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ــازه های دریایی یا   ــاالنه بين المللی سواحل، بنادر و س دهمين همایش دوس
ــرفت همایش های سال های  ICOPMAS 2012 در ادامه روند رو به پيش
ــناد  ــور را در چارچوب اس ــته، اهداف ملی، منطقه ای و بين المللی کش گذش
ــت. ضرورت ها و نيازهای مورد تاکيد در  ــتی به خوبی پوشش داده اس باالدس
این همایش بيانگر نگاه راهبردی تدوین کنندگان همایش بوده که همين امر 
ــيت موضو را به خوبی در قالب یک چشم انداز به درستی ترسيم شده  حساس

به مخاطب منتقل می کند.
ــزاری و هم در بعد نرم افزاری یکی  ــواحل و بنادر هم در بعد نرم اب مدیریت س
ــده برای سازمان بنادر و دریانوردی است که در  ایف تعریف ش از مهم ترین و
دهمين همایش بين المللی سواحل، بنادر و سازه های دریایی مورد تاکيد قرار 

گرفته است.
سازمان بنادر و دریانوردی در سال های اخير اقدامات متعددی را در زمينه های 
، مدیریت بحران مخاطرات دریایی، کاربرد  مدیریت یکپارچه مناطق ساحل
ــای نوین در  ــری از  فن آوری ه ــن بهره گي ــنجش از دور و همچني GIS و س
مدیریت بنادر صورت داده است که از مهم ترین این پروژه ها می توان به طرح 
، شبيه ساز اموا دریاها ایران، پایش و  ــاحل مدیریت یکپارچه مناطق س
مرحله ا در طول 5800 کيلومتر از سواحل و  ــواحل کشور  شبيه ساز س

تهيه طرح جامع بنادر بازرگان کشور اشاره کرد.
در کنار این موارد باید به اقدامات انجام شده در بعد سخت افزاری مانند طراحی 
ــازه های ساحلی، بازرسی، نگهداری و تعميرات سازه های ساحلی،  و ساخت س
ــاره کرد. اقدامات  ــازه های ساحلی نيز اش ــاخت س تجهيزات و مصالح نوین س
، انزل و بوشهر در قالب  ــت ، شهيد بهش ــهيد رجای صورت گرفته در بنادر ش
ــان دهنده عزم جدی سازمان بنادر و  ــعه ا بنادر نش پروژه های طرح های توس
دریانوردی برای محقق کردن اهداف ترسيم شده در برنامه های توسعه ای کشور و 

توجه خا به نقطه نظرات اندیشمندان حوزه دریایی کشور بوده است.
ــادر و دریانوردی  ــازمان بن ــات مورد تاکيد و توجه ارکان س ــر موضوع از دیگ

ــت که در همکاری  ــت، ایمن و امنيت دریای اس مقوله حياتی محيط زیس
گسترده با نهادهای ذی ربط داخلی و خارجی تحول گسترده ای صورت گرفته 
ــت. لحا کردن مدیریت ایمنی و امنيت بنادر و دریانوردی، بهره گيری از  اس
روش های نوین ناوبری، تالش حداکثری برای کاهش آلودگ و اثرات زیست 
محيطی سازه ها و حمل ونقل دریای و انجام مراقبت های الزم برای محافظت 
ــتگاه های ساحلی و دریایی از دیگر اقدامات سازمان در راستای اهداف  از زیس
و ماموریت های از پيش تعيين شده بوده است. تاکيد روزافزون بر امر آموزش 
نيز از دیگر موضوعاتی است که در راستای پيشبرد اهداف سازمانی مورد توجه 
قرار گرفته، به گونه ای که عالوه بر افزایش کارایی و بهره وری در سطح داخلی، 

مورد حمایت و تاکيد سازمان های بين المللی نيز قرار گرفته است.
ــدارد، ضرورت توجه به  ــه اهميت کمتری از موارد پيش گفته ن موضوعی ک
ــطح و کيفيت ICOPMAS است. در  منابع انسانی در همایش هایی در س
ــانی یکی از کليدی ترین عناصر برای ارتقا یا نابودی  دوران معاصر، منابع انس
یک سازمان محسوب می شود. به نظر بهره گيری بهينه از این منابع ضروری 
ــت حمل ونقل دریایی  ــتفاده از مطالعات و تحقيقات در صنع ــت که با اس اس

رفيت سازی در منابع انسانی در دستور کار جدی قرار گيرد. 
ــتری در همه جنبه های  ــانی کارآمد و آموزش دیده بيش هر اندازه نيروی انس
صنعت حمل ونقل دریایی کشور فعال باشد، ضریب ایمنی نيز به طور تصاعدی 
ــت  محيطی منابع نيز به خوبی  ــاال خواهد رفت. این تاثير در مدیریت زیس ب
دیده خواهد شد. رقابت پذیری شرکت های ایرانی نيز در بازارهای منطقه ای و 

جهانی افزایش خواهد یافت.
در پایان الزم می دانم ضمن قدردانی از همکارانی که با تالش های شبانه روزی 
ــی و کيفی این همایش بين المللی دارند،  ــعی در بهبود روزافزون کم خود س
فرصت را مغتنم شمرده و از همه اندیشمندان و پژوهشگرانی که این همایش 
ــن آوری تبدیل کرده اند،  ــادل دانش، تجربه و ف ــه مرکزی معتبر برای تب را ب

صميمانه تشکر کنم. 

یادداشت                              مدریمسوول
ICOPMAS

یر  رور اجتنا نا
ا و بنادر دیری س



ــأت گرفته از مبدا وجود  ، نش ــر در روند کمال جوهر انسان یافته ها بش
ــان »اشرف  ــمان ها و زمين را برا انس ــت. او که آس ــت اس و خالق هس

مخلوقات« آفریده است و علم و دانش را به هر که خواهد عطا نماید.
ــت انسان ارتباط  ــت. کافيس في الیزال اله همواره در حال ریزش اس
خود را و »اندیشه« خود، این عنصر لطيف هست را در معر این بارش 
ــت بنگرد  ــعور« به عالم هس حيات بخش قرار دهد و از دریچه »عقل و ش
ه کند. در هر کجا  ــمان ها و زمين« استضا و آنچه م خواهد از »نور آس
ــمان ها یا اعماق زمين، خشک ها یا دریاها، در  ــت که باشد، فراز آس هس

موجودات زنده یا بيجان ... که همه و همه آیات و نشانه های اوست.

ــال مطلق، علم مطلق، قادر  ، کم ــت «، یکتا ب همتا، خالق هس او، »ا
متعال و ...

ــخر و  ــين خود در رو زمين قرار داد و عالم را مس ــان را جانش او انس
ــواحل زیبا آن هم از آن جمله اند. پس هرچه انسان  کرد، که دریاها و س
م یابد، از او و برا اوست و باید در خدمت رشد و کمال و توسعه انسان 

و بشریت قرار گيرد.
ــرا ارایه یافته ها  ــتر ب ــت همایش»ICOPMAS« هم بس بدین جه
ــواحل، بنادر و  ــر در زمينه س ــتاوردها علم و تجربه و فناور بش و دس
سازه های دریای در سطح بين الملل است تا پاسخ باشد به پرسش ها و 

نيازها و خواسته های انسان در این زمان.
ــال از عمر خود توانسته است  ــبختانه این همایش با گذشت  س خوش
ــتحکم بين الملل و تبادل  ــده ا پایدار در ایجاد ارتباط مس به عنوان پدی
ــمندان، صاحب نظران و  ــمندان، اندیش ــم و دانش و تجربه ميان دانش عل
ــورها مختلف، در موضوعات مرتبط با »سواحل، بنادر  ــگران کش پژوهش

« نقش آفرین باشد. و سازه های دریای
اميد است با »رویکرد آینده نگر« به ICOPMAS و مباحث و موضوعات 
مطروحه در این کانون علم و تجربه و فن آور و با مشارکت و همکار 
ــمندان و دانش پژوهان و نيز سازمان ها  ــاتيد، متخصصين، اندیش اس
، تشکل ها مردم نهاد، سازندگان  ، ارگان ها مختلف دریای بين الملل
ــاور، بيش از پيش گام ها موثرتر در جهت توسعه  ــان مش و مهندس
ــده در زمينه  ــل کنون و آین ــخ به نيازها نس ــم و فن آور و پاس عل
« به منظور توسعه پایدار و زندگ  ــازه های دریای ــواحل، بنادر و س »س

بهتر برداشته شود.
بهروز و توفيق روزافزون همگان را از درگاه خداوند متعال آرزومندم. 

در اله  ا سيد 
معاون وزیر راه و شهرسازي
امل سازمان بنادر و دریانوردي  و مدیر 

ربه و فناور ن ع  ان
ICOPMAS

ا
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ــاس کرده ام که انگيزه های بهره وری و  ــه تجربه این موضو را بارها احس ب
ــتند، می توانند به مانند  ــوق  ما در کار اجرایی هس نوآوری، ضمن آنکه مش
ــند. اساس شکل گيری همایش  ــی نيز برای ما باش چراغ  راهنمایی باارزش
ICOPMAS جدای  ــ  ــازه ها دریای ــواحل، بنادر و س ــاالنه س دوس
ــت که  ــی « اش، دارای این محتوای »حرفه « ای اس ــای »تخصص از جنبه ه

انگيزه ای برای »بهره وری و نوآوری« باشد.
ــر تقویت  ــه ب ــده دارد ک ــالت را برعه ــن رس ــشICOPMAS، ای همای
ــتاوردهای  ــی، همچنين تبادل آخرین دس ــای فنی و تخصص همکاری ه
ــی و فن آوری« و ره آوردهای »اجرایی و حرفه ای« در داخل و خار  »علم
ــت جز آنکه ما را در  ــور تالش کند. هدف از این تالش چيزی نيس از کش
ــعه پایدار از سواحل راهنمایی  ــتا توس جهت بهره برداری بهينه در راس
ــی از این راهنمایی، این است که روشن سازد که »بهره برداری  کند. بخش
از سواحل نباید تا در سایه »کاهش بهره وری« و »نادیده گرفتن نوآوری« 

همراه باشد.
 سال است که ICOPMAS به عنوان یک »راهنما« ضمن آنکه خود 
ــاس نوآوری پابرجاست، می کوشد تا اصول بهره برداری سالم و پا  بر اس

از سواحل و بنادر و سازه های دریایی را نشر دهد.
سواحل سرمایه های ملی و جهانی ما هستند. هر آسيبی به آنها، آسيبی به 
ــرمایه و هر اقدامی در جهت باال بردن بهره وری از آنها، اقدام قابل  اصل س
ــرمایه ها، اثرگذار  ــينی برای افزایش این سرمایه هاست. رشد این س تحس
ــت. در واقع، با باال  ــن توجه به آیندگان اس ــد منافع امروز ما، ضم بر رش
بردن بهره وری، ارزش سرمایه را برای نسل های آینده حمایت و پشتيبانی 

می کنيم.
ــی، ارگان های دریایی،  ــازمان های بين الملل ICOPMAS  با حمایت س
ــين مشاور و  ــی، پيمانکاران و مهندس ــگاه ها و مراکز علمی و پژوهش دانش
ــواحل، بنادر و سازه های دریایی، پا  بخش های خصوصی فعال در حوزه س
ــ آن نيز تقویت همکاری های  ــت.  هدف بحث و ماموریت اصل گرفته اس
ــتاوردهای علمی و  ــتن آخرین دس ــترا گذاش ــی و تخصصی و به اش فن
اجرایی بين کشورهای ساحلی منطقه ای و فرامنطقه ای تعریف شده است. 
ــتفاده از چنين کانون علمی، ضمن ارزش آفرینی تمامی  به این ترتيب، اس
جنبه هایی که برای آن متصور هستيم، یکی هم استفاده در جهت نوآوری 

و بهره وری است.
ــگاه به آینده، راهکارهای  ــام تحقيقات نوآورانه و پژوهش هایی که با ن انج
ــالم  ــا را در جهت بهره برداری س ــد، قادرند م ــن می آفرینن ــی و نوی علم

ــن مطالعات،  ــی راهنمایی کنند. ای ــازه های دریای ــواحل، بنادر و س از س
زمينه هایی برای بهبود و توسعه علمی رفتارهای ما با سواحل هستند و در 
نهایت، بهره وری حاصل از این سرمایه ها را افزایش می دهند. تبادل علمی 
ــده را دوباره نيازمایيم  و انتقال تجربه ها کمک می کند تا راه های آزمون ش
ــرمایه های ثابت  ــتيبان بهره وری ما در بهره برداری از س ــن نيز، پش و همي

سواحل و بنادر است.
ــمندان و  با این توصيف ICOPMAS، کانونی بين الملل با حضور اندیش
ــر گيت برای انجام تعهدات نانوشته فوق است.  محققان ذ ربط از سرتاس
پابرجایی این کانون و سرزندگی آن در طول این  سال، مدیون همين 

»نوآوری« ها و کمکی است که »بهره وری« فعاليت جوامع هدف دارد.
ــازه ها دریای ــواحل، بنادر و س برگزاری دهمين همایش بين الملل س

ــت اندرکار، در  ــزان دس ــی عزی ــت تمام ICOPMAS  را خدم 01
ــر تبریک دارم و  ــی و مدیریتی ع ــف اجرایی و علم ــای مختل بخش ه

موفقيت های مستمر شما آرزوی پایدار من است. 
ليرضا کبریایي
معاون فني و مهندسي سازمان بنادر و دریانوردي

الي همای ام ریاست  و قا م

ند ا ار ور راهن ر ور و ن ب
ICOPMAS 

ا
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ا درباره 
ــک  PIANC ی ــک  پيان
ــت که  ــازمان جهانی اس س
ــتورالعمل های را برای  دس
حمل و نقل  زیرساخت های 
ــدار از طریق بنادر  ــ پای آب
ــه می دهد. ــا ارای و آبراهه ه
ــای  انجمن ه  ،  PIANC
ــران حرفه ای در  ــژه کارب وی
ــر جهان را به منظور  سراس
ــاوره  ــهيل در ارایه مش تس
جهت زیرساخت های مقرون 
به صرفه، قابل اعتماد و پایدار 
و رشد حمل و نقل آب پيوند 
می دهد. PIANC در سال 
1885 در بروکسل، بلژیک 
ــد و همچون حام پيشرو برای دولت و بخش خصوصی در طراحی،  تاسيس ش

توسعه و نگهداری از بندرها، آبراهه ها و مناطق ساحلی می باشد.  
ــی، با بهترین  ــی و غيرانتفاع ــازمان غيرسياس ــه عنوان یک س PIANC ب
کارشناسان بين المللی در مورد مسایل فنی، اقتصادی و زیست محيطی مربوط 
به زیرساخت های حمل و نقل آبی همکاری می کند. اعضا شامل دولت های ملی 
 ،PIANC ــرکت ها و افراد عالقه مند می باشد. همچنين و مقامات دولتی، ش
راهنمایی های تخصصی و مشاوره فنی جهت شرکای عمومی و خصوصی را از 
طریق گزارش های فنی با کيفيت باال ارایه می دهد. بهترین عملکرد اقتصاد 
انجمن به اشترا گذاشتن گزارشات فنی به روز شده توسط کارگروه های ما 

به طور منظم، در دسترس اعضا انجمن و در سطح جهان است. 
ــو، یک کنگره  ــورهای عض ــال یکبار در یکی از کش ــر چهار س PIANC ه
ــال 014  قرار است این کنگره در سان  بين المللی برگزار می کند که در س
ــود. این انجمن به افراد عضو و غيرعضو این امکان را  ــکو برگزار ش فرانسيس
ــاخت های حمل و نقل آبی، به  ــد تا در مورد موضوعات مرتبط با زیرس می ده
بحث و گفت وگو بنشينند. عالوه بر این PIANC، کنفرانس های بين المللی 
مهندسی سواحل و بنادر را در کشورهای توسعه یافته سازمان دهی می کند و 
هدف از آن این است که مهندسان سواحل و بنادر کشورهای در حال گذار به 

تبادل دانش و تجربه با همکاران خود در سراسر جهان بپردازند.
اعضای PIANC به طور منظم با یکدیگر ارتباط دارند:

»ON COURSE«، مجله ای شامل مقاالت فنی و اخبار جامعه حمل و نقل 
ــی »Sailing Ahead« برا  ــه الکترونيک ــن خبرنام ــت و همچني آبی اس
استفاده اعضا انجمن PIANC می باشد. اطالعات بيشتر در مورد کنگره ها 
در گذشته و آینده و همچنين تمام اطالعات دیگر در بخش فعاليت های پایگاه 

اینترنت  www.pianc.org یافت می شود.

ــی PIANC به منظور تبادل دیدگاه ها در جنبه های فنی   انجمن بين الملل
زیرساخت های حمل و نقل آبی تشکيل شده است. همچنين انجمن، حمایت 
از نيروهای متخصص جوان در راستای نيازهایشان و مشارکت در انجمن در 
اوایل زندگی حرفه ایشان را  اولویت اول خود قرار داده است. به همين منظور 
یک کميسيون مجزا در انجمنPIANC ، متشکل از متخصصين جوان، برای 

رسيدگی به نيازهایشان ایجاد شده است.
ــرن 1 در صورت کارآمد خواهند ماند که  بنادر،  ــای دریایی در ق حمل و نقل ه
آبراهه ها و زیرساخت لنگرگاه ها یا حوضچه ها مخصو توقف قایق های تفریحی 
بایستی در سطح جهانی قدرتمند، قابل اعتماد و پایدار باشند. بخشی از پاسخ به 
این چالش شامل گسترش شبکه PIANC به کشورهای در حال گذار و افزایش 

توسعه اقتصادی خود از طریق کمک های فنی و برنامه های آموزشی است.
ــک، بخش های ملی  ــل، بلژی ــر مرکزی PIANC در بروکس همچنين دفت
ــرایط  ــور عضو واجد ش ــور از 5 کش National Sections در  کش
ــت و کمک هزینه هایی به  ــرده اس ــيس ک Qualifying Member تاس
ــتا، همچنين ایران  ــت بدانيد در این راس ــن پرداخت می کند. مهم اس انجم
ــرایط انجمن، از طریق سازمان بنادر و دریانوردی،  به عنوان یک عضو واجد ش
کمک هزینه ای از سال 011 پرداخت می کند. از آن سال در ایران بخش ملی 
ــت و حدودا 5 نفر از کارکنان سازمان بنادر و دریانوردی،  ــيس شده اس تاس

شرکت های مشاور، مراکز تحقيقاتی و ... به عضویت انجمن درآمده اند. 

یر ا با  ب  رو
ــين  ــال 008 و 010 در کنفرانس های پيش ــرکت کننده در س ــه عنوان ش ب
ICOMAS، من به شخصه، از طریق سخنرانی های ارایه شده توسط متخصصان 
ایرانی درباره دانش های موجود در ایران، تحت تاثير قرار گرفته بودم. نه تنها در 
ــت محيطی از  ــاخت های آبی  بلکه در رویکردهای زیس طراحی و تحقق زیرس
اگر حضور  کيفيت باالیی برخوردار بود. از این رو است که کارشناسان ایرانی باید 
ندارند به منظور به اشترا گذاشتن تجربه خود  با همکاران در سراسر جهان، در 

کميسيون ها و کارگروه ها تخصص PIANC حضور داشته باشند.

ــوا، به عنوان یکی از بزرگ ترین  ــان با تغييرات آب وه بنادر و زیرساخت هایش
يفه  ــد. در این مواقع، اهميت کار PIANC و و چالش ها، مواجه خواهند ش
ــکار  1 آش گروه دایم تغييرات آب وهوایی  PTGCC دایمی مربوط به  گروه
خواهد شد. خوشبختانه حضور فعال ایران در کميسيون محيط زیست انجمن 

EnviCom قابل تحسين است.
PIANC اميدوار است در آینده عضویت خود در ایران، به عنوان یک کشور 
مهم دریایی که دارا کارشناسان مجرب می باشد را گسترش داده و تجارب 

خود را با جامعه بين المللی به اشترا بگذارد. 
Louis Van Schel

PIANC م دبير کل ان

Permanent task group on Climate Change 1

بي یرسا هاي  و ن  ان  PIANC ان ج
رات برخی  ت خوبی برای ماهنامه به وجود آورد تا ن ور چهره های بي المللی در دهمي همای ICOPMAS، فر
از ای افراد را جویا شود. »لویس ون شل«، دبيرکل پيانك که قبا دو بار مهمان ICOPMAS بوده است، به پرس های 
ل دریایی در  مل و ن ران  ا ن ني رواب آن با نهادها و  م و هم ه و فعاليت جاری ای ان ماهنامه در باره ساب

ایران پاس داده است.
ت بود  موضو جال آن است که زمان ارسال پرس ها تا زمان دریافت پاس آقای شل،کمتر از دو سا
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ان بی ال  ر اس ایران با دبیر  سا ا ج ا هی اع
ی را  ی اج  د و ن رد در ی دریان

ب�   ،1 اب� ب�ا 18 آب�ان 1 1 م ش�نبه 8 نوامب�ر  روز پن
امی جمهوری اسامی ایران به  ت ا مل آمده هي هماهنگی های به 
د و نهمي اجاس شورای آیمو به ریاست جنا آقای استيری،  یك
ترم امور دریایی س�ازمان با دبير کل س�ازمان بي المللی  معاون م

و دیدار و گفت وگو کردند. دریانوردی جنا آقای سكيمي
در این دیدار عالوه بر گفت وگو در خصو مباحث اساسی مطرح در اجالس 
از جمله تغييرات اساسی در ساختار کميته های فرعی آیمو و نظام بودجه بندی 
آن سازمان بين المللی، در مورد مسایل دوجانبه بين جمهوری اسالمی ایران 
ــو نيز تبادل نظرهای الزم به عمل آمد. از جمله موضوعات مورد عالقه  و آیم
ــرای ميزبانی اتفاق همزمان  ــالمی ایران ب ــت جمهوری اس دو طرف درخواس
01 با حضور نمایندگان  Parallel Event مراسم روز جهانی دریانوردی 
کشورهای عضو آیمو بود که نقطه نظرات دو طرف در این زمينه مطرح شد و 
دبير کل ضمن استقبال از این موضو اعالم کرد که با توجه به درخواست های 
ــده و با عنایت به  ــورها در این زمينه مطرح ش ــایر کش دیگری که از طرف س
ــرورت رعایت تعادل جغرافيایی برگزاری این اتفاق، موضو برگزاری اتفاق  ض

همزمان در جمهوری اسالمی ایران برای سال های آتی مد نظر خواهد بود. 
ضمناً در خالل این مالقات، گزارش برگزاری روز جهانی دریانوردی در جمهوری 

اسالمی ایران ارایه و تندیس همایش نيز به دبير کل آیمو اهدا شد. 

بنده به نيابت از طرف انجمن بين المللی بنادر و لنگرگاه ها، 
بسيار مفتخر هستم که پيام خود را به مناسبت دهمين 
همایش ICOPMAS که تحت عنوان »توسعه پایدار 
سواحل، بنادر و سازه های دریایی«در شهر زیبای تهران 

برگزار می شود بيان کنم.
ــی از برگزاری همایش  ــا آنجا که اطال دارم هدف اصل ت
ــرای تبادل  ــودن موقعيتی ب ــم نم ICOPMAS، فراه
ــی  ــازمان های درگير در مهندس تجارب و دیدگاه های س
بنادر و سواحل و پروژه های دریایی از کشورهای مختلف 
است. باید بگویم که همایش های نظير ICOPMAS با 
ــتاوردهای اخير علمی، فنی و تجربی نمونه  توجه به دس
بسيار عالی از تسهيم بهترین عملکردها و تجارب است که 

در حوزه سواحل، بنادر و مهندسی دریا صورت می گيرد.
ــان را دارم نمایندگانی که از اقصی نقاط  من این اطمين
جهان در این همایش گرد هم می آیند، می توانند مباحث 
ــد و پرمعنایی را یاد آور و در عين حال از رویکردها  مفي
ــور ميزبان در زمينه های فوق الذکر  و پيشرفت های کش

بهره مند شوند.
ــم این همایش با موفقيت کامل برگزار گردد و  اميدواری
بتوانيم از نتایج سودمند آن که برای سایر اعضای انجمن 
ــر جهان مفيد  ــادر و لنگرگاه ها در سراس بين المللی بن

خواهد بود بهره مند شویم. 
با تقدیم احترام
سوسومو نورس
دبيرکل انجمن بين المللی بنادر و لنگرگاه ها

ادقی فر مع�اون امور بندری و  س�  به آقای م
ه سازمان بنادر و دریانوردی ایران منا وی

ر دبیر  ان بی ال بنادر و  س ن ا س یا 
ICOPMAS ای بی ال ی ه ناس ده ا ها به  لنگر

بنــدر و دریـا
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امل س�ازمان بنادر و دریانوردي، ریيس کل س�ازمان راهداري و  در ای دیدار مدیر 
لس ش�وراي اسامی و جمعي از  ترم م ل جاده اي، اس�تاندار و نماینده م مل و ن

لي بوشهر،  وزیر راه و شهرسازي را همراهي  کردند. امات استاني و م م

ر  ردي استان ب رو هاي بنادر و دریان افتتا 
ي رسا یر را و  اد و ي نی س ع



ر بردار ا  افتتا و ب
ناسای  درن  انه  سا
یك AIS در بندر  ا ا

ر ب

ور وزیر راه و شهرس�ازی، مع�اون وزیر راه  ب�ا 
ای  امل س�ازمان بن�ادر و دریانوردی، ا و مدیر
لس ش�ورای  امل، اس�تاندار، نماینده م هي�ات 
امات استانی و همراهان، سامانه مدرن  اسامی، م
شناس�ایی اتوماتيك AIS و یك فروند ید ک 

در بندر بوشهر افتتا و به بهره برداری رسيد. 
ــامانه  ــاس این گزارش، هدف از اجرای پروژه س بر اس
ــایی اتوماتيک AIS ارتقای سطح ایمنی  مدرن، شناس
ــت در آبراهه های  ــت دول ــال حاکمي ــوردی اعم دریان
ــهيل ترافيک  ــتی ها و تس ــی، کنترل تردد کش دریای

دریایی است. 
ــایی  ــتر در شناس ــهولت بيش ــروژه به منظور س این پ
ــطحی، مبادله  ــناورهای س ــناورها و ش ــری ش و رهگي
ــه صورت خودکار،  ــتی ها ب اطالعات ضروری ميان کش
ــای VHF کنترل و  ــر روی بانده ــک ب ــش ترافي کاه
ــتر فرماندهان و افسران شناورها از وضعيت  آگاهی بيش

پيرامونی خود است. 
ــه قدرت 400  یادگار »1« ب ــش  ــک فروند ید ک ی
ــه ژنراتور و  ــور 8 متر مجهز ب ــار، عمق آبخ ــب بخ اس
دیزل پم آتشخوار در بندر بوشهر نيز ساخته و تحویل 

ناوگان دریایی شد.
ــاوگان دریایی به  رفيت ن ــدف از این پروژه، افزایش  ه

منظور ارتقا، تسریع و تسهيل عمليات دریایی است. 

امل سازمان  ور وزیر راه و شهرسازی، معاون وزیر راه و مدیر با
ات  افتتا  دستگاه خودرو آت نشانی و امداد و ن

مل پرتابل )آت نشانی( در بندر بوشهر 6 دستگاه پم قابل 

دروها  نشان و  ر بردار ا  ب
ا داد و ن ا

هد پروژه ارتقای ایمنی بنادر از طریق افزایش ایمنی در محوطه های بندری و بارانداز 
کاالهای موجود

ــانی به قدرت 160 اسب بخار، مجهز به  ات فنی خودروی فرماندهی آتش نش مش�خ
سيستم اطفای حریق water mist خودروی پيشرو آتش نشانی به قدرت 160 اسب بخار 

با حجم مخزن آب 600 ليتر و مخزن فوم 40 ليتری.
1 اسب بخار تجهيزات کامل امداد و نجات. خودروی امداد و نجات نيمه سنگين با قدرت 

ا  اب   ر م  اب  م  اه   د
هد پروژه ارتقای ایمنی بنادر از طریق افزایش ایمنی در اسکله ها و آبراهه های دریایی. 
5 متر در 5 ثانيه  پرتابل چرخی دستی با ارتفا مکش 7 مشخصات فنی: پم قابل حمل 

و دبی 00 ليتر دقيقه در فشار  بار جهت نصب بر روی شناورهای تجسس و نجات. 

افتتا را دسترس 
درا  یر نگی به  ج

ــرمایه گذاران بخش  ــعه جزیره نگين و جذب س ــروژه: فراهم کردن مقدمات توس هدف پ
ــهر، کاهش ترافيک  ــت عملياتی بندر بوش رفي ــعه  ــی، فراهم کردن زمينه توس خصوص
ــير دسترسی بندر  ــهری و به تبع آن ارتقای ایمنی تردد و کاهش تصادفات در مس درون ش

بوشهر.
دو  11 متر  ــخصات فنی: احدا راه ارتباطی به طول تقریبی 5 کيلومتر و عر  مش
باند رفت و برگشت و احدا دایک سنگی به طول تقریبی 5 کيلومتر جهت استحصال 

400 هکتار اراضی بندری. 

بنــدر و دریـا
با ماه 21391 /19 شماره  



ر   1 وزیر راه و شهرسازی در مراس افتتا 
بندری تاکيد کرد

یارد  ی ار  ار ه ایه  سر
ریال دول در بنادر

ار ميليارد  نه 8 ه وزیر راه و شهرس�ازی گفت س�ا
ری بخ دولتی در زمينه توس�عه و  ری�ال ف از 
ل کش�ور  رفيت های جدید در بنادر و س�وا اد  ای

سرمایه گذاری می شود. 
ــيه آیين افتتاح  به گزارش بندر و دریا، علی نيکزاد در حاش
ــهر  1 پروژه بندری در جمع خبرنگاران در بوش ــان  همزم
رفيت تخليه و بارگيری  افزود: در کشور 11 بندر اصلی با 
17 ميليون تن کاال وجود دارد که بندر بوشهر یکی  ساالنه 

از بنادر مهم در این زمينه به حساب می آید.
رفيت و توان بخش خصوصی با  وی گفت: دولت برای استفاده از 
سياستگذاری انجام شده، درب سرمایه گذاری در توسعه بنادر را به 

روی بخش خصوصی باز کرده است.
ــازی یادآورشد: برای توسعه بندر بوشهر با  وزیر راه و شهرس
ــی آن نيز  ــتحصال زمين از جزیره نگين که راه دسترس اس

افتتاح شد، برنامه ریزی شده است.
ــرح مهم و زیربنایی  ــزاد ادامه داد: هم اینک چندین ط نيک
برای شتاب در توسعه استان بوشهر در قالب پروژه های مهر 
ماندگار با اعتبار  هزار و 500 ميليارد ریال در دست ساخت 

است.
ــامل بيمارستان های بوشهر و برازجان،  وی این طرح ها را ش
دو تقاطع غيرهمسطح، راه آهن بوشهر شيراز و دو بزرگراه 

ذکر کرد.
وزیر راه و شهرسازی افزود: امروز در نشست شورای حمل ونقل 
و مسکن استان بوشهر در مورد این طرح ها تصميم های الزم 

برای شتاب بخشی و تسهيل آن هدف گذاری خواهد شد. 

یر یه و بار خ د  اجرا  در
ارج شت ها  س 

د بود و یر  ور  م  وش ب یر شود   ا  رد   ر   و

ر  1 پروژه ب از به کار  اشيه مراس� آ امل س�ازمان بنادر و دریانوردی در  مدیر
د تخليه  7 در ، گفت  ار پروژه بندری در دست اجرا داری بندری،  با بيان اینكه  ه

ام می شود. ها در بنادر کشور توس کشتی های خارجی ان و بارگيری کا
اله صدر در جمع خبرنگاران در بوشهر با اشاره به فعاليت 0 خط کشتيرانی در کشور  سيد عطا
هار داشت: در 7 ماهه گذشته 80 ميليون تن کاال در بنادر کشور تخليه و بارگيری شده که 0  ا

درصد آن توسط کشتی های داخلی و 70 درصد آن توسط کشتی های خارجی انجام می شود.
وی افزود: در حال حاضر  هزار ميليارد تومان پروژه از منابع سازمان بنادر در کل کشور در دست 

اجرا داریم و یک هزار ميليارد تومان از این ميزان در سال جاری به بهره برداری خواهد رسيد.
مهندس صدر تصریح کرد: در 7 ماهه گذشته در کل کشور 5 درصد رشد ترانزیت داشتيم و در سطح 
بنادر کشور نيز 79 درصد ترانزیت مواد سوختی و 9 درصد ترانزیت مواد غيرنفتی افزایش یافته است.

مدیرعامل بنادر و دریانوردی در مورد محدودیت های دشمنان برای کشتی های ایرانی گفت: این 
محدودیت ها برای بيمه کشتی هایی بود که به ایران می آمدند، اما دولت برای رفع مشکل اعالم کرد 

هر کشتی که وارد آب های ایران شود، تحت پوشش بيمه کشور ایران خواهد بود.
صدر با اشاره به رشد 5 درصدی تخليه و بارگيری در کشور خاطرنشان کرد: برخی کشتی های 
بين المللی که به ایران می آمدند، مسيرشان را از بندر شهيد رجایی تغيير دادند، ولی در حال حاضر 

مشکلی از نظر تخليه و بارگيری کاال در بنادر کشور نداریم.  



ر  ب
د ر بی ال   بندر ب

 1 مان  �در در آیي افتت�ا هم ا ال�ه  مهندس س�يد 
ود  ور وزیر راه و شهرسازی در بوشهر اف پروژه بندری با 
ریمی استكبار از توان داخلی  ابله با سياس�ت های ت برای م
رفيت ناوگان دریایی اس�تفاده  ای  در زمينه توس�عه و اف

می شود. 
وی اضافه کرد: در 7 ماه امسال تخليه و بارگيری کاال در کشور به طور 
ميانگين 5 درصد رشد داشته، این در حالی است که به دليل قابليت 
 1 ــعه ای که در بندر بوشهر انجام شده، این ميزان  و برنامه های توس

درصد است. 
ــهر از جایگاه  ــور بندر بوش صدر افزود: از ميان 11 بندر اصلی در کش

ویژه ای در تخليه و بارگيری کاال برخوردار است. 
 17 رفيت  ــور افزود: هم اینک از  مدیرعامل بنادر و دریانوردی کش
ميليون تنی تخليه و بارگيری بنادر کشور، 5 ميليون تن آن مربوط 
رفيت 4 ميليون و 700  به بندر بوشهر است که سال گذشته از این 

هزار تن استفاده شده است. 
ــل عمق پایين  ــای نهم و دهم به دلي ــا قبل از دولت ه ــت: ت وی گف
رفيت باال منوط به  ــتی با  ــکله های بندر بوشهر پهلوگيری کش اس
سبک سازی بود که با الیروبی و اجرای طرح های توسعه ای کشتی های 

رفيت 0 هزار تنی نيز در این بندر پهلوگيری می کنند. با 
صدر یادآور شد: با توجه به طرح های انجام شده، فضایی در بندر بوشهر 
برای اجرای طرح های توسعه ای وجود ندارد و در سياست جدید استفاده 

رفيت جزیره نگين با مشارکت بخش خصوصی آغاز شده است.  از 
ــهر 0 بندر  ــازی افزود: افزون بر بندر بوش معاون وزیر راه و شهرس
ــواحل استان بوشهر در حال توسعه است و به  چندمنظوره نيز در س
ــواحل و تراکم جمعيتی برنامه ریزی برای تبدیل بندر  دليل طول س

بوشهر به بندر بزرگ بين المللی در دستور کار است. 
ــعه ای جزیره نگين با مشارکت بخش  وی اضافه کرد: طرح های توس
ــود که در فاز اول و دوم آن 110 ميليون دالر  خصوصی انجام می ش
هزینه خواهد شد و با این اقدام بخشی از تخليه و بارگيری کاال از بندر 

بوشهر به جزیره نگين منتقل شود. 

ادارات  اولين همایش اعضا کيمسيون ها مناقصه و کميته ها فن بازرگان ادارات
کل بنادر با ميزبان اداره کل مهندس عمران حوزه معاونت فن و مهندس سازمان 
1 در سالن همایش ها ساختمان مرکز  ، 17 آبان ماه سال 91 بنادر و دریانورد
 ، سازمان بنادر و دریانورد برگزار گردید. در این گردهمای که آقایان مهندس کبریای
، مهندس امام عضو هيأت عامل  عضو هيأت عامل و معاون محترم فن و مهندس
، مهندس متوليان مشاور محترم مدیرعامل  ، ادار و مال و معاون محترم برنامه ریز
سازمان، مهندس عرب ساالر مشاور محترم فن و مهندس و مدیر کل امور مال و 
مدیران برخ بنادر، معاونين فن و اعضا کميسيون ها مناقصات و کميته ها فن 
بازرگان حضور داشتند. پس از تالوت قرآن کریم آقا مهندس کبریای بر اهميت 
ــپس آقا  ــل و ایجاد وحدت رویه در روند برگزار مناقصات تأکيد کردند. س تعام
ــلطان محمد مشاور اداره کل مهندس عمران به ارایه موضوعات تهيه  مهندس س

شده در ارتباط با نحوه برگزار و ارزیاب ها مناقصات پرداختند.
ــت و در ادامه پانل  ــر همایش با تکميل موضوعات نوبت صبح ادامه یاف ــت عص نوب
، نمایندگان امور حقوق و  ــاور امور مال ــش و پاسخ با حضور مدیر کل و مش پرس
االت درباره موضوعات مطرح شده  اداره کل مهندس عمران جهت پاسخگوی به س
ــکيل گردید. در پایان همایش نيز آقا مهندس فتح مدیر کل محترم  صبح تش
ــکر و قدردان از حضور مدعوین و اعضا کميسيون ها  ــ عمران با تش مهندس
ــه و کميته ها فن و بازرگان ادارات کل بنادر بر ضرورت تداوم این قبيل  مناقص

گردهمای ها جهت ایجاد وحدت رویه و افزایش تعامالت ف مابين تأکيد نمودند. 

امل و هيات همراه جاده دسترسی  ای هيات  معاون وزیر راه و ا
به بندر گناوه را افتتا نمودند

ناو را دسترس بندر 

ن هاي  ی ی اي  ای اع اولی ه
اني  ر یته هاي فني با ه و  نا
د ار  ادارا ادارا  بنادر بر

هدف پروژه: ارتقای ایمنی، بهبود خدمات بندری و کاهش ترافيک شهری، ایمنی 
و آسایش شهروندان، کمک به توسعه بندر و جذب سرمایه گذاری بخش خصوصی

ــفالتی در دو فاز به طول تقریبی 5  ــخصات فنی: احدا راه دسترسی آس مش
مصوبه شورای حمل ونقل  کيلومتر شامل زیرسازی اوليه و اجرای روسازی آسفالته. 

 1 استان بوشهر  خرداد 91

بنــدر و دریـا
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ورت گرفت تمع بندری شهيد رجایی  با هد تسهيل سرمایه گذاری در توسعه م

ید رجای ر فا  بندر  را ر برا ا شار سه 

مي گرفت اپراتوری  امل سازمان بنادر با بيان اینكه دولت ت مدیر 
 1 فاز  بندر ش�هيد رجایی به  شرکت با سرمایه گذاری هر کدام 
رده شود،  ربی س ميليون یورو در ضلع جنوبی، ضلع ش�رقی و یال 

ار بود. د دولت، کاه ان گفت ق
 ، توانا اله صدر در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبری فارس  سيد عطا
در خصو سرنوشت فاز  بندر شهيد رجایی بندر عباس و ترمينال  اپراتوری 
هار داشت: طبق اهداف تعيين شده برنامه و سند چشم انداز ایران  این بندر ا
1404، دولت مصوب کرد که اپراتور دوم بندر شهيد رجایی در راستای توسعه 

ترانزیت و افزایش تخليه و بارگيری این بندر بين المللی حتماً فعال شود.
ــازمان بنادر و دریانوردی، مزایده ای برای جذب  وی افزود: به همين دليل س
اپراتور دوم این بندر برگزار کرد که مراحل قانونی آن، طی و نتيجه مزایده به 

برنده اعالم شد.
ــد که  ــازی تصریح کرد: پس از آن به برنده اعالم ش معاون وزیر راه و شهرس
یکسری الزامات و مواردی برای عملياتی شدن فاز  بندر شهيد رجایی وجود 

دارد که باید آنها را اجرایی کند.
صدر با بيان اینکه مزایده چند شرط مشخص داشت که برنده مزایده باید آن 
شرایط را محقق کند، گفت: شرکت برنده نباید هي بدهی به سازمان بنادر 
داشته باشد؛ اپراتور برنده زمانی که در مزایده شرکت کرده بود، یکسری اسناد 
را برای تسویه حساب های خود ارایه داد که باید تسویه حساب خود را قطعی 
ــور و آمادگی جوینت  ــن آنکه الزم بود قراردادی مبنی بر حض می کرد، ضم

خارجی خود ارایه می داد.
ــازی افزود: البته در همين فاصله که اپراتور دوم در  معاون وزیر راه و شهرس
حال تهيه مدار خود بود، اپراتور اول هم تالش هایی داشت و معتقد بود که 

نباید این کار انجام شود.
مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی با اشاره به بروز مشکالتی در این ميان گفت: 
شرکتی که برنده مزایده اپراتوری بندر شهيد رجایی شده بود، قرارداد مشارکت 

ره داشت که باید سيلوهایی را در این بندر احدا  دیگری در بندر امام خمينی
می کرد، اما وقفه ای در سرمایه گذاری شرکت مذکور در بندر امام رخ داد.

صدر ادامه داد: به همين دليل سازمان بنادر که احتمال می داد سرمایه گذاری 
ــرکت برنده در فاز  شهيد رجایی هم با موانعی مواجه شود و در کنار آن  ش
مقداری تعدیل در توان سرمایه گذاری جوینت تعریف شده هم صورت گرفت، 
ــود داد؛ در واقع ما باید اطمينان حاصل می کردیم که  تغييراتی در برنامه خ
ــد قرارداد، به خاطر محدودیت های  ــریک خارجی برنده مزایده، پس از عق ش

استکبار جهانی و انتقال ارز، حتماً بتواند سرمایه خود را ارایه دهد.
ــن اثنا بود که  ــادر و دریانوردی تصریح کرد: در همي ــازمان بن مدیرعامل س
ال از وزیر راه و شهرسازی در این باره مطرح  یکسری فشارهای رسانه ای و س
شد که بازتاب خاصی در جامعه داشت و نمایندگان مجلس را نگران کرده بود.
معاون وزیر راه و شهرسازی افزود: به همين دليل به مجلس شورای اسالمی 
رفتيم و علت را برای نمایندگان مردم توضيح دادیم که آنها قانع شدند؛ البته 
نمایندگان مجلس پيشنهاد دادند که دولت با توجه به تعدیل ایجاد شده، خود 
ــهيد رجایی شود، زیرا به هر حال الزم بود حدود  وارد اپراتوری فاز  بندر ش
00 ميليون یورو سرمایه گذاری برای تأمين تجهيزات صورت می گرفت که 
ــازمان بنادر  ــرمایه گذاری بر عهده برنده مزایده اپراتور دوم بود، اما س این س
 ، ره ــدر امام خمينی ــرکت در بن ــوابق قبلی این ش ــال داد به دليل س احتم
سرمایه گذاری در فاز  شهيد رجایی در مدت زمان مقرر انجام نشود و توسعه 

فاز  با موانعی مواجه شود.
مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی اضافه کرد: با توجه به تمامی موارد مذکور 
تصميم گرفتيم مزایده را متوقف کنيم تا با اعمال روش های جدید، شرکت های 
ــوند، یعنی توان اجرایی ـ اقتصادی شرکت های  ــتری وارد این عرصه ش بيش
بيشتری به کار گرفته شود و یک شرکت همه مسووليت ها را نپذیرد، بنابراین 
با شرکت های مختلف از جمله شرکت برنده مزایده وارد مذاکره شدیم و اعالم 

کردیم هر شرکت در حد توان خود در این بخش سرمایه گذاری کند.
معاون وزیر راه و شهرسازی با بيان اینکه در واقع چندین شرکت برای اپراتور 
دوم بندر شهيد رجایی فعال می شوند، گفت: بنابراین این سرمایه گذاری 00 
ــمت 100 ميليون یورویی تقسيم شد، زیرا تهيه  ــه قس ميليون یورویی به س
100 ميليون یورو نسبت به 00 ميليون یورو برای هر شرکت راحت تر است.
ــرکت های  ــزود: با توجه به توان و فعاليت های اقتصادی و اجرایی ش صدر اف
ــيم سرمایه گذاری موجب می شود شرکت های بيشتری به  مختلف، این تقس
ــریک شوند، ضمن اینکه این حالت  ــده و ش راحتی بتوانند وارد این پروژه ش

انحصار از بين می رود.
مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی با تأکيد بر اینکه در واقع قصد سازمان 
بنادر از این عمل افزایش رقابت بود، افزود: در کشورهای مختلف هر ترمينال 

،  و یا بيشتر هم اپراتور داشته باشيم. یک اپراتور دارد البته می توانيم 
معاون وزیر راه و شهرسازی تصریح کرد: به این ترتيب متناسب با توسعه یال 
شرقی و یال غربی که امسال به بهره برداری می رسد، برای ضلع جنوبی، ضلع 
شرقی و یال غربی هم یک قسمت در نظر گرفتيم که شرکت های بيشتری در 

این پروژه فعال شوند و تأمين سرمایه راحت تر صورت گيرد. 
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اری جمهوری اسامی خبر داد رفه خبرگ امل سازمان بنادر در  مدیر

ری ها یر بنادر ایران به ر  یه و بار خ ان  ی د  ای  در اف
ان تخلي�ه و بارگيری بن�ادر ایران در 7  مي
ماه گذشته نسبت به مدت مشابه سال قبل، 

د رشد داشته است.    در
ــازمان بنادر  ــدر، مدیرعامل س اله ص ــيدعطا س
ــه »ایرنا«  ــا حضور در غرف ــوردی ایران ب و دریان
ــگاه بين المللی مطبوعات  ــن نمایش در نوزدهمي
ــای  ــم تحریم ه ــزود: علی رغ ــا اف و خبرگزاری ه
کشورهای غربی عليه ایران، با تدابير صورت گرفته 
و تامين کاالها از سایر کشورها، عملکرد تخليه و 

بارگيری در بنادر روند روبه رشدی داشته است.
ــازمان بنادر و دریانوردی ایران در  مدیر عامل س
ــی  مورد تخليه و بارگيری غالت و نيازهای اساس
مردم در بنادر ایران گفت: تخليه و بارگيری غالت 
ــته رشدی چند  ــال گذش ــبت به س در ایران نس

برابری داشته است. 
ــری کاالهای  ــه و بارگي ــه داد: کار تخلي وی ادام
اساسی و مورد نياز مردم در بنادر کشور با سرعت 

و بدون هي معطلی انجام می شود. 
مهندس صدر با اعالم اینکه سازمان بنادر و دریانوردی به دنبال توسعه بنادر 
کشور است، افزود: در حال حاضر  حدود 4هزار ميليارد تومان پروژه در بنادر 
ــت اجراست که یک هزار ميليارد تومان آنها تا پایان امسال به  کشور در دس

بهره برداری خواهد رسيد. 

ــهيدرجایی، شهيدبهشتی در چابهار، انزلی،  رفيت بنادر ش وی تصریح کرد، 
نوشهر و اميرآباد تا پایان امسال افزایش خواهد یافت. 

رفيت تخليه و بارگيری بنادر در ایران را ساالنه  ــازمان بنادر،  مدیرعامل س
رفيت بنادر ایران  17 ميليون تن اعالم کرد و گفت: به دنبال آن هستيم که 

را تا پایان برنامه پنج ساله به 10 ميليون تن در سال برسانيم. 

امل س�ازمان بنادر و دریانوردی مدیر
اری »خان�ه مل�ت« رف�ه خبرگ� در 

ه  سا بنادر ادا ن
دارد

کيد بر  مع�اون وزیر راه و شهرس�ازی ب�ا ت
هي و نوس�ازی بن�ادر بدون هي  اینكه ت
ام است، گفت سازمان  ال ان مشكلی در 
ار  اضر  ه �ال  بن�ادر و دریانوردی در 

ميليارد تومان پروژه در دست اجرا دارد.
اله صدر از غرفه خبرگزاری خانه ملت  سيدعطا
ــگاه بين المللی مطبوعات  در نوزدهمين نمایش
ــرد و در گفت وگو با  ــا بازدید ک و خبرگزاری ه
ــه دولت 800  ــادی با بيان اینک خبرنگار اقتص
ــوان مهرماندگار تعيين کرده که  پروژه را به عن
باید تا پایان دولت دهم به پایان برسد، افزود: 4 
پروژه سازمان بنادر نيز از جمله پروژه های مهر 

ماندگار است.

ــهيد رجایی و شهيد بهشتی چابهار که از دولت نهم و  ــاخت بنادری همچون ش وی با بيان اینکه س
دهم آغاز شده و در همين دولت باید تمام شود، ادامه داد: در اجرای این پروژه ها هي پولی از بودجه 

عمومی دولت به کار گرفته نشده است.
ــازمان بنادر و دریانوردی ادامه داد: در حال حاضر حدود 4 هزار ميليارد تومان پروژه  مدیرعامل س

در دست اجرا است که طبق برنامه پيش می رود.
ــور رو به افزایش  رفيت بنادر کش ــازی با تأکيد بر اینکه  ــوول در وزارت راه و شهرس این مقام مس
ــعه اقتصادی در بنادر نه تنها کاهش پيدا نکرده، بلکه منحنی های آن رو به  ــت، تصریح کرد: توس اس

رشد است. 
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ق  نا ه  ار دیری ی ر جا 
د ی  )ICZM( ر ش سا 

�وزه معاونت  س�ومي همای مدیران 
و  �ر  و  مال�ی  و  اداری  ی،  برنامه ری�
وریت تعالی سازمانی، رفاه  توس�عه با م
لی  و بهداش�ت در مهرم�اه 1 در بندر ان

ار شد. برگ
ــگار بندر و دریا، مدیر کل  بنا به گزارش خبرن
ــوردی در  ــادر و دریان ــازمان بن امور اداری س
ــمگير در حوزه  ــرفت های چش خصو پيش
ــتيابی به  اداره کل امور اداری اعالم کرد: »دس
تعالی منابع انسانی وفادار، متعهد و متخصص« 
ــتراتژی های کالن منابع انسانی در سال  از اس

1 است.  91
فرهن مولوی افزود: تعداد بيمه شدگان قرارداد 

درمان سال 90 در بنادر شهيد رجایی، تهران، چابهار، بوشهر، انزلی، خرمشهر، اميرآباد، اروميه، باهنر، 
، آبادان، لنگه، نوشهر، و بندر گز در مجمو نوزده هزار  نفر بوده است که مجمو  ره امام خمينی 
هزینه های درمانی این بيمه شدگان در سال 90، بيش از 98 ميليارد ریال و جمع کل حق بيمه برای 
4 ميليارد ریال بوده که از ميان این بنادر بندر امام خمينی باالترین  بيمه شدگان این بنادر بيش از 
رتبه و بندر گز پایين ترین رتبه را هم از نظر حق بيمه پرداختی و هم از نظر هزینه های درمانی سال 

90 به خود اختصا داده اند.
مدیرکل امور اداری سازمان بنادر و دریانوردی با اشاره به مسابقات داخلی سازمان بنادر و دریانوردی 
که متشکل از رشته های شنا و قایقرانی فرزندان، شنا و قایقرانی بانوان، شنا و قایقرانی کارکنان، واليبال 
، آتش نشانی کارکنان،  کارد ساحلی کارکنان، فوتبال ساحلی کارکنان، تيراندازی و آمادگی جسمانی 
چمنی پيشکسوتان است گفت که تعداد شرکت کنندگان در  فوتسال کارکنان، شطرنج و فوتبال 
سال 90، یک هزار و 106 نفر و در سال 91، یک هزار و 45 نفر اعالم شده است که این نشان از رشد 

چشمگير در این زمينه است.
ــگيری از حواد احتمالی در بنادر اضافه کرد: با  ــتقرار نظام ایمنی و پيش مولوی با تاکيد بر لزوم اس
توجه به حواد اتفاق افتاده در محيط های بندری از جمله اسکله ها، انبارها، خن کشتی، تعميرگاه ها، 
واحدهای شناور، محوطه عمومی، ساختمان و سایر محوطه ها بيشترین حواد بعد از محوطه های 
ره با  ، از بندر امام خمينی   ــاره به تعدد حواد ــت. وی در ادامه با اش ــکله ها بوده اس عمومی در اس

6 یاد کرد. 10 و خرمشهر با کمترین حواد  بيشترین تعداد حواد 
مدیر کل امور اداری سازمان بنادر در خصو صورت وضعيت پيمانکاران آتش نشانی در سال 90 در 
هار داشت:  ، اميرآباد، انزلی، بوشهر، چابهار، خرمشهر، شهيد رجایی و نوشهر ا ره بنادر امام خمينی 
بيشترین هزینه که به پيمانکاران آتش نشانی پرداخته شد در بندر شهيد رجایی با مبل حدود 9 

ميليارد ریال و کمترین آن در بندر اميرآباد با مبل حدود 7 ميليارد ریال بود.
مولوی همچنين در مورد ارزش های محوری سازمان در حوزه منابع انسانی گفت: »ما اطمينان داریم 
، تعهد مبتن بر احترام،  ، انعطاف پذیر ، یادگير که سرمایه ها انسان سازمان از طریق خودباور
اعتبار، انصاف، افتخار، صميميت، سالمت و جوانمردی سازمان همراه با یقين، ایمان، قناعت، ،توکل 
و راض بودن به آنچه خداوند متعال مقدر فرموده و پرهيز از حسد، حر و کبر به تعال رسيده و 

موجبات تعال پایدار سازمان را فراهم م سازند«.
ــتقل نيز از جمله آن مواردی بود که او در این همایش قویا به آن  ــکيل دبيرخانه های مس تش
ــهر،  ــرور بندر بوش ــلویه و خارگ بررو س پرداخت؛ به عنوان مثال ایجاد دبيرخانه بنادر عس
ــک بر روی  ، ایجاد دبيرخانه بندر جاس ــرور بندر انزل ــتارا بررو س ایجاد دبيرخانه بندر آس
ــرور بندر شهيد باهنر و ایجاد دبيرخانه مستقل بسيج برروی سرور سازمان مرکز در این  س

همایش مطرح شد. 
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6 قانون برنامه چهارم توسعه  با اس�تناد به آیي نامه اجرایی ماده 
ر جامع  ی و فرهنگی جمهوری اسامی ایران  ادی، اجتما اقت
وی  لی کش�ور )ICZM( ب�ه ت ارچه منا س�ا مدیری�ت یك

الی شهرسازی و معماری ایران رسيد شورای 
1 در  ــازمان بنادر و دریانوردی در مقياس 5000 این طرح که توسط س
1 به تصویب شورای  89 7 محدوده نوار ساحلی کشور تهيه و در تاریخ 5
عالی شهرسازی و معماری ایران رسيده است دارای مشخصات و ضوابط به 

شرح اسناد و مدار زیر ابالغ گردیده است:
ــدی مدیریتی اراضی  � ــردی و مرزبن ــه های پهنه بندی عملک ــوم نقش آلب

؛ 1 مقياس5000 ساحلی 
؛ � نتایج مطالعات انجام گرفته  گزارش برآیند مطالعات 
گزارش ضوابط و مقررات پهنه های اراضی ساحلی؛ �
9 جهت استفاده مطلوب از  �  ArcGIS تحت نرم افزار  DSS نرم افزار

نتایج مطالعات مدیریت یکپارچه مناطق ساحلی 
بر اساس این طرح ضروری است ضوابط مذکور در قالب مرزهای مدیریتی 
ــاحلی، آب های کرانه ای،  ــک پهنه آب های س ــه ها به تفکي مندر در نقش
ــاس  ــر و ... و پهنه های اصلی واقع در منطقه براس ــان آب، پهنه خط نوس
ــتگاه های اجرایی ذی ربط مورد عمل  ــط دس ضوابط و مقررات جاری توس

قرار گيرد. 
ف هستند؛ جهت اجرایی نمودن و  از این رو تمامی استان های ساحلی مو

تدقيق طرح فوق در خصو موارد زیر اقدام الزم به عمل آید: 
ــتان به ریاست استاندار  ــکيل کميته ساماندهی و مدیریت سواحل اس تش
مربوطه و دبيری مدیر کل بنادر و دریانوردی استان و عضویت دستگاه های 
ــاماندهی  اجرایی ذی ربط جهت هماهنگی و پایش اجرای طرح مذکور و س

سواحل استان
 آموزش کارشناسان و مدیران منتخب دستگاه های اجرایی ذی ربط استان 

توسط سازمان بنادر و دریانوردی
ــتان در  ــاحلی اس ــام مطالعات مدیریت یکپارچه مناطق س ــق و انج  تدقي
ــتگاه های اجرایی ذی ربط. در این  ــارکت همه دس 1 با مش مقياس 5000
رف مدت شش ماه، محدوده و حریم شهرهای  ــت که  مرحله ضروری اس
ــط  ــورای عالی، توس ــاس آخرین مصوبه ش موجود در محدوده طرح بر اس
ــازمان بنادر و دریانوردی اعالم شود تا در سامانه  ــوولين ذی ربط به س مس

DSS منعکس گردد.
ــش ماه  رف مدت ش ــازمان بنادر و دریانوردی  همچنين مقرر گردید س
ــبت به ارتقای سامانه DSS جهت نصب در نرم افزار  از ابالغ این طرح، نس

ArcGIS10 اقدام نماید. 



وهشی  ادیه دانشگاه ها و موسسات پ دهمي اجاس ات در پان
ر در دانش�گاه فنی باکو  اش�يه دریای خ دولتی کش�ورهای 
ن�وان مرک  �ان، موسس�ه مل�ی اقيانوس شناس�ی به  ربای آ

ر انتخا شد. ارزیابی آلودگی های دریای خ
به گزارش روابط عمومی موسسه ملی اقيانوس شناسی، در این اجالس 
که با حضور روسای دانشگاه ها و موسسات پژوهشی دولتی کشورهای 
1 برگزار شد، پيشنهادهای هيات  ــيه دریای خزر در مهر ماه 91 حاش
جمهوری اسالمی ایران از طریق دانشگاه گيالن که مسووليت دبيرخانه 

ایرانی اتحادیه را بر عهده دارد، مطرح و به تصویب رسيد.
ــده در موافقت نامه  ــنهادهای تصویب ش طبق این گزارش، یکی از پيش
ــت دانشگاه ها و موسسات پژوهشی دولتی کشورهای  پانزدهمين نشس
ــی  ــه ملی اقيانوس شناس ــيه دریای خزر موضو انتخاب موسس حاش
جمهوری اسالمی ایران به عنوان مرکز ارزیابی آلودگی های دریای خزر 
ــه را به عنوان مرجع منطقه ای پژوهش های مربوط  بوده که این موسس

به آلودگی های دریایی در دریای خزر مطرح می کند. 
ــوزش عالی علمی  کاربردی ميرزا  ــت مرکز آم همچنين در این نشس
ــی مرجع  ــيس موزه ماهی شناس ــتان گيالن برای تاس کوچک خان اس

دریای خزر انتخاب شد.
ــتان گيالن، موسسه  ــت عضویت پار علم و فناوری اس در این نشس
تحقيقات برنج ایران، موسسه تحقيقات چای ایران و موسسه اکولوژی 

دریای خزر ساری به تصویب رسيد.
شایان ذکر است که اتحادیه دانشگاه ها و موسسه های پژوهشی دولتی 
1 با چهار عضو اصلی  ــال 74 ــيه دریای خزر در س ــورهای حاش کش
شامل دانشگاه های گيالن، مازندران، علوم کشاورزی گرگان و دانشگاه 
ــد. نخستين اجالس این اتحادیه در  دولتی فنی آستراخان تاسيس ش
ــتراخان برگزار شد.  1 در دانشگاه دولتی فنی آس ــال 75 ــهریور س ش
ــت و هم اکنون 51  ــگاه گيالن اس ــه این اتحادیه دانش ــل دبيرخان مح
دانشگاه و موسسه پژوهشی دولتی کشورهای حاشيه دریای خزر عضو 

این اتحادیه هستند.
ــتر فرهنگی،  ــداف اتحادیه می توان به همکاری مش از مهم ترین اه
ــات در زمينه  ــگاه های عضو، تبادل اطالع ــی دانش ــی و پژوهش آموزش
ــجو در  ــتاد و دانش ــوم مربوط به دریای خزر، تبادل اس ــای عل حوزه ه
ــی دریای خزر،  ــی، ایجاد بانک اطالعات ــی و پژوهش زمينه های آموزش
ــته های جدید مرتبط با دریای خزر در دانشگاه های اتحادیه،  ایجاد رش
ــو اتحادیه،  ــورهای عض ــهيالت الزم جهت ترویج زبان کش ــاد تس ایج
برگزاری سمينارها و کارگاه های آموزشی مشتر در ارتباط با دریای 

خزر و انتشار بولتن علمی مشتر به زبان انگليسی اشاره کرد.
در خاتمه پانزدهمين اجالس اتحادیه دانشگاه ها و موسسات پژوهشی 
ــد اجالس شانزدهم و  ــورهای حاشيه دریای خزر، مقرر ش دولتی کش
ششمين المپياد ورزشی دانشجویان اتحادیه خزر در دهه اول سپتامبر 
1 به ميزبانی  9 01 ميالدی یازدهم تا بيستم شهریور سال  ــال  س

و قزاقستان برگزار شود.  دانشگاه آتيرا

ناس یان  ه  ا س
د  ل یاب  ر ار

د ر  دریا 

ی هیا ایران  ی  ف ر 
ای بی ال در ه

ا م و دریا در منا  اب  ر م

لی« در  ابل زمي� و دریا در منا س�ا �ر مت همای� »ا
يت های  ور ش�خ ل�وم دریایی و اقيانوس�ی با  زمين�ه 
لمی و بي المللی از چندی کش�ور جهان، از 16 تا 18 آبان 

ار شد. 1 در بيروت برگ 1
ــه ملی اقيانوس شناسی و معاون  دکتر وحيد چگينی، ریيس موسس
ــبکه علمی و فناوری اقيانوس شناسی کشورهای اسالمی  آسيایی ش
ــه نمایندگی از جمهوری  ــرکت کنندگان ب INOC که یکی از ش
ــالمی ایران در این همایش بود، اعالم کرد این همایش با حضور  اس
جمعی از متخصصان و کارشناسان علمی و بين المللی از کشورهای 
مختلف جهان از جمله لبنان، ایران، پاکستان، ترکيه و ... و همچنين 
يس زاده، رایزن فرهنگی ایران در  ــين ر ــيد محمد حس با حضور س
ــه روز از  CNRS لبنان به مدت س محل مرکز ملی علوم دریایی 

16 آبان سال جاری برگزار شد.
ــبکه علمی  ــت  دوره ای ش ــی تصریح کرد: این همایش نشس چگين
ــام مخفف  ــالمی با ن ــورهای اس ــی کش ــن آوری اقيانوس شناس و ف
ــت که ریاست آن با کشور ترکيه و مقر اصلی آن نيز  »INOC« اس
ــهر »ازمير«  است. این شبکه، هر ساله در کشورهای مختلف  در ش
ــالمی در موضو های روز دنيا در زمينه دریا و اقيانوس همایش  اس
برگزار می کند. موسسه ملی اقيانوس شناسی نيز که عضو این شبکه 
ــالمی ایران شرکت کرده  ــت، به نمایندگی از طرف جمهوری اس اس

است.
ــاره به تعداد مقاله های شفاهی و کتبی ارسال شده به این  وی با اش
همایش افزود: از جمهوری اسالمی ایران در این همایش بيش از 5 
1 نفر از افراد ارایه دهنده مقاله از جمهوری  مقاله ارایه شده بود که 
ــدند و در نهایت  ــالمی ایران، موفق به حضور در این همایش ش اس
مقاله خانم »فاطمه امينی یکتا« از ایران به عنوان یکی از سه مقاله 

برتر این همایش برگزیده شد. 
ریيس موسسه ملی اقيانوس شناسی، با یادآوری اینکه 4 سال پيش 
ــد، عنوان کرد: این  ــبکه در جزیره کيش برگزار ش ــت این ش نشس
ــال پيش در ازمير ترکيه،  سال پيش در سوریه، سال  س همایش 

گذشته در اندونزی و امسال نيز در بيروت برگزار شد. 
ــيه این همایش مالقات هایی بين ریيس موسسه  وی افزود: در حاش
ــف، ریيس مرکز  ــور دکتر خل ــی ایران و پروفس ملی اقيانوس شناس
ــه دنبال آن طرفين توافق  ــد که ب تحقيقات دریایی لبنان  انجام ش
ــی  کردند تفاهم نامه همکاری دوجانبه در حوزه علوم دریا و اقيانوس

بين ایران و لبنان امضا شود.
ــد چگينی و دکتر  ــی نيز بين دکتر وحي ــت که مذاکرات گفتنی اس
تبریز ریيس موسسه اقيانوس شناسی پاکستان در رابطه با همکاری 
ــد  ــی انجام ش دوجانبه در زمينه تحقيقات دریایی و اقيانوس شناس
ــتری در  ــه به دنبال آن مقرر گردید طرفين در آینده تعامل بيش ک

زمينه های تحقيقاتی با هم داشته باشند.
ــرکت کننده در این همایش  ــت که هيات ایرانی ش ــایان ذکر اس ش
ــان با دکتر  ــفارتخانه ایران در لبن ــور در محل س ــن با حض همچني

غضنفر رکن آبادی سفير کشورمان دیدار و گفت وگو کردند. 

مدی منوچهر م
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ار خبرن�گار بندر و دریا، معاون ام�ور بندری و منا  بن�ا به گ
ری بنادر جمهوری  یت از  ه در نخس�تي همای توسعه تران وی
ار گردید  اس�امی ایران که در س�ازمان بن�ادر و دریانوردی برگ�
یتي کش�ور از پيشرفت بنادر  ليل و ارزیابي وضعيت تران ضم ت

یت خبر داد. وزه تران در 
ــادر نفتی و  ــاله بن ــن صادقی فر در خصو عملکرد ده س ــدس محس مهن
ــت: ميزان عملکرد نفت و غير نفت بنادر کشور  هار داش غيرنفتی بنادر ا
1، 77 ميليون تن بوده که با متوسط رشد ساالنه 11 درصد  در سال 81
ــت. وی همچنين  ــيده اس 1 رس ــال 91 ــه حدود 140 ميليون تن درس ب
 1 ــال 81 ــاله کانتينری بنادر نيز افزود: در س ــا نگاهی به عملکرد ده س ب
0 ميليون TEU بوده و با برنامه ریز ها  ــور8 عملکرد کانتينر بنادر کش
ــت و پذیرش  رفي ــت افزایش  ــورت گرفته جه ــرمایه گذار ها ص و س
1 به   ــال 90 ، عملکرد کانتينر بنادر در س ــر رفيت ها کانتين

ميليون تن TEU افزایش داده است. 

ــهيد رجایی اعالم کرد: بندر  ــاره به ارتقا  جایگاه بندر ش صادقی فر با اش
1 رتبه 114  ــال 81 ــهيد رجایی بين 500 بندر کانتينری دنيا در س ش
ــت، ليکن با اتخاذ تدابير عالمانه سازمان بنادر ط سال ها  ــته اس را داش
1 رتبه 44 را به خود اختصا داده است که این آمار  گذشته؛ درسال 90

حاکی از رشد چشمگير در این حوزه است.

ق وی  نا ر بندر و  اون ا
ی  ران ه  س ای  تی ه در نخ

رد شری 

رد  بنادر ع
ا ی  ران در 

ری بنادر جمهوری  یت از  اولي همای توس�عه تران
ی رب  امات وزارتخانه های  ور م اس�امی ایران با 
ل بندری و دریای�ی، نمایندگان  مل ون �وزه  ه  به وی
ل داخل�ی و بي المللی از  مل ون بي� از  ش�رکت 
�ی، تعاون�ی، دولتی و س�ازمان های  و بخ های خ
1 با ش�عار »بنادر،  مردم نه�اد در تاری 16 آبان ماه 1
بانی  ی�ت بي المللی« با تولي�ت و مي دروازه ه�ای تران
س�ازمان بنادر و دریانوردی و با مشارکت جامعه بندری 

ار شد. کشور در تهران برگ
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ــاره  ــاون امور بندری و مناطق ویژه ضمن اش مع
به ميزان وابستگ اقتصاد کشورها مختلف 
ــت: سهم وزن  هار داش به حمل ونقل دریای ا
ــایر روش ها  ــن س ــ در بي ــل دریای حمل ونق
حمل ونقل از تجارت کاال در ایران برا صادرات 
9 درصد م باشد که  88 درصد و برا واردات 
ــد از صادرات و 77  6 درص ــ نيز  از نظر ارزش
درصد از واردات از طریق مرزها دریای صورت 
ــبات نشان م دهد   م گيرد و در مجمو محاس
ــد ناخالص داخلی  ــک به 47 درصد از تولي نزدی

کشور ما وابسته به حمل ونقل دریایی است.
ایشان ضمن ارزیاب کریدورها مهم بين الملل 
ــران اعالم کرد: بازارهای ترانزیتی  ترانزیت در ای
 ، افغانستان، پاکستان روسيه، هند، حوزه شرق 
، حوزه قفقاز  ــوریه ترکيه، عراق، س حوزه غرب 
، آسيای ميانه  گرجستان، آذربایجان، ارمنستان
ترکمنستان، قزاقستان، قرقيزستان، ازبکستان، 
عمان،  ــارس  ــج ف ــوزه خلي ــتان و ح تاجيکس
ــتان  امارات متحده، بحرین، قطر، کویت، عربس
ــی ایران  ــم ترانزیت ــای مه ــعودی از بازاره س
ــای صنعتی؛ منابع غنی  رفيت ه ــت، افزود:  اس
ــوختی و فرآورده های  ــی؛ توليدات مواد س معدن
ــه، غالت و  ــاورزی، پنب ــدات کش ــی؛ و تولي نفت
منسوجات از مهم ترین منابع کشورهای مستقل 
ــتر المنافع م باشد و پتانسيل ها بسيار  مش
خوب را برا کشورها همجوار از نظر تجارت 

کاالی فراهم ساخته است.
محسن صادقی فر در خصو مهم ترین کاالهای 

ــورهای همسایه ایران افزود: کاالهای وارداتی عمدتا  وارداتی و صادراتی کش
ــوجات و کاالهای  ــی، پنبه و منس ــين آالت و مواد معدن ــامل نفت، ماش ش
ــام، فرآورده های نفتی، غالت، پنبه،  ــامل نفت خ صادراتی به طور عمده ش

منسوجات و مواد معدنی هستند.
ــ نمودار ترانزیت  ــازمان بنادر و دریانورد با بررس عضو هيات عامل س
ــط   ــور؛ افزود: متوس ــا نفت و غير نفت صورت گرفته از بنادر کش کااله
1 در  1 لغایت 90 ــال ها 76 ــاليانه ترانزیت کاالها غير نفت در س س
ــاخت و فن و همچنين  ــدود یک ال دو ميليون تن و تنگناها زیرس ح
ــا ترانزیت مواد و  ــت ام ــد پایدار در این بخش بوده اس مقررات مانع از رش
1 به  1 با رشد جهش مواجه بوده و درسال 85 8 کاالها نفت از سال 

او خود رسيده است. با این حال این روند نيز در 
سال ها اخير با کاهش رشد مواجه است. با این 
همه عملکرد بنادر در سال های 90 و 91 حاکی 
از افزایش مجدد در عملکرد ترانزیتی حدود 80 
درصد می باشد. بنابراین عملکرد ترانزیت کاال در 
ــور در ط دوره مورد بررس همواره دارا  کش

نوسان بوده است.
ــوردار  ایران از  ــه این همایش برخ و در ادام
ــواحل دریای در حاشيه  5800 کيلومتر طول س
خليج فارس، دریا عمان و دریای خزر، دسترسی 
به آب های آزاد، واقع شدن بين دو منطقه نفت خيز 
در جنوب و شمال کشور، دسترسی سریع به بازار   
ــيای ميانه، قرارگرفتن در مرکزیت جغرافيایی  آس
ــای مهم  ــور کریدوره ــو اکو، عب ــورهای عض کش

ترانزیتی، موقعيت جغرافيایی ممتاز و داشتن مرز مشتر خشکی و دریایی با 
15 کشور جهان را از مهم ترین مزیت های زیرساختی ترانزیت کاال از جمهوری 

اسالمی ایران عنوان کرد.
ــتغال، افزایش درآمد ارزی کشور، رهایی از اقتصاد تک   همچنين ایجاد اش
ــتگی به درآمد  ــی، افزایش ضریب امنيتی در منطقه، کاهش وابس محصول
نفتی و توسعه روابط تجاری با کشورها را از مهم ترین فرصت های ترانزیتی 
جهت افزایش سرمایه گذار ها در زیرساخت ها مربوطه را برای جمهوری 

اسالمی ایران اعالم کرد.
در این رابطه صادق فر با اشاره به ضرورت ایجاد بسترها الزم سرمایه گذار 
ــعه زیرساخت ها جهت حضور سرمایه گذاران بخش  اعم از مقررات و یا توس

وجود بازاره�اي مصرف غالت در كش�ورهاي عراق، قطر، 
و س�اير كش�ورهاي حوزه خليج فارس، كش�ورهاي شرق 
آفريقا و خاور دور؛ پتانسيل بسيار بااليي را در اختيار ايران 
و ظرفيت ه�اي خالي ترانزيتي كش�ور ق�رار داده تا از اين 

فرصت گران بها به نحو مطلوب استفاده نماييم
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 1 1 تا سال 90 خصوص اعالم کرد: سازمان بنادر و دریانورد از سال 76
ــرمایه گذار داشته که مجمو  ــط ساالنه 11 درصد رشد س به طور متوس
1 به 0 هزار  سرمایه گذار ها سازمان از 194 ميليارد ریال در سال 76
1 رسيده است و این روند پایدار و مستمر  و 777 ميليارد ریال در سال 90
سرمایه گذار باعث شده تا بخش خصوص نيز با وقفه زمان حدود  ساله 
ــرمایه گذار ها بنادر و محوطه ها بندر که عمدتا  ــارکت در س به مش
شامل روساخت ها هستند بپردازند به طوریکه مجمو سرمایه گذار بخش 

1 ميليارد ریال برسد. خصوص نيز به حدود  هزار و 1

ــير ترانزیت  صادق فر با اعالم اینکه ایران، کوتاه ترین و کم هزینه ترین مس
ــورها حوزه خليج فارس، شرق  ــورها آسيا ميانه به کش غالت از کش
آفریقا است، افزود: در حال حاضر کشورها آسيا ميانه با 40 ميليون تن 
ــاس برآورد انجام شده کشورها  ــتند و بر اس مازاد توليد غالت مواجه هس
 ، آسيانه ميانه به ویژه روسيه، اوکراین، قزاقستان، و تاجيکستان تا سال 016

159 ميليون تن غالت توليد خواهند نمود. وجود بازارها مصرف غالت در 
کشورها عراق، قطر، و سایر کشورها حوزه خليج فارس، کشورها شرق 
رفيت ها خال ترانزیت  آفریقا؛ پتانسيل بسيار باالی را در اختيار ایران و 
کشور قرار داده است تا از این فرصت گران بها به نحو مطلوب استفاده نمایيم.
و همچنين پروژه ها مهم توسعه بنادری ایران را به شرح زیر بيان نمود: 

ــرمایه گذاری: 800  � ــهيد رجایی با س ــعه بندر ش ادامه اجرای طرح توس
ميليون دالر 

7 ميليون دالر توسط  � اتمام طرح توسعه بندر بوشهر با سرمایه گذاری 
1 ميليارد تومان توسط بخش خصوصی سازمان و0

اجرای طرح توسعه بندر چابهار با سرمایه گذاری 40 ميليون دالر  �
اجرای طرح توسعه بندر انزلی با سرمایه گذاری 70 ميليون دالر  �
، خرمشهر، امير آباد و نوشهر  � ره اجرای طرح توسعه بنادر امام خمينی

ــازمان ها مرتبط با ترانزیت،  ــوول، تعامل ضعيف س از نظر این مقام مس
ــدم اتصال برخ   ، ع ــزاران حمل ونقل چندوجه بين الملل ــدان کارگ فق
ــير سخت گيرانه از قوانين  ــيرها ترانزیت به خط آهن، تفاس بنادر و مس
ــتند. در  و مقررات از مهم ترین چالش ها عمليات ترانزیت در ایران هس
ــهيل مقررات  ــتگاه ها ذ ربط، تس این خصو افزایش تعامل ميان دس
رفيت ها  ، توسعه حمل ونقل مبدا و مقصد، معرف و استفاده از  ترانزیت
ــترش توافقنامه ها دو یا چند جانبه  ــورها هدف و گس ترانزیت به کش

ــمال ــعه نقش دبيرخانه کریدور ش ، توس ، تقویت همکار ها منطقه ا
ــعه و تکميل زیرساخت ها  جنوب در تهران به عنوان امين کریدور، توس
ــازوکار  ، و تعيين س ــ و کاهش تعرفه حمل ریل کاالها ترانزیت ریل
مناسب برا پذیرش تضامين بيمه ا بابت حق توقف و عودت کانتينرها 
ــوان راهکارها و  ــل کانتينری به عن ــت افزایش حمل ونق ــ درجه ترانزیت

پيشنهادات ضرور محسوب م گردد. 

تعام�ل ضعي�ف س�ازمان هاي مرتب�ط ب�ا 
ترانزي�ت، فق�دان كارگ�زاران حمل ونق�ل 
چندوجه�ي بين المللي، ع�دم اتصال برخي 
بنادر و مس�يرهاي ترانزيتي ب�ه خط آهن، 
تفاسير سخت گيرانه از قوانين و مقررات از 
مهم ترين چالش هاي عملياتي ترانزيت در 

ايران هستند
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ــتين  معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی و ریيس کل گمر ایران در نخس
ــعه ترانزیت از طریق بنادر جمهوری اسالمی ایران با تاکيد بر  همایش توس
هار داشت: با راه اندازی  ــامانه هوشمند در حوزه ترانزیت کاال ا راه اندازی س
این سامانه فعاليت های مربوط به ترانزیت کاال به صورت یکپارچه و متمرکز 
صورت خواهد گرفت. وی در ادامه گفت: تاکنون 90 درصد از این سامانه در 
دو گمر مهم ترانزیتی تهران و شهيد رجایی عملياتی و در هشت گمر 
رف دو ماه  ــده که مطابق برآوردهای صورت گرفته  دیگر نيز راه اندازی ش

آینده عملياتی خواهد شد.
ــت: در حال حاضر از  هار داش ــو فعاليت گمرکات ا ــار نژاد در خص معم
حدود 145 گمر فعال در قلمرو جمهوری اسالمی ایران، حدود یک سوم 
ــند که در این خصو  مجاز به فعاليت در امر ترانزیت و کارنه تير می باش
»گمرکات مبدا و مقصد و عبوری کارنه تير«؛ 49 گمر مبدا،  14 گمر 
6 گمر به عنوان گمر مقصد فعاليت می نماید و همچنين  ــوری و  عب
ــه با »گمرکات مبدا و مقصد ترانزیت خارجی«؛ 48 گمر مبدا، و  در رابط

51 گمر به عنوان گمر مقصد فعاليت می کنند.
عباس معمارنژاد با اشاره به موقعيت جغرافيایی کشورمان افزود: همجواری 
ــان و  ــزر و خليج فارس موقعيت درخش ــورمان با دو دریای خ خا کش
ــتثنایی را برای رقابت در زمينه تجارت خارجی به خصو در  فرصت اس
ــيوه حمل ونقل دریایی ایجاد  ــعه ترانزیت از طریق بنادر به ش زمينه توس
ــای اصلی تجارت  ــالوده و زیربن ــت. وی حمل ونقل دریایی را ش کرده اس
ــت: بنادر در این زنجيره عامل  ــت و گف و عنصر اصلی زنجيره تامين دانس
تحر اقتصاد کشورها و همچنين حلقه ارتباطی ميان حمل ونقل دریایی 

و زمينی تلقی می شوند و ضامن تداوم جریان کاال و خدمات هستند.
ریيس کل گمر ایران در ادامه این همایش با اشاره به گزارش منتشر شده 
ــال 010 اعالم کرد: به استناد این گزارش بيش از 9  ــوی آنکتاد در س از س
معادل  ميليارد تن کاال در جهان مبادله شده که حدود 90 درصد از این آمار 

8 ميليارد تن از طریق حمل ونقل دریایی صورت گرفته است.
ــن در ادامه این همایش در خصو مهم ترین گمرکات مبدا عبور  وی همچني
تن در شش ماهه نخست سال 91 گمر مرزی شهيد  خارجی براساس وزن 
رجایی را با وزن بيش از یک ميليون و 700 هزار تن در ردیف اول و گمر مرزی 
پرویز خان را با وزن حدود یک ميليون و 400 هزار تن در ردیف دهم عنوان کرد.

ــر ایران در موضو  ــد بر رفع چالش های گم ــپس با تاکي معمارنژاد س
ــاخت ها و بسترهای مخابراتی و پهنای  ــت: نبود زیرس هار داش ترانزیت ا
ــزات کنترلی مورد  ــيرهای مجاز، نبود تجهي ــد در مبادی و طول مس بان
ــاز، نبود ابزارهای  ــيرهای مج نياز، عدم وجود نظارت کامل در طول مس
ــيون  تنبيهی در برخورد با متخلفين در امر ترانزیت، عدم اجرای کنوانس
رفيت پایين ناوگان  ــا و مدیریت واحد،  ــی کنترل کاال در مرزه هماهنگ
ریلی کشور، عدم وجود انبار در صورت نياز برای دپوی کاالهای ترانزیتی 

در مبادی ورودی و خروجی به استثنایی بنادر کشور و عدم وجود نيروی 
ــنل  ــدید اعتبارات جهت پرداخت مزایا به پرس ــانی کافی و کمبود ش انس
ــران در خصو امر  ــت که همواره گمر ای ــای عمده ای اس از چالش ه

ترانزیت با آن ها مواجه بوده است.
ــاره به راهکارهای افزایش  ــس کل گمر در خاتمه این همایش با اش ریي
ــتم یکپارچه  ــتفاده از سيس ــور از دیدگاه گمر گفت: اس ترانزیت در کش
ــروژه دروازه  ــریفات ترانزیت خارجی، اجرای پ ــزاری جهت انجام تش نرم اف
ــيون هماهنگی  ــورهای همجوار، اجرای کنوانس ــتر با گمرکات کش مش
ــا، تجهيز گمرکات مرزی به تجهيزات نوین کنترلی و  کنترل کاال در مرزه
ــاختار اوليه گمرکات مهم ترانزیتی از مهم ترین  ــد نظر و اصالح در س تجدی

این راهکارها است. 

ر  ریق بنادر ج ی ا  ران ه  س ای  تی ه ر ایران در نخ ریی  
ر داد اس ایران 

ند  انه ه را اندا سا
ی ران در بخ 

در ش�ش ماهه اول س�ال 1391 گم�رک 
شهيدرجايی رتبه اول گمركات مبدا عبور 

خارجی را كسب كرده است
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ل جاده ای در نخستي  مل ون ل س�ازمان راهداری و  مل ون معاون 
یت های  ری بنادر جمهوری اسامی از م یت از  همای توسعه تران

یتی و جایگاه بنادر ایران خبر داد. تران
ــی موجود اعالم کرد:  ــن همایش با تاکيد بر مزیت های ترانزیت ــژاد در ای آدم ن
ــيای ميانه، قرارگرفتن در مرکزیت  ــتان و آس برقراری ارتباط ترانزیتی افغانس
جغرافيایی کشورهای عضو سازمان همکاری های اقتصادی اکو، محصور بودن 
تعداد زیادی از کشورهای همسایه در خشکی، دسترسی کشور به دریای خزر 
ــو و در اختيار داشتن بنادر  ــمال و خليج فارس و دریای عمان از یک س در ش
ــوی دیگر، در اختيار داشتن  ــرفته با پتانسيل باالی عمليات بندری از س پيش
ــور و احراز رتبه بيستم در سطح جهانی  ناوگان بازرگانی دریایی قدرتمند کش
 DOOR TO DOOR ــات ــاز در خاورميانه، امکان ارایه خدم و رتبه ممت
ــودال برای کليه صاحبان کاالهای ترانزیتی خارجی در  و حمل ونقل مولتی م
کشورهای هدف ترانزیتی از جمله مزیت های ترانزیتی و جایگاه بنادر کشور در 

کریدورهای بين المللی هستند.
وی در ادامه در تایيد این موضو افزود: جمهوری اسالمی ایران، از جمله کشورهایی 
است که به لحا موقعيت جغرافيایی بسيار مناسبش از مزیت ترانزیت بهره مند 
ــبکه حمل ونقل و ارتباط مطمئن و کارآمد از این  ــترش ش بوده و م تواند با گس
مزیت در راستا درآمدها ارز و ارتقا موقعيت استراتژیک خود در منطقه به 
نحو مطلوب استفاده کند. در جنوب ایران نيز خليج فارس قرار دارد که کشورها 
ــت. این منطقه به عنوان  عمده توليد کننده نفت جهان را در خود جا داده اس
گلوگاه انرژ جهان محسوب م شود. معاون حمل ونقل سازمان راهداری با اشاره 
هار داشت: دسترسی  به موقعيت کشور و کریدورهای ترانزیتی عبوری از ایران ا
مناسب و نزدیک به آب های آزاد، داشتن سواحل طوالنی در شمال و جنوب کشور 
شامل کشورهای  و همجواری ایران در شمال و شرق با کشورهای آسيای ميانه 
قزاقستان، ازبکستان، ترکمنستان، افغانستان، تاجيکستان و قرقيزستان و محصور 
ــورهای با خشکی این امکان را برای ما فراهم آورده که برای  بودن اغلب این کش

انتقال کاالهایشان نيازمند عبور از خا جمهوری اسالمی ایران هستند.
دریا، ریل،  آدم نژاد در ادامه فاکتورهای مهمی از جمله حمل ونقل چند وجهی 
ــير، صرفه جویی در زمان حمل، ارزانی حمل و کاهش  ، کوتاهی مس جاده، ...
ــایر کریدورها مانند تراسيکا و آلتيد و امنيت حمل را از  هزینه ها، تقاطع با س
جنوب عنوان  مهم ترین ویژگی ها و مزایای کریدور حمل ونقل بين المللی شمال
ــاماندهی حمل ونقل  ــرد و گفت: اهداف این کریدور بين المللی به منظور س ک
کاال و مسافر، افزایش دسترسی طرف های متعاهد این موافقتنامه به بازارهای 
جهانی، مساعدت در جهت افزایش حجم حمل ونقل بين المللی کاال و مسافر و 
همچنين تامين شرایط برابر جهت عرضه کنندگان انوا خدمات حمل و نقل کاال 

و مسافر در کشورهای متعاهد می باشد.
ــن کریدور حمل ونقل  ــت های ای ــن در خصو برنامه ها و سياس وی همچني
بين المللی، کاهش مدت زمان ترانزیت، به حداقل رساندن هزینه های ترانزیت و 
شامل امور گمرکی  ساده سازی و یکسان نمودن کليه اسناد و تشریفات اداری 
ر بر حمل ونقل بين المللی کاال و مسافر براساس استانداردها و موافقتنامه های  نا

بين المللی جاری را از جمله این برنامه ها برشمرد.
ــازمان راهداری راجع به رشد کاالی ترانزیت در سال های  معاون حمل ونقل س
ــال 90 نسبت به سال 87  ــته گفت: درصد افزایش کاالی ترانزیت در س گذش
1 هزار   7 درصد می باشد که ميزان ترانزیت در این سال 10 ميليون و 0 برابر 
تن بوده که 91 درصد از این ميزان ترانزیت از طریق جاده و 9 درصد از طریق 

راه آهن صورت گرفته است.

ان راهدار و  اون  ون سا
ای  تی ه  ون جاد ا در نخ

ی ران ه  س

ی  ران ه  س
ند   نیا

شریفا ادار 
رور  یر 

اس
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ــی پرداخت و گفت: از  ــه اهميت ترانزیت کاال با کاميون های ایران ــه ب وی در ادام
05 هزار دستگاه تعداد سفر کاميون های حمل کننده کاالهای ترانزیتی 168 هزار 
دستگاه معادل 55 درصد توسط کاميون ایرانی؛ 1 هزار دستگاه معادل 10 درصد 
؛ 11 هزار دستگاه معادل 4 درصد توسط کاميون آذری و 95  توسط کاميون تر

هزار دستگاه معادل 1 درصد توسط سایر مليت ها از کشور حمل شده است.
هار داشت: ارزش کاالی  ــد ارزش ترانزیت خارجی ا همچنين در خصو رش
1 ميليون دالر می باشد که  6 ــده از کشور در سال 90 به ميزان  ترانزیت ش
ــال قبل به ميزان 18 درصد افزایش داشته و مهم ترین گروه های  ــبت به س نس
ــوختی و مواد غذایی  ــه ترتيب خودرو، فرآورده های س ــی ب کاالیی از نظر ارزش

هستند.
آدم نژاد در ادامه این همایش گفت: در مجمو 106 کشور مبدا، کاالهای خود 
را از مسير ایران ترانزیت کرده اند که در این بين کشورهای عراق، چين، امارات 
ــتان، و آذربایجان بيشترین ميزان ترانزیت خارج را به  متحده عربی، ترکمنس
تفکيک کشورها مبد به خود اختصا داده اند. همچنين کاالهای ترانزیت 
به مقصد 64 کشور از مسير ایران ترانزیت شده است که در این بين کشورها 
، افغانستان، عراق، ترکمنستان و آذربایجان بيشترین ميزان  امارات متحده عرب

ترانزیت خارج را به تفکيک کشورها مقصد به خود اختصا داده اند. 
ــازمان راهداری با اشاره به اقدامات صورت گرفته در جهت  معاون حمل ونقل س
هار داشت: اجالس توسعه همکار ها  ــور ا بهبود کيفی و کمی ترانزیت کش
، اجالس  ــتر ــيون مش ــتان و  هجدهمين کميس ترانزیت بين ایران و پاکس
ــراق، موافقتنامه حمل ونقل  ــاده ا بين ایران و ع ــا حمل ونقل ج همکار ه
بين الملل با کشور عراق، اجالس همکار ها حمل ونقل جاده ا بين ایران و 
سوریه، اجالس کومسک در زمينه حمل ونقل، اجالس کریدور شمال – جنوب، 
توسعه کریدور ترانزیت ایران – آسيا ميانه، تکميل زیرساخت ها مورد نياز در 

پایانه ها مرز کشور و .... را از جمله این اقدامات است.
او در ادامه ایجاد مشکالت بانک جهت انتقال ارز که صاحبان کاال را در انتقال 
ــکل جد مواجه نموده است،  ــير ایران با مش ارز مربوط به پرداخت کرایه مس
گفت: افزایش مشکالت صدور روادید رانندگان ترانزیت، محدودیت در ترانزیت 
سوخت به کشور افغانستان، و عدم امکان سير واگن ها ایران در شبکه ریل 
CIS و کمبود واگن ها این کشورها و همچنين کاهش حجم پنبه  کشورها
ــير ریل ایران را از مهم ترین موانع ترانزیت کاال در  ــتان از مس ترانزیت ازبکس
منطقه برشمرد و درخصو عوامل موثر بر ترانزیت نيز گفت: هزینه عبور کاال، 
ــدت زمان عبور کاال، کيفيت عبور کاال، ایمنی و امنيت عبور کاال از مهم ترین  م

عوامل موثر بر ترانزیت هستند.
آدم نژاد در خاتمه این همایش به اقدامات و راهکارهای مورد نياز جهت بهبود و 
افزایش ترانزیت کاال از قلمرو کشور پرداخت و افزود: توسعه، بهساز و مدیریت 
، مجتمع خدمات  نگهدار شبکه راه ها ترانزیت کشور، توسعه پایانه ها مرز
ــریان کشور،  ــبکه راه ها ش ـ رفاه و تيرپار ها به ازا هر 0 کيلومتر بر ش
ـ  رفاه و تيرپار ها به ازا  ، مجتمع خدمات ایجاد هماهنگی پایانه ها مرز
هر 0 کيلومتر بر شبکه راه ها شریان کشور، استفاده از فن آور ها جدید و 
حمل ونقل  ITS در کليه شقوق حمل ونقل و ترانزیت کشور، توسعه بنادر خشک 
ــيرها ترانزیت کشور، توسعه شبکه راه ها کشور با محوریت  ترکيب در مس
، توسعه خطوط ریل کشور و احدا حلقه ها مفقوده، احدا  راه ها ترانزیت
ــبکه  راه ها برون شهر برمبنا آخرین استانداردها مورد تایيد و توسعه و  ش
تجهيز بنادر خشک در کشور از جمله اقداماتی است که می توان با ملحو نمودن 

آنها شاهد رشد ترانزیت کاال در کشور باشيم. 



ــازمان بنادر و دریانوردی  بنا به گزارش خبرنگار بندر و دریا، مدیرعامل س
ــکيل کميته حمل ونقل  ــخنران همایش بود، بر ضرورت تش که آخرین س
ــووليت حمل کاال از مبدا تا مقصد به  ترکيبی و پذیرش یکپارچگی در مس

عنوان عامل مهم و تأثيرگذار بر توسعه ترانزیت تأکيد کرد. 
اله صدر موقعيت ممتاز جغرافيایی کشورمان، ميزان  ــيد عطا مهندس س
ــورهای همجوار، مزیت دسترسی  جمعيت و بازارهای مصرف و توليد کش
ــای بين المللی و مبادله بازرگانی بيش از 90 درصد کاال از طریق  به آب ه
دریا و قرارگيری بنادر کشور در مسير کریدورهای تراسيکا و نوسترا را 

از مهم ترین وجوه مشخصه ترانزیتی بودن کشور برشمرد .
ــازی در ادامه تسهيل در ضوابط و مقررات مترتب  معاون وزیر راه و شهرس
بر ترانزیت، کاهش تعداد دفعات تخليه و بارگيری، تقویت زیرساخت های 
جاده ای و ریلی و توسعه همکاری های دو یا جندجانبه بين کشورها که به 
ــود را  بازرگانان، دولت ها، بخش خصوصی، اتاق بازرگانی و ... مربوط می ش

از عوامل موثر بر ترانزیت عنوان کرد. 

هار داشت: آنچه که همه این  وی در ادامه با تاکيد بر حمل و نقل ترکيبی ا
ــعه ترانزیت از کشور  اجزا را می تواند به یکدیگر وصل کند و منجر به توس
ــت، زیرا ترانزیت زمانی  گردد، بحث مولتی مودال یا حمل مبد مقصد اس
مفهوم و توسعه پيدا می کند که حمل از مبد به مقصد وجود داشته باشد 
ــد که کاالها به موقع، با قيمت  ــته باش و صاحب کاال این اطمينان را داش
ــد. لذا هر سازمان یا  ــت مشتری می رس ــب و با ایمنی کامل به دس مناس
مجموعه ای که مدیریت این نو حمل را برعهده دارند، بایستی اوال موانع 
ــاخت های ترانزیتی توجه  ــعه زیرس و تنگناها را برطرف کنند، ثانيا به توس

داشته باشند. 
ــان ضمن توصيف زیرساخت های ترانزیتی موجود در بنادر افزود: ما نيز  ایش
به عنوان سازمان بنادر و دریانوردی عهده دار بخشی از این مسووليت خطير 
ــتيم که این تسهيالت و امکانات را فراهم کنيم که می تواند در قيمت  هس
ــاختی و  ــبختانه ما در بخش های زیرس ــد. خوش ــده تاثيرگذار باش تمام ش
ــتيم و می توان به جرات  ــيار خوبی برخوردار هس رفيت بس ــات از  امکان
گفت که سهم بنادر ما در ترانزیت خارجی مبدا و مقصد 45 درصد 
رفيت های  ــان باید  ــکرانه های بنادر خودم ــت. برای گذر از پس اس
ــش خصوصی در حوزه ترانزیت  ــرمایه گذاری بخ جدیدی را برای س
ایجاد کنيم، زیرا مسير های جایگزینی خوبی جهت مبادالت کاالیی 
ــتری  رفيت باال وجود دارد که می تواند قيمت حمل را برای مش با 

پایين بياورد. 
ــدر با تأکيد مجدد بر حمل ونقل ترکيبی اضافه کرد: نکته مهم در  ص
ــت که از یک سو بازرگان، فورواردر یا  حمل ونقل مبد مقصد این اس
ــازمان های  ــوی دیگر س يفه مهم را برعهده دارند و از س کریر این و
حاکميتی از جمله پایانه های حمل ونقل جاده ای، بنادر و گمرکات در 
ــووليت دارند. با توجه به اینکه در کشور ما سازمان  این خصو مس
حمل ونقل ترکيبی وجود ندارد ایجاب می کند که در قالب یک کميته 
توسعه حمل ونقل ترکيبی متشکل از نمایندگان بخش های خصوصی 
ــرده، راهکارهای اجرایی را  ــکالت را مطرح ک ــایل و مش و دولتی مس
ــری اعتبار مدار و مجوزهای صادره توسط خودمان  تنظيم و با تس
ــرفت کار را مونيتور کنيم و موانعی  به یکدیگر به صورت مرتب پيش
ــازیم. به  ــود، برطرف س را هم که بخش خصوصی با آن مواجه می ش
ــمرد و  ــت که باید آن را مغتنم ش اعتقاد بنده این فرصتی طالیی اس
برای تاسيس آن از تمام قابليت های بخش  های حاکميتی و خصوصی 
مانند اتاق بازرگانی، سندیکاها و شرکت های حمل، گمر و ... بهره 
جست، زیرا اگر ترانزیت توسعه پيدا کند، ترافيک کاال افزایش یافته، 
ــود و  ــاخت ها تامين می ش درآمدهای عمومی باال رفته، هزینه زیرس
ــرمایه گذاری اشتغالزایی در زمينه های  با ایجاد فرصت های جدید س

مرتبط با حمل ونقل نيز پدید می آید. 

گ  ار یر ی رور  ید بر  ا ی با  ران ه  س ای  در اولی ه
د اد  یشن د  ا  دا  ا ا  ولی   در 

ی ر یته  ون  ی  ش

ترانزي�ت زمان�ی مفهوم و توس�عه پيدا می كند 
ك�ه حمل از مبدأ به مقصد وجود داش�ته باش�د 
و صاحب كاال اين اطمينان را داش�ته باش�د كه 

كااله�ا به موق�ع، با قيمت مناس�ب و با 
ايمنی كامل به دست مشتری می رسد

بنــدر و دریـا
با ماه 31391 /19 شماره  



در انته�ای همای� 
بدالله�ی  س�عدا... 
و  یت  تران مدی�رکل 
تعرفه س�ازمان بنادر 
عنامه  و دریانوردی ق
اولي همای توسعه 
ت کرد. یت را قرا تران

ــرکت کنندگان در  1. ش
همایش، ضمن تقدیر از 
سازمان  ارزنده  اقدامات 
ــوردی در  ــادر و دریان بن
رفيت های ترانزیتی مناسب در بنادر کشور، بر افزایش  ــرمایه گذاری و ایجاد  س

رفيت های مذکور تاکيد نمودند. سطح بهره برداری مطلوب از 
. از آنجایی که مدت زمان ترانزیت کاال از قلمرو کشور، نقش به سزایی در جذب 
و حف بازار ترانزیتی ایفا می کند، لذا شرکت کنندگان در همایش بر افزایش تعامل 
ــازمان های مسوول در جهت تسریع عمليات ترانزیت و اصالح  بين بخش ها و س

قوانين و مقررات ذی ربط تاکيد نمودند. 
. با عنایت به تاثير قابل توجهی که کاهش هزینه نهایی حمل در توسعه ترانزیت و 
افزایش سهم کشور از بازار ترانزیتی منطقه دارد حمایت از شرکت های حمل ونقل 
چندوجهی با هدف کاهش هزینه و پذیرش مسووليت ترانزیت کاال از مبد تا مقصد 

DOOR TO DOOR مورد تاکيد قرارگرفت.
ــور در توسعه ترانزیت از قلمرو  ــته بنادر کش 4. با عنایت به نقش و جایگاه برجس
جمهوری اسالمی ایران، جبران هزینه معافيت ها و تخفيفات اعطایی به کاالهای 
ــعه  ــعه تجارت و صندوق توس ترانزیتی در بنادر از محل منابعی چون بانک توس

صادرات مورد تاکيد قرار گرفت.
رفيت های ترانزیتی بنادر، مقرر گردید وزارت  5. به منظور بهره برداری بهينه از 
ــازمان بنادر و دریانوردی و از طریق رایزنان بازرگانی  امورخارجه با هماهنگی س

ــورهای هدف، نسبت به معرفی  ــفارتخانه های جمهوری اسالمی ایران در کش س
رفيت های ترانزیتی بنادر در کشورهای مذکور مبادرت نماید.

6. از آنجایی که توسعه ترانزیت در گرو توسعه همکاری های بازرگانی با کشورهای 
ــایر دستگاه های ذی ربط به  ــد، مقرر گردید وزارت امور خارجه و س هدف می باش
ــهيل زمينه همکاری های بين المللی، عقد موافقت نامه های ترانزیتی  منظور تس
دوجانبه یا چندجانبه با کشورهای مورد نظر را بيش از پيش مورد توجه قرار دهند.
7. نظر به نقش موثر کریدورهای ترانزیتی در تسهيل و یکسان سازی مقررات عبور کاالی 
ترانزیتی از قلمرو کشورهای عضو و با توجه به موقعيت ممتاز بنادر جمهوری اسالمی 
ایران به عنوان حلقه های طالیی کریدور بين المللی ترانزیت شمال جنوب، توسعه نقش 

دبيرخانه کریدور مذکور در تهران به عنوان امين کریدور مورد تاکيد قرارگرفت.
ــعه حمل ونقل چندوجهی و کاهش  8. با توجه به نقش حمل ونقل ریلی در توس
ــعه و تکميل زیرساخت های ریلی و کاهش تعرفه حمل  هزینه های ترانزیت، توس

ریلی کاالهای ترانزیتی مورد تاکيد قرار گرفت.
ECO در  ــادی  ــازمان همکاری های اقتص ــداف و برنامه های س ــر به اه 9. نظ
توسعه تجارت فی مابين کشورهای عضو، شرکت کنندگان در همایش بر توسعه 
ر بر کنترل و عبور  ــهيل قوانين و مقررات نا همکاری های ترانزیتی از طریق تس

کاالی ترانزیتی و استفاده از اسناد یکنواخت حمل تاکيد نمودند. 
10. با توجه به نقش حياتی کانتينر در توسعه ترانزیت و اهميت بازگشت کانتينر به 
چرخه حمل ونقل و لزوم پرهيز از تحميل هزینه های اضافی حمل، تعيين سازوکاری 
مناسب برای پذیرش تضامين بيمه ای بابت حق توقف و عودت کانتينرهای ترانزیتی 
توسط کارگروهی متشکل از انجمن کشتيرانی و خدمات وابسته، شرکت های بيمه 

و انجمن شرکت های حمل ونقل بين المللی مورد تاکيد قرار گرفت.
ــرکت ها و  11. با توجه به اهميت آموزش و لزوم بهره مندی کارکنان عملياتی ش
موسسات دخيل در امر ترانزیت از آخرین تحوالت مربوط به بازار ترانزیت و قوانين 
و مقررات ذی ربط، مقرر گردید کميته ای متشکل از نمایندگان کارگروه ترانزیت 
کشور، اتاق بازرگانی و صنعت و معدن و انجمن بهره برداران پایانه های بندری نسبت 

به طراحی و اجرای دوره های آموزشی مناسب اقدام نماید.  

ی ران ه  س ای  ه اولی ه نا
ر اس ایران ریق بنادر ج ا 

ی ران ه  س ای  ان در ه ید اسا بر
ری  و  ه دریا  ای ر  ام بنادر 

زمينه احراز رتبهنام بندر شرکتنام و نام خانوادگیردیف

ه خدمات ترانزیتی به مواد نفتیمدیرکل بنادر و دریانوردی استان خوزستانآقای ابراهيم ایدنی1 ارا
ه خدمات ترانزیتی به کاالهای غيرنفتیمدیرکل بنادر و دریانوردی استان هرمزگانآقای علی اکبر صفایی ارا

ه خدمات ترانزیتی به مواد نفتیمدیرکل بنادر و دریانوردی استان گيالنآقای فرهاد منتصر کوهساری ارا
يس اداره بنادر و دریانوردی بندرلنگهآقای اسماعيل مکی زاده4 ه خدمات ترانزیتی به کاالهای غيرنفتیر ارا

ری  و  ه دریا  ای ر  ا  ام شر 

زمينه احراز رتبهنام بندر شرکتنام و نام خانوادگیردیف
ه خدمات ترانزیتی حمل دریایی کاالهای غيرنفتیمدیرعامل شرکت کشتيرانی جمهوری اسالمی ایرانآقای محمدحسين داجمر1 ارا

يس هيئت مدیره شرکت کشتيرانی و خدمات دریایی محورطالییآقای علی اکبر احسانی ه خدمات ترانزیتی به مواد نفتیر ارا
ی ه خدمات ترانزیتی به مواد نفتیمدیرعامل شرکت بنياد باراندازآقای مجتبی دلگشا ارا

ه خدمات ترانزیتی حمل جاده ای مواد نفتیمدیرعامل شرکت حمل و نقل بين المللی کو ترابرآقای ارو نجف زاده4 ارا
ه خدمات ترانزیتی حمل دریایی مواد نفتیمدیرعامل شرکت کشتيرانی و خدمات دریایی پرشين بوشهر دریاآقای محمد عيقرلو5 ارا
ه خدمات ترانزیتی حمل جاده ای کاالهای غيرنفتیمدیرعامل شرکت حمل و نقل بين المللی پيام مارینآقای مجيد یامی6 ارا
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اری ای همای چيست � هد از برگ
ــواحل، بنادر و  ــ س ــدف اصل از برگزار همایش های بين الملل مهندس ه
سازه های دریای ایجاد فضا مناسب جهت بحث و تبادل نظر و انتقال تجربيات 
ميان متخصصان و دست اندرکاران مهندس سواحل، بنادر و سازه های دریای 
، فن و تجرب  ــتاوردها علم ــورها مختلف و اطال از آخرین دس از کش
ــت. در این زمينه تاکيد عمده بر ارتقای کيف سطح علم مهندس  آنها اس
ــواحل، بنادر و سازه های دریای در کشور می باشد. عالوه  بر این همکار ها  س
ICOPMAS بستر مناسب را جهت ارایه توانمند ها تخصص موجود در 

منطقه فراهم می کند. 

ــب برای ارایه قابليت ها کارشناسان و شرکت ها  این همایش فرصتی مناس
ــدر و دریای و  ــازندگان تجهيزات بن ــاور و پيمانکاران و س ــين مش مهندس
زمينه های الزم برا کارفرمایان، سرمایه گذاران، مهندسان مشاور، پيمانکاران 
و دیگر متقاضيان خدمات و امکانات مهندس سواحل، بنادر و سازه های دریای 

، برنامه ریز و همکار ها آت به شمار می آید. ایران برا تصميم گير

مان با  � اری نمایش�گاه های همای ک�ه هم در م�ورد برگ
ورت می گيرد، توضي دهيد.  ICOPMAS دهمي همای

ــق روال دوره های قبلی همزمان با برگزاری  ــگاه اصلی که طب عالوه بر نمایش
ــال 91 تحت  ــد در این دوره نيز با توجه به نامگذاری س همایش آغاز می ش
عنوان سال توليد ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی ابتکار جدیدی در قالب 
نمایشگاه جنبی از سوی اداره کل تامين، نگهداری و تجهيزات سازمان بنادر و 
دریانوردی صورت گرفت که در آن با توجه به استقبال شرکت های مهندسين 
ــازندگان تجهيزات دریایی و بندری جهت حضور در  مشاور، پيمانکاران و س
 9 دهمين دوره از همایش های بين المللی سواحل، بنادر و سازه های دریایی
ــتين نمایشگاه قطعات یدکی مورد نياز تجهيزات  ، نخس آبان لغایت 1 آذرماه
ــور در هتل المپيک تهران، همزمان با برگزاری این همایش برگزار  بنادر کش

خواهد شد.
ــتای تأمين قطعات یدکی مورد نياز تجهيزات بندری،  ــگاه در راس این نمایش
ــال توليد ملی، حمایت از  ــور و در س دریایی، مخابرات و الکترونيکی بنادر کش
رفيت ها و پتانسيل های موجود  ــتای استفاده از  ــرمایه ملی و در راس کار و س
صنعت داخلی در این بخش برگزار می شود. لذا فرصتی را برای توليدکنندگان 
داخلی فراهم آورده تا بتوانند توانمندی های خود را در این عرصه ارزیابی کرده و 

محصوالت خود را به فروش برسانند.
حال اینکه اعمال تحریم های اقتصادی که به قصد ضربه زدن به بخش توليد و 
صنعت کشور وضع شده، سازمان بنادر و دریانوردی را برآن داشته تا این تهدیدها 

ا بنادر و  ندسي س ي در   ری رویداد ع رد   ان بنادر و دریان سا
اید ار  ن ه را بر ن سا هاي دریایي در 

ا  ي س ای بی ال ی ه ده
بنادر و سا ها دریای

ICOPMAS 2012
ه اقدامات و هماهنگی های گسترده ای را نياز دارد تا یك  مو ه در س بي المللی م ی به وی اری همای های تخ برگ
ت بتوان  و شاید به جر ل آید. در ای خ ا بان مربو  يرگذار بر مخا ی شده، هدفمند و تا ، برنامه ری همای منس
ل، بنادر و سازه های دریایی )ICOPMAS( یكی از مه تری همای های فنی و  گفت که همای بي المللی توسعه س�وا
م های  ورت من هر دو سال یك بار به مدیریت سازمان بنادر و دریانوردی و با مشارکت سازمان ها، ان مهندسی بوده که به 
ار می شود و از  ني با همكاری ارگان ها، دانشگاه ها و مهندسي مشاور و پيمان کاران داخلی در کشور برگ بي المللی و هم
مدرضا  ه ای و بي المللی قابل توجهی برخوردار اس�ت. به همي مناسبت گفت وگویی با جنا آقای مهندس م تبار من ا

. ام داده ای الهيار، دبير اجرایی همای و جوان تری مدیرکل سازمان بنادر و دریانوردی ان

بنــدر و دریـا
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را به فرصت تبدیل کرده و بستری برای سازندگان داخلی ایجاد نماید تا با تأمين 
قطعات یدکی مورد نياز این بخش مانع ایجاد اختالل در آماده به کاری تجهيزات 

استراتژیک بنادر شوند.

لم�ی همای  � ب�ا توج�ه ب�ه اهمي�ت و ض�رورت کميته 
)ICOPMAS( بفرمایيد که ای کميته از چه گروه هایی تش�كيل 

يفه آنها چيست شده و و
5 نفر شامل: کميته علمی دهمين همایش ICOPMAS متشکل از 

 6 نفر از شخصيت های علمی و اساتيد دانشگاه های معتبر، سازمان های دولتی 
و مهندسين مشاور کشور؛

  نفر از اساتيد مجرب و با سابقه ایرانی مقيم خار کشور؛
 14 نفر از کشورهای کانادا، آمریکا، ژاپن، استراليا، هلند، دانمار و انگلستان 

ــی همایش را عهده دار  ــطح علم يفه ارزیابی مقاالت و حف س بوده که و
بوده اند. شایان ذکر است که نخستين جلسه کميته علمی دهمين همایش 
ICOPMAS با  01 ــی  ــازه های دریای ــواحل، بنادر و س بين المللی س
حضور مهندس صدر معاون وزیر راه و شهرساز و مدیرعامل سازمان بنادر 
م مقام ریاست عالی همایش و   ــت عالی همایش، قا و دریانورد و ریاس
ــازمان  90 در محل س 1 ــر از اعضای کميته علمی داخل در تاریخ 0 نف
بنادر و دریانوردی برگزار شد. این کميته از دو گروه علمی خارجی و داخلی 

تشکيل می شود.

ورت  � ت ارایه شده در ای همای به چه  ا وه داوری م ن
بوده است

ــایت همایش به صورت آنالین توسط داوران مربوطه  داور مقاالت از طریق س
ــه کار مورد ارزیاب و  ــاس تخصص و تجرب ــور بر اس در داخل و خار از کش
امتيازده قرار گرفته و این امر به صورت برنامه ریز شد که هر خالصه یا اصل 
مقاله حداقل توسط سه داور مرتبط مورد ارزیاب قرار گيرد. این مقاالت به دو 
صورت شفاهی و پوستر ارایه می شوند. الزم به ذکر است که زبان اصلی همایش 
انگليسی و فارسی خواهد بود و برای ارایه به هر دو زبان ترجمه همزمان صورت 

می پذیرد. 
ارزیابی مقاالت توسط داوران با در نظر گرفتن مواردی همچون:

 نوآوری و ميزان ارزش علمی مقاله
 ميزان کاربرد بودن مقاله

 متدولوژی و منطقی بودن روند ارایه مطالب
 ارزیابی ساختار مقاله از نظر چکيده، مقدمه، متن، نتيجه گيری، اشکال و جداول

 ميزان رعایت آیين نگارش و پيوستگی مطالب در تدوین مقاله
 ميزان ارتباط عنوان مقاله با شعار اصل کنفرانس

 ميزان ارتباط محتوای مقاله با عنوان
مستند بودن  ارزیابی چگونگی ارجا به منابع فارسی و التين 

صورت می پذیرد که هرکدام دارای ضرایبی هستند که در سایت همایش به آنها 
اشاره شده است. 

ام�ی و یا به قول  � ای همای ني مانند س�ایر همای ها 
اميان ای همای متشكل از چه سازمان ها  انسر دارد.  برخی اس

م هایی هستند و ان
ــازمان های بزرگ و صاحب نام جهانی  این همایش حاميان معنوی دارد که س
ــن بين المللی بنادر و  ، انجم آیمو ــوردی  ــازمان بين المللی دریان از جمله س

، انجمن  پيانک لنگرگاه ها، انجمن بين المللی زیرساخت های حمل و نقل دریایی 
بين المللی چراغ های دریایی، کميسيون ملی یونسکو ایران، سازمان بين المللی 
هيدروگرافی، کميته هماهنگی هواشناسی، آب شناسی و مراقبت زیست محيطی 
ــی، انجمن علوم و فنون دریایی ایران،  دریای خزر، کميته ملی اقيانوس شناس
اتحادیه دانشگاه ها و مراکز پژوهشی ساحلی و دریایی، انجمن توسعه دریا محور، 

شبکه ملی پژوهش و فناوری اقيانوس شناسی و ... آن را تشکيل می دهند.

بت های با اش�اره کردی�د، یكی از  � �ور ک�ه در  همان
فا در  م ملی پيانك اس�ت. ل امی ای همای ان م ه�ای  ان

بت کنيد. م  مورد ای ان
پيانک یک سازمان جهانی فنی غيرسياسی، غيرانتفاعی و متشکل از سازمان های 
تخصصی دریایی، شرکت ها و دولت های مختلف صاحب تجربه در امور دریایی 
به عنوان قدیمی ترین انجمن دریایی در شهر  است که در سال 1885 ميالدی 
بروکسل پایتخت بلژیک، با هدف ارتقای دانش فنی در زمينه مهندسی بنادر و 

ت سواحل و ناوبری تاسيس شد. سواحل، حفا
ــتورالعمل های زیرساخت های حمل ونقل  ــتمر دس این انجمن که به طور مس
ــواحل و بنادر را ارایه  ت از س ــرای بنادر و نيز راه های دریایی و حفا ــی ب دریای
ــيون تخصصی و چهار کميسيون اجرای بوده که  می دهد، دارای چهار کميس
متشکل از بهترین متخصصان بين المللی در زمينه های فنی، اقتصادی و زیست 
محيطی مربوط به زیرساخت های حمل ونقل دریایی و عهده دار تهيه آیين نامه ها 
و دستورالعمل های فنی است. این انجمن بيش از 450 عضو حقوقی و 000 
 Qualifying Member عضو متخصص عالقه مند و 8 عضو واجد شرایط 

National Section در سراسر دنيا دارد. و  بخش مل 
ــتم و نهم همایش  ــن PIANC در دوره های هش ــرو حضور دبيرکل انجم پي
ICOPMAS و مشاهده دستاوردها، تجربيات و نوآوری های علمی و اجرایی 
ــور ایران  ، بخش مل انجمن در کش متخصصين داخل در عرصه علوم دریای
Iranian National Section به عنوان پل ارتباطی اعضای ایرانی انجمن 

در دبيرخانه دایمی همایش تاسيس و مشغول به فعاليت شد.

از وقت�ی ک�ه در اختيار ماهنامه بن�در و دریا ق�رار دادید،  �
متشكرم. 

ــایر همکاران ماهنامه تشکر نموده و اميدوارم  بنده نيز متقابالً از جنابعالی و س
برگزاری این همایش نتایج و دستاوردهای قابل توجهی را برای جامعه مهندسی 

و فنی کشور فراهم سازد. 

اعم�ال تحريم های اقتص�ادی كه به قصد 
ضربه زدن به بخش توليد و صنعت كشور 
وضع شده، س�ازمان بنادر و دريانوردی را 
برآن داش�ته تا اين تهديدها را به فرصت 
تبدي�ل كرده و بس�تری برای س�ازندگان 
داخل�ی ايج�اد نماي�د تا با تأمي�ن قطعات 
يدكی م�ورد ني�از اين بخش مان�ع ايجاد 
اختالل در آماده ب�ه كاری تجهيزات 

استراتژيک بنادر شوند
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نه ICOPMAS برای  � اری همای� دوس�ا اهميت برگ�
جامعه مهندسي مشاور و پيمانكاران ایران چيست

ــاوران و پيمانکاران  اد همایش ICOPMAS در گردهم آوردن مش پا ن�
ــان بسيار موثر بوده و  ــور و تبادل آرا، نظرات و تجربيات ایش جامعه دریایی کش
وجود چنين همایشی و تداوم آن بيانگر غنای دانش مهندسی دریایی ایران است.
سنایی برگزاری این همایش باعث گردهمایی متخصصان بخش های مختلف 
این رشته هر دو سال یکبار در یک نقطه و تبادل نظر با یکدیگر و تبادل اطالعات 

و تجربيات می گردد که مفيد است.
ــاالنهICOPMAS   یکی از معدود همایش های  دکتر زمانی همایش دو س
تخصصی در حوزه سواحل، بنادر و سازه های دریایی است که توانسته مجموعه ای 
منتخب از دستاوردهای مختلف علمی و پژوهشی را در قالب مقاالت و همچنين 

برگزاری نمایشگاه های جانبی به متخصصين مربوطه عرضه کند.
ی مشادی  بدون شک برگزاری همایشی که در آن غالب اعضای جامعه  اف
مهندسی سواحل و بنادر حضور فعال داشته و طی آن با هم اندیشی و تبادل 
آخرین تجربيات و دستاوردهای دانش طراحی و اجرایی، هم افزایی مشهودی 
ــد دانش دریایی نزد  ــرد، نمی تواند در روند رو به رش ــن آنها صورت می گي بي
متخصصان این رشته در ایران بی تأثير تلقی گردد. از سوی دیگر برگزاری این 
همایش سبب گردیده که بستر و زمين مناسبی برای شرکت ها مهندسين 
رفيت ها  مشاور و پيمانکار مرتبط فراهم آید تا آنان بتوانند تجارب، قابليت ها، 
و توانایی های خود را ارایه نمایند. عالوه بر آن حضور متخصصين دانشگاهی 
ــایل اجرایی در  ــته در همایش و ممزو بودن مباحث تئوری و مس این رش
ــبب گردیده که جذابيت های قابل  مجموعه مقاالت و دوره های جانبی آن، س
توجهی را برای دانشجویان و سایر عالقمندان به رشته های مرتبط ایجاد نماید 
ــگاه و صنعت در  ــته دانش ــته در ارتباط نه چندان پيوس و از این حيث توانس

گذشته، پيوند مطلوب تری ایجاد نماید.
رفيت هایی را در جهت  � نه ICOPMAS چه  همای دو سا

ربيات شرکت های ایرانی به وجود آورده است ای دان  ت اف
اد اگر مجموعه مقاالت اولين همایش ICOPMAS با مجموعه مقاالت  پا ن
ــنی داده می شود. افزایش  ــه شود، پاسخ سوال به روش همایش گذشته مقایس
ــتاوردهای انکارناپذیر  ــده از دس کيفيت و کميت مقاالت و تحقيق های انجام ش

همایش ICOPMAS به شمار می رود.
رفيت دانش افزایی خصوصا اگر از متخصصان بين المللی این رشته در  سنایی 

همایش استفاده شود افزایش خواهد یافت
ــال های اخير براساس داوری های انجام شده و نو مقاالت  دکتر زمانی طی س
پذیرفته شده سطح همایش به شکل محسوسی ارتقا پيدا کرده و باعث شده است 
که دستاوردهای باارزش علمی محققان مربوطه در اختيار کاربران و مهندسين 
ــواحل و بنادر قرار گيرد. همچنين دعوت از متخصصان برجسته، مشاوران و  س

سخنرانان کليدی در همایش فوق موجب می شود که زمينه همکاری و ارتباطات 
در هر کدام از محورهای تخصصی همایش ایجاد شود

ــواحل، بنادر و  ــد که همایش س ی مش�ادی به طور کلی به نظر می رس اف
ــال از برگزاری منظم ادوار آن و  ــازه های دریایی پس از گذشت حدود 0 س س
ایف مشخصی را در قوانين کشور در حوزه  با توجه به متولی برگزاری آن که و
سواحل و بنادر دارد، توانسته به جایگاه قابل قبولی نزد متخصصين رشته در ایران 
برسد و اميد است با ادامه همين روند و منظور نمودن رویکردهای نوین تر در جلب 

ثرتر متخصصين منطقه ای و جهانی، بتواند نقش بيشتری ایفا نماید. مشارکت م
اضر مهندس�ي مشاور و پيمانكاران ایرانی فعال  � ال  در 

ل، بنادر و سازه های ایرانی از چه جایگاهی در س  وزه سوا در 
ر( برخوردار هستند و  مان و خ وزه خلي فارس، دریای  ه ) من

شی را ایفا کرده اند ه همای های مذکور چه ن در ای راب
اد مشاورین و پيمانکاران ایرانی احتماالً پس از شرکت های ترکيه رتبه  پا  ن
دوم را درمنطقه حایز باشند و در این رابطه همایش ICOPMAS در ارتقای 
منطقه ای شرکت های ایرانی چندان موثر نبوده است، چراکه جنبه بين المللی این 

همایش به خصو در دوره های اخير چندان پررن نبوده است.
س�نایی در حال حاضر با توجه به تجربيات، انجام پروژه های مختلف دریایی 
در کشور، مهندسين مشاور و پيمانکاران ایرانی فعال در حوزه سواحل و بنادر و 
سازه های دریایی از موقعيت خوبی در منطقه برخوردارند که در صورت رفع موانع 

و تحریم ها می توانند جایگاه مطلوب تری نيز داشته باشند.
 دکتر زمانی در سال های اخير با انجام پروژه های گوناگونی که در سطح کشور انجام 
ــط سازمان بنادر و دریایی مورد  پذیرفته و به ویژه انجام پروژه های  محوری که توس
حمایت قرار گرفته است، شرکت ها و مشاورین ایرانی توانسته اند جایگاه بسيار خوبی 
پيدا کنند. از جمله می توان به مواردی نظير طراحی و ساخت تجهيزات اندازه گيری 
مشخصه های دریایی مورد نياز آب های ایران، انجام اندازه گيری های ميدانی و مطالعات 
مونيتورین وتحليل پارامترهای دریایی، تدوین و پياده سازی مدل های عددی ایرانی، 
مدیریت یکپارچه مناطق ساحلی، طراحی و ساخت سازه های ساحلی و ... اشاره کرد.

ــازه پردازی ایران در سال های اخير  ی مش�ادی  مهندسين مشاور س اف
ــورهای  ــی به کش ــياری را برای صدور خدمات فنی و مهندس تالش های بس
منطقه به ویژه سوریه، عراق، افغانستان، عمان و ترکمنستان انجام داده است. 
ولی علی رغم سرمایه گذاری قابل توجه، توفيق چندانی در این رابطه نداشته 
ــترهای الزم برای این امر نه در داخل کشور  ــت. به نظر می رسد هنوز بس اس
ــت. لذا باید  به لحا نو و ماهيت قوانين و نه در بازارهای هدف مهيا نيس
ــر همایش ICOPMAS نيز با همه تأکيدی  ــان کرد که چند دوره اخي اذع
ــته، به صورت عملی و عينی تأثيرات الزم  که بر همکاری های منطقه ای داش
ــایی های مطلوب را به دنبال نداشته است و اميد است با استراتژی  و راهگش
ــورهای منطقه را به مشارکت جدی در ادوار برگزاری خود  مشخص تری کش

ترغيب نماید و در نهایت برای این مقوله مهم زمينه سازی نماید. 

ICOPMAS ای ها یفی ه یر  ا
ر ها ایران ان  بر 

ل، بنادر و سازه های دریایی و ارتبا بسيار  ر مهندسي مشاور و شرکت های پيمانكاری در توسعه سوا با توجه به ن مو
ور  ول سه م ران را  بن ا دیك ای شرکت ها با اهدا دهمي همای بي المللی ICOPMAS دیدگاه برخی از  ن
ه جویا  ویت جایگاه شرکت های یاد شده در من اری همای در ت ير برگ رفيت های آن و تا  ، اری همای اهميت برگ
امل شرکت مهندسي مشاور خا  بافت دکتر  ر شده جنا آقایان سنایی، مدیر . در پاس به پرس های م شدی
امل شرکت مهندسي  اد، مدیر فهان، پا ن نعتی ا لوم و تكنولوژی زیردریایی دانشگاه  وهشكده  زمانی، ریاست پ

ر کردند. ی مشادی، مدیر شرکت مهندسي مشاور سازه پردازی ایران موارد زیر را م اف ر نواندیشان و  مشاور 
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ــرای حف »ارزش منابع،   ــده معاصر، پيش نياز و الزام اوليه ب در جهان جهانی ش
ــت آن« مستلزم داشتن یک تفکر و  ــالمت کره زمين و بومـ  زیس کارآمدی و س

رویکرد جهانی است و دليل بارز این ضرورت نيز، چيزی نيست جز این نکته:
ــه ای از کره زمين، در پيوند با  ــی که حلقه های زندگی فردی در هر گوش در حال
هزاران حلقه جهانی است، دیگر نمی توان »فردی و بخشی« تصميم گرفت و عمل 
کرد. حال و هر اندازه، این حلقه های فردی به طيف ها و موضع های گسترده تری 

پيوند خورند، بر دامنه و پهنه آن نگاه و رویکرد جهانی نگر افزوده می شود.
ــی از این حلقه های  ــاحلی جهان، همچون دریاها و اقيانوس ها، بخش مناطق س
ــانگر ضرورت وجود یک نگاه  ــده هستند. بنگرید به این نکته ها که نش جهانی ش

فرانگار در زمينه سواحل است.
ــواحل، در پرتو فعاليت های اقتصادی و صنعتی خود می توانند دریاها را  الف س

آلوده سازند.
ــواحل به دریاها راه می یابند و به این ترتيب دریاها و  ــاب ها، با عبور از س ب پس

آب های بين المللی را آلوده می کند.
ــروی ها و پسروی های آب دریا، حدود و ثغور سواحل نيز   با توجه به روند پيش

تحت تاثير قرار می گيرد.
د امکان همگانی کردن اراضی ساحلی به نحوی که فرصت استفاده همگانی از دریا 
و اراضی ساحلی فراهم آید، وجود دارد. اما و به طور قطع نياز است تا این استفاده 

به زیان سواحل و دریاها تمام نشود.
ــگری، از جمله  رفيت های گردش ــوب  ــواحل در چارچ ــر زیبای س هـ مظاه
ترجيح های ناب برای اوقات فراغت و بهره بردن از جلوه های طبيعت ساحل و دریا 

« سواحل است. هستند. اینها همه برخاسته از »امر مشتر
موارد فوق و بررسی آنها، پيش نيازهای الزم برای حف پيوستگی سواحل کشورها 

با ایده های مربوط به سالمت کره زمين و دریاها را رقم می زنند.
و ها ب  اه  رور 

عالوه بر اقدام هایی که برای هماهنگی ها و تشریک مساعی برای تدوین، تصویب 
و اجرای قوانين، درون مرزهای هر کشور و به طور منفرد  صورت می گيرد،  ضرورت 
دارد تا پيرو یک نگاه و رویکرد »منطقه ای و جهانی« توجهی فراتر از این نيز  محقق 
شود. این مهم از آنجا متبادر است که با توجه به ابعاد برون مرزی برخی از پدیده های 
از جمله آلودگی آب های ساحلی که به طور مسلم،  تاثيرگذار بر مناطق ساحلی 
اثرات نامطلوب آنها، کشورهای دیگر منطقه ای و فرامنطقه ای را نيز تحت تاثير قرار 
، باید هماهنگی و همکاری بين المللی، برای مقابله با پدیده های مخرب که  می دهد

سالمت دریاها را در معر تهدید قرار می دهند، جاری و ساری شوند.
یکسان سازی قوانين و مقررات و فعاليت های همگانی کشورهای همکار برای مقابله 
ــد زمينه را بر اقدام های  ــش اثرات پدیده های مخرب برای دریاها،  می توان با کاه
ــيع تر فرامنطقه ای پشتيبانی و تدار کند. »سهم  همه جانبه و در پهنه های وس
اوليه« در این همکاری و مشارکت می تواند با توجه به »سطح و پهنه کشور مربوطه 
ــارکت آن است که کشورها  ــدن این همکاری و مش ــد، اما عميق ش از دریا« باش
ــم اندازی به وسعت تمامی سواحل سطح کره  درمی یابند افق نگاه آنان، باید چش

زمين را پوشش دهد.

دریاها و سواحل از چنان ضریب توجه باالیی برخوردار هستند که تعيين »سطح 
مشارکت« بر اساس »سهم کشورها از دریا« فقط در حد گام نخست و در چارچوب 
یک توافق اوليه برای همکاری باید تلقی شود. ادامه فرایندهای تکاملی و تمام پوش 
ــتوار بر یک »چشم انداز و نگاهی جهانی نگر است«، تا هر کشور  این همکاری، اس
بهره مند از سواحل دریا، تمامی سواحل جهانی را از آن خود بداند وآسيب وارده به 

هر بخش از سواحل کشورهای دیگر را نيز آسيبی به خود پندارد.
ر ها  اه  ICZM  و  ا  ار منا  مدیری ی

به طور طبيعی، فرایندهای اوليه و زیرساختی مربوط به اعمال مدیریت یکپارچه 
مناطق ساحلی، بر اساس هماهنگی و همکاری کشورهای همسایه منطقه ای آغاز 
می شود. ماهيت این فرایند به آن معناست که در »گام اول« کشورهای همسایه 
در یک حوزه دریایی،  حول پدیده های تاثيرگذار بر مناطق ساحلی و مشتر بين 
خود، مبادرت به وضع قوانين و مقررات یا یکسان سازی قوانين و مقررات مشتر 
ایف موضوعه است. هدف  بين خود می کنند. »سهم خود از دریا« مبنای تقسيم و
از این پيش نياز، ایجاد »روحيه مشارکت« بين کشورهای همسایه برای تدوین و 
و یا یکسان سازی قوانين برای مقابله با  تبيين عملياتی قوانين و مقررات مشتر 

عوامل تهدیدکننده مناطق ساحلی است.
ــواحل موجود در محدوده منطقه به فرامنطقه است.  »گام دوم« تعميم دادن س
ــواحل را ممکن  اقدامی که طی آن »فرایند جهانی دیدن« پهنه های دریایی و س
ــود تا رویه قانونی مقابله با »عوامل  ــازد. این گام، با این هدف تعریف می ش می س
ــورهای منطقه ای قرار  ــهم از دریای هي یک از کش بيرونی« که در محدوده س
ــت محيطی قرار گيرند. کنوانسيون ها،  راهبردی با  نمی گيرد، مورد حمایت زیس
هدف تامين همين نياز هستند، اما کفایت موضو را در چارچوب برنامه مدیریت 

یکپارچه مناطق ساحلی تامين نمی کنند.
ــاید تلقی اوليه خالصه در این  ــوی دیگر و به ویژه در ارتباط با گام دوم، ش از س
معنا شود که هدف مدیریت یکپارچه مناطق ساحلی، عمالً مربوط به »عملکرد 
ــت. این تلقی، یک برداشت توافقی و  ــورها« در محدوده »سواحل خود« اس کش
اوليه برای اعمال رویه ها برای احساس مسووليت است. اما و آنچه که بيشتر مورد 
ــت،  رسيدن به نقاط مشترکی از مشارکت اندیشی است که این تعهد را  هدف اس
در سطوح فراملی ببيند. به مفهوم دیگر، اصل و مکنونات درونی مدیریت یکپارچه 
مناطق ساحلی این است که هر کشور برای مراقبت از سواحل منطقه ای و جهانی، 

از سواحل خود مراقبت می کند.
نتيجه آنکه:

، با هدف توسعه نگاه و عملکرد مشارکت اندیشانه در  ایجاد یک حس مشتر
خصو سواحل، هرچند که از یک خاستگاه ملی و سرزمينی منشا می گيرد، 
ــت. عمق توفيق در  ــواحل« اس ــایل س اما دارای یک رویکرد جهانی به »مس
ــيب دیدگی آنها، آنجاست که  ــواحل و جلوگيری از تخریب و آس مراقبت از س
ــود؛  ــورهای منطقه ای با محوریت یک بافتار جهانی ایجاد ش پيوندی بين کش
ــوری و منطقه ای، به  ــتن به مسووليت های کش پيوندی که ضمن توجه داش
ــی به  ت از کره زمين برخيزد. این رویکرد نيازمند وجود »جهانی اندیش حفا
ــواحل ملی« است؛ رویکردی که وجود یک  «اخالق اقتصادیـ  سياسی« و  س

حرفه ای در آن مو می زند. 

ا دریاها«  »س
ان ر ج ها ب  ميد ودادیر

ی � فرهنگی العات اجتما وهشگر م پ
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ــایش و  ، فرس ــا دریای ــ و طغيان ه آب گرفتگ
رسوب گذار از مهم ترین پدیده های دریایی هستند 
ــعه پایدار در مناطق ساحلی و بر  که بر فرایند توس
ــاحلی و لبه خشکی  نحوه بهره برداری از منطقه س
 Shore ــه ای  ــا دریا که محدوده کران در تماس ب
ــفانه در  ــود، اثرگذارند. متاس area خوانده می ش
کشور نمونه های وجود دارد که عدم توجه و مطالعه 
کاف پدیده ها دریای به اتالف سرمایه گذار ها 
ــت. پدیده ها و فرآیندها دریای  ــده اس منجر ش
ــاحل را م توان از دید مهندس  ثر بر ناحيه س م
سواحل به دو گروه کل پدیده ها هيدرودیناميک 
، جریان،  ــواحل شامل شرایط مو و هيدروليک س
، جزر و مد و پدیده ها  ــ از باد و مو خيزآب ناش
ــوب گذار و  ــامل فرآیندها رس مورفولوژیک ش
فرسایش در محدوده ساحل تقسيم بند کرد. در 
حوزه دریای خزر تمام این فرایند ها به جز جزر و مد 

بر ناحيه کرانه ای موثر هستند.

ا  ر من 
ــاحلی و اجزای آن به طور شماتيک در  منطقه س
ــت. چنين نيم رخی از  ــده اس ــکل 1 نمایش ش ش
ــاحل مهم ترین اجزای منطقه ساحلی را نشان  س
، خط کرانه  Coastline ــاحل  ــد. خط س می ده
 Backshore ، محدوده پسکرانه  Shoreline
Foreshore از مهم ترین  ــکرانه  و محدوده پيش
بخش های منطقه ساحلی در تماس با دریا محسوب 
ــاس حد نفوذ دریا در  ــود. خط ساحل بر اس می ش
باالترین آب گرفتگی ها در خشکی قابل تشخيص 
 Sand ــه ها  ــت. اغلب محل تشکيل تل ماس اس
ــته به  ــش گياهی وابس dunes یا مرز نفوذ پوش
خشکی موقعيت آن را معلوم می کند. خط کرانه که 
مرز تماس پسکرانه و پيشکرانه است، در آن دسته از 
مناطق ساحلی که با آب های آزاد در تماس هستند 
و تحت تأثير جزر و مد قرار دارند، براساس حد نفوذ 
متوسط جزر و مد قابل تشخيص است. بنابراین در 

ــی که پدیده جزر و  ــته از محيط های دریای آن دس
مد در آنها ملموس نيست، محدوده پيشکرانه عماًل 
وجود ندارد و خط کرانه تنها براساس موقعيت آب 
حد خط تماس آب دریا با خشکی قابل تشخيص 
ــای دریایی خط  ــته از محيط ه ــت. در این دس اس
ساحل براساس آب گرفتگی های بلندمدت شناسایی 
ــانی آب دریا در  ــود، بنابراین رفتارهای نوس می ش
شناسایی مرزهای یادشده از اهميت برخوردار است.

و  دریا  ا دریای در  دیده  ر   
ر

تعيين موقعيت خط ساحل یا مرز بيرونی پسکرانه 
ــای دریایی  ــکی از مرزهای مهم محيط ه در خش
محسوب می شود که بر سرنوشت توسعه اقتصادی 
و اجتماعی و به تبع آن کاربری های منطقه ساحلی 
ــت و می تواند مبنایی برای حف فاصله  اثرگذار اس
ــورش پدیده های  ــانی از ی ــن کاربری های انس ایم

لمی دانشگاه  ت  و هي افشي دانه کار 
ارچه منا  ر مدیریت یك تهران و مدیر 

لی کشور سا
م�د رض�ا الهي�ار مدیر کل مهندس�ی  م

ل و بنادر، سازمان بنادر و دریانوردی سوا

تر  را     
ر ا دریا  ری س ینه ا برا 

لي فرآیندي مداوم و پویا است که هد نهایي آن  ارچه منا سا مدیریت یك
ي  ت از منابع و نوا فا ميماتي جامع براي اس�تفاده پایدار، توسعه و  نيل به ت
ر در  وامل مو ه  مو ارچه به م لي است. در ای راستا نگاهي یك دریایي و سا
ميمات مدیریتي اجرایي  زم را براي اخذ ت دمات  لي، مي تواند م منا سا
، ممك س�اخته و بسياري از ای پروژه ها را از اتا منابع،  در پروژه هاي مختل
لي )Shoreline( مه تری  اهاي مهندسي برهاند. نوار سا دوباره کاري ها یا خ
ابل خش�كي و دریا بوده و ش�ناخت  ير مت ل ت لي و م ه س�ا ي�ه در من نا
و تعيي ان�وا کاربري ها و  ي درخ ه ب�راي برنامه ری� گي ه�اي ای من وی
ان آس�ي پذیري  دودیت ها و مي فعاليت ها از اهميت زیادي برخوردار اس�ت. م
واملي است که  ابل دریا و خش�كي از جمله  يرات مت ر تا لي در ا منا س�ا
ير  ت ت یك و مدیریتي را ت مي گيري هاي استرات مي تواند کليات و اس�اس ت
ه  مي گيري مدیران و تدوی دستورالعمل هاي مربو قرار دهد. بدیهي است که ت
لي نباشد، نمي تواند به  ه سا بيعت من گي هاي  اک و وی ول  ب با ا اگر من

ر شود. لي من ه سا ا و پيشرفت من ي در ارت راهبردي 
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ــاحلی تحت تاثير  ــوب شود. خط س دریایی محس
ــ از  پدیده های مهم دریایی از جمله خيزآب ناش
، خيزآب ناش از تغييرات  باد، خيزآب ناش از مو
فشار و باالرو مو نسبت به تراز آب قرار دارد که 
در دریا خزر بر اثر تغييرات بلندمدت آب دریا قابل 

تشخيص است.
ــری از  ــدوده اثرپذی ــوان مرز مح ــرز به عن این م
ــرح مدیریت  ــی در مطالعات ط ــای دریای پدیده ه
یکپارچه مناطق ساحلی کشور به عنوان خط خطر 
معرفی شده است. خط خطر در دریای خزر، خط 
ــت که آب دریا در اثر شرایط  ــک اس بر رو خش
ــ  ــ از باد، خيزآب ناش توفان یعن خيزآب ناش
ــ از تغييرات فشار و باالرو  ، خيزآب ناش از مو
ــبت به تراز آب دریا خزر بر اثر تغييرات  مو نس
بلندمدت به آن می رسد، بنابراین به شيوه زیر قابل 

محاسبه است.
ــار خيزآب ناش از  خيزآب ناش از تغييرات فش
ــاالرو مو  تراز  ــ از مو  ب باد  خيزآب ناش
ــا خزر در دهه آینده  تراز خط خطر در  آب دری

دریای خزر
ــد ارتفاعی برای تصميمات  ــراز خط خطر یک ک ت
مدیریتی است و با توجه به اثرات کوتاه مدت آب با 
ممنوعيت های مکانی برای توسعه کاربری ها همراه 
نخواهد بود، بلکه تنها رعایت استانداردهای ساخت 
و ساز با توجه به احتمال بروز پدیده های دریایی را 
الزام آور می کند. چنين رویکردی با توجه به سابقه 
ــهری و پایداری فعاليت ها در  بقای زندگی های ش
منطقه ساحلی خزر و انعطاف پذیر بودن آنها نسبت 
به این رخدادهای طبيعی و همچنين ارزش باالی 
زمين های منطقه ساحلی اتخاذ شده است. چنين 
ــورهایی که گاه در معر سونامی  رویه ای در کش
ــاهده  و یا تندبادهای دریایی قرار می گيرند نيز مش
می شود. درواقع به سبب احتمال وقو پایين و دوره 
بازگشت بلند مدت از یکسو و اثرگذاری کوتاه مدت، 
ترازهای ارتفاعی خط خطر صرفاً جنبه هوشياری 
ــه را دارد. با این وجود  ــت مالحظات مربوط و رعای
تغييرات تراز آب دریای خزر در اثر نوسان تدریجی 
ــی و اثرگذاری  ــبب تداوم آب گرفتگ دوره ای، به س
ــتلزم رویکرد  پایدار بر اقتصاد و رفاه اجتماعی مس
ــت و محدوده های تحت تاثير آب الزم  دیگری اس
است با ممنوعيت های کاربری و یا دفا مهندسی 

مواجه باشد.

ر  ر  دریا 
ــانات تراز آب دریا خزر نه تنها از نقطه نظر  نوس
ومورفولوژ بلکه از نقطه نظر اثرات  مسایل هيدروژ
ــته به شمار  اقتصاد نمونه ا بارز از دریاها بس
ــانات چنان حایز اهميت هستند  م رود. این نوس
ــه را تحت تأثير قرار  ــه تقریباً کل اقتصاد منطق ک
ــریح و پيش بين  ــالش زیاد به تش م دهند. ت
تغييرات تراز آب دریا خزر اختصا یافته است، 

با این همه این مسأله هنوز حل نشده و به صورت 
مشکل فرارو تصميم گيران قرار دارد.

از حدود 000 سال قبل به تدریج سطح آب خزر 
1 ميالد  ــت، به گونه ای که در قرن  باال آمده اس
ــيد. این روند تا قرن  این جابه جایی به 0 متر رس
ً  کاهش  نوزدهم ادامه داشت، ول پس از آن مجددا
ــطح آب دریا شرو شد. در سال 1800 ميالد  س
ــطح امروز  ــراز آب دریا حدود 6 متر باالتر از س ت
1 خورشيدی آب  08 19 ميالدی  بود. از سال 0
دریا به طور ناگهان شرو به کاهش نمود و این روند 
1 خورشيدی ادامه  56 ــال 1977 ميالدی  تا س
6 سانت متر  ــال 6 ــت و به طور متوسط هر س داش
کاهش تراز سطح آب اتفاق افتاد. از سال 1977 تا 
1 خورشيدی افزایش سطح آب  74 سال 1995

با شتاب و شيب قابل توجه به وقو پيوست.  
ــده به دليل  اگرچه پيش بينی روند تغييرات یادش
ــناخته بودن علت آن تا حدی پيچيده است،  ناش
استفاده از تمام داده های موجود و تحليل آماری 
آنها می تواند تاحدی انجام برنامه ریزی های آینده را 
ــازد. در سواحل ایران ثبت تغييرات  امکان پذیر س
ــتگاه انزلی  درازمدت تراز آب دریای خزر در ایس
ــده و ایستگاه نوشهر نيز دارای ثبت تراز  انجام ش
آب در دوره ای چندساله است. در کنار این داده ها 
ــی نيز در چند ایستگاه مورد  اطالعات منابع روس
ــتفاده قرار گرفته است. شکل  تغييرات تراز  اس
1 خورشيدی  8 1 تا  ــال 05 دریای خزر از س

را نمایش می دهد. 
ــان درباره  ــا کارشناس ــو دیدگاه ه ــم تن به رغ
ــاس  ــا خزر براس ــراز آب دری ــوالت ت ــل تح عل
، علل آب و  ــات و تحليل ها علم آخرین اطالع
ــناخت بيش از بقيه عوامل در تغييرات تراز  هواش
ــل از طریق تغيير در  ــته اند. این عوام آب اثر داش
لفه ها  ــ افزایش م ــالن آب یعن متغيرها بي
به ویژه  ، ورود رودخانه ا  ورود نظير بارندگ
رودخانه ولگا و کاهش تبخير بر رو نوسانات تراز 
ــته اند. پس از عوامل یاد شده م توان  آب اثر داش
ــان نظير انسداد کانال قره بغاز و آبيار  از آثار انس

اراض آسيا مرکز نام برد.
ــا خود افزایش  ــان عموماً در پيش بين ه محقق
سطح دریا خزر تا سال 010 را پيش بينی کرده 
ــخ، دوره تغييرات چرخه  ــد، چراکه تا این تاری بودن
ــرو  ــه از دهه 1970 ميالدی ش ــ ک آب و هوای
ــده و سبب تغيير وضعيت دریا از حالت پسرو  ش
ــت، ادامه م یابد. همچنين  ــرو شده اس به پيش
0 تراز آب  ــال 0 ــده است که تا س پيش بين ش
ــد. تراز برآوردی سطح آب  نهایتاً به 5 متر برس

0 ميالدی نيز 1 متر است. خزر در سال 5
ميانگين بلندمدت تراز آب دریای خزر در ط ادوار 
7 متر مطلق بوده است. در دوره ها  گذشته 6
از قرن ششم  0 متر  100 ساله تراز آب، نوسان از 4
0 متر  قبل از ميالد تا قرن هفتم بعد از ميالد تا 
ــت. در  ــته اس ــتم تا عصر حاضر داش از قرن هش
 0 عصر حاضر افزایش تراز دوره بلندمدت حدود 
سانت متر در سال بوده است. در ط ادوار گذشته 
حدود 40 درصد در  ــط سطح آب دریا  تراز متوس
حدود 70  ــر و  ــوم 5 تا 7 مت ــد فاصل رق ح
درصد که تغييرات اصل را شامل م گردد، در حد 

فاصل رقوم 4 تا 0 متر بوده است.
در حال حاضر و با دانش امروزین، پيش بين قابل 
ــوان ميزان و جهت  ــاس آن بت اطمينان که براس
تغييرات سطح دریا خزر را از قبل حدس زد وجود 
ندارد، لذا فرضيه تجرب نوسانات شبه تناوب سطح 
، تاریخ و  دریا که براساس داده ها زمين ریخت
آماره ها پيش بين استوار است، م تواند بيشتر 
قابل قبول باشد. بررس ها نشان م دهد که سطح 
دریا خزر، بعدها نيز دستخوش نوسانات درازمدت 
ــاله و دوره صد ساله خواهد  از جمله دوره 0 س
شد. این نوسانات در محدوده تراز مطلق 0 تا 6 
19 و در محدوده   ــال 9 ــاحل قبل از س خط س
نزدیک به خط ساحل سال 1977  9 تا  

خواهد بود.
ــز از اهميت زیاد  ــراز آب دریا ني نرخ تغييرات ت
ــرا تغييرات 150  ــت. نرخ معمول ب برخوردار اس

لی ل و آ های سا مومی ني ر سا شكل 1 الگوی 
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15 سانتيمتر در  سانتيمتر در طول 10 سال است 
ــال که در طول قرن بيستم دو بار اتفاق افتاده  س
است. در دوره ها زمان طوالن تر، شکل معمول 
ــدید 10 متر در دوره 1000 سال  برا تغييرات ش
ــت. در صورت که داده ها شکل های  و  بوده اس
 قابل  اطمينان باشند، بحران ترین نرخ تغييرات 
ــاله یا به عبارت 14  14 متر در یک دوره 00 س
ــپس 14 متر کاهش در یک دوره  متر افزایش و س
800 سال بوده است. بنابراین تغييرات شدید  700
در تراز آب دریا خزر بيشتر خصوصيت رژیم آن 
در مقياس زمان 10 و 100 ساله را نشان م دهد. 
در این بررس ها باید سياست ها توسعه اقتصاد 

نيز در نظر گرفته شود.
ــ اقتصاد در  ــتراتژ فعاليت ها اجتماع اس
منطقه ساحل دریا خزر را باید با توجه به دامنه 
نوسانات یادشده تدوین کرد و ضمن آن به دو مرز 
پيشرو و پسرو دریا توجه داشت و نخستين مرز 
ت کرد، زیرا با  ــرو را باید از هم اکنون حفا پيش
توجه به سرعت باال آمدن آب دریا، اماکن اقتصاد 
اجتماع در معر آبگرفتگ و تخریب قرار دارند. 
ت مهندس سواحل،  هنگام اجرا تمهيدات حفا
مناطق مهم باید در اولویت قرار گيرند. در این راستا، 
ــراز آب را باید در 6 و 5 متر در نظر گرفت.  ت
قرن 19 و اوایل  باید متذکر شد که سال ها زیاد 
قرن 0 سطح دریا خزر در این ارتفا قرار داشت 
و این بدان خاطر بوده که اوالً جریان آب رودخانه ها 
زیاد بود و ثانياً ساالنه 11 کيلومتر مکعب آب خزر 
در   » « و »کایدا ــه خليج »ميورت و کولتو ب

سواحل شرق جریان م یافت.
در آینده تراز آب دریا خزر ممکن است در ارتفا 
ــود یا  ــر برا درازمدت تثبيت ش 5 و 6 مت
ــرعت باال آمدن آن کاهش یابد که این شرایط  س
ت  امکان م دهد تا در فرصت مناسب برا حفا
ــود. با توجه به  ــواحل، تمهيدات الزم فراهم ش س
امکان افزایش تغييرات اقليم در آینده و در نتيجه 

تغييرات تراز آب، روند افزایش تا ارتفا  و 0 
ــا برعکس پایين رفتن آن تا تراز 9 متر  متر و ی

منتف نخواهد بود. 
با توجه به احتمال افزایش تراز دریا تا ارتفا 5 و 
به  ــتر آن هنگام مد توفان  6 متر و افزایش بيش
ميزان 1 تا  متر پيشنهاد م شود که حریم ایمن 
با توجه به شرایط محل در حدود  تا  متر 

تعيين  شود.

ر  ری  دریا  ا  ا 
حریم دریای خزر در قانون اراضی مستحد و 
1 مورد اشاره قرار  54 4 مصوب 9 ساحلی 
ــت. مطابق ماده 1 این قانون، حریم،  گرفته اس
ــاحلی یا مستحد است  ــمتی از اراضی س قس
ــه از یک طرف متصل به آب دریا، دریاچه یا  ک
خليج یا تاالب است. همين ماده اراضی ساحلی 
را نيز پهنه ای با عر مشخص از اراضی مجاور 
ــا، دریاچه یا خليج تعریف کرده که حداقل  دری
ــا دریاچه یا خليج  ــه کنار دریا، ی ــو ب از یک س
ــده کنار  ــت. هرچند در قانون یاد ش متصل اس
دریا تعریف نمی شود، اما می توان از آن، مفهوم 
و جایگاهی معادل ناحيه کرانه ای مستفاد کرد. 
ــده اراضی مستحد را زمين هایی  قانون یادش
ــطح  تعریف کرده که در نتيجه پایين رفتن س
ــان آب در کرانه های دریا،  ــا هر نو جری آب ی
ــه پایين رفتن  ــر یا در نتيج ــا و جزای دریاچه ه
ــر یا ایجاد  اه ــدن تاالب ها  ــک ش آب یا خش
ــود. در واقع اراضی مستحد بخشی از  می ش
ــبب نوسان آب  ــاحلی است که به س اراضی س
ــرای دوره ای، آب خود را  ــا تحوالت اقليمی ب ی
ــکی جدیدی  ــت می دهد و در واقع خش از دس
ــود. در محيط های دریایی چون  احدا می ش
ــراز آب و  ــا تغييرات ت ــان آب ب ــوالت نوس تح
ــت،  ــاخص ارتفاعی همراه اس ــل یک ش در عم
ــز می توان با  ــحد را ني ــت اراضی مس موقعي

ــاخص هایی تعيين کرد. بند ب ماده  چنين ش
 قانون اراضی مستحد و ساحلی نيز عر 
ــتحد دریای خزر را خط ترازی به  اراضی مس
ــراز آب در آخرین  ــانتی متر از ت ارتفا 150 س
 1 4 ــال  ــا در س ــرفت آب دری ــه پيش نقط
196ميالدی تعيين  برابر با سال  خورشيدی 
ــال  ــت که در س ــت. الزم به توجه اس کرده اس
 7 8 ــای خزر در ارتفا  1 تراز آب دری 4
ــت و با توجه  پایين تر از آب ها آزاد قرار داش
به شکل  آشکار است که این سال پایين ترین 
ــده نسبت به سال های  موقعيت تراز آب ثبت ش
ــته بود. همچنين با توجه به سابقه ثبت  گذش
ــزر، باالترین ميزان  ــانات دریای خ ابزاری نوس
تراز ثبت شده معادل ميزانی است که قانونگذار 
ــته است. همچنين با توجه به  به آن توجه داش
اینکه اراضی مسحد گاه اراضی وسيعی را در 
ــکی مجاور دریا به خود اختصا می داد،  خش
ــتحد و ساحلی برای دریای  قانون اراضی مس
ــاحلی را تعریف نکرده  ــی س ــزر عر اراض خ
است. به همين سياق برای سواحل خليج فارس 
ــاحلی تعریف  ــای عمان، عر اراضی س و دری
ــتحد  ــدوده ای برای اراضی مس ــده و مح ش
ــت. در خطه جنوب نوسانات  ــده اس تعيين نش
ــاق می افتد و  ــزر و مد اتف ــر ج ــا در اث آب دری
ــت، در حالی که  فراتر از محدوده کرانه ای نيس
در خطه شمال اراضی مستحد در اثر نوسان 
ــزر به وقو  ــی و دوره ای آب دریای خ تدریج
ــيار فراتر از  ــدد و اثرگذاری آن گاه بس می پيون
ــعه می یافت و  ــکی توس محدوده کرانه در خش

کرانه های جدیدی پدید می آورد.
ــای خزر، حریم  ــواحل دری به این ترتيب در س
ــتحد است که از  ــمتی از اراضی مس دریا قس
ــت. مطابق بند د ماده  ــو به دریا متصل اس یکس
ــاحلی، حریم  ــتحد و س ــون اراضی مس  قان
ــرفتگی  دریای خزر 60 متر از آخرین نقطه پيش
1 است. به این ترتيب به رغم  4 ــال  آب در س
ــرای تعيين عر  1 ب 4 ــال  ــه مبنای س آنک
ــت به نظر  ــتحد دریای خزر درس ــی مس اراض
زیرا پایين ترین تراز ایستابی خزر در  ــد  می رس
ــت اما مبنای دقيقی  زمان قانونگذاری بوده اس
ــرا بدیهی  ــت، زی ــرای تعيين حریم دریا نيس ب
ــن عرصه یه زیر  ــت با باال آمدن آب خزر ای اس
ــکل های  و  نيز این  ــد رفت که ش آب خواه
ــکار می سازد. در دهه 40 و اوایل  موضو را آش
ــيدی آب خزر باال آمد و حریم  دهه 50 خورش
ــای دهه 50 آب  ــت. طی نيمه ه ــه زیر آب رف ب
ــينی کرد و بين حریم تا لبه دریا  خزر عقب نش
اراضی جدیدی احدا شد که قانون در ارتباط 
با آن تکليفی تعيين نکرده بود. از اواخر دهه 50 
خورشيدی تاکنون نيز آب دریا باال آمده و آنچه 
قانون به عنوان حریم دریای خزر تعيين کرده، 

به زیر آب رفته است.
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نهاد م بند و 
ــطح  ــتگاهی تغييرات س ــن ترتيب با توجه به تحوالتی که از ثبت دس ــه ای ب
ــت، اقدامات چندی ضرورت دارد که پيشنهاد  آب دریای خزر در اختيار اس

می شود. 
به رغم تالش های فراوانی که با کاربرد روش های آماری و تحليل های ریاضی 
صورت گرفته، معلوم شده است که رفتارهای نوسانی دریای خزر به درستی 

قابل پيش بينی نيست و تمامی تجارب گذشته با ناکامی مواجه بوده است.
ــت و در  ــای مختلف افزایش و کاهش مواجه بوده اس ــای خزر با دوره ه دری
دوره های بلندمدت چند صد ساله، نرخ تغييرات نوسان تراز با دوره های چند 
ده ساله متفاوت بوده و هر دوره کاهش و افزایش به طور متوسط حدود 400 

سال طول کشيده است. 
ــت که طی یک قرن  ــان داده اس ــتگاهی تراز دریای خزر نش نتایج ثبت دس
ــت و این تراز  ــيده اس ــته تراز آب دریا به خط ارتفاعی 5 متر نرس گذش
ارتفاعی را می توان اطمينان بخش ترین تراز برای برنامه ریزی های ميان مدت 

حداقل بازه 10 ساله قلمداد کرد.
ــت  ــانی آب دریای خزر، ضروری اس ــودن رفتار نوس ــا توجه به ناموزون ب ب
تراز های مدیریتی آن که مبنای حقوقی برای برنامه های اقتصادی و اجتماعی 

محسوب می شود، در هر 10 سال مورد بازبينی و روندیابی قرار گيرد.
ــراز قرار دارد و  ــزر در دوره بلندمدت افزایش ت ــه به اینکه دریای خ ــا توج ب
ــت و یا توجه  ــال اس ــانتی متر در س ــط این افزایش معادل 15 س نرخ متوس
ــه آینده افزایش  6 متر برای ده ــراز 56 ت ــی آب خزر  ــه موقعيت فعل ب
ــراز از نظر عمليات  ــت. این ت ــطح آب تا تراز 5 متر قابل پيش بينی اس س
ــه های توپوگرافی بزرگ مقياس  ــازی با توجه به نقش کارتوگرافيک و نقشه س

:1 به راحتی قابل نقشه سازی است. 5 000 موجود 
با توجه به محدودیت زمين های جلگه ساحلی ایران در تماس با دریای خزر 
و ارزش اقتصادی این زمين ها از یک سو، چگالی باالی سکونتگاه های انسانی 
ــتراتژیک  ــم زیاد جمعيت در این خطه، همچنين توليد محصوالت اس و تراک
ــاله، چنانچه افزایش تراز  ــاحلی خزر، در صورت پایش های دهس در پهنه س
ــد، هرگونه مقابله ای در چارچوب  ــاهده ش ــده مش آب به بيش از تراز یادش
ــورت خواهد گرفت. در  ــاخت موانع فيزیکی ص ــاحلی و از طریق س دفا س
ــازه هایی از  ــاس ترین مناطق ارتفا چنين س ــن حالت و در حس بدبينانه تری
چنانچه آب در تراز 0  متر  ــر  ــل خط ارتفا 5 متر، بيش از 5 مت مح

برسد نخواهد بود. 
من 

ــاحلی کشور  مصوب شورایعالی  مطالعات طرح مدیریت یکپارچه مناطق س
شهرسازی و معماری کشور

ی قرن بيست ر  شكل  �   تغييرات تراز آ دریاي خ



گی ه�ای مختل  اله به بررس�ی وی ای� م
ل پرداخته و با توجه به  کاربری اراضی در سوا
ی کاربري ها و  ملكردی  س سي بندی  ت
ل  گي های کاربري ها در سوا نایت به وی با 
ش�مال و جن�و به س�ه و نس�بت اراضی 
در پهنه بندی ه�ای فو الذک�ر پرداخته و در 
ی بي کاربري های  بي ایسه ای ت انتها ني م

لی شمال و جنو نموده است. سا
تعاری  �

م اربر 
اصطالح کاربر زمين، در ابتدا به منظور نظارت 
برچگونگ استفاده از زمين مطرح شد، ول همراه 
ــترده تر  ، مفهوم گس ــد دانش برنامه ریز با رش
 . 1 ــتا، 80 ــان مشاور پارس ویس مهندس یافت 
ــتفاده، توزیع و  برنامه ریز زمين به چگونگ اس

1 84 ، زیار ت از اراض اطالق م شود.  حفا
از آنجا که مناطق ساحل همواره مورد توجه انسان 
، سکونت و  ــامل صنعت برا انوا فعاليت ها، ش

ــت و همچنين ویژگ ها  ــ و... بوده اس تفریح
 ، ، اقتصاد خا و منحصر به فرد زیست محيط
ــدوده را از دیگر مناطق جدا  ــکان و ... این مح اس
م سازد، این محدوده نيازمند برنامه ریز جداگانه 
ــک و دریا  و با رویکرد توجه خا به ارتباط خش

م باشد.
، خط  محدوده مناطق ساحل به آب ها ساحل
، زمين ها بالفصل ساحل و زمين ها  ــاحل س
ساحل داخل تقسيم م شود و کاربر زمين در 
این مناطق اهميت بسزای دارد، زیرا هدف اصل 
در این مناطق بررس چگونگ استفاده از سواحل 
ت  بدون آسيب رساندن به بوم ها طبيع و حفا

از منابع است.
ــه  ــاحل س ــاله کاربر اراض مناطق س در مس

رویکرد متفاوت مطرح است:
ت از محيط  ــدف حفا : با ه ت ــرد حفا  رویک
ــت منطقه ساحل در بخش  زیست و تنو زیس

خشک و دریا و افزایش سطح بهداشت عموم

: با هدف توجه به رشد اقتصاد   رویکرد توسعه ا
ــاحل و ایجاد دسترس  ـ اجتماع در مناطق س
ــه بهره بردار  ــاحل و دریا در زمين عموم به س

تفریح و تقویت منابع ساحل
: با هدف ایجاد و برقرار یک  ــرد مدیریت  رویک
ــتراتژ یکپارچه در مناطق ساحل به منظور  اس
ــت پایدار و ایجاد سازگار و توازن  حداکثر برداش
ــاحل با هماهنگ و  ــردار از منابع س در بهره ب

همکار سازمان ها و ادارات ذ ربط
ــ از برنامه ریز  ــوب بخش ــن کاربر مطل تعيي
ــتفاده،  ــت که به چگونگ اس ــر زمين اس کارب
ــيم  ت زمين م پردازد و نحوه تقس توزیع و حفا
ــکان بهينه برا مصارف و  و تخصيص زمين و م
ــو و مورد نياز را مورد توجه قرار  کاربردها متن
م دهد. در این فرایند، استفاده از سنجش زیست 
محيط و بررس مطلوبيت و سازگار در ارتباط 
با کاربر ها وضع موجود و پيشنهاد از اهميت 
ــت و بررسی نحوه استفاده از  زیاد برخوردار اس

ر ش ا  اربر ارا س ي ها  بررسي وی
) ا و جن ا  ه ن استفاد ا ارا در س ای (

ر  ر  ي زیست و کارشناس نا وي دکتراي م ر مختاري  دانش س�
لي ارچه منا سا مدیریت یك

ل سازمان بنادر و دریانوردی ارت بر سوا آیت اله رضازاده ریيس اداره ن

بنــدر و دریـا
با ماه 1391 /19 شماره  



ــی از مهم ترین ارکان  ــی در وضع موجود یک اراض
ــرای برنامه ریزی های آتی به  ــناخت وضعيت ب ش

شمار می رود.
Zoning ـ منطقه بندی 

ــتفاده در برنامه ریزی  ــای مورد اس ــی از واژه ه یک
ــته بندی  کاربری اراضی، منطقه بندی و نحوه دس
ــت. واژه منطقه بند  ــای مختلف اس از کاربر ه
ــا  اختص ــه  جنب دو  در  ــاً  عمدت  Zoning
ــژه و کنترل کاربر ارتفا  ــن برا اهداف وی زمي
ــاز مفهوم م یابد و یک جنبه به  و ساختمان س
نظم بندی معطوف م شود، بنابراین منطقه بند 
ــتفاده زمين  ــه عنوان نظم یا قانون در جهت اس ب
ــاختمان ها  ــاز و ارتفا و تراکم س ــاخت و س و س
 ، ــداف هماهن امنيت ــ ویژه برا اه در نواح

بهداشت، رفاه عموم و اجتما است. 
 ، اصوالً کنترل کاربر زمين از طریق منطقه بند
ــاختمان و ماليات  تفکيک اراض صدور پروانه س

زمين صورت م گيرد. 
ــب  ــت که الگو مناس ــد ابزار اس منطقه بن
ــا کاربر ها،  ــر زمين را تضمين م کند ت کارب
کاماًل در ارتباط با یکدیگر باشند و فضا مناسب 

برا هر نو توسعه را فراهم کند.
در حقيقت منطقه، ناحيه ا است که دارا عوار 
یا ویژگی های خاص باشد و به صورت منطقه ا 
همگن از فعاليت ها و یا خصوصيات طبيع تعریف 
. تخصيص کاربر اراض  1 84 ، زیار م شود 
به استفاده بهينه از زمين م انجامد، اما به لحا 
ــاحل نياز  ، برنامه ریزان س مدیریت و برنامه ریز
ــزار قدرتمند برا کنترل و تعدیل نظام  به یک اب
ــزار قدرتمند، همان  ــن دارند. این اب کاربر زمي
منطقه بندی است. منطقه بندی در مناطق ساحل 
ــت و  ــرل و نابود محيط زیس ــد در کنت م توان
ـ  اقتصاد و زیست  اجتناب از تقابل ها اجتماع
ــان باشد و به مدیران محل در  محيط یار رس

اعمال توسعه مناسب کمک کند.
ا ر  اربر   بند 

بررسی تجارب جهانی در زمينه مدیریت یکپارچه 
ــان دهنده وجود اشتراکات  ــاحلی، نش مناطق س
ــتفاده از اراضی ساحلی است.  ــبی در نحوه اس نس
ــکی در  ــتر آب و خش ــتم مش وجود اکوسيس
ــترکی  ــده که عملکردهای مش ــاحل، باعث ش س
ــواحل ایجاد شود  نيز در اقصی نقاط جهان در س
ــادی اجتماعی در  ــرایط اقتص و اگر چه بنا به ش
نو و مقياس کاربری ها تفاوت به وجود آید، اما در 

ماهيت عملکردی از اشترا برخوردار شوند.
ــه طبقه بندی کاربری  ــوان مثال می توان ب به عن
ــور آلمان و آمریکا اشاره کرد که در  اراضی در کش

موارد زیر اشترا داشته اند.
 کشاورزی 

 آبزی پروری

 بندر و لنگرگاه
 نظامی

 اکتشاف نفت و گاز
 توریسم

با توجه به اشتراکات فوق الذکر، در صورت که هدف 
از شناسای ارکان اصلی و طبقه بندی کاربر های 
ــد، ضروری است که از  ــواحل مدنظر باش اصلی س
ــتماتيک برای این  ــوی طبقه بندی سيس یک الگ
منظور استفاده شود. واقعيت این است که تاکنون 
ــتاندارد و مشخصی برای  ــتم طبقه بندی اس سيس
کاربری اراضی سواحل انتشار نيافته است و عمده 
کشورها نيز به تناسب نقش و عملکرد فعاليت های 
اصلی سواحل، به دسته بندی اقدام کرده اند. از این 
رو ضروری است که برای طبقه بندی کاربری اراضی 
سواحل کشور به تناسب عملکردهای اصلی سواحل، 

طبقه بندی و دسته بندی خا به وجود آید.
ــود، کل کاربر های  ــن مقص ــه ای ــل ب ــرای ني ب
ــه اول طرح  ــات مرحل ــده در مطالع شناسای ش
ــاحلی که قریب 50  مدیریت یکپارچه مناطق س
ــوند، شناسای  ــامل می ش عملکرد مختلف را ش
ــت  ــاس آنها انجام گرفته اس ــدی براس و طبقه بن
ــدی کاربر ها در   . طبقه بن ــماره 1 نمودار ش
ــطح مختلف از نظر ماهيتی ولی مرتبط از نظر  س
عملکردی انجام گرفته که مشخصات و ویژگ های 

هر یک به شرح زیر است:
و  ر در    بند 

ــاخص  طبقه بندی کلی اراضی به لحا ویژگی ش
ــاوت از نظر ماهيت به گونه ای که  عملکردی و متف
ــا ویژگی های قابل  ــت اراضی را از لح بتواند کلي
تشخيص با سایر اراضی فراهم نماید. در این خصو 
کل اراضی ساحلی به  دسته اصلی اراضی احداثی، 

اراضی سبز و باز و اراضی آبی تقسيم شده اند.
الف اراضی احداثی: اراضی است که فعاليت انسان 
ــخص در آنها نقش داشته و  ـ ساخت به طور مش
مداخالت انسانی در زمينه تغيير و نحوه استفاده 
مانند  از اراضی در آنها بيشترین سهم را داراست 
. این اراضی اگر چه  سکونتگاه ها، زیرساخت ها و ...
ــایر  ــاحت کمترین ميزان را در بين س از نظر مس
قریب  ــاحلی به خود اختصا داده اند  اراضی س
ــو مداخالت  ــدت و ن ــد اما به دليل ش 4 درص
ــانی، باالترین آالیندگی و اثرات تخریبی را در  انس

اکوسيستم ساحلی فراهم کرده اند.
ــت که  ــاز: منظور اراضی اس ــبز و ب ب اراضی س
ــاخت بودن و  ــردی آنها، محيط س ماهيت عملک
ــت و عموماً باالترین  ــکی بودن اس مرتبط با خش
ــهم را در بين اراضی ساحلی به خود اختصا  س
 . همانند اراضی کشاورزی، جنگلی و ... می دهند 
ــاخص این اراضی اهميت آنها به لحا  ویژگی ش
موقعيت حساسيت های زیست محيطی و ذخيره 
رفيت های  اکولوژیکی ساحلی است. در حقيقت 
بالقوه و ذخایر ارزشمند ساحل در این گونه اراضی 

ایف مهم طرح مدیریت  ــی از و قرار گرفته و یک
ت از این منابع است. یکپارچه، صيانت و حفا

ــت که در ارتباط   اراضی آبی: منظور اراضی اس
ــاحلی  ــتقيم با آب ولی در محدوده اراضی س مس
قرار می گيرند. شاید عمده ترین این گونه اراضی، 
ــت که وجه اشترا اکوسيستم آب و  تاالب ها اس
ــکی و ارتباط مستقيم آنها با یکدیگر را دربر  خش
ــتخرها و آبگيرهای ساحلی است  می گيرد و یا اس

که برای پرورش آبزیان اختصا یافته است.
ــی احداثی،  ــز همانند اراض ــل اراضی ني این قبي
ــهم قابل توجهی از ساحل ندارند، ولی به دليل  س
ــتانه های  ــت محيطی و آس ــيت های زیس حساس

تاثيرگذاری از اهميت زیادی برخوردارند.
ر در  دو  بند 

ــاس جزی  ــدی اراضی براس ــطح دوم طبقه بن س
ــطح اول به  ــای کاربر های س ــردن عملکرده ک
تقسيمات فرعی و جزی تر است. بدیهی است که 
ــيم بندی از نظر عملکردی باید با سطح  این تقس
ر بوده و به نوعی تکميل کننده آن  ــت متنا نخس
باشد و از این رو ارتباط مستقيمی بين این سطوح 

برقرار شده که شامل موارد زیر است:
ما  د و  ر   

ــه اراضی که به  ــامل کلي ــکونتی: ش 1 اراضی س
سکونتگاه های شهری و روستای اختصا یافته 
ــهر، روستا و یا ساختمان های منفرد  و در قالب ش

قابل تشخيص و تفکيک است.
 اراضی فعاليتیـ  توليدی: منظور عملکردهای 
ــت که بنا به ماهيت منجر به توليد یا خدمات  اس
ــای صنعتی  ــامل واحده ــوند که ش خا می ش
ــز توليدی و  ــه عنوان مرک ــيالتی ب ـ معدنی، ش
واحدهای نظامی و تفرجگاه های ساحلی به عنوان 

مراکز فعاليتی خا است.
ــت که  ــاختی: منظور اراضی اس  اراضی زیرس
ــردی تامين کننده نيازهای زیربنای  از نظر عملک
ــدی جمعيت بوده  ــکونتی ـ تولي فعاليت های س
ــعه ای را فراهم می آورند.  و به نوعی امکانات توس
ــاحت  ــا از نظر ميزان و مس ــن قبيل عملکرده ای
ــهم ولی از نظر اهميت  اراضی عموماً کمترین س
باالترین نقش را در عرصه ساحلی دارند و هرگونه 
برنامه ریزی جهت توسعه اراضی ساحلی منوط به 
ــاختی  وجود و تامين این گونه فعاليت های زیرس
ــه عملکردهای  ــن اراضی ب ــت. عمده ترین ای اس
راه،  همچون زیرساخت های مربوط به حمل ونقل 
اسکله و... و خطوط انتقال انرژی اختصا دارد.

ما  ر  و با و   
ــامل کليه اراضی است  ــاورزی : ش 1 اراضی کش
ــم و باغات قرار  آبی ـ دی ــت  ــه در گروه زراع ک
ــته به شرایط اقليمی از نسبت های  می گيرد و بس
ــی و  متفاوتی برخوردارند. به طور خا در بررس
ــمال ایران، ميزان این کاربری  مقایسه سواحل ش
ــبت برخوردار است، به گونه ای که  از باالترین نس

با ماه 1391 /19 شماره  
بنــدر و دریـا



ــبت این گونه اراضی در سواحل شمال معادل  نس
ــامل می شود  ــبز و باز را ش 49درصد از اراضی س
و در سواحل جنوب تنها حدود 7درصد اراضی را 

به خود اختصا داده است.
ــی در طبقه بندی  ــی: این اراض ــی مرتع  اراض
ــزان آن به  ــش و مي ــته به نو پوش ــول، بس معم
ــوند که  ــيم می ش درجات و طبقات مختلف تقس
ساحل متراکم، نيمه متراکم، کم تراکم و مخلوط و 

مشجر از آن جمله اند. 
نکته قابل توجه درخصو این اراضی، کاهش و 
افزایش آن به تناسب سایر کاربر های این گروه 
ــت، به گونه ای که اگر سهم اراضی کشاورزی و  اس
جنگلی افزایش یابد، این گونه اراضی سهم کمتری 
را به خود اختصا می دهند و در صورت کاهش 

دو کاربری اخير، نسبت آنها افزایش می یابد.
ــی همانند اراضی  ــی جنگلی: این اراض  اراض
ــتقيمی با شرایط اقليمی  کشاورزی، ارتباط مس
ــر دارند و عملکرد آن چه به صورت  منطقه فراگي
ــت کاشت  جنگل های دس طبيعی یا مصنوعی 
ــرایط جغرافيای محدوده پيرامونی ارتباط  با ش
ــت که تفاوت آن در  می یابد و به همين دليل اس
دو حوزه ساحلی شمال و جنوب کشور از تفاوت 
محتوایی برخوردار است. به طور مثال در سواحل 
شمال قریب 50 درصد از کل اراضی سبز و باز به 
ــی جنگلی اختصا یافته، در حال که این  اراض
ــواحل جنوب به کمتر از 1 درصد  ــبت در س نس
ــگل مصنوعی  ــل به جن ــه طور کام ــم ب و آن ه

اختصا یافته است.
ــش: آخرین بخش از  ــی بایر و بدون پوش 4 اراض
اراضی سبز و باز، اراضی است که از نظر عملکردی 
فاقد هرگونه پوشش گياهی چه به صورت انبوه و یا 
تنک هستند و عموماً نيز بنا به فقدان پتانسيل های 
، بازدهی طبيعی  ــرایط اقليمی خا خا و یا ش
ــاس طبقه بندی  ــدی خاصی ندارند. براس ـ تولي
ــش و بدون  با پوش ــور  ــی ش ــه، اراض انجام گرفت
پوشش و اراضی ماسه ای تشکيل دهنده این گونه 

از اراضی هستند.
ما  ب و  ر   

ــت که در  ــی مرطوب: منظور اراضی اس 1 اراض
تقابل مستقيم آب در خشکی قرار گرفته و عموماً 
ــکی اراضی ساحلی قرار می گيرند.  در بخش خش
این اراضی شامل تاالب ها و اراضی آبگير تحت جزر 
و مد است، که مورد اخير در سواحل جنوب کشور 
ــهم  ــت جزر و مدی بودن دریا، س ــه دليل ماهي ب
ــی از اراضی را به خود اختصا داده،  قابل توجه
درصد از اراضی مرطوب  ــه حدود 8 به گونه ای ک
سواحل جنوب به اراضی تحت جزر و مد اختصا 
ــب 80 درصد اراضی  ــت. در مقابل قری ــه اس یافت
مرطوب سواحل شمال به تاالب ها اختصا دارد.

 سطوح آبی: منظور از سطوح آبی اراضی است 
که به طور اختصاصی در محدوده محاسباتی طرح 

معادل 10 کيلومتری  ــاحلی  کاربری مطلوب س
ــه از نظر  ــرار گرفته اند و اگرچ ــاحلی ق ــط س خ
مساحت نسبت اندکی را شامل می شوند، اما این 
ميزان به دليل قرارگيری در محدوده محاسباتی و 
نه کل اراضی ساحلی است، به عنوان مثال، بخشی 
ــباتی قرار گرفته را  ــا که در محدوده محاس از دری
شامل می شود، سایر کاربر های عمده این بخش 
شامل آبگيرهای مصنوعی، استخر پرورش آبزیان، 

آب بند، سد و امثال آنها است.
 عوار آبی: آخرین بخش از اراضی ساحلی که 
در این گروه از اراضی قرار می گيرند، عوار آبی 
است که رودخانه دایمی، فصلی، آبراهه و کانال را 
شامل می شود که همانند گروه سطوح آبی، صرفاً 
دربرگيرنده بخشی است که در محدوده محاسباتی 
قرار گرفته اند. نکته قابل توجه درخصو مقایسه 
ــواحل شمال و جنوب کشور، وجود اراضی  بين س
ــواحل جنوب در  ــن کاربری در س ــت تاثير ای تح
مقایسه با شمال است که به دليل گسترده بودن 
حوزه آبریز خليج فارس و دریای عمان، نسبت این 

اراضی افزایش یافته است.
و  ر در   اربر   بند 

ــام طبقه بندی  ــد، نظ ــه که قباًل بيان ش همانگون
کاربری اراضی ساحلی از یک الگوی سلسله مراتبی 
سه سطحی تشکيل شده است که سطوح پایين تر، 
تقسيمات فرعی و جنوبی را شامل می شود. با این 
توصيف، سطح سوم نظام کاربری اراضی ساحلی 
44 عنوان کاربری را دربر می گيرد که مشخصات 
ــت و برخی از  ــماره 1 آمده اس ــودار ش آن در نم
عناوین آنها در قالب سطح دوم نيز معرفی شده اند.

گی های کاربری  � ایس�ه وی بررسی و م
ل شمال و جنو اراضی در سوا

ــيم بندی عملکردی کاربر های  با توجه به تقس
ــور به  سطح و تقسيمات  ــواحل کش اراضی س
ــاس مساحت کاربر های  جزی هر یک، براس
ــدوده مطالعاتی طرح کاربری اراضی  که در مح
محدوده 10 کيلومتری  ــواحل قرار گرفته اند  س
خط ساحلی مساحت کليه کاربر ها محاسبه 
ــد  ــه درص ــدی انجام گرفت ــاس طبقه بن و براس
ــته بندی های مربوطه  کاربر ها به تفکيک دس
ــده اند. درخصو درصد هر یک از  مشخص ش
ــطوح کاربری اراضی، ذکر این نکته ضروری  س
ــهم کاربری با  ــبت و س ــت که محاسبه نس اس
ــهم  ــام گرفته و به عبارتی س ــطح باالتر انج س
ــر، به عنوان یک  ــطح باالت کل هر عملکرد از س
کل، مشخص و براساس آن مساحت گيری شده 
است. به عنوان مثال، سهم اراضی سکونتی یک 
ــطح  ــار از کل اراضی احداثی به عنوان کل س ب
ــده و یک بار محاسبه مناطق  ــوب ش اول محس
ــاختمان های منفرد از کل اراضی  سکونتی و س
ــطح دوم اراضی  ــوان کل س ــه عن ــکونتی ب س

محاسبه گردیده است.

گي ه�ای کارب�ری اراضی  � بررس�ی وی
لی سا

ور و شما   
ــو کاربر های  ــه درخص ــی انجام گرفت بررس
ــاحل با  ــری س ــدوده 10 کيلومت ــع در مح واق
ــتماتيک  مرحله ای،  توجه به طبقه بندی سيس

ویژگ های زیر را نشان می دهد.
ــاورزی و جنگل در  ــب کاربری کش ــه غال  وج
سواحل شمال با سهم زیاد زراعت آبی در گروه 
87درصد و جنگل انبوه  1 ــاورزی  کاربری کش

95 درصد همراه است. 46 در گروه جنگل 
 وجه غالب کاربری سکونتی در اراضی احداثی با 
95 درصد و نسبت باالی مناطق مسکونی شهری 
98 درصد قرار دارد. 8 و روستای در این بخش 

ــوب از نو تاالب های   وجه غالب اراضی مرط
 78 با پوشش گياهی در اراضی ساحلی شمال 

درصد است. 
ــت و توليد در  ــا فعالي ــط ب ــای مرتب  کاربری ه
مجمو اراضی احداثی کمترین ميزان را به  خود 
اختصا داده است، به گونه ای که کمتر از یک 
درصد اراضی به این گروه اختصا یافته است و 
ــهم  در بين آنها نيز واحدهای صنعتی معدنی، س

96درصد قابل توجه اراضی را شامل می شود 
ــد اراضی  ــيار ان ــهم بس ــه قابل توجه، س نکت
ــاحلی است که عماًل  مرتبط با تفرجگاه های س
به دليل عدم وجود امکانات الزم و تجهيز اراضی 
به این فعاليت، ميزان اند و ناچيزی را شامل 
شده است که عماًل در محاسبه قرار گرفته است.

سایر کاربر های با اهميت این بخش واحدهای 
شيالتی و نظامی  انتظامی است که هر یک به 

0 درصد را شامل می شود. ترتيب  و 8
ور  نو  و   

ــور  ــبت اراضی واقع در محدوده جنوب کش نس
ــرایط اقليمی و جغرافيای بيشترین تاثير  از ش
ــبت اراضی  ــت، به گونه ای که نس را پذیرفته اس
ــش و مراتع کم تراکم باالترین  بایر و بدون پوش
ميزان را به خود اختصا داده اند، به طوری که 
ــاحلی به این دو کاربری  نيمی از کل اراضی س

اختصا یافته است.
ــزر و مدی  ــرایط ج ــر این، به دليل ش ــالوه ب ع
ــوب از آن، بخش  ــواحل جن ــری س و تاثيرپذی
ــاحلی تحت این فعل و  قابل توجهی از اراضی س
انفعال ارگانيک طبيعی قرار گرفته و ویژگی های 
ــاخص و متمایزی را به نسبت اراضی سواحل  ش

شمال به وجود آورده است.
ــری اراضی  ــو کارب ــه قابل توجه درخص نکت
ــبت باالی اراضی متعلق به  سواحل جنوب، نس
ــدود 55 درصد از کل  ــدی با ح ــتـ  تولي فعالي
ــبت در اراضی  این نس ــت  ــی احداثی اس اراض
. در بين  ــمال کمتر از 1درصد است ساحلی ش
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ــن فعاليت عمده،  ــای زیرمجموعه ای کاربری ه
ــری نظامی ـ  ــيالتی و کارب وجود واحدهای ش
ــا 9 و  درصد باالترین  ــر یک ب انتظامی ه
ــا داده اند. این مهم به  ــهم را به خود اختص س
ــتراتژیک سواحل جنوب کشور  دليل اهميت اس
ــای توليدی و  ــاط نزدیک آن با قابليت ه و ارتب

فعاليت های نظامی از سوی دیگر بوده است.
شهریـ  روستای  نسبت اند مناطق سکونتی 
حدود  ــمال  ــبت ش ــوب به نس ــواحل جن در س
یک سوم نشانگر عدم گسترش سکونت گاه های 
ــی و همچنين  ــرایط اقليم ــه ش ــا ب ــانی بن انس
ــادی قابل توجه  ــم وجود فعاليت های اقتص به رغ
ــان دهنده عدم امکان استقرار جمعيت است.  نش
به عبارت دیگر، اگرچه سواحل جنوب کشور در 
ــاورزی از سهم باالی  حوزه فعاليت های غيرکش

ــکونتگاه ها نتوانسته  ــتقرار س برخوردارند، اما اس
ــب این فعاليت ها، نقش و اهميت  است به تناس

واقعی خود را بيابد.
م بند

، تابعی  کاربری اراضی در هر محدوده جغرافيای
ــادی اجتماعی  ــای کالبدی و اقتص از ویژگی ه
ــایر عرصه های  ــواحل نيز همانند س ــت، س اس
ــتند. وجود  ــرایط هس ــ تابع این ش جغرافيای
ــتفاده از اراضی  ــای موجود در نحوه اس تفاوت ه
ــمال و جنوب کشور نيز به دليل  در سواحل ش

ویژگی های فوق الذکر است.
ــدی برای  ــام طبقه بن ــاد یک نظ ــرورت ایج ض
ــواحل بنا به ماهيت پيچيده و  کاربری اراضی س
متفاوت این عرصه با سایر عرصه های عملکردی، 
اجتناب ناپذیر است. این مهم خصوصاً با توجه به 

ماده  وجود قوانين و آیين نامه های جاری کشور 
ــه اجرای  ــارم و آیين نام ــون برنامه چه 6 قان
ــت بر مقوله  ــا به تاکيد دول ــن بن آن و همچني
ــواحل کشور اقدامی است که در  سامان دهی س

اولين فرصت باید انجام گيرد.
ــواحل و  ــا رویکرد طبقه بندی س مقاله حاضر ب
ــود در آنها،  ــی تفاوت های موج همچنين بررس
ــت تا به یک نظام سيستماتيک  سعی کرده اس
از طبقه بندی عملکردی کاربری اراضی بپردازد. 
ــه به ضرورت  ــت که این گام با توج بدیهی اس
ــتگاه های  ــایر دس موضو و همچنين تجارب س
ــا در قالب  ــود ت ــور، باید انجام ش ــ کش اجرای
ــاحلی، نظام  ــرح مدیریت یکپارچه مناطق س ط
ــز ارایه و مبنای  ــدی کاربری اراضی ني طبقه بن

عمل برنامه ریزی قرار گيرد. 

مناب
ــهری، انتشارات  1 برنامه ریزی کاربری اراضی ش 81 1 کرامت ا زیاری 

دانشگاه یزد.
1 تدوین سرانه های کاربری خدمات  80  مهندسان مشاور پارس ویستا 

شهری جلد اول، انتشارات سازمان شهرداری های کشور، تهران
1  مطالعه و بررسی مفاهيم، روشها و  84  سازمان بنادر  و دریانورد 
تجارب جهانی در زمينه مدیریت یکپارچه مناطق ساحلی در ایران، مهندسين 

مشاور سازه پرداز
1 مطالعات طرح کاربری مطلوب اراضی  84 4 سازمان بنادر و دریانورد 
ــی تجارب جهانی مطالعات کاربری اراضی  تلفيق ـ بررس ــاحلی  مناطق س

ب ساحلی، مهندسان مشاور م

وی یر
1 برای مطالعه بيشتر رجو شود به:

ــی در زمينه مدیریت  ــها و تجربيات جهان ــی مفاهيم روش ـ مطالعه و بررس
ــين مشاور سازه  ــاحلی در ایران، جلد اول و دوم، مهندس یکپارچه مناطق س

1 پردازی، 84
ــاحلی، گزارش مرحله  ــارب جهانی مطالعات کاربری اراضی س ــی تج ـ بررس
مرحله تلفيق  ــوم مطالعات طرح کاربری مطلوب اراضی مناطق ساحلی  س

1 ب، 86 مهندسين مشاور م
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با توجه به مزایای استفاده از تکنولوژی نقشه های رقومی، رویکرد اخير بنادر 
ــی و برنامه ریزی، انجام بهينه  ــتفاده از این تکنولوژی در طراح ــان در اس جه
عمليات بندری و افزایش ضریب ایمنی رو به فزونی است. از همين رو مدیران 
ــع اطالعاتی مختلف در قالب  ــطح جهانی به مزایای تجميع مناب بنادر در س

تکنولوژی سيستم اطالعات جغرافيایی GIS پی برده اند.
در گذشته اغلب کاربران این سيستم، به مراکز امنيتی و زیست محيطی در بنادر 
محدود می شدند، ليکن هم اکنون تعداد زیادی از بنادر دریافته اند که GIS می تواند 
به آنها در گردآوری و یکپارچه کردن منابع اطالعاتی مختلف و مجزا کمک کرده و 

دیدگاه اجرایی جامعی از کليه منابع و امکانات در اختيار آنها قرار دهد.
این گونه سيستم ها از توانایی پشتيبانی فعاليت های مختلف از جمله برنامه ریزی 
و طراحی بندر، مدیریت منابع، امکانات و اموال استيجاری، مدیریت تعمير و 
نگهداری، امنيت بنادر، عمليات بندری، ردیابی شناورها و مدیریت حمل ونقل 

چندوجهی برخوردار هستند.
ــتم با جمع آوری اطالعات بخش های مختلف و ترکيب  در حقيقت این سيس
ــریع تر و ارزان تر امور  آنها، مدیران بنادر و برنامه ریزان را قادر به انجام بهتر، س

مربوطه می کند.
ــو یک بندر، آغاز چرخه فعاليت عموماً از برنامه ریزی – خواه برای  درخص
تهيه و انجام طرح جامع، خواه برای توسعه پایانه های موجود و یا برنامه ریزی 
برای به کارگيری و استفاده از امکانات و تسهيالت جدید در سایت های موجود 
باشد  آغاز می شود که این فرآیند بر پایه مقادیر زیادی از داده ها و اطالعات 

از منابع مختلف ميسر می گردد.

در حقيقت در این مرحله است که توانایی کليدی GIS در سازمان دهی طيف 
ــترده ای از داده ها و مدل سازی و در نهایت انجام عمليات تحليلی بر روی  گس

آنها، نمود پيدا می کند.
ــع اطالعاتی در این مرحله می تواند حاوی داده های مربوط به  یک بانک جام
اعماق کانال ورودی، فرسایش خط ساحلی، نمایش سطوح زیر آب و داده های 

وفيزیک باشد. مربوط به ژ
عالوه بر این، به کمک این سيستم، طبقه بندی بستر دریا، جریان های جزر و 

مدی و تحليل الگوهای مختلف مو نيز می توانند مدل سازی شوند.
ــتم GIS می تواند به منظور ایجاد مدل سه بعدی بستر دریا جهت  یک سيس
در تعيين عمق پروژه های اجرایی کانال  محاسبه ميزان گودبرداری و الیروبی 
و اسکله ها و همچنين تعيين محل دپوی مواد حاصل از الیروبی مورد استفاده 

قرار گيرد.
م  ــتفاده از تکنولوژی GIS می توان به امکان انجام تو از مهم ترین مزایای اس
تحليل های مکانی و توصيفی اشاره کرد. بيشتر نرم افزارهای CAD غالباً امکان 
ــر می کنند، در صورتی که  انجام تحليل های مکانی را برای کاربران خود ميس
درخصو داده های توصيفی عموماً ناکار آمد بوده و از چنين امکانی برخوردار 
ــتند. در مورد داده های غيرمکانی نيز غالباً به کمک بانک های اطالعاتی  نيس
ــات موردنظر  ــتفاده از نرم افزارهایی نظير SQL تحليل ها انجام و گزارش و اس
م  ــتم GIS قابليت ترکيب این تحليل ها را به صورت تو ــوند. سيس اخذ می ش
امکان پذیر کرده و از این رو برای کاربران CAD از جذابيت خاصی برخوردار 
ــایر  ــت، چراکه طراح عالوه بر امکان انجام طراحی، از امکان آگاهی از س اس

اربردها GIS در بنادر
رباد ليرضا آ

کارشناس امور بندری سازمان 
بنادر و دریانوردی

RS&GIS و کارشناس ارشد
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اطالعات غيرمکانی و آناليز آنها نيز برخوردار است.
عالوه بر این، تعامل بين CAD و GIS به کاربران اجازه می دهد تا در طراحی 
خود از داده هایی نظير موقعيت مکانی تأسيسات، تصاویر هوایی و ماهواره ای و 

همچنين اطالعات توپوگرافی نيز استفاده کنند.
ــت که ازGIS  در  ــور آمریکا از جمله بنادری اس ــدر SanDiego در کش بن
انجام طراحی های خود استفاده می کند و از این رو می تواند طيف وسيعی از 

موضوعات مربوط به طراحی را با کمک این سيستم انجام دهد.
Ari Issak به عنوان یک متخصص GIS در بندر فوق الذکر توضيح می دهد 
که: »کاربران CAD مایل به استفاده از GIS هستند، زیرا این سيستم عالوه 
بر اینکه به آنها اجازه می دهد تا به اطالعات غيرمکانی دسترسی داشته باشند، 

ــنای  CADرا نيز فراهم  امکان کار در محيط آش
می سازد.«

ــه پروژه های مختلف در  ــن زمينه طرح اولي در ای
ــده و از نقطه نظر  ــازی ش ــط GIS مدل س محي
شرایط گوناگون از جمله شرایط زیست محيطی 
مورد آزمون قرار می گيرند تا گزینه های مختلف و 

محتمل استخرا شوند.
ــرد GIS در برنامه ریزی و طراحی  ــالوه بر کارب ع
بنادر، این سيستم در زمينه های مختلف دیگر نيز 

دارای کاربرد فراوانی است. امروزه کارگزاران بنادر 
ــا تقاضاهای فزاینده ای در زمينه بهبود بهره وری  ب
عمليات، مدیریت کارآمد منابع و امکانات، تأمين 
ــت محيطی مواجه  ــرایط زیس امنيت و رعایت ش
ــتيابی به اطالعات جامع،  ــتند. از این رو دس هس
ــتيابی  ــه روز و انجام آناليزهای دقيق جهت دس ب
ــه از الزامات رویارویی با چالش های  به نتایج بهين

یادشده تلقی می شوند.
 ESRI  Environmental System ــرکت  ش
ــی از  ــوان یک Research Institute INE. به عن
ــرو در صنعت توليد نرم افزارهای  ــرکت های پيش ش
تخصصی GIS، کاربرد این سيستم را در زمينه های 
ــت محيطی، مدیریت منابع، مدیریت  مدیریت زیس
حمل ونقل چندوجهی، انجام عمليات و تأمين امنيت 

توصيه می کند.
ــتفاده از GIS می تواند در بهبود  ــور کلی اس به ط

کارایی بندر در زمينه های ذیل موثر باشد:
 برنامه ریزی توسعه زیرساخت ها 

 طراحی بندر
 مدیریت زیست محيطی شامل ردیابی توفان های دریایی و سازگاری پروژه ها 

با محيط زیست
 مدیریت منابع و امکانات

 مدیریت اراضی و اموال اجاره داده شده
 اقدامات امنيتی 

ــواد به دریا یا ردیابی و پيگيری  ــت م  مدیریت بحران از جمله مدیریت نش
حواد و سوانح

 عمليات بندری از جمله تعيين موقعيت لحظه ای 
شناورها و تجهيزات، مسيریابی شناورها، تخصيص 
اسکله و بررسی وضعيت اشغال اسکله ها، محاسبه 
ــه و بارگيری کاال،  ــکله و تخلي زمان عمليات اس

مدیریت کاالهای خطرنا و ...
 مدیریت حمل ونقل چندوجهی

 مانيتور کردن وضعيت آب و هوایی
 نمایش عمق آب

 اطالعات عمومی شامل مسيرهای کشتيرانی یا 
آگاهی از مناطق ممنوعه یا محرمانه و ...

ــتم GIS از قابليت تجميع اطالعات حاصل  سيس
از منابع مختلف و نمایش نتایج آن روی نقشه ها و 

و دی ا بندر 

و و بندر 

 GIS از مهم تري�ن مزاي�ای اس�تفاده از تکنول�وژی
می ت�وان به امکان انجام ت�وأم تحليل های مکانی و 
توصيفی اشاره كرد. بيشتر نرم افزارهای CAD غالباً 
امکان انجام تحليل های مکانی را برای كاربران خود 

ميسر می كنند
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تصاویر ماهواره ای برخوردار است و از این رو می تواند در ترکيب موقعيت نقاط 
ــاس بندری، تجهيزات الزم جهت حف ایمنی و امنيت و حتی تصاویر  حس
زنده دوربين های CCTV، مورد استفاده قرار گيرد تا امکانات الزم را جهت 

تهيه یک قالب کارآمد امنيتی ميسر کند.
 Web based GIS ــوژی ــدر SanDiego از تکنول ــوان مثال در بن به عن
جهت تعيين موقعيت منابع و امکانات حياتی جهت مقابله با حواد و سوانح 
 ICS  Incident Command System استفاده شده است. یا در طرح
تهيه شده در خليج Tampa ایالت فلوریدا، از نرم افزار Arc GIS برای فراهم 
کردن اطالعات الزم برای کمک به برنامه ریزان در زمينه مقابله با موقعيت های 

، استفاده شده است. اضطراری و حواد
GIS زیربنای  based ــتم در زمينه مدیریت منابع و امکانات نيز یک سيس
مناسبی را برای کمک به تصميم گيری بهينه در مورد تخصيص منابع محدود، 
ــتيابی به حداکثر  در اختيار تصميم گيران قرار می دهد که طی آن امکان دس

بهره وری، با حداقل هزینه ميسر می شود.
در بندر Houston یک سيستم مبتنی بر web در این زمينه جهت مدیریت 
 Microso� اراضی و تأسيسات اجاره داده شده و امکان ارتباط بانک اطالعاتی

access با سيستم مزبور فراهم شده و مورد استفاده قرار می گيرد.
ــازی عمليات بندری و نمایش آن روی نقشه  ــتم GIS با کمک مدل س سيس
ــف و هماهنگی بين بخش های مختلف  ــن انجام تحليل های مختل و همچني
ــتی ها، برنامه زمانبندی تخصيص  عمليات بندری، نظير کنترل ترافيک کش
اسکله ها، موقعيت تجهيزات خشکی، وضعيت تخليه و بارگيری کانتينرها و ... 

امکان دستيابی به کارایی بهتر را ميسر می کند.

ــن تکنولوژی در  Rotterdam از ای ــردام  ــوان مثال در بندر روت به عن
ــت ایمن ترافيک دریایی  ــناورها برای کنترل و مدیری نمایش موقعيت ش

استفاده شده است.
ــی کاال در اغلب موارد باعث بروز گلوگاه های  ماهيت حمل ونقل چندوجه
ــود. این  ــی و به تبع آن افزایش زمان انتظار و کاهش کارایی می ش ترافيک
موضو می تواند به افزایش هزینه ها، افزایش زمان تحویل کاال و حتی لغو 
ورود کشتی بينجامد. استفاده از تکنولوژی GIS باعث جمع شدن داده ها 
ــتيابی به اطالعات دقيق و به روز را به  ــود و امکان دس در یک مرکز می ش

مسئوالن و کارکنان بندر می دهد.
دسترسی به اطالعات به روز که به عنوان یک عنصر الزم در هر سيستم 
ــران امکان  ــت، به کارب ــروری اس ــری الزم و ض ــتيبانی تصميم گي پش
ــای مختلف نظير انتقال  ــت کارآمد ارتباط بخش ه هماهنگی و مدیری
کاال از کشتی به خط آهن و یا از کشتی به کاميون را فراهم می کند و 
ــتم ردیابی لحظه ای کانتينرها و شناورها  همچنين تلفيق GIS و سيس
ــال و تحویل به موقع کاال و در نتيجه افزایش حجم عمليات  امکان ارس

بندر را به وجود می آورد.
در نهایت نيز این سيستم امکان مشاهده تصاویر زنده، نقشه ها، گراف های 
ــف را در یک محل  ــات داده های مختل ــر هوایی و جزیي ــی، تصاوی تحليل
ــر روی اطالعات را برای  ــود آورده و امکان انجام عمليات پيچيده ب به وج
ــر و زیربنای یک سيستم DSS برای تصميم گيری مدیران را  مدیران ميس

فراهم می کند. 

ماهيت حمل ونقل چندوجه�ی كاال در اغلب موارد باعث بروز 
گلوگاه ه�ای ترافيک�ی و به تب�ع آن افزايش زم�ان انتظار و 
كاهش كارايی می ش�ود و اين موض�وع می تواند به افزايش 

هزينه ها، افزايش زم�ان تحويل كاال و حتی لغو ورود 
كشتی بينجامد



ه رو و م 
شناس روستای بزرگی از توابع بخش مرکزی شهرستان بندر لنگه، در استان 
هرمزگان واقع در جنوب ایران است. این روستا در 1850 متری خليج فارس 

قرار دارد و اسکله ای در سواحل آن ساخته شده است. 
نو و 

ــتای شناس در حال حاضر حدود 000 نفر است. شغل مردم  جمعيت روس
این روستا ماهيگيری و زراعت است. این روستا چاه های کم عمق با آب شيرین 
ــال اخير به علت کمبود نزوالت آسمانی بيشتر چاه ها شور  دارد، اما در 15 س

شده و مشکالتی را برای کشاورزی ایجاد کرده است.
از طرف دیگر گرمای هوا باعث تبخير مقدار زیادی از منابع آبی این محدوده 
ــود. این منطقه با توجه به عوامل بيرونی نظير توده های هوایی که وارد  می ش
کشور می شود، تحت تاثير بارش های ناگهانی قرار دارد. برای بررسی جزیی تر 
ــاس  وضعيت اقليم این ناحيه مانند اطالعات دما، باد، بارندگی و رطوبت براس
1 لغایت حال  ــال های 45 ــينوپتيک بندر لنگه که آمار آن از س ایستگاه س
ــت و در ضمن نزدیک ترین ایستگاه به بندرشناس می باشد،  حاضر موجود اس

استفاده شده است.
ا دوده مورد م ر م و و

ــرف به محل احدا بندر شناس بخشی از جلگه ساحلی  ــاحلی مش نواحی س
خليج فارس است که با وسعتی مناسب بين بدنه آبی خليج فارس و رشته کوه های 
زاگرس قرار دارد. از نظر توپوگرافی این محدوده جزو پهنه ساحلی خليج فارس 

محسوب شده و کليه مولفه های مورفولوژیکی ساحل را شامل می شود.

ا دوده مورد م ی م م 
ــتان هرمزگان طی برنامه چهارم  ــت محيطی اس ــعه زیس ــند توس طبق س
ــالمی ایران، در استان  ــعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اس توس
ــکی مناطقی که دارای گسل های فعال، گنبدهای  مذکور، در عرصه های خش
ــوره زار، باتالقی یا مناطقی که دارای  ــت و گسسته، ش نمکی، زمين های سس
ــم اندازهای طبيعی و ارزش های زیست محيطی هستند، به نحوی تحت  چش
ت محيط زیست قرار دارند یا قرار خواهند  ــازمان حفا مدیریت و کنترل س
رفيت زیست  گرفت. همچنين مناطقی که در آنها توسعه بی رویه و فراتر از 
ــانی باعث  ــی از فعاليت های انس محيطی صورت گرفته و عوامل تخریب ناش
ــت و همچنين مناطقی  ــده اس ــت منطقه ش آلودگی یا تخریب محيط زیس
، پوشش  آب، خا ــتند  ــت محيطی هس که مواجه با محدودیت منابع زیس
گياهی و ... به عنوان مناطق حساس و آسيب پذیر تلقی می شوند. این پروژه 
با توجه به مطالعات انجام شده و آثار مثبت آن در نواحی ساحلی به خصو بر 
شاخص های اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و امنيتی منطقه یکی از طرح هایی 
ــت که پيامدهای منفی زیست محيطی آن مانع جدی از نقطه نظر توسعه  اس

پایدار نخواهد بود.
م و  اد من و  برر م

ت که  ــکن و سازه های حفا ــتورالعمل کاربرد سن در مو ش براساس دس
1 تهيه  توسط پژوهشکده حمل ونقل وزارت راه و ترابری در آذرماه سال 88
ــده است، با طبقه بندی سن ها به سه نو آذرین، آهکی ماسه سنگی و  ش
ــل معيارهای جداگانه ای برای هر یک ارایه شده و طبق استاندارد های  لوماش

روميت زدایی و فراه آوردن شرای مناس  لی و م وره کوچك با هد توسعه زیرساخت منا سا ر توسعه بنادر چندمن
مان، در رده پروژه های مردمی و ملی  ل خلي فارس و دریای  يادی و بازرگانی ساکنان منا جمعيتی سوا برای فعاليت های 
دا مو شك  مانی پروژه های ا 1 توس سازمان بنادر و دریانوردی دنبال شده است. تعدد و هم قرار می گيرد که از سال 88
ی،  را ل  ر در مرا ی و فنی کارفرما و مدیریت  مان، در کنار رویكرد تخ ل خلي فارس و دریای  و سا ول خ در 
العات ميدانی و پيمای  ر ملی را بر آن داشته تا با م ي اجرا، دس�ت اندرکاران ای  ارت در  مهندس�ی و کنترل کيفی ن
مان  ل خلي فارس و دریای  ی منا جمعيتی سوا ادی اجتما ه ای و توجه به درخواست های مردمی و شرای اقت من

ی نفعان و بهره بردار را پاس دهد. ادی، نيازمندی های  ی و اقت ا مناس از جهت شرای فنی و تخ ضم مكان یابی ن
نوان یكی از پروژه های به اتمام رسيده در اواخر سال گذشته در اختيار بهره برداران  ال برآني تا مو شك شناس که به  در ای م
ی و مهندسی  را ی، اقليمی، دریایی،  ي . موقعيت جغرافيایی، شرای زیست م ی نفعان پروژه قرار گرفته است را بشناسي و 

ه از جمله بخ های ای معرفی خواهد بود که در ادامه بيان خواهند شد. مو شك متناس با شرای  من
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ــی در دامنه مجاز از معادن به فاصله کمتر از 0 کيلومتر به  ملی و بين الملل
محل این پروژه حمل می گردد. 

هيدرودیناميک باد، مو و جزر و مد
این اطالعات از مطالعات پارامترهای باد، مو و جزر و مد که توسط سازمان 
ــين مشاور  ــازمان بنادر و دریانوردی و همچنين مهندس ــوول، مانند س مس
ذی صالح با استفاده از شبيه سازی های ریاضی و توزیع آماری مناسب با دوره 
ــکن مورد استفاده قرار  ــت 0 ساله محاسبه و در طراحی این مو ش بازگش

گرفته است.
مار باد

ــناخت وضعيت و تعيين الگوی توزیع باد، مراجع و منابع آماری  به منظور ش
ــترس که می تواند در این شناخت ما را  کمک کند و به نحوی الگوی  در دس
ــان دهد، مورد بررسی قرار گرفته است.  این پدیده ها در محدوده طرح را نش

این منابع عبارتند از:
• آمار ایستگاه سينوپتيک جزیره بندر لنگه

Quick Scat داده های ماهواره •
ECMWF داده های •

ISWM • نتایج پروژه پایش و شبيه سازی استان هرمزگان 
مار مو

به منظور شناخت وضعيت و تعيين الگوی توزیع مو ، مراجع و منابع آماری 
ــناخت کمک کند و به نحوی الگوی این  ــترس که می تواند در این ش در دس
ــان دهد، مورد بررسی قرار گرفته است. این  پدیده ها در محدوده طرح را نش

منابع عبارتند از:
ISWM نتایج مدل سازی اموا دریاهای ایران •

ISWM • نتایج پروژه پایش و شبيه سازی استان هرمزگان 
ــه در زیر نتایج مطالعات به صورت گلمو های مربوط به هر کدام از منابع  ک

نمایش داده شده است.
ر نا  مو م ا 

آمار پروژه پایش و شبيه سازی سواحل استان هرمزگان دارای دوره مدل سازی 
ــتند. بر اساس تجربيات گذشته آمار مو  طوالنی تر و همچنين به روزتر هس
ISWM در خليج فارس دست پایين بوده و به همين دليل در این مطالعات از 
آمار مو پروژه پایش و شبيه سازی سواحل استان هرمزگان به عنوان آمار مو 

مبنای طرح استفاده شده است.
و شنا مار مو م در  ای  م

ISWM ــواحل ــازی س ــش و شبيه س پای
هرمزگان

Year 117طول دوره آماری 

degree 47جهت غالب  547 5
m 6حداکثر ارتفا مو 

ر و  و و ر و مور
ــده و روند  ــاحلی اعمال ش هرگاه تغييراتی بر طبيعت دریایی یک منطقه س
ــود،  ــاحل از حالت پایدار و متعادل خار ش طبيعی عملکرد متقابل دریا و س
واکنش هایی جهت مقابله با این تغييرات به وجود خواهد آمد. از معمول ترین 
این واکنش ها رسوب گذاری و یا فرسایش ساحلی است که به دنبال تغييرات 
ــاحلی خود را نمایان کرده و تا زمانی که طبيعت به حالتی  اعمالی بر نوار س
پایدار و ماندگار برسد، ادامه می یابد. مهم ترین و موثرترین فرایندهای انتقال 
 Longshore ــوب در مناطق ساحلی عبارتند از: انتقال رسوب کرانه ای  رس
 Crossshore Sediment Transport و انتقال رسوب عمود بر ساحل 

. با توجه به اینکه مهم ترین و موثرترین فرایندهای  Sediment Transport
انتقال رسوب در مناطق ساحلی و به ویژه محدوده مورد مطالعه، انتقال رسوب 
Longshore Sediment Transport است، بررسی کيفی و  کرانه ای 
کمی این پدیده سبب در بهتری از رژیم فرسایش و رسوب گذاری در اطراف 

بندر و مناطق بندر و مناطق مورد مطالعه می شود.

ر مو ش
ر ا  م

ــده در مو شکن توده سنگی بندر  با توجه به مبانی طراحی در نظر گرفته ش
عمر مفيد 0 سال مباحث زیر مورد توجه قرار گرفته اند: شناس 

 خطوط تراز بستر
Storm Surge  تغييرات سطح آب در اثر جزر و مد و بر کشند توفان 

 ارتفا مو طراحی در پای مو شکن با توجه به عمق های طراحی
 باد

 شرایط بستر
 رسوبات ساحلی 

 چگالی سن در آب دریا
 رقوم تا مو شکن

 وزن مورد نياز سن در الیه های مختلف
 ابعاد مقطع

 باالروی و سرریزی مو
ت شيب  حفا

ا مو ش بندر شنا شا 
فاز دو در تاریخ  ــی  فاز یک و مطالعات نهای ــام مطالعات اوليه  ــس از انج پ
ــعت حوضچه 4  ــا حوضچه ای به وس ــرای پروژه ب ــل اج 89 مراح 08 0
ــی 40 متر در  10 متر و طول بازوی فرع ــی 5 ــول بازوی اصل ــار و ط هکت
ــتغال در منطقه پایان و تحویل  90 با هدف کمک به ایجاد اش 05 0 تاریخ 

بهره برداران شد.  
MSL برابر با  ــه ورودی  ــط عمق آب در دهان در حال حاضر حداقل متوس
ــر مفيد بين دو بازو برای  ــت که در حالت اخير، ميانگين ع 50 متر اس
ورود شناورها به داخل حوضچه برابر با 5 متر بوده و لذا برای عبور یکطرفه 

مناسب است. 
د مو ش شنا ر مو    ا

، موید این مطلب است که در اواسط  تحقيقات به عمل آمده در خصو بروز مو
جهت  مهرماه سال جاری، در طی یک هفته، دو بار مو از جهت جنوب غربی 
 Design ــت. شایان ذکر است که ارتفا مو طرح  مو غالب بروز کرده اس
ــمال،  ــبت به ش 9 درجه نس Wave برابر با 75 متر و در جهات 70 و 
مبنای محاسبات هيدرودیناميک قرار گرفته است. ارتفا تقریبی مو بروز کرده 
در مهر 90، برابر با  متر بوده و تراز سطح آب در شرایط مد قرار داشته و در آن 

شرایط هيچگونه آسيبی به مو شکن وارد نشده است. 
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دا بندر ش�ناس  ل ا لی مش�ر به م ی س�ا نوا
لی خلي فارس است که با وسعتی  بخشی از جلگه سا
کافی بي بدنه آبی خلي فارس و رشته کوه های گسترده 

ادامه یافته از زاگرس قرار دارد
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محور تبدیل  ــادر هاب  ــرایط و ویژگ های به بن ــر ش بنادر با احراز یکس
می شوند. بنادر که گام های اوليه را برای هاب شدن برمی دارند، در حقيقت 
بنادری هستند که می توانند در صنعت حمل و منطقه خود یک نقش راهبردی 
ایفا کنند و دارای پتانسيل توسعه در تمامی سطوح فنی، عملياتی و مدیریتی 
در منطقه باشند. در سير تکامل به سوی هاب شدن، بنادر اطراف آنها به تدریج 
ــاخه تبدیل م شوند. بنادر  زیرش ــُپک  تغذیه کننده و یا اِس به بنادر فيدر 
اِسُپک یا فيدر بنادری خواهند بود با توانمندی های محدودتر و کمتر از بنادر 
هاب. در بين این بنادر رقابتی نيز به وجود خواهد آمد که شاید در آینده یکی از 
آنها بتواند به عنوان رقيب اصلی بندر هاب منطقه عر اندام کند. بنابراین در 
یک منطقه جغرافيایی یک بندر قدرتمند وجود خواهد داشت که همان بندر 
هاب یا مادر خواهد بود که عمليات کالن حمل ونقل دریایی و خدمات دیگر 
بنادر اطراف خود را تحت شعا جاذبه هایی قرار خواهد داد و تنها آن بندر قادر 
به ارایه تمامی خدمات در سریع ترین زمان ممکن، ایمن ترین شرایط، باالترین 
کيفيت و کمترین هزینه است. برای هاب شدن شرایط زیر باید موجود باشد:
1 موقعيت جغرافيایی ایده آل و نزدیک بودن به خطوط بين المللی کشتيرانی

 داشتن عمق آب مناسب. بنادر که این ویژگ را داشته باشند، می توانند 
کشتی های پهن پيکر را به راحتی در کنار اسکله های خود پهلو دهند. 

، خدمات مناسب و وجود  Hinterland ــکرانه ای   دارا بودن امکانات پس
صنایع توليدی و تبدیلی مختلف در منطقه

4 وجود جاده ها، خطوط هوای و ریل قو و قابل توسعه در ارتباط با بندر 
هاب و اتصال آنها به مبادی توليد و توزیع در منطقه

ــب جهت  ــرفته و مناس ــي پيش 5 بهره مندی از تجهيزات بندری و ترانش
خدمات دهی به انوا کشتی ها، خصوصاً کشتی های غول پيکر

6 بهره مندی از فن آوری های نوین و سریع در کنار اسکله ها، محوطه انبار ها 
ــتی ها1،  ــيکل زمانی ورود و خرو کش و درب های خروجی جهت کاهش س

کاميون ها و کاهش زمان رسوب کاالها در بنادر
ثر و اثربخش مبتنی بر اصول علمی 7 مدیریت کارآمد، م

8 بهره مندی از سيستم های اطالعاتی و اطال رسانی کارآمد و پيشرفته
ــاری، اقتصادی و صنعتی در بندر و وجود بازارهای  9 وجود مناطق آزاد تج

مستعد و توليدکنندگان بالقوه در پسکرانه های آن
10 انعطاف پذیری بندر در مقابل تقاضاهای روزافزون ولی غيرقابل پيش بينی

11 عدم وجود موانع و یا وجود حداقل موانع تجاری در بندر و منطقه
1 داشتن حمایت های مالی، سياسی و اجتماعی.

ــتند و برخی از ویژگی های ذاتی را  ــدن هس بنادری که به دنبال هاب ش
ــرمایه گذاری م کنند. نباید  ــب ویژگ های دیگر س ــد، بر رو کس دارن
ثرترین عوامل، ایجاد جاذبه ها و  فراموش کرد که در این فرایند یکی از م
مشوق هایی برای تشویق و متقاعد کردن فرستندگان کاال و شرکت های 
ــت. این جاذبه ها می تواند  ــتيرانی جهت جذب کشت ها به بنادر اس کش
متنو باشد. جاذبه ها و مشوق هایی نظير تخفيف های تعرفه های گمرکی، 
ــته بندی با  ــهيالت ویژه حمل ونقل ترکيبی و ترانزیت بدون مرز، بس تس
ــاال و قيمت های  ــه و بارگيری با کيفيت ب ــات تخلي ــزوده، خدم ارزش اف

ادر دن بن ا  رای ه
لوم دریایی چابهار دم مدرس دانشگاه دریانوردی و  ور کيانی م من

ل بي المللی، کارشناس دریانوردی مل ون ل دریایی، کارشناس ارشد  مل ون دکترای 

1
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لوم دریایی چابهار دم مدرس دانشگاه دریانوردی و  ور کيانی م من
ل بي المللی، کارشناس دریانوردی مل ون ل دریایی، کارشناس ارشد  مل ون دکترای 

ــت قرار بگيرند. شرکت های کشتيرانی  ــب می توانند در این فهرس مناس
ــتی ها  ــازندگان کش ــرداری از مقياس های اقتصادی به س ــرای بهره  ب ب
ــت های پهن پيکرتر و سریع تر را می دهند. از سوی  سفارش ساخت کش
ــتی های غول پيکر مجبور  ــات به این کش ــر، بنادر جهت ارایه خدم دیگ
ــتند خود را با این تغييرات وفق دهند، در غير این صورت به تدریج از  هس
ــوند. آنها مجبورند در سرتاسر چرخه عمليات،  گردونه رقابت خار م ش
ــرعت کنند تا  ــرفته و پرس بنادر خود را مجهز به تجهيزات مدرن و پيش
ــبت به رقيبان خود  ــر و با خدمات بهتری نس ــتی های وارده را زودت کش

تخليه بارگيری کنند. 
ــتيک  ــادر عضوی از زنجيره تامين کاال در چرخه لجس ــوی دیگر، بن از س
ــتيک، کاالها باید از مکان  ــتند. بر اساس اصول لجس بين المللی کاال هس
ــب و با  ــتر با کيفيت مناس تامين مواد اوليه یا توليدکننده تا مکان مش
ــوند.  ــتر تحویل ش بهينه ترین هزینه و در کوتاه ترین زمان ممکن به مش
بنابراین الزم است از زمان که کاالها در مبد به کشتی بارگيری می شوند 
ــت  ــده و تا هنگامی که کاالها به دس ــت تخليه ش ــا زمانی که از کش و ت
، هوایی و ریلی  حت اگر نياز به حمل زمين ــند  ــتریان خود می رس مش
، سهولت سازی امور جابه جایی و حمل ونقل کاال با شرایط و  داشته باشند
تعاریف لجستيکی مدنظر مدیران بنادر باشد و در این راستا، مدیران بنادر 
با متوليان دیگر حمل ونقل در خصو کوتاه کردن سيکل زمانی چرخش 

کشتی و کاالها تعامل و همفکری داشته باشند.
ــيا به غير از بندر سنگاپور، بندر شانگها که در جنوب شرقی چين  در آس
ــوب می شود. بندر شانگهای برای  ــده نيز از جمله بنادر محور محس واقع ش
هاب شدن گام های محکمی برداشته و در این راه پيشرفت خوبی نيز داشته 
ــت. می توان گفت که این بندر مهم ترین عناصر و ویژگی های یک بندر  اس
ــعه روزافزون اقتصاد چين و  ــاب را دارد. به غير از ویژگی های ذاتی، توس ه
افزایش صادرات و واردات، این روند را شدت بخشيده است. موقعيت تقریبا 

ــرقی و  ــود کاالهای عبوری که از بخش های ش ایده آل این بندر باعث می ش
مرکزی قاره آسيا به سمت غرب آسيا و آفریقا و اروپا و از مسيرهای شمال 
ــود، از طریق، از  ــورهای کانادا و آمریکا حمل می ش ــرق به بازارهای کش ش

نزدیک یا از ميان پسکرانه این بندر عبور کنند. 
ــی و مدیران بندر  ــور امارات متحده عرب ــارس دولتمردان کش در خليج ف
ــتند این بندر را به طرف هاب شدن سوق دهند.  جبل علی در تالش هس
ــيا و منطقه  ــال حاضر بندر جبل عل یکی از بنادر مهم در قاره آس در ح
است و رقيب قدرتمندی برای بنادر ایران محسوب می شود. از بين بنادر 
ــت  ــيل موجود می توانس بندرعباس با پتانس ــهيدرجای  ایران، بندر ش
ــد،  به خوبی با بندر جبل علی رقابت کند و حتی در این رقابت برنده باش
ــبت  ــفانه این نياز تحقق پيدا نکرد. در این بين، بندر چابهار نس اما متاس
ــدن در  به تمامی بنادر خليج فارس ویژگی های ذاتی بهتری برای هاب ش
ــد و  ــار بهترین گزینه در جهت ترق و رش ــدر چابه ــه را دارد. بن منطق
ــرو به سمت هاب شدن است. اگر بندر چابهار به این سمت پيش  پيش
ــور، اصل  ــرود، م توان اميدوار بود که مدیریت صنعت حمل ونقل کش ب
مدیریت حمل ونقل ترکيبی را به معنای واقعی اجرا کرده و کاالها مقصد 
اروپا را در بندر چابهار جذب و از طریق حمل ریلی به صورت ترانزیت به 
اروپا حمل کنند. بدیهی است که این امر به نفع صاحبان کاال و مشتریان 
ــد بود، زیرا زمان حمل این کاالها یک هفته تا 10 روز کاهش پيدا  خواه
ا محقق  ــت و انشا ــدن بندر چابهار یک آرزو نيس خواهد کرد. هاب ش
ــه، اهتمام، حمایت و  ــق این هدف نيازمند مطالع ــد، ولی تحق خواهد ش

جدیت مسووالن و دست اندرکاران است. 

زیرنویس ها:
Turnaround Time 1

Economies of Scale 



ــایر صنایع متمایز می کند. از  ــت که آن را از س صنعت بنادر دارای ویژگی هایی اس
جمله این ویژگی ها می توان به ماهيت شبه توليدی صنعت بنادر، غيرمنقول بودن 
اغلب دارایی های سرمایه ای، رقابت روزافزون در بازارهای جهانی بنادر، تاثيرپذیری 
شدید از تغييرات جاری در تجارت بين الملل، فراریت باالی مشتریان، دشواری اکيد 
ورود در بازار بنادر، وابستگی شدید موفقيت بندر به عامل کيفيت خدمات و مکان 
جغرافيایی آن، ریسک باالی بازگشت سرمایه، ساختار متکثر بندر و تشکيل آن از 
انوا بنگاه های اقتصادی و دستگاه های نظارتی خرد و کالن، نقش محوری بندر در 
تشکيل خوشه های صنعتی، کارکرد آن به عنوان یک سکوی لجستيکی و بسياری 

موارد دیگر اشاره کرد.
ساختار بازار این صنعت نيز ساختاری پيچيده و منحصربه فرد است. به عنوان مثال 
، حجم کل ترافيک دریایی محموله های کانتينری در سطح بنادر  ــال 010 در س
5 ميليون تی.ای.یو بال شده است. این بازار متشکل از بيش از 600  4 جهان به 4

بندر کانتينری در سرتاسر جهان است. با نگاهی به آمار حجم عمليات بنادر در این 
48 درصد از ترافيک  ــته اند 51 بازار، درمی یابيم که  0 بندر کانتينری برتر توانس
دریایی کانتينر را در سطح جهانی به سوی خود جذب کنند، اما علت این عدم توازن 

در بازار بنادر چيست
چنان که گفتيم، بنادر به منزله سکوهای تحقق تجارت بين الملل عمل می کنند: 
ــادرات، واردات،و ترانزیت بين  ــادل جریان های تجارت به صورت ص آنها درگاه تب
ــکرانه خود و سرزمين های فرادریا هستند. این نحوه عمل بنادر  سرزمين های پس
ــوند. اکثر قریب  ــناخته می ش Gateway بندر ش به عنوان کارکرد » درگاهی« 
ــطح  به اتفاق زنجيره های تامين در جهان مبتنی بر فعاليت دو یا چند بندر در س
جهان هستند. در شبکه های لجستيکی ، بنادر درگاهی اغلب مبدا و مقصد سفرهای 
مستقيم کشتی تلقی می شوند. در بازار منطقه ای بنادر، امتياز کارکرد درگاهی یک 
ــطح کارآیی بندر، ارتباط پسکرانه ای، تواتر  ــبت به رقبای آن بر مبنای س بندر نس
ــاخت ها، دامنه خدمات بندری مورد ارایه در آنها،  دریانوردی در آن، کفایت زیرس
ــرعت پاسخگویی به نيازهای بهره برداران بندر و  استقرار جغرافيایی، تعرفه ها ، س

شهرت بندر در زمينه خسارات وارده به بار در آن است.

اما تمرکز زنجيره های تامين در هفت منطقه اصلی در جهان موجب شده که بخش 
اعظم تجارت بين المللی در  این هفت منطقه جریان داشته باشد. بالطبع بنادر برتر 
جهان نيز در این مناطق نظم و نضج گرفته و توسعه یافته اند. اغلب این بنادر، نه تنها 
دارای قابليت عمل به عنوان بندر درگاهی هستند، بلکه می توانند جریان هایی را که 
موسوم به جریان های ترانشيپی هستند، به طرف خود جذب کنند. بنادر برای کسب 
کارکرد ترانشيپی باید عالوه بر مزایای مورد نظر برای کارکرد درگاهی، دارای امتيازات 
ــتری از حيث محل جغرافيایی، تعداد اسکله ها و عمق آبخور آنها، صرفه جویی  بيش
در هزینه های عملياتی، تشریفات گمرکی، مبدا پسکرانه ای محموله ها، قابليت های 
ــعبه یا کارگزار کشتيرانی، سهولت حمل ونقل سرزمينی، کيفيت خدمات مورد  ش
ارایه به مشتریان، سرمایه گذاری در پایانه های اختصاصی، مالحظات سياسی و غيره 
ــند. در واقع خطوط کشتيرانی بر مبنای این گونه مزایا سرویس های منظم  نيز باش

ر  ایه ها ف دیری سر
ی رد ن روی

ن بنادر  در 

ارت بي الملل ستيكی جهان و سه آنها از جریان ت ویر 1 – کانون های ل ت

بندر کانتينریرتبه
د تی.ای.یو( نه ) به وا مليات سا  

81
7شانگهای1 980 0005 00 0009 069 000

9سنگاپور 918 005 866 4008 4 0 800
4هن کن 494 91 040 0965 000

1شنژن4 41 88818 50 100509 700
1پوسان5 45 78611 954 86114 157 91
11نين بو6 6 00010 50 8001 144 000
11گوان ژو7 001 0011 190 0001 550 000
و8 10کين دا 0 00010 60 0001 01 000
11دوبی9 8 7 9911 1 4 0811 600 000

10روتردام10 800 0009 74 9011 145 804
8تيانجين11 500 0008 700 00010 800 000
وهسيون1 9کا 676 5548 581 7 9 181 11
7پورت کالن1 9 7 5797 09 7798 870 000
8آنتور14 66 8917 09 6 98 468 475
9هامبورگ15 7 7 000   7 007 7047 900 000
7لس آنجلس16 849 9856 748 9947 8 1 90
5تان یون پلِپاس17 600 0006 000 0006 5 0 000
6الن بي18 487 8165 067 5976 6 99
5زیاِمن19 0 4 6004 680 555 8 0 000
نيوجرسی0 5نيویور 65 054 561 8 15 9 0 0

47< جمع کل > 1 1800 900 80154 87 60
1 ميادی1 مليات تخليه وبارگيری کانتينر در  بندر کانتينری برتر جهان در سال های 8 تا  جدول 1 آمار  

مهدی رستگاری 
مليات بندری  ستيك و  وهشگر ل کارشناس و پ

شرکت تایدواتر خاورميانه 

بنــدر و دریـا
با ماه 1391 /19 شماره  



کشتی های کوه پيکر خود را به چند بندر منطقه برقرار 
ــطح منطقه خود به  ــد. این گونه بنادر در س می کنن
صورت بنادر کانونی درآمده و مبدا پخش جریان های 
محموله های تجاری به بنادر کوچک تر واقع می شوند؛ 
ــادر رده دوم که »بنادر محوری منطقه ای« ناميده  بن
ــدا جریان تجارت به بنادر  ــوند، به نوبه خود مب می ش
کوچک تر موسوم به »بنادر محوری محلی« هستند؛ 
ــال  ــت بنادر محوری محلی خود مبدا ارس و در نهای
محموله های تجاری به »بنادر کوچک« قرار می گيرند. 
ــاری که اغلب عنوان مدل »کانون و  این جریان آبش
ــود،  ــناخته می ش Hub & Spoke ش  » ــعا ش
بيان کننده چگونگی شکل گيری سيطره و پيشتازی 

برخی بنادر در بازارهای منطقه ای است.
با اندکی دقت به خاستگاه های مزیت رقابتی در توسعه 
کارکردهای درگاهی و ترانشيپی بندر، درمی یابيم که 
توسعه بندر و کسب وکارهای آن صرفا در گرو تامين 
تسهيالت و تجهيزات بندری نيست؛ بلکه برخورداری 
و بهره برداری موثر از داشته های دانشی مهم ترین رکن 
ــعه و مدیریت موفق یک بندر به شمار می آید.  توس
ــتم  ــادر در نيمه دوم قرن بيس ــه صنعت بن تاریخچ
ــات این مدعا به  ــواهد زیادی را برای اثب ميالدی ش
ــاید بارزترین این شواهد را بتوان  ــت می دهد. ش دس
ــت که در صنعت بنادر به  در بنادر و پایانه هایی جس
ــفيد« موسوم شدند. از جمله این بنادر  »فيل های س
ــدر ایمزهاون  ــدر دامِيتا در مصر و بن ــوان به بن می ت
ــاره کرد. این بنادر به رغم سرمایه گذاری  در هلند اش
سنگين در زمينه تامين تسهيالت و تجهيزات مناسب 
ــورداری از ارتباطات و منطق بازار  به دليل عدم برخ
ــتند توفيقی در جذب جریان  مترو مانده و نتوانس
ــب کنند. از بين نمونه های دیگر در آغاز  تجاری کس

ــت ویکم ميالدی می توان به پایانه هایی مانند ِسِرس پاراگون در هلند،  قرن بيس
پایانه کانتينری بندر گوادر در پاکستان و پایانه های کانتينری خليج سوبيک و بندر 
ــاره کرد که به رغم تبليغات فراوان برای هر یک از آنها در  باتانگاس در فيليپين اش
سال های اول قرن بيست و یکم هي یک نتوانستند به توفيق مورد نظر در زمينه 

توسعه کسب و کارهای خود دست یابند.
اما ضرورت اتکا بر داشته های دانشی در صنعت پایانه داری به مراتب مشهودتر است. در 
سطح بنگاه های پایانه دار، عدم توازن در سهم از بازار به مراتب شدیدتر است: از ميان 
66 درصد سهم بازارهای  هزاران شرکت پایانه دار کوچک و بزرگ در سطح جهان ، 8
جهانی بنادر در اختيار 0 پایانه دار برتر جهان است. فعاليت اکثر قریب به اتفاق این 
ــت و بسياری از آنها ده ها پایانه را در سطح بنادر  ــرکت ها محدود به یک بندر نيس ش
ــش خود دارند. در واقع در بدو توسعه هر بندر مستعدی در سطح  جهان تحت پوش
جهان، این شرکت ها برای حضور در آن داوطلب هستند و در اغلب موارد نيز بر اساس 
ــرات و مصالحات بندر مورد نظر، راهبری بندر یا برخی از پایانه های آن به یک  مذاک
یا چند شرکت از این شرکت ها واگذار می شود. شک نيست که توفيق این شرکت ها 
ــتر مرهون شهرت، ارتباطات بازار و دانش ویژه این شرکت ها در زمينه مدیریت  بيش
کسب  وکارهای بندری است تا نقدینگی، اموال و دارایی های موجودشان. این پدیده از 
دید متخصصان  صنعت بنادر به دور نمانده و در مراجع علمی بسياری مورد تاکيد قرار 
گرفته است. شاید آشناترین مصداق این موضو نزد خواننده ایرانی مدل نسل بندی 
آنکتاد بوده که بيان  کننده  بنادر توسط کنفرانس توسعه و تجارت سازمان ملل متحد 
سير دگردیسی بنادر و تحول پارادایم ها، قابليت ها و کارکردهای غالب در آنها در 50 
سال اخير است. این مدل به وضوح بيان می کند که در طی نيم قرن جانمایه توليد در 
بخش بنادر از » نيروی کار و سرمایه« به » فناوری و دانش فنی« منتقل شده است. 

ــته، صنعت بنادر ابزارها و رویکردهای بسياری را برای شناخت،  در دهه های گذش
و یا در صورت نياز ابدا نموده است  ــعه و بهبود این داشته ها به کار گرفته  توس
که از جمله آنها می توان به جامعه بندری، بازاریابی بنادر، مدیریت عمليات، سيستم 
ــعه، مدیریت منابع  ــات مدیریت، مدیریت کيفيت، مدیریت تحقيق و توس اطالع
انسانی، مدیریت ایمنی و بهداشت و محيط زیست و غيره اشاره کرد. هر چند هر 
یک از این رویکردها بخشی از داشته های دانشی را پوشش داده و آنها را توسعه و 
بهبود می دهند، اما هنوز صنعت جهانی بنادر هنوز فاقد رویکرد مدیریتی آگاهانه، 
ــت که کليه این داشته ها را تحت پوشش خود آورده و  نظام مند و جامع نگری اس
ــناخت جامعی از آنها، بتواند زمينه الزم برای برهم کنش، هم افزایی،  ضمن ارایه ش

ت از آنها را فراهم آورد. موازنه و حفا
نقش داشته های دانشی در اقتصاد نوین منحصر به بخش بنادر نبوده و نيست: این 
داشته ها همواره منشا تفاوت بين ارزش بازاری4 بنگاه های اقتصادی و ارزش دفتری 
19 ميالدی نسبت ارزش بازاری  آنها انگاشته شده اند. به گزارش اِسویبی در دهه 0
ــهامی عام برابر 187 درصد ارزش دفتری ثبت شده برای آنها بوده  شرکت های س
ــت. این نسبت در سال های پایانی 1980 و ابتدای 1990 به باالی 500 درصد  اس
رسيده است. این رشد خارق العاده محصول توسعه و غلبه اقتصاد دانش در ربع آخر 
ــتم بوده است؛ اقتصادی که در آن دارایی ها، منابع و سرمایه های دانشی  قرن بيس
یعنی کار، منابع طبيعی  جایگزین عوامل ایجادکننده مزیت  نسبی اقتصاد کالسيک 
و سرمایه شده اند. در بستر این شرایط، برخورداری و بهره برداری موثر از دانش عامل 
اصلی کسب مزیت نسبی گردیده است. اما شناخت، توسعه، بهبود، کنترل و مميزی 
این گونه داشته ها همواره یکی از موضوعات چالش برانگيز و دشوار دانش مدیریت 
ــطح  هور و بروز عينی اقتصاد دانش در س ــت. در دهه 1980 با توجه به  بوده اس
ــرمایه های فکری5« در واکنش به این خ محسوس در دانش  جهان، مفهوم »س

رفيت پایانه ای  پایانه دار برتر جهان در ابتدای سال11 ميادی مليات تخليه و بارگيری کانتينر و  جدول   آمار  

سطح توسعهکشور متبوشرکت پایانه داررتبه

حجم 
عمليات 
کانتينری 
ميليون 
تی.ای.یو.

سهم 
از کل 

عمليات 
کانتينری 
در جهان

رفيت 
پایانه ای 
ميليون 
تی.ای.یو

سهم از 
رفيت 
پایانه ای 

جهان

01HPH  هن کنهاچينسون پورت هولدین 6419درحال توسعهچين 91 5
0APMT 56توسعه یافتههلنداِی.پی.اِم ترمينالز  910 9105 414 0
0PSA 5510در حال توسعهسنگاپورپی.اِس.اِی  584 411
458در حال توسعهامارات متحده عربیدی.پی.ورلد04 66 18 4
5668در حال توسعهچينکاسکو05 19 1
16توسعه یافتهسويساِم .اِس.سی06 4161
11توسعه یافتهآلمانیوروگيت07 71 18
8در حال توسعهچين تایواناِوِرگرین08 61 616 6
09SSA Marine 7توسعه یافتهایاالت متحدهاِس.اِس.اِی.مارین  71 518 04
10CMA CGM 7توسعه یافتهفرانسهسی.اِم.اِی.سی.جی.اِم  0114 51 9
6در حال توسعهکره جنوبیهانجين11 01 115 81
1NYK 51توسعه یافتهژاپناِن.وای.ِکی الین  019 05
1HHLA .اِل.اِی  ِ .ا ِ 5توسعه یافتهآلمانا 01 091
4توسعه یافتهاِسپانيادراگادوس14 90 99 11
4در حال توسعهسنگاپوراِی.پی.اِل15 69 07 71 0
16K Line 40توسعه یافتهژاپنِکی الین 88 71
17OOCL هن کناُو.اُو.سی.اِل 40درحال توسعهچين 85 50 7
4در حال توسعهچين تایوانیان مين18 10 87 91 1
19ICTSI 60در حال توسعهفيليپينآی.سی.تی.اِس.آی  77 41 0
0MOL 70توسعه یافتهژاپناِم.اُو.اِل  55 70 8

50جمع کل 166 8604 780 4
5جهانی 4 4100 0751 9100 0
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مدیریت شکل گرفت. این مفهوم در طی دو دهه بعد تعاریف و تعابير فراوانی یافت و 
شيوه های متعدد و متنوعی برای اندازه گيری و پایش سرمایه های فکری توسعه پيدا 
کرد. با گذشت کمتر از 0 سال از عمر این مفهوم در دانش مدیریت، امروزه نه تنها 
صاحبنظران جهان مدیریت در زمينه نقش انکارناپذیر سرمایه های فکری در توليد 
ارزش در بنگاه های اقتصادی اتفاق نظر دارند، بلکه همگرایی تدریجی افکار ایشان 
در حال راه بردن به توسعه و پذیرش عمومی برخی مدل های ساختاریافته در زمينه 

مدیریت سرمایه های فکری است. 
چنان که ذکر شد، تعاریف بسيار زیادی برای سرمایه فکری ارایه شده است. از جمله 
بهترین و جامع ترین تعاریف می توان به تعریف بونتيس اشاره کرد که سرمایه فکری 
را به عنوان حاصل جمع و هم افزایی دانش، تجربه، ارتباطات، فرایندها، اکتشافات، 
ــازمان، وجهه وی در بازار و تاثير آن بر جوامع در نظر می گيرد. در  نوآوری های س
ز ارزش و یا قابل تبدیل به ارزش  یک کالم سرمایه فکری عبارت است از »دانش حا
برای سازمان«. بر این اساس سرمایه فکری می تواند ورودی یا خروجی یک فرایند 

توليدکننده ارزش یا محصول نهایی یک فرایند تبدیل دانش باشد.
اجما مراجع این نحله دانشی بر آن است که سرمایه فکری متشکل از سه گروه 
از داشته های ناملموس سازمان هستند: سرمایه های انسانی، سرمایه های ارتباطی 
و سرمایه های ساختاری. سرمایه های انسانی از مهارت ها، قوه فکری، صالحيت ها 
و دانش پنهان منابع انسانی سازمان تشکيل می شود. سرمایه های ارتباطی شامل 
ــتریان، تامين کنندگان،  اعم از مش ــب وکارها  ــات با ذی نفعان موثر بر کس ارتباط
ــنهادها، ورودی های آنان در محصول سازمان و  ، بازخوردها، پيش توزیع کنندگان
تجربه و دانش پنهان ایشان است. سرمایه ساختاری به دو دسته سرمایه زیرساختی 
ــرمایه های زیرساختی به جانمایه دانشی  ــيم می شود: س و دارایی های فکری تقس
ــازمانی، سيستم ها،  ــازمانی، نحوه مدیریت آن، فرهن س ــاختار س موجود در س

فرایندها و بانک های اطالعاتی آن اشاره دارد؛ حال 
آنکه دارایی های فکری به آن دسته از سرمایه های 
فکری اطالق می شود که از طریق اقدامات حقوقی 
ــوند. جدول 4  ــل ثبت، تمليک و انتقال می ش قاب
طبقه بندی سرمایه های فکری را از منظر فدراسيون 
IFAC به دست می دهد. بين المللی حسابداران 

ــرمایه های فکری به  ــورداری صرف از س اما برخ
ــد ارزش در یک  خودی خود تضمينی برای تولي
ــد ارزش در  ــد؛ بلکه تولي ــمار نمی آی بنگاه به ش
، برهم کنش موثر و  بنگاه های نوین حاصل اجتما
هم افزایی اقسام مختلف سرمایه فکری سازمان با 
یکدیگر است. توسعه و تامين سرمایه های فکری 
ــش دادن موثر آنها برای  ــازمان و اجتما و آرای س
ــت که  ــو اصلی فعاليتی اس ــد ارزش موض تولي
ــناخته  ــرمایه های فکری ش به عنوان مدیریت س
ــتلزم شناسایی منابع  ــود. این موضو مس می ش
 ، اعم از موجود یا مطلوب ــش  توليد و ذخایر دان
ترسيم نقشه جریان دانش بين آنها، برقراری موازنه 
ــر، برنامه ریزی  ــه بين این منابع و ذخای و مصالح
برای توسعه و بهره برداری از آنها برای خلق مزیت 
یا توليد ارزش و بهبود آنها، محافظت از  رقابتی و
آنها در مقابل رقبا و شرایط محيطی و جلوگيری 
ــان و تعریف و استقرار  از افت ارزش و یا نابودی ش

فعاليت های پشتيبانی این سيستم خواهد بود.
ــرمایه های فکری  ــی س به رغم اثبات نقش اساس
ــادر التفات آگاهانه و  ــاد نوین، صنعت بن در اقتص
ــت. این  ــته اس ــبت بدان نداش جامع نگرانه ای نس
ــو به خوبی از مراجع علمی موجود صنعت  موض
ــتنباط است. این در حالی است که  بنادر قابل اس
به دليل ویژگی های خا این صنعت، اهميت و پيچيدگی مدیریت سرمایه های 
فکری را در آن به مراتب باالتر می برد: بدون شک ساختار ویژه بازار، سرمایه گذاری 
هنگفت موردنياز و ناممکن بودن بسيج بخش عمده ای از دارایی های سرمایه ای در 
ــير توسعه هر بندر و کسب وکارهای آن را به مسيری پرریسک و  بخش بنادر، مس
بازگشت ناپذیر تبدیل می کند. همچنين ماهيت شبه توليدی صنعت بنادر، سازمان 
شبکه ای بندر و الگوی مشارکت بنگاه ها و نهادهای خصوصی و دولتی در آنها، تاثير 
ــطوح خرد و کالن،  ــرات بين بخش بنادر و اقتصاد و تجارت بين الملل در س و تاث
محوریت بندر در تشکيل خوشه های صنعتی و بسياری موارد دیگر موجب افزایش 
زایدالوصف پيچيدگی در زنجيره های توليد ارزش این صنعت شده اند. در این ميان 
به نظر می رسد برای دستيابی به یک تصویر جامع و کل نگرانه از مزیت های رقابتی و 
محر های توليد ارزش در این صنعت و حرکت برای سرآمدی در آن، اتخاذ رویکرد 

مدیریت سرمایه های فکری یک ضرورت است.
به عالوه در سطح ملی، 
ــرمایه های  س مدیریت 
ــد  می توان ــری  فک
ــای پاسخگویی  راهگش
به نيازهای ویژه بخش 
ــورمان باشد.  بنادر کش
بنادر  بخش  چشم انداز 
ــالمی  اس ــوری  جمه
ــده  ایجاب کنن ــران  ای
ــن بخش به  ــل ای تبدی
در  ــتيکی  لجس کانون 

نسل سوم نسل دوم نسل اول

بعد از 1980 بعد از 1960 قبل از 1960 شرو دوره

کاالی فله و کاالی تک محموله 
بندی شده

فزونی یافتن حمل ونقل کانتينری
کاالی عمومی و کاالی فله کاالی عمومی

ال  الگوی 
موله های  م

دریایی

مرکز صنعتی
نگاه به بندر به عنوان پایگاه 

تجارت بين الملل و واسط وجوه 
حمل و نقلی

توسعه جویانه
نگاه به بندر به عنوان کانون 

حمل و نقلی و مرکز توليد

محافظه کارانه
نگاه به بندر به عنوان محل 

تالقی وجوه سرزمينی و دریایی 
حمل ونقل

راهبرد و جایگاه 
توسعه بندر

1     اطالعات 
محموله ها؛ توزیع محموله ها؛ 

فعاليت های لجستيکی ؛ 
شکل گيری پایانه ها و مراکز 

توزیع 

1   تغيير نو محموله 
از طریق فراوری و یا 

؛ بزرگ شدن حدود  توزیع
بنادر؛ احدا مراکز صنایع 

کشتی سازی در بنادر

1 جابه جایی کاال؛ انبارداری 
کاال؛ کمک در ناوبری؛ تامين 

اسکله
دوده فعاليت م

 شکل گيری سيستم همکاری 
جامعه بندری بندر 

 تمرکز زنجيره های تجارت و 
حمل ونقل در بندر

 نزدیک تر شدن روابط بين 
بندر و طرف های مستقل از آن 

  اتسا ساختار بندر

 نزدیکی بيشتر در ارتباطات 
بين بندر و بهره برداران آن

هور اندکی همبستگی بين   
فعاليت های مختلف بندر

 فقدان روابط بين بندر و 
طرف های مستقل از آن

 ایفای نقش منفرد و مستقل 
طرف های فعال در بندر

 حف ارتباطات غيررسمی 
بين بندر و بهره برداران وی

ساختار بنادر و 
گی های آن وی

 جریان محموله ها و اطالعات 
 توزیع محموله ها و اطالعات

 ترکيب خدمات متکثر و 
توزیع 

 ارزش افزوده

 ابدا » توزیع محموله ها«
 فراوری محموله ها

 خدمات پيچيده
 ازدیاد ارزش افزوده

 ابدا » توزیع محموله ها«
 ارایه منفرد خدمات ساده

 ارزش افزوده اند
ه  وجه مشخ

بهره وری

فن آوری و دانش فنی سرمایه  سرمایه و نيروی کار جانمایه توليد
)1 ی سه نسل در  سال اخير )آنكتاد  – دگردیسی بنادر  جدول 

ادی نوی سكوی توليد ارز در بنگاه اقت ویر   ت

بنــدر و دریـا
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ــت. این چشم انداز کامال همراستای تحقق آرمان های قابل  حوزه خليج فارس اس
ــور  ــی آن در بخش حمل ونقل و ترانزیت کش ــور با اتکا به مزایای اساس تحقق کش
است. اما تحقق آن در دوره مقاومت اقتصادی کشور در بازار فوق اشباعی که در افق 
ميان مدت در حوزه خليج فارس شکل خواهد گرفت، با معيارهای متعارف صنعت 
بنادر ماموریتی اگرنه غيرممکن، اما بسيار دشوار است. توفيق در این ماموریت عالوه 
ــد در این  ــت. به نظر می رس ــر حرکت جهادی، طلب کننده اجتهاد تخصصی اس ب
شرایط مدیریت سرمایه های فکری می تواند با ارایه نگاهی جدید به توسعه و بهبود 
مکانيسم های توليد ارزش و خلق مزیت های رقابتی، مسيرهای جدیدی را برای پاسخ 

به مسایل بخش بنادر کشور فراهم آورد. 

وی یر
1 اطالعات از گزارش ساالنه آنکتاد صنعت دریانوردی در سال 011 

ــمال، مدیترانه،  يب، بالتيک و دریای ش  این مناطق عبارتند از حوزه های کارا
ــای زرد و دریای ژاپن، تنگه تایوان، و  ــه و خليج فارس، خليج بنگال، دری خاورميان

جنوب شرقی آسيا.
ــه و نام پایانه کانتينری  ــرکت HPH  انتقال یافت ــن پایانه هم اکنون به ش  ای

ACT را یافته است. آمستردام 
Market Capitalization 4

Intellectual Capitals 5

ه بندی سرمایه های فكری ب جدول  
)IFAC( سابداران توس فدراسيون بي المللی 

ی  سرمایه انسانیسرمایه ارتبا

• •برندها	 دان فنی	

• •مشتریان	 يات	 ت

• •وفاداری مشتریان	 رفه ای	 يت  ا

• •نام های شرکت	 دان مرتب با کار	

• •سفار های موخر 	 ارزیابی های شغلی	

• •کانال های توزیع	 ارزیابی های روانشناسی	

• لو	 •قراردادهای م يت های مرتب با کار	 ا

• نامه بهره بردار نهایی	 •تواف نوآوری	

• اری	 •همكاری های ت توانایی های کنشی و واکنشی	

• تغييرپذیری	

• ه کارآفرینی 	 اراده و انگي

سرمایه ساختاری )سازمانی(

  سرمایه های زیرساختیدارایی های فكری

• بت اخترا	 •سند  فلسفه مدیریت	

• •و پدیدآورنده	 فرهن سازمانی	

• ی	 را •و  فرایندهای مدیریت	

• اری	 •اسرار ت ات	 ا سيست های ا

• اری 	 امت ت •انوا  سيست های شبكه گستری	

• بت اخترا	 •سند  رواب مالی	



ــگاه تخصصی  1 کنفرانس و نمایش ــال 91 1 مهر س ــی روزهای 11 و  ط
01 با تمرکز بر زنجيره تامين  تحت عنوان TOC Middle East سال 
ــای دوبی امارات متحده عربی برگزار و طی   کانتينری در مرکز همایش ه
ــوالت حمل ونقل دریای و بندری جهان  ــن نوآورها، فن آوری و تح روز آخری
ــد. در نمایشگاه جانبی آن نيز بنادر – خطوط کشتيرانی ها  در آن تبيين ش
 IT – ــرکت های سازنده تجهيزات و تخليه وبارگيری – پورت اپراتورها – ش

– مشاوره ای – بيمه ای و... حضور پيدا کرده بودند.
 در این مقاله سعی می شود برخی از آخرین فن آوری های و نوآوری های این 
ــته  صنعت که در کنفرانس مذکور مورد تجزیه و تحليل قرار گرفت، به رش

تحریر درآورده شود:
Automated Ship Mooring System 1

ــد به مرور زمان روش بستن و مهار کشتی به اسکله با طناب  به نظر می رس
 Automated Ship Mooring System ــده و روش جدید منسوخ ش
 Magnetic ــاس خ مغناطيسی  ــود. این سيستم بر اس جایگزین آن ش
ــتی را در هنگام پهلوگيری به اسکله به خود جذب کرده و  Vacuum کش
عمليات پهلودهی کشتی سریع، ایمن، کارا و منطبق بر مسایل محيط زیستی 
انجام می پذیرد. به یادداشته باشيم که در سيستم بستن کشتی به اسکله با 
استفاده از طناب، احتمال پاره شدن طناب های متصل به بوالرد اسکله وجود 
دارد که درصورت برخورد با ملوانان اسکله، کشته شدن افراد حتمی است که 
در این سيستم وجود ندارد. در این روش استفاده از ید کش برای پهلودهی 
کشتی به اسکله به حداقل زمان خود کاهش می یابد. چنانچه بندری از این 
ضربه گير اسکله ندارد.  سيستم استفاده کند، دیگر احتياجی به نصب فندر 
 Moormaster ــاری ــز را تحت نام تج ــرکت cavotec که این تجهي ش
ساخته، ادعا کرده که تاکنون 40000 عمليات پهلودهی کشتی به اسکله های 
ــط این تجهيز با موفقيت انجام شده  ترمينال های مختلف بنادر جهان توس
ــالله عمان از سال  ــت. در حوزه بنادر خليج فارس و دریای عمان بندر س اس

MM را در ترمينال  00C 1 دستگاه از این سيستم با نام  009 تعداد 
کانتينری خود مورد بهره برداری قرار می دهد. جهت اطالعات بيشتر می توانيد 

به وب سایت www. Cavotec.com مراجعه کنيد.
Alternative Maritime Power AMP  2

ــرفته امروزی به مسایل محيط زیستی اهميت فوق العاده ای قایل  بنادر پيش
Green Port می دانند. در  شده و خود را متعهد به داشتن یک بندر سبز 
ــتا یکی از ابداعات سال های اخير استفاده از سيستمی تحت عنوان  این راس
ــتم  ــن سيس ــت. در ای Alternative Maritime Power AMP اس
ــتی ها به مح پهلوگيری به اسکله بنادر ملزم به خاموش کردن کليه  کش
ــته که بندر به وسيله  ــتم الکتریس موتورها و ژنراتورهای خود بوده و از سيس
ــتی  ــتفاده می کنند. تصور کنيد کش کابل های برق به آنها ارایه می دهد اس
فله بری که 70 هزار تن کاال دارد، تقریبا عمليات تخليه و بارگيری آن حدودا 
ــد. طی این مدت دود و گازهای سمی از  ــتر به طول بکش یک هفته و یا بيش
ــود که آلودگی محيط زیست را به  Funel خار می ش ــتی  دودکش کش
ــتم AMP مجهز باشد، کشتی به علت  دنبال دارد. چنانچه بندری به سيس
ــتفاده از نيروی برق در رانش موتورها و ژنراتورهای خود دیگر از سوخت  اس
فسيلی استفاده نکرده و باعث ارتقای مسایل محيط زیستی در بندر می شود. 
سيستم AMP به دو گونه ثابت و موبایل طراحی شده که باتوجه به شرایط 
ــتفاده کرد. الزم به ذکر است که این  ــکله می توان از آنها اس ــتی در اس کش

سيستم به Cold Ironing نيز معروف است.
رید در  و  اده    Hybrid Fuel Drive System 3

ر بنادر ه  و بار
ــایل نقليه ای که از ادغام دو یا چند پيشرانه انتقال نيرو  به طور کلی تمام وس
که به طور مستقيم و یا غيرمستقيم به سيستم انتقال قدرت وابسته هستند 
را ماشين های هيبریدی لقب داده اند. تجهيزات تخليه و بارگيری بنادر نظير 
ترانستينرها و استرادل کریر های مجهز به سيستم مذکور 5 الی 0 درصد 

نفران  ان در  ن  ون دریای و بندر ج ور  ور ها و ف  ری ن یی 
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ــوخت کمتری مصرف می کنند. شرکت کالمار ادعا کرده که این سيستم  س
ــاليانه50 تن گاز کربنيک به ازای هر دستگاه استرادل  باعث حذف توليد س
کریر مجهز به سوخت هيبریدی می شود. اساس این سيستم بدین نحو است 
ــتگاه که بالطبع نيروی کمتری مصرف  ــپریدر دس که هنگام پایين آمدن اس
ــتفاده می گردد و  ــت اس ــود؛ از انرژی الکتریکی حاصل از موتور هویس می ش
ــت، از موتور  ــتری اس در هنگام باربرداری تجهيز که احتيا به نيروی بيش
ــيلی مصرف می کند؛ استفاده می شود و بدین نحو در  دیزل که سوخت فس
مصرف سوخت فسيلی صرفه جویی و آلودگی زیست محيطی کمتری صورت 

می گيرد. 
ا بر  ــنده  ATT  Automated Terminal Trailer  

ا بندر  و  ردد در م ا  در 
 کشنده های معمولی متردده در محوطه های ترمينال های بندری با استفاده 
گازویيل کار می کنند که بالطبع آلودگی زیست محيطی  از سوخت فسيلی 
ــوم به power pack، منبع  ــتم کشنده های برقی موس نيز دارند. در سيس
تامين کننده رانش کشنده سوخت فسيلی نيست، بلکه با یک بسته الکتریکی 
به صورت موبایل که قابل نصب و جداشدن از روی کشنده است، استفاده شده 
ــد. البته باید در نظر داشت که این نو تجهيز  ــدن نيز می باش و قابل شارژش
 AGV Automated Guided ــده  ــدون رانن ــنده های ب را نباید با کش
Vehicle یکسان قلمداد کرد. در سيستم ATT کشنده دارای راننده بوده 
ــته است، درصورتی که AGV کشنده های بدون  و منبع انرژی آن الکتریس
راننده در ترمينال های تمام اتوماتيک نظير بندر رتردام هلند هستند. باتوجه 
4 ميليون ليتر گازویيل  ــهيدرجایی ماهيانه 5 به اینکه هم اکنون در بندر ش
جهت سوخت کشنده ها و تجهيزات مصرف می شود که آلودگی زیادی را نيز 
به همراه دارد، شایسته است استفاده از این نو کشنده ها در دستورکار قرار 
www. گيرد. جهت اطال بيشتر از این سيستم و مزایای آن سایت اینترنتی

powerpackbygaussin.com معرفی می شود.
وشمند  ا  اده     Laser intelligence sensor 

ا بندر و  ه در م ورد  ر  بر و ه  ر 
Anti Collision عبارت است از  یکی از سيستم های ضدضربه تجهيزات 
نصب آنتن هایی برروی تجهيزات تخليه و بارگيری که پس از برخورد شاخک 
ــی و یا... آن تجهيز به صورت اتوماتيک خاموش شده و  آنتن ها با انسان، ش
باعث جلوگيری از وقو حادثه می شود که این سيستم یک روش قدیمی به 
شمار می آید. در سيستم جدید که مبنی بر ليزر می باشد، سنسورهایی برروی 

تجهيزات تخليه و بارگيری بنادر نصب شده که از 
قبل می توان آن را تنظيم کرد که مثال به فاصله 4 
متر، قبل از برخورد دو تجهيز به یکدیگر، مانع از 
ادامه فعاليت آنها شود. کارکرد دیگر این سيستم 
ــه  جلوگيری از برخورد بوم گنتری کرین با عرش
ــتی است. این سيستم در  و یا پل فرماندهی کش
باران – گرد و غبار مه  هرگونه شرایط آب هوایی 
و... عملکرد مناسب دارد. استفاده از این سيستم 
ــث کارایی و نيز افزایش ضریب ایمنی کار در  باع
بنادر می شود. شرکت آلمانی Sick به عنوان یکی 
از شرکت های معروف سازنده این تجهيزات است 
که می توانيد جهت اطال بيشتر از کاربرد و انوا 
سيستم مذکور وب سایت www.sick.com  را 

مالحظه کنيد.
  Nuclear Detection System  

و دیو د ر  مو
ــام کاالها و  با توجه به اینکه در بنادر انوا و اقس
ــوند، لزوم اطمينان  کانتينر وارد و یا خار می ش
ــتی  ــه گروه های تروریس ــه کاال و اینک از محمول
ــایر کاالها استفاده نکرده  ــعه زا در بين س ــازی مواد رادیو اکتيو و اش از جاس
ــند،  ــع زا نباش ــه کاالها آلوده به مواد رادیو اکتيو و تشعش ــند و یا اینک باش
ــی های  ــتم به بنادر اجازه می دهد بدون بازرس ضرورت مهم دارد. این سيس
ــر – کاهش دهنده ميزان بهره وری بنادر  ــی کاال و کانتينر که وقت گي فيزیک
ــدم وجود محموالت  ــت، از ع ــالمتی ماموران اس ــز به خطر انداختن س و ني
ــتم به نحوی  ــعه زا و رادیو اکتيو اطمينان حاصل کنند. ضمنا این سيس اش
ــته ها به مواد  ــردن کانتينر و یا بس ــکن ک ــده که در هنگام اس ــی ش طراح
ــرفته ترین این سيستم ــازد. پيش ــان ضرری وارد نس  غذایی، حيوانات و انس

Multi Mode Passive Detection System نام دارد که در برخی از 
بنادر جهان درحال فعاليت است. الزم به ذکر است بعد از حادثه نيروگاه اتمی 
فوکوشيمای ژاپن در سال 010 و انتشار مواد رادیو اکتيو، نگرانی شدیدی 
ــبب احتمال  در بنادر دنيا از ورود کاالها و کانتينرها از مبدا بنادر ژاپن به س
آلوده بودن کاالها به مواد رادیو اکتيو به وجود آمد. حال چنانچه بندری این 
سيستم را داشته باشد، می تواند اقدامات الزم در شناسایی و... را انجام دهد.

Port Automation Solutions 
اتوماسيون کردن تجهيزات بندری در قالب  مثال زیر تشریح می گردد:

ــه و  ــزات تخلي Radio Remote Control System RRCs تجهي
بارگيری کنترل شونده از راه دور:

ــتم اپراتورهای تجهيزات تخليه و بارگيری با در دست داشتن   در این سيس
 Radio Terminal And Base Unit کنسول تحت عنوان وسيله ای 
ــغول راهبری دستگاه هستند.  ــتن از تجهيز، مش در ترمينال و با فاصله داش

افزایش ایمنی و کارایی در بنادر از مزایای استفاده از این سيستم است.
در ترمينال های کانتينری قرار گرفتن صحيح کشنده ها در زیر گنتری کرین 
ــنده از اهميت خاصی  ــی کش ــگام قرار گرفتن کانتينر بر روی شاس در هن
ــه بعدی که روی اسپریدر  ــت. سيستم مذکور از طریق ليزر س برخوردار اس
ــيگنال هایی را به صفحه نمایشگر LED نصب  گنتری کرین نصب شده، س
ــال می کند که راننده کشنده با  ــده در قسمت تحتانی گنتری کرین ارس ش
ــاهده عدد صفر متوجه می شود که دقيقا در محل صحيح توقف کرده و  مش
ــتم عمليات کانتينری به صورت کارا و بدون اتالف وقت  به واسطه این سيس
انجام می پذیرد که در نهایت باعث کاهش مدت زمان توقف کشتی در کنار 

اسکله می شود.
 www.cavotec.com جهت اطال بيشتر وب سایت های
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www.abb.com را مشاهده کنيد. cranes 
وما ن  ش و    Automatic Lashing platform 

هنگام تخليه کانتينرها از کشتی، قبل از آنکه گنتری کرین کانتينر را برروی 
ــترادل کریر به محوطه های  ــپس به وسيله اس ــطح محوطه قرار دهد تا س س
ــازی تویست ال های الشين  ــتی عمليات جداس مربوط انتقال یابد، بایس
Twistlock توسط دو نفر در دو طرف کانتينر انجام شود که هم خطرات 
ــه در حدود 0  ــراد دربر دارد و هم اینکه این پروس ــی را برای جان اف ایمن
ــرکت Cargotec تحت  ــط ش ــتمی که توس ثانيه وقت تلف می کند. سيس
ــدا و به مرحله  ــوان Fully Automated Lashing Platform اب عن
ــازی  ــانی در عمليات جداس ــی به نيروی انس ــته، دیگر احتياج ــرا گذش اج
ــت ال های  ــتی  وصل تویس ــای تخليه از کش ــت ال های کانتينره تویس
ــازی  ــات وصل  جداس ــوده و عملي ــتی نب ــری به کش ــای بارگي کانتينره
تویست ال ها به صفر کاهش می یابد. سکوی مذکور کارایی دیگری نيز دارد 
و آن هم وزن کردن کانتينرهای بارگيری و یا تخليه به  از کشتی است که 
ــتی هنگام دریانوردی نقش بسيار زیادی دارد. بدین  در تعادل و ایمنی کش
مفهوم که چنانچه کانتينری بيش از حدمجاز بارگيری شده باشد، به کشتی 
ــرکت مذکور ادعا کرده این تجهيز در بنادری که به  ــود. ش بارگيری نمی ش
مسایل محيط زیستی اهميت زبادی قایل هستند، جایگاه خاصی دارد، چراکه 
کارکرد این تجهيز بدون استفاده از سوخت فسيلی یا نيروی الکتریسته بوده 
و فقط به وسيله سيستم های هيدروليک کار می کند. باتوجه به اینکه سيستم 
مذکور به تازگی ابدا و به کارگرفته شده، شرکت کارگوتک از ارایه اطالعات 
تخصصی بيشتر درخصو چگونگی کارکرد تجهيز خودداری نموده است. 

جهت اطال بيشتر سایت اینترنتی 
www. cargotec. com معرفی می گردد.

 Simulator 9
که در زمينه IT فعال هستند، در نمایشگاه TOC امسال نيز چشمگير بود. 
Simulator  کشتی – گنتری کرین – استرادل  آنها انوا شبيه سازهای 
کریر را که محيط مجازی را در 6 حرکت برای دریانوردان و اپراتورهای تازه 
ــد. از خصوصيت توليدات آنها  ــته بودن کار فراهم می آورند، به نمایش گذاش
قيمت به مراتب ارزان تر آنها نسبت به مشابه اروپایی خود بود. باتوجه به طرح 
ــهيدرجایی و نصب تعداد قابل توجهی گنتری کرین  توسعه ترمينال بندر ش
در آنها پيشنهاد می شود نسبت به خرید شبيه ساز و آموزش اپراتورها از هم 
ــود. الزم به ذکراست شبيه سازها باعث افزایش ضریب ایمنی  اکنون اقدام ش

بندر، افزایش کارایی بنادر و کاهش هزینه آموزش اپراتورها می شود. 
Terminal Operation System  TOS 1

این سيستم جریان صحيح و دقيق گردش کاال و 
 paper کانتينر در ترمينال های بندری به صورت
  IT ــن آوری ــتفاده از ف ــا اس less  و on line  ب
را فراهم می آورد که باتوجه به تخصصی تر شدن 
ترمينال های بنادر، آنها نيز متنو تر و تخصصی تر 

شده اند که می توان به موارد زیر اشاره کرد:
 CTOS: Container Terminal
Operation System

 BTOS: Bulk Cargo Terminal
Operation System

 DTOS: Dry Cargo Terminal
Operation System

 CFSS: Container Freight Station
System
ــان کاال –  ــور بنادر – صاحب ــتم های مذک سيس
ــور و... را در  ــورت اپرات ــتيرانی – پ ــوط کش خط
ــت ورود و خرو کاال به  از بنادر با هزینه کمتر، زمان کمتر، خطای  مدیری
کمتر و... یاری رسانده که در نهایت باعث افزایش کارایی و بهره وری عمليات 
شده و به شدت در بنادر جهان درحال توسعه و کاربردی شدن هستند. در 
واقع چنانچه بندری همچنان اصرار به استفاده از روش های دستی و کاغذی 
ــ زدن در عمليات بندری  ــط ان مانند ان زدن با رن برروی کاال توس
داشته باشد، مطمئنا گوی رقابت را خواهد باخت و به مرور از صحنه رقابت 
ــتفاده بيشتر و بهينه تر از IT در  ــد، لذا سرمایه گذاری و اس حذف خواهدش

فعاليت های بندری، الزام اساسی محسوب می شود. 
ر ای  ور  اده     11

 RFID – Transponder  Laser Scanner – DGPS – Optical
ــی در  ــای فراوان lines OCR Optical Camera Remote کاربرد ه
ــتی  مدیریت گيت های ورود و خرو بنادر – ردیابی کاال – کانتينر و کش
ــردش کاال و... در بنادر پيدا کرده که هرروز  ــرعت و امنيت در عمليات گ س

نوآوری جدیدی را در این راستا شاهد هستيم. 
د شــا در  ر ر با  ه  و بار ورد  ر  بر و

ا بندر و  م
ــنل فعال در بنادر دنيا نظير بارشماران –  ــفانه ساليانه تعدادی از پرس متاس
ــزات تخليه و بارگيری با آنها  ــا – تالی من ها و... بر اثر برخورد تجهي ریگره
جان خود را از دست می دهند. هرچند در بسياری از تجهيزات سيستم هایی 
ــد Anti collusion و Ultrasonic وجود دارند و در مواقع حواد  مانن
نقش قابل مالحظه ای را در جلوگير از بروز آنها ایفا می کنند، ولی استفاده از 
سيستم RFID بر روی تجهيزات نقش بازدارنده قبل از بروز حادثه برخورد 
با کارگران بندری را ایفا می کند. اخيرا شرکت KoneCrane سيستم را 
ــه و در آن با نصب Tag  های  ــدا کرده که Near  Guard  لقب گرفت اب
نظير ری  ــه و بارگيری  ــمت اطراف تجهيزات تخلي RFID بر روی 4 قس
ــتاکر، ليفترا و... و نصب سيستم مانيتورین در کابين اپراتور از یک  اس
طرف و نصب Tag های مذکور برروی لباس کارگران شاغل در محوطه های 
بندر شاهد کاهش قابل مالحظه آمار حواد برخورد تجهيزات با افراد شده 
ــت. کاربرد این سيستم به نحوی است که به مح دریافت سيگنالهای  اس
RFID نصب شده بر روی لباس کارگری که در اطراف مسير حرکت تجهيز 
قرار گرفته، عالمت زرد رنگ رو مانيتور نصب شده در داخل کابين اپراتور 
اهر شده و هشدار الزم را آالرم می زند و در صورت که فرد دقيقا در مسير 
حرکت دستگاه بوده و تصادم تجهيز با فرد وجود داشته باشد، عالوه بر اینکه 
اهر خواهد شد، دستگاه به صورت خودکار  عالمت قرمز رن بر رو مانيتور 
از حرکت بازخواهد ایستاد و از وقو حادثه جلوگير به عمل می آورد. الزم 
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به ذکر است که این سيستم در بنادر انگلستان استفاده شده و باعث کاهش 
آمار حواد شده است.

1:  قرمز شدن صفحه مانيتور ری استاکر در صورت قرار گرفتن فرد در مسير 
RFID حرکت تجهيز با استفاده از فن آور

: زرد شدن صفحه مانيتور ری استاکر در صورت قرار گرفتن فرد در مسير 
RFID حرکت تجهيز با استفاده از فن آور

Multi Trailer System  MTS 12
ــتگاه  ــنده هایی که از فن آوری باالیی برخوردار بوده و توانایی حمل  دس کش
کانتينر 40 فوت و یا 6 دستگاه کانتينر 0 فوت پر را به طور همزمان داشته و 
01 در ترمينال کانتينری مانيالی فيليپين به کار گرفته شده اند که  در سال 
باعث افزایش کارایی ترمينال نسبت به استفاده از کشنده های معمولی می شود. 
این نو کشنده ها توسط شرکت MAFI ساخته و به بازار عرضه شده اند. جهت 

اطال بيشتر سایت www.porttechnology.org معرفی می شود.
ننــده  م  ــنده   Contli� container mover machine 13

نر ا
ــته و حمل  ــر را از روی محوطه ترمينال برداش ــنده ها، کانتين ــن نو کش ای
1 متر ارتفا داشته و خطر  ــی کشنده های معمولی حدودا 5 می کنند. شاس
ــنده ها خطر  ــقوط کانتينر در حين حمل وجود دارد، ولی در این نو کش س
ــتفاده از  ــور به صفر کاهش یافته و ضریب ایمنی بندر ارتقا می یابد. اس مذک
ــنده ها صرفا در ترمينال هایی که سطح صاف و همگونی دارند،  این نو کش

ميسر است.
ــ بــر  ا من ــنده  امــ  Clean Trucks Program 1 بر

ی م ای  م
 Green Master ــبز  ــتای طرح جامع بندر س ــدر رتردام هلند در راس بن
Plan از سال 014 صرفا اجازه ورود کشنده هایی را به بندر خواهد داد که 
  5 Euro ــنده های با موتور موتور آنها منطبق بر Euro 6  بوده و حتی کش
ــت که بعد از سال 007 ثبت  در صورتی اجازه ورود به بندر را خواهند داش
ــند. با توجه به اینکه این بندر از سال ها پيش از کشنده های برقی  شده باش
AGV استفاده می کرده، تمام قطارهای در حال تردد به بندر برقی هستند، 
ــد در تامين الکتریسيته  که در بند  توضيح ارایه ش  AMP ــتم از سيس
ــتی ها استفاده می کند، تمام ترانستينرها برقی بوده و حتی الکتریسيته  کش
برخی از ساختمان ها و سيستم روشنایی بندر از صفحات خورشيدی تامين 
ــود و بدین وسيله استفاده از سوخت فسيلی در بندر به حداقل ممکن  می ش
ــی را به سوی تبدیل بندر سبز برداشته  کاهش یافته، بنابراین اقدامات اساس
است. الزم به ذکر است که این بندر در سال 011 در حدود 450 ميليون 

تن انوا کاالها را تخليه و بارگيری کرده است.
ــدری و دریایی  ــوی در فعاليت های بن ــده به نح ــاره ش اميدوارم مطالب اش
کشورمان مورد استفاده قرار گرفته و باعث ارتقای این صنعت در ایران عزیز 
م مقامی، مدیر عامل محترم شرکت خدمات  شود. در پایان از جناب آقای قا
ــان در بندرعباس و دوبی بابت همکاری جهت  ساحلی و همکاران گرامی ش

حضور در کنفرانس و نمایشگاه TOC سپاسگزاری می نمایم. 

ي�  بن�ادر پيش�رفته ام�روزی ب�ه مس�ایل م
زیس�تی اهمي�ت فو العاده ای قایل ش�ده و خود 
 Green( را متعه�د به داش�ت یك بن�در س�ب
ات  Port( می دانن�د. در ای راس�تا یكی از ابدا
نوان ت   سال های اخير استفاده از سيستمی ت
 Alternative Maritime Power( AMP( است
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Ferryboat شناور بدون محل خواب، برا حمل مسافر یا وسایل نقليه یا بار در مسافت کوتاه فرابر 

Fire boatنوع قایق، دارا تجهيزات آتش نشان آتشخوار

يادي،  شناورهاي 
Fishing vesselشناور مخصو صيدکشتي ماهيگيري

يل شناور Floating craneجرثقيل نصب شده بر شناور برا جا به جا کردن بارها سنگين در دریاجر

ار شخصيت حقيق یا حقوق که به نيابت از فرستند ترتيب حمل کاال و تشریفات ادار کارگ
Forwarderمربوط به آن را به عهده م گيرد

Harborناحيه محفو و امن و طبيع یا مصنوع برا توقف کشت هابندرگاه

Hinterland منطقه یا مناطق صنعت واقع شده در پشت بندرپس کرانه

Holdبخش ازفضا داخل کشت که از آن برا حمل کاال استفاده م شودانبار 

Hub portبندر دریای که به عنوان کانون یک شبکه حمل و نقل عمل م کندکانون بندر 

185 متر در ساعتگره دریایي Knot 1واحد اندازه گير سرعت کشت که برابر است با 

Linerنوع کشت تجارت که در مسير معين با برنامه منظم تردد م کندخ پيما

Load line خط رو بدنه کشت که نشان دهنده حداکثر بارگير مجاز استخ شاهي

شرح مشخصات کاالها بارگير شده در کشت شامل نام صاحب کاال یا نماینده او، وزن، ورت بار
Manifest اندازه، مقدار و بنادر مقصد و مبدا

Passenger shipکشت مخصو حمل مسافرکشتي مسافري 

Pier اسکله ا کوتاه و معموال عمود بر ساحل برا پهلوگير شناورهاکوتاه اسكله

Pilot شخص واجد شرایط که به ناخدا کشت در ورود و خرو از بندر کمک م کندراهنما

Port پایانه و منطقه ا دارا تسهيالت الزم برا پهلوگير و تخليه و بارگير کشت هابندر

ل اسكله  سازه ا توپر در امتداد آبراه قابل کشتيران که کشت ها برا تخليه و بارگير در آن پهلو سا
Quayم گيرند

الي Reefer shipکشت مجهز به تجهيزات سردخانه ا برا حمل کاالها فاسدشدنکشتي یخ

River portبندر واقع در دهانه یا کنار رودخانه قابل کشتيران رودبندر

Salvage عمليات نجات کشت در معر خطر و تجهيزات و کاال آن در قبال دریافت پاداش بازگرداني

Sea portپایانه و منطقه ا در کنار دریا برا تخليه و بارگير کشت ها و جا به جای مسافردریا بندر

شخص حقيق یا حقوق که با خط کشتيران یا مالک کشت برا حمل کاال قرارداد فرستنده 
Shipper م بندد

مجموعه ا که امور مربوط به کشت را در بندر به نمایندگ از صاحب یا فرمانده کشت نمایندگي کشتيراني 
Shipping agencyیا اجاره کننده آن انجام م دهد

ل، کرانه Shore فصل مشتر آب و خشک سا

Tally وارس و شمارش کاالهای که در کشت بارگير یا از آن تخليه م شودبارشماري

Tramp نوع کشت باربر که تابع برنامه منظم تردد نيستآزاد پيما

شناور نسبتا کوچک و پرقدرت برا کشيدن کشت ها در دریا یا کمک به حرکت و ید ک
Tug جا به جای آن ها در فضاها محدود، به ویژه در زمان چسبيدن یا جدا شدن از اسکله
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»ج�ان گریفي�ث چاني لن�دن«، رمان نویس 
مش�هور آمریكای�ی که البت�ه هم�ه او را با 
 )Jack London( نام مس�تعار جك لن�دن
می شناس�ند، در ژانویه سال 1876 ميادي 
در شهر سانفرانسيسكو واقع بر کرانه شرقي 
اقيان�وس آرام و در خان�واده اي تنگدس�ت 
ب�ه دنيا آمد. البته پ�س از مدتي با مهاجرت 
خانواده از آن ش�هر بندر اوکلند رشد و نمو 
یافت. »ج�ك« دوره کودکی را به دش�واری 
و در تنهای�ی گذراند و ب�رای کمك به وضع 
مال�ی خانواده به ش�غل های گوناگونی مانند 
روزنامه فروش�ی، کارگ�ری در لباسش�ویی، 
پيش�خدمتی در کافه های بندری و کارگری 

در کشتی روی آورد.

کتابخانه محله شان نخستين و تنها وسيله آشنایی 
ــت. کتاب ها، جهانی  ــمار می رف او با فرهن به ش
ــودند.  فراتر از بندر اوکلند را پيش روی او می گش
ــه را به پایان  ــن 14 سالگی مدرس »جک« در س
ــادی خانواده  ــه دليل وضعيت اقتص ــاند، اما ب رس
ــگاه برود. او ابتدا در  ــت بالفاصله به دانش نتوانس
ــرد. در همين  ــواد غذایی کار ک ــگاه م یک فروش
زمان رفت وآمدهای او به کافه های بندر به عادتی 
تر ناشدنی تبدیل شده بود و در همان جا بود که 
ــکارچيان دریایی و قایق سازان آشنا  با ملوانان، ش
ــی، با کمک همين مردان  ــد. او حتی در فرصت ش
ــی و با پولی که از مادرش گرفته بود، قایقی  دریای
ــد غيرقانونی صدف پرداخت. پس  خرید و به صي
ــتی صيد  از آن، مدتی به عنوان کارگر با یک کش
ــت و ماه ها از این فرصت  ــير دریایی به ژاپن رف ش
ــتفاده  ــوان تجربه دریانوردی اس پيش آمده به عن
ــال های پایانی  کرد؛ درحالی که آن دوران و در س
قرن نوزدهم، آمریکا گرفتار بحران های اقتصادی 
ــرانجام در  ــارزات کارگری بود. جک لندن س و مب
ــد؛ اما به دليل  ــگاه کاليفرنيا ش 1896 وارد دانش
ــرخوردگی از وضعيت دانشگاه،  ناتوانی مالی و س
ــت ادامه تحصيل دهد و یک سال بعد نيز  نتوانس

از درس خواندن انصراف داد.
»لندن« در 1897 ميالدی با اندیشه ثروت اندوزی 
ــهر  ــتی به ش همراه با دیگر جویندگان طال، با کش
داوسون در یوکان رفت؛ اما به آنچه در نظر داشت، 
ــيد و در آنجا فقط مبتال به بيماری شد. البته  نرس

ــد، چيزی  ــفر نصيب او ش آنچه در واقع در این س
ــرات هيجان انگيز که  ــاهدات و خاط نبود جز مش
بعدها در داستان های او نمود یافتند. داستان کوتاه 
»برپا کردن آتش« از جمله یادگاری های این دوره 

از زندگی اوست.
ــت به اوکلند، بيش از پيش به تبلي  پس از بازگش
ایده و مرام اجتماعی سوسياليسم و البته قلم فرسایی 
ــد  ــت به اوکلند، آغازی ش پرداخت. در واقع بازگش
ــه  ــای بزرگ »جک«. او کتاب »اُدیس بر موفقيت ه
شمال«، داستان کوتاهی درباره یافتن طال را در سال 
1900 ميالدی منتشر کرد. نخستين اثر وی به دليل 
ــيار قوی و اثرگذار تب طال مورد توجه  توصيف بس
فراوان قرار گرفت. »لندن« سعی داشت با نوشتن و 
و به گفته خودش با فروش مغزش  فروش آثارش 
از بی پولی و ناگزیری تن دادن به کار بدنی رها شود. 
همزمانی این تصميم وی با گسترش انتشار مجله های 
عامه پسند و ارزان قيمت که در پی داستان های  کوتاه 
ــد تا او بتواند از راه نویسندگی پول  بودند، باعث ش
درآورد و پس از مدتی نه چندان طوالنی، نویسنده ای 
ــد او از این کار به  ــوری که درآم ــود، به ط موفق ش
هزاران دالر رسيد. چند سال بعد، او زمين وسيعی در 
کاليفرنيا خریداری کرد و بر آن شد تا با روش هایی 
ابتکاری، به کشاورزی بپردازد، ولی موفقيتی نيافت. 
اکنون این مکان با نام »پار تاریخی جک لندن«، 

پذیرای گردشگران بسياری است.
190 ميالدی، کتاب »آوای وحش« او  ــال  در س
ــد. این داستان، پرخواننده از کار درآمد  منتشر ش
ــده خالق خود  ــازی مبهوت کنن و قدرت تصویرس
ــتان  ــک لندن در این رمان، داس ــان داد. ج را نش
سگی اهلی و محبوب را به تصویر می کشد که در 
ــوم جویندگان طال و در پی ماجراهای  روزگار هج
مختلف، سر از محيط خشن و بی رحم ایالت یوکان 
ــان ها به دنيای وحش  ــی آورد و از محيط انس درم
می گریزد. جک لندن پس از  سال، در دیگر رمان 
ـ  گرگی  مشهور خود »سپيددندان«، داستان س
ــه از ميان گرگ ها به جهان  را حکایت می کند ک

انسان ها وارد می شود.
عالقه وافر به دریا، دریانوردی و ماجراهای دریایی را 
می توان در بسياری از آثار جک لندن مشاهده کرد؛ 
ــياری با آنها سرگرم  کتاب هایی که خوانندگان بس
ــده اند و در کنار بسياری دیگر از رما ن های او، بر  ش

پرده نقره ای سينما نيز به تصویر درآمده  اند. 

ــت.  »گرگ دریا« یکی از آثار دریایی جک لندن اس
ــال 1904 ميالدی منتشر  ــتان را در س او این داس
ــده در کتاب،  کرد که حواد متعدد دریایی بيان ش
ــه هرمان ملویل،  ــتان »موبی دیک« اثر جاودان داس
ماجراهای آن و نيز چهره وحشتنا ناخدای قهرمان 

آن داستان را در ذهن مخاطب تداعی می کند.
ــتی  در این رمان »گرگ دریا« به ناخدای یک کش
شکار خو دریایی اطالق می شود. او مردی ورزیده 
ــت. قدرت  ــن« اس ولی جانورخو به نام »ولف الرس
بدنی او به حدی است که همزمان می تواند با چند 
نفر مبارزه کند و آنها را شکست دهد. وی با وجود 
رفتار وحشيانه ای که با کارکنان کشتی دارد، از چند 
ــت؛ از جمله اینکه با  ویژگی دیگر هم برخوردار اس
ــه، کتاب های زیادی  ــه نرفت وجودی که به مدرس
ــک لندن و به بحث درباره  مانند خود ج خوانده 
ــفه عالقه مند است و به طور کلی در  ادبيات و فلس

زندگی، فلسفه خاصی را مد نظر دارد.
ماجرای رمان »گرگ دریا« از آنجا شرو می شود که 
جوانی به نام »همفری ون ویدن« روشنفکر و مرفه، 
با کشتی عازم دیدار دوست خود است؛  اما طی مسير 
کشتی بر اثر حادثه ای غرق و »ویدن« اسير گروهی 
ــود که او را با خود به دریاهای  ــن می ش ملوان خش
ــت می برند. ناخدای کشتی و در واقع همان  دوردس
»گرگ دریا« به او اجازه تر شناور را نمی دهد و او 
را مجبور به کار در کشتی می کند. البته ماجراهای 
روایت به سمتی می روند که ناخدا پس از مدتی او را 
به معاونت خود برمی گزیند. با این همه رفتار »گرگ 
دریا« به حدی وحشيانه است که »ویدن« هم مانند 
دیگر ملوانان کشتی به این نتيجه می رسد که باید 
ناخدا را به قتل برساند. وی متوجه می شود که تنها 
حریف »گرگ دریا« برادرش است؛ مردی وحشی تر 
از »گرگ دریا« و ناخدای یک کشتی شکاری بزرگ 
که در شکارهای دریایی با یکدیگر رقابت می کنند. 
ــارت چند دریانورد سرگردان در دریا و حضور  با اس
ــن »ویدن از  ــاعر در  این بي ــنده و ش دختری نویس

عشق جاودانه به سفرهاي دریایي
»جك لندن«

فرهیختگان دریا )4(
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ــونت بار خود جدا می شود. او در  محيط و افکار خش
ــتی او  فرصتی به اتفاق دختر از چنگال ناخدا و کش
ــرگردانی در دریا  فرار می کند. آنها پس از مدتی س
ــدت زیادی نمی گذرد  ــند، اما م به جزیره ای می رس
ــتی »گرگ دریا« را در ساحل جزیره  که روزی کش
مشاهده می کنند. آنها در کشتی کسی را نمی یابند 
جز ناخدا که او هم نابينا شده است و پی می برند که 
برادر »گرگ دریا« توانسته بر او پيروز شود و کارکنان 
کشتی را هم به استخدام خود درآورد. سرانجام آنها با 
وجود آزار و اذیت های »گرگ دریا« کشتی را تعمير 
ــاری ناخدا، او به تدریج فلج  می کنند. با وخامت بيم
می شود و پس از مدتی می ميرد و از سوی »ویدن« 

و دختر در دریا دفن می شود.
ــت و  ــر از اصطالحات دریانوردی اس ــن کتاب پ ای
ــياری دیگر از  ــتن آن مانند بس جک لندن در نوش
رمان هایش، از تجربه زندگی خود بهره گرفته است. 
از جمله نکات جالب در این داستان، گفت وگوهایی 
است که بين ناخدا و »ویدن« در مورد بزرگان عرصه 
ــد؛ مانند جان ميلتون،  ــه پيش می آی ادب و اندیش
شکسپير و به ویژه درباره حکيم عمر خيام و نظرات 
این شاعر و فيلسوف بزرگ پارسی در مورد ترجيح 

دادن زندگی با همه بيهودگی و مصایبش بر مرگ.
ــال 1907 راهی سفرهای دریایی  جک لندن در س
ــه دریاهای  ــد و ب ــای کره خاکی ش در اقيانوس ه
نيمکره جنوبی رفت؛ مسافرت هایی که سال ها بعد 
زمينه ساز نوشتن کتاب »داستان دریاهای جنوب« 
ــفرهای دریایی بود. سوار بر  ــد. او واقعاً عاشق س ش
ــتی به نقاط زیادی سفر می کرد و مشاهدات و  کش
تجربه های عينی وقایع و رخدادها در نوشته هایش 
متبلور می شد. »مارتين ایدن«، منتشرشده در سال 
1909 ميالدی، دیگر اثر فاخر و ماندگار جک لندن 
ــت که خوانندگان زیاد و البته خاصی در جهان  اس
داشته و دارد. این رمان داستان زندگی ملوانی است 
ــر فرودست جامعه به نام »مارتين ایدن« که  از قش
ــی در پی کار بوده، به زندگی کارگری خو  از نوجوان
گرفته و بعدها که ملوان شده، شرایط پست تر از آن 
را نيز تجربه کرده است؛ نوعی زندگی بی قيد و بند. 
ــته و چند ماه در  هر بار به دریا رفته با پولی بازگش
خشکی زندگی ولنگارانه خود را سپری کرده و باز 
هم سفری دیگر... البته او به خواندن داستان و شعر 
نيز عالقه داشته، به طوری که هر کتابی به دستش 

می رسيده، می خوانده است.
ــورژوا و مرفه  ــواده ای ب ــا خان ــب اتفاق ب او برحس
ــود. عالقه به دختر این خانواده باعث  ــنا می ش آش
می شود او با همه توان برای تغيير طبقه اجتماعی 
ــمکش،  خود در زندگی مبادرت ورزد. در این کش
ــت آورد تا  ــد درآمدی به دس ــن« می کوش »مارتي
ــبخت کند، اما روح سرکش او فقط  دختر را خوش
با نویسندگی آرام می گيرد و نویسندگی نيز برای او 

هرگز نان نمی شود. 
ــه دارد؛ مدتی باید  ــن ادام ــتان زندگی مارتي داس
ــا به دریا  ــد و ی ــد و مدتی بخواند و بنویس کار کن

بازگردد؛ کارهای دیگری انجام می دهد و به فروش 
داستان هایش نيز می پردازد، اما بخت با او یار نيست.
ــبانه روزی، مارتين ایدن با  ــير این تالش ش در س
آنارشيستی آشنا می شود که او را پند می دهد که 
به دریا بازگردد و هرگز با طبقه مرفه نياميزد. این بار 
زندگی اش وارد مرحله تازه ای می شود و عقایدش و 

به تبع آن، هدف زندگی اش نيز تغيير می کند.
ــرانجام بخت به او رو می کند،  در ادامه داستان، س
ــند و ثروتش نيز  ــروش می رس ــش به ف کتاب های
ــون که خود را  ــش می یابد. اما »مارتين« اکن افزای
مرفه می بيند، منزجر از بورژوازی، دست از نوشتن 
برمی دارد؛ زیرا باید پاسخی بيابد در برابر این پرسش 
ــان هایی که امروز او را از خود می دانند، در  که انس
ــال های فقر و بدبختی اش کجا بودند. در پایان،  س
هرچند او با رنج و زحمت به موفقيت دست می یابد 
ــق و سرخوردگی از  ــت در عش ولی به دليل شکس
جامعه بورژوازی خودکشی می کند؛ آن هم به طور 
سمبليک در دریا، جایی که در ابتدا، زندگی اش به 

عنوان یک دریانورد ساده از آنجا تأمين می شد.
شاید بتوان این اثر جاودانه را به منزله خودنوشتی از 
زندگی جک لندن با تفسير فلسفی انگيزه زنده بودن 
دانست. وی اثرش را خواسته یا ناخواسته تقدیم به 
همه کارگران می کند که شاید تنها کسانی باشند 
که زندگی شان معنایی متفاوت از منفعت در مقایسه 
با دیگران دارد. جک لندن، نخستين نویسنده موفق 
ــی رود. توانایی وی  ــمار م طبقه کارگر آمریکا به ش
ــه در روز باعث  ــش از یک هزار کلم ــتن بي در نوش
ــد تا در حدود 18 سال نویسندگی آثار مشهور  ش
ــياری خلق کند. پرکاری جک لندن را می توان  بس
در 51 کتاب و چندصد مقاله ای که به رشته تحریر 
درآورده است مشاهده کرد. او یکی از پردرآمدترین 
و پرخواننده ترین نویسندگان آمریکا در زمان خود 

محسوب می شد.
ــيار زیاد جک لندن را می توان  از نظر ادبی  آثار بس
ــتان کوتاه، مقاله و نمایشنامه تقسيم  به رمان، داس
کرد. جک لندن، غير از رمان هایی پيرامون زندگی 
ــور خود، داستان هایی ماجراجویانه و  کارگران کش
ــبيه »کليه و دمنه« نيز نوشته است. طبق نظر  ش
ــتر آثارش، منتقد  برخی مورخين ادبی، او در بيش
ــه سوسياليسم  ــرمایه داری و مدافع اندیش نظام س
است. او نظم سرمایه داری را مبتنی بر قانون گرگ ها 
می داند و با وجود جهان بينی التقاطی و متناقضش، 
نقش مهمی در رشد و بالندگی آثار ادبیـ  انقالبی 
ــته است و نسلی از نویسندگان این  ـ کارگری داش

ادبيات تحت تأثير آثار وی بوده اند.
»جک لندن«، هرچند به موفقيت های زیادی دست 
پيدا کرد، اما هرگز از آنچه به دست می آورد، احساس 
رضایت نداشت. او سال های آخر عمر خود را در نبرد 
ــه وی را روزبه روز از  ــپری کرد ک با بيماری هایی س
ــد به بهبودی خود دور و دورتر می کرد، تا آنکه  امي
سرانجام در نوامبر 1916 ميالدی، درحالی که تنها 

40 سال داشت، دیده از جهان فروبست.
هوش استثنایی و شخصيت مثبت اندیش وی در کنار 
تجربه های بسياری که از زندگی پر فراز و نشيب دوران 
ــده است تا بسياری  جوانی خود حاصل آورد، باعث ش
ــتان هایی  ــخصيت های داس از خوانندگان آثارش با ش
ــرار کنند. برخی از  ــت ارتباط نزدیکی برق که می نوش
مشهورترین آثار این نویسنده بزرگ عبارتند از: پاشنه 
آهنين، مارتين ایدن، سپيددندان، آوای وحش، گرگ 
ــوزان، پسر گرگ،  دریا، جان بارلی کورن، راه، آفتاب س
خدای پدران، بچه های یخ بندان، صداقت انسان، شوری 
در السينور، طاعون سرخ و... ، ضمن آنکه تعدادی فيلم 

نيز از روی آثار جک لندن ساخته شده اند.
ــری بيندازیم،  ــتان های جک لندن نظ اگر به داس
ــا برای زنده  ــگش ميان برف ه مردی که همراه س
ــز مهارت هایش چيز  ــد و ج ــدن تالش می کن مان
ــت از زندگی همه  ــتعاره ای اس ــری ندارد، اس دیگ
ــان ها و به دليل تشریح وضعيت چنين انسانی  انس
ــت که ما آثار جک لندن را با عالقه می خوانيم.  اس
در »برپا کردن آتش« وقتی موها،  انگشت ها و همه 
ــدد،  اندکی بعد، او به نمادی از  بدن مرد یخ می بن
اراده بدل می شود. نماد اراده انسانی که برای بقای 
خود بایستی پنجه در پنجه نيروی طبيعت بيفکند؛ 
اما همين قهرمان وقتی دیگر چيزی برای از دست 
ــدارد، با هدف گرم کردن خود و زنده ماندن  دادن ن
ــتانش تصميم می گيرد سگش  تا زمان یافتن دوس
ــر برنمی آید. در  ــد؛ هرچند از عهده این ام را بکش
ــان »مارتين ایدن« الیه دیگری نيز به الیه های  رم
ــخصيت بی پناه او اضافه می شود و از آن به بعد،  ش
ــه این هویت را  ــر به راحتی نمی توان گفت ک دیگ
فقط مبارزه برای بقا تشکيل می دهد و مبارزه برای 
تغيير شرایط زندگی نيز جزو خصایص او به شمار 
ــتی نوشته  می آید. خود جک لندن در نامه به دوس
است: »هدف روایت از تقابل دریانورِد رمان »مارتين 
ــت و اقشار متفاوت جامعه  ــق، سياس ایدن« با عش
آمریکا، در واقع نقدی است بر مفهوم فردگرایی ای 

که در تئوری نيچه تبلور می یابد«.
ــی که جک لندن تعریف می کند، در کنش ها  دنيای
ــود پيدا  ــخصيت های آثار او نم ــای ش و واکنش ه
ــال ها،  ــت س ــت. امروز هم پس از گذش ــرده اس ک
ــی مارتين ایدن که زندانی  خواندن صحنه خودکش
درونيات و نفسانيات خود بود، بيچارگی او را بازتاب 
می دهد: »... کشتی به مسير خود ادامه می داد و نور 
چراغ هایش در تاریکی گم می شد. انگيزه ای پنهانی 
او را به زندگی بازمی گردانيد و ندامت بی رحمانه ای 
سراپای وجودش را فراگرفته بود. تمایل بازگشت به 
ــوس، دیر شده  زندگی در او قوت می گرفت، اما افس
بود و دریای ناآرام طعمه خود را فرو می بُرد. ... صدای 
بلندی شنيد و احساس کرد دارد از نردبانی بی انتها 
ــه پایانی افتاد  ــقوط می کند. در اعماق، در نقط س
توی سياهی، همين قدر می دانست افتاده بود توی 
سياهی. و از لحظه ای که متوجه این نکته شد، دیگر 

چيزی نفهميد.« 
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