل و نيز مدیریت پردازش مواد زاید  زاید براس

دریافتی مورد تأکيد قرار گرفت.
21( با توجه به رشد فعاليت های اکتشاف، استخراج، توليد و حمل ونقل 
ــيميایی در مناطق حساس و آسيب پذیر زیست محيطی  نفت و مواد ش
خليج فارس، دریای عمان و دریای خزر، تقویت همكاری های منطقه ای 
ــورهای حاشيه دریای خزر و نيز کشورهای جنوب )منطقه  در بين کش
خليج فارس و دریای عمان – منطقه دریایی راپمی(، به منظور مدیریت 
ــازی  ــيميایی و کنترل و پاکس حوادث منجر به آلودگی های نفتی و ش
ــن رابطه همچنين بر  ــورد تأکيد قرار گرفت. در ای ــی احتمالی م آلودگ
ــز مقابله با آلودگی در  ــاد و تقویت کمی و کيفی مراک ــان از ایج اطمين

مناطق یادشده و مدیریت درست مراکز مذکور تأکيد شد.
ــال برگزار شود و کليه ادارات کل ستادی  22( همایش حاضر دو بار در س
و بنادر گزارش اجرای مصوبات همایش را به معاونت امور دریایی منعكس 
کنند. مشاور معاونت امور دریایی مسووليت پيگيری مصوبات، جمع بندی 
و ارایه مشكالت پيش رو را جهت تصميم گيری و ارایه راهكارهای مناسب 

برعهده خواهد داشت. 
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سخنرانان كليدي در مجمع عمومي اتحاديه 
مالكان كش�تي و انجمن صنفي كارفرمايي 
مالكان كشتي ايران بر ضرورت افزايش كمي 
و كيفي حمايت هاي مالي، بيمه اي و تعرفه اي 

از ناوگان تجاري كشور تاكيد كردند.

ــا، در این  ــدر و دری ــگار بن ــزارش خبرن ــه گ ب
ــت به مهم ترین موضوعات جاري مرتبط  نشس
ــتي در کشور  با فعاليت هاي صنفي مالكان کش
ــا می توان به  ــد که از مهم ترین آنه ــاره ش اش
ــدري از طریق  ــش تعرفه هاي بن ــوع کاه موض
ــازمان بنادر و دریانوردي ، معافيت کشتي ها  س
از پرداخت حقوق گمرکي و همچنين معافيت 

مالياتي مالكان شناورها اشاره کرد.
ــم ریيس  ــاس این گزارش در این مراس بر اس
ــتي و ریيس هيات مدیره  اتحادیه مالكان کش
ــتي ایران  انجمن صنفي کارفرمایي مالكان کش
ــه در جهت  ــاني ک ــر از تمام کس ــن تقدی ضم
ــرایط تحریم  ــور در ش حفظ اقتدار دریایي کش
ــار گران  ــران اقتصادي جهاني ب ــي و بح کنون

ــل دریایي، صيادي و عمليات  صنعت حمل ونق
ــند، گفت: در  ــه دوش مي کش ــاحلي را ب فراس
شرایط کنوني، ناوگان تجاري ایران از یک سو 
ــاي ناجوانمردانه  با چالش هایی چون تحریم ه
اعمال شده از سوي کشورهاي متخاصم روبه رو 
است و از سوي دیگر با بحران هاي اقتصادي در 
سطح جهاني دست و پنجه نرم مي کند. با این 
ــتكار و همت  همه ما اطمينان داریم که با پش
ــت سرگذاشت و  ــكالت را پش می توان این مش
ناوگان تجاري کشور را در سالمت کامل به سر 

منزل مقصود رساند.
ــه برخي از  ــر در ادامه ب ــين داجم محمد حس
ــتي و  ــتاوردهاي مهم اتحادیه مالكان کش دس
ــتي ایران  انجمن صنفي کارفرمایي مالكان کش
ــت:  در حال حاضر اتحادیه و  ــاره کرد و گف اش
ــش از 91 عضو حقيقي و حقوقي  انجمن با بي
ــناورهاي  ــكالت مالكان ش ضمن پيگيري مش
ــس مهاجرت  ــه اي را با پلي ــف، تفاهم نام مختل
ــامان دهي رویداد  ــه ناجا به منظور س و گذرنام
ــه در این  ــي امضا کرده ک ــوردان خارج دریان

زمينه ضمن تسهيل و سرعت عمل به خصوص 
ــتقر در  ــناور مس ــرکت ها و مالكان ش براي ش
مناطق ساحلي که فاقد دفتر مرکزي در تهران 
هستند، ضریب امنيت و حفاظتي نيز در پليس 
مهاجرت و گذرنامه ناجا افزایش یافته است. در 
ــته دبيرخانه اتحادیه  ــتا در سال گذش این راس
ــد براي بيش از  ــن موفق به اخذ روادی و انجم
ــوي 40  ــي از س ــورد خارج ــر دریان 1123 نف

شرکت عضو و غيرعضو متقاضي شد. 
ــتي ایران سپس به   ریيس اتحادیه مالكان کش
تفاهم نامه منعقده با بيمه البرز در سال جاري 
ــاره کرد و اظهار داشت:  این اتحادیه موفق  اش
ــرکت هاي بزرگ بيمه کشور را  ــد یكي از ش ش
متقاعد کند تا گام در جامعه دریایي گذاشته و 
بنا به عرف بين المللي به برخي از خواسته هاي 

بحق مالكان کشتي ایران توجه کند.
ــيز  ــر افزود:  در حال حاضر نرخ و فرانش داجم
ــوي بيمه البرز با حداقل قيمت  ارایه شده از س
ــور بوده  ــاًل قابل رقابت در بازار بيمه کش و کام
ــد بيمه هاي  ــا حدودي همانن ــات نيز ت و خدم
خارجي است که این مهم مورد استقبال برخي 

از اعضاي اتحادیه قرار گرفته است.
ــتيراني جمهوري اسالمي ایران  مدیرعامل کش
سپس به تاسيس شوراي حل اختالف دریایي 
ــاره کرد و ادامه داد:  اتحادیه مالكان کشتي  اش
ــا، داراي مجوز  ــب نياز بخش دری ایران بر حس
ــل اختالف دریایي با  ــوراي ح و مكاني براي ش
ــوراهاي  اختيارات حاصل از ماده یک قانون ش
ــي  حل اختالف مبني بر تالش در جهت بررس
ــایل بازرگاني داخلي  ــت در مورد مس و حكمي
ــتي هاي  ــه با توجه به کاس ــت ک و خارجي اس
ــود در دادگاه هاي دریایي و زمان طوالني  موج
ــاي دعاوي حقوقی مالكان  آن مي تواند گره گش
در اختالفات احتمالي في مابين و یا با صاحبان 
ــایر ارگان ها باشد، البته به شرطي که  کاال و س
در قراردادهاي في مابين در بحث حل اختالف 
ــورا« را درج  ــدن موضوع به این ش »محول ش

کنند.
ــاي اتحادیه مالكان  ــاره به پيگيري  ه وي با اش
ــناورها  ــران در زمينه حق الثبت ش ــتي ای کش

در مجمع عمومي اتحادیه مالكان کشتي و انجمن صنفي کارفرمایي مالكان کشتي ایران تاکید شد: 

ضرورت حمایت هاي مالي، بیمه اي و 
تعرفه اي از ناوگان تجاري کشور
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ــته افزود:  در این راستا هيأت  ــال گذش در س
ــون تنظيم  ــاده 68 قان ــتناد م ــران به اس وزی
ــي از مقررات مالي دولت مصوب 1380،  بخش
ــه براي ثبت و  ــایر حقوقي را ک حق الثبت و س
ــتي ها باید پرداخت شود مشخص  مدارک کش
ــد منطقي تعدیل کرده که این موضوع  و در ح
در مورخ 19 شهریورماه سال گذشته در پایگاه 

اطالع رساني دولت نيز منتشر شد.
ــه حداکثر  ــق این مصوب ــه داجمر، طب به گفت
ــال تجاوز  ــغ 30 ميليون ری ــت از مبل حق الثب
ــتاورد مهمي براي  نمي کند که این موضوع دس

اتحادیه مالكان کشتي به شمار می رود.
ــن صنفي کارفرمایي  ریيس هيات مدیره انجم
ــتي ایران در ادامه افزود:  همچنين  مالكان کش
ــه جانبه وزارت  ــي س ــزاري کارگاه آموزش برگ
ــران و انجمن  ــتي ای ــه مالكان کش کار، اتحادی
ــران که در رابطه  صنفي دریانوردان تجاري ای
ــا حضور جمعي از  ــيون کار دریایي ب با کنوانس
ــازمان  ــاتيد اعزامي از س اعضاي اتحادیه و اس
ــد، از دیگر اقدامات  ــي کار برگزار ش بين الملل

انجام شده به شمار می رود.
وي یكي دیگر از دستاوردهاي اتحادیه مالكان 
ــتي را تأسيس مؤسسه بيمه متقابل کيش  کش
ــا توجه به  ــت:  اميدواریم ب ــرد و گف عنوان ک
ــوي شرکت هاي  ــده از س تحریم هاي اعمال ش
ــناورهای ایراني از  ــي و خروج ش P&I خارج
ــه بتواند ضمن  ــش بيمه اي آنان، این بيم پوش
ــب، جایگاه مطلوب خود را در  جایگزیني مناس

عرصه بين المللي پيدا کند.
ــران گفت:  ــتي ای ــس اتحادیه مالكان کش ریي
ــال حاضر با  ــن اتحادیه در ح ــبختانه ای خوش
ــروه و یا کميته  ــت در بيش از 20 کارگ عضوی
ــال  ــاي دولتي و بخش خصوصي، س در ارگان ه
ــت به  ــته موفق به حضور در 143 نشس گذش
منظور طرح مسایل و مشكالت مالكان شناورها 
ــبي براي انعكاس  ــد که خود تریبون مناس ش
ــتيراني و  ــته هاي بحق شرکت هاي کش خواس

مالكان شناورها است.
ــر اضافه کرد:  در رابطه با مبادالت ارزي  داجم
ــده با بانک  نيز هماهنگي ها و تعامالت انجام ش
ــازمان بنادر و دریانوردي به صدور  مرکزي و س
ــن معرفي  ــک مرکزي و همچني ــنامه بان بخش

تعدادي از صرافي هاي مورد تایيد منجر شد.
ــوري  ــتيراني جمه ــره کش ــس هيات مدی ریي
ــالمي ایران تهيه و چاپ دفاتر مختلف ثبت  اس
ــاس مصوبات  ــتي بر اس ــات روزانه کش گزارش
ــازمان بنادر و دریانوردي و مطابق با قوانين  س
ــي دریانوردي را  ــازمان بين الملل و مقررات س
ــمرد و افزود:   ــده برش از دیگر اقدامات انجام ش

ــده  تاکنون حدود 2872 جلد از دفاتر یادش
ــناورهاي  ــرکت ها و مالكان ش در اختيار ش
متقاضي به منظور استفاده در کشتي ها قرار 

گرفته است.
ــي اتحادیه  ــپس به برنامه هاي آت داجمر س
ــتي و انجمن صنفي کارفرمایي  مالكان کش
مالكان کشتي ایران پرداخت و اظهار داشت: 
معافيت کشتي ها از پرداخت حقوق گمرکي 
ــور و همچنين  در مبادي ورودي بنادر کش
ــوق گمرکي جهت  ــت از پرداخت حق معافي
ــورد نياز به منظور تعمير و  قطعات یدکي م

تجهيز کشتي از جمله این برنامه ها است.
وي معافيت هاي مالياتي مالكان شناورها تا 
خاتمه تحریم ها و پيشنهاد »ماليات بر تناژ« 
ــر درآمد« پس از تحریم  به جاي »ماليات ب
را از دیگر مواردي عنوان کرد که تحقق آن 
در دستور اتحادیه مالكان کشتي قرار دارد.

ــهيالت  به گفته داجمر، پيگيري اعطاي تس
به مالكان شناورها از طریق وجوه اداره شده 

ــع دریایي، کاهش  ــعه صنای و یا صندوق توس
ــازمان بنادر و  ــدري از طریق س تعرفه هاي بن
ــي هدفمند کردن یارانه ها  دریانوردي، چگونگ
ــي و  ــناورهاي ایران ــوخت ش ــا س ــه ب در رابط
ــا توجه به  ــي به فرمول فائو ب تخصيص ضریب
استهالک موتورهاي شناورها از طریق سازمان 
ــكالت مالكان  ــادر و دریانوردي و طرح مش بن
ــووالن دریایي مرزباني ناجا در  ــتي با مس کش
ــاي اتحادیه  ــف از دیگر برنامه ه مناطق مختل
ــي کارفرمایي  ــتي و انجمن صنف ــكان کش مال

مالكان کشتي ایران عنوان کرد.
ــون  ــوق تاکن ــوارد ف ــه در م ــزود:  البت وي اف
ــات  ــياري انجام و در جلس نامه نگاري هاي بس
ــكالت مطرح شده که مطمئناً  متعدد این مش
ــا حصول نتيجه  ــال جاري نيز کماکان ت در س

پيگيري خواهد شد.
ــتی در  ــميعی، دبيرکل اتحادیه مالكان کش س
ــم گفت:  صنعت  ــران نيز در ادامه این مراس ای
ــار عواید و  ــازی در کن ــتيرانی و کشتی س کش
راهگشایی اش، صنعتی است به غایت هزینه بر 
ــه تنهایی از  ــذاران هيچ یک ب ــرمایه گ که س
ــد و برای تامين  پس هزینه های آن برنمی آین
ــته و نيازمند نظام  مالی این گونه پروژه ها وابس
بانكی هستند، اما بانک ها آمادگی تامين مالی 
ــد و گاه چناچه در  ــا را ندارن ــه پروژه ه این گون
ــرایطی با طی مراحل متعدد و با صرف وقت  ش
ــت قرار گيرد،  ــهيالت مورد موافق پرداخت تس
ــه می کنند.  ــرای آن مطالب ــود 24 درصد ب س
ــرای صنایع  ــهيالت ب بازپرداخت این رقم تس

دریایی به هيچ عنوان قابل انجام نيست.

ــهيالت  ــود تس ــه داد: این رقم با س وی ادام
ــتی ها در دیگر کشورها  ــازی کش برای بازس
ــت. ميانگين نرخ بهره برای  قابل قياس نيس
ــورها 4  ــازها در دیگر کش ــه کشتی س وام ب
ــت و در تمامی کشورهای صاحب  درصد اس
صنایع دریایی، شناور خود به عنوان ضمانت 
ــران همچنان  ــا در ای ــود. ام ــه می ش پذیرفت
ــت، ولی  ضمانت ملكی مورد تایيد و نياز اس
ــادگی ملكی را برابر وامی که  نمی توان به س

دریافت می شود، پيدا کرد.
ــور  ــارج از کش ــت: در خ ــان داش ــميعی بي س
ــای بانكی که به صنایع  زمان بازپرداخت وام ه
ــازی پرداخت می شود بسيار طوالنی  کشتی س
است، ولی در ایران این زمان را به شدت کوتاه 
ــيار  ــد. در حال حاضر با رایزنی های بس کرده ان
ــده  زمان بازپرداخت وام از محل وجوه اداره ش

به 7 سال رسيده است.
ــاليانه اتحادیه مالكان  مجمع عمومي عادي س
ــي مالكان  ــن صنفي کارفرمای ــتي و انجم کش
ــا  ــاه 1391 ب ــارم مردادم ــران چه ــتي ای کش
ــل  ــر، مدیرعام ــين داجم ــور محمدحس حض
ــران، علي  ــالمي ای ــوري اس ــتيراني جمه کش
ــرکت مهندسي و ساخت  طاهري مدیرعامل ش
ــات دریایي، حميد بهبهاني مدیرعامل  تاسيس
شرکت ملي نفتكش، کيا مدیرعامل کشتيراني 
ــس پليس مهاجرت  ــردار صادقي ریي بنياد، س
ــا، نماینده اتاق  ــاع خارجه و گذرنامه ناج و اتب
ــرکت هاي عضو این دو  بازرگاني و همچنين ش

نهاد برگزار شد. 
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ام�روزه كلي�ه موفقيت ه�ا در اقتصادهای 
مبتن�ی ب�ر دانش، ناش�ی از وج�ود نيروی 
انسانی است. تقسيم بندی موسسات معتبر 
بين المللی مانند بانك جهانی از انواع منابع 
به س�ه دس�ته بندی كل�ی منابع انس�انی، 
فيزيكی و طبيعی به خوبی نش�ان می دهد 
كه ش�هرت، عظمت و كارايی س�ازمان ها و 
ش�ركت های بزرگ ناش�ی از منابع طبيعی 
نيس�ت، عالوه بر اين، سهم منابع فيزيكی 
نيز در كش�ورهای پيش�رو به مراتب كمتر 
از س�هم منابع انسانی اس�ت. اين وضعيت 
در كش�ورهای در ح�ال توس�عه و گ�ذار 
تقريب�ا برعكس اس�ت و اطالع�ات موجود 
نش�ان دهنده اي�ن اس�ت كه در بس�ياری 
از كش�ورهای در ح�ال توس�عه، ب�ه وي�ژه 
كشورهای تك محصولی، سهم منابع طبيعی 
ب�ه مراتب بيش�تر از دو منب�ع ديگر توليد 
ثروت اس�ت. نگاهی به تجربيات كشورهای 
موفق دنيا نش�ان می دهد ك�ه برای حركت 
به س�مت يك اقتصاد پويا و خالق، توجه به 
نيروی انسانی، كيفيت آن، آموزش مستمر و 
در نهايت ايمنی شغلی و فردی يك ضرورت 
است. در اين نوشتار به ضرورت توجه جدی 
به آم�وزش، تحقيقات و ايمن�ی در صنعت 

دريانوردی پرداخته خواهد شد.

ــيله برای حمل ونقل مورد توجه  ــتيرانی همواره به عنوان موضوعی فراتر از یک وس در یک نگاه کلی کش
ــترده ای از تكنولوژی و رشد ارتباط دارد. تاریخ به ما می آموزد که  ــت. این صنعت با مفاهيم گس بوده اس
پيشرفته ترین ملت ها نيز ملت هایی بودند که دریانوردتر از بقيه بودند. کشتيرانی نه تنها اقتصاد و تجارت 
جهانی، بلكه فرهنگ ها و شيوه همكاری بين مردم را شكل داده است. به عنوان مثال، ابداع و به کارگيری 
کانتينر منجر به انجام تغييرات اساسی در مقایسه با روش های قدیمی و منسوخ تفكيک بار بود. استفاده 
از کانتينرها و سامانه های حمل ونقل چند وجهی مرتبط با آن عنصر مهمی در تسهيل تجارت بين المللی 

بوده است. 
صنعت دریانوردی نه تنها در ظاهر که در باطن نيز متفاوت تر از سایر صنایع است. این صنعت با وجود 
ــدن، سياست های خاص خود را نيز  ــمت جهانی ش تالش های موجود برای مقررات زدایی و حرکت  به س
دنبال می کند. بسياری از موضوعات و پرسش های مطرح شده در سطوح خرد و کالن دریانوردی و صنایع 
ــطوح طيف گسترده ای از موضوعات  ــته به آن از طبيعت خاص و بی نظيری برخوردارند. در این س وابس
مانند سياست کشتيرانی، اقتصاد و مدیریت دریانوردی، مسایل قانونی، مسایل زیست محيطی و امنيتی 

و سواالت فنی و غيره دیده می شوند. 
به دليل گستردگی همين طيف از موضوعات است که باید بر امر آموزش و به ویژه آموزش برای ایمنی 
بيشتر تاکيد کرد. ما با این واقعيت مواجه هستيم که هنوز جمعيت زیادی در کشورهای مختلف در سراسر 
دنيا صنعت کشتيرانی و بندر و دریانوردی را امری بدیهی می دانند و متاسفانه از نحوه سازمان دهی و رفتار 
ــد اقتصادی  ــيع تر، از تاثيرات این صنعت بر رش درونی این صنعت اطالعی ندارند و در یک چارچوب وس
و توسعه تجاری در سطح ملی و بين المللی غافلند. در کنار این موارد البته باید به این حقيقت ملموس 
ــه کرد که این صنعت با اثرات و پيامدهای منفی رو به افزایش در جهان امروز مانند آلودگی ها،  ــز توج ني

تصادفات و استفاده از منابع نایاب همسو شده است. 
در چارچوب اقتصاد ملی جمهوری اسالمی ایران نيز بيش از 90 درصد از تجارت خارجی کشور وابسته به 
بخش حمل و نقل دریایی است. به این ترتيب در حال حاضر مهم ترین چالش و مسووليت تاریخی بخش 
ــور ایجاد اطمينان برای توسعه مستمر تجارت است؛ امری که بدون توجه کافی  حمل و نقل دریایی کش
به منابع انسانی، آموزش و ایمنی آنها به دشواری محقق خواهد شد و خوشبختانه بسياری از زمينه های 
عملياتی شدن آن در قوانين جاری کشور و به ویژه قانون برنامه پنجم توسعه مورد تاکيد قرار گرفته است.

چالش های پيش روی آموزش و تحقيقات دريانوردی �
ــته تحقيقات و آموزش دریانوردی در دهه های اخير پيشرفت های چشمگير و  ــطح بين المللی، رش در س
قابل توجهی داشته است. با این حال به گفته صاحبنظران، همانطور که محيط اقتصادی و اجتماعی دچار 
تغييرات مستمر می شود، صنایع و خدماتی که مستلزم تكميل نيازهای انسان هستند نيز از این قاعده 
مستثنا نيستند. هر دوره زمانی و مكانی نيازمند انجام تحقيقات و پژوهش های متناسب با مقتضيات خود 
است. در دوره جهانی شدن، این امر به واقعيت نزدیک تر دیده می شود؛ مخصوصا زمانی  که در مورد یک 

بخش مهم مانند بخش دریانوردی صحبت می کنيم.
تغييراتی که در جهان اتفاق می افتد آموزش و تحقيقات دریانوردی را با تعدادی از چالش ها روبه رو می کند 
که ضروری است در کشور ما بيش از پيش به آنها توجه شود. در بخش های بعدی به بحث در مورد برخی 

از این چالش های اصلی و مهم پرداخته خواهد شد.
الف( موضوعات زيست محيطی، ايمنی و امنيتی

مسأله ایمنی و زیست محيطی در بخش تجارت در بنادر و دریانوردی از اهميت باالیی برخوردار است. 
امروزه ارزش اقتصادی  صنعت بنادر و دریانوردی با معيارهای ایمنی و حفاظت از محيط زیست سنجيده 
می شود که نمودهای آن را می توان در مواردی چون خاک برداری زیر آبی، دورریزی، آلودگی هوا، آلودگی 

دریایی، تصادفات ناوها، اقدامات ضد تروریستی و سایر موارد دید.

آموزش، تحقیقات و ایمنى و 
چالش هاى پیش رو

صنعت دریانوردى جهان در حال دگرگونى است

يادداشتی از محمدرضا امامی
مع�اون برنامه ري�زی، اداری و مال�ی 

سازمان بنادر و دريانوردی
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ــطح باالیی از ایمنی و مالحظات زیست محيطی را به  منظور کسب  ــتی س به این ترتيب این صنعت بایس
ــطح باالی ایمنی و مالحظات زیست  ــی به نمایش بگذارد. عالوه بر این س حمایت های اجتماعی و سياس
ــرکای تجاری و جذب سرمایه گذاران ایفا می کند. در راستای  محيطی نقش مهمی را در متقاعد کردن ش
همين اهداف است که در حال حاضر کميسيون اروپایی یكی از اولویت های اصلی توسعه حمل ونقل دریایی 
را ایمنی باال و الزامات زیست محيطی قرار داده است که از آن جمله می توان به استفاده از ابزارهای جدید 

ارتباطی، نظارت بر فرایند حمل ونقل و همچنين توسعه سامانه های حمل ونقل چندوجهی اشاره کرد.
از منظر تحقيقات دریایی موضوعات یادشده بيانگر آن است که منابع و به ویژه منابع مالی در صنعت حمل ونقل 
دریایی به سمت افزایش سطح ایمنی، امنيت، مدیریت زیست محيطی و مدیریت منابع انسانی هدایت شده 

است. رویكردهای رو به گسترش به موضوع تحقيقات و آموزش در صنایع دریایی موید این نكته است.  
ب( دستيابی به دانش بيشتر، زمينه ساز رقابت بيشتر بين شركت ها 

در دنيای امروز شرکت یا کشوری در بازار رقابت اقتصادی از دیگران پيشی خواهد گرفت که قبل از آن به 
دانش روز دست یافته و آن را به کار گرفته باشد. طبيعی است که صنعت حمل ونقل دریایی نيز از همين قاعده 
تبعيت کند. در اختيار داشتن منابع سخت افزاری اگرچه یک مزیت قابل توجه به شمار می رود، اما صنعت 
دریایی به افراد کاردان و خبره مسلط به دانش روز نياز دارد تا بتواند از این ابزار بهره بگيرد. بر اساس مطالعات 
صورت گرفته، در آینده نزدیک ایفای نقش تعيين کننده توسط سرمایه های فيزیكی در صنعت حمل ونقل 
دریایی، مانند کشتی ها و ترمينال ها در رقابت بين شرکت های دریایی نسبت به شرایط فعلی کاهش خواهد 

یافت و شرکت هایی که تنها به منابع فيزیكی خود اتكا کرده باشند، بازنده ميدان رقابت خواهند بود.
ــرکت ها با وجود در اختيار داشتن همه منابع طبيعی و فيزیكی، بدون منابع انسانی  در آینده نزدیک ش
ــرداری بهينه از منابع خود  ــود( قادر به بهره ب ــد )آنچه که امروز از آن به عنوان مغزافزار یاد می ش کارآم

نخواهند بود و در نهایت عرصه را به دیگر رقبا واگذار خواهند کرد. 
ج( ظرفيت سازی در منابع انسانی با استفاده از مطالعات و تحقيقات در صنعت حمل ونقل دريايی

ــازمان محسوب  ــانی یكی از کليدی ترین عناصر برای ارتقا یا نابودی یک س در دوران معاصر، منابع انس
می شود. به منظور بهره گيری بهينه از این منابع ضروری است که با استفاده از مطالعات و تحقيقات در 
ــانی در دستور کار جدی قرار گيرد. بر این اساس  ــازی در منابع انس صنعت حمل ونقل دریایی ظرفيت س

موارد زیر می تواند مورد توجه قرار گيرد:
ــار دانش  • ایجاد نهادی برای تدوین، توليد و انتش
ــوزش، تحقيقات و ایمنی در صنعت  مرتبط با آم

دریانوردی
• ارتقای تعامالت و تبادالت اطالعات و تجربيات 
در خوشه های بندری و دریایی در سطوح محلی، 

ملی، منطقه ای و بين المللی 
جمع بندی:  �

ــانی کارآمد و آموزش دیده  هر اندازه نيروی انس
ــتری در همه جنبه های صنعت حمل ونقل  بيش
ــور فعال باشد، ضریب ایمنی نيز به  دریایی کش
ــن تاثير در  ــاال خواهد رفت. ای طور تصاعدی ب
ــز به خوبی  ــت محيطی منابع ني مدیریت زیس
ــرکت های  ــد. رقابت پذیری ش ــده خواهد ش دی
ــه ای و جهانی  ــای منطق ــز در بازاره ــی ني ایران

افزایش خواهد یافت. 
ــيار خوب سال های گذشته  با وجود اقدامات بس
ــازمان بنادر و دریانوردی، با توجه به مفاد  در س
برنامه پنجم توسعه و دیگر اسناد باالدستی مانند 
ــم انداز، ایجاد ظرفيت ها برای افزایش  سند چش
ــازمان های تخصصی مرتبط با  ــا در س مغزافزاره

صنعت حمل ونقل دریایی ضروری است. 

 90 از  بیش  نیز  ایران  اسالمى  جمهورى  ملى  اقتصاد  چارچوب  در 
درصد از تجارت خارجى کشور وابسته به بخش حمل و نقل دریایى 
مسوولیت  و  چالش  مهم ترین  حاضر  حال  در  ترتیب  این  به  است. 
تاریخى بخش حمل و نقل دریایى کشور ایجاد اطمینان براى توسعه 

مستمر تجارت است
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محسن صادقی فر
مع�اون امور بن�دری و 
مناط�ق ويژه س�ازمان 

بنادر و دريانوردی

تعريف شما از يك پايانه نفتی  �
استاندارد چيست؟

ــت عملياتی و  ــی اس ــای نفتی محل پایانه ه
ــازی،  ــه در حوزه های ذخيره س ــی ک تخصص
ــات  خدم ــه  ارای ــری،  اندازه گي ــتخراج،  اس
ــه و بارگيری  ــگاهی و عمليات تخلي آزمایش
)صادرات و واردات( مشتقات نفتی و ميعانات 
ــد. یک ترمينال نفتی  گازی فعاليت می نمای
استاندارد به هر اندازه که وسعت داشته باشد 
ــهيد  ــه بزرگی ترمينال نفتی بندر ش خواه ب
رجایی و یا به کوچكی ترمينال نفتی اميرآباد، 

پناهگاه و محلی است که شناورهای نفتی و تانكرها باید به صورت ایمن به آن 
ــرایط ایمن در آن پهلو بگيرند و به صورت ایمن از آن خارج  ــوند، در ش وارد ش
ــط فرمانده و  ــد. این ایمنی با ترکيبی از هدایت و راهبری مطمئن توس گردن

پرسنل تانكر و امكانات ترمينال نفتی فراهم می گردد.
آي�ا در انجام عمليات نفت�ی در بنادر تابعه  از اس�تاندارد  �

خاصی تبعيت می شود؟
ــن آوری اطالعات و اصل  ــترش روزافزون ف ــن ارتباط و با عنایت به گس در ای
ــودن پایانه های نفتی  ــرمایه ها، مطمئناً داراب ــری بنادر در جذب س رقابت پذی
منطبق با استانداردهای بين المللی و مناسب، یكی از مهمترین عوامل انتخاب 

مشتریان می باشد.
به رغم اهميت اسكله ها و ترمينال های نفتی، واقعيت این است که استانداردهای 
جامع و الزامات مشخص، دقيق و تعيين کننده  ای توسط یک مرجع و مسوول 
بين المللی در این زمينه وجود ندارد اما با مطالعه، بررسی و تبادل نظر و مقایسه 
 OCIMF و ISGOTT، SHELL مدارک و راهنمایی های اختصاصی مانند
و همچنين استانداردهای معتبر مانند NFPA، API و IPS می توان تا حدود 
ــياری به استانداردها و حداقل های یک پایانه یا ترمينال با حداقل امكانات  بس

ایمنی دست یافت.
قابل ذکر است که یكی از برنامه های آتی این معاونت، انجام مطالعات و تدوین 
ــد که در صورت  ــتانداردی جامع برای عمليات در پایانه های نفتی می باش اس

تحقق می تواند پایه و اساس استانداردهای ملی قرار گيرد.
نحوه فعاليت نفتی بنادر به چه صورت می باشد؟ �

این فعاليت ها در بنادر توسط بخش خصوصی و دولتی در حال انجام می باشد. 
ــوخت رسانی( و  ــعه صنعت بانكرینگ )س ــال های اخير با توجه به توس در س
جذابيت این بخش برای سرمایه گذاران، شاهد حضور پررنگ بخش خصوصی 
ــه بوده ایم که هم دولت و هم بخش خصوصی از این نظر متنفع  ــن زمين در ای
ــهم بانكرینگ کشور حدود 25 ميليون تن در سال است  گردیده اند. امروزه س
که معادل 25 درصد از بازار منطقه را به خود اختصاص داده است و چشم انداز، 

دستيابی به سهم 50 درصد از بانكرینگ منطقه می باشد.
ــر بخش های فعاليت نفتی بنادر می توان به مقوله ترانزیت مواد نفتی   از دیگ
ــال 1385 به بعد شتاب بيشتری به خود گرفته  ــاره کرد که این امر از س اش
ــورهای هم جوار برای استفاده از ظرفيت  ــت و دليل آن هم تقاضای کش اس

پایانه ها و فعالیت های نفتی از جمله مســایلی است که سازمان 
بنادر و دریانوردی همواره به این مهم توجه خاصی داشته است. 
وضعیت ایمنی، رعایت استانداردها، نحوه فعالیت ها و ... از جمله 
موضوعات قابل توجهی اســت که ما را بر آن داشت تا گفتگویی 
ویژه با آقای محســن صادقی فــر، معاون امور بنــدری و مناطق 
ویژه ســازمان بنادر و دریانوردی داشــته باشیم. در گفت وگوی 
بندر و دریا با آقای صادقی فر، به تشــریح و تحلیل این مسایل 

پرداخته ایم که توجه شما را به این گفتگو جلب می کنیم:

استاندارد سازى فعالیت هاى بندرى در 
پایانه هاى نفتى؛ الزامى اجتناب ناپذیر

معاون امور بندرى و مناطق ویژه سازمان بنادر و دریانوردى:
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ــور با توجه به افزایش توليد مواد نفتی کشورهای مبداء و افزایش  بنادر کش
فعاليت خدمات حمل ونقل دریایی و بندری در بنادر کشورمان می باشد که 
ــط بنادر تابعه به نحوی مطلوب و با جذب سرمایه گذاری های داخلی و  توس

خارجی انجام می گيرد.
ديدگاه ها و حساس�يت های معاونت امور بندری و مناطق  �

ويژه درخصوص فعاليت های نفتی در ابعاد مختلف چگونه است؟
ــازمان بنادر و دریانوردی تنها مرجع دریایی کشور می  باشد لذا  با توجه به اینكه س
مبادی ورودی و خروجی کشور نيز می بایستی آمادگی کامل جهت انجام صادرات 
و واردات )تخليه و بارگيری( هر نوع کاالیی براساس صرفه و صالح کشور را داشته 
ــت. یک ترمينال یا پایانه نفتی  ــند که یكی از مهمترین آنها مواد سوختی اس باش
مسووليت پيشگيری و کمک در مواقع بروز حوادث را در قبال صاحبان تانكر، محموله 
تانكر و بویژه جان انسان ها به عهده دارد و تجربيات بدست آمده از حوادث و سوانح 
ــت که به هر ترتيب که با آن مبارزه شود،  ــات نفتی حاکی از آن اس مهم در تاسيس
ــات، تجهيزات و انسان ها وارد خواهد شد. لذا  ــارات بسيار عمده به این تأسيس خس
ــگيرانه است. سازمان و نيروی  ــت که اولویت اول، اقدامات و تدابير پيش بدیهی اس
انسانی کارآزموده و آموزش دیده، سازه اسكله مناسب و استاندارد، تجهيزات انتقال و 
بارگيری مواد نفتی مورد تأیيد، سيستم کشف و اطفاء حریق کارآمد و موثر همگی 
ــگيرانه  منطقی ترین و معتبرترین الزامات در رابطه با اینگونه اقدامات و تدابير پيش

می باشند.
وضعيت ايمنی پايانه های نفتی بن�ادر تابعه را چكونه ارزيابی  �

می كنيد؟
یكی از حساسيت های مهم سازمان متبوع و به ویژه این معاونت، رعایت استانداردهای 
مربوط به عمليات نفتی در پایانه ها یا خطوط انتقال و نگهداری مواد نفتی در مخازن 
و یا حمل یكسره فرآورده های نفتی توسط تانكرهای نفتكش می باشد که می بایستی 
تحت هر شرایطی این عمليات به صورت کامالً ایمن و صحيح انجام گردد. هر چند در 
تعداد قابل توجهی از بنادر )به جز بنادر بزرگی چون شهيد رجایی( با عدم برخورداری 
از اسكله های خاص عمليات نفتی و تجهيزات پيشرفته مواجه می باشيم، ليكن بدليل 
ــور رفع نياز ملت عزیزمان، موظف به انجام  ــش و اهميت این فرآورده ها به منظ نق
عمليات مربوط می باشيم؛ به همين سبب اصولی را تعریف و به کليه بهره برداران ابالغ 
نموده ایم، ضمناً اقداماتی نيز از سوی این معاونت و از طریق اداره کل امور بندری )که 
مسووليت مستقيم این فعاليت ها را به عهده دارد( به منظور استقرار سيستم ایمنی 
ــت که به چند نمونه از آنها به صورت خالصه  در پایانه های نفتی انجام گردیده اس

اشاره می نمایم :
ــتاندارد  ــتفاده از تجهيزات اس یكی از این اقدامات، الزام بهره برداران درخصوص اس
ــاس نوع فرآورده و تهيه و ارایه گواهينامه های ایمنی مربوطه، به دستگاه های  براس

نظارت در بنادر می باشد.
- از دیگر اقدامات، برگزاری دوره های آموزشی متعدد از سال 1387 تاکنون به منظور 
ــنل سازمانی و همچنين کارکنان عملياتی  ــطح دانش علمی و عملی پرس ارتقاء س
شرکت های فعال می باشد که در این راستا سهم مسوولين ایمنی شرکت ها و افراد 
Loading master که به عنوان رابطين بين شناور پهلو گرفته و اسكله نقش حياتی 
و حساسی را ایفا می نمایند در جهت کسب دانش و مهارت های الزم بيشتر بوده است. 
- از دیگر اقدامات مهم این معاونت در رابطه با ارتقاء سطح ایمنی در بنادر نفتی که 
به نوعی از اهميت ویژه ای برخوردار است، تشكيل کارگروهی متشكل از مدیران و 
کارشناسان مسوول ناظر پایانه های نفتی می باشد که با انجام مميزی از نحوه فعاليت 
بنادر و بهره برداران، اقدام قابل مالحظه ای در استقرار سيستم ایمنی در پایانه های 

نفتی انجام می دهند.
شایان ذکر است که برخی از بنادر نيز به عنوان بنادر پيشرو و فعال راساً نسبت به 

بكارگيری مشاورین ذیصالح اقدام نموده اند.
اقدامات و عملكرد معاونت امور بندری و مناطق ويژه در بخش  �

عمليات بندری مواد نفتی را تشريح نماييد؟

معاونت امور بندری و مناطق ویژه با گام بلندی که از سال 1384 در جهت ساماندهی 
وضعيت پایانه های نفتی و انجام اصولی و استاندارد فعاليت در این پایانه ها برداشته 
است، عليرغم وجود مشكالت متعدد تا حدودی توانسته است عملكرد قابل قبولی 

از خود به نمایش بگذارد.
نمونه ای از اقداماتی که در چند سال گذشته توسط این معاونت و از طریق اداره کل 

امور بندری انجام گردیده است به شرح ذیل می باشد :
- انعقاد قرارداد مشاوره ای ساماندهی ایمنی بنادر تابعه اقدام موثری بوده که در سال 
1384 با شرکت IESCO انجام و طی آن وضعيت موجود پایانه های نفتی مشخص 
و با ارایه راهكارهای مناسب در قالب »وضعيت مطلوب و پيشنهادات«، تكليف ما 
برای برخورداری از یک پایانه یا سایت نفتی با شرایط استاندارد معلوم شد و مقرر 
گردید براساس مطالعات به عمل آمده تالش کنيم تا به تدریج به وضعيت آرمانی در 

بنادر دست یابيم.
- برگزاری گردهمایی های مدیریتی و کارشناسی تحت عنوان »گردهمایی مسووالن 
ــور« یكی دیگر از اقدامات می باشد  ــان ناظر پایانه های نفتی بنادر کش و کارشناس
ــاله به منظور بررسی مسایل و مشكالت موجود در  این پایانه ها، ارتقاء  که همه س
سطح ایمنی و نحوه انجام عمليات نفتی مطابق با استانداردهای ملی و بين المللی، 
با شرکت نمایندگان کليه واحدهای سازمانی ذیربط و حضور فعال مسوولين بنادر 
و کارشناسان ناظر پایانه های نفتی و عندالزوم مدیران عامل بخش های خصوصی، 
توسط اداره کل امور بندری سازمان متبوع برگزار می گردد. در این گردهمایی ها که 
سومين آن در اسفندماه سال گذشته در جزیره کيش برگزار گردید هر واحد یا بندر 
براساس وظایفی که در قبال موضوع مطروحه دارند مكلفند نسبت به ارایه موارد الزم 

و عندالزوم گزارشات عملكرد اقدام  نمایند.
- مشارکت فعال با واحد محترم فنی و مهندسی در تدوین طرح ساماندهی و توسعه 
ــط این معاونت به آن پرداخته شده  ــت که توس بنادر نفتی یكی دیگر از اموری اس
است. که هدف از تدوین این پروژه، پياده سازی طرح جامع در بنادر نفتی می باشد. 
برگزاری حداقل 4 دوره تئوری و عملی با همكاری اداره کل استانداردها، آموزش 
ــازمان و بنادر تابعه و  ــنل ذیربط در س و گواهينامه های دریانوردی برای پرس
همچنين بخش خصوصی کارنامه آموزشی این معاونت از سال 1387 تاکنون 
می باشد که خوشبختانه درخواست های واصله برای با برگزاری سایر دوره های 

از دیگ�ر اقدامات مهم ای�ن معاونت در رابطه 
ب�ا ارتقاء س�طح ایمن�ی در بنادر نفت�ی که به 
نوع�ی از اهمی�ت وی�ژه ای برخوردار اس�ت، 
تش�کیل کارگروه�ی متش�کل از مدی�ران و 
کارشناس�ان مس�وول ناظ�ر پایانه های نفتی 
می باش�د که با انجام ممیزی از نحوه فعالیت 
بنادر و ش�رکت های بهره برداری، اقدام قابل 
مالحظه ای در استقرار سیستم ایمنی در 

پایانه های نفتی انجام می دهند
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آموزشی از سوی شرکت های فعال نفتی انگيزه ما برای تداوم اجرای برنامه های 
آموزشی بيشتر می شود.

شایان ذکر است که اخيراً نيازسنجی های آموزشی به منظور ارتقاء سطح آگاهی و 
عملكردی پرسنل ذیربط نيز به عمل آمده است که اميدوارم با یاری معاون محترم 
امور دریایی بتوانيم نسبت به برگزاری این دوره های در موسسات آموزشی داخل و 

عندالزوم خارج از کشور اقدام نمایيم.
ــطح ایمنی کليه  ــی بنادر به منظور ارتقاء س ــزی دوره ای پایانه های نفت - ممي
فعاليت های بندری از دیگر برنامه های در دست اقدام این معاونت است که توسط 
ــان ناظر ادارات امور بندری بنادر تابعه و با  ــكل از مدیران و کارشناس تيمی متش
توليت اداره کل امور بندری انجام می گردد بدیهی است نتایج حاصله که در قالب 
ــال می گردد که در تداوم فعاليت بهره برداران  گزارشات مميزی به اینجانب ارس

موثر خواهد بود.
لطفاً لزوم تشكيل كاروگروه مميزی نحوه فعاليت های بندری در  �

پايانه های نفتی بنادر و وظايف آنان را بيان فرماييد؟
حساسيت فعاليت ها در پایانه های نفتی توسط بخش دولتی و خصوصی در حدی 
است که الزم است تدابيری در جهت پيشگيری از وقوع هر نوع حادثه ای اندیشيده 
شود چرا که یک اقدام ناایمن بسيار بسيار کوچک در این اماکن ممكن است حوادث 
ــكيل کارگروه  ــد از این رو لزوم تش ــته باش بزرگ و جبران ناپذیری را به همراه داش
مميزی، در سومين گردهمایی مسووالن و کارشناسان ناظر پایانه های نفتی بنادر 

کشور مورد تصویب قرار گرفت.
اعضای این کارگروه که از مدیران و کارشناسان ناظر سازمان و کليه بنادری 
ــكيل گردیده است، با  ــود تش که به نوعی فعاليت نفتی در آنها انجام می ش
ــتن چک ليست های تایيد  ــت داش برنامه ریزی های به عمل آمده و با در دس
ــی از واحدهای ذیربط در بنادر و  ــبت به بازرس ــده و به صورت تيمی نس ش
ــات، تجهيزات و نحوه فعاليت های اجرایی و به روزرسانی  همچنين تاسيس
ــد. اولين اقدام این  ــه بهره برداران اقدام می نماین ــناد و مدارک مربوط ب اس
ــهر بود  کارگروه، مميزی از پایانه های نفتی بنادر امام خمينی)ره( و خرمش
ــت با انجام مميزی های  ــال جاری انجام و مقرر گردیده اس که در تيرماه س
ادواری )فصلی(، نحوه عملكرد کليه بنادر و بخش خصوصی به صورت مستمر 

کنترل گردد. 
ــطح علمی این کارگروه و عندالزوم بهره گيری از  ــایان ذکر است که ارتقاء س ش
یک مشاور ذیصالح جهت انجام هر چه مطلوب تر بازرسی ها در دستور کار این 

معاونت قرار دارد.

به نظر شما نتايج مميزی اين كارگروه تا چه حد در استقرار سيستم  �
ايمنی توس�ط بخش خصوصی و دولتی در  پايانه های نفتی بنادر مثمر 

ثمر خواهد بود؟
همانگونه که قبالً نيز توضيح دادم اینگونه اقدامات، تدابيری در جهت پيشگيری از 
وقوع حوادث و انجام صحيح و استاندارد فعاليت ها به شمار می رود هر نوع فعاليتی 
می بایست به صورت کامالً بنيادی و اصولی انجام گردد در این صورت است که آن 
کار ارزش خود را نشان می دهد. پس بنابراین هر نوع تدبيری در راستای انجام کار 
اصولی الزم بوده و انجام مميزی توسط این کارگروه نيز یكی از این تدابير می باشد 
که این معاونت به آن مبادرت نموده است و بالطبع نتایج حاصله برای ما از اهميت 
ویژه ای برخوردار خواهد بود. توصيه ای که الزم است از این طریق به افراد یا گروه های 
مميزی شونده اعم از شرکت های فعال دولتی و خصوصی در بنادر داشته باشيم این 
است که نتایج مميزی و مواردی که از سوی کارگروه اعزامی ابالغ می گردد را کاماًل 
جدی گرفته و اهميت خاصی بدان قایل شوند چرا که اساس کار هر نوع فعاليتی در 
بنادر بر پایه کار اصولی، استاندارد و ایمن استوار است و نتيجه ارزیابی تيم مميزی 
امور بندری چه مثبت و یا چه منفی،  قطعاً در تداوم و یا عدم تداوم فعاليت  شرکت ها 

موثر خواهد بود.
برنامه های آتی معاونت امور بندری و مناطق ويژه در رابطه با ارتقاء  �

وضعيت پايانه ها ی نفتی را بيان فرماييد؟
برنامه های این معاونت در ارتقاء وضعيت پایانه های نفتی به شرح ذیل می باشد :

یكی از برنامه ها و اقداماتی که به لحاظ حساسيت آن باید انجام شود تعيين تكليف 
ــكله های نفتی بنادر شهيدرجایی، شهيد باهنر، بوشهر و نوشهر می باشد که در  اس
سال 1387 بهره برداری از این اسكله ها و تاسيسات و تجهيزات مربوطه طی انعقاد 
قراردادی 20 ساله به شرکت ملی پاالیش و پخش فرآورده های نفتی واگذار گردید 
که متاسفانه به دليل عدم انجام تعهدات از سوی بهره بردار مشكالتی را برای سازمان 
متبوع از نظر استاندارد سازی عمليات و استقرار سيستم ایمنی بوجود آورده است، لذا 
در صورت عدم امكان ادامه قرارداد با این شرکت، در صورت موافقت اعضای محترم 
ــازمان بهره برداری از این پایانه ها براساس صرفه و صالح سازمان، به  هيات عامل س

بخش خصوصی واگذار گردد.
از دیگر برنامه های از پيش تعيين شده، برگزاری دوره های آموزشی و کارگاه های آموزشی 
در سال جاری می باشد که پس از برنامه ریزی های الزم در موقع مناسب به بنادر تابعه و 
شرکت های مربوطه اطالع رسانی خواهد گردید. تقاضای خرید تعداد 6 دستگاه بازوی 
ــهر و اميرآباد نيز جزو  ــتفاده در بنادر انزلی، نوش بارگيری )Loading arm( جهت اس
برنامه های این معاونت است البته تقاضای خرید این دستگاه ها به معاونت محترم فنی و 

مهندسی ارسال گردیده که از سوی این معاونت در دست اقدام می باشد.
لزوم تهيه طرح های اقتضایی )Contingency Plan( برای مقابله با آلودگی نفتی 
ــت که از طریق دستگاه های نظارت در بنادر و  و حریق نيز از مهم ترین مواردی اس

کارگروه مميزی به شرکت های فعال در امر عمليات نفتی ابالغ گردیده است.
انجام مطالعات و تدوین استانداری جامع برای عمليات در پایانه های نفتی نيز که قبال 

بدان اشاره شد از دیگر برنامه های این معاونت می باشد.
 مشكالت احتمالی موجود را بيان فرماييد؟ �

از عمده مشكالت موجود در پایانه های نفتی بنادر عدم برخورداری از اسكله های خاص 
عمليات نفتی می باشد که در حال حاضر در تعدادی از بنادر از اسكله های چند منظوره 
برای انجام بارگيری و تخليه استفاده می شود البته اميدواریم با برنامه ریزی هایی که از 
طریق معاونت محترم فنی و مهندسی به عمل خواهد آمد در آینده نزدیک این مشكل 
ــيم عدم دارا  ــكالتی که در بنادر نفتی با آن مواجه می باش مرتفع گردد. از دیگر مش
بودن ساختار تشكيالتی مناسب موسوم به سازمان عملياتی پایانه های نفتی براساس 
طرح های مشاور ساماندهی ایمنی ترمينال های نفتی می باشد. که متاسفانه به دليل 
محدودیت ساختار تشكيالتی سازمان و بنادر، انتصاب مسوولين عمليات و کارشناسان 
مسوول پایانه های نفتی به سختی انجام و با مشكالت عدیده ای چه از نظر نظارت و 

کنترل و چه از حيث سازماندهی مواجه هستيم. 

اس�اس کار هر نوع فعالیتی در بنادر بر پایه کار 
اصولی، استاندارد و ایمن استوار است و نتیجه 
ارزیاب�ی تیم ممی�زی امور بندری چ�ه مثبت و 
ی�ا چه منف�ی،  قطعاً در تداوم و ی�ا عدم تداوم 

فعالیت  شرکت ها موثر خواهد بود
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چرا رعايت ايمنی در بنادر اهميت دارد و عدم توجه به آن  �
چه تبعاتی را می تواند در پی داشته باشد؟

در دنيای امروز »تاثير جهانی شدن اقتصاد« و »گسترش روزافزون فن آوری 
ــوان دو فاکتور اصلی در کاهش هزینه ها و افزایش تجارت  اطالعات« به عن
ــی پوشيده نيست. نقش بنادر به عنوان یكی از حلقه های  بين  المللی بر کس
 )Supply Chain Management( رابط زنجيره تامين کاال و خدمات
ــت که رشد و توسعه سایر بخش های وابسته به حمل ونقل  چنان حياتی اس
دریایی به نحوه فعاليت آنها بستگی دارد. این موضوع به دليل نقش اقتصادی 
بنادر در جلب سرمایه های خارجی، کسب درآمدهای ارزی و ریالی، افزایش 
ــش هزینه های  ــطه کاه ــور به واس ــرکت های توليدی کش توان رقابتی ش
ــی اهميتی  ــعه منطقه ای و مل ــتغال زایی و کمک به توس ــل، اش حمل ونق
ــن بنادر برای جذب  ــرده ای بي ــدان پيدا می کند. از این رو، رقابت فش دوچن
ــتيرانی و صاحبان کاال با در نظر گرفتن سه عامل اصلی و  ــرکت های کش ش
مهم »حداقل زمان«، »حداقل هزینه« و »حداکثر سطح ایمنی« در جریان 
ــت. بدون تردید دو عامل حداقل زمان و هزینه تنها در صورتی مزیت و  اس
مالک عمل خواهند بود که توأم با ایمنی باشد؛ چراکه عدم رعایت مقررات 
ــده و  ــتانداردهای ایمنی و وقوع حوادث عالوه بر افزایش هزینه تمام ش و اس
افت کيفيت خدمات و کاهش بهره وری، منجر به آسيب های جسمی، روانی 
ــد و ضمن در پی داشتن پيامدهای ناگوار، اقتصاد ملی  و اجتماعی خواهد ش

کشور را به شدت تحت تاثير قرار خواهد داد.
نظر به اینكه کار در بنادر به دليل تنوع و فراوانی مشاغل، گستردگی و تنوع 
کاالهای وارداتی و صادراتی، متمایز از کار در سایر بخش های صنعتی است 
ــذا کنترل مخاطرات و عوامل  ــيل باالیی جهت بروز حوادث دارد، ل و پتانس
ــتلزم نگاه علمی  ــادر حایز اهميت بوده و مس ــه بروز حوادث در بن منجر ب
ــازمان بنادر  ــت. بر این مبنا س و جدی به مقوله ایمنی بندری در بنادر اس
ــی و ذاتی خود در جهت  ــتای اجرای وظایف حاکميت ــوردی در راس و دریان
ارتقای سطح ایمنی بنادر و صيانت از اموال صاحبان کاال و نيروهای شاغل 
در بنادر به عنوان سرمایه های ملی کشور، برنامه های متعددی را طرح ریزی 

و اجرا کرده است.

با توجه به اين توضيحات، جنابعالی چه تعريفی از مديريت  �
ايمنی در بنادر ارايه می دهيد؟

در این راستا و همگام با روند پرشتاب توسعه کشور به ویژه در مقطع حساس کنونی 
که با موانع و تحریم های بين المللی رو به رو هستيم، بنادر به عنوان گلوگاه های مهم 
اقتصادی کشور ، نيازمند توجه جدی به مسایل ایمنی خواهند بود که در این ميان 
مدیریت ایمنی در بنادر از اولویت برخوردار است. به عبارت دیگر، رعایت اصول 
ایمنی یكی از اساسی ترین الزام های مرتبط با عمليات بندری و دریایی است و به 
طور کل ساز و کارهای مرتبط با ایمنی در یک بندر باید به گونه ای طراحی شود 

که روح و فرهنگ ایمنی را در تمام عمليات بندری شاهد باشد.
ایمنی عمليات بندری به عنوان یكی از شاخص های بهره وری در سيستم، فرایند 
ــد. تنوع تجهيزات بندری،  ــته باش و کليه فعاليت های بندری باید جریان داش
ــتردگی و پيچيدگی فعاليت ها از ورود کشتی به لنگرگاه، اسكله، تخليه و  گس
بارگيری، انبارداری، حمل ونقل، مراجعه کنندگان، کاالهای خطرناک و... محيط 
ــت. لذا نيازمند تفكر جدید و  ــكی تبدیل کرده اس بنادر را به محل های پرریس
ــد.  روش های کاربردی و قابل اجرا جهت حذف و کنترل این مخاطرات می باش
ــدن حرکت کرده اند، اما در صورت  ــمت مدرنيزه ش ــبختانه بنادر به س خوش
ادامه عدم توجه به مدیریت سيستماتيک و یكپارچه ایمنی می تواند منجر به 

مخاطرات بزرگ تری شود.
در بخش ایمنی حمل ونقل دریایی، با تصویب کنوانسيون ها و مقررات بين المللی 
و لزوم الحاق کشورها به آن شاهد ارتقای ضریب ایمنی در این بخش هستيم که 

شاخص های آن کاهش آمار حوادث و سوانح دریایی است.
اما در بخش بنادر به دليل ضعف منابع، مقررات و استانداردها خصوصا با توجه 
خصوصی سازی و بعد فرهنگی و حضور قشرهای مختلف با سطح تحصيالت، 
سن پایين و پراکندگی قومی در بنادر سازمان را بر آن داشته تا به ایمنی بنادر 
ــته باشد. در این مورد نيز سازمان بنادر به خصوص  نگاه جدید و فراگيری داش
در سال های اخير توجه ویژه ای به مسایل ایمنی و آتش نشانی معطوف داشته 
و اقدامات متعدد زیربنایی را نيز آغاز کرده که از آن جمله می  توان به استقرار 
ــا و مانورهای مدیریت بحران و  ــتم های مدیریت ایمنی و اجرای طرح ه سيس
شرایط اضطراری در بنادر، برگزاری همایش های ملی ایمنی، ساماندهی و ارتقای 

وضعيت آتش نشانی بنادر و ... اشاره کرد.

فرهنگ ایمنى در گفت وگو با جلیل اسالمى، مدیرکل امور بندرى:

آموزش ایمنى آزمون و خطاپذیر نیست

بنــدر و دریـا
شماره  192/مرداد ماه 381391

جليل اسالمی، مديركل امور بندری 
سازمان بنادر و دريانوردی



ــن گام در  ــور به عنوان اولي ــرای اقدامات مذک ــت که اج ــایان ذکر اس ش
ــی از کار و  ــعه ایمنی بنادر منجر به کاهش تعداد حوادث ناش ارتقا و توس
ــوزی در سال های اخير شده و آمار موجود نشان دهنده کاهش 30  آتش س
ــال های 1384 و 1385، 27درصدی در طی سال   درصدی حوادث در س
1386 و 46درصدی در سال 1387 و عدم رشد نرخ حوادث در سال های 

گذشته است.
سازمان بنادر و دريانوردی بر رعايت ايمنی توسط شركت ها  �

و ترمينال های تامين كننده خدمات بندری چگونه نظارت می كند؟
ــازمان و بنادر  ــی از کليدی ترین مباحث در امر ایمنی در مقوله س ــه یك ب
اشاره کردید. زمانی تصور می شد برای رسيدن به نتيجه مناسب و مطلوب 
ــرکای  ــا باید فرهنگ رایج ایمنی را در بين ش ــازمان تنه در ایمنی در س
تجاری سازمان تغيير داد تا رفتارهای آنها تغيير کند، تا جایی که ارتكاب 
به عمل ناایمن هيچ گونه جایگاه فرهنگی نداشته باشد. این در حالی است 
ــت که یک شبه اتفاق  که تغيير در فرهنگ ایمنی و رعایت آن چيزی نيس
ــپری  ــرش جدید در مورد موضوعات مرتبط نيازمند س ــد و ایجاد نگ بيفت
شدن زمان مناسب است. کارشناسان روانشناسی معتقدند که تغيير رفتار 
به مراتب سهل الوصول تر از تغيير فرهنگ است و این امر باید با ابزارهایی 
ــود که تكرر در رفتار تغييریافته،  ــویق و تنبيه به گونه ای انجام ش چون تش
ــه فرهنگ رایج در  ــود و در این ميان با توجه ب ــبب تحول فرهنگی ش س
ــویق تاثير گذارتر خواهد بود. البته این فرایند به معنی  کشور، مباحث تش
ــد به موازات ترویج  ــت، بلكه برعكس بای ــف فعاليت های فرهنگی نيس توق
ــترده و بی وقفه ای  ــده، گس ــن موضوع، اقدامات فرهنگی برنامه ریزی ش ای
ــانه های خبری اهميت  ــود که در این ميان نقش مطبوعات و رس انجام ش

دوچندانی خواهد یافت.
اداره كل امور بندری در اين زمينه تاكنون چه اقداماتی را  �

به انجام رسانده است؟
رتبه بندی ایمنی کليه شرکت های خصوصی فعال در بنادر نخستين اقدام در این 
زمينه بوده است که این امر منجر به انتخاب تعداد 7 شرکت برتر ایمنی مشغول 
به فعاليت در بنادر شده و طی مراسم گراميداشت روز ایمنی و آتش نشانی در 
بندر امام خمينی )ره( از شرکت های مذکور تقدیر به عمل آمده و موفق به دریافت 
ــرکت ایمن در سال 1390 شدند. این موضوع برای سال های آینده نيز  لوح ش
تداوم خواهد داشت و در صدد هستيم با تهيه برنامه ای مدون و زمان بندی شده 
عالوه بر ارتقای سطح ایمنی تمامی شرکت های اپراتوری در بنادر، نسبت به رتبه 
بندری ایمنی آنان نيز اقدامات الزم به عمل آید و یكی از شروط اصلی پذیرفته 

شدن بخش های خصوصی جهت فعاليت در بنادر باشد.
برگزاری دوره های آموزش تخصصی و مشارکت فعال کارشناسان و مدیران بخش 
ــور، یكی  ــرکت های خصوصی در این دوره ها در داخل یا خارج از کش HSE ش
ــازمان بنادر قلمداد می شود تا سطح علمی و عملياتی کليه  دیگر از اقدامات س
دست اندرکاران HSE بنادر چه در بخش حاکميتی و چه در بخش خصوصی با 

استانداردهای بين المللی مطابقت پيدا کند.
اجرای برنامه های سامان دهی و ارتقای وضعيت ایمنی پایانه های تخصصی 
همچون ترمينال کاالی خطرناک، ترمينال های نگهداری پنبه، پایانه های 
ــازمان بنادر در بخش ایمنی بندری است که  نفتی از دیگر کارکردهای س
ــت ترمينال های کاالی خطرناک و پنبه و اعالم  می توان به مميزی وضعي
ــكالت موجود و برنامه ریزی الزم جهت رفع نواقص و ارتقای  نواقص و مش
ــزاری همایش ها و  ــاره کرد. همچنين برگ ــی ترمينال های مذکور اش ایمن
ــای نفتی بنادر و  ــان ناظر پایانه ه ــووالن و کارشناس ــای مس گردهمایی ه
ــی در خصوص  ــه طی آن عالوه بر بحث و بررس ــرکت های خصوصی ک ش
ــانی اطالعات علمی همه  ــكالت موجود نسبت به به روزرس ــایل و مش مس

دست اندرکاران بنادر اقدام شده است.

وضعيت فعلی آموزش ه�ای ايمنی بندری را از نظر ميزان  �
كاراي�ی و كفاي�ت آن ب�ا توجه به تغيي�ر و تح�والت در كاالهای 

مبادله ای چگونه ارزيابی می كنيد؟
ــوص نقش آموزش در ارتقای ایمنی بندری هم می  توان گفت که رمز  در خص
موفقيت سازمان ها را باید در برنامه ریزی اصولی کارها، اجرای صحيح برنامه ها، 
کنترل و نظارت بر اجرای آنها جستجو کرد. دوره یادگيری با روش آزمون و خطا 
دیگر منسوخ شده است، به خصوص که اگر از این روش در مجموعه عظيمی از 
پروسه های کاری و مخاطرات زیاد همچون بنادر کشور استفاده شود، می تواند 
تبعات جبران ناپذیری به دنبال داشته باشد. باید در نظر داشت که اجرای حتی 
ساده ترین فرآیندهای کاری نيز در بنادر کشور نيازمند آموزش و تمرین است و 
این درحالی است که در یک مجموعه کليه نفرات آن از راس کار تا پایين هرم 
همگی نيازمند آموزش هستند. گستردگی فعاليت های کاری در بنادر منجر به 
استفاده از اپراتورهای متعدد در بنادر می شود که این شرکت ها نيز بنا به در نظر 
گرفتن مسایل اقتصادی اکثرا از منابع و نيروهای انسانی بومی و عمدتا بی سواد 
یا کم سواد بهره  می برند که کارگران مذکور نيز آموزش های الزم را در ارتباط با 
کاری که انجام می دهند ندیده اند و همين امر موجب افزایش مخاطرات شغلی 

و ازدیاد حوادث خواهد شد.

مسأله تدوين نيازمندی های آموزشی كاركنان لجستيك  �
بندری به كجا انجاميد و چه زمانی الزم االجرا می شود؟

با عنایت به مسایل مطرح شده، بی شک دستيابی به محيط ایمن و سالم در بنادر 
نيز نيازمند تعامل و همفكری بين  متخصصان، صاحبنظران و تعيين راهكارها و 
روش های کاربردی جهت ارتقای سطح و فرهنگ ایمنی در ميان آحاد جامعه 
ــازمان بنادر و دریانوردی در راستای اجرای  ــت. س ــور اس بندری و دریایی کش
وظایف حاکميتی خود و بسترسازی جهت ارتقای ایمنی و حفاظت از نيروی 
انسانی شاغل در بنادر و اشاعه و نهادینه کردن فرهنگ ایمنی اقدامات موثر و 

مناسبی را انجام داده و در دستور کار دارد.
ــيت موضوع، یكی از مهم ترین  ــن ارتباط و با عنایت به اهميت و حساس در ای
پروژه های عملياتی سازمان از طریق این اداره کل تحت عنوان »تهيه و تدوین 
ــی کارکنان لجستيک بندری« طی تالش های بی شائبه  نيازمندی های آموزش
ــال به انجام و پایان رسيده  همكاران متخصص مان در مدت زمان بيش از 2 س
ــاس پروژه مذکور کليه فرآیندهای شغلی کارکنان لجستيک  ــت که بر اس اس
ــش و مهارت های الزم جهت انجام هر  ــتخراج و دان بندری در تمامی بنادر اس
فرآیند نيز تعيين شده است که در نهایت به منظور کسب دانش و مهارت های 
مورد اشاره، تعداد 48 دوره آموزش تخصصی نيز تدوین و تعریف شده که بعد 
از طی مراحل استصوابی در هيات عامل این سازمان، جهت کليه شرکت های 

خصوصی الزم االجرا خواهد شد. 
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ــه به یكی از  ــت ک ــيميایی چندین دهه اس ــتيک مواد ش حمل ونقل و لجس
دغدغه های اساسی جامعه انسانی تبدیل شده است. در این ميان آن دسته از 
این گونه کاالها که به دليل ایجاد ریسک قابل توجه برای انسان، محيط زیست 
یا دارایی ها، به کاالهای خطرناک موسوم شده اند، به نگرانی های مضاعفی در 
جامعه بشری دامن زده اند. این نگرانی ها برخاسته از قابليت های مخاطره آفرین 
ــت که سابقه ای پر از فجایع و حوادث مصيبت بار، دردناک  این گونه کاالها اس
ــوارد می توان به  ــم زده اند. از جمله این م ــری رق ــز را در تاریخ بش و زیان خي
ــتی فورت استایكن در بمبئی )1944(، انفجار کشتی گرند کمپ  انفجار کش

ــوزی کشتی کاسون در آب های اسپانيا )1977(،  در تگزاس )1944(، آتش س
ــومالی )1985(، انفجار  ــتی آریادنه در آب های س ــت مواد زیان آور از کش نش
ــتگاه خيام نيشابور )2001(، آتش سوزی کشتی هانجين  قطار ترابری در ایس
پنسيلوانيا و ... اشاره کرد. هر یک از این حوادث و فجایع جراحاتی التيام ناپذیر 
ــانی کرده است. از همين رو جامعه  و زیان های هنگفتی را متوجه جوامع انس
بين الملل با توجه به ماهيت تراگذر، منافع وحدت رویه و الزامات حاکميتی در 
صنعت حمل ونقل اقدام به تعریف و وضع قوانين بين المللی در وجوه مختلف 

کرده است.

پدیده کاالهاى خطرناک در بنادر جهان

مهدی رستگاری 
كارشناس و پژوهشگر لجستيك و عمليات بندری 

شركت تايدواتر خاورميانه 

تاریخ فجایع و حوادث صنعتی نشان داده که مدیریت ایمنی در زنجیره تامین 
مواد و فرآورده های شیمیایی برای محافظت انسان، جامعه، محیط زیست و 
دارایی ها یک ضرورت غیرقابل انکار اس��ت. این موضوع در حمل ونقل و 
لجستیک مواد شیمیایی مخاطره آفرینی که در صنعت حمل ونقل به عنوان 
»کاالهای خطرناک« ش��ناخته می شوند، ابعاد تازه ای می یابد. در این مقاله 
کوشش بر آن است که بر اساس تشریح وضعیت کاالهای خطرناک در بنادر 
جهان، با نگاهی عملگرایانه و از دیدگاه ترازیابی، به بررسی اجمالی چندی 
از رویکردهای اصلی اتخاذش��ده و راهکارهای عملی به کار بسته شده برای 

برقراری ایمنی شیمیایی در صنعت بنادر پرداخته شود.
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ــه قانون الگوی  ــن قوانين می توان ب ــّم ای  از اه
سازمان ملل برای حمل ونقل کاالهای خطرناک 
ــی(، قوانين IATA و  ــوم به کتاب نارنج )موس
 IMDGC ،در وجه حمل ونقل هوایی ICAO
ــی، ADN در حمل ونقل  ــل دریای در حمل ونق
  ID در حمل ونقل جاده ای و ADR ،ــه ای آبراه
ــرد. هر یک از این  ــاره ک در حمل ونقل ریلی اش
ــت حمل ونقل  ــامان دهی وضعي قوانين برای س
ــاک در یكی از وجوه حمل ونقل  کاالهای خطرن
ــه کمک آنها  ــری ب ــده و جامعه بش طراحی ش
ــته به مقدار زیادی از ریسک های ناشی از  توانس

حمل ونقل این کاالها بكاهد.
ــک کاالهای  ــان مدیریت ریس ــن مي ــا در ای ام
خطرناک در بنادر از جمله موضوعات پيچيده ای 
است که هنوز رویه واحدی در خصوص آن برقرار 
نشده است. شاید اصلی ترین دليلی که برای این 
ــرار گرفتن بندر در  موضوع متصور می نماید، ق
قلمرو سرزمينی کشورهای جهان و لزوم تبعيت 
ــررات ملی و هماهنگی آنها  ــا از قوانين و مق آنه
ــا نظام های اقتصادی، مالی، تجاری، اجتماعی،  ب
ــی محلی باشد. این سيستم ها  فرهنگی و سياس
مسلما موجب بروز تفاوت های زیادی در شئون 
ــن تفاوت ها  ــود. ای ــف بنادر جهان می ش مختل
ــتيک و زنجيره های  ــع حمل ونقل و لجس صنای
تامين را در هر کشور تحت تاثير قرار می دهد و 
بدیهی است که این تاثيرات در بنادر که کانون 
جمع و گذر تمام این مقوالت است، بيش از هر 

جای دیگر نمود یابند.
 از سویی از دیدگاه مدیریت ایمنی شيميایی، بنادر 
دارای تفاوت های قابل توجهی نسبت به سایر مراکز 
صنعتی هستند. از جمله این تفاوت ها می توان به 

موارد زیر اشاره کرد:
ــوه مختلف •  ــای تالقی وج ــادر کانون ه بن

ــات مختلف این  ــتند. مقتضي حمل ونقل هس
ــن و  ــود در قواني ــای موج ــوه و تفاوت ه وج
ــاز بروز اختالف و حتی  مقررات آنها زمينه س
ــارض در اجرایيات این  ــوارد تع ــی م در بعض

وجوه می شود.
ــازمان ها، •  ــل فعاليت س ــدری مح ــن بن اماک

نهادها و شرکت های مختلفی هستند که از نظر 
کارکردها، اهداف، ابعاد، مدیریت و سازمان دهی، 
ــمگيری با  ــزام به ایمنی و ... تفاوت های چش الت

یكدیگر دارند.
بنادر در بسياری از نقاط جهان محل اشتغال • 

ــتند و این موضوع  نيروی کار موقت و فصلی هس
ــانی در آنها را نسبت به سایر  مدیریت منابع انس

مراکز صنعتی متمایز می کند.
ــع در بنادر •  ــای ذی نف ــوع و تعداد طرف ه تن

ــترده تر از مراکز صنعتی دیگر  معموال بسيار گس
است. ارتباطات و تعامل این طرف ها در هر بندر 

اهميت فوق العاده زیادی در اداره آن دارد.

نمودار رشد تناژ محموله های دریایی جهان ) واحد ميليون تن( در طی 4 دهه اخير و  سال های 2006 تا 2010 ميالدی

41 شماره  192/مرداد ماه 1391
بنــدر و دریـا



از آنجا که بنادر درگاه های تجارت به شمار می آیند، بسياری از افراد )مانند • 
خدمه کشتی ها( از خارج کشور به آن تردد نموده و بسياری از طرف های دارای  
ارتباط با آن )از جمله شرکت های بين المللی( دارای هویت بين المللی هستند 

و این کار بر دشواری مدیریت ایمنی در آن می افزاید.
محدوده بندر معموال صحنه اجرای مستمر فعاليت های لجستيک، جابه جایی و • 

حمل ونقل کاالهای خطرناک است. این موضوع موجب افزایش مخاطرات و تنوع 
ــک در محدوده بندر می شود. عالوه بر این با توجه به تنوع و تغيير  مقوالت ریس
جریان های کاالهای خطرناک بنادر، قابليت پيش بينی حجم عمليات و برنامه ریزی 

کاالهای خطرناک در آن نسبت به مراکز صنعتی دیگر  بسيار کمتر است. 
معموال در خوشه صنعتی تشكيل شونده در اطراف بندر نيز صنایع بسياری • 

ــيميایی خاص خود را در این  ــوند که مخاطرات و ریسک های ش دیده می ش
محيط وارد می کنند. مجموع این ریسک ها و مخاطرات این صنایع و مخاطرات 
ــک های ناشی از محدوده بندری  اغلب مدیریت ایمنی شيميایی را در  و ریس
ــک ها و  ــوار می کند. در واقع هم افزایی ریس این گونه محيط ها پيچيده و دش
مخاطرات در این دو حوزه می تواند به تشدید برآیند و افزایش فراوانی آنها در 

محيط منجر شود.
ــيميایی در صنعت خدمات بندری دارای وجوه بسيار  با این تفاصيل، ایمنی ش
متمایزی نسبت به صنعت حمل ونقل و سایر مراکز صنعتی است که مدیریت آن 
را به موضوعی منحصر به فرد تبدیل می کند. نگارنده در این مقاله با رویكردی 
مصداقی  به بررسی برخی از رایج ترین رویكردها و راهكارهای مدیریت ایمنی 
ــخن ما بيشتر  ــيميایی در بنادر جهان می پردازد. البته در این مقاله روی س ش

متوجه عمليات کاالهای خطرناک خواهد بود.

نگاهی به وضعيت خطير كاالهای خطرناک در بنادر جهان �
ــد روزافزون  ــان دهنده رش ــای جهانی عملكرد وجوه حمل ونقلی نش آماره
ــی در  طی ــای حمل ونقل دریای ــت. حجم محموله ه ــک در آنها اس  ترافي
 4 دهه گذشته )از 1970 تا 2010( رشدی 327 درصدی داشته است. این 
ــدت تابع روند تجارت جهانی است: بيش از 90 درصد کاالهای  ــد به ش رش

مبادله شده در تجارت جهانی حمل دریایی شده و در نقاطی بالنسبه نزدیک 
به بازار مقصد تحویل سایر وجوه حمل ونقلی می شوند. این در حالی است که 
به عنوان مثال بنا به پيش بينی یكی از مراجع در سال 2006، پيش بينی شد 
ــال 2015 ميالدی حجم رشد کشتيرانی کانتينربر در سطح جهان  که تا س
ــيد1. این به معنای ضرورت توسعه 260  به 620 ميليون TEU خواهد رس
پایانه کانتينری متوسط )با ظرفيت عملياتی یک ميليون TEU( طی  یک 
دهه برای تامين ظرفيت صنعت بنادر در جهان بوده است. اما ظرفيت بنادر 
ــرمایه بری، زمان طلبی و ریسک باالی ورود به  ــهيالت آنها به دليل س و تس
بازارهای منطقه ای همواره عقب تر از روند رشد تقاضا در صنعت حمل ونقل 
است. این موضوع به صورت چالشی فراروی صنعت بنادر و صنایع باالدستی 
ــته و  ــوص وجوه مختلف حمل ونقلی( قرار داش ــتی آن )به خص و پایين دس
ــادر دنيا مطرح کرده  ــكيل ازدحام را به نحو جدی در بن ــواره امكان تش هم
ــو در تقالی  ــت. هم اکنون صنعت بنادر در نقاط مختلف جهان از یک س اس
ــا جریان های  ــب هم ترازی ب ــرای افزایش ظرفيت و کس ــرمایه گذاری ب س
ــل به روش های بهبود  ــت و از طرف دیگر می کوشد با توس حمل ونقلی اس
ــازی به راهكارهایی عاجل برای بهره برداری بهينه از ظرفيت های  و بهينه س

محدود خود دست پيدا کند.
اما کاالهای خطرناک بخش قابل توجهی از حجم محموله های تجاری جهان 
ــكيل می دهند: بر اساس گزارش های ارایه شده به سازمان بين المللی  را تش
ــده در مسيرهای عمده  دریانوردی بين 5 تا 10 درصد محموله های حمل ش
حمل ونقل دریایی کانتينر2، محموله های کاالهای خطرناک هستند. با این 
ــاک پيش یا پس از حمل  ــزاران ميليون تن کاالی خطرن ــاالنه ه اوصاف س
ــده و بين وجوه مختلف حمل ونقل  ــان وارد محيط بنادر جهان ش دریایی ش
مبادله می شوند. حتی با نگاهی گذرا به طبقات نه گانه کاالهای خطرناک نيز 
می توان دریافت که جریان  محموله های کاالهای خطرناک نه تنها می توانند 
موجب بروز حوادث در محيط بندر باشند، بلكه پتانسيل ایجاد کليه فجایع 
ــيميایی، بيولوژیک و تشعشع( را نيز دارند. عالوه بر این،  صنعتی )اعم از ش
ــک های صنایع دیگر نيز هست: حمل ونقل جاده ای،  بندر محل تجمع ریس
ــه  و بارگيری،  ــانی، حمل ونقل ریلی، تخلي ــل دریایی، سوخت رس حمل ونق
انبارداری، عمليات لجستيكی و صدها فعاليت دیگر نيز در بندر حضور دارند 
ــتعد ایجاد پيوند و هم افزایی با ریسک های  ــک های خاص  آنها مس که ریس
کاالهای خطرناک در محيط پایانه و بندر است. اگر ریسک سرایت حوادث 
یا شرایط اضطراری مجتمع های صنعتی اطراف بندر نيز به این مقدار افزوده 
شود، تصویر هراس آور و ناگفته صنعت بنادر از حمل ونقل کاالهای خطرناک 
تكميل خواهد شد؛ تصویری که ده ها سال است دولت ها و مجامع جهانی را 
برای فاصله گرفتن از به واقعيت پيوستن ابعاد هولناک این موضوع به تكاپو 

واداشته است.

رويكرده�ا و راهكارهای ارتقای ايمن�ی كاالهای خطرناک در  �
بنادر جهان

ــاک در بنادر  ــریح وضعيت خطير کاالهای خطرن ــه می توان از تش چنانك
ــی  ــای خطرناک را چالش ــادر، موضوع کااله ــرد، صنعت بن ــتنباط ک اس
ــو برای ابقای کسب وکار و حفظ حضورش  می انگارد که هر بندر از یک س
ــوی دیگر  ــه ای بنادر ناگزیر از پذیرش آن بوده و از س ــای منطق در بازاره
ــته  ــک های فوق العاده زیاد آن را همواره بر دوش خود داش باید عمال ریس
ــک هایی که عواقب آن می تواند حتی در بسياری موارد از حد  ــد؛ ریس باش
نابودی بندر نيز فراتر رفته و آسيب های فوق العاده جدی و جبران ناپذیری 
به جوامع انسانی و محيط زیست وارد کند. بر این اساس اکثر بنادر جهان 
ــتای ارتقای ایمنی حمل ونقل، عمليات  رویكردها و راهكارهایی را در راس
ــتيک کاالهای خطرناک پيشه کرده اند. اتخاذ اثربخش این  بندری و لجس
ــن بنادر از حوادث و فجایع  ــا و راهكارها ضامن فاصله گرفتن ای رویكرده

صنعتی است. رویكردهای دوازده گانه به شرح ذیل هستند:

ایمنی شیمیایی در صنعت خدمات بندری دارای 
وجوه بسیار متمایزی نسبت به صنعت حمل ونقل 
و سایر مراکز صنعتی است که مدیریت آن را به 

موضوعی منحصر به فرد تبدیل می کند

بنــدر و دریـا
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1- توجه به  اصالت ایمنی به عنوان سرمایه گذاری
2- ایجاد ابزارهای قانونی جهت افزایش توجه به مقوله ایمنی

ــد تعداد و انواع کاالهای  ــانی و ارتقای دانش با توجه به روند روبه رش 3- به روزرس
خطرناک

ــازی در  ــای خطرناک جهت ظرفيت س ــای تامين کااله ــایی زنجيره ه 4- شناس
عمليات بندری

ــازی  ــط با کاالهای خطرناک جهت روانس ــای مرتب ــزی در فعاليت ه 5- برنامه ری
عمليات

6- آموزش  به عنوان یكی از ارکان اصلی برقراری ایمنی
7- تعيين حدود توقف زمانی کاالهای خطرناک در بندر

8- کنترل تعرفه ای به عنوان ابزاری برای جلوگيری از انباشت در رسوب کاال     
9- تعيين حدود ذخيره سازی کاالهای خطرناک در اماکن بندری

10- اتخاذ تدابير امنيتی در عمليات بندری برای برخی از کالس ها و کالس های 
فرعی کاالهای خطرناک

11- بهره گيری از دستاوردهای فن آوری اطالعات و ارتباطات جهت کاهش حجم 
ترددها، حمل ونقل، جابه جایی و ...

12- کنترل و بازرسی شناورها قبل از ورود به حریم بندر.
خوانن�دگان گرامی چنانچه عالقه مند ب�ه آگاهی از توضيحات تفصيلی 
و تش�ريح رويكرده�ای دوازده گانه فوق باش�ند، می توانن�د آن را در 

شماره های بعدی مجله مطالعه نمايند.

زيرنويس: �
ــال های پایانی دهه 2010  بروز وقایعی مانند بحران اعتبارات  1- هرچند در س
ــی، تجارت جهانی و  ــل و در پی آن بحران اقتصاد جهان ــداری بين المل در بانك
ــت تاثير قرار داد، اما صرفا  ــپس حمل ونقل دریایی و صنعت بنادر را نيز تح س
توانسته روند تقاضای بازار این صنایع را اندکی تخفيف دهد. این در حالی است 
که به نظر می رسد روند صعودی تقاضا در این بازارها به خصوص از سال 2010 

از سر گرفته شده است.
ــم؛ حال آنكه اگر  ــتيرانی کانتينربر ذکر کردی ــن آمار را صرفا در مورد کش 2- ای
ــتيرانی مانند فله برها، فرآورده برها، شيميایی برها، LNG برها،  ــایر شقوق کش س
ــد فوق العاده ای  ــمار آوریم، این آمار رش ــا و غيره را در این زمينه به ش نفتكش ه

خواهد یافت. 
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� )Bill of Lading( بارنامه حمل
ــت که فرماندهان کشتی ها  سا ل های طوالنی اس
ــری، همواره ملزم به  ــس از انجام عمليات بارگي پ
ــتند. در اکثر موارد،  امضای بارنامه های حمل هس
بارنامه های حمل به زبان اصلی صنعت بين المللی 
کشتيرانی یعنی انگليسی صادر می شوند، اما گاهی 
ــات پيش می آید که بارنامه های حمل به زبان  اوق
ــی که ممكن است  فرمانده  دیگری غير از انگليس

ــنا نباشد، صادر شوند. حال این پرسش  با آنها آش
ــده می تواند این نوع  ــود که آیا فرمان مطرح می ش
ــده  بارنامه ها را امضا و یا حتی به نماینده ثبت ش
ــن اجازه را  ــتی )Charterers Agent( ای کش
ــت از او امضا و نهایتاً  ــه را به نياب ــد که بارنام بده
تحویل صادرکنندگان کاال دهد. کلوپ های پی اند 
آی )P & I(اینگونه به این سوال پاسخ داده اند که 
ــام تحقيقات کافی، هيچ تصميمی در  »بدون انج

این خصوص نباید اتخاذ شود«. 

ــی را که از  ــد بارنامه های ــز نبای ــان هرگ فرمانده
ــتند امضا کنند و یا حتی  محتوای آنها ناآگاه هس
ــوی آنها امضا صادر شود. در  اجازه دهند که از س
غير این صورت، ممكن است منافع مالكان کشتی و 
اجاره کنندگان را در معرض خطرهای جدی مانند 
ــط صاحبان کاال در خصوص  طرح ادعاهایی توس
عدم مطابقت محموله بارگيری شده با مشخصات 

مندرج در بارنامه صادره قرار دهد.
این موضوع حتی می تواند موجب تعليق یا ابطال 
پوشش پی  اند آی )P&I Cover( شود. بالطبع 
ــرای فرماندهان مانعی وجود ندارد اگر بارنامه ای  ب
را که به زبانی غير از آنهایی که می شناسند امضا 
کنند؛ مشروط بر اینكه آن چيزی را که در بارنامه 
مشاهده می کنند، به نظرشان صحيح باشد. به طور 
مثال، فرماندهان می توانند از نمایند محلی کلوپ 
ــرای آنها  ــن بارنامه را ب ــد آی بخواهند مت پی ان

بخوانند یا مفاد آن را تایيد کنند.  
ــان در هر صورت نباید فقط به گفته های  فرمانده
افرادی مانند صادر کنندگان کاال که منافعی در کاال 

مسوولیت فرماندهان کشتى در بارگیرى 
و صفافى کانتینرها

علی خميسی )كارشناس بيمه دريايی – شركت خدمات كشتيرانی درياپارس(

اگر در ق�رارداد اجاره کش�تی )Charter Party( اجاره کننده 
مس�وول بارگیری و صفافی کانتینر بروی کشتی باشد، انتظار 
می رود که با مقررات آش�نا باش�ند و کلیه الزامات جداسازی و 
صفاف�ی را به ط�ور کامل اجرا کنند. در صورت�ی که فرماندهان 

متوج�ه چنین نقض�ی از س�وی اجاره کننده ش�وند، 
هیچ گونه تعهدی ندارند که در این امور دخالت کنند
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دارند، تكيه کنند و بهتر است با افراد یا شرکت های 
ــورت نمایند. در صورت بروز هرگونه  مستقل مش
شک و شبهه ای، مالكان کشتی و فرماندهان جهت 
ــا کلوپ پی  اند  آی  ــذ راهنمایی و کمک باید ب اخ

خود یا کارگزار محلی آنها تماس بگيرند.
ــكل  ــد حمل کانتينری، یک مش با افزایش رش
ــری و  ــووليت بارگي ــان مس ــه هم ــی ک قدیم
ــاکان به قوت خود  ــت کم صفافی کانتينرها اس
ــتر قراردادهای »اجاره  ــد. در بيش باقی می مان
 )Time Charterparties( ــی«  زمان
ــه کاال  ــی و تخلي ــری، صفاف ــووليت بارگي مس
ــر آنكه به طور  ــت، مگ به عهده اجاره کننده اس
ــووليت را بپذیرند.  ــن مس ــخص مالكان ای مش
ــتان تصميم گرفتند که اگر  دادگاه های انگلس
مسووليت صفافی بر عهده اجاره کنندگان قرار 
Hague- ــط قوانين گيرد )همان طور که توس

ــی خواهد بود  ــده(، بدین معن Visby تایيدش
ــده اند.  که مقررات تجاری نيز کاماًل رعایت ش
ــووليت  ــه مس ــرایطی، دامن ــن ش ــت چني تح
ــت  قابلي ــا  ت  )Chaterers( ــدگان  اجاره کنن
ــعت پيدا خواهد کرد و  ــتی وس دریانوردی کش
مالكان فقط در مواقعی مسوول خواهند بود که 
فرمانده کشتی در چيدمان و صفافی کانتينرها 

دخالت کند. 
صفافی كاالهای خطرناک �

ــده ای در ارتباط با  ــكالت عدی ــت مش ممكن اس
ــتی به وجود بياید،  صفافی کانتينرها بر روی کش
به ویژه در زمان پياده سازی الزامات حمل کاالهای 
 IMDG CODE(( ــا ــاک از طریق دری خطرن
ــی کانتينرهای حاوی  ــازی و صفاف جهت جداس

ــخصی که  ــازگار. هر ش کاالهای خطرناک یا ناس
ــتی  ــوول بارگيری و صفافی کاال برروی کش مس
 IMDG ــات ــول الزام ــد به طور معق ــت، بای اس

CODE را رعایت کند.
ــر اجاره کننده از  ــی رخ خواهد داد اگ چه اتفاق
طریق پيمانكار خود، کاالهای کانتينری را بدون 
توجه به الزامات صفافی و تفكيک برروی کشتی 
ــرایطی  بارگيری و صفافی کند؟ آیا در چنين ش
ــتی وارد عمل شود و  ــت فرمانده کش صالح اس
ــوول  ــتی در صورت دخالت مس آیا مالكين کش

خواهند بود؟ 
 Charter( ــتی ــاره کش ــرارداد اج ــر در ق اگ
Party( اجاره کننده مسوول بارگيری و صفافی 
ــتی باشد، انتظار می رود که با  کانتينر بروی کش

مقررات آشنا باشند و کليه الزامات جداسازی و 
ــرا کنند. در صورتی  ــی را به طور کامل اج صفاف
ــوی  ــان متوجه چنين نقضی از س که فرمانده
ــوند، هيچ گونه تعهدی ندارند که  اجاره کننده ش

در این امور دخالت کنند. 
خطرات عدم دخالت  �

در صورتی که فرمانده دخالت نكند، مسووليت 
قراردادی هرگونه خسارتی که مستقيماً مربوط 
به عدم صفافی صحيح کانتينرها است، متوجه 
ــده می تواند به  ــده خواهد بود. فرمان اجاره کنن
نحوه بارچينی/ صفافی اعتراض کند و بر اساس 
مقررات IMDG CODE درخواست صفافی 
مجدد بكند، بدون اینكه نيازی به پرداختن به 
ــد. در چنين حالتی  ــيوه و جزیيات آن باش ش

فرمانده�ان در هر صورت نباید فقط به گفته های افرادی مانند 
صادر کنندگان کاال که منافع�ی در کاال دارند، تکیه کنند و بهتر 
است با افراد یا شرکت های مستقل مشورت نمایند. در صورت 
بروز هرگونه شک و شبهه ای، مالکان کشتی و فرماندهان جهت 
اخ�ذ راهنمای�ی و کمک باید با کلوپ پی  ان�د  آی خود یا 

کارگزار محلی آنها تماس بگیرند

تمامی مسووليت ها و هزینه های مترتب جهت 
صفافی مجدد به عهده اجاره کننده خواهد بود، 
ــه دليل کوتاهی در  ــكلی ب زیرا بروز چنين مش
ــود که  اجرای مقررات بوده، مگر اینكه ثابت ش

اشكال از سوی کشتی بوده است.
ــتيرانی فعاليت  ــام افرادی که در زمينه کش تم
دارند، موافق هستند که یک فرمانده نمی تواند 
ــی صحيح  ــری و صفاف ــدم بارگي ــبت به ع نس
کانتينرها بر اساس مقررات بين المللی به طوری 
ــر قرار  ــتی را در معرض خط ــی کش ــه ایمن ک
ــد. باوجود این نوع دیدگاه  دهد، بی تفاوت باش
ــاری، فرمانده  ــاس قوانين تج ــی، بر اس عموم
ــرایطی هيچ گونه  کشتی حتی تحت چنين ش
ــدگان ندارد.  ــبت به اجاره کنن ــووليتی نس مس
ــتی  طبعاً بندهای موجود در قرارداد اجاره کش
ــتقيمی بر مسووليت صفافی  می تواند تاثير مس
ــد، ولی  ــته باش ــتی داش کانتينرها بر روی کش
ــد، فرمانده می تواند  همان طور که قباًل گفته ش
ــراض کند و بر  ــوه بارچينی/ صفافی اعت به نح
ــاس IMDG CODE درخواست صفافی  اس

مجدد بكند. 
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ه�دف اصلي اين مقاله بررس�ي زمينه های اصل�ي ايمني در صنعت 
دريانوردي ش�امل اس�تانداردها، قوانين و مقررات، دست اندركاران، 
سيستم مديريت ايمني و استفاده از تجارب كشورهاي پيشرفته در 
بهبود آن اس�ت. اين مقوالت در چند بخش به شرح زير دسته بندی 

شده اند:
1- قوانين، مقررات و استاندارد های مرتبط با ايمني دريانوردي

ــت در صنعت دریانوردي در  ــن و مقررات حاکم بر ایمني و محيط زیس قواني
طول زمان از طریق مجموعه اي از مراحل مرتبط، تكامل یافته اند. این مراحل 

عبارتند از:
- نظام فرهنگ تنبيه

- نظام قوانين تجویزی
- نظام خودقانونمندی

اولين و اصلي ترین مرحله، پيامدهاي حوادث ناشي از نقص در رابطه با ایمني 
ــت. در عرصه حوادث ایمني، تالش هاي بسياري پس از بروز حوادث براي  اس
یافتن شخصي صورت گرفته تا براي جراحات فردي، مرگ و ميرها، خسارات 
ــت دادن کشتي و کاال و آلودگي محيط زیست مقصر شناخته شود.  یا از دس
این امر یک فرهنگ تنبيه ایجاد کرده که موضوع اصلي آن تعيين، تخصيص 
یا تقسيم تقصير بوده است. اغلب آخرین فرد زنجيره وقایع یعني شخصي که 

در منتهي اليه سيستم بود، مقصر شناخته مي شد.
اصل مهم در اینگونه نظام های مدیریت ایمني این بود که خطر تنبيه باید بر 
شرکت و رفتار فردي تا حدي اثر بگذارد که ایمني باالترین اولویت را کسب 
کند. اگرچه آیين نامه مدیریت ایمني دریایي در اصل از این مرحله اوليه رشد 
کرده است، اما فرهنگ تنبيه پس از حادثه هنوز در بسياري از مقررات دریایي 
 1)OPA 90( مشاهده مي شود. به طور مثال، طبق قانون آلودگي نفتي آمریكا
مالكان کشتي مسووليت اقتصادي کامل ریزش نفت به آب هاي ساحلي ایاالت 

متحده را بر عهده دارند.
آنچه که به عنوان مرحله دوم توسعه در رابطه با نظام مدیریت ایمني دریانوردي 
توصيف مي شود، با قوانين تجویزي ایمني سر و کار دارد؛ یعني نظام تجویزي 

مدل منطقي برنامه ریزى استراتژیك 
ایمني در صنعت دریانوردي

حميد حميدي
رييس اداره تحقيق و توسعه دريايي و بندري

 سازمان بنادر و دريانوردي
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که طبق آن، صنعت دریانوردي باید تابع مجموعه اي از قوانين و مقررات باشد. 
به طور مثال، شرایط ILLC 1966 )کنوانسيون بين المللي خطوط بارگيري(، 
ــخاص در دریا(، ــي ایمني جان اش ــيون بين الملل  SOLAS 1974 )کنوانس

ــري از آلودگي  ــيون بين المللي جلوگي MARPOL73« 1978« )کنوانس
ــيون مقررات بين المللي جلوگيري  کشتي ها(، COLREG1972 )کنوانس
ــتانداردهاي آموزش، صدور  ــادم در دریا( و STCW 78« 1995« )اس از تص
گواهينامه  و نگهباني براي دریانوردان( مبنایي براي چارچوب قانوني دریانوردي 

بين المللي ایجاد مي کند.
ــاي قانونگذار یا  ــور یا ارگان ه ــوي دولت یک کش ــن معموالً از س ــن قواني ای
ــورها در آن عضو  ــماري از کش ــازمان هاي بين المللي مانند IMO که ش س
هستند، تجویز مي شود. قوانين و مقررات تجویزي معموالً بر مبناي تجربيات 
گذشته و به ندرت شامل قوانين پپشگيرانه یا فوق فعال2 هستند. نظام تجویزي 
در کليه مراحل چرخه عمر یعني طراحي، ساخت، عمليات، نوسازي و خاتمه 

فعاليت یک شناور تأثير دارد و به کار گرفته مي شود. 
مرحله دوم توسعه ایمني، تكامل مرحله اول )فرهنگ تنبيه( است، زیرا براي 

حمله به نقاط شناخته شده خطر، پيش از وقوع خطر طراحي شده است. این 
امر منتهي به فرهنگ پذیرش قوانين تجویزي مي شود. با این همه، اخيراً به 
ــت، چراکه قوانين و  ــد که به کارگيري قوانين تجویزي کافي نيس نظر می رس
ــتيابي به ایمني را ميسر مي سازند، اما نباید به تنهایي به عنوان  مقررات، دس

خاتمه کار تلقي شوند.
ــت ایمني  ــد نظام مدیری ــه در رش ــرفته ترین مرحل ــوم و پيش ــه س مرحل
ــت که در  دریانوردي، ایجاد به اصطالح فرهنگ خودقانونمندي ایمني اس
ــررات فراتر از تعيين معيارهاي تحميلي از بيرون مانند مرحله دوم  آن مق
مي باشد. فرهنگ خودقانونمندي براي ایمني، بر مدیریت و سازمان داخلي 
تمرکز دارد و صنایع و شرکت ها را ترغيب مي کند تا اهدافي براي عملكرد 
ایمني برقرار سازند. خودقانونمندي همچنين بر نياز به احساس مسووليت 
ميان افراد و شرکت ها براي اقدامات انجام شده جهت بهبود ایمني و تلقي 

آنها به عنوان اقدامات تحميل شده از طرف خارج تأکيد دارد. 
این امر مستلزم توسعه سيستم هاي مدیریت ایمني )SMS( مبتني بر شرکت 
ــناور است. مي توان چنين نتيجه گرفت  و در صنعت دریانوردي، مبتني بر ش

جدول  سيستم مديريت ايمني و اجزای متناظر در صنعت دريانوردي

وضعيت ايرانسيستم مديريت ايمني دريانوردياجزای سيستم مديريت ايمني رديف

قوانين،  مقررات و استاندارد 1
قوانين، مقررات و استانداردهاي ملي و بين المللي )استانداردهاي ساخت، قوانين ناوبري، استانداردهاي 

شایستگي، استانداردهاي کار و ...(

ــررات و  ــن و مق از قواني
بين المللي  استانداردهاي  

استفاده می شود.

خط مشي ایمني2
ارایه روش هاي ایمني، ایجاد سپر حفاظتي،  بهبود مستمر مهارت ها، خط مشي ایمني و حفاظت محيط 

وجود داردزیست

سازمان دهي3
ــيوه نامه و  ــازماني، صالحيت کارکنان، ش ــزات، چارت س ــاني، تجهي ــووليت، منابع انس وظایف و مس

دستورالعمل ها )ILO ،IMO، کشورهاي صاحب پرچم، موسسه های رده بندي و ...(
تا حدودي

تا حدوديآموزش مدیران، فرماندهان، کارکنان، افراد منتخب، بازدیدکنندگان، پيمانكاران و ...آموزش 4

برنامه ریزي و اجرا 5
ــرایط  ــک،  آموزش، واکنش در ش اهداف کوتاه، ميان و بلندمدت، برنامه ریزي براي اجراي ارزیابي ریس

اضطراري، اندازه گيري عملكرد، مميزي و ...
تا حدودي

6
جمع آوري داده ها و تحليل عملكرد های 

ایمني
تا حدوديجمع آوري سيستماتيک داده ها، گزارشات سوانح و حوادث، تجزیه و تحليل،  ارایه راهكارهاي پيشگيرانه

انجام می شودنظارت بر اجراي کنوانسيون ها، قوانين و مقررات بين المللي، استانداردها و ...نظارت بر قوانين، مقررات و استانداردها7

تا حدوديمدیریت متمرکز سوانح و حوادث با مشارکت کليه دست اندرکاران جامعه دریایي کشورمدیریت سوانح و حوادث8

انجام می شودمميزي داخلي و خارجي با زمان بندي و روش معين مميزي ایمني 9

اندازه گيري و ارزیابي عملكرد 10
شاخص هاي اندازه گيري و ارزیابي براي خط مشي و اهداف، سازمان و مسووليت، شناسایي خطر، کنترل 
ریسک، نيازهاي آموزشي، برنامه ایمني، فرایند اجرایي، بررسي و تحقيق سوانح،  خودمميزي، گزارش دهي 

و ...
وجود ندارد

وجود نداردتعریف سيستم و تجزیه و تحليل وظيفه، شناسایي خطر، تعيين ریسکارزیابي و مدیریت ریسک 11

مستندسازي 12
مستندسازي خط مشي، برنامه، فرایندهاي اجرا، سوابق سوانح، آمار، گزارش ها، دستورالعمل ها و به روزرساني 

آنها
تا حدودي



قانونمندي ایمني در صنعت دریانوردي همواره با 
فرهنگ تنبیه و فرهنگ سازگاري با خارج مشخص 
 IMO توسط ISM شده است. تصویب آیین نامه
که براي کلیه کشورهاي عضو اجباري است، گام 
مهمي در جه�ت ایجاد فرهنگ خودقانونمندي و 

نظام سیستماتیک ایمنی در دریانوردي 
به شمار می رود
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که در فرهنگ خودقانونمندي، ایمني توسط آنهایي که مستقيماً تحت تأثير 
شكست قرار مي گيرند، سازمان دهي مي شود.

ــد، قانونمندي ایمني در صنعت دریانوردي  ــاره ش همان طور که قباًل نيز اش
ــخص شده است.  ــازگاري با خارج مش همواره با فرهنگ تنبيه و فرهنگ س
تصویب آیين نامه ISM توسط IMO که براي کليه کشورهاي عضو اجباري 
است، گام مهمي در جهت ایجاد فرهنگ خودقانونمندي و نظام سيستماتيک 
ایمنی در دریانوردي به شمار می رود. تمرکز فزاینده بر مدیریت ایمني بيانگر 
گذر از اصل قدیمي  قوانين تجویزي است که بر بخش دریایي حاکميت دارد. 

با این همه خودقانونمندي  به تنهایي نمي تواند کاماًل اثربخش باشد. 
به منظور دستيابي به دریاهایي امن تر و حمایت از محيط زیست، الزم است هر 
سه نظام یا مراحل فوق وجود داشته باشند و هریک از نظام هاي یادشده نقش 

مهمي در تأثير بر رفتارهاي فردي و  شرکت ها و سازمان ها دارند. 

2- مطالعات تطبيقي
عوامل اصلي ایمني دریانوردي در کشورها عبارتند از: 

- قوانين، مقررات و استانداردهاي ملي و بين المللي
- دستگاه اجرایي دریایي در هر کشور

- شرکت هاي کشتيراني و صاحبان کشتي
در واقع عوامل یادشده در سيستم مدیریت ایمني دریانوردي هر کشور اثرگذار 

هستند و هر یک نقش مهمي دارند.
سازمان جهاني دریانوردي مهم ترین و اثرگذارترین سازماني است که از طریق 
وضع قوانين و مقررات و طراحي سيستم هاي مدیریت ایمني، به کشورهاي عضو 
در استقرار ایمني در صنعت دریانوردي کمک مي کند. این سازمان از جنبه هاي 
مختلف موضوع ایمني در این صنعت را به طور مستمر بهبود مي بخشد که از 
آن جمله مي توان به سيستم جهاني ایمني )ISM( تحت عنوان مدیریت جهاني 

ایمني اشاره کرد. اما نقش کشورها در استقرار و پياده سازي ایمني چيست؟
در این پژوهش براي آگاهي از چند و چون مدیریت ایمني در صنعت دریانوردي 
در کشورهاي پيشرفته دنيا چند کشور )استراليا، نيوزیلند و کانادا( انتخاب و مورد 
بررسي قرار گرفته اند. سعي شده این بررسي ها از منظر مشخصه ها و ویژگي هاي 
ــتم مدیریت ایمني، انجام گيرد. بدیهي است دسترسي به  یادشده براي سيس
ــترس ميسر نيست، اما شمایي کلي از  ــخصه ها با امكانات در دس بعضي از مش
سيستم ایمني در آن کشورها را نمایش مي دهد. تكيه اصلي در مطالعات تطبيقي 
بر هدف گذاري و تعيين استراتژي و استانداردسازي در مقوله ایمني دریانوردي 
است. این بدان علت است که کشور ما در حال حاضر فاقد موارد یادشده است و 

اشاره به مقوله هایي از این قبيل، جنبه آگاهي و راهنمایي خواهد داشت.



سازمان جهاني دریانوردي نقش اجرایي در استقرار 
ایمن�ي ندارد. این نقش به عهده کش�ورهاي عضو 
گذاشته شده است که این کشورها موظفند از طریق 
ابزارهایي همچ�ون PSC و FSC و موسس�ه هاي 
رده بندي الزامات ملّي و بین المللي، ایمني در 

این صنعت را به اجرا درآورند
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سازمان جهاني دریانوردي نقش اجرایي در استقرار ایمني ندارد. این نقش به عهده 
کشورهاي عضو گذاشته شده است که این کشورها موظفند از طریق ابزارهایي 
همچون PSC و FSC و موسسه هاي رده بندي الزامات ملّي و بين المللي، ایمني 
ــرا درآورند. اجرایي نمودن الزامات ملّي و جهاني ایمني  ــن صنعت را به اج در ای
مستلزم داشتن اهداف، استراتژي، سازمان، برنامه ، نظارت و کنترل مناسب است.

مطالعات تطبيقي نشان می دهد که در این کشورها اجزای فوق الذکر به صورت 
یكپارچه و در تعامل با یكدیگر قرار می گيرند و سيستم مدیریت ایمني در این 
صنعت را  پدید می آورند. در واقع اجزای نظام های مدیریت ایمني دریانوردي 

در کشورهاي پيشرفته در موارد زیر خالصه می شود:
چشم انداز ایمني• 
اهداف و استراتژي• 
خط مشي ایمني و حفاظت محيط زیست• 
قوانين، مقررات و استانداردها• 
ــتورالعمل هاي موردنياز براي اطمينان از انجام عمليات به •  فرایندها و دس

صورت ایمن بر مبناي خط مشي
تعریف سطوح مسووليت و اختيار و خطوط ارتباطي• 
فرایندهایي براي ارزیابي و مدیریت ریسک• 
فرایندهایي براي گزارش سوانح و عدم انطباق• 
فرایندهایي براي آمادگي پاسخگویي به شرایط اضطراري• 
فرایندهایي براي مميزي و بازنگري مدیریت• 
فرایندهایي براي مستندسازي• 
فرایندهایي براي جمع آوري و تحليل اطالعات• 
تعيين شاخص هاي اندازه گيري عملكرد• 

3- بررس�ي و تحليل وضعيت مديريت ايمني در كش�ور نس�بت به 
الزامات سيستم مديريت ايمني

ــتم مدیریت ایمني دریانوردي در سال هاي اخير توسعه بسياري یافته  سيس
است. سياستگذاري های اعالم شده از سوي سازمان جهاني دریانوردي و اعمال 
آنها از سوي کشورهاي عضو موجب استقرار سيستم مدیریت ایمني در صنعت 
ــت. الزامات سيستم مدیریت ایمني و  ــور ما شده اس دریانوردي از جمله کش
اجزای متناظر آن در صنعت دریانوردي و نيز وضعيت کشور ما در مقایسه با 

آن در جدول مالحظه می شود. 
4- ي�ك مدل منطق�ي برنامه ريزی اس�تراتژيك ايمن�ي در صنعت 

دريانوردي
بيش از 20 سال است که مدیران برنامه ریزی و ارزیابي، از مدل منطقي براي 
ــتفاده می کنند. این مدل ارتباط منطقي  تشریح اثربخشي برنامه هایشان اس
بين منابع، فعاليت ها، خروجي ها، دست اندرکاران و خروجي های کوتاه، ميان 
و بلندمدت مرتبط با یک مسأله یا وضعيت خاص را توضيح می دهد. هنگامي 
ــط یک مدل  ــه برنامه ای توس ک
ــود، اقدامات  منطقي طرح می ش
ــخيص  بحراني عملكرد قابل تش

خواهد بود. 
ــي  تعریف ــي  منطق ــای  مدل ه
از  ــوداري  نم ــا  ی و  ــي  توصيف
فرایندهاي زندگي واقعي هستند 
ــي مرتبط با  ــه فرضيات اساس ک
ــي را که منجر به یک  هر فعاليت
ــود، انتقال  ــاص می ش نتيجه خ
ــي  ــای منطق ــد. مدل ه می دهن
دنباله ای از روابط علت و معلولي 
ــيم می کنند؛ یک رویكرد  را ترس
ــير  ــتمي براي انتقال مس سيس
ــواه. مدل منطقي  به نتيجه دلخ
ــأله )وضعيت( را به مداخله  مس
)ورودي ها و خروجي ها( و تاثيرات 

)دستاوردها( متصل می کند. 
ــودار مقابل مدل منطقي یک  نم
ایمني  ــتراتژیک  اس برنامه ریزی 
ــان  ــت دریانوردي را نش در صنع

می دهد. 
زيرنويس:

1. OPA : Oil Pollution Act

2. Proactive  

 
 ايمني دريايي

چارچوب تنظيم كننده  مديريت برنامه آموزش و آگاهي انطباق و اجرا

 تنظيم كننده

ليت
 فعا

هاي
رصه 

 ع

گواهينامه ها (بازرسي،  •
 كاركنان، ثبت)، 

تاييدها (محصول،  •
 تجهيزات)

 گزارشات (بازرسي،  •
تحقيق، آلودگي، ايمني 

 و بهداشت شغلي)

 جريمه ها. •

ايمني و ابزار محيطي/  •
 ترويجي آگاه كننده 

اطالع رساني به ذينفعان  •
 خارجي)

دوره هاي آموزشي  •
خارجي، دستورالعمل ها 

 و ابزار راهنمايي

ابزار مشاوره و  •
 گزارشات. 

اطالع رساني به ذينفعان  •
(مثالً كتابخانه مجازي، 

 پايگاه داده ها)

 خدمات مديريت منابع •

خدمات اداري (قراردادها،  •
 درخواست هاي خريد)

 برنامه ملي آموزش •

 دستورالعمل ها •

مكاتبات وزارتي و  •
 يادداشت هاي توجيهي

 مكاتبات عمومي •

برنامه ها(برنامه استراتژيك،  •
 برنامه خط سرويس)

استاندارد هاي  •
 خدمات(برنامه ريزي  شده)

تحليل عملكرد وگرا  •
 رش دهي

 گزارشات تضمين كيفيت •

 فعاليت هاي مديريت •

مسايل سازماني.  •

 قوانين و مقررات •

 خط مشي  •

 استاندارهاي فني  •

گزارشات مشاركت  •
( U N , I M O ) 

موافقت نامه ها(كنوانسيون  •
ها، تفاهم نامه ها، 

 معاهده ها)

نتايج و يافته هاي  •
 مطالعات و تحقيقات.

دي
 كلي

هاي
جي 

خرو
 

افزايش انطباق با الزامات 

 برنامه ايمني دريايي 

افزايش آگاهي نسبت به 

روش هاي ايمني و درست 

 دريانوردي

استقرار برنامه ايمني دريايي و 

مديريت مسئوالنه براي 

دستيابي به حداكثر نتايج با 

 منابع تخصيص داده شده 

چارچوب تنظيم كننده و 

نوين مربوط به صنعت 

آني  دريايي 
ايج 

 نت

 

  

 انطباق مستمر با مقررات 

هماهنگي موثر الزامات 

تنظيم كننده با ساير 

 حوزه هاي قضايي 

پذيرش مسئوليت بيشتر از 

سوي جامعه دريانوردي براي 

نظام ايمني و حفاظت محيط 

 زيست

روابط سازنده ميان ايمني 

 دريايي و ذينفعان

ني
ميا

ج 
تاي

 ن

 نتيجه نهايي 

 حفاظت جان، سالمتي، دارايي و محيط زيست دريايي 

ت دريانوردي
ك ايمني در صنع

  نمودار مدل منطقي برنامه ريزی استراتژي



ــامل بازرسی ناوگان، بيمه  ــاحلی برنامه کنترل همه جانبه بنادر ش گارد س
ــش می دهد. فعاليت های بنادر به منظور  کردن دریانوردان و ... را نيز پوش
ــاالی ایمنی دریایی، امنيتی و حفاظت  ــتانداردهای ب اطمينان کامل با اس
ــاس این برنامه طی مذاکراتی از سوی  ــت محيطی اجرا می شود. اس زیس
ــی را جهت  ــد قوانين بين الملل ــازمان ملل متح ــد. س IMO پذیرفته ش
ــاس تعریف آیين نامه  ــذاری کرد. بر اس ــراری امنيت در دریا، بنيان گ برق
ــيوه های متفاوت  ــب منبع و اهداف به ش ــوانح دریایی بر حس دریایی، س
طبقه بندی می شود. حادثه دریایی در آیين نامه تحقيق و بررسی سوانح و 
حوادث دریایی بدین شرح تعریف شده است که: »حادثه دریایی، واقعه یا 
اتفاق ناشی از عمليات کشتی است که طی آن یا در ارتباط با آن، کشتی 
یا اشخاص به خطر بيفتند، یا در نتيجه وقوع آن، کشتی یا سازه ها صدمه 

ببينند یا محيط زیست دریا دچار آلودگی شدید شود.«
ــاحلی مستلزم داشتن چارچوب قانونی چندجانبه است که شامل   گارد س
ــر دنيا می شود.گارد ساحلی بخشی از  فعاليت  هایی در اقيانوس های سراس
ــش می دهد که همانند  ــاحلی را پوش وظایف اداره آژانس دریانوردی و س
ــت این بخش  ــت؛ اهمي ــای آژانس وظایفی را عهده دار اس ــایر بخش ه س
ــد. در زیر به  ــایر بخش ها متمایز می کن ــت که آن را از س ــدری باالس به ق

وظایف گارد ساحلی می پردازیم:
• انجام عمليات تحقيق و تفحص و نجات در دریا؛

• تامين ایمنی دریانوردان؛
• انجام عمليات گشت زنی توده های یخ؛

• کمک و پشتيبانی از دریانوردی؛
ــيرهای دریایی  ــناور در آبراه های مس ــتن یخ ها و توده های یخ ش • شكس

داخلی؛
• پل ارتباطی بين سازمان دریانوردی و دولت؛

• مدیریت ترافيک ناوها؛
• حفاظت از محيط زیست دریایی؛

• قوانين و الزامات زندگی تحميلی در دریا؛
• ممانعت و جلوگيری از مصرف مواد مخدر در دریا؛ 
• انجام عمليات دفاع ملی برای ایجاد امنيت در بندر.

آموزش گارد ساحلی �
ــال 1942 با 900 نفر نيرو  ــتين بار در اول ژوئن س اولين مرکز آموزش، نخس
ــيس شد. آموزش ها شامل تربيت آتش نشان، متصدی بی سيم، دیده بان،  تاس
ــی بنادر بود. یكی از  ــتيار متصدی بادبان و داوطلبان نيروی امنيت گازر، دس
آموزش ها که از اهميت باالیی برخوردار است، پرورش آتش نشان ها می باشد. 
وظيفه آنها شامل بررسی چگونگی بروز حریق و اینكه آتش سوزی از کجا آغاز 
ــتين اقدام فوری هستند. همچنين، در زمينه وضعيت تجهيزات  شد و نخس
ــی و آزمایش آنها، تجهيزات موجود اطفای حریق  آتش نشانی و تاریخ بازرس
ــانحه تفحص  ــوع موجود در محدوده یا مجاورت محل حریق در س ــر ن از نظ

می کنند. 

مزیت هاى گارد ساحلى

برای نخستين بار گارد ساحلی در سال 1790 ميالدی تشكيل شد كه مسوول مواجهه با مشكالت دريايی نظير شرايط متغير جغرافيايی و 
ديگر مسايل امنيتی در نواحی دريا بود و امروزه جهت برقراری امنيت دريايی در برخی كشورها سازمان دهی می شود. گارد ساحلی بر اساس 
حوزه قلمرويی عملكرد متفاوتی دارد. بعضی از آنها زير نظر سازمان های دريايی و برخی زير نظر آژانس های خصوصی و يا تنها منحصر به 
نجات و جستجوی انسان هستند. اغلب گاردهای ساحلی با كشتی يا هواپيماهای دريايی كار اجرايی انجام می دهند و بعضی از آنها تحت نظر 
قوانين ايمنی دريايی هستند. در 3 دهه اخير، عنصر انسانی مهم ترين عامل در برخورد با ايمنی دريانوردی شناخته شده است. آمار و ارقام 
رسمی در رابطه با تلفات و خسارات كشتيرانی، گزارشات بيمه ای و بررسی مقامات بندری از سال 1975 همگی مؤيد اين حقيقت هستند 
كه خطای انسانی عامل بيش از 80 درصد از كل تصادفات دريايی بوده است؛ بنابراين، به رغم پيشرفت های چشمگير فن آوری در تجهيزات 
و دريانوردی، موضوع ايمنی همچنان به عنصر انسانی نسبت داده می شود و در نتيجه، برای مسايل مرتبط با آن بايد به دنبال راه حل های 

انسانی، از جمله ارتقای فرهنگ ايمنی در دريا بود.   

بنــدر و دریـا
شماره  192/مرداد ماه 501391



   ویژگی های منطقه ویژه اقتصادی سهالن
موقعیت ممتاز جغرافیایی و مطمئن ترین نقطه ارتباطی  �

کشورهای  با  ایران  مصرفی  و  تولیدی  مهم  مراکز  میان 
اروپایی، آسیای میانه، ترکیه، آذربایجان، ارمنستان و عراق

استقراردرمسیرجاده ترانزیتی ایران-اروپاوآسیای میانه �
استقرار در مسیر ریلی ایران-اروپا �
نزدیکی به فرودگاه بین المللی تبریز �
برخوردار از شانتینگیارد ریلی در منطقه �
برخوردار از ظرفیت اسمی پذیرش 2 میلیون تن کاال و  �

افزایش آن تا 15 میلیون تن در طرح توسعه منطقه
داشتن پایانه اختصاصی صادراتی کانتینری �
همجــواری بـــا پـایــانـــه بــــار )تیـــــر پارک( و شهـــــرک  �

صنعتــــی سرمایه گذاری خارجیامکان واگذاری و اجاره 
زمین و انبار به متقاضیان سرمایه گذاری در منطقه بصورت 

کوتاه مدت و بلند مدت

  مزایایی  قانونی
نقلیه  � وسایل  یدکی،  قطعات  آالت،  ماشین  کاال،  ورود 

سرمایه ای و مواد اولیه مورد نیاز به منطقه  برای تولید یا 
پردازش بدون پرداخت حقوق گمــرکی و سود بازرگانی

صدور قبض انبار تفکیکی و گواهی مبداء جهت کاالهای  �
وارداتی و صادراتی

متروکه نشدن کاال و قابلیت تمدید مکرر مهلت توقف آن در  �
منطقه

امکان نگهداری کاال و ورود آن به قلمرو گمرکی �
معافیت حقوق ورودی برای ورود کاالهای ساخته شده در  �

منطقه به داخل کشور به میزان ارزش افزوده
آزادی مشارکت سرمایه گذاری خارجی تا سقف 100٪ �
تضمین سرمایه های خارجی و سود حاصل از آن �
اشتغال نیروی انسانی داخلی و خارجی با شرایط ساده و  �

متفاوت با سرزمین اصلی براساس مقررات اشتغال خاص 
مناطق

از  � امکان صدور محصوالت تولیدی به خارج و استفاده 
جوایز صادراتی

متقاضیان  � به  انبار  و  زمین  اجاره  و  واگذاری  امکان 
سرمایه گذاری در منطقه بصورت کوتاه مدت و بلند مدت

خدمات

حمل و نقل

کانتینری
غالت

فرآورده های نفتی
متفرقه

اسنادی
قبض انبار تفکیکی و گواهی مبداء

مجوزهای بهره برداری از ماشین آالت و تجهیزات
مجوزهای استفاده از مواد اولیه

سایر
پولی، بانکی و بیمه ای

انبارداری
خدمات الکترونیکی

فرصت های سرمایه گذاری
ساخت و بهره برداری از ترمینال کانتینری

احداث صنایع تولیدی
احداث مراکز تولیدی و صادراتی مواد غذایی

انبارداری و نگهداری انواع کاالها به ویژه کاالهای ترانزیتی
فعالیت های مرتبط با حمل و نقل منطقه ای و بین المللی

احداث انبارهای مکانیزه
ساخت سیلوی غالت

خدمات جانبی مورد نیاز حمل و نقل
احداث پارک های توزیع کاال

ساخت مجتمع اداری و رفاهی

امکانات موجود منطقه
49.500 مترمربعانبار مسقف محصور 7 باب

2.340 مترانبار ویژه کاالی خطرناک 9باب
27.000 مترهانگار 6 باب

590.000 مترمربعمحوطه بارانداز
1000 هکتاراراضی قابل واگذاری

2052 هکتارمساحت منطقه



ــاله کشور به  ــم انداز 20 س ــند چش هرچند در س
ــده است که »جامعه ایراني در  این نكته اشاره ش
ــم انداز برخوردار از سالمت و محيط  افق این چش
ــند  ــت مطلوب خواهد بود«، ليكن هنوز س زیس
استراتژیكي در زمينه HSE در سطح ملي تدوین 
نشده است. با این حال این امر نمي تواند دليلي بر 
عدم فعاليت صنایع و سازمان ها در زمينه تدوین 
ــتراتژي هاي HSE باشد. بدون شک  اهداف و اس
ــاندن  ــه به مقوله HSE باعث به حداقل رس توج
اثرات نامطلوب صنعت بر محيط و افزایش اثرات 
ــي همه جانبه کليه  ــا تأمين ایمن ــوب آن ب نامطل
کارکنان سازمان، تجهيزات و تأسيسات و حفاظت 
از محيط زیست به عنوان سرمایه بشري می شود. 
این امر به افزایش کارایي و اثربخشي سازمان ها و 
ــه منابع مالی و افزایش  در نتيجه تخصيص بهين

کيفيت زندگي انسان ها مي انجامد. )شكل1( 
صنعت دریانوردی جزو صنایع پرمخاطره محسوب 
می شود که هم در عمليات دریایی و هم در عمليات 
خشكی ریسک فاکتور های زیادی دارد. در شكل2 

HSE شكل 1- مزايای استقرار سيستم مديريت

ضرورت تدوین برنامه
 استراتژیك HSE در صنعت دریانوردي

سيستم مديريت HSE عبارت است از مجموعه ساختار سازماني، مسووليت ها، راهكارها، روش ها، فرايندها و 
 HSE منابع الزم براي اعمال مديريت بر موضوع هاي بهداشت شغلي، ايمني و محيط زيست. امروزه توجهات به
افزايش يافته و اين امر به دليل تغيير رويكرد كشورها و سازمان ها نسبت به مسايل محيط زيست، بهداشت 
حرفه اي و ايمني افراد اس�ت. درک اهميت HSE، كشورها را بر آن داشته تا در اين زمينه، چشم انداز توسعه 
 HSE بلندمدت، ميان مدت و كوتاه مدتی براي خود تدوين كرده و روش�ي نظام مند را در پيگيري برنامه هاي

دنبال كنند. 

سيد هادي ميرقادري - دانشجوي دكتراي مديريت توليد و عمليات - دانشگاه شهيد بهشتي
مسلم عليمحمدلو- دكتراي مديريت توليد و عمليات - دانشگاه تربيت مدرس

ش�بنم ش�اكر- مدير پروژه »تدوين برنامه راهبردي پنج س�اله نظام مديريت HSE س�ازمان بنادر و 
دريانوردي«-شركت مهندسين مشاور رستارفرآيند

بنــدر و دریـا
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نتایج پروژه اداره کل بررسى ها و مطالعات راهبردى سازمان بنادر و دریانوردى نشان مى دهد:



HSE شكل 1- مزايای استقرار سيستم مديريت

برخی از این عوامل خطرزا نشان داده شده است. 
ــور ما به لحاظ جغرافيایي، از سواحل طوالني  کش
بهره مند است و قابليت اتصال به سایر نقاط جهان 
ــه لحاظ اقتصادي بودن  ــق دریا را دارد و ب از طری
ــل از طریق دریا، دارای مزیتي خدادادي  حمل ونق
ــت. این امر لزوم توجه به دریا در  در این عرصه اس
ــعه کشور را به طور منطقی توجيه می کند و  توس
ــتاي توسعه دریامحور را مورد  برنامه ریزي در راس

تأکيد قرار مي دهد.
ــوردي به لحاظ جنبه  ــرف دیگر صنعت دریان از ط
فراملي آن تحت فشارهاي بين المللي براي ارتقاي 
ــت و محيط زیست  ــتانداردهاي ایمني، بهداش اس
مرتبط با فعاليت خود است و بنابراین ضروري است 

ارگان هاي فعال در این صنعت اقدامات مقتضي در 
خصوص دستيابي به این استانداردها را سازمان دهي 
ــه تعهدات  ــور عمل ب ــن به منظ ــد. همچني کنن
بين المللي کشور در حوزه HSE ، سازمان ها بایستی 
ــه جامعي جهت ارتقاي HSE تدارک دیده و   برنام
توجه ویژه و استراتژیک به مبحث HSE و پيگيري 
ــازماني داشته  باشند و  ــتراتژي س آن در قالب اس
زیرساخت هاي استراتژیک الزم براي بهبود وضعيت 

HSE سازمان را فراهم کنند.
بررس�ی اركان جهت ساز و اس�تراتژی ها در 

سازمان های برتر 
ــم انداز، ارزش ها،  ــی چش ــن بخش به بررس در ای
ــتراتژی ها در سازمان های  ماموریت، اهداف و اس

داخلی و بين المللی دریایی و غيردریایی پرداخته 
شده است. 

HSE 1- تحليل چشم اندازهاي
ــان دهنده آینده مطلوبي است که  ــم انداز نش چش
ــت یابد. به منظور  ــازمان قصد دارد به آن دس س
ــازمان هاي مورد بررسي در  ــم انداز س تحليل چش
ــل محتوا،  ــک روش تحلي ــه HSE ، با کم زمين
ــم انداز این  ــند چش مهم ترین موارد مطرح در س
سازمان ها استخراج شد و در 3 دسته کلي ایمني، 
ــت حرفه اي و محيط زیست تقسيم بندي  بهداش
ــاد دارند مباحث  ــا که برخي اعتق ــد. از آنج گردی
ــث مربوط به  ــت و برخي مباح ــوط به کيفي مرب
ــت و از آن به عنوان  ــا HSE اس ــت، همرا ب امني

شكل 2- ريسك فاكتور های عمليات دريايی و بندری

ايمني

بهداشت

محيط زيست

ساير

HSE شکل3: مفاهیم مطرح در چشم اندازهای
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محيط زيست ايمنيبهداشتسازمان های مورد بررسی 
    سازمان بنادر کانادا

    سازمان بنادر نيوزلند

    اداره امور دریایي دانمارک

    اداره کل دریایي سوئد

    گارد ساحلي آمریكا

    گارد ساحلي کره جنوبي

    بندر کالنگ مالزي

    بندر سنگاپور

    شرکت فلور

    کميسيون ایمني و بهداشت انگلستان

    رویال داچ شل

    شرکت ملي صنایع پتروشيمي  ایران

    شرکت ملي پاالیش و پخش

HSE جدول1: حوزه مورد توجه در مأموریت هاي                       

عنوان ماموريترديف
1HSE تدوین برنامه ها و سياست هاي
2HSE تدوین، پياده سازي و نظارت بر استانداردهاي
3 HSE توسعه، نگهداري و اجراي نظام قانونمند و اثربخش
ترویج فرهنگ ایمني، بهداشت و محيط زیست4
آموزش اطالع رساني و ایجاد آگاهي5
ارزیابي و پایش شاخص ها و سيستم هاي ایمني، بهداشت و محيط زیست6
مدیریت ریسک7
تامين و ارتقاي ایمني8
حفاظت از محيط زیست9
به حداقل رساندن ميزان مرگ و مير و جراحات انساني10
مدیریت عمليات تجسس و نجات دریایي11
12HSE تقویت قابليت هاي رقابتي سازمان از طریق پرداختن به
توسعه و پياده سازي سيستم هاي مهندسي و فن آوري اطالعات و زیرساخت ها 13

HSE جدول 2: مهم ترین موارد مطرح در مأموریت

ــذا برخي  ــاد مي کنند، ل ــا HSSE ی HSEQ  ی
ــاراتي به این مباحث داشتند که  چشم اندازها، اش
در طبقه بندي HSE قرار داده نمي شد. شكل 3، 
نحوه طبقه بندي مفاهيم مطرح در چشم اندازها را 

نشان مي دهد. 
HSE 2- تحليل ارزش هاي

یكي از ارکان استراتژیک که سازمان ها آن را تدوین 
ــت.  نموده و جنبه نرم دارد، ارزش هاي HSE اس
ــاي اصلي مورد  ــا بيان کننده حوزه ه این ارزش ه
ــي مهم براي سازمان است  توجه و مفاهيم ارزش
که الگوهای رفتاری آن سازمان را شكل می دهد. 

HSE 3- تحليل مأموريت هاي
ــراي HSE  در  ــده ب ــي مأموریت تدوین ش بررس
ــاق نظر کامل  ــان می دهد که اتف ــازمان ها نش س
ــود دارد که پرداختن به مبحث ایمني یكي از  وج
مأموریت هاي اصلي HSE است. توجه به محيط 

ــت بعدي در  ــت حرفه اي، اولوی ــت و بهداش زیس
ــت. جدول 1 و شكل 4  مأموریت HSE بوده اس
ميزان پوشش هر یک از مباحث ایمني، بهداشت 
ــرکت ها را نشان  ــت در مأموریت ش و محيط زیس
مي دهند. جدول 2 نيز مهم ترین موارد مطرح در 

مأموریت سازماني HSE  را نشان مي دهد.

HSE 4- تحليل اهداف
ــتر سازمان هاي  ــاره شد، بيش همان طور که اش
 HSE ــن اهداف ــدام به تدوی ــي، اق مورد بررس
ــایر  ــد و توجه به اهداف، بيش از س ــرده بودن ک
ارکان جهت ساز HSE بوده است. فراواني اشاره 
به اهداف در هر یک از گروه هاي سازماني مورد 

بررسي در جدول 3 ارایه شده است.
ــه به  ــود، توج ــه می ش ــه مالحظ ــه ک همانگون
ــگيری و مقابله با آلودگی و  فرهنگ سازی، پيش
مدیریت بحران از مهم ترین اهداف سازمان های 
داخلی بوده است. در سازمان های دریایی تاکيد 
ــتر بر پيشگيری و مقابله با آلودگی، کاهش  بيش
مرگ و مير، رعایت الزامات قانونی و استاندارد ها 
ــازی کارکنان است. این در  و توسعه توانمندس
ــازمان های غيردریایی  ــه در س ــت ک حالی اس
ــوادث و  ــول محور کاهش ح ــده اهداف ح عم
ــيوع  ــغلي و ش ــات، توجه به صدمات ش جراح
ــردم و ارزش هاي جامعه  ــاري و توجه به م بيم
ــت. در بررسي اهداف، مشخص شد که  بوده اس
87 درصد سازمان هاي مورد بررسي تنها اهداف 
ــناد  کيفي تدوین کرده و به اهداف کمي در اس

استراتژیک خود نپرداخته بودند. 
نتيجه گيري و پيشنهادات �

ــمت  ــت نظام مند به س ــراي حرک ــازمان ها ب س
ــازماني خود، اقدام به تهيه برنامه هاي  اهداف س
استراتژیک مي کنند که از جمله این حرکت ها، 

ت ملي پاال

رديف

جدول جدول جدول جدول 

ــ ــس ــس سیسی ز
مأمور

ميزان پوشش هر 
و محيط

ميدهند. جدول 
مأمور

  شکل 4: میزان پوشش هر یک از 
HSE در مأموریت ها مباحث
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 ، HSE به منظور عمل به تعهدات بین المللي کش�ور در حوزه
سازمان ها بایستی برنامه جامعي جهت ارتقاي HSE تدارک 
دیده و  توجه ویژه و استراتژیک به مبحث HSE و پیگیري آن 
در قالب استراتژي سازماني داشته  باشند و زیرساخت هاي 

استراتژیک الزم براي بهبود وضعیت HSE سازمان 
را فراهم کنند

ــت.  تالش در جهت ارتقاي وضعيت HSE اس
داشتن برنامه استراتژیک HSE به سازمان ها 
ــخص  کمک مي کند تا اولویت هاي خود را مش
ــمندانه اي در  ــاي جهت دار و هوش و فعاليت ه

راستاي ارتقاي HSE انجام دهند.
ــورها این برنامه استراتژیک را  بسياري از کش
در سطح ملي تدوین کرده اند. ليكن در کشور 
ما چنين سند استراتژیكي هنوز تدوین نشده 
ــراي حرکت نظام مند  ــود ب و لذا توصيه مي ش
 HSE ــتراتژیک صنعت دریانوردي، برنامه اس
صنعت دریانوردي با همكاري کليه ذي نفعان 
ــطح کالن تدوین  ــاالن این صنعت در س و فع
ــپس ارگان هاي مربوطه، در راستاي  شود و س
ــتراتژیک  ــري کالن، برنامه اس ــن جهت گي ای
ــن و در تعامل با یكدیگر  ــود را تدوی HSE خ
ــاي نظام مند  ــن امر به ارتق ــرا کنند که ای اج
ــوزه HSE منجر  ــوردي در ح ــت دریان صنع

خواهد شد.
ــورها،  ــایر کش ــتراتژي هاي س ــي اس با بررس
مشخص شد که توجه به همه ارکان جهت ساز 
استراتژي HSE ضروري بوده و تدوین دقيق 
ــازمان ها در اجراي پروژه هاي  این ارکان به س
ــراي کنترل عوامل  ــاند. ب HSE  یاري مي رس
ــطح  خطرزای عملياتي و انجام تعهدات در س
ــتي یک سيستم جامع  ملي و بين المللي بایس
ــاي فعال  ــه ارگان ه ــت HSE در کلي مدیری

دریایي و بندري پياده سازي شود.
براي دستيابي به مفاهيم پایدار و ارزش افزا در 

HSE ضروري است:
1. برنامه استراتژیک HSE صنعت دریانوردي 
با همكاري کليه ذي نفعان و فعاالن این صنعت 

در سطح کالن تدوین شود.
ــي  ــور هماهنگ ــه منظ ــت ب ــروري اس 2. ض
فعاليت هاي HSE دریایي کميته اي متشكل 
ــف دریایي و  ــاي مختل ــدگان ارگان ه از نماین
ــي دریایي  ــتگاه اجرای ــا نظارت دس بندري ب

تشكيل شود.
ــت صنعت در  ــت جهت حرک ــته اس 3. شایس
ــک از ارگان ها  ــای HSE هر ی ــتاي ارتق راس
ــتراتژیک HSE خود را هم راستا با  برنامه اس

استراتژي هاي کالن صنعت تدوین کنند.
4. ضروري است به منظور اشتراک تجربيات 
ــي در دانش HSE در حوزه دریا و  و هم افزای
بندر، بستر سخت افزاري و نرم افزاري مناسب 
جهت انتقال تجارب کليه ارگان ها ایجاد شود 
ــي HSE در صنعت  ــایت اختصاص )ایجاد س

دریانوردي(.

جدول 3: فراواني اشاره به اهداف

اهداف
دريايي
خارجي

غيردريايي
خارجي

داخلي

HSE 21پيشروبودن و شناخته شدن در
224مدیریت نظام مند و هوشمند ریسک
HSE 22توسعه نظام پایش و بازرسي

53توسعه و توانمندسازي کارکنان
215فرهنگ سازي

2حفاظت از جان اشخاص
1019پيشگيري و مقابله با آلودگي محيط زیست

8کاهش مرگ  و مير
31ارتقای ایمني

331کاهش حوادث و جراحات
523رعایت الزامات قانوني و استانداردها
214کارایي بر استفاده از منابع و انرژي

HSE 1یكپارچگي فعاليت هاي
22توجه به زیرساخت ها

HSE 111مشارکت کارکنان و جامعه در حوزه
21توسعه پایدار

1کنترل عوامل زیان آور محيط کار
25مدیریت مقابله با شرایط اضطراري و مدیریت بحران

33توجه به صدمات شغلي و شيوع بيماري
3توجه به مردم و ارزش هاي جامعه

س�ازمان ها ب�راي حرک�ت نظام من�د به س�مت اهداف 
س�ازماني خود، اق�دام به تهیه برنامه هاي اس�تراتژیک 
مي کنند که از جمله این حرکت ها، تالش در جهت ارتقاي 
وضعیت HSE است. داشتن برنامه استراتژیک HSE به 
س�ازمان ها کمک مي کند تا اولویت هاي خود را مشخص 

و فعالیت ه�اي جه�ت دار و هوش�مندانه اي در 
راستاي ارتقاي HSE انجام دهند
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محصوالت پتروش�يمي كه در سه فاز جامد، 
ماي�ع و گاز و بيش�تر محصوالت ش�يميايی 
و پليم�ري به صورت جامد و مايع هس�تند 
عمدتا توس�ط حمل و نق�ل دريايی جابه جا 
می ش�وند و جابه جايی اين فرآورده ها با چه 
خطرات و مش�كالت متعددی مواجه است. 
مطل�ب پي�ش رو كليات�ی از اين خط�رات و 
آش�نايی ب�ا مديري�ت امنيت تأسيس�ات و 
كش�تی های حمل اين مواد و الزامات ايمني 
كار بر روي كشتي هاي حمل مواد شيميايي 

را ارايه می كند.   
ــرات اخير در بازارهای انرژی جهان و منطقه  تغيي
خاورميانه، گاز مایع )LPG( را در نقطه پراهميتی 
از بازار انرژی و حمل ونقل دریایی قرار داده است. 
ــفارش های روزافزون ساخت کشتی های حمل  س
ــدری و حرکت  ــاخت های بن LPG، ایجاد زیرس
ــتابی که برای بهره برداری از این منبع انرژی  پرش
ــده، گواهی بر  ــروع ش ــورهای منطقه ش در کش
ــت. مخاطرات بسياری مانند خطرات  این امر اس
انفجار، نشتی در هنگام حمل یا تخليه و بارگيری 
ــط  ــل این ماده به صورت بالک توس در حمل ونق
کشتی های حمل گاز مایع برای کشتی ها، بنادر و 
جوامع انسانی وجود دارد که لزوم توجه به مدیریت 
ریسک را در حمل ونقل این ماده نمایان می کند. 
انواع كشتی هاي حامل محصوالت پتروشيمی

كشتی های حمل گاز مايع �
هرچند این مواد در حالت معمولی به صورت گاز 
هستند، اما در صورتی که ميزان حرارت آن پایين 
آورده شود، گاز به مایع تبدیل  می شود و در نتيجه 
ــيار کمتری پيدا می کند. شاید یكی از  حجم بس
دالیل حمل نكردن گاز از طریق دریا همين علت 
ــای زیادی را در پی  ــد، زیرا حمل آن هزینه ه باش
ــرفتی که در صنعت کشتی سازی  دارد. اما با پيش
به وجود آمد، کارخانه های بزرگ در این زمينه به 
موفقيت های زیادی رسيدند. این کشتی ها امروزه 
ــط  ــتگاه های تبدیل گاز به مایع توس با نصب دس

ایمنى کشتى هاى حامل 
LPG مواد شیمیایى و

نسرين اتابك- كارشناس مقابله با آلودگی – اداره كل بنادر و دريانوردی بوشهر 
حميد گلشاه- رييس اداره HSE شركت پايانه ها و مخازن پتروشيمی

احسان اسفندياری - دكترای زيست شناسی دريا - دانشگاه علوم و فنون خرمشهر
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دستگاه های سردکن مطمئن و همچنين دوجداره 
کردن مخازن، ایمنی بيشتری را به وجود آورده اند 
ــتحكام بيشتر، جداره داخلی مخازن را  و برای اس
ــگ و جداره بيرونی را از فلز معمولی  از فلز ضدزن
ساخته اند. بين دو جداره، سيستم سردکننده نصب 

می شود تا از تبدیل مایع به گاز جلوگيری شود.

خطرات و مشكالت حمل ونقل گاز مايع �
ــتعال  تهدید عمده مربوط به این گازها قابليت اش
ــتعال  ــت. این مواد در حالت مایع قابل اش آنها اس
نيستند و به دليل ویژگي هاي شيميایي و فيزیكي، 
ــده براي جان و  ــتر یک خطر عم این بخارها بيش
ــا موجودات و  ــمار می روند ت ــان ها به ش مال انس
ارگانيزم هاي موجود در محيط زیست دریایي. اگر 
گاز مایع به صورت تصادفي از یک تانک به کانالي 
در روي زمين یا به داخل آب رها شود، فوراً تبخير 
صورت مي گيرد. ابر بخارLPG  هميشه سنگين تر 
از هواست و پراکنده نمي شود و اگر این ابر مسير 
زیادي همراه باد حرکت کند، خطرناک تر از زماني 
ــناور باقي مانده  ــود که به صورت خنثي ش مي ش
ــد و در چنين وضعيتي مواجهه با یک منبع  باش
ــتعل کننده و آتش افروز از جانب وسایل نقليه  مش
ــذري )چه دریایي و چه زميني(  یا یک کارخانه  گ
ساکن بسيار محتمل است و امكان دارد یک حریق 

مهيب بسيار باال رخ دهد.
ــد که وقتي  ــان مي ده آزمایش ها در صنعت نش
ــرریز  ــخص و قابل توجهي از LPG س مقادیر مش
شود، منجر به بروز پدیده اي به نام تغيير فاز سریع 
)RPT  )Rapid Phase Transition مي شود 
ــریع از مایع به بخار همراه  که یک تغيير حالت س
ــازي انرژي انفجاري به همراه دارد. خطر  با آزادس
RPT  هنگام بررسي سيستم فایرفایتينگ براي 
حریق هاي ناشي از LPG باید در نظر گرفته شود. 
جت آبي که به سوي حوضچه آتشLPG  هدایت 
ــود اوالً مي تواند تبخير را تقویت کند و ثانياً  مي ش
ممكن است منجر به بروز RPT  شود. درحالي که 
انفجار و احتراق یک خطر بالقوه براي این دو گاز 
است، استنشاق این گازها براي مدت کوتاه خطر 
کمي دارد، اما در مدت زمان طوالني این گازها با 
رقيق کردن ميزان اکسيژن به پایين تر از حد الزم 

براي زنده ماندن، منجر به خفگي مي شوند.

كشتی های حمل مواد شيميايی  �
ــاخت این گونه کشتی ها کليه  قبل از طراحی و س
ــيميایی و فرآورده های روغنی و انواع مواد  مواد ش
اسيدی در بشكه های فلزی به وسيله کشتی های 
ــد.  ــی از مبدأ به مقصد حمل می ش باری معمول
ــكالت نبوده  جابه جایی این نوع مواد خالی از مش
ــت. طراحی و  ــای زیادی را در پی داش و هزینه ه
ــتی های حمل گاز مایع به دليل  ــاختمان کش س
ــا با مواد  ــت محموله آنه ــباهت از نظر خاصي ش
ــان، سبب شد طراحان  شيميایی و فرآورده هایش

ــتگاه های  ــی از قبيل حذف دس ــا تغييری جزی ب
سردکننده که بنا به طبيعت خاص این مواد، کمتر 
ــوند، با هزینه  ــت مایع به گاز تبدیل می ش از حال
کمتری موفق به ساخت این نوع کشتی ها شدند و 
شكل مخازن از حالت بيضی در کشتی های حمل 
ــداد مخازن با  ــت مكعبی تبدیل و تع گاز به حال
توجه به متنوع بودن انواع مختلف مواد شيميایی 
و فرآورده ها زیادتر شده و به منظور سهولت در امر 
تخليه و بارگيری دو دستگاه پمپ مجزا در باالی 
ــب کرده اند. بدنه این مخزن از نظر  هر مخزن نص
ــتی های حمل گاز  رعایت اصول ایمنی مانند کش
مایع از دو جدار تشكيل شده که جدار اولی با فلز 
کاماًل ضدزنگ و مقاوم در مقابل اسيدها با پوششی 
از ورقه های شيشه ای و جدار دومی از فلز معمولی 
ــاخته شده و شكل ظاهری آن مانند تانكرهای  س

نفتكش است.

خطرات و مشكالت حمل مواد شيميايي  �
ــتند،  ــونده متنوع هس وقتي محصوالت حمل ش
ــز تنوع خواهد  ــل از انتقال آنها ني خطرات حاص
ــرات از اهميتي حياتي  ــت. ارزیابي این خط داش
ــت، زیرا این الزامات هم در طراحي  برخوردار اس
ــم بر نحوه عملكرد  ــاخت تانكرها و ه و هم در س
آنها تاثيرگذار است. مي توان یک تفاوت کلي ميان 
خطر این مواد بر روي محيط و خطرات دروني آنها 
قایل شد. این خطرات با توجه به گستره تهدیدات 
ــط گروهي از متخصصان،  حاصل از آنها که توس
ــده اند، به  بر پایه خطر آلودگي دریا جمع بندي ش

شرح زیر است:
ــيميایي در  1. نقطه جوش پایين: برخي مواد ش
ــه این امر  ــوند ک ــبتاً پایين بخار مي ش دماي نس

می تواند منجر به آلودگي محيط شود.
ــایر  ــا هوا، آب یا س ــيميایي ب ــي مواد ش 2. برخ

ــان می دهند، بنابراین باید  محصوالت واکنش نش
براي حفاظت از آنها ارزیابي هاي الزم انجام شود، 
ــک واکنش مي تواند منجر به یک  جدا از اینكه ی
ــود؛ به طور مثال، آزاد کردن  حادثه خطرناک ش
یک گاز سمي. بسياري از مواد شيميایي مي توانند 
ــد شوند.  ــایر مواد فاس ــدن توسط س با آلوده ش
ــاي روان کننده مي توانند  متانول، الكل و روغن ه

حتي با مقدار بسيار کمی  آب، آلوده شوند.
ــيمي براي تبدیل  3. برخي مواد مثل مواد پتروش
ــيميایي ندارند،  ــواد ش ــایر م ــر نياز به س و تغيي
ــورت واکنش هاي  ــيميایي به ص زیرا تغييرات ش
ــا رخ مي دهد. آنها بدون اینكه  خودبه خود در آنه
ــرار گيرند، مي توانند پليمر  در مجاورت موادي ق
ــيله عوامل  ــت به وس ــوند .این مواد ممكن اس ش
فعال کننده اي مانند حرارت، نور، رطوبت، اسيد یا 
سایر ترکيبات تغيير یابند .استایرن، متاکریالت و 
وینيل مثال هایي از این مواد هستند. اسيد پروپيلن 

و اسيد بوتلين نيز آمادگي پليمرشدن را دارند.
ــياري از مواد شيميایي به نحو قابل توجهي  4. بس
سمي هستند و این سمي بودن ممكن است در این 
مواد به شكل بخار، مایع یا در هر دو مورد مشاهده 
شود. گاهي بر اثر افزایش و تماس بخارهاي برخي 

مواد با مواد دیگر، سمي بودن آنها افزایش مي یابد.
5. برخي مواد باید در دماهاي باال انتقال یابند، زیرا 
با انجماد، غلظت این مواد باال مي رود، به نحوي که 
نخواهند توانست به آساني حرکت کنند. مثال هایي 
از این مواد شامل برخي مواد پتروشيمي، مالس ها، 
ــتند. در  موم ها و روغن هاي گياهي و حيواني هس
ــياري از مواردي که به آنها اشاره شد،  حالي که بس
مشكالتي را براي کشتي ایجاد می کنند، شمار قابل 
توجهي از مواد شيميایي براي موجودات دریایي و 
محيط زیست دریایي خطرناک هستند. گرچه نفت 
ــوان آلوده کننده ترین ماده براي  خام تاکنون به عن

تصويری از يك كشتی حمل مواد شيميايی در حال بارگيری در بندر پتروشيمی پارس
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دریا شناخته شده است، بسياري از مواد شيميایي 
ــتند و تهدیدات بيشتري را  بيش از آن سمي هس
براي حيات در بر دارند و برخي از این مواد شيميایي 
می توانند وارد زنجيره غذایي شده، زندگي موجودات 

دریایي و حتي انسان ها را مورد تهدید قرار دهند. 

مديريت ريسك حمل گاز مايع  �
ــش  ــری در کاه ــش موث ــک نق ــت ریس مدیری
ــل دریایی دارد که فلوچارت  مخاطرات حمل ونق

آن آمده  است:
ــات و  ــرات محيطي و امنيتي مربوط به تأسيس مخاط
کشتي هاي حاملLPG  مي تواند به صورت مؤثري از 
طریق تكنيک هایي مدیریت شود که اهم آنها عبارتند از: 
ــک، تعریف کردن   ــاني ریس  پيام هاي اطالع رس
ویژگي ها و مخاطرات گاز مایع، ایمني و موضوعات 

محيطي و حد نصاب ایمني صنعت.
ــاز کشتي ها و  ــک براي ساخت وس  کاهش ریس

مخازن،  فاکتورهاي انساني و آموزش.
 کاهش ریسک براي تعيين محل و طراحي ترمينال ها 
و اسكله ها، کنترل عبور و مرور، پهلوگيري ایمن، مرور 

آماده سازي هاي عملياتي و شيوه هاي عملكرد. 
 طرح هاي پاسخ و ایمني بندر در مورد کشتي ها 

و مخازن پرخطر.

كاهش ريسك براي كشتي ها  �
ــتي هاي LPG بر اساس مقررات  ساختار کش
ــه  ــده ک ــي ش ــه اي طراح ــي به گون بين الملل
ــارت قادر  ــدون تحمل خس ــاي آنها ب تانک ه
ــدید هم  ــد بود در مقابل تصادم هاي ش خواهن

ایستادگي کنند. 
ــاختار، تجهيزات  قوانين ویژه اي در رابطه با س
ــتي هاي حمل کننده گاز وجود  و عملكرد کش
 )Gas Codes( گاز  ــاي  کده در  ــه  ک دارد 
 )IMO( ــوردي  دریان ــي  بين الملل ــازمان  س
ــده اند. این کدهاي گاز، عالوه بر  جمع آوري ش
قوانين و دوره هاي بازدید عملياتي براي فراهم 
آوردن یک مبناي استوار در ایمني حمل ونقل 
ــتفاده بخش هاي مختلف  دریایي گاز، مورد اس
ــه  صنعت حمل ونقل دریایي قرار می گيرند. س
کد گاز وجود دارد که همراه با صنعت درحال 

تكامل هستند:
ــود  » موج ــتي هاي  کش ــراي  ب ــه  ک ــدي  ک

حمل کننده گاز مایع ) به صورت بالک( است.
کد مربوط به ساختمان و تجهيزات کشتي هاي  »

حمل کننده گاز مایع  ) به صورت بالک( .
کد بين المللي ساختمان و تجهيزات کشتي هاي  »

حمل کننده گاز مایع  ) به صورت بالک( .

كاه�ش ريس�ك ب�راي ترمينال ه�ا و  �
اسكله ها 

ــراي اداره ترمينال ها  ــون بين المللي ب  هيچ قان
ــورها قوانين ملي  ــدارد و در برخي کش وجود ن
ــد قوانين  ــرد؛ مانن ــتفاده قرار مي گي ــورد اس م
NFPA در آمریكا، سالمت و ایمني اجرایي در 
 CEN بریتانيا، دایره ایمني ژاپن، استاندارد هاي
و دستورالعمل هاي استاندارد در اروپا. اگر هيچ 
ــد،   ــته باش ضابطه و قانون ملي هم وجود نداش
ــنهادهاي  ــاس توصيه ها و پيش ترمينال ها بر اس
 SIGTTO ، ــر ــده بين المللي نظي پذیرفته ش
IAPH ، PIANC ، BSI  و IMO  طراحي، 

ساخته و اداره خواهند شد. 
ــاندن ریسک در  نكات کليدي براي به حداقل رس
ــاحلي گاز  تعيين محل و طراحي ترمينال هاي س

مایع شامل موارد زیر هستند: 
انتخاب محل مناسب »
شيوه کنترل عبور و مرور در بندر و در مجاورت  »

اسكله
محدودیت های عملياتي از نظر آب و هوایي  »
آموزش کارکنان ترمينال »

ف
اثر بر محيط زيست دريايیحالت شيميايینام محصولردي

اثرات محيط زیستی مضر و ناسازگاری انتظار نمی رودگاز مایع شده تحت فشار و غيرقابل حل در آببوتادین1

مایع فرار و قابل حل در آبمتانول2
ماندگاری پایينی در محيط دارد و فاقد تجمع زیستی است، ولی در 
مواجهه با آبزیان به صورت مستقيم یا حل شده در آب سمی است

قبل از پليمر شدن برای آبزیان سمی استمایع غيرقابل حل در آباستایرن3

ممكن است سميت خفيفي براي آبزیان داشته باشدمایع غيرقابل حل در آبارتوزایلن4

ممكن است سميت خفيفي براي آبزیان داشته باشدمایع غيرقابل حل در آبپارازایلن5

ممكن است سميت خفيفي براي آبزیان داشته باشدمایع غيرقابل حل در آبمتازایلن6

مایع جاذب رطوبت و شربتی شكل و قابل حل در آبمونو اتيلن گالیكول7
نيمه عمری معادل 1 تا 10 روز در آب دارد، تبخير قابل توجهی ندارد 

و دارای سميت متوسط است

اثر سمی بسيار کمی بر موجودات آبزی داردمایع شربتی مانند و جاذب رطوبت و ویسكوزهدی اتيلن گالیكول8

خطر از بين رفتن حيات آبزیان را به همراه داردمایع گازي شكلالیت اند9

خطر از بين رفتن حيات آبزیان را به همراه داردمایع غيرقابل حل در آبهوی اند10

می تواند براي محيط زنده سمي و خطرناک باشدمایع غيرقابل حل در آبرافينت11

براي آبزیان و محيط زندگی آنها بسيار سمی استمایع غيرقابل حل در آببنزن12

برای آبزیان و محيط زیست آنها بسيار سمی استگاز مایع شده بی رنگ تحت فشارآمونياک13

تأثير محيط زیستی انتظار نمی رودگازپروپان14

به طور عملي سمي نيستگازبوتان15

به طور عملي سمي نيستگازاتيلن16

فهرست محصوالت مایع و گازی که توسط بندر پتروشيمی پارس بارگيری می شوند
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الزامات ايمني كشتی های حمل كننده  �
مواد شيميايی 

ــي ترین الزامات  رعایت اصول ایمني یكي از اساس
ــت.  ــدري و دریایي اس ــات بن ــا عملي ــط ب مرتب
ــي در یک بندر باید  ــازوکارهاي مرتبط با ایمن س
ــد که روح و  ــده باش به گونه اي طراحي و تعبيه ش
فرهنگ ایمني را در تمامی عمليات بندري نهادینه 
کند. ایمني به عنوان یكي از شاخص هاي بهره وري 
ــه عمليات اجرایي  ــتم ها، فرایندها و کلي در سيس
ــد دریانوردان  ــتی بای بندر وجود دارد. مالک کش
آموزش دیده در مورد تانكرهای حمل کننده مواد 
ــتخدام کند و آموزش ها باید در  ــيميایی را اس ش
مورد مقررات حمل ایمن و تماس با مواد شيميایی 
ــر  ــد. برای هر عمليات کاپيتان باید یک افس باش
دارای صالحيت که آشنا و مطلع از ایمنی عمليات 
در رابطه با تانكرهای حمل مواد شيميایی است را 
ــد که افسر  به کار گيرد. کاپيتان باید مطمئن باش
ــده تجربه کافی در این زمينه را داشته  انتخاب ش

باشد.
نكات�ی كه الزم اس�ت رعايت ش�ود، در زير 

عنوان شده است:
اطمينان از اینكه هرگونه کاال و محموله موجود • 

در کشتی در مدارک مربوط به حمل بار فهرست 
شده باشد. 

ــی برروی •  ــه یک محموله ترکيب در صورتی ک
ــود، آناليز و تجزیه و تحليل  ــتی حمل می ش کش

الزم برای مشخص شدن ترکيبات خطرناک فراهم 
ــتی در دسترس  ــود. این اطالعات باید در کش ش

باشد. 
ــل از خواص •  ــان از اینكه اطالعات کام اطمين

فيزیكی و شيميایی محموله فراهم شود و به  همراه 
مدارک حمل بار در کشتی موجود باشد.

اطمينان از اینكه دریانوردان از اقدامات احتياطی • 
ــایل ایمنی باخبر باشند و عمليات اضطراری  و مس
در مواقع رخ دادن نشت و یا قرار گرفتن خدمه در 

معرض آالینده های شيميایی در نظر گرفته شود.
اطمينان از اینكه محموله احتياج به نگهدارنده • 

برای جلوگيری از لغزش دارد.

در نظر گرفتن آموزش های اضطراری با استفاده • 
از تجهيزات ایمنی و نجات در فواصل زمانی منظم.

برنامه های موثر آموزشی و تعليمی کمک های • 
ــه ای رخ می دهد،  ــرای مواقعی که حادث اوليه ب

فراهم شود. 
ــر  ــان باید یک افس ــات، کاپيت ــرای هر عملي ب
صالحيت دار را که آشنا با مسایل ایمنی تانكر ها 
ــد اطمينان  ــد. کاپيتان بای ــاب کن ــت، انتخ اس
ــده آموزش  ــر انتخاب ش ــه افس ــل کند ک حاص

مناسب و کافی دیده باشد. 
ــيميایي اغلب براي  ــاي مایع و مواد ش گازه
ــان و محيط و ارگانيزم هاي  جان و مال انس
ــوند. با  ــوب مي ش دریایي یک تهدید محس
ــيميایي از  ــه صنایع گاز مایع و مواد ش اینك
ــيار باالیی برخوردارند،  حدنصاب ایمني بس
ــوان پيش بينی دقيقي  ــختي مي ت ــا به س  ام
ــر زیاد و  ــت مقادی ــه در صورت نش ــرد ک ک
کنترل نشده اي ازLPG  و مواد شيميایي به 

آب چه اتفاقي رخ خواهد داد.
ــع و مواد  ــش مخاطرات حمل گاز مای ــرای کاه ب
شيميایي از طریق دریا باید راهكارهای زیر مدنظر 

قرار گيرد:  
تدوین قانون دقيق و به روز داخلی در خصوص • 

ــع و مواد  ــای حمل گاز مای ــت ترمينال ه مدیری
شيميایي.

مطابقت استاندارد صنایع گاز کشور )IGS( با • 
قانون ها و استانداردهای مدیریت ترمينال های گاز 

مایع و مواد شيميایي.
یک وسيله کمكي، برنامه ریزي مؤثر اقتضایي • 

ــت آمادگي،  ــدف از آن حفظ حال ــت که ه اس
ــورد با  ــا براي برخ ــب روش ه ــع و مناس به موق
ــت. برنامه ریزي اقتضایي  ــرایط اضطراري اس ش
مطلوب، برنامه هاي مدیریت ریسک و طرح هاي 
ــص و تجربيات  ــي بندر باید منافع، تخص امنيت
صنعت را در پروژه هايLPG  و مواد شيميایي 

با هم ترکيب کند. 
فلوچارت مديريت ريسك در حمل ونقل دريايی

59 شماره  192/مرداد ماه 1391
بنــدر و دریـا



برنامه از رده خارج كردن نفتكش های يك جداره پس از شكسته شدن بدنه كشتی نفتكش اريكا و ايجاد آلودگی شديد در 
سواحل فرانسه در دسامبر 1999 مطرح شده و در پی غرق شدن كشتی پرستيژ در سواحل اسپانيا شدت گرفت. حوادث فوق 
منجر به تصويب مقررات جديد و اصالح كنوانس�يون مارپل و خارج از رده كردن كش�تی های تك جداره شد. اجرايي شدن 
قانون دو جداره شدن شناورها با هدف كاهش خطرات زيست  محيطی ناشي از آنها، تغييرات زيادي در بازار عرضه و تقاضاي 
شناورها به وجود آورده است. با توجه به پيامدهاي تصويب و اجراي اين قانون در ايران،  هدف اين تحقيق، بررسي قانون منع 

تردد شناورهای دوجداره براساس كنوانسيون مارپل می باشد.

بررسى قانون منع تردد شناورهاى 
دوجداره براساس کنوانسیون مارپل

زنده ياد  امير سعيد نورامين -  دانشكده اقتصاد مديريت دريا، دانشگاه علوم و فنون دريايی خرمشهر
مصطفی زارع دوست-  اداره كل بندر و دريانوردی بندر امام خمينی)ره(

اسما مفتاح پور - دانشكده اقتصاد مديريت دريا، دانشگاه علوم و فنون دريايی خرمشهر

کشتي های تانكر حامل مواد نفتي عامل اصلي آلودگي محيط زیست دریایي 
ــيون بين المللي جلوگيري از آلودگي ناشي از کشتی ها در  ــتند. کنوانس هس
   IMO ــط ــزاري کنفرانس بين المللي آلودگي دریا توس ــال 1973 با برگ س
ــط پروتكل 1978 اصالح شد. لحاظ کردن  ــيد و متعاقباً توس به تصویب رس
ــيون 1973 با پروتكل 1978 موجب ایجاد کنوانسيون مارپل 78/73  کنوانس
ــيون را امضا کردند، سپس این  ــد و در اکتبر 1982 پانزده کشور کنوانس ش
ــد. این مقررات دربرگيرنده  ــيون در 2 اکتبر 1983 الزم االجرا گردی کنوانس
منابع گوناگون آلودگي ناشي از کشتی ها بوده و هدف اصلي آن، حذف آلودگی 
ــيله نفت و سایر مواد مضر و کاهش تخليه  ــت دریا به وس عمدی محيط زیس
چنين موادی به صورت عمدي یا غيرعمدي، از طریق اعمال قوانين و مقررات 
ــتی ها و بنادر است. از جمله حوادث مرتبط با این کنوانسيون می توان  بر کش
ــاره کرد: کشتي»Amoco Cadiz« که در سواحل انگلستان  به دو مورد اش
به گل زد و 223000 تن نفت خام، آب های منطقه را آلوده کرد، به طوري که 
ــاحل با نفتي به ضخامت 30 ميلي متر آلوده شد و همچنين  130 مایل از س
ــتي »Exxon Valdez« در آالسكا که باعث شكل گيري و الزام  حادثه کش

ساخت تانكرهاي دوجداره شد. 
ــاخته  ــل تانكرها به طور کلي تک جداره س ــيون مارپ قبل از تصویب کنوانس
می شدند، ولي امروزه اغلب تانكرها دوجداره هستند. بعد از حادثه اگزون والدز 
بود که کشور آمریكا قانون آلودگی نفتی 90 را تصویب و الزم االجرا کرد. این 
موضوع در ابتدا از طرف آیمو مورد موافقت قرار نگرفت تا اینكه در سال هاي 
اخير IMO در سال 1992 با توجه به افزایش حوادث، موضوع دوجداره شدن 
تانكرها را تصویب کرد و در سال 1993 براي کشتی های جدید الزم االجرا شد. 
بعد از حادثه کشتی اریكا در سال 1999 پيشنهاد از رده خارج کردن سریع 
تانكرهاي تک جداره دوباره به کميته حفاظت از محيط زیست دریایي تسليم 
ــد. در سال 2002 در پی حادثه کشتی پرستيژ، کميته حفاظت از محيط  ش

زیست جلسه ای در سال 2003 تشكيل داد و هر چه سریع تر قانون عدم تردد 
تانكرهاي تک جداره را تصویب کرد. در سال 2005 برنامه زمان بندي دوجداره 
شدن کليه کشتی های تانكر موجود با توجه به عمرشان، از طرف IMO اعالم 
شد. طبق جدول زمان بندي، کليه تانكرها بایستی یا دوجداره باشند یا اینكه 

1CAS انجام شود، در غير این صورت اجازه تردد در هيچ بندري را ندارند. 
ــه ضميمه 1، 2 و 5  ــران در تيرماه 1376 به س ــالمي ای دولت جمهوري اس
ــاس ضمایم کنوانسيون مارپل، بنادر  ــيون مارپل ملحق شد که بر اس کنوانس
باید به تسهيالتي جهت دریافت مواد زاید از کشتی ها مجهز شوند و مواد زاید 
مربوط به مواد نفتي و ضایعات نفتي، روغن سوخته و لجن، آب خن و زباله را 
از شناورها دریافت کنند. در حال حاضر اقدامات الزم جهت طي مراحل قانوني 

الحاق به سه ضميمه 3، 4 و 6 در حال انجام است.
ــازمان بنادر و  ــوردی )IMO( و ابالغ س ــازمان جهانی دریان طبق قوانين س
ــور باید  ــتی های تانكر ورودی به بنادر کش دریانوردی، از تاریخ 89/6/31 کش
ــتی های تک جداره از تاریخ فوق به بنادر داخلی  ــند و ورود کش دوجداره باش
ــت. بدیهی است که این امر تبعات و تأثير بسيار مهمی بر صنایع  ممنوع اس
دریایی، کشتيرانی، کشتی سازی، بنادر و اقتصاد دریایی خواهد داشت که در 

ذیل به آنها اشاره خواهد شد:
هزینه ساخت کشتی های دوجداره به دليل ساختمان خاص و مصرف مواد • 

اوليه بيشتر افزایش می یابد که عمدتاً مالكان کشتی ها و شرکت های کشتيرانی 
متحمل این هزینه خواهند شد.

به دليل کاهش فضای قابل بارگيری در تانكرهای دوجداره و کاهش تناژ • 
بارگيری، این گونه کشتی ها بار کمتری حمل می کنند و درآمد کمتری هم از 
حمل ونقل دریایی خواهند داشت که باز هم مالكان و شرکت های کشتيرانی 

متحمل این هزینه و کاهش درآمد خواهند شد.

1 - Conditional Assessment Scheme
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به دليل کاهش تعداد تانكر های ورودی به بنادر به جهت ممنوعيت ورود • 
کشتی های تک جداره، درآمدهای بندری و شرکت های کشتيرانی و خدمات 

دریایی و ... از محل عوارض بندری کاهش خواهد یافت.
ــتی های •  ــل افزایش فضاهای بين دیوارها و مخازن داخلی در کش به دلي

ــا افزایش یافته و هزینه تعمير و  ــداره ميزان رطوبت و خوردگی در آنه دوج
نگهداری و داکينگ آنها نيز افزایش پيدا می کند.

ــتر ساختار کشتی های دوجداره، هنگام •  به دليل استحكام و مقاومت بيش
ــتری از خود نشان داده و خسارت  حوادث طبيعی و غيرطبيعی مقاومت بيش
کمتری می بينند و آلودگی احتمالی ایجادشده نيز بسيار کمتر خواهد بود که 
این باعث کاهش بسيار زیاد خسارات و هزینه های پاکسازی احتمالی خواهد شد.

كاربرد كنوانسيون مارپل:  �
در خصوص کشتی هایی که حق برافراشتن پرچم یک دولت عضو را داشته • 

باشند.
در خصوص کشتی هایی که حق برافراشتن پرچم یک دولت عضو را ندارند، • 

ولی تحت نظر آنها بهره برداری می شوند.
ــيون ممنوع است و مجازات ها باید تحت •   هرگونه تخلف از الزامات کنوانس

قوانين دستگاه اجرایي کشتی متخلف صورت پذیرد. همچنين هرگونه تخلف 
در منطقه تحت حاکميت هر دولت عضو ممنوع است و مجازات ها باید تحت 

مقررات همان دولت عضو انجام شود. 
ــتنداتي  چنانچه تخليه یا آلودگي رخ دهد، هر دولت عضو باید مدارک و مس
ــه حاوي چنين مواد  ــواد مضر یا جریاني از مواد ک ــان دهنده تخليه م که نش
مضري باشد که باعث تخلف از مفاد کنوانسيون گردد را جهت مرجع دریایي 
ــتي تهيه و ارایه کند و هنگامي که یک دولت عضو،  دولت صاحب پرچم کش
ــانحه آلودگي دریافت کرد، باید بالفاصله مرجع دریایي  گزارشي مبني بر س
ــتي آلوده کننده را از وقوع سانحه آلودگي مطلع کند. در صورتي که یک  کش
سانحه دربردارنده اثرات مضر مهمي براي محيط زیست باشد، دولت های عضو 
باید به سانحه رسيدگي کرده و متخلفين به دادگاه معرفي شوند و مجازات ها 

باید به اندازه کافی محكم باشند تا از وقوع مجدد تخلف جلوگيری کنند. 

ط�رح اضط�راري آلودگ�ي نفت�ي مرب�وط ب�ه كش�تي براي  �
نفتكش هايGT  150 و باالتر: 

 •  SOPEP 150  بایستی GT 400   و نفتكش های GTتمام کشتی هاي
را بر روي کشتي داشته باشند.

تمام نفتكش های با deadweight 5,000 یا باالتر باید به سيستم مكانيزه • 
محاسبه تعادل و مقاومت بدنه  مستقر در ساحل دسترسی داشته باشند. 

SOPEP باید حاوی اطالعاتی از قبيل اسامی سازمان ها یا مقامات مسئول • 
ــوانح آلودگی، جزئيات اقدامات مورد نياز برای کاهش یا کنترل  در هنگام س
آلودگی و فرآیندهای مورد نياز و نقاط تماس برای هماهنگ سازی اقدامات با 

مقامات محلی و ملی  باشد.

الزامات فضاي موتورخانه تمام كشتی ها:  �
کليه کشتی هاي با ظرفيت باالي GT400 باید مجهز به مخزن یا مخازن • 

جهت نگهداري لجن با توجه به طول سفر و نوع ماشين آالت خود باشند.
سيستم لوله کشي ورودي و خروجي لجن نباید مستقيم به دریا بریزد.• 
استفاده از سيستم اتصال تخليه استاندارد براي لجن الزامي است.• 

موارد عمومی در ارتباط با تخليه در دريا: �
هرگاه اثری از آلودگی نفتی در سطح آب کشور عضو کنوانسيون باشد، • 

ــرایط آب  آن عضو باید تحقيقات خود را در ارتباط با آلودگی با توجه به ش
ــرعت کشتی، سایر عواملی که باعث مشاهده  ــير حرکت و س و هوا، باد، مس

ــت تخليه نفتی را مورد  ــت یا هرگونه ثب ــير آلودگی در آن محدوده اس مس
بررسی قرار دهد.

ــيميایی یا ترکيباتی که ایجاد خطر زیست محيطی یا •  هيچ گونه تخليه ش
انسانی می کند، مجاز نخواهد بود.

ــرد، باید تا زمان تحویل به •  ــات نفتی که نمی توان به دریا تخليه ک ضایع
تسهيالت ساحلی روی کشتی باقی بمانند. 

كنترل تخليه مواد نفتی داخل مناطق ويژه:  �
 GT400 هرگونه تخليه مواد نفتی و ترکيبات آن برای کشتی های با ظرفيت

صرفاً با وجود تمامی شرایط ذیل امكان پذیر است:
کشتی در مسيرحرکت باشد.• 
ترکيبات نفتی که تخليه می شوند از دستگاه فيلترینگ نفتی مجهز به عالیم • 

صوتی هشداری وppm15 عبور کنند.
منشأ مواد نفتی از خن پمپ خانه بار تانكرها نباشد.• 
ترکيبات نفتی، در تانكرها، از مواد نفتی بازمانده از بار نباشد.• 
درخصوص منطقه انتراکتيک هرگونه تخليه مواد نفتی ممنوع است.• 

كنترل تخليه مواد نفتی خارج از مناطق ويژه:  �
 GT400 هرگونه تخليه مواد نفتی و ترکيبات آن برای کشتی های با ظرفيت

تنها با وجود تمامی شرایط ذیل امكان پذیر است:
کشتی در مسيرحرکت باشد.• 
ترکيبات نفتی که تخليه می شوند، از دستگاه فيلترینگ نفتی عبور کنند. • 
ميزان مواد نفتی موجود از ppm15 تجاوز نكند.• 
منشأ مواد نفتی از خن پمپ خانه بار تانكرها نباشد.• 
ترکيبات نفتی، در تانكرها، از مواد نفتی بازمانده از بار نباشد.• 
فاصله از نزدیک ترین خشكی 50 مایل باشد .• 
بيشترین نسبت خروجی 30 ليتر در یک مایل دریایی باشد.• 
ــد از 1/15000 کل بار که •  ــرای تانكرهای موجود، ميزان کل تخليه نبای ب

بازمانده از آن تشكيل شده، بيشتر باشد.
برای تانكرهای جدید ميزان کل تخليه نباید از 1/30000 کل بار که بازمانده • 

از آن تشكيل شده، بيشتر باشد.
تخليه از طریق ODME صورت گيرد.• 

� :)SOPEP( جلوگيري از آلودگي ناشي از يك سانحه نفتی
ــتی های غير از تانكر با  ــتی تانكر با ظرفيت GT150 و باالتر و کش هرکش
ــده توسط مسوول  ظرفيت GT400 و باالتر باید دارای SOPEP تایيد ش
دریایی مربوطه باشد. این طرح باید به زبان فرمانده و افسران کشتی تنظيم 

شود و شامل موارد ذیل باشد:
مراحلی که باید فرمانده و افسران کشتی در زمان آلودگی آن را اجرا کنند.• 
ليست افرادی که در مواقع اضطراری باید با آنها تماس برقرار کرد.• 
ــرار باید آن را •  ــرایط اضط ــتی در ش مراحل و اقداماتی که افراد روی کش

پيگيری کنند.
ــی اقدامات خود با •  ــتی تا جهت هماهنگ ــل و نقاط تماس افراد کش مراح

مسووالن ملی و محلی در ارتباط با مقابله با آلودگی تماس بگيرند.
ــي سریع به •  ــتی های تانكر با DWT5000 و باالتر باید دسترس تمام کش

برنامه های ساحلي و کامپيوتري محاسبه قدرت ساختاری بازمانده و پایداري در 
برابر خسارات را داشته باشند.  
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ــعه و رشد ماشين آالت  در محيط هاي صنعتی – خدماتی نظير بنادر با توس
ــرات گوناگون قرار دارند و  ــزات، افراد و کارکنان غالبا در معرض خط و تجهي
ــرفت فن آوری و افزایش کاربرد ماشين آالت جهت توليد خدمات، این  با پيش

مخاطرات و احتمال بروز حوادث فزونی مي یابد.
»ایمنی کانتينر« در صنعت حمل ونقل و عمليات کانتينری به مجموعه تدابير، 
اصول و مقرراتی گفته مي شود که با به کار گرفتن آنها مي توان نيروي انسانی و 
دارایي ها را در برابر خطرات گوناگون در محيط بندری به گونه اي مؤثر و کارا 
نگهداری کرد و به این وسيله یک محيط کار بی خطر و ایمن در جهت افزایش 
ــازي  ــی و بهره وري منابع به و جود آورد. تحقيق حاضر با هدف ایمن س کارای
ــوادث کانتينری در  ــرد کاهش هزینه، زمان و ح ــات کانتينری با رویك عملي
ــده است. این پژوهش توصيفي تبييني است و به مطالعه ابعاد  بنادر انجام ش
ــازي ترمينال هاي کانتينري  قوانين و مقررات بين المللي در ارتباط با ایمن س
مي پردازد. برای دستيابی به یافته هاي پژوهش با استفاده از مطالعه قوانين و 
مقررات بين المللی به بررسی و تفسير روش هاي استاندارد تخليه و بارگيری 
در بنادر پرداخته و اثرات آن بر استاندارد سازي و ایمنی عمليات کانتينری را 
مورد بحث و بررسی قرار مي دهد. هدف اصلي تحقيق آسيب شناسي ایمني 
ــتانداردهاي بين المللي و شرح  در ترمينال هاي کانتينري از طریق معرفي اس
الزامات مربوط به این استانداردها، در نتيجه شناسایي نقاط ضعف در ایمني 
فرآیند هاي عملياتي مي باشد. تالش نگارنده معطوف به مقایسه مطالعات انجام 
ــده با استانداردهاي موجود جهت ایجاد چارچوبي براي پيشگيري از تكرار  ش

حوادث در ترمينال هاي کانتينر مي باشد.
ــل هاي مختلف بنادر از یک سو منجر به تغييرات اساسي در  شكل گيري نس

نحوه سازمان دهي بنادر شد و از سوي دیگر خصوصي سازي در بنادر موجب 
واگذاري بيشتر امور به بخش خصوصي و تاثير زیاد آن بر روي سالمت و ایمني 
ــرفت صنعت  حمل ونقل  کارکنان و فرآیند هاي عملياتي بود. اکنون روند پيش
ــت در بنادر گام برمي دارد ، زیرا با  ــوي بهبود ایمني و بهداش کانتينري به س
پيشرفت و توسعه حمل ونقل، خطرات )Hazards( جدیدي در بنادر به وجود 
ــخت محسوب مي شود و  ــاغل س ــت و لذا کار در بنادر به عنوان مش آمده اس

احتمال بروز حوادث در این مشاغل قوت گرفته است.
ــعه یافتگي نيازمند ارتقاي  ــيدن به سطح باالي توس بنابراین بنادر براي رس
ــرایط خاص  ــت کار در فرآیند هاي عملياتي تحت ش ــل ایمني و بهداش عوام
ــت کار باید بر پایه کدها  ــتند و این خط مشي هاي ایمني و بهداش خود هس
و کنوانسيون هاي بين المللي نظيرIMDG, CSC, ISO, ILO باشد. براي 
آشنایي با کنوانسيون هاي بين المللي مربوط به ایمن سازي عمليات کانتينري 

در ادامه به شرح کلي این کنوانسيون ها پرداخته مي شود :
1. سازمان بين المللی كار 

International Labor Organization)ILO(
مهم ترین رسالت وماموریت سازمان بين المللی کار اقدام در جهت بهبود شرایط 
ــازمان بين المللی  ــيس س ــت. از زمان تاس کار در جهان و پيرو آن در بنادر اس
ــازمان درگير تدوین معيارهایی جهت بهبود شرایط  ــال1919 این س کاردر س
کار بوده است. این معيار ها به صورت مقاوله نامه و توصيه نامه مجموعه حقوق 
ــكيل مي دهند. رعایت معيارهای بين المللی کار از طرف  بين المللی کار را تش
تمامی کشورهای جهان تا آنجا اهميت پيدا کرده است که رعایت معيارهای کار 
تحت عنوان شرایط اجتماعی )Social Clause( را برای عضویت در سازمان 

ایمني ترمینال هاي 
کانتینري از منظر 
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تجارت جهانی )WTO( به عنوان یكی از شرایط ورودی پيشنهاد نموده اند.
ــوع حفاظت کارگران  ــال 1932 با موض ــماره 32 در س 1- 1- مقاوله نامه ش
ــوادث تصویب و بنادر را ملزم به تهيه تمهيدات الزم در این  ــادر در برابر ح بن

خصوصی نمود.
ــماره 137 که مقاوله نامه کار در بندر ناميده مي شود  1-2- مقاوله نامه ش
ــاي جابه جایی کاال در  ــه تغييرات در روش ه ــي دارد که با توجه ب بيان م
ــد مكانيكی و خودکارشدن رویه ها و فرایندهای  بنادر )مانند کانتينر( ورش
ــتری خواهد یافت با در نظر  ــترش بيش عملياتی احتماالً این تغييرات گس
ــتن از زمان توقف  ــریع در حمل کاال، کاس ــه تغييرات با تس ــن اینك گرفت
کشتی دربنادر و کاهش هزینه حمل ونقل، در مجموع به نفع اقتصاد کشور 
ــت، باید تدابيري به کارگرفته شود تا کارگران بنادر در مزایای  ذی نفع اس
حاصل از روش هاي نوین قانونمند کردن شغل و تثبيت درآمد و تدابيري 
ــرایط زندگی و کار افراد ذی نفع و ایمنی و بهداشت کار  دیگر مربوط به ش

در بندر سهيم شوند.
 1-3- مقاوله نامه شماره 152 که مقاوله نامه ایمنی و بهداشت شغلی )کار 
ــيد و شامل  ــود، در 25 ژوئن 1979 به تصویب رس در بندر( ناميده مي ش
ــداری کارگاه و تجهيزات و  ــازي و نگه ــررات کلی در ارتباط با آماده س مق
ــال توصيه هاي  ــت که در همان س ــتفاده از روش هاي کار به نحوی اس اس
 Occupational Safety and( 160 تكميلی به نام مقاوله نامه شماره
و  ــكل گيری  ش  )Health Dock Worker Recommendation

منتشر شد.
ــالمت کارکنان و  ــوالت تكنيكی در بنادر و توجه مدیریت به س 1-4- تح
ــتورالعمل  ــد تا دس کارگران و نگرش های جدید به این موضوع موجب ش
جدیدی به نام Code of Practice on Health in Port ارایه شود 

که شامل کليه خطرات احتمالی در فرایندهای شغلی بنادر است. 

2. س�ازمان بين المللي برای استاندارد سازي 
 ISO )International Organization

 )for Standardization
ــازمان ISO در 23 فوریه 1947 تاسيس شد  س
ــتانداردها برای امكانات  ــعه اس و هدف آن توس
ــترش  ــادالت کاالیی و گس ــه در مب ــه کاررفت ب
ــی در زمينه هاي فكری،  همكاری های بين الملل
علمی، فنی و اقتصادی بود. پس از رشد و توسعه 
صنعت کانتينری در حمل و نقل کاال و افزایش 
ــر  ــتفاده از کانتين ــان کاال در اس ــل صاحب تمای
ــبت به تعيين ابعاد استاندارد  سازمان ISO نس

کانتينر اقدام نمود. 
ــام حمل ونقل در روش  ــون از کانتينر برای انج چ
Door to Door استفاده مي شود، لذا تعيين عيار 
قانونی برای آن از اهميت ویژه اي برخوردار است و 
مشخصات آن از قبيل ابعاد، ساختمان، شيوه هاي 
آزمایش و غيره برای استفاده از تجهيزات استاندارد 
ــخص شده است. این مشخصات نه  و همگون مش
تنها باعث دگرگونی در حمل ونقل کانتينری شد، 
بلكه افزایش ميزان ایمنی را با استفاده از شيوه هاي 
ــيله کانتينر  ــل محموله به وس مختلف حمل ونق
 ISO ــاس مقررات ــت. بر اس ــته اس به دنبال داش
کانتينر هاي ایمن باید داراي مشخصات و شرایط 

ذیل باشند:
ــتحكام دایمی برای  2-1- صحت خصوصيات و اس
چندین بار استفاده در زنجيره حمل ونقل را دارا باشد. 

2-2- به سهولت در شيوه هاي مختلف حمل ونقل قابل استفاده و حمل باشد. 
ــاختمان آن به کار برود که هميشه آماده جابه جایی در  2-3- وسایلی در س

شرایط ایمن باشد.
ــاخته شده باشد که بتوان به سهولت و در شرایط  2-4- طوری طراحی و س

ایمن، در آن کاال بارگيری و تخليه شود. 
 2-5- طراحی و ساخت آن به گونه اي باشد که با وسایل و تجهيزات استاندارد 

تخليه و بارگيری قابليت جابه جایی و حمل ایمن را داشته باشد. 
2-6- دارای خاصيت نفوذ ناپذیری آب و جلوگيری از تاثيرات بدآب و هوایی 

به داخل آن باشد. 
ــد که بتوان در هنگام حمل ونقل بين المللی  ــد دارای دریچه اي باش 2-7- بای

به وسيله گمرک مهر و موم کرد.
ــده درحمل و نقل کانتينری و ماهيت ذاتی  ــرفت هاي به وجود آم امروزه پيش
ــازندگان کانتينر را به  ــل کانتينری س ــرعت وایمنی در صنعت حمل ونق س
ــاختار کانتينرها به وجود آورند،  ــویی هدایت مي کند تا تغييراتی را در س س

خسارت وارده به کانتینر بر مبنای ایجاد خسارت
درصد /كل محل ايجاد خسارت رديف

60 ترمينال ها 1
15 جاده ها 2
15 راه آهن 3
10 دریا / کشتی 4

تقریبا ناچيز هواپيما 5
خسارت وارده به کانتینر بر مبنای محل اصابت

درصد /كل محل اصابت رديف
30 سقف کانتينر 1
15 دیواره هاي جانبی کانتينر 2
15 درب کانتينر 3
15 کف کانتينر 4
25 سایرقسمت هاي کانتينر 5

خسارت وارده به کانتینر برمبنای عامل خسارت
درصد /كل محل اصابت رديف

50 بی مباالتی در جابه جایی 1
25 بی توجهی در انبارداری و بستن روی کشتی 2
10 فشارهاي بيش ازحد هنگام حمل و نقل )بدی شرایط جوی( 3
5 سایرعوامل از جمله ضعف بدنه کانتينر 4

»ایمن�ی کانتینر« در صنع�ت حمل ونقل و عملیات 
کانتینری به مجموعه تدابیر، اصول و مقرراتی گفته 
مي ش�ود که با به کار گرفتن آنه�ا مي توان نیروي 
انس�انی و دارایي ها را در براب�ر خطرات گوناگون 
در محی�ط بندری ب�ه گونه اي مؤث�ر و کارا 

نگهداری کرد
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ــته باشند و کمترین  ــتحكم و نفوذناپذیر داش به گونه اي که بدنه اي کاماَل مس
ــند. همچنين قابل رهگيری و ارزیابي  نياز به تعميرات و نگهداری را دارا باش
باشند، به طوری که صاحبان کاال و گمرگ همواره بتوانند از طریق پلمپ هاي 
ــمندی )Electronic Seals( که روی آنها نصب است آنها را رهگيری  هوش

کرده و بتوانند انواع سنسورها را برای کنترل محموله داخل آن نصب کنند.
 International Convention( 3. كنوانس�يون كانتينر هاي ايمن 

for Safe Containers( CSC
ــمی کردن الزامات  ــال 1972 با تشخيص مزایای رس ــيون در س این کنوانس
ایمنی مشترک در زمينه حفظ ایمنی کامل جان افراد در هنگام رویهم چينی 
ــهيل حمل ونقل بين المللی کانتينر توسط  و حمل ونقل کانتينر، همچنين تس
ــد. در این کنوانسيون جهت  ــازمان بين المللي دریانوردي )IMO( تهيه ش س
تضمين ایمنی کار با کانتينر تاکيد مي شود تا در تمامی مراحل کار با کانتينر 
نيروهای وارده به آن حاصل از حرکت، جای گيری، رویهم چينی و وزن کانتينر پر 
و نيروهای بيرونی بيشتر از استحكام طرح کانتينر نشود. در این راستا کنوانسيون 

به منظور نگهداری و عمليات استاندارد کانتينری به دو نكته تاکيد مي  کند: 
الف( کانتينر به گونه اي نگهداری شود که در معرض نيروهایی بيش از نيروهای 

پيش بينی شده در طراحی آن قرار نگيرد. 
ب( محموله کانتينر طبق رویه هاي توصيه شده تجارت به گونه اي چيده شود 
که نيروهایی بيش از نيروهای پيش بينی شده در طراحی کانتينر وارد نشود.

همچنين طبق این کنوانسيون آزمایش ها و رویه هاي آزمایش گوناگون جهت 
تایيد ایمنی ساختار کانتينرچه در زمان ساخت و چه در حالت بهره برداری 

به عمل خواهد آمد. 
 IMDG 4. دس�تورالعمل بين الملل�ي حم�ل كااله�ای خطرن�اک

)Code( International Maritime Dangerous Goods
سازمان بين المللی دریانوری IMO مجموعه قوانينی را در مورد حمل ونقل 
ــرای کاهش مخاطرات موجود در  ــای خطرناک از راه دریا و اقداماتی ب کااله

هنگام جابه جایی و نگهداری کاالهای خطرناک در بنادر به عمل آورده است. 
در سال 1973 مجمع IMO به وسيله قطعنامه A VIII28توصيه نامه  اي 
را در مورد اصول ایمنی کار با کاالهای خطرناک در بنادر و لنگرگاه ها انتشار 
داد تا بدین وسيله آنها بتوانند انبارداری و جابه جایی ایمن کاالهای خطرناک 

را تامين کنند. 
نتيجه  گيری  �

ــيا از  ــان و منطقه آس ــطح جه ــری در س ــارت کانتين ــتابان تج ــعه ش توس
ــل اول بنادر  ــذار از نس ــان و گ ــریع بنادر جه ــعه س ــد و توس ــو و رش یک س
ــادر بن ــارم  ــــل چه ــه نس ب  )Handling&Wearhousing Base( 
 )Foot Loose( از سوی دیگر، توجه مشتریان )کشتيرانی ها و صاحبان کاال( 
به سرعت و ایمنی ارایه خدمات بندری در راستای کاهش قيمت تمام شده لزوم 
ــتر و عيار قانونی در قالب استانداردها و کدهای بين المللی را بيش از  ایجاد بس
پيش در ترمينال کانتينر از اهميت قاطعی برخوردار مي سازد، لذا شایسته است 
مدیران صنعت کانتينری کشور به همان اندازه که به کميت و کيفيت توليد با 
ــت نيز تعهد و  هزینه حداقل فكر مي کنند، به مقررات و موارد ایمنی و بهداش
توجه نشان دهند. هر بندری برای رسيدن به سطح مطلوبي از توسعه یافتگی 
نيازمند به ارتقای عوامل ایمنی و بهداشت کار و استقرار سيستم مدیریت ایمنی 

و بهداشت حرفه اي است. 
اقدامات پيش�گيری از وقوع حوادث در ترمينال كانتينر براساس 

كنوانسيون هاي بين المللی: 
ILO الف( سازمان بين المللي

ــت کار و سازمان دهی گروه های کارگری •  ارتقای عوامل ایمنی و بهداش
در قالب این کنوانسيون 

انتخاب کارگران طبق شایستگی هاي الزم• 
توجه به توانایی هاي جسمانی کارگران در راستای ایمنی و بهره وري کار• 
آموزش هاي الزم در بدو استخدام• 
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ــت، بيمه و خدمات تامين •  ــتم هاي پرداخ توجه به بهبود وضعيت سيس
اجتماعی

تدوین و اجرای برنامه هاي آموزشی سازمان یافته و تخصصی• 
بهبود مستمر وضعيت ایمنی و بهداشت شغلی کارگران• 

CSC ب ( كنوانسيون
بر اساس یک مطالعه موردی )Case Study( کليه خسارت هاي وارده 
ــت که  ــده اس ــي ش بر کانتينر در ترمينال هاي کانتينري تحليل و بررس

نتایج این مطالعه در جدول زیر ارایه مي شود:
ــارتداده ها نشان مي دهد  ــارت وارده به کانتينر بر مبنای ایجاد خس خس
ــر و کاالی محتوی آن در  ــارت هاي وارده به کانتين ــترین خس که بيش
ــتقرار و اجرای مقررات  ــاي کانتينری به وجود مي آید. لذا اس ترمينال ه
ــال کانتينر با توجه  ــای عملياتی ترمين ــيون CSC در فرآینده کنوانس
ــيون )ایمنی جان افراد و تسهيل در حمل ونقل  ــالت این کنوانس به رس
ــی مورد تایيد بندر جهت کنترل  ــات بازرس بين المللی( از طریق موسس

موارد ذیل الزم و ضروری است:
 • CSC( ــر ــاختار کانتين ــوص ایمنی س ــی در خص ــرل و بازرس کنت

SAFTETY APPROVAL(کنترل تمامی مراحل کارکرد کانتينر، 
ــل از حرکت، جایگزینی، روی هم چينی،  ــه گونه اي که نيروهای حاص ب
وزن کانتينر پر و نيروهای بيرونی نباید بيشتر از استحكام طرح کانتينر 

باشد.
 اعمال کنترل در نگهداری کانتينر، به گونه اي که در معرض نيروهای • 

بيش از نيروهای پيش بينی شده قرار نگيرد. 
 نظارت و کنترل در این خصوص که محموله کانتينر طبق رویه هاي • 

ــود که نيروهای  ــده در حمل ونقل دریایی به گونه اي چيده ش توصيه ش
پيش بينی شده در طراحی کانتينر وارد نشود.

ISO ج ( سازمان بين المللي
انتخاب کانتينر واستفاده از آن در عمليات استافينگ بایستی با توجه • 

به ماهيت و نوع کاال انجام شود
ــتاندارد )Cargo Securing( در الشينگ •  ــتفاده از تجهيزات اس اس

کاال و کانتينر
کارگزاران بندری )Packing Company ( بایستی اطالعات کاملی • 

ــول حمل ونقل کانتينر )دریایی -  ــارهای دیناميكی که در ط از انواع فش
زميني( به آن وارد مي شود، داشته باشند )لزوم آموزش هاي تخصصی( 

ــری و حمل ایمن در جابه جایی •  ــتفاده از تجهيزات تخليه و بارگي  اس
کانتينر 

ــتافينگ •  ــكل و ارتفاع واحد کاال در هنگام اس توجه به اندازه، وزن، ش
برای جلوگيری از فشارهای کاال به کانتينر درحين حمل 

ــارهای اقليمی )Climatic Strains(، فشارهای زیست •  توجه به فش
 Chemical( فشارهای شيميایی ،)Biological Strains( ــناختی ش

Strains( در هنگام بسته بندی و استافينگ کاال در داخل کانتينر
ــک کانتينر •  ــای مختلف در ی ــتانداردهای چيدمان کااله ــت اس رعای

)LCL کانتينر هاي(
انجام بازرسی و کنترل هاي الزم در بدنه کانتينر ) داخل- بيرون( قبل • 

و بعد از استافينگ

 Code IMDG د( دستورالعمل بين المللي
همان طور که قبال اشاره شد ، کد بين المللی کاالهای خطرناک در حمل ونقل 
ــط  ــيون SOLAS توس دریایی )IMDG Code( در فصل هفتم کنوانس
IMO تدوین شد. اقدامات پيشگيرانه ایمنی برای کاالهای نه گانه خطرناک 

در ترمينال هاي کانتينر شامل موارد ذیل است:
ــرادی که درگير  حمل ونقل و نگهداری کاالی خطرناک •  آموزش تمامی اف

هستند
ــه در عمليات حمل ونقل، جابه جایی و نگهداری کاالهای •  تدوین برنام

خطرناک
برنامه ریزي در پذیرش کاالی خطرناک در ترمينال کانتينر• 
توجه به برچسب گذاري روی کانتينر هاي محتوی کاالی خطرناک• 
ــتور العمل هاي •  صفافی کانتينر هاي محتوی کاالی خطرناک طبق دس

موجود
ــازگاری و •  ــاس س تفكيک کانتينر هاي محتوی کاالی خطرناک بر اس

ناسازگاری آنها
تهيه تمهيدات ویژه از سوی ) Cargo Interest ( ها در نحوه رفتار • 

با کانتينرهای محتوی کاالی خطرناک. 

منابع:
کنوانسيون کانتينر هاي ایمن، مولف: سازمان بنادر و دریانوردی، سال انتشار1381، تهران

مقاوله نامه هاي بين المللی کار/ مولف: محمدرضا سپهری / سال انتشار1381. تهران
Guidelines on Occupational Safety and Health Management 
System

IMO/ILO/UN ECE Guidelines for Packing of Cargo Transport 
Units )2002 Edi Hon(
International Convention for Safe Containers )CSC(. 1972
International Maritime Dangerous Goods Code )IMDG Code(
ISO 1996 series1 Freight Containers- Speci�cation and testing

Occupational Safety and Health)Dock Worker(Convention

Occupational Health Service Convention1985
Protection of Workers, Personal data, ILO code of Practice 1997
 Recommendation on the safe transports of dangerous cargoes 
and related activities in port areas)1995 edition(
Working Environment )Air Pollution, Noise and Vibration(.

چ�ون از کانتین�ر برای انجام حمل ونق�ل در روش 
Door to Door استفاده مي شود، لذا تعیین عیار 
قانونی برای آن از اهمیت ویژه اي برخوردار است و 
مشخصات آن از قبیل ابعاد، ساختمان، شیوه هاي 
آزمایش و غیره برای اس�تفاده از تجهیزات 

استاندارد و همگون مشخص شده است
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پس از ماجراي 11 سپتامبر 2001 و بروز بحران 
ــاید  امنيتی در خاک ایاالت متحده آمریكا که ش
ــرویس های  ــوی س ــاخته از س هم اقدامی خودس
ــد، مالحظات ایمني و  امنيتی آن دولت بوده باش
امنيتي در راس امور و دغدغه های بين المللي قرار 
گرفت. انبوه رنگارنگي از اقدامات امنيتي یک جانبه 
ــكارات و نوآوري هاي  ــه، مقررات و ابت و چندجانب
ــمگير در عرصه امنيت دریانوردی به منصه  چش
ــت که نبض  ــد و این به دليل آن اس ــور درآم ظه
ــاً در عرصه  ــي در جهان عمدت ــاد و بازرگان اقتص

حمل ونقل دریایي می تپد. 

اهداف
سياسي - امنيتي  �

ــال 2001، دولت هاي غربي و به ویژه ایاالت  در س
متحده آمریكا بنادر و کشتی ها را اهداف مناسبي 
براي حمالت تروریستي ارزیابي کردند و در ادامه 

آیین نامه بین المللي امنیت دریانوردي ISPS Code؛ 

فرصت یا تهدید
حميد اعتضادي، رئيس اداره امنيت دريانوردی 

سازمان بنادر و دريانوردی

بیش از 7 س��ال اس��ت که آیین نامه بین المللي امنیت کشتي و تس��هیالت بندري )ISPS Code( به عنوان فصلي نو آن هم با بار صرفًا 
امنیتي و ضدتروریستي در کنوانسیون سوالس حضور یافته و مفاد و مقررات مرتبط با آن به دلیل برخورداري از قید »امنیتي« توجه 

همگان را در صنعت حمل ونقل دریانوردي به خود معطوف کرده است. 
ش��اید بتوان مهم ترین و تعیین کننده ترین دغدغه اصلي ارایه این مقاله را نقش و س��هم قابل توجه جمهوري اس��المي ایران در اجراي

ISPS  و الزامي که در پیاده سازی آیین نامه یادشده داشته است، دانست. تاکنون 35 عنوان تسهیالت بندري و افزون بر 300 فروند 
شناور غیرنظامي تحت پرچم جمهوري اسالمي ایران به دلیل مشمول بودن، با الزامات ISPS منطبق شده اند و قریب به 20 فقره سند 
اصالحي و پیش��نهادي پیرامون موضوعات امنیت دریانوردي با نام مقدس جمهوري اسالمي ایران از سوي هیأت های اعزامي سازمان 
بنادر و دریانوردي در مقام مرجع دریایي کش��ور در نشست هاي رس��مي کمیته ایمني دریانوردي و سایر اجالس هاي بین المللي ارایه 
ش��ده اس��ت و همین حضور فعال در عرصه امنیت دریانوردي آن هم در ابعاد بین المللي و فرامرزي آن، به خوبي این زمینه را فراهم 

کرده که بتوان از منظر یک منتقد به آیین نامه بین المللي امنیت دریانوردي نظر افکند.
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سياست هاي خصمانه ای که نسبت به تعدادي از 
کشورهاي در حال توسعه داشتند، طي چند سال 
گذشته از این موضوع به صورت ابزاري براي اتخاذ 
تمهيدات سخت امنيتي در عرصه دریانوردي سود 
برده و هر جا که می خواستند مقاصد سياسي خود 
را در بخش هایي به پيش ببرند، به راحتي آیين نامه 
را مستمسک اميال بلندپروازانه خود قرار داده اند. 

 اقتصادي  �
ــزات امنيتي و  ــي تجهي ــدم همخوان ــه دليل ع ب
ــتی ها با الزامات  نظارتي موجود در بنادر و در کش
و خواست هاي ISPS شرکت های توليدی بسياری 
ــوردی و به ویژه در حوزه  ــه در امر صنعت دریان ک
ــوی  توليدات ایمنی در حال فعاليت بودند، به س
ــداردهنده، کنترلی و نظارتی  توليد تجهيزات هش
ــوردی روی آوردند. منافع  ــوزه امنيت دریان در ح
اقتصادی که آیين نامه برای بسياری از شرکت های 
بزرگ اروپایی و آمریكایی به ارمغان آورده، گویای 
اهميت اقتصادی ISPS است. آن قدر سود و منافع 
در این حوزه وجود دارد که دیگر کسی به این مهم 
ــتگاه یا تجهيزات امنيتی  نمی پردازد که فالن دس
چه بهره دهی و اثربخشی داشته است و فقط خرید 

و نصب آن یک ضرورت اعالم می شود.  
ــا، تجهيزات  ــرای اثبات این ادع ــن نمونه ب بهتری
مربوط به زنگ خطر امنيت کشتی )SSAS( است 
که در اکثر مواقع و شرایط نشان داده که بيش از 
آنكه ممد باشد، مخل است و در شرایطی که باید 
ــود بی اثر و در بهترین حالت کم اثر  مفيد واقع ش
ــومالی  ــت. دزدی دریایی در آب های س ــوده اس ب
ــيله هشدار امنيتی را  به خوبی بی اثر بودن این وس

عيان ساخت. 
اثرات  �

ــت در صنعت حمل ونقل کم و بيش همانند  امني
ــت. در عرصه  امنيت در عرصه رایانه و نرم افزار اس
ــري براي حمالت  ــن آوري اطالعات، حد و حص ف
ویروسي و هكرها نمي توان ترسيم کرد. مطالعاتي 
که در برخي از بنادر کشورهای غربي انجام شده، 
نشان داده است که اجراي ISPS به ویژه در بنادر 
ــاق کمتر و دزدي  ــعار »قاچ اروپایي در تحقق ش
ــان داده است و این دستاورد در  کمتر« موفق نش
حالي اعالم می شود که آیين نامه امنيتي في نفسه 

و ماهيتاً آیين نامه ای ضدتروریستي است. 
در مباحثات بين المللي در خصوص امنيت، ارتباط 
ــادي و ميزان و درجه ثبات و یا  ميان تحول اقتص
ــي از آن در محيط امنيتي همواره از  بي ثباتي ناش
ــوده و این بدین مضمون  ــوژه های داغ ب جمله س
ــتره مفهوم امنيت تا بدان جا بسط  ــت که گس اس
ــادي، امنيت محيط  ــده امنيت اقتص یافته که ای
زیست، امنيت غذا و همچنين موضوعات مربوط 
ــي، مهاجرت غيرقانوني و انواع  به جرایم بين الملل
و اقسام تهدیدات، سالمت جان و روان را نيز دربر 
ــتيم  ــرد. امروزه با چالش هایي رودررو هس مي گي

ــيار پيچيده تر از نمونه های گذشته بوده و  که بس
پيوسته در حال تكامل هستند و بدین سبب است 
که تهدیدات امنيتي در واقعيت هایمان به اشكال 
و روش هاي متعدد و مختلفي بر ما اثر می گذارد. 
ــن تاثيرات را می توان در دو مقوله متضاد اما به  ای

نوعي مرتبط با یكدیگر  قرار داد:

جنبه های مثبت آيين نامه  �
نوسازي تجهيزات کنترلی و نظارتی با استفاده • 

از فن آوری های مدرن
ــگ ميان دولت ها در •  برقراري همكاري تنگاتن

ــراری امنيت در زنجيره فعاليت های اقتصادی  برق
صنعت دریانوردی 

کنترل بهتر و اثربخش تر محيط های بندري و • 
کشتي با ضریب ایمني و امنيتي بيشتر و کاهش 
ــي رویداد ها و حوادث امنيتي  احتمال وقوع برخ
ــک و درنتيجه  به دليل انجام ارزیابي امنيتي ریس
ــب تر و ایمن تر و  ایجاد محيط و فضاي کار مناس

ایجاد محدودیت دسترسي براي افراد غيرمجاز 

برداشتن گام های اساسي به سوي یكسان سازی • 
و استاندارد کردن مدارک و اسناد خدمه و مراحل 
مختلف حمل ونقل دریایي از منظر خشكي و دریا  

ــران و به ویژه بخش خصوصي از •  درک جدید مدی
مقوله امنيت  و اینكه هزینه کردن منطقي در این بخش 
زیان ده نيست و بر افزایش سود در درازمدت می افزاید.

 جنبه های منفي آيين نامه  �
ــژه بر  •  ــه وی ــل آن ب ــه و تحمي ــش هزین افزای

اقتصادهاي کوچک 
ــاس پژوهش مطالعاتي که آنكتاد در سال •  بر اس

ــط هزینه ای که  ــاند، متوس ــه انجام رس 2007 ب
ــادر کوچک تحميل  ــات ISPS بر بن اجراي الزام
ــت که از این بابت بنادر  کرده، افزون بر بار مالي اس
بزرگ داشته اند. بر اساس این بررسي، هزینه اجراي 
الزامات آیين نامه امنيتي در بنادر دنيا برابر با افزایش 
ــده است. شاید  هزینه حمل ونقل دریایي برآورد ش
ــان  تخمين و برآورد مضامين هزینه ای چندان آس
نباشد، اما حداقل می توان به موارد ذیل اشاره کرد:

ام�روزه با چالش هایي رودررو هس�تیم که بس�یار 
پیچیده ت�ر و غامض تر از نمونه های گذش�ته بوده 
و پیوس�ته در حال تکامل می باش�د و بدین سبب 
اس�ت که تهدیدات امنیت�ي در واقعیت هایمان به 
اش�کال و روش هاي متعدد و مختلفي بر ما 

اثر می گذارد
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ــایي خودکار  ــامانه شناساس ــد و نصب س ـ خری
  )AIS( شناورها

)SSAS( ـ خرید سامانه زنگ خبر امنيتي
ــه پایش محدوده  ــد تجهيزات مربوط ب ـ خری
ــه، کنترل و نظارت بر  ــتي از عرش اطراف کش

مترددین، بار، انبار آذوقه و بر محموله شناور
ــن منابع مالي جدید براي اجراي الزامات  ـ تأمي
ــي امنيتي، تهيه و  ــه در خصوص ارزیاب آیين نام
تصویب و تایيد پالن امنيتي کشتي و همچنين 
ــدي معتبر، انجام  ــات رده بن به کارگيري مؤسس

مميزي های نوبه ای )داخلي و خارجي( 
ـ آموزش افسران امنيتي شرکت کشتيراني و کشتي 
و سایر خدمه کشتي که به نوعي با موضوع امنيت 

سروکار خواهند داشت. 
ـ به کارگيري نيروهاي حفاظتي و امنيتي اضافي 

در بنادر و کشتي ها.
ــاره شد، با کمي تغيير  مواردي که به آنها اش
ــهيالت  ــي در حيطه تس ــه نوع ــالح ب و اص
ــات آیين نامه  ــمول اجراي الزام بندري مش
ــي نيز مصداق دارد. نصب دوربين های  امنيت
ــمند کنترل  ــته و سامانه های هوش مداربس

ــي پيراموني از  ــگرهاي امنيت ــردد و حس ت
جمله تمهيدات امنيتي رایج در بنادر دنيا به 
ویژه از فرداي 11 سپتامبر 2001 محسوب 

می شود.
اتالف وقت  �

ــه این نقيصه به  ــت ک ــي ها حاکي از آن اس بررس
ــدن ISPS به تدریج رو  ــرور ایام و با همه گير ش م
ــوان این عامل را در  ــه زوال نهاده و اکنون نمي ت ب
طوالني شدن فرایند تخليه و بارگيري یا پهلودهي 
ــتی ها به صورت اثرگذار دخيل  ــازي کش و جداس
ــت، به جز در مواقعي که مقاصد سياسي در  دانس

وراي این موضوع نهفته باشد.
كندي عمليات و تاثيرات آن بر تسهيل روند مبادالت 

و برقراري تعادل ميان امنيت و رونق اقتصادي 
سوء استفاده سياسي  �

ــت های  ــه سياس ــوان ب ــوص می ت ــن خص در ای
شبه آپارتایدی دولت آمریكا طي چند سال گذشته 
اشاره کرد. این دولت با اعالم اینكه تعدادي از بنادر 
دنيا و از جمله بنادر جمهوري اسالمي ایران داراي 
مشكالت امنيتي بوده است، از شناورهای بازرگانی 
ــور می شود خواست تا سطح  که وارد بنادر آن کش
امنيتي خود را ارتقا داده و به تبع آن نيز تمهيدات 
امنيتي بيشتري اتخاذ کنند. بر اساس این تمهيد 

شيطنت آميز، در صورتي که شناوري بدون رعایت 
موارد فوق از مبدأ بنادر ایران به سمت بنادر آمریكا 
ــودن به لحاظ امنيتی یا به  ــد، به دليل آلوده ب بيای
ــود و یا باید  ــور آمریكا راه داده نمی ش آب هاي کش
بابت اجراي برخي اقدامات پيشگيرانه امنيتي هزینه 
ــتري بپردازد و در عين حال متحمل توقف و  بيش

کندي عمليات تخليه و بارگيري نيز خواهد شد. 
تاثيرات آیين نامه بر دریانوردان و واکنش دریانوردان: 
- افزایش مسووليت ها و وظایف جدید و کار خدمه 

کشتي 
ــناد و مدارک  - افزایش صدور و تكميل فرم و اس
جدید )Paper Work( و طوالني شدن مراحل 

اداري و پروسه اجراي وظایف جاري   
- اثرات سوء بر روحيه خدمتی و شخصيت انسانی 

خدمه کشتی 
 ISPS در همان دوره ای که پيش نویس آیين نامه
ــت،  ــی در IMO قرار داش ــز بررس ــر روی مي ب
دیدگاه ها و نظراتی که از منابع مختلف دریانوردی 
و غيردریانوردی در خصوص مفاد آن ارایه می شد، 
به ویژه در بعد خدمه و کارکنان کشتی با یكدیگر 

تفاوت بسياری داشت.
ــاید تعميم این موضوع به همه ابعاد آیين نامه  ش
ــد، اما به جرأت  ــتندات دیگری باش نيازمند مس
می توان اذعان داشت که از منظر منافع امنيتی در 
خشكی، دریانوردان به عناصر مظنونی بدل شده اند 
که غریبه و بيگانه تلقی می  شوند و به همين علت، 
ــن و گمان همان  ــرای رفع این ظ ــن راه ب بهتری
ــت که اکنون در بسياری از بنادر غربی  روشی اس
به مورد اجرا درمی آید. فلسفه این روش می گوید 
ــم دریانوردان و به زعم آنها،  حال که ما نمی تواني
تروریست های بالقوه را در بيرون از کشتی کنترل 
ــتی  ــت که آنها را در کش کنيم، پس بهتر آن اس
ــی به مناطق حساس و  حبس کرده و از دسترس

خطرناک دور نگاه داریم. 
ــن رهيافت،  ــه بازخورد عاجل ای ــت ک بدیهی اس
ــتی و به  ــب روحيه خدمه کش ــزی جز تخری چي
ــتی نخواهد بود.  مخاطره انداختن امنيت در کش
ــان اتهام کاری  ــتی که خود را در مظ خدمه کش
نكرده می بينند، چطور می توانند در مشارکت در 
اجرای الزامات امنيتی و ابراز هوشياری امنيتی از 

خود عالقه مندی نشان داده و بی تفاوت نمانند.
تفاس�ير متف�اوت از مف�اد آيين نامه و  �

 ISPS يكدست نبودن پياده سازی الزامات
در بنادر دنيا 

ــورها به ویژه در حوزه •  تفاوت قوانين ملی کش
اتباع بيگانه و موضوع مهاجرت، عدم درک صحيح 

و شفاف مفاد الزامات آیين نامه
عدم آموزش کافي و دقيق افسران امنيتي در • 

ساحل و در کشتي و به ویژه  فرماندهان کشتي  ها 
ــليقه ها و  که گاهی موجب بروز برخي اختالف س

ار کار کار  ي خودیي خودیي خود اــاــا ــامانه شناساس ــامانه شناساس امانه شناساســامانه شناساســ ــد و نصب س ــد و نصب س ــ ــد و نصب سی د و نصب سی ـ خر
  )AIS( شناورها

ي پيراموني از ــي پيراموني از ــي پيراموني از  ــگرهاي امنيت ــگرهاي امنيت گرهاي امنيتــگرهاي امنيتــ ــردد و حس ــردد و حس ردد و حســردد و حســ ــت ــت
ج در بنادر دنيا به یج در بنادر دنيا به یج در بنادر دنيا به  جمله تمهيدات امنيتي را

ـ خر
شناورها )

ـ خر
ـ خر

نترل و نظارت بر کنترل و نظارت بر کنترل و نظارت بر  تي از عرش شکشکش کاطراف کاطراف 

ي پيراموني از 
ج در بنادر دنيا به 
 محسوب 

اتالف وقت 
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ــه و بارگيري و پهلودهي یا  ــده و همين امر تأخير در عمليات تخلي تنش در بنادر ش
جدا سازی کشتي را به همراه داشته است.

پيچيده تر کردن اقدامات و تمهيدات امنيتی و افزایش مراحل کنترلی و نظارتی به • 
ISPS بهانه اثربخش تر کردن

ــتی هاي  دولت آمریكا ضمن آنكه اجراي مفاد بخش »ب« آیين نامه را براي تمامي کش
ــوند الزامي اعالم کرده، اما  ــور ش با پرچم غيرآمریكایي که می خواهند وارد بنادر آن کش
همچنان بر این باور است که الزامات آیين نامه بين المللی امنيت کشتی و تسهيالت بندری 
تكافوی نيازمندی های امنيت مورد نظرش را نمی کند و در کنار آن به ابداع چند تمهيد 

پرهزینه و زمان بر دیگر توام با اجرای ISPS Code دست یازیده است. 
ــی کانتينرها در بندر  ــرای بازرس ــرح CSI( Container Security Initiative( ب ط
 )SFI )Secure Freight Initiative ــوی نمایندگان گمرک آمریكا و طرح مبدأ از س
 C-Tpat ــوالت و طرح ــایر محم ــرای کنترل مواد رادیواکتيو در داخل کانتينرها و س ب
ــه تعهداتی را برای  Customs-Trade Partnership Against Terrorism(( ک
فروشنده و حمل کننده کاال به بنادر مقصد در آمریكا ایجاد می کند از جمله نمونه های بارز 
ــت که در کنار تمهيدات امنيت ISPS Code بنا به خواست و اميال  اقدامات اضافی اس

دولت آمریكا در بيش از 40 بندر دنيا به مورد اجرا درآمده است. 
چه بايد كرد؟ �

 ISPS( ــهيالت بندری ــتی و تس ــد پذیرفت که آیين نامه بين المللی امنيت کش بای
ــكی و دریا باید  ــد رفت و تمامی اصحاب دریانوردی در خش ــن نخواه Code( از بي
ــی  ــذف این آیين نامه که اقدامی عبث می نماید، در چالش ــوض تالش برای ح در ع
بين المللی در اصالح نمودن و تا حد امكان غيرسياسی کردن مفاد آن بكوشند و در 

این مسير گام بردارند.
دیر یا زود برخی از معضالت و ابهامات آیين نامه به مرور زمان کمرنگ شده و پياده سازی 

آنها از تجانس و همگنی بيشتری در نزد دولت های متعاهد برخوردار خواهد شد.
بررسی پيچيدگی ها، دوگانگی های برخی مفاهيم در الزامات و نواقص و کاستی ها  باید 
از سوی دولت های متعاهد به صورت سندهای اصالحی برای طرح و بررسی و بازنگری 
ــا از آن طریق جرح و تعدیل الزم مبتنی بر  ــود ت ــه کميته ایمنی دریانوردی ارایه ش ب
ــته به دست آمده،  ــال گذش واقعيت ها و ضرورت های عملياتی و تجاربی که طی 6 س
صورت پذیرد و اقدامات امنيتی در عرصه دریانوردی چهره منطقی تری به خود بگيرد و 

الیه های فرقه گرایانه و  زورمدارانه رسماً از بدنه آن زدوده شود.
شایان توجه است که در اجالس 86 کميته ایمنی دریانوردی IMO که اردیبهشت سال 
1388 در شهر لندن و مقر دایمی سازمان بين المللی دریانوردی برگزار شد، نخستين سند 
پيشنهادی در این باب از سوی هيأت اعزامی جمهوری اسالمی ایران ارایه شد که با حسن 
استقبال بسياری از نمایندگان دولت های عضو IMO مواجه شد، اما در نهایت نمایندگان 
ــند پيشنهادی  دولت های غربی و به ویژه ایاالت متحده آمریكا بر زودهنگام بودن این س

اصرار و پافشاری کرده و بحث و مذاکره پيرامون آن را به آینده موکول کردند.
همكاری و مشارکت کشورها نيازمند برقراری ارتباط دایم نمایندگان آنها و تبادل افكار 
و اخبار در این زمينه است. تعامل و همكاری نمایندگان کشورهای متعاهد در سازمان 
بين المللی دریانوردی و حتي تشكيل کارگروه های مكاتبه ای و غيرحضوری می تواند هسته 

مرکزی و نقطه شروع این  چالش سترگ باشد.
باید تمام دولت های متعاهد IMO به پذیرش رسمی و الزم االجرا دانستن کنوانسيون 
185 سازمان بين المللی کار )ILO( در خصوص اسناد هویت دریانوردان با هدف ایجاد 

تعادل و توازن ميان نياز به امنيت و رعایت حقوق انسانی دریانوردان ترغيب شوند. 
ــاس مفاد کنوانسيون یادشده صادر  ــناد هویتی )Seaman book( که بر اس اس
ــتن ویزای جداگانه برای  ــته و دیگر نيازی به داش ــد، حكم ویزا را داش ــده باش ش
ــتای مفاد بخشنامه شماره 1112 کميته  دریانوردان نخواهد بود و این امر در راس
ایمنی سازمان بين المللی دریانوردی، صدور مجوز خروج کوتاه مدت دریانوردان از 
کشتی را در بنادر دیگر کشورها به منظور استفاده از امور رفاهی و خدمات درمانی 

تسهيل می کند. 



دزدان دريايي از زماني كه سفرهاي دريايي يا 
تجارت از طريق دري�ا در دنيا به  وجود آمده، 
وجود داشته اند. اولين اسناد مربوط به اولين 
دزدي هاي صورت گرفت�ه در دريا يا حمالتي 
كه به كشتي ها شده، به قرن 13 قبل از ميالد 

مسيح برمي گردد.

تعريف حقوقي و بين المللي واژه دزدي  �
دريايي

ــاده بيان  ــي را اگر بخواهيم به طور س دزدي دریای
ــونت آميز غيرقانوني  ــه هرگونه عمل خش کنيم، ب
ــود که به وسيله یک کشتي خصوصي  گفته مي ش
)غيردولتي( در دریاي آزاد عليه کشتي دیگر به قصد 
چپاول صورت مي گيرد. کنوانسيون ملل متحد در 
مورد حقوق دریاها، دزدی دریایی را اعمال مجرمانه 
ــبت به کشتی های  ــوی افراد یک کشتی نس از س
دیگر در دریاهای آزاد دانسته است.  در سال 1958 
حقوق عرفی موجود درباره دزدی دریایی براساس 
ــيون ژنو در مورد دریاهای آزاد« به حقوق  »کنوانس
ــال 1982  ــد. پس از آن نيز در س مدون تبدیل ش
ــيون ملل متحد در مورد حقوق دریاها«  »کنوانس
ــيد. این کنوانسيون در سال 1994  به تصویب رس

با تصویب شصتمين کشور امضاکننده اجرایی شد.
سير پيدايش دزدان دريايي

ــت که اکنون  دزدی دریایی )Piracy( واژه ای اس
ــتان هایی مانند جزیره گنج،  ــتر در کنار داس بيش
پيترپان و به تازگی فيلم دزدان دریایی کارائيب در 
ذهن تداعی می شود. به ویژه اینكه ما ایرانی ها کمتر 

با این تاریخچه سر و کار داشته ایم. 
ــا از یک دزد  ــيک موجود در ذهن م تصویر کالس
ــم بند  ــت که یک چش ــي به این صورت اس دریای
ــت،  ــم نهاده، به جاي دس ــياهي را کج بر چش س
ــاعدش وصل شده و البته یک  چنگكي از مچ به س
ــت. کالهي به  پایش هم از زانو به پایين چوبي اس
سبک اسكاتلندي هاي قدیم بر سر دارد که عكس 
یک جمجمه و دو اسكلت به شكل ضربدر روي آن 

خودنمایي مي کند.  
در گذشته های دور، ملت های اروپایي به ویژه اسپانيا، 
انگليس، فرانسه و هلند مكرراً با یكدیگر مي جنگيدند. 
ــویق می کرد تا به  ــوری دزدان دریایي را تش هر کش
دشمنش حمله کنند. مرداني که به نفع کشوري در 
ــه عمل می کردند، ملوان غيرنظامي ناميده  این زمين
می شدند و براي غرق کردن کشتي های دشمن جواز 

ــتند که »نامه انتقام« ناميده می شد.   ــمي داش رس
دزدان دریایي اغلب به کشتي های کشور خود حمله 
می کردند و بدین ترتيب، مزاحمت های فراواني را در 
زمان صلح براي دولت ها فراهم می آوردند. در اواخر 
قرن هفدهم، حكومت ها شروع به اعزام کشتي های 
ــب دزدان دریایي کردند.  نيروي دریایي براي تعقي
ــي »ادوارد تيچ«،  ــي از بزرگ ترین دزدان دریای یك
ــرانجام به وسيله  ــهور به ریش سياه بود که س مش
ــال 1718 به دام  ــتان در س ــروي دریایي انگلس ني
افتاد. او در یک درگيري تن به تن با یک افسر نيروي 

دریایي انگلستان کشته شد. 
دزدی دریایی که در دریاهای بزرگ انجام می گرفت، 

هزاران سال است که ادامه دارد. کشتی های متعلق به یونان قدیم و رومی ها نيز بارها در دریای اژه و مدیترانه مورد 
حمله این دزدان قرار گرفته است. در حقيقت دزدان دریایی تدریجاً آن قدر قدرت و جسارت به دست آورده بودند 
که حتی جایی را که اکنون ترکيه ناميده می شود جهت مقر حكمروایی خود انتخاب کرده بودند، به طوری که 
ــدند یک کشتی سرباز را برای گوشمالی دادن این دزدان جسور به  ــال 67 قبل از ميالد ناچار ش رومی ها در س
سوی آنجا روانه و مقر حكمروایی آنها را خراب کنند. دوره اوج شرارت و غارت این دزدان دریایی بين سال های 
1300 تا 1830 بوده است. این دزدان دریایی بيشتر در بنادر آفریقای شمالی مستقر بودند که ایالت »بربرها« 
ناميده می شد و عبارتند از: مراکش، الجزیره، تونس و تریپولی. آنها به کشتی های اروپایی که از مدیترانه عبور 
می کردند، حمله کرده و بعد از غارت کشتی، مسافران آن را به صورت غالم درآورده و می فروختند و یا به 
عنوان گروگان نگه می داشتند. این داستان تا سال 1830 ادامه داشت که الجزیره توسط فرانسوی ها فتح شد.

پرچم دزدان دريايی �
ــاخته مي شوند، نماد و پرچم  پرچم جولي راجر در فيلم ها و مجموعه هایي که درباره دزدان دریایي س
معروفي است که دزدان دریایي هنگام حمله آن را بر فراز کشتي هاي خود به اهتزاز در مي آورند. پرچم 
ــده و  ــت که به پرچم هاي دزدان دریایي اروپایي و آمریكایي اطالق مي ش ــنتي اس جولي راجر نامي س
ــكل دزدان دریایي ساخته  ــباب بازي هایي که به ش اکنون به عنوان نماد دزدان دریایي در فيلم ها یا اس
ــير که به  صورت ضربدر پایين  ــوند، به کار مي رود. در این پرچم تصویر یک جمجمه و 2 شمش مي ش

جمجمه قرار گرفته اند، نمایش داده مي شود.   
دزدان دریایی غالباً گنج ها و جواهراتی را که از راه غارت و دزدی به دست می آوردند، چون می خواستند کسی از 
جای گنج های آنها خبر نداشته باشد، آنها را در زیر زمين دفن می کردند. به همين علت، امروزه هنوز هم خيلی ها 
معتقدند که بسياری از این گنج های دزدان دریایی در طول سواحل خليج مكزیک از فلوریدا تا تگزاس مدفون است.

معروف ترين دزدان دريايی تاريخ �
- آنه بونی: معروف ترین دزد دریایی زن در دنيا! او زنی بود که در جامعه کامالً مردانه دزدان دریایی توانست 

شهرت و ثروت فراوانی به دست آورد. بزرگ ترین حسرت زندگی آنه، زندگی در کنار خانواده بود. 
ــناس دوران شهرت دزدان دریایی که توانست رکورد غارت 400 کشتی  - بارتولوميو رابرتز: آخرین چهره سرش

تجاری را به دست آورد. او قمار را در کشتی های خود ممنوع کرده بود. 

سابقه دزدى دریایى و 
محدودیت هاى حقوقى مقابله با آن

بنــدر و دریـا
شماره  192/مرداد ماه 701391

محمد مهدی اسالمی
 مش�اور حقوقی مدير كل امور اداری سازمان 

بنادر و دريانوردی



- بنجامين هورنی گلد: یكی از معروف ترین دزدان دریایی اروپا که در سال های پایانی عمرش به حكومت های 
مرکزی اروپا و مخصوصاً باهاماس کمک کرد تا دزدان دریایی خطرناک را یک به یک از سر راه بردارند. او به خوبی 

تاکتيک ها و حقه های همكاران سابق خود را می شناخت.
ــت هورنی گلد به یک جانی حرفه ای بدل  - ريش مش�كی: خطرناک ترین دزد دریایی آمریكا که زیر دس
شد، تا جایی که هنوز هم او را به عنوان مخوف ترین دزد دریایی کارائيب می شناسند . او هميشه برای فتح 

کشتی های دولتی حریص بود.
- كاليكو راكهام جك: این دزد دریایی انگليسی بارها توانسته بود در جنگ با دزدان دریایی خطرناک تر 
پيروز شود، زیرا از حقه های نظامی کثيفی استفاده می کرد. راکهام جک تنها دزد دریایی شيک پوش بود که 

هميشه دوست داشت لباس های زیبا و گران قيمت به تن کند. 
- چئونگ پو تس�ای: این دزد دریایی معروف چينی را همه به خاطر گنج مخفی اش می شناسند. او تمام 
اموال و طالهای مسروقه را به صورت گنجی افسانه ای در غاری مخوف در جزیره چئونگ چائو مخفی کرده بود. 
ــد. چون او با وجود  ــاید بتوان بهترین دزد دریایی نامي ــن دزد دریایی ایرلندی را ش - ادوارد انگلن�د: ای
ــافری هميشه دل رحم و  ــتی های مس ــتی های تجاری، در حمله به کش موفقيت های فراوان در غارت کش

بامالحظه بود و جنایات و وحشيگری های سایر دزدان دریایی را انجام نمی داد.
- هنری آوری: هنری آوری دزد دریایی باسياستی بود که پس از دوران اوج دزدی دریایی تصميم گرفت به 

گوشه ای خلوت پناه برده و تا پایان عمر با ثروت افسانه ای خود زندگی اشرافی داشته باشد.
- هاول ديويس: دیویس را می توان مهندس دزدان دریایی ناميد. او به جای استفاده از زور بازوی خدمه یا 
قدرت آتش کشتی و ادوات جنگی، هميشه از هوش سرشار خود برای فتح کشتی با کمترین تلفات استفاده 
می کرد و با نقشه های مكارانه خود به سادگی به اهداف پليدش می رسيد. هاول برخالف همكارانش، از نامی 

زیبا برای کشتی خود استفاده می کرد؛ پرنده آبی.
- مری رد: این دزد دریایی زن، سال های سال مثل یک مرد زندگی کرد و حتی نزدیک ترین کاپيتان ها به 

وی نيز نمی دانستند مری زن است نه یک مرد حيله گر و بی رحم! 
ــت. او که سابقه  ــال های پایانی عمر خود به جرگه دزدان دریایی پيوس - پالز گريو ويليامز: ویليامز در س

خدمت در ارتش را داشت، عاشق هيجان و ماجراجویی های زندگی یک دزد دریایی بود.
- ساموئل بليمی: دزد دریایی عاشق! ساموئل دزد دریایی مورد عالقه نویسندگان است که داستان عشق 

افسانه ایش بيش از کشتی هایی که غارت کرده، مورد توجه قرار گرفته است.
- استيد بونت: استيد یک مرد ثروتمند و بی نياز بود که به دليل وسوسه قدرت و حكومت بر دریاهای غرب 

اروپا به یک دزد دریایی پير ولی مكار تبدیل شد.
ــران بنام نيروی دریایی بود و در اثر چند حادثه به یک دزد  - ويليام كيد: کاپيتان کيد ابتدا یكی از افس
دریایی بی رحم تبدیل شد. گنج افسانه ای کيد شهرت فراوانی دارد؛ هر چند هنوز هيچ کس آن را نيافته است. 
ویليام در سال های جوانی وارد نيویورک شد و با بی رحمی های زندگی نيویورکی آشنا شد. صحنه های فيلم 
»دار و دسته نيویورکی« مارتين اسكورسيزی، زندگی واقعی و روزمره ویليام را به تصویر می کشد. شاید اگر 

او در شهری آرام تر زندگی می کرد، هرگز به یک دزد دریایی بی رحم تبدیل نمی شد. 
دزدي دريايی يا تروريسم دريايی �

در سال 1988 کنوانسيوني به تصویب رسيد که به کنوانسيون رم معروف است. در رابطه با امنيت دریانوردي، 
ــت که برخي این موضوع را با دزدي دریایی اشتباه  ــيون درباره تروریسم دریایی اس ماده 168 این کنوانس
ــيون 1982 از ماده 102 تا 104، به  ــيون 1958 ژنو در ماده 15 تا 19 و کنوانس مي گيرند. تنها دو کنوانس
مقررات مربوط به دزدان دریایی پرداخته است که ایران هر دو کنوانسيون مربوط به دزدي دریایی را امضا و 

از نظر اجرا و عمل به این دو کنوانسيون پایبند است.
بعضی ها کشتی ربایی را از مصادیق تروریسم مي خوانند. به نظر می رسد مردم جهان که به هر حال 
با دزدی دریایی زودتر از تروریسم آشنا شده اند، یا الاقل چنين فكر می کنند، ترجيح می دهند که با 
ــتی ربایی دربيفتند، زیرا اصوالً جهان، حساب دزدی دریایی را از تروریسم جدا کرده  »تعقل« با کش
ــم دليلی نمی بيند. )براساس  ــت، اما برای تروریس ــت. جهان برای دزدی دریایی قایل به علل اس اس
تصميم سازمان بين المللی دریانوردی، کشورها می توانند به منظور مقابله با حمالت دزدان دریایی از 
نيروهای نظامی در کشتی های تجاری تحت پرچم خود استفاده کنند. این تصميم IMO از دو سال 
پيش به سازمان بنادر کشورهای عضو اعالم شده است(.  باید دزدی دریایی، سرقت مسلحانه در دریا 
ــونت در دریا« از جمله »تروریسم دریایی« در فهرست جنایات واقع در صالحيت  و یا هرگونه »خش
دیوان بين المللی کيفری قرار گيرد و دولت ها به جرم انگاری این جنایت در نظام حقوق داخلی خود 

مبادرت کنند و صالحيت جهانی برای محاکمه و مجازات دزدان دریایی تقویت و اجرا شود.

ــومالی، دزدی دریایی یگانه  در وضعيت امروز س
ــوری شده است که دیگر  ممر »درآمد ملی« کش
ــورش خواند. این سرزمين چيزی  نمی توان کش
ــكم های گرسنه و  به بار نمی آورد و چيزی جز ش
انسان های نوميد کوچنده صادر نمی کند. اکنون 
ــرای دزدان دریایی، وطنی  ــتين بار ب برای نخس
فراهم شده است. صحبت از پناهگاه و مخفيگاه و 
توقفگاه نيست. سوماليایی ها پيش از آنكه به این 
ــه روی آورند و در آن استعداد نشان دهند،  پيش
ــای کار دیگران را یافتند. بيگانگان  فرصت تماش
ــه قلمرو آبی  ــک ب ــرزمين های دور و نزدی از س
ــالوه بر صيد به تجارت  ــوماليایی ها آمدند و ع س
ــارت: فروش  ــودترین تج پرداختند، آن هم پرس
ــاس گزارش  ــواد منفجره. براس ــزار و م جنگ اف
ــان و کميته  ــات اقتصادی آلم ــه تحقيق مؤسس
ــلح آمریكا، دفع زباله های  خدمات نيروهای مس
ــيله  ــومالی به وس ــمی و اتمی در آب های س س
کشتی های خارجی توانایی ماهيگيران سوماليایی 
ــا محدودیت جدی  ــدن زندگی ب ــرای گردان را ب
ــدون امكانات این  ــرده و ماهيگيران ب ــه ک مواج
ــت خالی گذاشته  است. در نتيجه  منطقه را دس
ــده اند به جای ماهيگيری  این امر، آنها مجبور ش
ــد. دزدان دریایی  ــی روی بياورن به دزدی دریای
ــرقت کمک های غذایی جهانی  غریبه حتی به س
ــومالی فرستاده می شد، پرداختند. خود  که به س
ــز در امان نماند،  ــتی های حامل کمک ها ني کش
چنانكه در سال 2005 شاهد تصرف یكی از این 
ــه ماه مذاکره طول کشيد تا  کشتی ها بودیم. س
کشتی مذکور با پرداخت مبلغی توافقی آزاد شد. 
ــوماليایی ها دزدی دریایی نوعی دوره  به گفته س
اقتصادی برای آنها به وجود آورده است که هر بار 
ثروتمندان جدیدی را به منصه ظهور می رساند. 
ــمار می آیند.  این ثروتمندان، نوعی قهرمان به ش
ــتی ربایی  ــا حق انتخاب اول را در زمينه کش آنه

پيدا می کنند.
در این راستا بسياری از سازمان های جهانی نظير 
ــوردی و برنامه جهانی  ــازمان بين المللی دریان س
ــدید خود را نسبت به توسعه کمی  غذا نگرانی ش
ــی اعالم کرده اند.  ــی حمالت دزدان دریای و کيف
ــی تحقيقات  ــه آلمان ــاس گزارش مؤسس بر اس
ــق خود یک  ــی در منط ــادی، دزدی دریای اقتص
ــت که تبدیل به صنعتی پررونق  بازار نوظهور اس
ــت. در این ميان  ــده  اس ــومالی ش ــور س در کش
ــرکت های بيمه نيز از حمالت دزدان دریایی  ش
سود برده اند، به این دليل که حق بيمه ها به طور 

فزاینده ای رشد کرده  است. 
ــد از مردم  ــاالت، 70 درص ــه دیگر مق ــه گفت ب
ــی را نوعی دفاع  ــومالی این نوع دزدی دریای س
ــرزمينی خود تلقی می کنند  ملی از آب های س
ــارت برای منابع  و خواهان عدالت و جبران خس
ــط ماهيگيران  ــده توس ــی به یغما برده  ش دریای

خارجی هستند.  
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عوامل تغذيه كننده پديده دزدی دريايی �
حدود نزدیک به 4 ميليون انسان نيازمند در سومالی 
ــب خود محتاجند. اگر  ــور دارند که به نان ش حض
بخواهيم تعریفی از اوضاع سومالی داشته باشيم، در 
سومالی دولتی در کار نيست، اقتصاد از هم پاشيده 
است، سازمان ملل عهده دار تغذیه مردم باقيمانده 
ــت. نيروهای خارجی به  ــرزمين خویش اس در س
گروه های شبه نظامی کمک می کنند. شبه نظاميان 
برای تامين نيازهای مالی، غذایی و آموزشی خویش 
به دزدان دریایی وابسته اند. دولت انتقالی، به اتيوپی 
متكی است که از سوی آمریكا مامور کمک به آن 
ــت. حكومت اتيوپی چيزی از فرمانبری  ــده اس ش
ــود. راهی برای بسط  دولت انتقالی عایدش نمی ش
سيطره بر پونتلند، قلمرو سومالی، نيروهای جوان 
ــود ندارد. از  ــه زیر نفوذ دزدان دریایی وج و منطق
دولت انتقالی خواسته می شود که نيروهای اتيوپی 
ــن نيروها خودش  ــا خروج ای ــارج کند، اما ب را خ
سرنگون می شود. مالكان کشتی های ربوده شده به 
منظور امنيت خدمه خود و آزادسازی کشتی و بار 
ــتند. این نيز  آن حاضر به پرداخت هر وجهی هس
ــت و از عوامل  عاملی بر افزایش دزدی در دریاهاس
دیگر اینكه دزدان می توانند سالح خود را از منابع 
مختلف بدون هيچ مشكلی دریافت کنند. در ميان 
انبوه سالح های موجود در سومالی، هرگونه دخالت 
سایر کشورها نوعی خودکشی است، حال آنكه برای 
رهایی از چنگ کشتی ربایان راهی جز ورود به این 
النه زنبورها نيست. دزدان دریایی از قدیم تا امروز 
در پهنه دریاهای آزاد در کمين کشتی های تجاری 
ــته اند. برخالف تصور خيلی ها  ــافربری نشس و مس
هنوز هم دزدان دریایی بسياری در آب های مناطق 
مختلف حضور دارند و دزدی دریایی هنوز هم یكی 
از بزرگ ترین مشكالت کشورهای مختلف است. به 
ــهم عمده ای که تجارت دریایی در اقتصاد  دليل س
جهانی دارد، در دنيای مدرن، درآمد دزدان دریایی 
ــيار شده است. بهتر  ــه با گذشته بس نيز در مقایس
است بدانيد دزدان دریایی ساالنه حدود 13 تا 16 
ــارد دالر زیان اقتصادی به دولت های مختلف  ميلي

وارد می کنند.  اما پرواضح است که وجود دولت های بی ثباتی 
چون سومالی در مناطق حساس، به این دزدان دریایی اجازه 
می دهد همواره مثل آتش زیر خاکستر آماده شروع تهاجمی 

جدید باشند.
  نحوه عملكرد دزدان دريايی

دزدان دریایی مدرن دیگر با کشتي هاي عظيم الجثه و خدم 
و حشم به کشتي هاي تجاري حمله نمی کنند و از قایق های 
ــرفته و مدرن با تعداد  کوچک و تندرو و فن آوري هاي پيش

کمی خدمه اقدام به دزدي می کنند.
ــتي  ــخير یک کش نحوه عملكرد دزدان دریایي براي تس
ــه طرق مختلف صورت  ــط دزدان دریایي مي تواند ب توس
گيرد. در اصل دزدان دریایي با قایق هاي سریع السير خود 
ــتي مي رسانند، چنگک یا قالبي را که به طنابي  را به کش
وصل است به درون کشتي پرت مي کنند، سپس با توجه 
ــان از طناب باال مي آیند  ــه کم وزني و الغري و جواني ش ب
ــلحه پرسنل غيرمسلح را تسليم مي کنند. اما روش  و با اس
دیگری که امروزه بيشتر از آن پيروي مي  کنند، این گونه است که 2 قایق سریع السير )غالباً از جنس فيبر( 
ــت و  ــمت راس با چراغ هاي خاموش، در حالي که کابل یا طنابي آن دو را به  هم وصل کرده، یكي در س
دیگري در سمت چپ مسير کشتي، آهسته حرکت مي کنند و سعي مي کنند کابل یا طناب را در سطح 
آب یا کمي باالتر از آن نگه دارند. کشتي با سرعت تمام با این کابل برخورد مي کند و کابل را که اینک 
ــده است، با خود به جلو مي برد و با این عمل، ناخواسته دو قایق متصل  ــتي پيچيده ش به دور دماغه کش
ــت و دیگري در سمت چپ به بدنه خویش پهلو مي دهد، به این دليل که  ــمت راس به کابل را یكي در س
طناب یا کابل هنوز به هر 2 قایق وصل است. شناور هاي  دزدان نيز تا زماني که کشتي توقف نكرده است، 
بدون نياز به فعاليتي، چسبيده به کشتي باقي مي مانند.  انداختن چنگک و باال آمدن افراد مسلح از طناب 
دیگر عمل ساده اي ا ست.  آنها برخالف اسالف خود از تاکتيک های جنگی مدرن استفاده می کنند و بسيار 
محتاط هستند تا با نيروهای دریایی مواجهه مستقيم نداشته باشند. آنها هميشه از تلفن های ماهواره ای، 
سيستم جی.پی.اس )موقعيت یاب( سالح های اتوماتيک مدرن و آر.پی.جی و بازوکا برای حمله به کشتی ها 

استفاده می کنند.
مناطق استراتژی دزدان دريايی �

ــه جغرافيایی جهان مناطق خطرناکی چون خليج عدن و منطقه ماالکا در سنگاپور وجود دارد که  در نقش
کمينگاه فوق العاده مناسبی برای دزدان دریایی به شمار می آید. برخي نواحي دیگر مانند دریاي جنوب، چين 
یا دلتاي نيجر از نقاطي هستند که احتمال خطر را افزایش مي دهند. در این نواحي به علت کم عرض بودن 
آبراه ها، پرتردد بودن مسير یا محدودیت هایي که براي سرعت و ردگيري وجود دارد، اغلب کشتي ها هنگام 
عبور، سرعت خود را کاهش مي دهند. این موضوع آنها را طعمه هاي سهل الوصولي براي دزدان دریایي مي کند.  
ــومالي بسياري از کشتي هاي حامل کمک هاي سازمان ملل پيش از رسيدن به  در جریان درگيري ها در س
سومالي مورد دستبرد دزدان دریایي قرار می گيرند. در عين حال مناطقی مانند نيجریه، سواحل چيتاگونگ 
در بنگالدش و سواحل سانتوس در برزیل همچنان بحراني و ناامن هستند. ساالنه50 هزار کشتی تجاری از 
این مسيرها عبور می کنند. قسمت عمده دیگر حمالت نيز در تنگه ماالکا رخ داده است. آمار ها حاکي است، 
کشتي هاي حامل نفت و گاز و بارکش هاي محموله هاي دریایي هدف هاي اصلي دزدان دریایي بوده و 67 مورد 

از حمالت به نفتكش ها و 52 مورد از کل حمالت به بارکش ها صورت گرفته است.
آمار دزدی های دريايی �

 )ICC( وابسته به اتاق بين المللی بازرگانی )IMB( براساس ارقام ارایه شده توسط دفتر بين المللي دریانوردی
که از سال 1995 تا کنون ميزان و نوع حمالت دریایي را مورد بررسي قرار داده است، اعالم کرده که ميزان 
گروگان گيري در این حمالت با ميزان خشونت اعمال شده داراي رابطه نزدیكي است. در 6 ماه نخست سال 
ــيده است. 234 حمله، 16 کشته، 52 نفر زخمي و 193 نفر از  2003 باالترین رکورد حمالت به ثبت رس
خدمه کشتي ها در این مدت گروگان گرفته شدند. در سال 2006 حمله به کشتی ها 239  مورد، 77 تن از 
خدمه کشتي ها ربوده شده و 188 نفر نيز به  عنوان گروگان گرفته شده اند، اما تنها 15 مورد از حمالت دزدان 
دریایي به مرگ افراد منجر شده است. در سال 2007 نيز ميزان حمالت با 10 درصد افزایش به 263 مورد 
رسيده است. البته ميزان حمالتي که در آنها از اسلحه استفاده شده، با 35 درصد رشد همراه بوده است. در 
این سال تعداد خدمه مجروح  شده کشتي ها به 64 مورد رسيد، در حالي که این رقم در سال 2006 تنها 17 
ــال 2003 نزدیک به 3 برابر شده است.  آمار ها حاکي  ــال 1993 تا س مورد بود. ميزان حمالت دریایي از س
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است، کشتي هاي حامل نفت و گاز و بارکش هاي محموله هاي دریایي هدف  اصلي دزدان دریایي بوده و 67 
مورد از حمالت به نفتكش ها و 52 مورد از کل حمالت به بارکش ها صورت گرفته است. در موارد دیگر، دزدان 
دریایي به پول هاي نقد موجود در تيم هاي پشتيباني و حفاظت از کشتي هاي تجاري که براي هزینه هاي 
جاري پيش بيني شده اند، بسنده مي کنند. برخي نيز محتویاتي را که کشتي حمل مي کند، مورد دستبرد 
قرار مي دهند، اما در نهایت بسياري از کشتي هاي تجاري با تمام خدمه و بارها در چنگال دزدان دریایي اسير 
مي شوند.  دزدی دریایی بنا بر تجربه و براساس عملكرد این راهزنان، مالزم با ارتكاب دیگر جرایم از جمله 
گروگان گيری نيز بوده است. در خصوص این مورد کنوانسيون 1979 راجع به گروگان گيری می تواند مبنای 
قانونی مناسبی در همكاری اعضای این کنوانسيون در مقابله با این پدیده باشد. نكته جالب اینكه بسياري از 

حمالت دریایي بنا به علل و عواملی در بحران هاي سياسي رخ مي دهند. 
� )Delight( كشتي ايراني دي اليت

ــر( در حالي که حامل 36 هزار تن  ــي دي الیت )Delight( روز 28 آبان ماه )18 نوامب ــتي ایران کش
ــد.  گندم از اروپا به مقصد ایران بود، در خليج عدن مورد حمله دزدان دریایي قرار گرفت و ربوده ش
ــومالي قرار گرفته بود، پس از 53 روز  ــتي که در خليج عدن مورد حمله دزدان دریایي س این کش

تالش و مذاکره سرانجام جمعه  شب 21 دي آزاد شد.
ــورمان و بدون  ــتي در خارج از منطقه حضور نيروي دریایي کش ــال نيز کش در هفتم فروردین امس
ــد. این کشتي ربوده شده به  ــد، مورد حمله دزدان دریایي قرار گرفت و ربوده ش ــكورت باش آنكه اس
ــمت سواحل سومالي برده شد، در حالی که حدود سه هزار کيلومتر تا بندرعباس، حدود 1000  س
ــواحل  ــواحل هند و دو هزار و 100 کيلومتر تا س ــریالنكا، حدود 800 کيلومتر تا س کيلومتر تا س

سومالي فاصله داشت.
ــالمي ایران، در کمترین زمان ممكن از فاصله سه هزار کيلومتري  نيروي دریایي ارتش جمهوري اس
حرکت می کنند و با پشتيباني ناوگروه نوزدهم که در خليج عدن حضور داشتند، در یازدهم فروردین 
ــود و کماندوها و تكاوران نيروي  ــند و 48 ساعت درگيري ایجاد می ش ــتي ربوده شده می رس به کش
ــتند. در این عمليات، 12 نفر از دزدان دریایي  ــتي داش ــاعت نبرد تن به تن روي کش دریایي 36 س

دستگير و تمام کارکنان کشتي آزاد شدند.
امير دریادار سياري، فرمانده نيروي دریایي ارتش جمهوري اسالمي ایران در مصاحبه اي بيان کرده 
ــت: این گونه عمليات تاکنون در هيچ کشوري حتي کشورهاي فرامنطقه اي انجام نشده است، ما  اس

با نيروي انساني وارد شدیم و بدون تلفات کشتي را گرفتيم. 
ــالمی ایران ناوگروه های متعددی را به خليج عدن فرستاده  است.  نيروی دریایی ارتش جمهوری اس
ــد. این ناوگان ها بارها حمالت دزدان دریایی به  ــهریور 1388 به منطقه اعزام ش ــومين آنها در ش س
کشتی های تجاری ایرانی و خارجی را خنثی کرده اند، به طوری که تنها از ابتدای سال 1390 تا 19 
ــيد. چهار دریانورد  ــال تعداد درگيری های آنها با دزدان دریایی به 7 مورد رس ــت همين س اردیبهش
ــط دزدان دریایی به اسارت درآمده  بودند، پس از مدتی آزاد  ــتی سينين که در خليج عدن توس کش

شدند و در تاریخ 29 مرداد 1390 به کشور بازگشتند. 
ــمال بندرگاه خودمختار هوبایو  ــای مقامات حكومت گلموداگ )Galmudug( واقع در ش تالش ه
)Hobyo( در استفاده از دزدان دریایی به عنوان دیواری دفاعی عليه شورشيان اسالم گرا و ارتباط 
ــتی دولت در این جرم بين المللی  ــان از همدس ــومالی با دزدان دریایی، همگی نش مقامات دولت س

است. برخالف این همكاری، بان کی مون، دبير 
ــت که  ــل متحد بر این باور اس ــازمان مل کل س
ــابق و دولت جدید منطقه خودمختار  دولت س
پونتلند )Puntland( امروزه فعاالنه و جدی تر 
 با این مافيای همه گير اقيانوسی مبارزه می کند.

ــرای هند به  ــی زیادی ب ــی نگران  دزدان دریای
ــمت مهمی  وجود آورده اند، به این دليل که قس
ــتی و خليج عدن  ــارت هند از طریق کش از تج
صورت می گيرد. در نهایت هند مجبور شد یک 
ناو دریایی خود را به این منطقه بفرستد.روسيه 
ــه مبارزه  ــت که به زودی ب ــالم کرده  اس نيز اع
ــت.  ــا دزدان دریایی خواهد پيوس ــی ب بين الملل
ــت  ــارج از چارچوب گش ــن مبارزه خ ــه ای البت
ــتقل خواهد بود.در  ــی و به صورت مس بين الملل
ــازمان ملل با  ــورای امنيت س 7 اکتبر 2008 ش
ــورهای جهان را به  صدور قطعنامه 1838، کش

مبارزه با دزدان دریایی سومالی فراخواند.

ب�ه  � انتق�ادی  رويكرده�ای  تحلي�ل 
محاكمه دزدان دريايی

ــب قانونی دزدان  ــی جهت تعقي محدودیت های
ــتگير  ــای بين المللی دس ــه در آب ه دریایی ک
ــده اند، وجود دارد. یكی از این محدودیت ها  ش
ــوز در اعمال قانون  ــورها هن ــت که کش این اس
ــان  ــون بين المللی و قانون خودش ــی، قان دریای
ــان،  ــد. طبق اظهار نظر کارشناس اختالف دارن
ــه دزدی دزیایی از  ــایل مربوط ب ــدف در مس ه
ــا دزدان دریایی بعد از  ــت، ام بين بردن آن اس
ــده و آزاد  ــالح ش ــت و بازجویی خلع س بازداش
می شوند و چون قوانين جدیدی در مورد دزدی 
ــی به ندرت  ــدارد، پيگرد قانون ــی وجود ن دریای
ــد از قوانين  ــد. به طور مثال، هلن ــاق می افت اتف
ــتفاده  قرن 17 ميالدی جهت پيگرد قانونی اس
ــتی های جنگی که  ــن کش ــد و همچني می کن
دزدان دریایی را دستگير می کنند، هيچ قانونی 
ــت محاکمه آنها وجود ندارد و ناتو هم هيچ  جه
ــورها  ــت آنها ندارد. کش ــتی برای بازداش سياس
ــن دزدان تمایل  ــبت به زندانی کردن ای نيز نس
نشان نمی دهند؛ به این علت که نيازمند صرف 
ــراوان جهت فراهم کردن  ــان زیاد و تالش ف زم
ــواهد و یافتن مترجم است و دیگر  مدارک و ش
ــتر  اینكه خطر زندانی کردن آنها به مراتب بيش
از رها کردن آنها است. در مقابل، ایاالت متحده 
قوانين خاصی برای زندانی کردن دزدان دریایی 
که در هر نقطه از آب های بين المللی صرف نظر 
ــادرت به دزدی  ــت دزدان یا قربانيان مب از ملي

کنند، دارد. 
ــا مضمون مبارزه  ــازي رایانه اي ارتش ب اولين ب
ــدن تحت  ــه خليج ع ــی منطق ــا دزدان دریای ب
ــارزه در خليج عدن«  عنوان »بازی رایانه ای مب
با حمایت مدیریت هنری ارتش ایران در دست 

توليد است. 
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نظام منطقه ای دریای خزر را می توان نظامی جدید 
ــی شوروی و استقالل  ــت که پس از فروپاش دانس
ــد. این جمهوری ها در  ــكيل ش 15 جمهوری تش
ــوروی را داشته و  گذشته بيشتر حكم مناطق ش
ــيه  تأمين کننده مواد اوليه برای مرکز یعنی روس
بودند و به همين جهت دارای اقتصاد تک محصولی 
ــای خزر منطبق بر  ــتند. نظام منطقه ای دری هس
منطقه ای شامل پنج دولت ساحلی این دریا است 
ــزی این نظام  ــوان بازیگران بخش مرک ــه با عن ک

منطقه ای مطرح هستند..
در این منطقه وجود یک فصل مشترک جغرافيایی 
ــده ای را در ایجاد این  یعنی دریای خزر، نقش عم
ــيار گسترده ای  ــتم ایفا می کند و درحد بس سيس
سرنوشت اقتصادی کشورهای ساحلی را به هم گره 

زده است. در این گستره جغرافيایی درميان بازیگران 
ــی، اجتماعی، اقتصادی و  تعامالت مختلف سياس
فرهنگی به چشم می خورد که پيوندهای مشترکی 
را از نظر قومی، زبانی، تاریخی و اجتماعی به دنبال 
ــورهای ساحلی را  ــتراک منافع کش خود دارد و اش

نمایان می سازد.
ــأ  همان گونه که می دانيم، دریای خزر همواره منش
مناقشات ميان کشورهای پنجگانه حوزه این دریا و 
مداخالت کشورهای منطقه ای و فرامنطقه ای بوده  
ــا را به عرصه منازعات تبدیل  ــت. آنچه این دری اس
کرده، منافع اقتصادی کشورهای ساحلی آن است 
که هنوز در مورد بهره برداری صحيح از آن به توافقی 
دست نيافته اند و به جای رژیم حقوقی، رژیم امنيتی 
ــایل  ــت. این عوامل مس ــی بر آن حاکم اس و نظام

امنيتی جمهوری اسالمی ایران را نيز در این منطقه 
دچار چالش کرده و حتی بيم آن می رود که منافع 
ــالمی ایران محدود شود.  ژئوپلتيكی جمهوری اس
ــيا« است و اوراسيا، قلب هارتلند.  خزر قلب »اوراس
هارتلند همان جزیره جهانی است که شامل اروپا، 
آسيا و آفریقاست. جمهوری اسالمی ایران با شش 

حوزه ژئوپلتيكی مرتبط است، که عبارتند از:
 1- حوزه قفقاز و آناتولی    

2- حوزه دریای خزر 
3- حوزه فالت ایران   

4- حوزه آسيای مرکزی      
5- حوزه خليج  فارس   
6- حوزه دریای عمان و اقيانوس هند 

ــرب و در رأس آن آمریكا، تمایل دارد خليج فارس  غ
ــزر را به عنوان دو حوزه و منبع اصلی انرژی به  و خ
ــل هم کند. صاحب نظران  یكدیگر گره بزند و مكم
منطقه معتقدند که آمریكا با تغيير شيوه حكومت های 
منطقه سعی در تأمين منافع موردنظر دارد و هدفش 
ــت، بلكه با  ــاد ثبات و همكاری در منطقه نيس ایج
ایجاد بحران های تصنعی داخلی یا منطقه ای قصد 
بهره برداری از وضعيت آشفته آنها را دارد تا جمهوری 

اسالمی ایران را از این منطقه بی نصيب کند. 

اهميت دريای خزر: �
ــزر )Caspian Sea(؛ دریای هيرکانی  دریای خ
ــوان بزرگ ترین دریاچه  ــا دریای مازندران به عن ی
کره زمين در مجاورت 5 کشور جمهوری اسالمی 
ایران، روسيه، آذربایجان، قزاقستان و ترکمنستان 
قرار گرفته است و این کشورها از منابع آن استفاده 
ــمال  ــط دریای خزر در ش ــد. عمق متوس می کنن

موقعیت دریاى خزر و اهمیت جهانى آن

علی جان علی اكبری
قائم مقام معاون برنامه ريزی، اداری و مالی

سازمان بنادر و دريانوردی

دريای خزر از طرف شمال به روسيه، از طرف جنوب به جمهوری اسالمی ايران، از 
طرف غرب به جمهوری آ ذربايجان و از طرف شرق به جمهوری های تركمنستان 
و قزاقس�تان محدود می شود. راه های دريايی بين بنادر مهم آن از قبيل باكو در 
آذربايجان، ماهاچ قلعه در داغس�تان، آستاراخان در روسيه، آكتائو و گوری يف 
در قزاقستان، تركمن باشی و آكتاش در تركمنستان، نوشهر، اميرآباد و انزلی در 
جمهوری اس�المی ايران برقرار است. دريای خزر بيش از 25 درصد ذخاير نفتی 
جهان را در خود جای داده است كه بهره برداری از آن از سال 1954 ميالدی آغاز 
ش�د و هم اكنون بيش از 20 هزار چاه فعال و نيمه فعال دارد كه پس از اس�تقالل 

كشورهای سواحل دريای خزر بهره برداری از آن افزايش يافته است.
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ــه 175 متر و در جنوب  ــر، در مازندران ميان 6 مت
ــده است. وسعت این دریا را تا  325 متر برآورد ش
430 هزار کيلومتر مربع نيز نوشته اند. طول دریای 
مازندران یک هزار و 260 کيلومتر و عرض ميانگين 
آن 300 کيلومتر و مساحت کنونی آن 360 هزار 
ــت. دریای مازندران از نظر صيد  کيلومترمربع اس
ــتر و کف  ــان خاویاری، منابع زیرزمينی بس ماهي
دریا، منابع عظيم نفتی، موقعيت ژئوپلتيكی خاص، 
ــت.  منابع دریایی و غيره دارای اهميت فراوانی اس
ــن دریا یكی از دریاچه های منحصربه فرد جهان  ای
قلمداد می شود و از ویژگی ها و اهميت بين المللی 

نيز برخوردار است..
ــد از حجم آب دریاچه های دنيا در  حدود 44 درص
دریای خزر قرار دارد. این دریاچه به طور مستقيم به 
دریا راه ندارد، بلكه از طریق کانال ُولگا- ُدن به دریای 
سياه مرتبط می شود و از این طریق، خط کشتيرانی 
ــياه برقرار است. دریای  بين دریای خزر و دریای س
خزر مقادیر معتنابهی نفت و گاز دارد و بعد از منطقه 
خليج فارس و سيبری، سومين منبع انرژی جهان 
است، ولی برای بهره برداری از این منابع عظيم انرژی 
ــكالتی وجود دارد که اهم آنها عبارت است از:  مش
مشخص نبودن رژیم حقوقی دریای خزر، دسترسی 
ــتن به آب های آزاد و در نتيجه نياز به احداث  نداش
ــرمایه ،  تكنولوژی و  خطوط لوله نفت و گاز، نبود س
ــتخراج و  دانش مدیریتی کافی در منطقه برای اس
بهره برداری از منابع انرژی که این نيز سبب دعوت از 

شرکت های نفتی بين المللی شده است. 
استخراج نفت در منطقه خزر سابقه طوالنی دارد. 
ــتين مته حفاری در  ــه 1870ميالدی نخس در ده
ــيد. تا سال 1900 ميالدی  این منطقه به نفت رس
منطقه باکو نصف کل نفت خام مصرفی دنيا را توليد 
می کرد و باکو به شهر نفت مشهور بود، ولی نگرانی ها 
ــيب پذیری باکو در برابر حمالت نظامی طی  از آس
ــف ميادین نفتی در  ــگ جهانی دوم و نيز کش جن
ــری در اولویت های  ــيبری تغيي ــی غربی س نواح

سرمایه گذاری های شوروی سابق پدید آورد.   
مسأله تقاضا برای نفت در آینده نه چندان دور، یكی 
ــایل مطرح در سياست گزاری های  از مهم ترین مس
ــی از گزارش ها  ــت. یك ــطح جهان اس انرژی در س
ــده  ــال آین ــه در 30 س ــازد ک ــان می س خاطرنش
ــرژی در  ــرف ان ــرانه مص ــود س پيش بينی می ش
ــورهای پرجمعيتی مانند هند و چين، اگر به  کش
ــرانه انرژی مردم کره جنوبی برسد،  مقدار فعلی س
آنگاه این سه کشور به تنهایی متقاضی 120 ميليون 
شبكه نفت در روز خواهند بود. حال اگر این رقم را 
با مصرف فعلی جهان مقایسه کنيد؛ درمی یابيد که 
عالوه بر باال رفتن تقاضا برای انرژی در قاره آسيا در 
سال های آینده به نظرمی رسد که استفاده از نفت 
خام همچنان تسلط خود را برسبد حامل انرژی ها 
ــال 2020  ــهم نفت در س حفظ خواهد کرد. لذا س
ــيد و سهم گاز نيز  ميالدی به 4 درصد خواهد رس
در حالی که سریع ترین رشد را در سال های آینده 

خواهد داشت، به 26 درصد در سال 2020 ميالدی 
خواهد رسيد. در این صورت برای رفع کمبود نفت و 
گاز به مناطق توليد این دو محصول باید توجه کرد. 
بدین ترتيب دریای خزر از لحاظ ژئوپلتيک انرژی 
ــد. به دنبال کاهش توليد  نقش خاصی پيدا می کن
نفت به علت افزایش چشمگير هزینه های عملياتی 
ــب  ــو و هجوم کمپانی های نفتی برای کس از یكس
سودهای بادآورده ازسوی دیگر، کشورهای ساحلی 
دریای خزر دچار بی ثباتی و سردرگمی شدند. آنها 
خود فاقد ابزارهای فنی و مالی الزم برای بهره برداری 
اقتصادی از منابع نفت و گاز خویش بودند. دو عامل 
اصلی، وضع را برای کشورهای ساحلی دریای خزر 
پيچيده تر می کرد؛ 1. لزوم صدور نفت به بازارهای 
ــير اقتصادی مطمئن و  ــی از طریق یک مس جهان

کم هزینه و 2. تعيين رژیم حقوقی دریای خزر.
ــای خزر در کنار دیگر منابع آن،  منابع نفت و گاز دری
ــيه این دریا از اهميت فراوانی  ــورهای حاش برای کش
ــای خزر، از نيازهای  ــت. منابع انرژی دری برخوردار اس
داخلی این کشورها فراتر می رود. در نتيجه توليد اضافی 
باید راهی بازارهای بين المللی شود و تقاضای جهانی را 
برای مدت های طوالنی پاسخگو باشد. راهيابی این منابع 
به بازارهای بين المللی می تواند نقش بسيار مهمی در 
رشد اقتصادی بين الملل طی سال های آینده بازی کند. 
ــا روش صدور منابع نفت و گاز منطقه  ــن رابطه ب در ای
به بازارهای جهانی، اهميتی حياتی پيدا می کند. تقریباً 
تمامی برآوردهای جهانی بدون استثنا بر این باورند که 
تقاضا برای انرژی طی قرن آینده افزایش خواهد یافت و 
توزیع جغرافيایی منابع انرژی در این قرن نيز دستخوش 
ــال 2020 ميالدی  ــد. تا س ــی ژرف خواهد ش تغييرات
ــت و  جمعيت جهان از مرز 8 ميليارد نفر خواهد گذش
رشد و توسعه اقتصادی، تقاضا برای انرژی را دو چندان 
ــده، مصرف  ــاس برآوردهای انجام ش خواهد کرد. بر اس
ــال2010 ميالدی در مقایسه با سال 1995  نفت تا س
ــكه در روز افزایش خواهد  ــدود 8 تا 11 ميليون بش ح
ــيا به نفت وارداتی تا سال 2010  یافت و وابستگی آس
ــت. یكی از بزرگ ترین  ــرز 70 درصد خواهد گذش از م
معضالت کشورهای حاشيه دریای خزر، دشواری جذب 
ــرمایه گذاری های خارجی در بخش نفت و گاز است  س
ــخص،  که مهم ترین مانع فقدان یک رژیم حقوقی مش

عادالنه و تعریف شده برای دریای خزر می باشد.

موقعيت دريای خزر در ديدگاه جهانی: �
ابتدا الزم است نگاهی به دیدگاه های اصلی بپردازیم؛ 
ــرزمين قلب،  مكيندر با طرح منطقه هارتلند یا س
ــرق به  ــوزه آن را از غرب به رودخانه ولگا، از ش ح
سيبری غربی، از شمال به اقيانوس منجمد شمالی 
ــات هيماليا، ایران و ارتفاعات  و از جنوب به ارتفاع
ــتان محدود می کند که بعدا مرزبندی را تا  مغولس
حدی به سمت غرب تغيير داد، به طوری که تمام 
ــيه به جز قلمرو خاوری آن را دربر  ــرزمين روس س
می گرفت. وی هارتلند را کليد جزیره جهانی یعنی 
آسيا، اروپا و آفریقا ذکر کرد، به طوری که تسلط بر 
این منطقه تسلط بر جزیره جهانی را آسان می کند. 
اسپایكمن نيز ریملند یا سرزمين حاشيه را مطرح 
کرد؛ به عبارتی همان محدوده اطراف سرزمين قلب 
از مكيندر که هالل داخلی و خارجی ناميده می شد. 
اهميت ریملند به این دليل است که امكان ترکيب 
قدرت بَری و بحری را بهتر فراهم می کند و از سوی 
ــانی و سهولت  ــترین منابع، نيروی انس دیگر بيش

ارتباطات را در خود دارد.
ــيای مرکزی و قفقاز به خصوص دریای  منطقه آس
خزر ضمن واقع شدن در قلب محدوده طراحی شده 
مورد نظر این دیدگاه ها جایگاه و اهميت ژئوپلتيک 

ویژه ای دارند.  
مسأله نفت و گاز به ویژه مسأله انتقال آن بيشترین 
ــزر می گذارد،  ــک منطقه خ ــر را روی ژئوپلتي تأثي
ــن منابع و انتقال آنها به بازارهای جهانی  چراکه ای
ــعه اقتصادی کشورهای  ــكوفایی و توس تنها راه ش
منطقه است. به هر حال اهميت اقتصادی و سياسی 
خزر باعث شده نوعی دیناميسم اختالف برانگيز در 
ميان قدرت های منطقه ای درگير در آسيای مرکزی 
ایجاد شود. ذهن روسيه بيشتر مشغول رشد نفوذ 
ــن نگرانی با ایران  ــت و در ای آمریكا در منطقه اس
شریک است. مقامات روس درگير شدن ترکيه در 
کشورهای قفقاز را به عنوان یک چالش ژئوپلتيكی 
قلمداد می کنند و به نظر می رسد افزایش پيوندهای 
ــيای مرکزی را به  ــورهای آس نظامی ترکيه با کش
عنوان جلوه های مشابه می دانند. در مقابل، ایاالت 

چی�ن و روس�یه در ح�ال حاضر تا ح�دی در اقتصاد و 
پیوندهای سیاسی با کشورهای آسیای مرکزی در روابط 
محترمانه و دوستانه رقیب یکدیگر محسوب می شوند. 
این مطلب چنین نشان می دهد که آسیای مرکزی در 
حال تبدیل ش�دن به منطقه رقابت استراتژیک است 
که با رقابت هر چند نامشخص بر دسترسی به منابع 
انرژی منطقه خزر و نیز مسیرهای انتقال منابع 

نفت و گاز تقویت می شود
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متحده به درگير شدن ایران در تحوالت منطقه خزر 
ــيه در کشورهای  و نيز نمایش اهرم های نفوذ روس
ــت، هر چند که در  ــاس اس ــيای مرکزی حس آس

نظرهای رسمی به روسيه اشاره ای نمی شود.
ــيه در حال حاضر تا حدی در اقتصاد  چين و روس
ــی با کشورهای آسيای مرکزی  و پيوندهای سياس
ــب یكدیگر  ــتانه رقي ــط محترمانه و دوس در رواب
ــان  ــن مطلب چنين نش ــوند. ای ــوب می ش محس
ــيای مرکزی در حال تبدیل شدن  می دهد که آس
ــتراتژیک است که با رقابت هر  به منطقه رقابت اس
چند نامشخص بر دسترسی به منابع انرژی منطقه 
خزر و نيز مسيرهای انتقال منابع نفت و گاز تقویت 
می شود. به رغم ارتقای همكاری چندجانبه توسط 
سازمان های مختلف بين المللی و منطقه ای، قواعد 
بازی عمدتاً برای این کشورها به گونه مؤثری حاصل 
جمع جبری صفر است. سياست بين الملل دارای 
سه عرصه جهانی، منطقه ای و دولت ملی می باشد 
و با توجه به اینها سه نوع سيستم ترسيم می شود 

که عبارتند از: 
1- نظام مسلط = سيستم مسلط ، 2- نظام منطقه ای 

= سيستم تابع ، 3- نظام داخلی = سيستم داخلی
ــود دارد و  ــلط در عرصه جهانی وج ــتم مس سيس
قدرتمندترین دولت ها آن را شكل می دهند. نظام 
ــل در درون منطقه  ــه و تعام ــه ای در منطق منطق
است. سيستم داخلی در عرصه دولت ملی و از کل 
ــازمان هایی که سياست های داخلی آن را شكل  س
می دهد، تشكيل شده است. با توجه به این مطلب، 
ــی ای از جهان که  ــت از نواح ــارت اس منطقه عب
واحدهای تشكيل دهنده آن از لحاظ جغرافيایی در 
مجاورت یا نزدیک یكدیگر قرار گرفته و امور مربوط 

به سياست خارجی آنها با یكدیگر مربوط است.

تقس�يم  � تعيين كننده در  متغيره�ای 
نظام منطقه ای: 

ــت ایجاد تمایز بين  ــت که در جه  الزم به ذکر اس
ــه ای )یعنی مرکز،  ــه گانه نظام منطق بخش های س
 Pattem( چهار متغير الگو )ــون و مداخله گر پيرام

ــر الگو،  ــور از متغي ــود دارد. منظ Variable( وج
ــت که ارتباط بين چندین عامل  مقوله ای کلی اس
به هم مرتبط را نشان می دهد. اصوال متغير الگو به 
عنوان گروهی از عناصر و عواملی که نظام منطقه ای 
ــكل می دهد، مورد توجه قرار می گيرد که این  را ش

متغير های الگو عبارتند از:
ــجام(  )انس ــتگی  پيوس ــطح  س و  ــت  ماهي  - 
 :)�e Nature and Level of Cohesion(
ــتگی یا انسجام به معنای درجه ای از شباهت  پيوس
ــی مورد نظر و نيز درجه ای از  بين هویت های سياس
کنش های متقابل بين واحدها است. این مسأله در 

اشكال چهارگانه زیر مطرح می شود:
 الف( پيوستگی  اجتماعی )شباهت عوامل قومی، 
نژادی، زبانی، فرهنگی، تاریخی و علم به مثابه یک 
ــترک(؛ به عبارت دیگر توجه به هویت  ميراث مش
ــتگی  ــترک و پيوس تاریخی، ميراث فرهنگی مش
اجتماعی تا حدی در این منطقه وجود دارد، اما به 
ــل وجود اقوام روس، فارس، ترک و قزاق ميزان  دلي

پيوستگی این بخش در حد پایينی است.
ــباهت در نظام های  ــی )ش ــتگی سياس  ب( پيوس

ــباهت در نوع  ــان ش ــه در واقع هم ــی(؛ ک سياس
ــت. بخش مرکزی سيستم  ــی اس نظام های سياس
ــت که در  دریای خزر دارای حكومت جمهوری اس
ــم می خورد.  تمام دولت های بخش مرکزی به چش
ــكل از حكومت در  ــن ش ــد گفت که ای ــه بای البت

کشورهای پيرامونی نيز وجود دارد.
ــتگی اقتصادی و چارچوب تجاری؛ که   پ ( پيوس
ــادی و الگوی تجارت  مبتنی بر توزیع منابع اقتص
است و اصل هم تكميلی اقتصادی را دنبال می کند. 
ــادی نوین به همراه رقابت  ــا که روابط اقتص از آنج
جغرافيایی، امكان همكاری موثر و کارآمد را افزایش 
می دهد، ظرفيت های متقابل برای تبادل اقتصادی 
ــای توليدی ایجاب  ــترک از نيروه ــتفاده مش و اس
می کند که این ادغام در قالب سازمان همكاری های 
ــتگی  ــن تقویت درجه پيوس ــادی و همچني اقتص
ــتم مذکور صورت  ــادی بخش مرکزی سيس اقتص
ــيه دارای اقتصادی  ــرد. در این مجموعه روس بگي
ــت و ایران نيز در راستای دستيابی  چندوجهی اس

ــه دولت دیگر دارای  ــت و س به چنين ویژگی اس
اقتصاد تک محصولی هستند. ميزان ذخایر و منابع 
طبيعی این منطقه بسيار فراوان است و در مجموع 
قادرند در آینده ای نه چندان دور با رفع ناهمواری ها، 

مجموعه اقتصادی نيرومندی را تشكيل دهند.
 ت( پيوستگی سازمانی )عضویت در سازمان های 
ــت در  ــا عضوی ــاط ب ــه در ارتب ــه ای(؛ ک منطق
سازمان های منطقه ای می باشد، دولت های بخش 
مرکزی در ارتباط با یكدیگر و همين طور در ارتباط 
با سایر بازیگران بخش پيرامونی و مداخله گر دارای 
ــتگی  ــتند. مهم ترین جلوه پيوس ــازمانی هس س
ــق آباد( طی نيمه  ــازمانی در خزر )نشست عش س
ــت 1371 بود که منجر به تشكيل  دوم اردیبهش
سازمانی به نام سازمان همكاری کشورهای حوزه 
ــازمان، همان 5  ــد. اعضای این س دریای خزر ش
ــتند. از سوی دیگر،  کشور حوزه دریای خزر هس
ــو( در بين  ــای اقتصادی )اک ــازمان همكاری ه س
ــيای مرکزی و  ــورهای حوزه دریای خزر، آس کش
نواحی اطراف آن )پاکستان، ترکيه و افغانستان( و 
عضویت 4 کشور از 5 کشور حوزه دریای خزر در 
این سازمان خود شاهد دیگری بر وجود پيوستگی 
در ميان بازیگران بخش مرکزی این سيستم است.

 �e Natare of( ــات  ارتباط ــت  ماهي  -
ــر الگو از چهار  ــن متغي Communication(؛ ای
قسمت زیر تشكيل شده است؛ ارتباطات شخص مانند 
پست، تلگراف و تلفن، وسایل ارتباط جمعی، مبادله 
ميان نخبگان، آموزش درون منطقه ای، گردشگری و 
مبادله دیپلماتيک در منطقه و حمل ونقل منطقه ای.

�(؛ این متغير e level of Power( ــطح قدرت - س
الگو به عنوان توانایی های بالقوه و بالفعل اداره یک ملت 
ــورهای دیگر در  ــرای تغيير فرایند تصميم گيری کش ب
جهت تطابق با خط مشی ها و سياست های خود است که 
با توجه به ابعاد قدرت مادی، نظامی و انگيزشی می توان 

کشورها را از لحاظ قدرت به انواع ذیل تقسيم کرد:
T  قدرت های درجه اول
T قدرت های کوچک
T  قدرت های درجه دوم
T دولت های منطقه ای و دولت های ذره ای
T قدرت های ميانه

 �e stracture of( ــبات:  مناس ــاختار  س  -
ــن متغير الگو به توصيف و تبيين  Relations(؛ ای
ــكيل دهنده  ــبات در ميان دولت های ملی تش مناس
ــردازد. در چارچوب این متغير  نظام منطقه ای می پ
ــش های ذیل را مطرح کرد، اینكه  الگو می توان پرس
ــال همكاری و چه دولت هایی  چه دولت هایی در ح
در حال نزاع هستند و پایه های مناسبات دوستانه و یا 

تضاد ميان آنها کدامند؟
یک نظام منطقه ای دارای سه بخش است:

1- بخش مرکزی   
2- بخش پيرامونی   
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3- بخش مداخله گر
بخش های نظام منطقه ای هریک مشخصاتی به شرح 

ذیل دارند:
بخش مركزی )Core Sector( ؛ این بخش از یک 
یا چند دولت مرکزی که سياست منطقه ای را شكل 
می دهند، تشكيل شده است. بخش مرکزی با توجه 
به 4 متغير الگویی مذکور در باال مشخص می شود. در 
واقع این بخش متشكل از تعدادی از دولت هاست که 
در یک منطقه جغرافيایی خاص هسته مرکزی روابط 
را تشكيل می دهند. این بخش معموال از چند دولت 
ــی و اجتماعی مشترک  که دارای زمينه های سياس
ــا فعاليت های  ــازمانی و ی ــا به زمينه های س بوده ی
ــترک دیگر دست می یابند، تشكيل می شود که  مش
شامل دولت های ایران، روسيه، آذربایجان، قزاقستان 

و ترکمنستان است.
ــه  ــامل هم بخ�ش پيرامون�ی )Periphery(؛ ش
ــتم تابع معين  ــه در یک سيس ــت ک ــی اس دولت های
ــی، اقتصادی،  ــدودی به دليل متغيرهای سياس تا ح
اجتماعی، سازمانی و جغرافيایی از بخش مرکزی حذف 
ــوند، اما با این وجود در سياست های مربوط به  می ش
ــد، در حالی که  ــه ای ایفای نقش می کنن نظام منطق
بخش مرکزی تمایل به پيوستگی سياسی، اجتماعی و 
فرهنگی دارد که شامل کشورهایی چون ترکيه و چين 
ــتند. بخش پيرامونی به صورت ذاتی نامتجانس  هس
است و معموال تعامل کمی ميان اعضای پيرامونی وجود 
دارد. بخش پيرامونی در مقام مقایسه با بخش مرکزی 
از پيوستگی و ارتباطات کمتر و نيز سطوح نسبتا نابرابر 

قدرت و همچنين از روابط سياسی تر برخوردار است. 
 Intruder( بخش مداخله گر؛ قدرت مداخله گر
ــش از لحاظ جغرافيایی در قلمرو  sector(؛ این بخ
نظام منطقه ای قرار ندارد و شامل دولت هایی می شود 
که جهت کسب منافع از نظام منطقه ای حضور دارند. 
ــی مهم قدرت  ــارکت سياس بخش مداخله گر از مش
خارجی در روابط بين الملل منطقه ای به وجود می آید، 
در حالی که بخش های مرکز و پيرامون هر دو شامل 
ــتند که در درون منطقه قرار دارند و  دولت هایی هس
شامل کشورهایی چون آمریكا، اروپا اعم از اتحادیه اروپا 
و کشورهای دیگر اروپایی، رژیم صهيونيستی، عربستان 

سعودی، هند و ژاپن می شوند.
مشارکت بخش مداخله گر به روش های زیر انجام می شود:

ــازمان  1- ترتيبات چندگانه مانند ایجاد پيمان یا س
جهت دفاع مشترک.

ــاد پيمان امنيتی  ــه مانند ایج ــات دوطرف 2- ترتيب
متقابل.

ــع موجود یا  ــی جهت حفظ وض ــه نظام 3- مداخل
بازگرداندن وضع سابق.

4- براندازی.
ــتفاده از ابزار سازمان ملل متحد برای دخالت  5- اس

در امور منطقه.
6- فعاليت های فرهنگی - آموزشی.

7- تبليغات.
8- تجارت و سرمایه گذاری.

تهديدات دريای خزر: �
ــل دریای خزر را  ــه خطر عمده ذی در حال حاضر س

تهدید می کند:
اول: افزایش سطح آب که نوسانات آن قابل پيش بينی 
ــارات اقتصادی بسيار  ــت، ولی در هر حال خس نيس
زیادی را به کشورهای ساحلی تحميل کرده و می کند.

ــأله اکولوژیک و به اصطالح آلودگی آب. در  دوم: مس
سال های اخير ميزان آلودگی و افزایش سطح آب تا 
ــده اند، به طوری که  حد خطرناکی به هم منطبق ش
ــال گذشته حدود 100ميليون  فقط در طول 10 س
ــتخراج شده که از  ــتر دریای خزر اس تن نفت از بس
این ميزان حدود یک ميليون تن با آب دریا مخلوط 
شده است. به علت همين آلودگی آب، سواحل »نفت 
ــالری« خليج باکو و سومگائيت به نواحی مرده  داش

تبدیل شده اند.
ــاحلی دریای  ــومی که کشورهای س سوم: خطر س
خزر را تهدید می کند، مسایل نظامی و امنيتی است 
ــورهای ساحلی دریای خزر برای  که تعدادی از کش
رسيدن به اهداف سياسی، کشتی های جنگی خود را 

در سواحل دریای خزر افزایش می دهند.
راه های كشتيرانی دريای خزر: �

دریای خزر دارای راه های گوناگون کشتيرانی است 
که هرکدام از اهميت خاصی برخوردار هستند. این 

راه ها عبارتند از: 
 Caspian( 1- خط کشتيرانی خزر- ولگا- بالتيک
ــتيرانی از  Volga - Baltic line -(؛ این خط کش
ــروع شده و در شمال  یكی از بنادر در دریای خزر ش
خزر وارد مصب ولگا می شود و تمام طول رودخانه را 
پيموده، در ساحل فنالند وارد آب های دریای بالتيک 
می شود و از آنجا به آب های آزاد می پيوندد و در واقع  
خط کشتيرانی خزر- ولگا- بالتيک، کشورهای شمال 
ــل می کند. برای  ــه بنادر دریای خزر متص اروپا را ب
ــه با راه آبی  ــران نرخ حمل بار از این راه در مقایس ای

خليج فارس 50 تا 70 درصد کاهش می یابد.
2- خط  کشتيرانی دریای خزر- دریای سياه- دریای 
 Mediterranian – Caspian –( ــه  مدیتران
ــی از بنادر در  ــی از یك ــن راه آب Shippinline(؛ ای
ــتاراخان در  ــود و به بندر آس دریای خزر آغاز می ش
سواحل شمال غربی می رسد و از آنجا وارد شط ولگا 
شده و پس از طی مسافتی از راه ولگا وارد کانال ولگا- 

دن می شود و به طرف دریای سياه پيش می رود.
ــتيرانی دریای خزر- دریای سياه- رود  3- خط کش
دانوب- بالتيک )Line Baltic Danube(؛ این خط 

از یكی از بنادر دریای خزر شروع می شود و در شمال 
ــده و پس از عبور از کانال  این دریا وارد مصب ولگا ش
ولگا - دن و دریای سياه به دانوب می رسد. کشورهای 
شمال و جنوب اروپا و نيز کشورهایی که در کنار رود 
دانوب قرار گرفته  اند، با استفاده از این خط کشتيرانی 
به یكدیگر و به کشورهای حوزه خزر متصل می شوند.  

كريدور بين المللی حمل ونقل ش�مال-  �
جنوب    

 International North – South Transport
Corridor

)INSTC(
1- مؤسسان و اعضا:

ــمال- جنوب در 12  ــدور حمل ونقل بين المللی ش کری
سپتامبر سال 2000 ميالدی در سن پترزبورگ توسط 3 
کشور ایران، روسيه و هند و به منظور ترویج همكاری های 
حمل ونقلی بين اعضا تأسيس شد. این کریدور اقيانوس 
ــه دریای خزر و  ــارس را از طریق ایران ب هند و خليج ف
ــيه به سن پترزبورگ و شمال اروپا  سپس از طریق روس
ــد. اکنون این کریدور با پذیرش 11 عضو  متصل می کن

جدید گسترش یافته است که این اعضا عبارتند از:
آذربایجان، ارمنستان، قزاقستان، قرقيزستان، تاجيكستان، 
ــتان.  ــوریه و بلغارس ترکيه، اوکراین، بالروس، عمان، س
جمهوری اسالمی ایران نيز به عنوان کشور امين انتخاب 
ــد را درخصوص  ــد که وظيفه دارد طرف های متعاه ش
پيوستن سایر کشورها به این موافقتنامه یا کناره گيری 

هر یک از طرف های متعاهد از آن مطلع کند.
2- اهداف:

1- توسعه مناسبات حمل ونقلی به منظور ساماندهی 
ــدور حمل ونقل  ــافر در کری ــل کاال و مس حمل ونق

بين المللی شمال- جنوب. 
2- افزایش دسترسی طرف های متعاهد این موافقتنامه 
ــهيالت حمل ونقلی  به بازارهای جهانی از طریق تس

ریلی، جاده ای، دریایی، رودخانه ای و هوایی. 
ــت افزایش حجم حمل ونقل  ــاعدت در جه 3- مس

بين المللی کاال و مسافر. 
4- تأمين امنيت سفر، ایمنی محصوالت و همچنين 
ــتانداردهای  ــاس اس ــت براس ــط زیس حفظ محي

بين المللی. 
ــل و  ــت های حمل ونق ــازی سياس 5- هماهنگ س
ــورد نياز  ــن و مقررات م ــن پی ریزی قواني همچني

حمل ونقل برای اجرای این موافقتنامه. 
ــرایط برابر جهت عرضه کنندگان انواع  6- تأمين ش
ــورهای  ــافر در کش ــات حمل ونقل کاال و مس خدم
متعاهد در چارچوب کریدور حمل ونقل بين المللی 

شمال – جنوب. 

در 30 س�ال آینده پیش بینی می ش�ود س�رانه مصرف انرژی در 
کشورهای پرجمعیتی مانند هند و چین، اگر به مقدار فعلی سرانه 
انرژی مردم کره جنوبی برس�د، آنگاه این س�ه کش�ور به 
تنهایی متقاضی 120 میلیون شبکه نفت در روز خواهند بود
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حمل ونقل چندوجهي كه در آن كاال توس�ط 
يك واسطه يا فورواردر با استفاده از دو يا چند 
رويه حمل ونقل از مبدأ اوليه به مقصد نهايي 
)door-to-door( ارسال می شود، می تواند 

نقش بي بديلي را در تسهيل تجارت ايفا كند.
حمل ونق�ل  روش  از  بهره ب�رداری  هن�گام 
چندوجهي، تركيبات مختلف�ي از رويه هاي 
حمل وجود دارد كه براس�اس شرايط اقليمي 
و نيز امكانات زيرس�اختي منطقه می توان از 
مجموع�ه ای از رويه های حم�ل در قالب يك 
مجموعه حمل ونقل چندوجه�ي بهره برد. از 
جمله تركيبات يادشده می توان به حمل ونقل 
تركيبي خشكي – دريا – خشكي، راه آهن – 
هوا – راه آهن،  دريا – هوا – دريا - ريل، جاده 
– رودخان�ه – دريا و... اش�اره كرد كه هر يك 
از مزايا و نيز ش�رايط بهره برداری خاص خود 

برخوردار است.

تعاريف: �
ــي از  ــف مختلف ــل، تعاری ــث حمل ونق در مباح
ــت، ولي در  ــده اس حمل ونقل چندوجهي بيان ش
ــي و نهایي این تعاریف یكي  مجموع مضمون کل
ــطه  ــووليت یک واس ــت و همگي بيانگر مس اس
ــفارش  جهت حمل کاال از مبدأ توليد تا مقصد س
ــه مختلف از  ــد روی ــا چن ــري از دو ی ــا بهره گي ب
ــت. شاید بتوان گفت که بيشترین  حمل ونقل اس
ــل کانتينري بر نقش فورواردها در  تأثير حمل ونق
ــت که در  یک زنجيره حمل ونقل چندوجهي اس
ــورواردر تحت یک قرارداد واحد کاالیي  آن یک ف
را با استفاده از انواع شيوه های حمل بين خریدار و 

فروشنده جابه جا می کند.                    
این رویه حمل ونقل در واقع زایيده انقالب کانتينر 
ــش آغاز و با  ــال پي ــت که بيش از 50 س بوده اس
توسعه کشتي های رو-رو )RO_RO(، شناورهاي 
ــوره )Ferry( و حمل کاميون ها در این  چندمنظ

شناورها پل های ارتباطي خشكي به دریا و بالعكس 
ایجاد شد. ایده ترکيب و ادغام دو مبحث تكنولوژي 
ــده حمل ونقل چندوجهي  حمل با کانتينر و پدی
برگرفته از تجارت جهاني است و با همين مفاهيم 

ترویج پيدا کرد. 
ــرایط حمل ونقل یک وجهي  ــت فعلي ش در وضعي
ــر آن، کاربران حمل ونقل  و فضاي حقوقي حاکم ب
ــدي از حمل ونقل  ــان فورواردرها نظام جدی یا هم
ــد از آن طریق تقاضاهاي  ــاز کرده اند تا بتوانن را آغ
ــتریان خود را تأمين و خدمات رقابتي خود را  مش
ارایه کنند و از آن طریق با ارایه خدمات حمل ونقل 
ــكل کارآمدتري  چندوجهي، فرآیند تجارت را به ش
تسهيل نمایند. از زمان آغاز انقالب کانتينر و در پي 
 ،)EDI( آن ظهور پدیده تبادل الكترونيكي اطالعات
تجارت بين المللي به طور روزافزوني به تراکنش های 
ــت، به گونه ای که این  الكترونيكي وابسته شده اس
ــناد واحدي از  ــم آورد تا اس ــه ای را فراه ــر زمين ام

درآمدى بر 
حمل ونقل چندوجهي

محمد علي اصل سعيدي پور
كارشناس ارشد مديريت دريايي از دانشگاه 

جهاني دريانوردي مالمو- سوئد
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جمله قراردادهاي تجاري، اعتبارنامه ها و نيز اسناد 
ــي واحد در تجارت بين الملل  حمل ونقل چندوجه
رایج شوند. این امر کمک کرد که کاربر حمل ونقل 
ــووليت حمل کاال از مبدأ به مقصد، از  با قبول مس
اسناد واحدي جهت حمل کاال از کشورهاي مختلف 
ــتفاده کرده و در زمان کمتر و با چالش کمتري  اس

کاال را به دست خریدار نهایي برساند. 

مزاياي حمل ونقل چندوجهي  �
1- كاهش زمان و نقاط جابه جايي كاال:

ــک کاربر  ــط ی ــل چندوجهي که توس حمل ونق
ــود، زمان اتالف  ــزی و هماهنگي می ش برنامه ری
ــيب به کاال،  ــانده و خطرات آس را  به حداقل رس
ــاط  نق را در  ــدن کاال  ــود ش دزدي کاال و مفق
ــطه اصلي  اتصال حمل ونقل کاهش می دهد. واس
ــورواردر( از رویه های ارتباطي واحد  حمل ونقل )ف
ــرده و تمامي   ــتفاده ک ــود در نقاط مختلف اس خ
فعاليت ها در نقاط مختلف را خود و عوامل ایشان 
ــگ کرده و کار را پيش می برند. همين امر  هماهن
ــود که در طول مدت حمل، وضعيت  سبب می ش
کاال در تمامي مبادي هر لحظه تحت کنترل باشد 

و در کمترین زمان به نقطه بعد منتقل شود.
2- جابه جايي سريع تر كاال از نقاط ترانزيت:

ــرعت عمل در  حمل ونقل چندوجهي به دليل س
جابه جایي کاال و تبادل سریع اطالعات زمان توقف 
ــش داده و فاصله بين نقطه توليد  ترانزیت را کاه
ــرف کاال را کمتر می کند. حمل ونقل  و نقطه مص
ــا مقصد را به  ــير حمل از مبدأ ت چندوجهي مس
ــرده و به رغم  ــير واحد تبدیل ک ــورت یک مس ص
ــرعت  فاصله های زیاد حمل، زنجيره حمل را با س

بيشتري تسهيل می کند.
3- كاهش اسناد و تشريفات اداري:

هر بخش از زنجيره حمل مستلزم مجموعه ای از 
اسناد و تشریفات اداري است که در مبادي مخلتف 
ــت.  ــک مراحل گمرکي اس ــرکات جزءالینف گم
حمل ونقل چندوجهي با ارایه اسناد و مدارک واحد 
و با ایجاد پيوند بين گمرکات مختلف و همچنين با 
واگذاري مسووليت حمل به یک کاربر حمل واحد 
این تشریفات و اسناد را به حداقل خود رسانده و 
سبب می شود که کاال با کمترین تشریفات و اسناد 

از یک نقطه به نقطه دیگر حمل شود.

4- صرفه جويي در هزينه ها: 
ــاي فوق الذکر و کاهش زمان حمل و توقف کاال  مزای
ــان و هزینه زنجيره حمل و  در نهایت به کاهش زم
کاهش بيمه حمل کاال منتج می شود، هزینه ای که 
در نهایت فورواردر اصلي باید آن را پرداخت کند. خود 
این مزیت از بزرگ ترین و مهم ترین مزایاي حمل ونقل 

چندوجهي است که فورواردها در پي آن هستند.
5- وجود يك واسطه حمل:

در زنجيره حمل ونقل چندوجهي یكي از مهم ترین 
ــنده فقط با یک واسطه  ــت که فروش مزایا این اس
ــي زمينه های حمل از  ــل یا فورواردر در تمام حم
ــكایات مربوط به  ــل کاال، ش ــه عمليات حم جمل
ــر در حمل یا  ــارت بر کاال، تأخي مفقودي یا خس
تحویل، اسناد حمل، تشریفات گمرکي، بيمه کاال 
ــده است تا  ــبب ش ــر و کار دارد. این امر س و... س
ــي از مرغوبيت قابل قبولي  ــل چندوجه حمل ونق

برخوردار باشد.
6- كاهش هزينه صادرات:

ــده در  ــطه و مزایاي یادش به دليل وجود یک واس
ــش هزینه های حمل و زمان حمل  ارتباط با کاه
ــادرات کاال کاهش  ــت هزینه های ص کاال در نهای
ــه صرفه تر می کند.  ــد صادرات را ب ــه و فرآین یافت
ــاي نهفته حمل ونقل  ــت در واقع از مزای این مزی
ــت که در زنجيره حمل تأثير خود  چندوجهي اس
ــته و سبب شده است که صادرکنندگان  را گذاش
تمایل بيشتري را در بهره برداری از آن نشان دهند.

روش هاي حمل ونقل چندوجهي �
ــاره شد، از مزایا  همان گونه که پيش از این نيز اش
ــل چندوجهي،  ــي حمل ونق ــاخصه های اصل و ش
ــه حمل ونقل  ــد روی ــي از چن ــتفاده از ترکيب اس
ــب با  ــت که ترکيبات این رویه ها متناس کاال اس
ــاخت های موجود تغيير می کند.  ــرایط و زیرس ش
ــات رویه های حمل ونقل  در زیر نمونه های ترکيب

چندوجهي آمده است:

1- خشكي – دريا – خشكي: 
در این نوع ترکيب حمل ونقل چندوجهي خشكي 
– دریا – خشكي یک کانتينر خالي از محوطه های 
یک خط کشتيراني به انبار کاالي یک صادرکننده 
ارسال می شود. سپس کانتينر پر بر روي کاميون 
ــدأ جهت حمل دریایي  ــرار گرفته و به بندر مب ق
ــتي  ــود. پس از بارگيري در کش ــتاده می ش فرس
ــور ترانزیت( ارسال  ــور مقصد )یا کش به بندر کش
می شود. این کانتينر از طریق کاميون به ایستگاه 
ــتگاه  ــط واگن به ایس ــل راه آهن و از آنجا توس ری
راه آهن مقصد ارسال و از آنجا با کاميون از راه آهن 
ــفارش دهنده( نهایي  تحویل و به انبار خریدار )س

فرستاده می شود. 
در این ميان نيز می تواند ارتباطات دیگري از طریق 
خشكي و یا حمل ونقل رودخانه ای نيز فراهم باشد. 
در این ميان چنانچه کاال LCL باشد و یا به عبارت 
دیگر کمتر از ظرفيت کل کانتينر باشد و چندین 
کاالي مربوط به صاحبان مختلف در یک کانتينر 
باشند، این کانتينر به انبار CFS ارسال و در آنجا با 
کاالهاي مقاصد مشابه جمع آوري و در یک کانتينر 
ــود. این ترکيب  ــال می ش FCL قرار گرفته و ارس
رایج ترین ترکيب حمل ونقل چندوجهي است که 
به واسطه صرفه جویي مقياس از مرغوبيت خاصي 

برخوردار است.
2- جاده – هوا – جاده:

ــا ترکيب حمل با  ــل کاال از مبدأ به مقصد ب حم
کاميون و سپس تحویل به هواپيما نيز از ترکيبات 
ــک  ــت. بدون ش رایج حمل ونقل چندوجهي اس
ــيله ارتباطي با فرودگاه ها به دليل  ــتين وس نخس
ــت. حتي اگر  ــژه فرودگاه ها، جاده اس ــرایط وی ش
ــت با خط  ــای دیگري از حمل نيز قرار اس رویه ه
ــطه این دو، جاده  ــود، رویه واس هوایي ترکيب ش
ــتين و معمول ترین رویه  ــد بود. جاده نخس خواه
ــت و در ترکيبات حمل  ــرودگاه اس ــل به ف متص
ــت برخوردار است. فارغ از  هوایي از اولویت نخس

در زنجیره حمل ونقل چندوجهي یکي از مهم ترین مزایا این است که 
فروش�نده فقط با یک واس�طه حمل یا فورواردر در تمامي زمینه های 
حمل از جمله عملیات حمل کاال، شکایات مربوط به مفقودي یا خسارت 
بر کاال، تأخیر در حمل یا تحویل، اسناد حمل، تشریفات گمرکي، بیمه 
کاال و... سر و کار دارد. این امر سبب شده است تا حمل ونقل 

چندوجهي از مرغوبیت قابل قبولي برخوردار باشد

 واحد 
ات مختلف و همچنين با 
اربر حمل واحد 
فات و اسناد را به حداقل خود رسانده و 
فات و اسناد 
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این موضوع، امروزه حمل ونقل جاده ای به صورت 
ــژه در ایاالت  ــای رایج به وی ــي از رویه ه روزافزون
متحده و اروپا تبدیل شده است. این رویه نه تنها 
ــي بلكه براي حمل ونقل  ــاط با حمل هوای در ارتب
برون مرزي نيز از رویه های بسيار کارآمد به شمار 

می آید.
ــي ترمينال های جاده ای  ــياري از خطوط هوای  بس
ــد تا از آن  ــود را در اروپا برپا کرده ان ــاز خ مورد ني
ــتفاده  به عنوان نقاط اصلي توزیع و تأمين کاال اس
کنند. بسياري از خطوط هوایي خودشان خدمات 
ــوالً این خدمات  ــاده ای ارایه می کنند. آنها معم ج
ــيرهایي که اجازه فرود هوایي ندارند و یا  را در مس
ارایه خدمات هوایي که مقرون به صرفه نيست ارایه 

می کنند.
3- دريايي – هوايي – دريايي:

ــرعت حمل  ــطه س این ترکيب حمل ونقل به واس
ــل دریایي  ــادي حمل ونق ــي و صرفه اقتص هوای
ــت خاصي برخوردار  ــنوات اخير از مرغوبي در س
ــيرهاي دور از جمله  ــده است؛ به ویژه در مس ش
ــه اقتصادي و  ــياي دور و اروپا. صرف ــير آس مس
ــرعت این رویه حمل به گونه ای است که براي  س
ــاارزش از جمله قطعات  ــاي ب ــدادي از کااله تع
ــي، تجهيزات و  ــاي الكتریك ــي، کااله الكترونيك
قطعات کامپيوتري و عكسبرداري و نيز کاالهاي 
فصلي از جمله لباس های مد روز و اسباب بازي ها 
ــتفاده قرار می گيرد. عمليات حمل ونقل  مورد اس
ــرد را دارد که  ــترین کارب چندوجهي زماني بيش
مسير مجموعه دریا و خشكي در فاصله های زیاد 
را در خود جاي دهد و در آن زمان ترانزیت نيز از 

اهميت خاصي برخوردار باشد.

4- ريل – جاده – رودخانه – دريا:
این ترکيب از حمل ونقل چندوجهي زماني به کار 
ــور  ــی رود که کاال باید از طریق دریا از یک کش م
ــود و در آن نيز یک یا  ــال ش ــور دیگر ارس به کش

چند رویه حمل کشورهاي مبدأ یا مقصد از جمله 
ــد. معموالً در  ریل، جاده، رودخانه و... درگير باش
ــت کاال از یک انبار  چنين ترکيبي گاهی الزم اس
ــور مبدأ به یک انبار کاال  ــكي در کش کاال در خش
در کشور مقصد با بهره گيري از رویه های مختلف 

ارسال شود.
:)Mini-Bridge( 5- ميني بريج

در این ترکيب یک واسطه تحت یک بارنامه واحد، 
کاال )کانتينر( را با کشتي از یک بندر در یک کشور 
به بندر دیگر در کشور دیگر حمل می کند و سپس 
ــهري دیگر  از طریق ریل به یک بندر دیگر در ش
ــال کرده و تحویل انبار  ــور دوم ارس در همان کش
راه آهن بندر دوم می دهد. این روش در مسيرهاي 

بخصوصي مورد استفاده قرار می گيرد.
:)Land-Bridge( 6- لندبريج ها

در این ترکيب محموله های کانتينري در بخشي از 
مسير دریایي – خشكي و یا دریایي – خشكي – 
دریایي لزوماً در مسير خشكي به عنوان بخشي از 
زنجيره حمل جابه جا خواهند شد. در این ترکيب 
ــتيراني که بارنامه کلي را صادر می کند،  خط کش
ــت( حمل ونقل ریلي را  تنها نرخ ثابت )هزینه ثاب
پرداخت خواهد کرد. این نوع حمل ونقل در برخي 
ــيرها در حال بهره برداری است که از جمله  از مس
ــير خاورميانه یا اروپا به آسياي  آن می توان به مس
دور از طریق لندبریج سيبري، همچنين مسير بين 
ــياي دور از طریق سواحل اقيانوس های  اروپا و آس
آرام و اطلس در ایاالت متحده که از درون ایاالت 

متحده عبور خواهند کرد، اشاره نمود.

 )RO-RO(: 7- رويه رو- رو
این رویه مجموعه ای از روش های حمل )از جمله 
دریا و خشكي( را در برگرفته و بيشتر زماني مورد 
استفاده قرار می گيرد که محموله ها چرخدار بوده 

ــتفاده از چرخ های خود  ــد اتومبيل( و با اس )مانن
ــكي به انبار  ــده و از طریق خش ــتي ش وارد کش
ــوند. نگله های  ــال می ش ــده نهایي ارس واردکنن
سنگين و نيز محموله های عظيم الجثه نيز معموالً 

با همين روش حمل می شوند.
:)LASH( 8- رويه لش

 Lighter ــارت  عب ــف  مخف  LASH ــه  کلم
ــت که در این رویه کشتي  Aboard Ship اس
محموله کاالي درون بارج )دوبه( را به همراه دوبه 
مربوطه حمل می کند. این رویه حمل ترکيبي از 

حمل ونقل دریایي و رودخانه ای است.
                                    :)Piggy Back( 9- رويه پيگي بك
ــي از حمل ونقل جاده و  ــتم ترکيب این سيس
ریل است. این روش در کشورهاي آمریكاي 
ــده،  التين و اروپا از رواج خاصي برخوردار ش
ــرعت  ــن روش مجموعه ای از س ــه ای چراک
ــل ریلي را  ــل و قابليت اعتماد حمل ونق عم
ــري و قابليت حمل ونقل جاده  با انعطاف پذی
ــت. در این رویه کاال بر روي  تلفيق کرده اس
ــده و به ایستگاه راه  کفي تریلي بارگيري ش
آهن ارسال می شود. در ایستگاه راه آهن کفي 
ــي به همراه محموله بار روي آن بر روي  تریل
ــب از  ــده و اس واگن روباز قطار بـارگيري ش
کفــي و تــریلي جدا می شود؛ یعنـي کفـي 
ــراه بـار بـر روي واگن بارگيري و مهار  به هم
ــتگاه مقصد مجدداً اسب ها  می شود. در ایس
ــار را به انبار  ــای تریلي متصل و ب به کفي ه
ــفارش دهنده کاال ارسال می کنند. در این  س
سيستم با تلفيق دو رویه جاده و ریل سرعت 
ــل هر یک باالتر رفته و در نتيجه زنجيره  عم

کارآمدتري را به وجود می آورند.
:)Sea Train( 10- رويه قطار دريايي

ــوآوري در زنجيره  ــک ن ــز ی ــه ني ــن روی ای
ــت که در آن قطار  حمل ونقل چندوجهي اس
ــل دریایي  ــا حمل ونق ــل ریلي ب و حمل ونق
ــود. این رویه براي اولين بار در  ترکيب می ش
ایاالت متحده مورد استفاده قرار گرفت. این 
رویه به رویه رو-رو شبيه است با این تفاوت 
ــين و وسایط نقليه چرخدار،  که به جاي ماش
ــود و در حمل ونقل  ــتي می ش قطار وارد کش
ــارکت می کند. در این سيستم،  دریایي مش
ــاختمان ویژه ای دارند.  ــتي ها معموالً س کش
ــد و باریک و  ــتي ها معموالً بلن این نوع کش
ــه اصلي در سراسر کشتي  ــامل یک عرش ش
ــتند. به خاطر وجود ریل های تعبيه شده  هس
ــاخته  ــكان بارگيري قطار را فراهم س که ام
ــرعت عمـل  ــتي ها س ــت، این گونه کش اس
ــبت  باالیي را در تخليه و بـارگيري قطار نس
ــتي های جنــرال کارگو دارند، چراکه  به کش
در این کشتي ها لزومي ندارد واگن های قطار 

را از یكدیگر جدا کرد. 

حمل ونق�ل چندوجه�ي ک�ه توس�ط ی�ک کارب�ر 
برنامه ریزی و هماهنگي می ش�ود، زم�ان اتالف را  
به حداقل رس�انده و خطرات آسیب به کاال، دزدي 
کاال و مفقود شدن کاال را در نقاط اتصال حمل ونقل 

کاهش می دهد
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شماره  192/مرداد ماه 801391



قسمت اعظم كره زمين پوش�يده از آب است. 
بش�ر از ديرباز، از وجود دريا برای كش�تيرانی، 
ماهيگي�ری، امور نظامی و... اس�تفاده می كرده 
است، ليكن با توسعه تكنولوژی، به وجود منابع 
معدنی، نف�ت، گاز و ... در درياها نيز پی برد كه 

اهميت دريا در زندگی بشر را چند برابر كرد.
به دليل اهميت ويژه و استفاده اصولی از درياها، 
مجموعه قوانين و مقرراتی در رابطه با آن توسط 
مراجع بين المللی تدوين و تصويب شد. برخی 
نويس�ندگان ريش�ه وجودی قواني�ن حقوقی 
بين المللی درياها را در كنگره پاريس در س�ال 
1856  می دانند. با اين حال نخستين كنفرانس 
ملل متحد در زمينه حقوق درياها در سال 1958 
با ش�ركت 80 كشور در ژنو برگزار شد. ماحصل 
كنفرانس )ژنو �1958(، چهار عهدنامه در زمينه 

حقوق دريا به شرح ذيل بود: 
1 – عهد نامه مربوط به دريای آزاد

2 – عهد نامه مربوط به دريای سرزمينی و منطقه 
نظارت

3 – عهد نامه مربوط ب�ه صيد ماهی و حفاظت 
منابع جاندار دريايی

4 – عهدنامه مربوط به فالت قاره
دومين كنفرانس سازمان ملل متحد نيز در ژنو در 
سال 1960 با حضور نمايندگان 88 كشور برگزار 
شد. اين كنفرانس بدون هيچ موافقت نامه ای به 
كار خود پايان داد. س�ومين كنفرانس سازمان 
ملل بنا به پيشنهاد سفير مالت در سازمان ملل 
متحد در سال 1982 در مونتگوبی برگزار شد و 
ماحصل آن تصويب عهد نامه ای در زمينه حقوق 
درياه�ا بود ك�ه الزم االجرا ش�دن آن منوط به 
تصويب يا الحاق 60 كشور و سپری شدن 12 ماه 
از زمان توديع شصتمين سند تصويب يا الحاق 

بود كه اين شرايط در سال 1994 تحقق پذيرفت. 
عهدنامه مذكور 320 ماده و 9 الحاقيه دارد.

مناطق دريايی از خط مبدأ ش�روع می شوند. خط 
مبدأ ب�ه دو صورت؛ خط مبدأ طبيع�ی )عادی( و 
خط مبدأ مس�تقيم )مصنوعی( ترسيم می شود. 
طبق ماده 5 كنوانسيون 2198، به جز در مواردی 
كه به نحو ديگری در اين كنوانسيون مقرر شده، 
خط مبدأ عادی )طبيعی( برای اندازه گيری عرض 
دريايی س�رزمينی، خط پس�ت ترين جزر آب در 
امتداد س�احل است كه روی نقش�ه های دريايی 
با مقياس بزرگ توس�ط دولت س�احلی مشخص 
می ش�ود. همچني�ن طبق م�اده 7 كنوانس�يون 
مذكور، در س�واحل دندانه دار و يا در مناطقی كه 
تعداد جزاير در طول يا نزديك ساحل قرار دارند، 
می توان از روش ترس�يم خطوط مبدأ مس�تقيم 
كه نقاط مشخصی از س�احل را به يكديگر وصل 

می كنند، استفاده كرد.
ك�ردن  وص�ل  ب�ا  مس�تقيم  مب�دأ  خط�وط 
پيشرفته ترين نقاط خشكی در دريا به يكديگر 
ترس�يم می ش�ود. به طور كلی ب�ه آب هايی كه 
طرف خشكی خط مبدأ قرار می گيرد، آب های 
داخلی می گويند؛ پ�س می توان گفت كه بنادر 
و لنگرگاه ه�ای مجاور س�احل در زمره آب های 
داخل�ی و آب ه�ای داخلی نيز تاب�ع حاكميت 

كشوری هستند.
طبق ماده 3 عهدنامه حقوق درياها، هر كشوری 
حق دارد عرض دريايی سرزمينی خود را تعيين 
كند. اي�ن محدوده نبايد از 12 ماي�ل دريايی از 
خط�وط مبدأيی كه در اين عهدنامه مش�خص 

شده است، تجاوز كند.
دريای سرزمينی، جزيی از قلمرو كشور ساحلی 
و در نتيجه تحت حاكميت كشور ساحلی است، 
اما نه حاكميت مطلق و كامل همچون حاكميت 

بر قلمرو خش�كی، بلكه حاكميت نس�بی و در 
چارچ�وب مقررات حق�وق بين المل�ل. پس از 
دريای س�رزمينی، منطقه مجاور يا نظارت قرار 
دارد. حمايت از منابع كش�ورها و ضرورت های 
اجتماع�ی، حقوق بين الملل را بر آن داش�ت تا 
ح�ق اعمال صالحي�ت خاص )حق نظ�ارت( را 
در منطق�ه ای از دريای آزاد يا منطقه انحصاری 
اقتص�ادی كه خ�ارج از دريای س�رزمينی قرار 
دارد، برای كشورهای ساحلی بشناساند. در هيچ 
صورتی نبايد عرض دريای س�رزمينی و منطقه 
مجاور جمع�ا از 24 مايل دريايی از خطوط مبدأ 

تعيين عرض دريايی سرزمينی تجاوز كند.
يك�ی از نوآوری ه�ای عهدنامه حق�وق درياها 
پيش بين�ی منطق�ه ای از درياها به ن�ام منطقه 
انحصاری اقتصادی اس�ت. ريش�ه اين نوآوری 
را بايد در اعالميه يكجانبه كش�ورهای ساحلی 
پ�س از جنگ جهانی دوم جس�تجو ك�رد. اين 
كشورها به خاطر توسعه صالحيت خود در درياها 
به خصوص در زمينه صيادی، مبادرت به صدور 
چنين اعالميه ای كرده اند كه حدودا 55 كشور 
به طور يكجانبه مدعی چنين منطقه ای شدند. 
طبق م�اده 57 عهدنامه حق�وق درياها عرض 
منطقه انحص�اری اقتصادی نباي�د از 200 مايل 
دريايی از خطوط مبدأيی كه برای عرض دريايی 

سرزمينی تعيين شده، فراتر رود.
يكی ديگر از مناطق دريايی فالت قاره است. طبق 
ماده 76 عهدنامه حقوق درياها، فالت قاره عبارت 
اس�ت از: »بس�تر و زير بس�تر در خارج از دريای 
سرزمينی يك كشور ساحلی و در امتداد و دامنه 
طبيعی قلمرو خشكی اين كش�ور تا لبه خارجی 
حاش�يه قاره  يا در مواردی كه لبه خارجی حاشيه 
قاره تا آن مسافتی ادامه نيافته باشد، تا مسافت 200 
مايل دريايی از خطوط مبدأ دريايی س�رزمينی«. 

فالت قاره ادامه خشكی در درياهاست.
از ديگر مناطق درياها، مناطق آزاد است. دريای 
آزاد ب�ه آن قس�مت از درياه�ا و اقيانوس هايی 
اطالق می ش�ود كه م�اورای منطق�ه انحصاری 
اقتصادی، دريای سرزمينی يا داخلی يك دولت 
و همچنين فراتر از آب های مجمع الجزايری يك 

كشور مجمع الجزايری قرار گرفته باشد. 

ايمان محمودجانلو
دانشجوی ناوبری

بنیان هاى حقوق دریا

فالت قاره عبارت است از: »بستر و زیر بستر در خارج 
از دریای سرزمینی یک کش�ور ساحلی و در امتداد و 
دامنه طبیعی قلمرو خشکی این کشور تا لبه خارجی 
حاشیه قاره  یا در مواردی که لبه خارجی حاشیه قاره 
تا آن مسافتی ادامه نیافته باشد، تا مسافت 200 مایل 

دریایی از خطوط مبدأ دریایی سرزمینی«
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در مجله خردادماه )شماره 190ماهنامه بندر و دریا( تاریخچه و کليات روابط 
فرد و سازمان مطرح و 4 حالت رابطه بين فرد و سازمان مشخص شد؛ پيش 
ــتخدام، حين استخدام، پس از استخدام و ترک سازمان. اینک به شرح  از اس

حالت پيش از استخدام پرداخته می شود.
نقش کارکنان ســازمان در رابطه فرد – ســازمان در هر یک از سه 

موقعیت مورد اشاره: 
رابطه بين فرد و سازمان قبل از استخدام  �

کانال های برقراری ارتباط در این مرحله: 
1. اطالعات و تبليغات )کانال های رسانه ای(

2. توليدات و خدمات
3. فعاليت های جنبی )فعاليت های اجتماعی و فرهنگی(

4. کارکنان )روابط اجتماعی کارکنان(
5. شهرت و آوازه سازمان )سينه به سينه و دهان به دهان( 

پیامدهای ارتباطات:
شهروند مسوول �

مشتری )ارباب رجوع(    �

نيروی كار بالقوه �

تمام سازمان ها در تالش هستند که این ارتباطات را مدیریتی کنند. مفاهيم و 
ادبياتی که برای مدیریت این ارتباطات تعریف شده، به شرح زیر است:

انجام مسووليت های اجتماعی• 
بيانيه آرمان ها یا بيانيه رسالت یا ماموریت سازمان• 
رفتار و فرهنگ سازمانی• 
تاکيد بر کيفيت توليد و خدمات پس از توليد )رضایتمندی مشتریان(• 
وفاداری مشتریان• 
تبليغات• 
ــازمانی و اطالع رسانی در مورد آن )عوامل موثر در ایجاد •  انگيزاننده های س

انگيزه در نيروی کار بالقوه به کار در یک سازمان(
رویكردها در تئوری سازمان:• 

رويكرد جمعيت شناختی: سازمان ها در یک اکولوژی زندگی می کنند و در 
این اکولوژی، جمعيتی از سازمان ها به وجود می آید که بر اساس اصلح فعاليت 
می کنند و این بقای اصلح را محيط انتخاب می کند. سازمان هایی موفق به بقا 
می شوند که توسط محيط برای بقا انتخاب شده اند. سازمان هایی که می توانند 
به بقای خود ادامه دهند، سازمان هایی هستند که با توجه به محيط به عنوان 
سازمان اصلح انتخاب شده اند. سازمان هایی که منابع کافی دارند، منعطفند، 
ــودآورند و نيازی به  ــت بی رحمانه رقبا را از صحنه خارج کرده اند، س در رقاب
خوشنامی و شهرت ندارند. اکولوژی را نه به عنوان یک منبع قابل استفاده بلكه 
به عنوان یک منبع قابل تاراج می بينند. در دوران مدرن زمين از منابع خالی 
شد و موجب شكل گيری پدیده های مخرب در محيط زیست، استثمار مردم 

کشورهای عقب افتاده، شكاف وسيع بين فقير و غنی و... شد.
رويكرد اكولوژيكی )پست مدرن(: مربوط به دوران فرامدرن یا پسامدرن 
است. کل جهان یک اکولوژی است که هرگونه تغيير و تاثيری در آن )توسط 
ــود. بر اساس این رویكرد،  هر عاملی( پيامدش به کل عوامل بازگردانده می ش
ــای اینكه عوامل توليد با یكدیگر  ــكاری به جای رقابت قرار گرفت و به ج هم
رقابت کنند، به همكاری با یكدیگر پرداختند. توجه به مسووليت های اجتماعی 
ــكالت اجتماعی بر سازمان ها و مالكان آنها مورد توجه قرار  به دليل تاثير مش
ــاس این رویكرد، هر سازمان عضوی از اکولوژی است که بقایش  گرفت. بر اس
وابسته به بقای اکولوژی است. در اینجا به بقای صالح )بقای خوب ها( به جای 
بقای اصلح )خوب ترها( توجه بيشتری شد. یعنی همه باید سعی کنند خوب 
باشند و هيچ خوب تری وجود ندارد. مسووليت اجتماعی تضمينی برای بقای 

رابطه فرد و سازمان

علي مرادي- كارشناس مسوول تحقيق و توسعه دريايی و بندر 
سازمان بنادر و دريانوردی و دانشجوی دكترای منابع انسانی

بدنامى خوشنامى

عدم پرستیژ
پرستیژ

عنصر خارجى و غیرمسوول

)جدا از شبكه اجتماعى(

شریك و عضو جامعه

)عضو شبكه اجتماعى(

نارضایتى رضایتمندى

عدم وفادارى
پایبندى

عدم تمایل به استفاده 
از تولیدات و خدمات

تمایل به استفاده از 
تولیدات و خدمات

گریز از کار و همكارى 
در سازمان

تمایل به کار و 
همكارى در سازمان

احترام به تجارت 
تخصصى سازمان

بى توجهى به تجارت 
تخصصى سازمان

)2(

علي مرادي- كارشناس مسوول تحق
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سازمان، سالمت اکولوژی و شناخته شدن به عنوان یک عضو سازنده و موثر 
در محيط جامعه است. 

مسووليت اجتماعی �
از لحاظ تاریخی، سازمان ها با رویكرد ایجاد سود برای سهامداران خود پایدار 
مانده اند، اما امروزه این رویكرد به هيچ وجه برای تضمين بقا کافی نيست. در 
دنيای مدرن، سازمان ها با هر اندازه و در هر بازاری باید برای بقای خود رضایت 
ــب و حفظ کنند و این رضایت فقط در صورتی حاصل می شود  جامعه را کس
که جوامع باور داشته باشند که عمليات سازمان ها تاثير سودمندی بر انسان 
و محيط زیست باقی می گذارد. مسووليت اجتماعی سازمان ها عامل اساسی 
بقای هر سازمانی است.  سازمان های سرآمد باید تعهدات خود را به مسووليت 
ــی از طریق ارزش های خویش ابراز دارند و اطمينان حاصل کنند که  اجتماع

این تعهدات در سراسر سازمان جاری می شوند.
مسووليت اجتماعی در چه قالب هايی شكل می گيرد: �

مسووليت های اقتصادی: صداقت، کنترل و نظارت شرکت، توسعه اقتصادی 
جامعه، شفافيت، جلوگيری از رشوه خواری و فساد، انجام پرداخت های الزم به 

مقامات محلی و ملی، استخدام نيروی کار محلی و ...
ــعه  ــر، حقوق کارگر، آموزش و توس مس�ووليت های اجتماعی: حقوق بش

کارگران، کمک به تخصص های مربوط به برنامه های جامعه و ...
ــز برای  ــای احتياط آمي مس�ووليت های زيس�ت محيط�ی: رویكرده
ــوارض نامطلوب، حمایت از برنامه های  ــاندن ع جلوگيری یا به حداقل رس
ــار فن آوری های  ــت محيطی، توسعه و انتش ــووليت های زیس ترویجی مس

مطلوب و مساعد زیست محيطی و...
مزايای مسووليت اجتماعی �

ــتر به منابع مالی، نيروی کار  ــی بيش ــان تجاری، دسترس افزایش ارزش نش
سالم تر و ایمن تر، کارکنان مشتاق، وفاداری مشتری، ارتقای اعتماد و اطمينان 

طرف های ذی نفع و تقویت وجهه عمومی.
از موارد مسووليت اجتماعی می توان به شرکت در موارد عام المنفعه، برنامه های 
ــرایط بحران، ساختن مراکز فرهنگی و تفریحی،  فرهنگی، کمک کردن در ش

پرداخت ماليات به موقع و .... اشاره کرد.
مسووليت اجتماعی مربوط به دوران پست مدرن است و یكی از راه های رابطه 
ــهروند مسوول، رابطه بين  ــمار می رود. به عنوان یک ش ــازمان به ش فرد و س
سازمان های دولتی و شهروند مسوول یک رابطه دستيابی به اهداف کارآمدی 

است. در ذات سازمان های دولتی مسووليت اجتماعی نهفته است.
و اما اين رابطه چگونه مديريت می شود: �

از طریق نگرش سنجی از مردم درباره واحد مربوطه  •
ــازی: هر کاری که انجام می شود، باید به اطالع  ــخ به نيازها و شفاف س پاس  •

مردم رسانده شود.
ــخگویی و دریافت بازخورد از شهروندان مسوول از طریق NGO ها،  پاس  •

سندیكاها و ...
بيانيه ها که هویت سازمان را روشن و ارزش های سازمان را مشخص می کند   •
و نوعی کسب مشروعيت برای سازمان است و به نحوی مسووليت اجتماعی را 

نشان می دهد.
ــی، بيانيه ها و  ــووليت های اجتماع ــازمان از طریق مس ــه بين فرد و س رابط
ــی مزایای  ــووليت اجتماع ــود، به این ترتيب مس ــازی انجام می ش شفاف س
ــازمان از رویكرد اخالقی تر و  ــت؛ به این معنی که س دوجانبه ای خواهد داش
ــجم تر خود نفع می برد و جامعه و طرف های ذی نفع نيز نظر و برداشت  منس

بهتری از عملكرد و نقاط قوت سازمان خواهند داشت.
تاثير مسووليت اجتماعی بر سازمان، كاركنان و جامعه: �

جلوگيری از غفلت مدیریت سازمان نسبت به محيط، افزایش عظمت، اعتبار 

ــازمان، جلوگيری از وارد شدن  ــهرت سازمان و بهبود چهره عمومی س و ش
ــارات جبران ناپذیر به جامعه و بهبود وضع جامعه، برقراری تعادل بين  خس
مسووليت و قدرت سازمان، نایل شدن سازمان به اهداف و منافع بلندمدت، 
ــدات و وظایف مختلف  ــه مردم، ایجاد توازن بين تعه ــه خدمات موثر ب ارای
ــی، بهبود کيفيت  ــانی و اخالق ــازمان، ممانعت از ویرانی ارزش های انس س

زندگی افراد جامعه و حفظ منابع محدود. 
تعريف مفهوم رضايت مشتری �

ــازمان  ــه از تعامل با س ــت ک ــتري اس ــي مش رضایتمندي واکنش احساس
ــود. رضایت، از درک متفاوت  عرضه کننده یا مصرف محصول حاصل مي ش
ــتري و عملكرد واقعي محصول یا سازمان پدید می آید.  مابين انتظارات مش
ــتري از مصرف محصول و همچنين تجربه او از تعامل با  تجربيات قبلي مش
سازمان عرضه کننده، در شكل دهي انتظارات وي نقشی اساسي ایفا مي کند. 
ــتریان عكس العمل هاي آتي آنان را در قبال سازمان تحت  رضایتمندي مش
تاثير قرار خواهد داد و منجر به وفاداري مي شود )از جمله آمادگي و اشتياق 
جهت استفاده مجدد از محصول یا خدمت، تمایل براي توصيه ما به سایرین 
ــا خدمت بدون چانه زدن یا تالش  ــت براي پرداخت بهاي محصول ی و رغب
براي یافتن عرضه کنندگاني که محصول یا خدمت مشابه را با قيمت کمتري 

عرضه مي کنند(. 

انتظارات مشتریان

استنباط مشترى
از کیفیت

رضایت مشترى

تعريف مفهوم وفاداري  �
ــاي متعدد اجتماعي-  ــده و حاصل برخورد ویژگي ه ــاداري مفهومی پيچي وف
روانشناختي، ارتباطي- اقتصادي، هویتي و محيطي است. ارزیابي ها و تمایالت 
ذهني و رفتار فرد را هميشه به عنوان بخش مهمي از ابعاد این مفهوم پيچيده 
تعریف مي کنند. هرچند ابزار وفاداري و یا پشت کردن به هر مارک یا محصول 
ــرایط زمان و مكان است و ميزان آن با تغيير عناصر  ــته به ش بدون تردید وابس
محيطي و شرایطي که فرد در آن قرار مي گيرد، حتي توسط مقياس هاي یكسان 

تغيير مي کند، ولي به وضوح در دو بعد خود متبلور مي شود:
1- توصيه كردن به ديگران

2- تكرار خريد 

توصیه به دیگران

تكرار خرید

وفادارى

قانون پارتو يا قانون 80-20  �
قانون پارتو بيانگر اهميت وفاداري مشتریان نسبت به سازمان ها است. پيام این 
قانون در نظام مشتري مدار این است که 20 درصد مشتریان 80 درصد درآمد ما 
را تامين می کنند و مابقي 80 درصد مشتریان فقط 20 درصد کاال و خدمات ما را 
می خرند. بدین ترتيب، شناخت این گروه از بين انبوه مشتریان، براي هر سازمان 
فوق العاده حياتي و حایز اهميت است که به آنها مشتریان کليدي، مشتریان مهم، 
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مشتریان طالیي و مشتریان وفادار هم می گویند و به اعتقاد پروفسور کانو، یكي 
از تئوري پردازان بزرگ جهاني مباحث مشتري مداري، »همه مشتریان با هم برابر 
نيستند و به همين جهت شناخت و انتخاب مشتري دایمي و وفادار تنها شرط 
بقاي دایمي هر شرکتي است«. از مزایاي دیگر وفاداري مشتریان این است که به 
راحتي اشتباهات اجتناب ناپذیر شرکت را نادیده می گيرند و با بروز هرگونه اشتباه 

غيرعمدي به سمت رقبا نمي روند. 
ــتریان را بر اساس  ــاس تحقيقاتي که انجام داده اند، مش ــر« بر اس »جنز و سس

وفاداري به 4 گروه تقسيم کرده اند: 
مش�تريان طرفدار: آن گروه از مشتریان هستند که نه تنها وفادارند، بلكه با 
رضایت کامل از سازمان، محصول یا خدمات آن را به دیگران هم توصيه می کنند. 
مشتريان گروگان: مشتریاني هستند که به شدت ناراحت هستند، اما به علت 

عدم وجود شرایط رقابتي، تامين کننده دیگري را نمي شناسند. 
مشتريان حريص: مشتریاني هستند که با وجود رضایت باال از یک سازمان، 
ــتند که محصول خود را با  ــتجوي تامين کنندگان دیگري هس همواره در جس

قيمت کمتري ارایه می کنند. 
مشتريان خطرناک: مشتریاني هستند که با وجود شرایط رقابتي به سراغ دیگر 
ــدگان هم می روند، اما از هيچ فرصتي براي ابراز عدم رضایت خود از  تامين کنن
سازمان قبلي هم صرف نظر نمي کنند. موقعيت این 4 گروه از مشتریان در شكل 

زیر نمایش داده شده است:
� :)CRM( مديريت ارتباط با مشتری

ــت و  ــارت Customer Relationship Management اس ــف عب مخف
ــازمان کمک می کند به شيوه ای  ــود که به س به روش نرم افزاري اطالق می ش
سازمان یافته ارتباط با مشتریانش را مدیریت کند. CRM فلسفه ای است که 
ــعي دارد راهبردي خلق کند که تمام اجزاي یک سازمان را یكپارچه کرده،  س
اطالعات را در بين تمام کاربران به اشتراک بگذارد و مانع از تكرار بيهوده کارها 
ــازمان ایجاد می کند که در آن اطالعات به  ــود. این فلسفه، فضایي را در س ش
اشتراک گذاشته شده، در زمان الزم در اختيار افرادي که به آن نياز دارند، قرار 
می گيرد؛ یعني همه کارکنان و همه چيز به یكدیگر مرتبط و متصل هستند و 
خروج یک نفر از سازمان باعث از هم پاشيدن هيچ چيز در سازمان نخواهد شد. 

مزايای استفاده از مديريت ارتباط  �
CRM با مشتری

ــتفاده از CRM مزایای استفاده از  حاميان اس
آن را در دو زیرمجموعه بهبود خدمات رسانی 
به مشتری و بهبود روابط مشتری تقسيم بندی 

می کنند.
1(خدمات به  مشتری:

فراهم آوردن اطالعات محصول، راهنمای   •
ــی به طور 24  ــا محصول و کمک های فن کار ب
ساعته و در 7 روز هفته بر روی وب سایت شرکت 

کمک به شناخت سریع مشكالت بالقوه پيش از اتفاق افتادن   •
فراهم آوردن مكانيسمی کاربرپسند برای ثبت شكایات )شكایات ثبت نشده   •

قابل حل نيستند و از مهم ترین عوامل نارضایتی کاربران به شمار می روند( 
ــمی  ــم آوردن مكانيس فراه  •
ــكالت و  ــریع برای حل مش س

رسيدگی به شكایات 
ــمی  ــم آوردن مكانيس فراه  •
ــناخت کمبود ها و  سریع در ش

نارسایی ها 
و  ــا  نيازمندی ه ــناخت  ش  •
ــن  ــرد و تدوی ــر ف ــات ه توقع
استراتژی خاص هر فرد با توجه 

به نيازمندی های وی.
2( روابط مشتری:

امكان پيگيری و دنبال کردن   •
ــادات خرید  عالیق، نياز ها و ع
ــتراتژی  ــران و تنظيم اس کارب

بازاریابی بر این اساس 
پيگيری و دنبال کردن کاالی   •
مشتری در طول چرخه حيات آن 
ــوق در درازمدت  ــای ف مزای  •
ــتری،  ــه رضایت مش ــر ب منج
ــاره، بهبود  ــن خرید دوب تضمي
ــتری و ایجاد حس  رابطه با مش
ــتری، افزایش  وفاداری در مش
ــتری و  ــت مش دفعات بازگش
ــای بازاریابی  ــش هزینه ه کاه
ــروش و در  ــش درآمد ف و افزای
ــرکت  ــود ش نتيجه افزایش س

می شوند.
ــازمان هایی که ارزش ها و  س
ماموریت شفاف داشته باشند 
ــات و  ــه خدم ــر ارای و از نظ
محصوالت معرف حضور همه 
بوده و شهرت مناسبی در بين 
ــند،  ــته باش افراد جامعه داش
ــزه در فرد و  باعث ایجاد انگي
می شوند.  ــازمان  س جذابيت 
نام تجاری کارفرما در پيوستن 

افراد به سازمان موثر است. 

وفاداری 
مشتری

رضایت مشتری

زیاد

کم زیاد

گروگان

خطرناک

طرفدار

حریص
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چند روز بعد مشتاقانه به دیدار محمودآقاي تراشكار رفتم. مثل مالقات قبل، با 
روي باز و لبخند، خوشامد گفت و من سر صحبت را باز کردم و علت مراجعه را 
توضيح دادم و نشان دادم که بسيار عالقه مندم تا مشاهدات محمودآقا را از نانوایي 

اصغرآقا جویا شوم.
محمودآقا دفتر یادداشتش را به من نشان داد و پيشنهاد کرد از جایي که عالمت 
گذاشته بود، خالصه آنچه را که مورد نظرش بود بخوانم و خود محمودآقا به علت 
ــرعت به ادامه کارش مشغول شد. از اینجاي  ــتري داده بود، با س قولي که به مش

مطلب از قول و نوشته های محمودآقا است :
»به عنوان یک مشتري به نانوایي اصغرآقا رفتم. برایم جالب بود که فضاي نسبتا 
زیادي براي مشتریان در نظر گرفته شده بود و تقریبا محيط تميز و مرتبي بود 
و این هم البته از اصغرآقا بعيد نبود. تعداد زیادي مشتري از پير و جوان و زن و 
مرد منتظر گرفتن نان بودند و این پا و آن پا مي کردند و من هم به عنوان آخرین 
ــتادم که نفر جلویی من گفت یک نفر هم پشت سر اوست که جا  ــتري ایس مش
ــت تا بياید. مي دانستم که در این حوالي نانوایي تافتون دیگري وجود  گرفته اس
ندارد و به همين علت ازدحام جمعيت بي علت نبود، گرچه جا براي همه بود ولي 
تقریبا صف مشخصي وجود نداشت. با این حال با توجه به گرماي محيط، کالفه 
بودن از چهره همه معلوم بود. براي من که به منظور ریشه یابي مشكالت به آنجا 
رفته بودم، فرصت مناسبي بود تا شروع به یادداشت  برداری  کنم و به قول معروف 

هم فال بود و هم تماشا.
ــغول بودند و نان ها را یكي یكي از تنور درمي آوردند  کارکنان نانوایي بي وقفه مش
و روي پيشخوان مي گذاشتند و مشتري ها براي برداشتن نان هجوم مي بردند و 
گاهي نوبت ها هم پس و پيش مي شد و باعث بحث و مجادله کوتاه اما مودبانه ای 
ــد که آن روز من  ــاید زمان هایي هم به درگيري منجر مي ش مي گردید، گرچه ش
ــتریان گرما را بين  ــدم. هوا گرم و آزاردهنده بود و کارکنان هم همراه با مش ندی
ــان و تنور تقسيم کرده بودند و همين امر باعث مي شد اگر ناني خمير یا  خودش
ــوخته بود، بيشتر باعث بگومگو شود، ولي به هر حال به علت معطل شدن و  س

شلوغي، ناني روي پيشخوان نمي ماند.
تا زماني که نوبت به من رسيد و نفر کناری گفت که نوبت اوست و من جایم را 
به او دادم، چون هدف دیگري داشتم، یادداشت ها را جمع کردم و نان را گرفتم 

و بيرون آمدم.«
در گرماي تابستان در حالي که یک ليوان شربت خنک را آرام آرام به هم مي زدم، 

بقيه یادداشت هاي محمودآقا را مرور کردم:
»پس از بررسي و مرور دوباره یادداشت ها براي اقدامات اوليه پيشنهاداتي را که به 
نظر مي رسد مي تواند در کوتاه مدت وضعيت نانوایي اصغرآقا را بهبود بخشد )بدیهي 
ــت که اگر صنف دیگر و یا مكان دیگري بود مشاهدات متفاوت مي شد و راه  اس
درمان هم فرق مي کرد( دسته بندي کردم و بقيه راهكارها را بعدا براي برنامه های 
بلندمدت تر ارایه خواهم داد. ترسم از این است که اصغرآقا در مقابل بعضي برنامه ها 
ــنایي و عدم آگاهي از نتایج  مقاومت کند که آن هم به احتمال زیاد از روي ناآش
مثبت آینده است که با زبان ساده تري برایش توضيح خواهم داد. اجماال مي توان 

به برنامه هایي که در کوتاه ترین زمان ممكن می شود انجام داد، اشاره کرد:
1- به علت وجود فضاي مناسب در نانوایي،  وجود تعدادي صندلي راحت که از 

خستگي مشتریان از ایستادن زیاد جلوگيري مي کند، الزم و ضروري است. 
2- نصب یک دستگاه آبسردکن در محوطه نانوایي.

3- نصب یک دستگاه نوبت دهي اتوماتيک )شبيه آنچه در بانک ها استفاده مي شود( 

تا رعایت نوبت به بحث و مجادله نكشد و در ضمن نيازي هم به صف نباشد.
4- نصب دوعدد پنكه سقفي و دو عدد پنكه دیواري

5- اعزام نوبتی کارکنان نانوایي به دوره های آموزشي کوتاه مدت یک روزه با عنوان 
دوره های ارتباط با مشتري

6- گذراندن دوره آموزشي CRM براي اصغرآقا )البته اگر این عنوانCRM  را 
به اصغرآقا بگویيم در جا غش مي کند و بهتر است مطالب این دوره به صورت ساده 

به اصغرآقا منتقل شود( 
7- پوشيدن روپوش سفيد و دستكش نخي و یا الستيكي )بستگي به نوع وظيفه( 

توسط کارکنان نانوایي
8- در مرحله اول به کارکنان گوشزد شود که لبخند به مشتري و رعایت ادب و 

احترام فراموش نشود.
یادداشت های محمودآقا مثل نسخه پزشكان بود و به همين راحتي رمزگشایي 
ــت و دقتي که به خرج دادم،  ــد، ولي با توجه به حاشيه نویسي هایي که داش نش
ــایه ما ماموریت ابالغ و انتقال نظرات  ــد همس مطالب را تنظيم کردم و قرار ش

محمودآقا به اصغر آقا را انجام دهد.
زماني که محمودآقا 10 دقيقه استراحت براي کارکنان تراشكاري اعالم کرد 
ــفارش چاي داد، از او پرسيدم مثل اینكه این نانوایي را با  و براي من هم س
یک شرکت یا موسسه بزرگ اشتباه گرفته است و محمودآقا در جوابم گفت: 
ــكل از همين نهاد ها و هسته  ــه یا یک شرکت بزرگ هم متش »یک موسس
کوچک است که اگر تقسيم کار درست انجام گيرد و کارها هم خوب تعریف 
ــد و راز و رمز ارتباط و احترام  ــده و آموزش های الزم هم ارایه شده باش ش
ــد، هيچ فرقي نمي کند  ــب رضایت مشتریان مدنظر باش ــتري و کس به مش
ــد یا کوچک، مهم مشتري است که راضي باشد. آن روز  شرکت بزرگ باش
ــكاري اصغرآقا که بيرون مي آمدم، عكسي را روي دیوار دیدم که بعدا  از تراش

راجع به آن مي نویسم که خود شروع ماجراي دیگریست. 

هیچ فرقي ندارد، 
مهم مشتري است

مهدی جانباز، رييس اداره طرح و توسعه 
جامع  سازمان بنادر و دريانوردی

س اداره طرح و توسعه س اداره طرح و توسعه  مهدی جانباز، رمهدی جانباز، رمهدی جانباز، رمهدی جانباز، رمهدی جانباز، رمهدی جانباز، رمهدی جانباز، رمهدی جانباز، رمهدی جانباز، رمهدی جانباز، رمهدی جانباز، رمهدی جانباز، ر
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اهداف دوره آموزشی �
ــی صنایع دستی  از مهم ترین اهداف دوره آموزش
ــتی  ــترش صنایع دس ــعه و گس می توان به توس
ــور توسط  ــاحلی جنوب کش دریایی در منطقه س
زنان و جوانان، توسعه مهارت های فنی و حرفه ای 
دریایی برای زنان و جوانان، ارتقای توانمندی های 
ــان و جوانان،  ــی، فرهنگی و اقتصادی زن اجتماع
ــعه رفاه اجتماعی  کمک به اقتصاد خانواده و توس
و اقتصادی وکمک به فقرزدایی در منطقه، ارتقای 

ــی، ارتقای مهارت های  ــش زنان در جوامع بوم نق
ــازی، ایجاد محيط همكاری و  فردی و ظرفيت س
ــت  ــش آگاهی عمومی در مورد محيط زیس افزای
ــت  ــور کاهش آلودگی های زیس ــه به منظ منطق

محيطی اشاره کرد. 
ــه ملی  ــی، ریيس موسس ــد چگين ــر وحي دکت
دوره  ــه  اختتامي ــم  مراس در  ــی  اقيانوس شناس
آموزشی صنایع دستی دریایی ویژه بانوان اظهار 
کرد: مسووالن کشور از مقوله دریا به عنوان یک 

منبع بسيار خوب در توسعه اقتصادی کشور که 
ــود،  ــد به راحتی جایگزین نفت و گاز ش می توان
ــی  ــده اند که این امر نيازمند کارشناس غافل ش
ــتری است. صنایع دستی ایران دو بعد ملی  بيش
ــيس  ــی دارد و یكی از اهداف اصلی تاس و جهان
ــه، پژوهش های دریایی و اقيانوسی  این موسس
ــت.  ــی اس ــاخه های اقيانوس شناس ــه ش در هم
ــی همواره  ماهيت فرامرزي علم اقيانوس شناس
ــبب شده است که همكاری هاي بين المللی و  س
ــرفت این علم جایگاه  ــعه و پيش فراملي در توس

روای�ت کهن صنایع دس�تي و قدمت آن، به ایران باس�تان و تح�والت تاریخ برمي گردد ک�ه در هر دوره ای به 
اشکال گوناگون نمایان بوده است. هنر ایراني صرفا منحصر به خشکي نبوده و نیست، بلکه دربرگیرنده تمامي 
حوزه ها به ویژه حوزه دریاس�ت؛ حوزه ای که دارای نعمت های بیکران الهی اس�ت. در این راس�تا موسسه ملی 
اقیانوس شناسی با همکاری موسسه بین المللی اقیانوس شناسی، مرکز عملیاتی در ایران، کمیته امداد حضرت 
امام خمینی)ره( استان تهران و کمیسیون ملی یونسکو، با توجه به نقش مثبت دوره های آموزشی در فعالیت های 
اجتماعی زنان و کمک به اشتغال زایی برای جوانان، دوره آموزشی صنایع دستی دریایی ویژه زنان را با حضور 
25 نفر از زنان سرپرست خانوار و دختران تحت پوشش کمیته امداد حضرت امام خمینی)ره( در محل این کمیته 

در استان تهران برگزار شد.

برپایى دوره هاى آموزشى صنایع دریایى

 گسترش نقش زنان در اقتصاد دریامحور
منوچهر محمدی
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محتوای دوره آموزشی �
جزیيات مطالب آموزشی به صورت علمی شامل 
آموزش استفاده از ابزار کار و آشنایی با مواد اوليه 
ــای مرواریدی، دوکفه ای،  از قبيل انواع صدف ه
ــی و موتور آویز،  ــوط با فرز برق ــرش انواع خط ب
نحوه استفاده از انواع مختلف مته ها و سنگ های 
برش برای برش انواع صدف، برش انواع برگ های 
مينياتوری، برخی نقوش هنرهای سنتی و انواع 
ساقه، پوسته زنی صدف دو کفه ای،  حكاکی روی 
ــک برش، طراحی انواع گل  صدف با مته و دیس
ــده، آموزش نحوه اتصال و  ــرگ و انواع پرن و گلب
ــاژ قطعات  ــوزش مونت ــات روی گل و آم تزیين
ــده در طول دوره ارایه شد. طرح دوره  ساخته ش
آموزشی صنایع دستی دریایی از سوی موسسه 
بين المللی اقيانوسی در سال2003 مورد تصویب 
قرار گرفت و بودجه ای به آن اختصاص یافت. با 
ــن دوره در فعاليت های  توجه به نقش مثبت ای

ــتغال زایی برای  ــان و کمک به اش ــی زن اجتماع
جوانان و با در نظر گرفتن نتایج و دستاوردهای 
ــال های  ــز برگزاری این دوره در س موفقيت آمي
ــی به  ــد تا این کارگاه آموزش ــته، مقرر ش گذش
صورت دایمی برگزار شود. تاکنون 6 دوره موفق 
در شهرهای ساحلی برگزار شده است و هفتمين 
ــر از زنان در  ــا حضور 25 نف ــن کارگاه ب دوره ای
ــد که 22 نفر از آنها موفق به اخذ  تهران برپا ش

گواهينامه شدند. 
ــی صنایع دستی  ــم اختتاميه دوره آموزش مراس
ــالن همایش های بين المللی دانشگاه شهيد  در س
ــتی همزمان با برگزاری اولين همایش ملی  بهش
ــی  جهان روز  ــت  بزرگداش در  ــی  اقيانوس شناس
ــد.  ــزار ش ــرداد 1391 برگ ــوس در 20 خ اقيان
ــگاهی از آثار ساخته شده توسط  همچنين نمایش
ــالن برپا شد و در معرض  هنرجویان در همين س

دید بازدیدکنندگان قرار گرفت. 

با توجه ب�ه نقش مثبت ای�ن دوره در فعالیت های اجتماعی 
زن�ان و کمک ب�ه اش�تغال زایی ب�رای جوانان و ب�ا در نظر 
گرفتن نتایج و دستاوردهای موفقیت آمیز برگزاری این دوره 
در س�ال های گذش�ته، مقرر ش�د تا این کارگاه آموزشی به 

صورت دایمی برگزار شود

منوچهر محمدی

ــند. از این رو، موسسه ملي  ــته باش ویژه ای داش
اقيانوس شناسی همواره سعي داشته تا با توسعه 
ــاي بين المللی خود در  ــترش همكاری ه و گس
ابعاد دوجانبه و چندجانبه ضمن ارتقاي جایگاه 
ــران در نهادهاي علمي-  ــالمي ای جمهوري اس
ــعه علم،  ــي بين المللی به انتقال و توس تخصص
ــی در داخل  ــن آوری اقيانوس شناس ــش و ف دان

کشور بپردازد. 

87 شماره  192/مرداد ماه 1391
بنــدر و دریـا



آشنایي با جدیدترین ویرایش پیام هاي باینري 
 ) AIS ( در سیستم شناسایي اتوماتیك شناورها

اداره كل امور دريايی ) اداره ارتباطات دريايی(
 اداره كل بنادر و دريانوردی خرمشهر

ــناورها از جمله  ــایي اتوماتيک ش سيستم شناس
تجهيزات نوین رادیویي است که به منظور افزایش 
ــب آن بر روي  ــوردي طراحي و نص ــي دریان ایمن
ــمول، الزامي شده است. بر اساس  شناورهاي مش
ــيون نجات جان  مقرره 19 از فصل پنجم کنوانس
ــخاص در دریا )SOLAS(. کليه شناورهاي با  اش
تناژ GT 300 و باالتر که اقدام به انجام سفرهاي 
بين المللي می کنند و همچنين شناورهاي باري با 
تناژ  باالتر از GT 500 و کليه شناورهاي مسافري 
بایستی تاکنون به سيستم AIS مجهز شده باشند. 
ــادل اطالعات ميان  ــتم تب وظيفه اصلی این سيس
شناورها با یكدیگر و ایستگاه ساحلی مخابرات دریایي 
است. از آنجا که سيستم AIS مجهز به GPS است، 
ــده پيام هایی را از  ــط یک واحد پردازن می تواند توس
 ،)Static( قبيل موقعيت دقيق شناور، اطالعات ثابت

ــر )Dynamic( و اطالعات مربوط  اطالعات متغي
به سفر را دسته بندي و به صورت دیجيتال از طریق 
ــتنده VHF دستگاه ارسال می کند. از مزایای  فرس

نصب آن مي توان موارد زیر را برشمرد:
سهولت بيشتر در شناسایی شناورها• 
سهولت در رهگيری شناورهای سطحی • 
مبادله اطالعات ضروری ميان کشتی ها بدون • 

دخالت انسان و به طور خودکار 
 • VHF کاهش ترافيک بر روی باندهای
افزایش اطالعات فرمانده و افسران نگهبان پل • 

فرماندهی از وضعيت پيرامونی خود
عالوه بر پيام هاي فوق که از سرویس هاي AIS به 
شمار می آید، پيام هاي دیگري نيز در این سيستم 
ــه به آنها  ــت ک ــده اس به طور اختياري تعبيه ش

ــود که دسترسي به  پيام هاي باینري اطالق می ش
اطالعات بيشتر را براي کاربران امكان پذیر می کند. 
ــتخوش  ــن پيام ها مطابق جدول دس ــاختار ای س
ــده که در هشتاد و هفتمين اجالس  تغييراتي ش
کميته ایمني دریانوردي )MSC( مصوب و از اول 
ــال 2013 ميالدي به طور فراگير اعمال  ژانویه س

می شود.
ــالمي  ــور جمهوري اس صنعت دریانوردي در کش
ایران که داراي بيش از 5000 کيلومتر نوار ساحلي 
است، اهميت و استفاده فراواني دارد. سازمان بنادر 
ــور  ــوردي به عنوان مرجع دریایي در کش و دریان
ــه ایمني دریانوردي توجه فراواني  همواره به مقول
داشته و پياده سازي و اجراي صحيح کليه قوانين 
ــور  ــررات بين المللي در این زمينه را در کش و مق

مدیریت و نظارت می کند. 

بنــدر و دریـا
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هم اکنون و در راستاي انجام تعهدات بين المللي 
ــوردي در آب هاي تحت  ــي دریان و ارتقای ایمن
ــت پرچم  ــناورهاي تح ــي ش ــت، تمام حاکمي
مشمول، همچنين ایستگاه هاي ساحلي مخابرات 
ــک داراي  ــي و مراکز کنترل ترافي ــي اصل دریای

تجهيزات الزم هستند. 
ــب در  اداره ارتباطات دریایي با آینده نگري مناس
این زمينه و انجام برنامه ریزي هاي کالن در بخش 
ــاخت هاي مخابراتي مورد نياز  آماده سازي زیرس
ــيس ایستگاه هاي ساحلي مخابرات  همچون تاس

دریایي به منظور تكميل پوشش رادیویي آب هاي 
تحت حاکميت از سویي و انجام اقدامات جانبي 
ــتورالعمل ها و روش هاي  الزم از قبيل تدوین دس
ــر، اقدامات  ــوي دیگ اجرایي در این زمينه از س
موثري را در این زمينه انجام داده است. همچنين 
ــاني به شرکت ها و  ــازي و اطالع رس با فرهنگ س
ــبت به آخرین دستاوردهاي  مالكان شناورها نس
تكنولوژي ارتباطات دریایي تالش می کند در این 
مقوله از پيشگامان صنعت دریانوردي باشد.      

در حال حاضر مفتخریم اعالم کنيم که تعداد 

ــتگاه از سيستم AIS در ایستگاه هاي  12 دس
ساحلي مخابرات دریایي مورد بهره برداري قرار 
گرفته و 14 دستگاه دیگر  نيز در حال نصب و 
راه اندازي است. اميد است با پياده سازي کامل 
این طرح، در آینده اي نه چندان دور تمام نوار 
ساحلي کشور عزیزمان تحت پوشش سيستم 
AIS قرار بگيرد تا بدین وسيله گامي دیگر در 
ــور  ــتاي ارتقای ایمني دریانوردي در کش راس

برداشته باشيم. 
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نام پيامتوضيحات

Clearance time to enter port )فاصله زماني تا ورود به بندر(پيام جدید
�Marine tra )ترافيک دریایي سيگنال(پيام جدید c signal
Berthing data )اطالعات پهلوگيري(پيام جدید
Weather observation report from ship )گزارش وضعيت جوي توسط شناور(پيام جدید

Area notice – broadcast )اخطارهاي منطقه اي – پخش عمومي(پيام جدید 
Area notice – addressed )اخطارهاي منطقه اي – پخش خصوصي(پيام جدید
Extended ship static and voyage-related data)اطالعات توسعه یافته ثابت شناور و متغير سفر(پيام جدید

Dangerous cargo indication )نشانگر محموله خطرناک (پيام جدید 
Environmental )محيطي اطالعات (پيام جدید
Route information – broadcast )اطالعات مسير – پخش عمومي(پيام جدید

Route information – addressed )اطالعات مسير – پخش خصوصي(پيام جدید 
Text description – broadcast  )توضيحات متني –  پخش عمومي (پيام جدید
Text description – addressed   )توضيحات متني –  پخش خصوصي (پيام جدید
Meteorological and Hydrographic data )داده هاي هواشناسي/ آبنگاري (پيام جدید
Tidal window )جزر و مد نشانگر(پيام جدید

AIS تعدادي از پيام هاي باينري جديد در سيستم



خلوت و دورافتادگی دریا مالل انگيز و غم افزاست. تنهایی آنجا ترکيبی است از 
همهمه و خاموشی. آنچه در آنجا می گذرد، ربطی به آدميزادگان ندارد و هدف 

و مقصد آن نامعلوم است...
ــال 1802 ميالدي در بزانسون، در شرق فرانسه به  ویكتور ماري هوگو در س
ــال بعد از پيروزی انقالب فرانسه و سقوط امپراتوری بربون ها.  دنيا آمد؛ 3 س
ــه زمان هوگو پر بوده است از اتفاقات بزرگ سياسی، اجتماعی و حتی  فرانس
ادبی. او 2 ساله بود که ناپلئون رسماً امپراتور جدید فرانسه شد، هر چند قبل 
ــقوط کرد و امپراتوری بربون قدرت را  ــالگی ویكتور، ناپلئون س از تولد 18 س

دوباره به دست گرفت.
ــال 1841 ميالدي وارد عرصه سياست شد. در این سال هوگو بعد از  او در س
ــه بار تالش ناموفق سرانجام به عضویت آکادمی فرانسه درآمد و در همين  س
ــال بود  ــاه لوئيز فيليپ ارتقای مقام پيدا کرد. در همين س ــال از طرف ش س
ــخنرانی کرد و کم کم  ــدام و برای آزادی مطبوعات س ــه بر ضد مجازات اع ک
ــد، به طوری که در انقالب سال 1848 نقش  ــه ش یک جمهوری خواه دوآتش
ــوم طی یک کودتای خونين دوباره  ــت. در سال 1851 ناپلئون س فعالی داش
ــيس کرد. هوگو صریحاً  ــيد و یک کميته ضدپارلمانی تاس به تاج و تخت رس
ــل نقل مكان کرد و پس از  ــه ناميد و به بروکس این عمل را خيانت به فرانس
ــر درآورد و تا سال 1870  ــرانجام از جزایر جرنسی س چند بار جابه جایي، س
ــتان های هوگو و سه مورد از بهترین  در تبعيد زندگی کرد. معروف ترین داس
ــعر وي محصول همين دوران تبعيد هستند. او در سال های  مجموعه های ش
آخر عمر بيشتر وقتش را در انجمن »حمایت از آثار هنری« گذراند؛ انجمنی 

که بعدها اساسنامه »قانون کپی رایت« امروزی را نوشت و منتشر کرد.
 اولين دیوان شعر هوگو در سال 1822 ميالدي منتشر شد، اما اولين داستان 
ــال پس از آن به چاپ رسيد که  ــتقل او »آخرین روز یک محكوم«، 7 س مس
داستان کوتاه مستندی بود از آخرین روز زندگی یک قاتل پيش از اعدام. بعدها 
ــكی تحت تاثير  این داستان هوگو  آلبرکامو، چارلز دیكنز و حتی داستایوفس

درباره آخرین روزهای زندگی آدم های محكوم به مرگ کتاب نوشتند. 
ــم ادبی  ــال 1827 ميالدي مقدمه درام »کرمول« به مرامنامه رمانتيس در س
ــت نوتردام« نخستين رمان پرفروش هوگو )1831(، در  تبدیل شد. »گوژپش
همان ماه های اول چاپش رکورد پرفروش ترین کتاب تا آن زمان را شكست و 
ــال اول به بيشتر زبان های اروپایی ترجمه شد. پس از آن بود که  در همان س
ــانيت یا به قول خودش »کتابی  هوگو تصميم گرفت کتابی درباره فقر و انس
ــد، اما نوشتن و انتشار این کتاب سال های  برای همه آزادگان جهان« بنویس
سال طول کشيد تا سرانجام در سال 1862 ميالدي »بينوایان« به دنيا معرفي 

شد؛ کتابی که هنوز یكی از پرفروش ترین کتاب های دنياست. 
ــا« اندکی از دید تلخ و تيره  ــو در رمان بعدی اش »کارگران دری ویكتور هوگ
ــی« تقدیم کرد؛  ــد و کتاب را به جزیره »جرنس ــی- اجتماعی دور ش سياس
ــواحل نورماندی فرانسه و جنوب انگليس که هوگو 15  جزیره ای در غرب س

سال تبعيدش را در آنجا گذراند. 

ــيک بود. او ابتدا نوازندگی پيانو را یاد گرفت و  ــق موسيقی کالس هوگو عاش
سپس به طور جدی موسيقي را دنبال کرد. آهنگ و اپرا نوشت و تنظيم کرد و 
با آهنگ هایش سبک رمانتيسم را وارد موسيقی کالسيک نمود. عالوه بر این، 
از ویكتور هوگو بيش از 4 هزار نقاشی نيز به جا مانده که بيشترشان در زمان 
تبعيد کشيده شده اند. او فقط روی کاغذهای کوچک نقاشی می کرد و بيشتر 
ــتند و معموالً با مرکب کشيده شده اند.  ــفيد و سياه یا قهوه ای  هس آثارش س
خيلی ها اعتقاد دارند که اگر هوگو نقاشی را جدی تر از ادبيات دنبال کرده بود، 
ــنده باقی  حاال بزرگ ترین نقاش جهان بود. اما خود وي ترجيح می داد نویس

بماند و فقط به دوستان نزدیكش اجازه می داد نقاشی هایش را ببينند.
در سال 1881 ميالدي هوگو 79 سالگی خود را جشن گرفت و به افتخار ورود 
آقای نویسنده به دهه 80 زندگی اش یكی از باشكوه ترین جشن تولدهای تاریخ 
ادبيات جهان برگزار شد. مراسم از روز بيست و پنجم فوریه )یک روز قبل از روز 
تولد هوگو( آغاز شد و در روز بيست و هفتم با یكی از بزرگ ترین رژه های تاریخ 
ارتش فرانسه پایان گرفت. رژه در سرتاسر خيابان های مرکزی پاریس اجرا شد 
و 6 ساعت به طول انجاميد تا کل رژه روندگان از پای پنجره ای که هوگو پشت 

آن نشسته بود، رد شوند. 
4 سال پس از این رویداد ویكتور هوگو در 83 سالگی چشم از جهان فرو بست 

و 2 ميليون نفر در مراسم خاکسپاری اش شرکت کردند.

یك داستان دریایى 

کارگران دریا 
اثر ویكتور هوگو

بنــدر و دریـا
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كارگران دريا  �
ــي »Les Travailleurs de la mer« در 1866  ــوان اصل ــن کتاب با عن ای
ميالدي منتشر شده است. در این رمان، که به دوران پختگی نویسنده تعلق دارد، 
درونمایه های هنری او به کار گرفته شده اند؛ مواردي مانند: تضادهای نيرومندی 
که عالیق و موقعيت ها پشتوانه آنها هستند، جوانمردی و کرامتی آرمانی که به 
از خودگذشتگی منجر می شود، تناوب نور و ظلمت و ... که هوگو با استفاده از 
این تضادها مفاهيمي را پررنگ مي کند که در آن زمان مورد عالقه و توجه بوده 

است؛ یعنی پيروزی های ماشين و نتایج نبرد انسان با طبيعت. 
ــتی های بخاری، در  ــتيران کهنه کار و صاحب یكی از نخستين کش یک کش
ــتيرانی کار می کند؛ صيادان و ملوانان به این رقيب خطرناک با  یک خط کش
نظری خوشایند نمی نگرند. ملواني تصميم می گيرد موجبات غرق کشتي پر از 
ــين را فراهم کند. به روی آب آوردن کشتی غرق شده ميسر است؛ ليكن  ماش
هيچ کس حاضر نيست ماشين را نجات دهد و مالک کشتي در برابر این حادثه 
شوم عاجز می ماند. با این همه، وی ازدواج با برادرزاده اش را جایزه کسی اعالم 
می کند که ماشين های سالم را نجات دهد. صيادی ناشناخته پيشقدم می شود؛ 
مردی خاموش که دیگر »کارگران دریا«، به جهت انزواجویی او، نظر خوشی 
به وی ندارند. اما او باید با انواع مشكالت مقابله کند. وی، یكه و تنها در غاری 
دریایی، هزار بار حياتش را به خطر می افكند؛ به ویژه هنگامی که با هشت پای 
غول آسایی گالویز می شود. سرانجام، سرسختی او بر همه موانع فایق می آید، 
ــت در این هنگام است که پی می برد دختر قرار است با فرد دیگري  اما درس
ازدواج کند. ملوان از خودگذشتگی می کند و از جایزه ای که با به خطر انداختن 

جان خود استحقاق آن را پيدا کرده است، صرف نظر مي کند.
ــه  ــود، هميش ... خلوتگاه های تاریک کنار دریا، بر خالف آنچه تصور می ش
ــنيدن حرف های آدم  ــانی برای دیدن و ش ــت. گاهی کس هم خلوت نيس
ــه جاهای خلوت، خود را  ــوند. پناهندگان به این گون در آنجا پنهان می ش
ــانی از کوره  ــت کس ــم دیگران می پندارند، ليكن ممكن اس پنهان از چش
ــتفاده کنند و به آسانی در  ــيار پرپيچ و خم و انبوه درختان اس راه های بس

تعقيب آنان برآیند. شاخه درختان و تخته سنگ ها 
همچنان که اورا در پناه خود می گيرند و از دیده 
ــد، می توانند نگرنده ای را  دیگران پنهان می کنن

هم از چشم او پنهان دارند...
ــک از آثار ویكتور  ــاید بتوان گفت که در هيچ ی ش
هوگو غمی چنين آزاردهنده وجود ندارد. سرودی 
ــان سر  ــاعر، در آغاز، به افتخار پيروزی انس که ش
ــره آور تبدیل  ــه رنجی دله ــه ب ــد، بالفاصل می ده
ــان نظریات  ــتان، مظهر هم ــود. ملوان داس می ش
ــواره نيكی و مهربانی  ــت که هم ویكتور هوگو اس
ــليقه های ذاتی  ــي می داند که س ــانی را عامل انس
ــازد. رمان، که  ــری را منكوب می س ــت بش طبيع
ــانه ای آغاز می شود، با کابوسی به پایان  چون افس
ــين های جهان نو، که نقش آنها در  می رسد: ماش
ظلمات غاری دریایی به تصویر کشيده شده است، 
بيشتر تاریكی های قرون وسطایی را احيا می کند 
تا رمز و نماد زندگی آینده و این در حالی است که 
ــده تا این  هيجان و تأثر نقاش صحنه ها موجب ش

اثر، قدرت افسون گرانه ای پيدا کند.
ــو نور و ظلمت، نيكي و بدي،  به نظر ویكتور هوگ
ــيطان و دیگر  ــي، خدا و ش ــبختي و بدبخت خوش
ــر قرار دارند  ــا و تناقض ها در کنار یكدیگ تضاده
ــز پایه و  ــور گيتي و ني ــاس همه ام ــه و اس و پای
ــكيل مي دهند. آثار  ــاس زندگي آدميان را تش اس

ــت، دنيایي از تضادها  ــفه قرار گرفته اس ویكتور هوگو که بر پایه همين فلس
ــت. به نظر او شناخت کامل دنيا و انسان بر پایه شناخت  و کشمكش ها اس

همين تضادها صورت مي گيرد. 
ــان را در برابر قدرت قهریه طبيعت قرار  در رمان »کارگران دریا«، هوگو انس
ــویي دیگر طبيعت خشن و  ــان ضعيف الجثه و در س ــویي انس می دهد. در س
ــویي ضعف انسان و در سویي دیگر قدرت طبيعت قرار دارند و  بي رحم؛ در س

این گونه است که ميان این دو پيكاري عظيم روي می دهد.
... معموالً دریا جنایات خود را پنهان می دارد وپرده تاریكی روی آنها می کشد. 
ــد. راز دریا به ندرت  ــان هر چيزی را برای او حفظ می کن ــن تاریكی بی پای ای
ــت. راز خویشتن را پنهان می دارد  ــود. دریا نيرنگ باز و مرموز اس هویدا می ش
ــان دهد. غرق می کند و روی آن را  و خوش ندارد کارهای خود را به همه نش
می پوشاند. فرو بلعيدن نشانه ای از رم اوست. موج دورو و مزور است، می شكند 
و می دزدد و پنهان می کند و فراموش می کند و لبخند می زند. غریو برمی کشد 
و سپس کف برلب می آورد و به جنبش درمی آید.  کف نشانه خشم بی پایان 

موج دریاست... 
ــي که به  ــد، کس ــنده را نشناس ــت که مخلوقات این نویس ــی اس کمتر کس
ــان هم  ــول در هيچ  کدام از عكس هایش نمي خندد و در بيشترش ــور معم ط
ــكل  ــد و چه نه، نگاه غمگينی دارد. اصاًل ش ــتش را زیر چانه زده باش چه دس
پاپانوئل های غمگين است، شكل پاپانوئل های مهربانی که می دانند دنيا مثل 

قصه ها مهربان و رویایی نيست؛ مخصوصاً برای کوزت ها یا گوژپشت ها. 
ــه هنوز بر سر این موضوع که ویكتور هوگو شاعر بوده  در محافل ادبی فرانس
یا نویسنده دعواست؛ خود فرانسوی ها معتقدند که او بزرگ ترین شاعر فرانسه 
ــت نوتردام« و  ــویان به لطف »بينوایان«، »گوژپش ــت، اما برای غيرفرانس اس
ــتر نویسنده است و البته فرقی هم نمی کند. به هر حال  »کارگران دریا« بيش
ــه است؛ آن قدر  ــياری از مردم دنيا معروف ترین چهره ادبی فرانس او برای بس
ــوی ها هم وي را به عنوان نماد مراکز فرهنگی فرانسه در دنيا  که خود فرانس

انتخاب کرده اند. 
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5 كشور برتر دنيا در زمينه ساخت كشتی )سال 2010(: �

سهم بازارDWT كشتی های ساخته شده )تن(تعداد كشتی ساخته شده )فروند(كشوررتبه

41 درصد141361500000چين1

31 درصد52647000000کره جنوبی2

22 درصد58032600000ژاپن3

5 صدم درصد341900000فيليپين4

4 صدم درصد43900000رومانی5

� Dead Weight Tonnage بر اساس شاخص )Flag Registration( 5 كشور برتر دنيا در زمينه ثبت كشتی

سهم بازارظرفيت كشتی ها )DWT ميليون تن( نام كشوررتبه

22 درصد306پاناما1

12 درصد166ليبریا2

7 درصد98جزایر مارشال3

6 درصد91هنگ کنگ4

5 درصد71یونان5

صنعت حمل و نقل دریایى از نگاه آمار
منبع: کتاب صنعت حمل و نقل دریایی و بندری جهان، ترجمه و تلخیص بهزاد الصفی
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� :IACS عضو )Classi�cation Societies( 12 موسسه برتر رده بندی دنيا

تعداد کشتی تحت کشورنام موسسه رده بندیرتبه
پوشش )فروند(

ميانگين سنی 
کشتی های تحت 

پوشش )سال(

 GT مقدار
کشتی ها 

)ميليون تن(
سهم بازار 
)درصد(

1Nippon Kaiji Kyokai700010/817718/4ژاپن

2Lioyd’s Register643315/315516انگلستان

3American Bureau73511515216آمریكا

4Det Norske Veritas483112/914115نروژ

5Germanischer Lioyd576312/79410آلمان

6Bureau Veritas638513/1738فرانسه

7Korean Register202314/5424کره جنوبی

8China Class222013/1424چين

9Registro Italiano202019/4283ایتاليا

10Russian Register321425/313/51/4روسيه

11Indian Register96116/17/60/8هند

12Croatia20832/40/90/1کرواسی

5 كشور برتر دارنده دريانورد خبره )افسر( جهان در سال 2010: �

سهم بازارتعداد دریانورد خبره )افسر(- نفرکشوررتبه

9 درصد57600فيليپين1

8 درصد51500چين2

7 درصد46500هند3

6 درصد36700ترکيه4

4 درصد2700اوکراین5
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1( كداميك از موارد ذيل جزو اهداف سازمان بين المللی دريانوردی )IMO( نيست؟

الف( ارتقای استانداردهای ايمنی دريانوردی و جلوگيری از آلودگی های دريايی ناشی از شناورها

ب( تهيه كنوانسيون ها، موافقت نامه ها و ساير اسناد مربوطه

ج( رسيدگی به مسايل دريانوردی

د( اجرای كنوانسيون زيست محيطی در بنادر

2( كداميك از موارد ذيل جزو كميته اصلی IMO نيست؟

الف( كميته ايمنی دريانوردی

ب( كميته تسهيل ترافيك دريايی

ج( كميته بهداشت و سالمت دريانوردان

د( كميته همكاری های فنی

3( كداميك از كنوانسيون های زير توسط سازمان بين المللی كار در خصوص بنادر تهيه شده است؟

ب( آيين نامه اقدامات امنيتی در بنادر الف( كنوانسيون كار اسكله    

د( همه موارد ج( دستورالعمل مميزی ايمنی و بهداشت بندر  

4( هدف از تاسيس اتحاديه بين المللی بنادر و لنگرگاه ها )IAPH( كداميك از موارد ذيل می باشد؟

ب( توسعه حمل ونقل دريايی   الف( تقويت روابط فی مابين بنادر و لنگرگاه های جهان  

د( همه موارد ج( توسعه صنايع دريايی    

               مسابقه شماره 3 مجله علمى - تحقیقاتى بندر و دریا
به منظــور ارتقای ســطح دانش عمومی 
در زمینــه مباحــث حمل و نقــل، مجله 
بنــدر و دریا اقــدام به تهیه ســواالت 
مرتبط با موضوعات مندرج در هر یک از 
شماره های مجله می نماید. عالقمندان به 
شرکت در این مسابقه می توانند پاسخ 
سواالت را حداکثر تا تاریخ 91/6/15 
از طریق پاســخنامه الکترونیکی مندرج 
 bandarvadarya.pmo.ir در ســایت 

به دفتر مجله ارسال نمایند.
ســواالت از فصول اول کتــاب مدیریت 
محمدعلــی  نوشــته  بنــادر  در  ایمنــی 
و  راه  وزارت  انتشــارات  از  حســن زاده 
شهرســازی  اســتخراج گردیده است. به 
20 نفــر از عزیزانی کــه بتوانند به همه 
سواالت پاسخ صحیح دهند، به قید قرعه 

جوایز ارزنده ای اهدا خواهد شد. 
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5( اتحاديه بين المللی چراغ های دريايی رسما فعاليت  خود را در سال ........ آغاز و مقر اصلی آن ....... می باشد.

ب( 1957- ژنو الف( 1955- هلند     

د( 1957- پاريس ج( 1955- پاريس     

6( كداميك از داليل ذيل منجر به تاسيس سازمان بين المللی هيدروگرافی در سال 1921 گرديد؟

ب( استاندارد كردن عاليم و نقشه ها الف( نياز دريانوردان به نقشه های دريايی   

د( هيچكدام ج( الف و ب     

7( كداميك از نهادهای ذيل سهم موثری را در تدوين استانداردهای ساخت ايمن تجهيزات بندری دارد؟

ب( اتحاديه بين المللی بنادر و لنگرگاه ها الف( سازمان جهانی استاندارد    

د( هيچكدام ج( سازمان بين المللی دريانوردی   

8( كداميك از كنوانسيون های ذيل به عنوان مهم ترين سند بين المللی در زمينه ايمنی دريانوردی محسوب می شود؟

ب( تجسس و نجات دريايی الف( سوالس     

د( الف و ب ج( جلوگيری از تصادم دريايی    

9( برای اجرای كامل كنوانسيون بين المللی تجسس و نجات دريايی )SAR( كداميك از موارد ذيل ضروری است؟

ب( تجهيز وسايلی نظير قايق های نجات، بالگرد و تجهيزات پزشكی الف( تجهيزات مخابرات دريايی    

د( همه موارد ج( همكاری و مبادله اطالعات با كشورهای منطقه ای  

10( بر اس�اس اين كنوانس�يون بازبينی و بازرسی شناورها به هنگام اخذ مجوز اوليه و همچنين به صورت دوره ای جهت كنترل ساختار ايمنی 
شناورها صورت می گيرد.

ب( كنوانسيون بين المللی خطوط بارگيری الف( كنوانسيون بازبينی و بازرسی شناورها   

د( كنوانسيون مسووليت و جبران خسارت ج( كنوانسيون جلوگيری از آلودگی ناشی از كشتی ها   

11( در اين كنوانسيون به تعيين محل و مشخصات فنی چراغ ها، وسايل عاليم صوتی و اضطرار بر روی شناورها اشاره شده است.

الف( كنوانسيون ايمنی جان اشخاص بر دريا

ب( كنوانسيون مقررات بين المللی جلوگيری از تصادم در دريا

ج( كنوانسيون بين المللی اندازه گيری ظرفيت كشتی ها

د( كنوانسيون مسووليت و جبران خسارت

12( تفاوت  ميان كنوانسيون های STCW و  STCWF در چيست؟

ب( ايمنی كشتی های ماهيگيری الف( ايمنی كشتی های مسافری    

د( خدمه كشتی های ماهيگيری ج( خدمه كشتی های مسافری    

13( كنوانسيون بين المللی جلوگيری از آلودگی ناشی از كشتی ها دارای چند ضميمه می باشد؟

ب( 5 ضميمه الف( 4 ضميمه     

د( 7 ضميمه ج( 6 ضميمه     

14( براس�اس اين كنوانس�يون، نجات دهندگان در حوادث دريايی و همچنين در جلوگيری از صدمه به محيط زيست دريايی پاداش يا غرامت 
ويژه می گيرند.

ب( كنوانسيون نجات دريايی الف( كنوانسيون بيمه و غرامت    

د( كنوانسيون تجسس و نجات ج( كنوانسيون تسهيل تردد دريايی   
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عنوان کتاب: سیری در تحوالت حمل و نقل دریایی
مولف: دكتر بهروز امرائی              �

تاريخ نشر: 1391    
وجود یک پيوستگی معنادار بين »تجربه های عملی و کارکرد گرایانه« مولف 
محترم کتاب سيری در تحوالت حمل و نقل دریایی با »آرای نظری و علمی 
ــی را برای این کتاب رقم  ــک« حمل و نقل دریایی، ویژگی  خاص و آکادمي
ــته باشم به خصوصيات شخصيتی  ــاره ای داش می زند. عالوه بر این، باید اش
ــان ارتباط در این  ــل و نقل دریایی و زب ــه زبان کتاب و زبان حم ــف ک مول
حوزه را به خوبی می شناسد. به یقين دانستن همين زبان است که دغدغه 
ــكل می گيرد تا بگوید: چگونه می توان از کارشناسان جوان  اصلی مولف ش
امروز که مدیران فردای صنعت بسيار پيچيده حمل و نقل دریایی، بندری، 
ــته به آنها، از وضعيت و چگونگی  ــازی و صنایع وابس ــتيرانی، کشتی س کش
تحوالت گذشته و حال بی اطالع باشند و آنگاه انتظار داشته باشيم مدیرانی 
تحول گرا و آینده نگر بوده و قادر به طراحی و ترسيم افق های نزدیک و دور 
ــازمان، ارگان ، نهاد و یا شرکت های مورد تصدی و مدیریت خود  ــعه س توس

باشند؟
دقت به اندرونی جمله های فوق، حاوی دو نكته کليدی است؛ اول آنكه:  باید 
ــيد و دوم اینكه: بدون رفع نياز به  برای مدیریت و انتقال دانش همواره کوش
فرهنگ و دانش و تخصص، نمی توان آگاهانه و واقع بينانه دست به عمل و اقدام 

حرفه ای و تخصصی زد.
ــی«، 14 فصل  ــوالت حمل و نقل دریای ــيری در تح ــمند »س کتاب ارزش
ــيری به طور  ــير راه پویی این کتاب ، مس را در انبان دانش خود دارد. مس
ــی و  ــی تاليف کتاب های آموزش ــيک و با رعایت اصول اساس کامال کالس
تسهيل کننده برای درک و دریافت مفاهيم پایه است، علت آن نيز مشخص 

ــت جز  ــت و چيزی نيس اس
همان نكته ای که در بدو این 
مقاله به آن اشاره رفت؛ یعنی 
سوابق حرفه ای مولف محترم 
ــت دریایی و بندری  در صنع
ــينه های  پيش ــن  همچني و 
رسمی  فعاليت  و  تحصيالتی 
ــوزش  ــوزه آم ــان در ح ایش
ــته در  ــن رش ــس ای و تدری

دانشگاه.
تاریخ واره ای  اول کتاب،  فصل 
از گذشته و حال حمل و نقل 
دریایی را به تصویر می کشاند، 
و  ــده  خوانن ــه  ک ــری  تصوی

ــبت به  ــاب را نس مخاطب کت
آینده این صنعت، بی نصيب نمی گذارد.

ــتی و  ــيری از تحوالت کش ــای دوم الی پنجم هم به ترتيب با س در فصل ه
کاال، سياست گزاری برنامه ها و هدف های حمل و نقل در چارچوب برنامه های 
ــطح جهان و  ــازی بنادر و فعاليت های آن ها در س ــعه، روند خصوصی س توس
ــازمان ها، همچنين مجامع و کنوانسيون های بين المللی در حوزه حمل و  س

نقل دریایی آشنا می شویم. 
»اسرار دانش« ناشر این کتاب 444 صفحه ای است و از طریق ارتباط با شماره  

تلفن های 66469762 و 66411362 می توان مبادرت به تهيه آن نمود.
ورود این کتاب را به گنجينه کتاب های دریایی و بندری خوشامد می گویيم.   

عنوان کتاب: امضای الکترونیک
مولف: مهندس علی جان علی اكبری  �

تاريخ نشر: 1391
از جمله ضرورت هایی که در برابر استفاده از ابزارها، روش ها و ملزومات مدرن، 
همواره مورد تاکيد قرار می گيرد، توجه به مقوله و امر »فرهنگ سازی« است. 
ــيدن به هدفی است که به واسطه آن در  توجهی که یک روی آن، در پی رس

تاکيد بر »آموزش و نحوه کاربست و فرهنگ استفاده« سخن گفته شود.
ــاف  ــدن در هر مقطعی از برش های زمانی خود، همچنين اختراع و اکتش تم
ــتد خود، با کنش  ــوی داد و س ــتاوردهای مدرنيته، در دوس و نوآوری و دس
ــاندن و عرضه« و واکنش »شناختن و بهره گرفتن و تقاضا«  »معرفی و شناس
ــببی بوده اند تا از نقش و اثر  ــی که همواره س رو به رو بوده اند؛ کنش و واکنش

جامعه شناسانه و فرهنگ بهره گيرند.
ــه پدیده های نوین و ترویج  ــاندن و عرض بهره گرفتن از فرهنگ برای شناس
فرهنگ برای استفاده و بهره برداری از محصوالت و دستاوردهای نوین، همواره 
ــالت های حوزه علوم اجتماعی و فرهنگی است. ما در این مسير با  یكی از رس
ترکيب های تازه ای همچون؛ فرهنگ کار، فرهنگ و اخالق حرفه ای، فرهنگ 
آپارتمان نشينی، اتومبيل رانی، تغذیه و ... آشنایيم که همگی داللت بر وجود 

یک »نياز معنوی« در برابر یک »نياز مادی« دارد.
کتاب »امضای الكترونيک« با تالش »علی جان علی اکبری« تاليف شده است و 
انتشارات »اسرار دانش« آن را چاپ و منتشر کرده است. مجموعه ای که حامل 

بار معنایی برای پاسخ به نياز و امر فرهنگ سازی می باشد.

این کتاب در 8 بخش و 332 صفحه 
است که از الفبای موضوع و با شرح و 
توصيفی از مفاهيم و اصطالحات رایج 
آغاز می شود و با عبور از سوتيترهایی 
تحت عناوینی چون: آشنایی با حقوق 
و قانون تجارت الكترونيكی، امضای 
الكترونيكی از منظر قوانين کشورها، 
امضای الكترونيكی، نحوه ایجاد آثار و 
انواع امضای الكترونيكی، دفاتر صدور 
خدمات گواهی الكترونيكی  و ابطال 

آن ها به موقعيت امضای الكترونيكی و جایگاه آن در ثبت اسناد و ادله اثبات 
دعاوی می رسد.

این مجموعه، فرایندی تحليل گر از عناصر ایجابی و سلبی از موضوع امضای 
ــای آن در روان بودن و جنبه های کارکردی آن  ــت. جنبه غن الكترونيكی اس
ــازی در زمينه های مختلف  ــت که در ماهيت خود، متوجه امر فرهنگ س اس
ــن امنيت و اعتبار امضای  ــی، ایمنی و مراقبت و طروق تامي عملياتی حقوق
الكترونيكی است. عالوه بر جنبه های کارکرد گرایانه کتاب، توصيف محتوایی 
ــناخت عالمانه بين جامعه با  ــوع امضای الكترونيكی برای ایجاد یک ش موض
ــای خوب این کتاب در امر  ــای تجارت در فضای دیجيتال، جزو مزیت ه دني

»فرهنگ سازی« است.
ــماره های 66411362 و 66469762 امكان تهيه  برقراری تماس تلفنی با ش

این کتاب را فراهم می سازد. 
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