
 

 

https://sid.ir/1790
https://sid.ir/1797
https://sid.ir/1798
https://sid.ir/1799
https://sid.ir/1800
https://sid.ir/1788
https://sid.ir/1703
https://sid.ir/1706
https://sid.ir/1708
https://sid.ir/1707
https://sid.ir/1789


www.SID.ir

Archive of SID

www.SID.ir




ماهنامه علمی، تحقیقاتی
شهریور ماه  1391

در این شماره می خوانید:

صاحب امتیاز: سازمان بنادر و دریانوردی
مدیرمسئول: 

سردبیر
مدیر اداری
مدیر مالی

دبیر تحریریه : 
تحریریه

طراح جلد و صفحه آرا: 
ویراستار:

آتلیه، امور نظارت چاپ، فنى و اجرایى و ادارى: 
عکاس

امور رایانه:

مدیر بازرگانی و تبلیغات
امور بازرگانی و تبلیغات

توزیع و اشتراک:
 b_darya88@yahoo.com:پست الکترونیک بازرگانی

ادارى، فنى و رایانه، آتلیه، طراحى، صفحه آرایى، لیتوگرافى، چاپ، صحافی، امور اجرایى: 
موسسه فرهنگى، هنرى همایش رسانه امروز 

تلفن:  
hamayesh.rasaneh@yahoo.com :پست الکترونیک

نشانی دفتر ماهنامه:

تلفن:
نمابر: 

صندوق پستی: 
bandarvadarya.pmo.ir :وب سایت
bandarvadarya@pmo.ir :پست الکترونیک

قابل توجه خوانندگان محترم:

bandarvadarya.pmo.ir



وول د ت                               یاددا
چشم انداز ایران 1404؛ 

مسیر راه جامعه حمل و نقل دریایى

محمدرضا امامى
مدیرمسوول



 –

على نیکزاد
وزیر راه و شهرسازى

سازی پیام وز راه و 
جایگاه ممتاز ایران؛

در بخش حمل و نقل دریایى



سید عطاءاله صدر
معاون وزیر راه و شهرسازى و مدیرعامل سازمان بنادر و 
دریانوردى  

وردی یا نا و  ل سازمان  عا د پیام 



در 14 آوریل 1912، کشتى تایتانیک متعلق به خطوط کشتیرانى وایت 
استار (White Star) ظرف چند ساعت از مجلل ترین کشتى جهان 

به نامى تبدیل شد که تا ابد یادآور مصیبت و فاجعه خواهد بود.

IMO

کوجى سکى مى زو
دبیر کل سازمان بین المللى دریانوردى

وردی یا ی  ن المل ل سازمان  ر  پیام د



مدیرعامل سـازمان بنادر و دریانوردى از سـرمایه گـذارى 4 هزار 
میلیارد تومانى در بنادر کشـور خبر داد و گفـت: هم اکنون حدود 
150 پـروژه معادل حدود 2 هزار میلیارد تومان در بنادر کشـور در 

دست اجرا داریم که از منابع داخلى تامین شده است.

172 میلیون تن ظرفیت 11 بندر اصلى کشور  

TEU

20 میلیون تن ظرفیت ترانزیت در بنادر کشور  

 –

TEU

ناوگان دریایى نسبتا جوان جمهورى اسالمى  

معاون وزیر راه و شهرسازى در هفته دولت خبرداد:



بندر چابهار هـم از نظر 
هزینه مقـرون به صرفه 
امکانـات  اسـت و هـم 

خوبى دارد

ارزیابی استاد دانشگاه کابل از نشست سه جانبه ایران، هند و افغانستان در تهران

سعید مظاهرى
رییس پژوهشکده فن آورى و مهندسى دریا

موسسه ملى اقیانوس شناسى

رییس پژوهشکده فن آورى و مهندسى 
دریا:



دسترسى هند به افغانستان از طریق بندر چابهار 

نیاز هند به نفت و گاز 

دسترسی امن به افغانستان و آسیای میانه 

Land Rover



 –  –

فرصت جنبش غیرمتعهدها



اواسـط شهریور ماه گذشته مدیر عامل سـازمان بنادر و دریانوردى 
از پایان سـاخت و آماده بهره برداری40 بندر چندمنظوره مردمی در 
سواحل جنوبى کشـور خبر داد و نقش این بنادر کوچک را در رونق 

رونق کسب وکار، محرومیت زدایی؛ ارمغان بنادر چندمنظوره اقتصادى منطقه  موثر خواند.

گزارش بندر و دریا از اتمام ساخت 40 بندر چندمنظوره مردمی در جنوب



سـازمان بنادر و دریانوردى در کنار توسـعه 
و تجهیز بنادر بزرگ بازرگانى، توسـعه بنادر 
کوچـک چندمنظـوره را به عنـوان یکى از 
اهداف محورى در دست انجام دارد،  اگر چه 
ایـن بنادر  به لحاظ میزان سـرمایه گذارى با 
بنادر بزرگ قابل مقایسه نیستند، اما به لحاظ 
رونق اقتصادى، محرومیت زدایى و اشـتغال 
در نوار سـاحلى از اهمیت و اثرات اجتماعى 

بسیار زیادى برخوردار است.

بنـدر چندمنظـوره نخـل ناخـدا یکـى از 
پروژه هـاى مهر مانـدگار اسـتان هرمزگان 
است که  مورد بازدید بازرسان طرح هاى مهر 

ماندگار کشور قرار گرفت.

قدردانی مردم روستای دیوان از ساخت موج شکن هاى چندمنظوره؛



به مناسبت هفته  دولت در بنادر خوزستان برگزار شد:

در هفته دولت، بهره برداری از 9پروژه عمرانى، زیربنایى و سرمایه گذارى در بنادر خوزستان با 
اعتبارى بالغ بر 1468 میلیارد ریال آغاز شد.

MF HF DSC

PSC ENX

SLV ACC

COM

FLG

ENV

SAF

SAR

webgatway

سعید کیاکجورى
معـاون دریایى بنـدرى، اداره کل بنادر و 

دریانوردى استان مازندران



کل  اداره  مسـووالن 
دریانـوردى،  و  بنـادر 
پیش از نماز جمعه این 
هفته بوشهر، به صورت 
چهره به چهره با مردم 

مالقات کردند.

همزمان با هفته دولت و در مراسمى 
با حضور اسـتاندار بوشهر، عملیات 
اجرایى احداث تاسیسات پشتیبانى 

بندر دیر آغاز شد.

رییـس اداره بندر و دریانـوردى گنـاوه از آغاز فعالیت 
لندینگ کرافت «کیکاووس1» در مسیر دریایى این بندر 
بـه جزیره خارگ همزمان با هفته دولت خبر داد. محمد 
فاتحى گفت : از ابتداى شـهریورماه امسال و همزمان با 
آغاز هفته دولت، یک  فروند لندینگ کرافت با ظرفیت 
1000تن به نام «کیکاووس1» که متعلق به بخش خصوصى 
است، فعالیت خود را به منظور حمل و نقل کامیون هاى 
حامل بار متفرقه در مسیر گناوه - خارگ آغاز کرده است.

 –



 توسعه چابهار  

 –

معاون فنى و مهندسى سازمان بنادر و دریانوردى:



آغاز به کار بندر لجستیکی استان سبالن؛

 –

 بندر چندمنظوره آستارا، هدیه دولت به مردم 



با توجه به قانـون وظایف و اختیارات وزارت 
ارتباطـات و فناوری اطالعات و اساسـنامه 
سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، 
صیانـت از طیـف فرکانس کشـور از جمله 
وظایف حاکمیتی سـازمان یادشده است که 
این مهم با اسـتناد به مفاد قانون اسـتفاده 
از بی سـیم های اختصاصـی و غیرحرفـه اى 
مصوب سـال 1345 و آیین نامـه مربوطه از 
طریق صدور پروانه های بهره برداری، تدوین 
مقررات و اسـتانداردها، نظـارت بر عملکرد 
شبکه هاى رادیویی و مدیریت طیف فرکانس 

کشور صورت مى پذیرد.
تأمیـن ایمنی دریانوردی نیـز از دیگر وظایف 
حاکمیتی اسـت که مطابق با آیین نامه مصوب 
سال 1348 کمیسـیون هاى خاص دو مجلس 
بر عهده سـازمان بنادر و دریانـوردی بوده که 
از طریق اداره شـبکه هاى مخابراتی در دریا و 
خشکی برای تماس با کشتی ها اعمال مى شود.

ممانعت از تردد شناورهای فاقد تجهیزات  
مخابراتی

IMO

IMO

IMO

IMO

IMO

IMO

IMO

در قالب همکارى بین  سازمان بنادر و دریانوردى و سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویى کلید خورد:



صدور همزمـان پروانه تجهیزات رادیویى 
شناور ها با مجوز تردد

قلمرو اجرای تفاهم نامه

وظایف سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی

 –

Acounting Authorities

 –

CRA DEC 900

CRA DEC 9301

وظایف سازمان بنادر و دریانوردی:

CRA DEC 9300

CRA DEC9301

مدیر کل بندر خرمشهر از اختصاص بیش 
از 1500 میلیارد ریال اعتبار در دولت هاى 

نهم و دهم به بندر خرمشهر خبر داد.

X Ray



به دنبال نفوذ گلوله هاى نفتی چاه هاى نفت کشور آذربایجان به سواحل 
گیالن و احتمال آلوده شـدن سواحل مازندران، معاون سازمان محیط 
زیست از طرح شکایت ایران از جمهوری آذربایجان خبر داد. همزمان با 
این خبر، جمع آوری گلوله هاى نفتی در سواحل استان گیالن نیز توسط 

اداره کل بنادر و دریانوردی گیالن با موفقیت انجام شد.

عدم پایبندی آذربایجان به تعهدات زیست محیطی 

آغاز پاکسازی سواحل توسط اداره کل بنادر گیالن 

تهمت آلودگى نفتى دریاى خزر به ایران بى اساس است  

در پى افزایش آلودگى نفتى در دریاى خزر





در حاشـیه نمایشـگاه 
کشتى سازى کشورهاى 
اسالمى در داکا، رییس 
روابط عمومى سـازمان 
دریانـوردى  و  بنـادر 
بـه همـراه تعـدادى از 
کارشناسـان تأمیـن و 
تجهیـزات  نگهـدارى 
این سـازمان با حسین 
سفیر  طوسى،  امینیان 
بنـگالدش  در  ایـران 

دیدار و گفت وگو کرد.
در  خنجـرى  چنگیـز 

ایـن دیدار که در محل سـفارتخانه ایران انجام شـد، ضمن ارایه 
گزارشـى از نقش و جایگاه سازمان بنادر و دریانوردى در صنعت 
حمل ونقل دریایى کشـور، عملکرد سه سال گذشته این سازمان 
در بخش حمل ونقل مسافرى، تخلیه و بارگیرى کاالهاى کانتینرى 

و ترانزیت را تشریح کرد. 

بنگالدش به دنبال توسعه همکارى ها با ایران

IT

در حاشیه نمایشگاه  کشتی سازی کشورهای اسالمی در داکا 
صورت گرفت

هر ساله سازمان بین المللى دریانوردى در یکى از روزهاى هفته اول 
مهرماه اقدام به برگزارى مراسـمى با عنـوان روز جهانى دریانوردى 
مى کند. در این مراسم مقامات عالى دریایى، سفرا و نمایندگان دایم 

کشورها نزد آیمو حضور پیدا مى کنند. 



ICOPMAS 2012

ICOPMAS 2010

ICOPMAS

معاون فنی و مهندسی سازمان بنادر و دریانوردى با اشاره به رشد دانش ساخت و توسعه در کشور اعالم کرد:



اجـراى بزرگ تریـن پـروژه مطالعـات دریایـى  
سواحل در دریاى خزر 

ابالغ آیین نامه کار دریایی ایران؛ به زودی

ICOPMAS

محمدرضا اللهیار 
مدیرکل مهندسى سواحل و بنادر سازمان بنادر و دریانوردى





Year 1990: Cleaner Ocean, the role of IMO in the 1990’s

Year1991: Quality in shipping, IMO’s role and problems
of implementation

sustainable shipping through cooperation

Year 1993: Implementation of IMO standards, the key
to success

IMO’s response to human error

بهزاد الصفى - کارشناس ارشد حمل ونقل و مدیریت دریایى
دانش آموخته دانشگاه دریایى آنتورپ بلژیک

سـازمان بین المللى دریانوردى در سـال 1948 تاسیس شد 
کـه عمده ترین اهـداف آن عبارتنـد از ایمنـى دریانوردى، 
حفظ محیط زیست دریایى، رشد حمل ونقل دریایى کاالها و 
امنیت دریانوردى. در این سـازمان تاکنون 170 کشور عضو 
شده اند و بیش از 40 کنوانسیون و پروتکل به تصویب رسیده 
که بسـیارى از آنها در حال اجرا اسـت. در سـال 1978 این 
سازمان براى نخستین بار مناسبتى تحت عنوان روز جهانى 
دریانـوردى (world maritime day) را  اعالم و شـعارى 
را جهت جلب توجه جهانیان تبیین کرد. هر سـاله در اواخر 
سپتامبر (اوایل مهرماه) این روز در جهان گرامى داشته شده 
و شعار این سازمان به اطالع جامعه دریایى و بندرى  مى رسد 

که در زیر مرورى بر آنها طى 23 سال اخیر مى اندازیم: 



Year 1995: IMO’s achievement and challenges

Year 1996: IMO seeking excellence through cooperation

Year 1997: Optimum maritime safety, demands a focus
on people

Year 1998: IMO’s 50th anniversary, shipping and the
ocean

Year 1999: IMO and the new millennium

Year 2000: Building maritime partnership

Year 2001: Globalization and the role of seafarers

Year 2002: Safer shipping demands a safety culture

Year 2003: Commited people working for safe and clean
seas

Year 2004: Focus on maritime security

Year 2005: International shipping, carrier of world trade

oceans

Year 2007: IMO’s response to current environmental
challenges

Year 2008: IMO, 60 years in the service of shipping

Year 2009: Climate change, a challenge for IMO too

Year 2010: Year of seafarers

Year 2011: Piracy: IMO orchestrating the response

Year 2012: 100 years after

Year 2013: Sustainable Development

SOLAS

MARPOL

FAL

CSC

INTRVATION

SAR

COLREG

OPRC

STCW

Load Line

Tonnage
Measurement



 :IMO موارد قابل ذکر در مورد شعارهاى
1- در خصوص نقش حمل ونقل دریایى در جهان:

 –

ECO ASEAN ESCAP

 – UNCTAD OECD – G

WTO

  –

 –

TEU

2- در خصوص چالش زیست محیطى دریایى:

MARPOL

Regulations for the ship prevention of air pollution from

ships

ECA

Emission Control Area

GHG Greenhouse Gas

Exxon Valdez

TEU

3- در خصوص اهمیت کار دریانوردان:

STCW

4- در خصوص چالش دزدى دریایى:

International Maritime Bureau s Piracy Center

IMO

IMO

 –

Rerouting

5- در خصوص امنیت دریانوردى:

ISPS code

SOLAS

6- در خصوص ایمنى دریانوردى:

Costa Concordia

7- در خصوص فرهنگ ایمنى در دریانوردى:

P& I Club



8- در خصوص لزوم مشارکت دریایى :

SOLAC – STCW

safety minimum manning

Jambo

MAIB

Prestige

MARPOL

MSC Napoli

CSC

منابع: 
wwwimoorg

 –



عبدالکریم ادیب



راوى: عباس حربى، راوى دوران جنگ
گزارشگر: محمدمهدى سرخابى





رامین جهان پور

دریا در ادبیات کهن 

از دیرباز «دریا» نقش پررنگى در ادبیات ایران زمین داشته است. از همان سالیان دور که ادبیات به نوعى وارد 
فرهنگ و زندگى مردم ما شـد، شـاعران و اندیشمندان ایرانى سعى کردند مقوله دریا را در آثارشان منعکس 
کنند. هرچند این تاثیر به دلیل نبودن زندگى ماشـینى و جاده، نه در ایران بلکه در گسـتره جهانى در زندگى 
مردم جریان داشت. از همان دوران بود که دریا پیوندى ناگسستنى با زندگى ایرانیان پیدا کرد. گاهى پرداختن 
به موضوعات دریایى در آثار اندیشمندان ما جنبه عرفانى، تمثیل و نماد داشته و گاهى هم، رنگ واقعیت به خود 
گرفته است. از طرفى شاعران و اندیشمندان سبک هاى کالسیک ما همچون: فردوسى، حافظ، سعدى، موالنا 
و بسیارى دیگر از شاعران و نویسندگان معاصر ما همچون: نیمایوشیج، مهدى اخوان ثالث، سهراب سپهرى، 
صادق چوبک، احمد محمود و ... هم سعى داشته اند در اشعار و قصه هایشان اشاراتى واضح به فرهنگ دریا در 
زندگى هاى دریایى داشته باشند که با مرور آثارشان مى توان نشانه هاى دریا را مشاهده کرد و در آن تامل داشت.



دریا در ادبیات معاصر 

 –



ماهنامه علمی، تحقیقاتی



وحید چگینى
رییس مؤسسه ملى اقیانوس شناسى

STCW IMO

امین بهزاد مهر
رییس دانشگاه دریانوردى و علوم دریایى چابهار

حسین غفوریان
رییس دانشکده علوم و فنون دریایى

 دانشگاه آزاد اسالمى واحد تهران شمال



امیر حسین جاوید
رییس دانشکده علوم و فنون دریایى

دانشگاه آزاد اسالمى، واحد علوم و تحقیقات

امیردریادار پیمان جعفرى تهرانى- فرمانده 
دانشـگاه علوم دریایـى امام خمینـى (ره) 
نیروى دریایى ارتش جمهورى اسالمى ایران



















ماهنامه علمی، تحقیقاتی



غالمرضا رازقى
معاون وزیر  جهادکشاورزى 

و رییس سازمان شیالت ایران

IMO

IOTC

یعقوب دوجى
رییس اتحادیه سراسرى تعاونى هاى صیادى ایران



من از تبار غزل هاى سهل و ممتنعم
که هر که گوش سپرده است از برم کرده است

از آب هاى جهان سهم بى کرانگى ام 
جزیره اى است که در خود شناورم کرده است

جزیره اى که تویى ابتداى اقیانوس
و انتهاى زمینى که «شاعرم» کرده است

شغل
بهمنى

انقالب
فعال بهمنى

فرهنگ
 بهمنى

احمدرضا  زریو



تجربه سپید بهمنى

بهمنى طنز
بهمنى

مضمون

اسطوره بازار 
 بهمنى

اصالت
بهمنى

معاصر



ماهنامه علمی، تحقیقاتی



IMO

IMO 100 YEARS AFTER TITANIC

محمدحسین داجمر
مدیرعامل کشتیرانى جمهورى اسالمى ایران



انتخاب شعار «ناوگان ملى و تحوالت بین المللى» براى روز جهانى 
دریانوردى امسـال از سوى جمهورى اسالمى ایران، نشان دهنده 
این واقعیت آشـکار است که دولت ایران و نهادهاى سیاستگذار 
حمل ونقـل دریایـى کشـورمان، به شـرایط بسـیار خطیرى که 
شـرکت هاى کشـتیرانى و ناوگان هاى بازرگانى ما در حال حاضر 
بـا آن مواجـه هسـتند، وقـوف دارنـد. در حقیقت با این شـعار 
سـازمان بنادر و دریانوردى کوشیده اسـت بر اهمیت حمایت از 
این ناوگان ها تا رفع شـرایط بحرانى اقتصاد جهانى و مسایلى که 
قدرت هاى بزرگ جهانى براى آسـیب زدن به اقتصاد کشـورمان 

براى مالکان شناورها به وجود آورده اند، مهر تایید بزند.

دریادار محمد سمیعى 
 دبیرکل اتحادیه مالکان کشتى ایران



بهروز دولتشاهى
دبیر انجمن کشتیرانى و خدمات وابسته



شعار نمایشگاه: دریا، محور توسعه 
محل دایمى نمایشگاه هاى بین المللى تهران محل برگزارى:

(january- 2013 , 28-31) 1391 تاریخ برگزارى: 9 الى 12 بهمن ماه

حوزه ها و بخش هاى نمایشگاه: اقدامات نمایشگاه: 

اهمیت دریا با کشف منابع انرژى و با توسعه بهره بردارى از آنها هر روز بیشتر از قبل شده و آینده بشر را مى توان وابسته به بهره بردارى صحیح و 
گسترده از دریاها دانست. کشور عزیزمان با دارا بودن حدود چندین هزار کیلومتر مرز آبى در شمال و جنوب و کهن ترین تاریخ فرهنگ دریایى 
و دریانوردى در منطقه سـهم بسـیار ناچیزى از بهره بردارى از دریا - این نعمت خدادادى- دارد. استفاده اندک از دریا به عنوان منبع انرژى، 
کمبود نیروهاى متخصص دریایى و دریانوردى، عدم آشنایى متخصصان و دست اندرکاران حوزه دریایى با تکنولوژى هاى نوین دریایى و پایین 
بودن حد متوسط جهانى مصرف آبزیان خوراکى کشور بخشى از مشکالتى است که ناشى از عدم آگاهى عموم مردم و کارشناسان مرتبط از 
مزایاى دریا و آشنا نبودن با فرهنگ دریایى است که یکى از راه هاى رسیدن به این مهم برگزارى نمایشگاه هاى دریایى مى باشد. به همین منظور 
سازمان بنادر و دریانوردى (مرجع دریایى کشور) با مشارکت انجمن توسعه دریا محور و با حمایت دبیرخانه ارگان هاى دریایى، وزارتخانه ها و 
سازمان هاى مرتبط با مجوز سازمان توسعه تجارت ایران در نظر دارد نخستین نمایشگاه بین المللى دریایى جمهورى اسالمى ایران را با هدف 
اشاعه فرهنگ دریایى کشور و آگاهى عموم مردم و کارشناسان مرتبط از فرهنگ دریایى و ارایه توانمندى ها و دستاوردهاى دریایى جمهورى 
اسالمى ایران به منظور بسترى مناسب جهت تبادل نظر و آشنایى با آخرین دستاوردهاى حوزه دریایى و آشنایى با چالش هاى فراروى صنایع 
مرتبط و ارتقاى سطح همکارى هاى علمى و فرهنگى فى مابین کشورهاى جهان در بهمن ماه سال جارى در محل دایمى نمایشگاه هاى بین المللى 

تهران برگزار کند.



پریسا فرهادى



Dhow



بادبان ها و دکل ها 

انقالب صنعتى 

کشتى سازى مدرن 



1. صنایع سنگین هیونداى –  اولسان کره جنوبى

2. کشتى سازى دوو – اوکپو کره جنوبى 

3. صنایع سنگین سامسونگ - کره جنوبى

4. هیونداى – سامو کره جنوبى

5. صنایع سنگین میتسوبیشى –  ناکازاکى ژاپن

6. کشتى سازى سونیشى –  نوماکوما ژاپن

7. کشتى سازى اوشیما – اوشیما ژاپن 

8. هیونداى میپو – یولسان کره جنوبى 

9. کشتى سازى آیمابارى- ماریوگیم ژاپن

Dwt

10. کشتى سازى شانگهاى چین 

منابع 
- Www.en.Wikipedia.org/wiki/
shipbuilding

- www.abc.se./~pa/bld/tradbld.htm

- www.pfri.uniri.hr/pov/pov01.htm

- www.shipsstarthere.ca/history-of-
shipbuilding

- Ships and seamanship in the ancient 
world, Lionel Casson,1995







امیر دریادار دکتر حبیب اهللا سیارى 
فرمانده نیروى دریایى ارتش جمهورى اسالمى ایران

land lock



IMO

دریادار پاسدار على فدوى
فرمانده نیروى دریایى سپاه پاسداران انقالب اسالمى

فرمانده دریابانى مرزبانى ناجا
دریادار دوم پاسدار سیدعلى محمد سالمى



F-4



WORLD
MARITIME DAY



در راستای نکوداشت روز جهانی دریانوردی که در کشور ما  
نیز به صورت هفته دریانوردی برگزار مى شود و مخاطبان این مراسم 
کلیه جامعه حمل ونقل دریایی می باشد، چه اهداف، برنامه ریزی ها و 

اقداماتی صورت پذیرفته است؟

IMO

اهـداف و دالیل انتخاب و نامگذاری بـرای ایام هفته ملی  
دریانوردی را به اختصار بیان بفرمایید.

مراسـم روز جهانی دریانوردی امسـال چه وجه تمایزی با  
مراسم سال های گذشته دارد؟

موارد زیر از برنامه هاى مراسم امسال است:



جنابعالـی به عنوان متولی اصلی برگزاری این مراسـم چه  
انتظاری از جامعه حمل ونقل دریایی دارید؟



 ،(IMO) از سوى سازمان جهانى دریانوردى
هفته آخر ماه سـپتامبر مصادف با هفته اول 
مهر ماه به عنوان هفتـه جهانى دریانوردى 
نامگـذارى شـده اسـت. ایـن روز مهم در 
جامعـه جهانـى دریانوردى متعلـق به همه 
کسـانى اسـت که به نوعى با اموردریایى و 
بندرى ارتبـاط دارند؛ از دریانوردان دریا دل 
گرفته تا سـازندگان کشتى ها، قواى نظامى 
و انتظامى شرکت هاى کشتى رانى، کارکنان 
بنادر و بخش هاى خصوصى دریایى و بندرى 
و کارکنـان صدیـق و زحمتکش بخش هاى 

حاکمیتى دریایى .
هفته دریانوردى فرصت مناسبى است تاگل 
سپاس را تقدیم تمام تالشگرانى نماییم که 
با استعانت از قدرت الیزال حضرت رب العزه 
با عزمى راسـخ وگام هایى استوار پهنه هاى 
اقیانوس ها و دریا ها را درنوردیده و در جهت 
سرافرازى و سربلندى و دستیابى به قله هاى 
عزمت و اقتدار ایران مهرپرور در این عرصه 
سـترگ کوشش خویش را مصروف داشته و 
همت عالى خود را معطوف نموده و بستر ساز 
رشـد و توسعه شـتابان، تبیین نقش مهم و 
جایگاه اسـتراتژیک این صنعـت عظیم در 

اقتصاد ملى و پهنه جهانى گشته اند.

TEU

TEU

على صفایى
مدیرکل بنادر و دریانوردى استان هرمزگان



IMO One hundred years after the Titanic IMO

 –  –

ابراهیم ایدنى
مدیر کل بنادر و دریانوردى استان خوزستان



سید علی نعیمی
مدیر منطقه ویژه اقتصادى بندر امیرآباد

IMO

محمد راستاد 
مدیرکل بنادر و دریانوردی استان بوشهر



سیاوش رضوانى 
 مدیر کل بنادر و دریانوردى استان سیستان  و بلوچستان 

فرهاد منتصر کوهسارى
مدیر کل بنادر و دریانوردى استان گیالن



سید نبی سید پور
مدیر کل بنادر و دریانوردی استان مازندران

  اسماعیل مکی زاده
مدیر اداره بنادر و دریانوردی بندر لنگه



SOLAS

IMO

IMCO

«IMO 100 YEARS AFTER TITANIC»

عادل دریس
مدیر کل بندر و دریانوردى خرمشهر

قاسم عسکرى نسب
رییس اداره بنادر و دریانوردى کیش

IMO 100 YEARS AFTER TITANIC



روز جهانـی دریانـوردی فرصتـی اسـت تـا 
ضمن معرفی و شـناخت بیشـتر ایـن حرفه 
مهم و سـخت به آحاد جوامع از دریانوردان و 
تالشگران عرصه حمل ونقل تقدیر و قدردانی 

شود.

عبدالحسین خدرى
مدیر عامل شرکت تعاونى بندرسازان گناوه

محمود حکانى
رییس اداره بندر عسلویه

سیدباقر موسوى
رییس اداره بنادر و دریانوردى قشم
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باد.  ی  ا ه  ن  ا ان  تالش و  درکاران  ا ت  د ان،  د ی  ما وردی   یا ی  ھا روز  یدن  ار

Design by: A.jouyandeh 09127134427
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باد. ی  ا وردی  یا ی  ھا روز  یدن  ار



kuhsari@anzaliport.ir daryoosh.shabany@gmail.com

Ship Yard

Bunkering



Bandarvadarya.pmo.ir bandarvadarya@pmo.ir

ذهن خالق و تحلیلگر انسـان، همواره بعد از دریافت مطالب، ناخـودآگاه آن را مورد پردازش و تجزیه و 
تحلیل قرار مى دهد و این برداشـت مى تواند جنبه هاى مختلفى اعم از تاییـد، رد، نقد و یا ارزیابى را به 
خود بگیرد و انعکاس آن به جهت آنکه موجب بازخوانى و چالش دوباره ذهن مى گردد، نکته کلیدى در 
توسعه علوم و دانش محسوب مى شود. با این دیدگاه شما نیز مى توانید نظرات ارزنده خود را در هر یک از 

موضوعات مندرج در مجله از طریق منوى«ناگفته هاى  شما» در وب سایت مجله ارسال نمایید.



ماهنامه علمی، تحقیقاتی



محمدجواد محمدى زاده
معاون رییس جمهور و رییس  سازمان حفاظت محیط زیست 



منوچهر جهانبانیان 
معاون گردشگرى سازمان میراث فرهنگى

سعید سعیدى
مزایاى اقتصادى 

تأثیر توریسم ساحلى بر درآمدهاى دولت 

کسب درآمدهاى خارجى 

تولید اشتغال 



تأثیر بر روى اقتصادهاى محلى 

تأثیر مستقیم مالى بر حفاظت از محیط زیست 

مزایاى رقابتى 

UNEP

مزایاى مدیریت و برنامه ریزى زیست محیطى 

مزایاى فرهنگى – اجتماعى 
گردشگرى به عنوان نیرویى براى ایجاد صلح

تقویت جوامع 

تجدید حیات فرهنگ ها و آیین ها 

تشویق مشارکت هاى اجتماعى 

مزایاى گردشگران از گردشگرى پایدار 

منبع: 
http wwwcoastalwikiorg coastalwiki Impact_of_tourism_in_

coastal_areas_Need_of_sustainable_tourism_strategy



 احمد جمالى 
عضو هیات علمى دانشگاه تهران



Newfoundland cape Race
californian carpathia

پیام کمک را در ساعت 12,25 دقیقه 
شـب دریافت کـرد. 58 مایل حرکت 
کـرد و در سـاعت 4,10 دقیقـه صبح 
سـوار اولین قایق نجات خود شد و در 

محل حاضر شد. 

به خاطر یخ متوقف شـد، 
زیـرا در فاصلـه کمتـر از 
20 مایلـى تایتانیـک قرار 
داشـت. و تا بعد از ساعت 
6 صبح که کارپاشـیا قابل 
تشخیص بود به آن نزدیک 
شد. در ساعت 7,30 دقیقه 
رسید که براى نجات دادن 

در ساعت 11,40 دقیقه شب با کوه آنها خیلى دیر بود.
یخ شناور برخورد کرد و در ساعت 
2,20 دقیقه صبح در آب غرق شد.

ترجمه و تنظیم: سعید سعیدى





کشـتى هاى کروزى کـه امروز ما مى شناسـیم، در واقع تنها حـدود نیم قرن 
قدمـت دارند، اما عقیده سـاخت این کشـتى ها به بیش از یکصد سـال پیش 
بازمى گردد، در آن زمان مسـافران به منظور گذشـتن از اقیانوس اطلس سفر 
خود را با کشـتى هاى بخار انجام مى دادند. این شـناورهاى مخصوص حمل بار 
بعدها به کشتى هاى مسـافربرى معروفى مبدل شدند که اسامى آنها هنوز در 
یادها باقى مانده اسـت: لوزیتانیا (Lusitania)، تایتانیک (Titanic) و کوئین 
مـرى (Queen Mary). رقابتى که اکنون بین خطوط کشـتیرانى کروز وجود 
دارد این است که این خطوط همواره در پى آن هستند که جدیدترین، بهترین، 
بزرگ ترین و همچنین مهیج ترین کشتى ها را در تصاحب خود داشته باشند. در 
زیر به طور مختصر به معرفى نخسـتین  کشتى هاى کروز در تاریخ مى پردازیم 

که از نظرتان مى گذرد: 

سعید سعیدى



First Transatlantic Cruise (1 درسال 1840

First Cruise Ship (2 در سال 1900

Kaiser Wilhelm II

Prinzessin Victoria Luise



First Ultra Luxe Ocean Liner (3 در سال 1912

First Surge in Caribbean Cruises (4 در سال 1958

First Affordable Cruises (5 در سال 1965

Norwegian Cruise Line

First Mega Ship (6 در سال 1980

Norwegian Cruise Line

First Cruise Line with a Private Island (7 درسال 1996
Disney Cruise Line

First Skating Rink (8 در سال 1999 

منبع: 
http://news.travel.aol.com/2010/03/05/cruise-ship-
/



ماهنامه علمی، تحقیقاتی



علی طاهری 
 مدیرعامل شرکت مهندسى و ساخت تاسیسات دریایى ایران

IOEC

IOEC

BP

Business

Initiative Directions

IMS



STCW

OPA

ISM

ISPS

محمود زیرکچیان زاده
مدیرعامل شرکت نفت فالت قاره ایران

حسن رضا صفرى
رییس هیات مدیره  انجمن مهندسى دریایى ایران

Gas haydrate

Deep water



عنوان: بررسـى بازار  
بنادر کانتینرى:  خاورمیانه و 

جنوب آسیا تا سال  2020
پدید آورندگان (تالیف و ترجمه): 
على اکبـر صفایى، بهزاد الصفى، 

على رضا محمدى کرجى ران 

TEU

Regional hub

جامع   طـرح  عنوان: 
انواع خدمات و سیستم ها در 
کمک به دریانوردى ایمن در 

آب هاى کشور 
محمدعلـى  تهیه کننـدگان: 
شریفى، فاطمه طبیب محمدى، 
احمد ابوطالبى، بهزاد محمودزاده، 

على سجادى



 برنامـه راهبـردى نظم  
 HSE مدیریت

سازمان بنادر و دریانوردى
پدید آورنده: شرکت مهندسین 

مشاور رستار فرآیند

HSE

HSE

HSE

HSE

HSE

HSE

HSE

HSE

HSE

HSE

IMO

IMO



محتواى کتاب:

«... این مجموعه به عنوان یک 
کتاب منحصربه فرد که مشـابه آن در کتابخانه IMO یافت نمى شـود 
و بـراى اولیـن بار در ایران به چاپ مى رسـد، به دلیـل زمینه علمى، 
تجربـى و عملـى نگارنده و اشـتغال و حضـور وى در صحنه عمل، از 
ویژگى ممتازى برخوردار اسـت و به عنوان اثرى ماندگار ثبت خواهد 
شد و مرجعى براى دریافت اطالعات و معلومات پایه در زمینه مقررات 

دریایى بین المللى و سازمان متولى آن به شمار خواهد رفت. 
این کتاب براى جامعه دریایى کشـور، عالقه مندان به مباحث دریایى، 
حقوق بین الملل دریایى، اسـاتید رشته دریانوردى و حقوق و تدریس 
به دانشـجویان قابل اسـتفاده اسـت و از آنجا که تنهـا یک مجموعه 
یا فایل اطالعاتى نیسـت، مى تواند به عنوان سـندى بـراى تهیه نرم 

افزارهاى تحقیقى و پژوهشى نیز مورد استفاده قرار گیرد... .»
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