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9 شماره  197/دی ماه1391
بنــدر و دریـا

یادداشت  مدریمسوول

در ی��ک اقتصاد توس��عه یافته مبتنی بر محوریت دریا، بنادر و س��واحل چه 
ویژگی هایی باید دارا باش��ند؟ عالوه بر کرانه ها، پس��کرانه ها و فراساحل باید 
دارای چه مشخصاتی باشند؟ با مد نظر قرار دادن اهداف معین شده در سند 
چشم انداز بیست ساله کشور کرانه ها ،در افق 1404 می بایست داراي بنادری 
ایمن، هوش��مند، مدرن، مس��تقل، مجهز، کارامد، مشتری محور و پیشرو در 
منطقه و جهان باش��ند. بدیهی اس��ت که پس��کرانه ها و فراساحل نیز در این 
زنجیره باید عالوه بر ویژگی هایی پیشگفته توانایی ارایه خدمات و پاسخگویی 
ب��ه نیازهای بنادر را داش��ته  و به عبارت دیگ��ر از همه ظرفیتهای صنعتی، 
اقتصادی و سیاسی برای تحقق این امر  بهره گیرند. برای نیل به این اهداف  

یک نگاه راهبردي وجود دارد؛ توسعه دریا محور کشور.  
با این حال برای فراهم آوردن زمینه های توس��عه دریا محور نگاهی تحلیلی 
به وضعیت موجود کارگش��ا خواهد ب��ود. طبق نتایج مطالعات طرح مدیریت 
یکپارچه مناطق س��واحلي کشور )ICZM (، طول خطوط ساحلي جمهوري 
اسالمي ایران با احتساب جزایر و رودها 890 کیلو متر در شمال کشور دریاي 
مازندران و 4880 کیلو متر در جنوب کش��ور یعني س��واحل خلیج فارس و 
دریاي عمان اس��ت. هفت استان کش��ور در نوار ساحلي قرار دارند که بالغ بر 
22/5 درصد جمعیت کشور را در خود جاي داده اند. از هفت استان ذکر شده، 
استان مازندران و گلستان در شمال کشورند. میانگین تراکم نسبي جمعیت 
در اس��تان های ش��مالی رقمي حدود 120 نفر در کیلو متر مربع است. چهار 
اس��تان دیگر یعني خوزستان، بوشهر، هرمزگان و سیستان و بلوچستان هم 
که 12/5 درصد جمعیت ایران را در خود جاي داده اند. میانگین تراکم نسبي 
جمعیت در این چهار استان هم حدود 30 نفر در کیلومتر مربع است. این در 
حالي است که 20 درصد جمعیت جهان در محدوده 25 کیلومتري دریا و 39 
درصد جمعیت جهان در محدوده 100 کیلومتري دریا زندگي مي کنند. عالوه 
بر این 60 درصد شهرهاي جهان که جمعیتي بیش از 6 میلیون نفر دارند در 

سواحل یا در نزدیکي سواحل واقع شده اند. 
با وجود فاصله بین میانگین اقتصادهای دنیا و وضعیت موجود کشورمان در 
بهره گیری از امکانات ناش��ی از توس��عه مبتنی بر ظرفیتهای دریا و به منظور 
تحقق آرمان های مورد تاکید در س��ند چشم انداز بیست ساله کشور و اشاعه 

فرهنگ دریایی و بس��یج همه جانبه برای شکوفایی اقتصاد کشور با استفاده 
از ظرفیتهای خدادادی دریایی، ضروری اس��ت که بر راهکارهای تدوین شده 
مانند تالش مس��تمر با هدف توس��عه پایدار و پیوسته ایمنی و امنیت بنادر، 
ناوگان و آبراه ها؛تقویت ظرفیت های ترانزیتی کش��ور در مسیرهای مختلف؛ 
توجه به محیط زیست دریایی و سواحل؛ اعمال مدیریت جامع سواحل، بنادر و 
آبهای تحت مالکیت جمهوری اسالمی و بسط اقتدار مرجعیت دریایی با هدف 
ارتقای نقش بنادر کش��ور در زنجیره بین المللی حمل و نقل دریایی تاکیدی 

همه جانبه داشت. 
بیان راهکارهای یاد شده به این معنی است که نهادهای سیاستگذار در قوای 
س��ه گانه؛ نهادهای مالی، پولی، بیمه گر و بازار س��رمایه؛ نهادها و موسسات 
آموزش��ی؛ صنایع و متولیان س��ایر شقوق حمل و نقل مس��ئولیتی به اندازه 
مدیران و سیاستگذاران دریایی کشور دارند. اهمیت این موضوع به این دلیل 
است که توسعه فرایندی الزاما متناسب است و در صورت وجود هر نوع کاستی 
در هر یک از ابعاد مختلف امکان دستیابی به اهداف از پیش تعیین شده وجود 

نخواهد داشت.
عالوه بر موارد فوق، "جمعیت" عاملی بنیادی در تدوین اس��ناد چش��م انداز 
و شناس��ایی اولویتها است. همانطور که گفته ش��د اختالف معنی داری بین 
جمعیت س��اکن در سواحل ایران با سواحل سایر کشورها وجود دارد که این 
امر توسعه همه جانبه سواحل و بنادر کشور را با محدودیتهایی مواجه خواهد 
کرد. برنامه ریزی برای توسعه دریا محور کشور با تاکید بر عامل جمعیت امری 
حیاتی است اما حرکت در راستای این سیاست، نیازمند بررسی های دقیق و 

کارشناسی نهادهای ذیربط در کشور است. 
در این نوشتار فرصت کافی برای برشمردن عوامل متعدد تاثیر کذار بر توسعه 
دریا محور کش��ور نیست اما باید به صراحت گفت که سیاستهای یک جانبه 
گرایانه )مثال تاکید صرف بر عوامل اقتصادی یا فرهنگی و ...( پاسخی درخور 
به همراه نخواهد داشت و در عین حال توسعه همه جانبه کشور جز از طریق 

توسعه دریا محور کشور دشوار خواهد بود. 
محمد رضا امامی

توسعه دریا محور، 
نگاه راهبردي برای توسعه همه جانبه کشور
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مهن�دس س�ید عط�ا ال�ه 
ص�در، مع�اون وزي�ر راه و 
شهرس�ازي در مراسم آغاز 
به كار كنفرانس بین المللي 
لجستیك و زنجیره تأمین، 
با برشمردن مسیر تكاملي 
زنجیره تأمین و لجستیك، 
زنجی�ره تأمی�ن را ش�امل 
مراكز تولی�د، مراكز ذخیره 
س�ازي )انبار(، و سیس�تم 
توزيع، مصرف و حمل و نقل 

دانست.
مدیرعام��ل س��ازمان بن��ادر و 
دریانوردي در این کنفرانس که دانشجویان، پژوهشگران و دانشگاهیان حضور 
داش��تند، »زیرساخت حمل و نقل«، »وسیله حمل و نقل«، »موضوع حمل و نقل 
)بار و مسافر(« و »مقررات حمل ونقل« را ابعاد مشخص حمل ونقل برشمرد و 
مقررات حمل )اعم از بانک، بیمه، گمرك و کنترل شبکه راه( را مهم ترین عوامل 

مؤثر در لجستیک و زنجیره تأمین ارزیابي کرد.

كاهش قیمت تمام شده با ساختارمندسازي حمل ونقل ]
به رغم مهیا بودن زیرساخت هاي حمل ونقل، چنانچه سیستم و مدیریت یکپارچه 
حمل وجود نداش��ته باشد و ساختار حقوقي حمل و نقل چندوجهي از جایگاه 
قانوني الزم برخوردار نباشد، زنجیره تأمین و لجستیک دچار مشکالت اساسي 
ش��ده و قیمت تمام ش��ده کاال براي مصرف کننده به میزان قابل مالحظه اي 

افزایش پیدا مي کند. 
معاون وزیر راه  و شهرسازی در ادامه مطلب فوق و با اشاره به تقسیم بندی شبکه 
توزیع به ش��بکه هاي توزیع چند ضلعي و شبکه توزیع استار گفت: در شبکه 
توزیع به صورت استار مراکز توزیع باید به صورت کانون هاي اصلي در نظر گرفته 
ش��ود که به عنوان مناطق ویژه اقتصادي یا مناطق آزاد تجاري و صنعتي فعال 
بوده و از مزیت هاي این گونه مناطق برخوردار باشند؛ چراکه در غیر این صورت، 
قیمت تمام شده کاال ناشي از سیستم توزیع و حمل براي مصرف کننده گران 

خواهد شد.
معاون وزیر راه و شهرسازي با بیان اینکه در سیستم توزیع و لجستیک کاال به 
صورت ستاره )STAR( شبکه هاي اصلي حمل ونقل اعم از راه آهن و آزادراه ها 
قطب هاي داخلي را به قطب هاي محیطي )بنادر و دیگر مناطق مرزي( وصل 
مي کند، افزود: اعمال معافیت ها مانند معافیت سود و عوارض گمرکي و معافیت 
بر عوامل تولید ارزش افزوده در مناطق ویژه اقتصادي و مناطق آزاد تجاري سبب 
مي شود تا با سرمایه گذاري سرمایه گذاران در قطب هاي لجستیکي، قیمت تمام 

شده پایین تر بیاید و مردم از مزیت آن بهره مند شوند.

بنادر نسل سوم و امكان ايجاد ارزش افزوده و صادرات مجدد ]
مدیرعامل س��ازمان بن��ادر در ادامه با بیان اینک��ه 90 درصد کاالهاي تجارت 
بین المللي در دنیا از طریق دریا و کشتیراني جا به جا مي شود، گفت: سهم بنادر 

ایران نیز در صادرات و واردات کاالهاي کشور حدود 92 درصد است. 

وي به ایجاد مناطق لجستیک در بنادر اشاره کرد و گفت:  بنادر در سه نسل 
دسته بندي مي شوند. در بنادر نسل اول، صرفاً عملیات تخلیه و بارگیري کاال 
صورت مي پذیرد. بنادر نسل دوم، عالوه بر تخلیه و بارگیري نقش توزیع کاال را 
نیز ایفا مي کنند و بنادر نسل سوم عالوه بر فعالیت هاي تخلیه و بارگیري و توزیع 

کاال، نقش لجستیک و تأمین کاال را نیز برعهده دارند.
مهندس صدر با حایز اهمیت خواندن نقش لجستیک کاال در بنادر نسل سوم 
توضیح داد: در بنادر نسل سوم به عنوان مراکز لجستیک در زنجیره تأمین، کاالها 
و مواد اولیه پس از خارج س��ازي کاال از کانتینر )اس��تریپ( و انجام فرایندهاي 
تکمیلي روي آن، دوباره در کانتینر قرار مي گیرد )استافینگ(، بسته بندي شده 

و از آنجا به مراکز توزیع و مصرف منتقل مي شود.
معاون وزیر راه و شهرسازي اضافه کرد: بنادر چون منطقه ویژه اقتصادي و یا آزاد 
تجاري و صنعتي هستند، بهترین نقطه براي ایجاد ارزش افزوده روي کاالها، 
مواد اولیه و ایجاد محصول جدید براي ورود به کشور یا مراکز داخلي مصرف و 

یا صادرات مجدد از کشور محسوب مي شوند.
مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردي با بیان اینکه در حال حاضر بخش قابل 
توجهي از سرمایه گذاري ها در پسکرانه بنادر به عنوان مراکز ایجاد ارزش افزوده 
و لجس��تیک کاال توسط بخش خصوصي در دست انجام اس��ت و با اشاره به 
مناطق ویژه اقتصادي و مناطق آزاد تجاري بودن بنادر کشور افزود: در بندر امام 
خمیني )ره( در استان خوزستان، وسعت منطقه ویژه اقتصادي برابر 11 هزار 
هکتار است. در بندر امیرآباد در استان مازندران وسعت منطقه ویژه اقتصادي 
هزار هکتار است که براي سرمایه گذاري در نظر گرفته شده است و هم اکنون 
کارخانجات فوالد، سیمان، کاغذ و غیره در آن فعال هستند و توسعه آن تا 2 
هزار هکتار در نظر گرفته شده است. در بندر شهید رجایي در استان هرمزگان، 
منطقه ویژه اقتصادي 4 هزار و 800 هکتار اس��ت که س��رمایه گذاري بخش 

خصوصي در این مرکز براي ایجاد مرکز لجستیک کاال در دست انجام است. 

مزيت هاي ترانزيتي ايران براي لجستیك كاالهاي بین المللي ]
مهندس صدر با اشاره به عبور دو کریدور مهم شمال – جنوب )نوستارك( و 
شرق – غرب )تراسیکا( از ایران، آن را مزیت ویژه براي تأمین کاالهاي بین المللي 

در منطقه عنوان کرد و استفاده حداکثري از این فرصت را ضروري دانست.
وي اضافه کرد: هم اکنون ظرفیت تخلیه و بارگیري در بنادر کشور برابر 172 
میلیون تن در سال است که در پایان برنامه 5 ساله پنجم به 210 میلیون تن 

در سال افزایش خواهد یافت. 
به گفته وی، عملکرد تخلیه و بارگیري کاال از بنادر کشور در سال گذشته، بالغ 
بر 135 میلیون تن بوده است. البته میزان جابه جایي کاال در داخل کشور با 

صدور بارنامه، حدود 500 تا 600 میلیون تن کاال بوده است.
ایشان در ادامه نتیجه گیري کرد: اگر متوسط قیمت هر تن کاالي جا به جا شده 
را هزار دالر در نظر بگیرید، متوجه مي شوید که چه ثروت عظیمي در شبکه 
حمل و نقل کشور در حال جا به جا شدن است و به این خاطر زنجیره تأمین و 

لجستیک کاال بسیار حایز اهمیت است. 
مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردي در بخش دیگري از سخنانش با اشاره به 
انجام مطالعات جامع توسعه بنادر بازرگاني کشور گفت: بر پایه این مطالعات، 
ظرفیت بنادر بازرگاني کشور در راستاي تحقق چشم انداز 1404 باید تا 2 برابر 

افزایش یابد. 

توسعه بنادر، ضرورت توسعه مراكز لجستيك و تأمين كاال
مدیرعامل سازمان بنادر در کنفرانس بین المللی لجستیک و زنجیره تأمین مطرح کرد:
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مديرعامل سازمان بنادر و دريانوردی از پیشرفت 40 درصدی عملیات 
طرح توسعه بندر شهید بهشتی خبر داد.

به گ��زارش خبرنگار ماهنامه »بندر و دریا«، س��یدعطاءاله صدر درباره طرح 
توسعه بندر شهید بهش��تی چابهار اظهار داشت: این پروژه به عنوان یکی از 
طرح های مهر ماندگار، تا پایان دولت دهم به بهره برداری می رسد و این بندر 
به عنوان تنها بندر اقیانوسی ایران در جنوب شرقی کشور واقع شده که دروازه 

توسعه محور شرق محسوب می شود.
وی ب��ا بیان اینکه این بندر با فاصله کمی به اقیانوس هند متصل می ش��ود، 
اضافه کرد: طرح توسعه ای که سازمان بنادر و دریانوردی برای این بندر درنظر 
گرفته اس��ت، افزایش ظرفیت از 2 میلیون تن به 6 میلیون تن اس��ت که با 

سرعت مطلوبی در حال انجام است.

بهره برداري از بندر چابهار تا پايان دولت دهم ]
معاون وزیر راه و شهرس��ازی با اش��اره به اینکه این پروژه به عنوان طرح مهر 
ماندگار در مصوبات دولت قرار گرفته اس��ت، یادآور شد: برنامه داریم تا پایان 
دولت دهم این پروژه به بهره برداری برس��د تا بخش��ی از کاالهای مورد نیاز 
استان های شرق کشور نظیر سیستان و بلوچستان، خراسان جنوبی، خراسان 
رضوی، خراس��ان شمالی و استان های مجاور و همچنین کشورهای همسایه 
ترکمنستان، قرقیزستان، افغانستان، پاکستان و قزاقستان، از طریق این بندر 

اقیانوسی تأمین شود.
مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی ضمن تأکید بر اینکه با طرح توسعه بندر 
چابهار، ترانزیت کاال از این بندر اقیانوسی توسعه می یابد، افزود: سرمایه گذاری 
در این بندر ابتدا در قالب فاینانس بود، یعنی 15 درصد توسط سازمان بنادر 

و دریانوردی و 85 درصد توسط فاینانسر تأمین می شد.
معاون وزیر راه و شهرس��ازی افزود: به دلیل بروز مش��کالت و اعمال برخی 
تحریم ها از س��وی استکبار جهانی، جذب فاینانس خارجی برای این بندر با 
مشکل مواجه شد، بنابراین دولت تصمیم گرفت از محل فروش اوراق مشارکت 

سهم طرح توسعه بندر چابهار را تأمین کند. 

مدیرعامل س��ازمان بنادر و دریانوردی تصریح کرد: در حال 
حاضر مجوز انتش��ار اوراق مشارکت اخذ شده که امید است 
در آینده ای نزدیک با انتش��ار اوراق مش��ارکت، بخش��ی از 

درآمد ها به این بندر اختصاص یابد.
معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه سرمایه گذاری در 
بخش دریایی و بندری جزو فعالیت های س��ودآور اقتصادی 
است، اضافه کرد: در این بخش بازگشت سرمایه حتی ظرف 
دو تا س��ه س��ال صورت می گیرد؛ حجم کاالهای وارداتی و 
صادراتی کش��ور رو به رشد اس��ت و عماًل این مورد موجب 

می شود مردم از این طریق سود قابل توجهی حاصل کنند.
صدر با اش��اره به اینکه پیمانکار طرح توس��عه بندر چابهار، 
ق��رارگاه خاتم االنبیاء اس��ت، تصریح کرد: بخش��ی از هزینه 
اجرای این پروژه فعاًل از محل منابع داخلی سازمان بنادر در 
حال انجام اس��ت و بخش دیگر از محل فروش اوراق مشارکت 

تأمین می شود.
مدیرعام��ل س��ازمان بنادر و دریان��وردی افزود: پیش بینی می ش��ود رقم 
اختصاصی از محل فروش اوراق مشارکت به بندر شهید رجایی بندرعباس، 
بندر امیرآباد و بندر ش��هید بهش��تی چابهار 300 میلیارد تومان باشد که 

بسیار قابل توجه است.
معاون وزیر راه و شهرس��ازی با اش��اره به اینکه طرح توس��عه بندر شهید 
بهش��تی چابهار تا پایان دولت دهم به اتمام می رسد، اضافه کرد: در زمان 
توس��عه این بندر در خصوص جابه جایی مرجان ها مشکل محیط زیستی 
به وجود آمد که س��ازمان بنادر با تخصص��ی خاص و دقیق، طبق آخرین 
استاندارد ها مرجان ها را جابه جا کرد تا در توسعه این بندر، به مرجان های 

دریایی لطمه ای وارد نشود.
مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی با بیان اینکه در حال حاضر پیشرفت 
طرح توس��عه بندر چابهار 40 درصد برآورد می شود، ادامه داد: همچنین 
طرح توسعه بندر ش��هید رجایی بندرعباس، بیش از 80 درصد پیشرفت 

دارد که امسال به بهره برداری می رسد.
مع��اون وزی��ر راه و شهرس��ازی ب��ا بی��ان اینک��ه ایج��اد ظرفیت های 
س��رمایه گذاری بخش خصوصی در بنادر مهم است، گفت: بنادر عالوه 
ب��ر نقش تخلیه و بارگیری باید بتوانند در تولید و توزیع، لجس��تیک و 
زنجیره تامین کاال نقش آفرین باش��ند که این امر در قالب بنادر نس��ل 

سوم اجرایی می شود.
مدیر عامل س��ازمان بنادر و دریانوردی افزود: در این راستا پسکرانه بنادر 

توسعه یافته و سرمایه گذاری ها انجام شده است.
صدر اظهار داش��ت: با ایجاد مراکز اقتصادی و کارخانه های تولیدی، ایجاد 
س��یلوهای غالت و ترمینال کانتینرهای ایجادشده، توسعه بنادر نسل سوم 

در کشور محقق شده است. 

بهره برداري از دروازه توسعه محور شرق در سال 92
معاون وزیر راه و شهرسازي با اشاره به پیشرفت 40 درصدي طرح توسعه بندر چابهار:
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انتشار 300 ميليارد تومان اوراق مشاركت 
برای طرح توسعه بندر چابهار

 معاون برنامه ریزی، اداري و مالي سازمان بنادر خبر داد:

وزير امور خارجه كه به همراه استاندار سیستان 
و بلوچس�تان براي بازديد از طرح توسعه بندر 
شهید بهشتي به بندر چابهار رفته بود، هدف از 
اين سفر  را پیگیری يكسری برنامه ها و عملیات 
اجرايی طرح توس�عه بندر ش�هید بهش�تی و 

بررسی مسايل مرزهای اقتصادی اعالم كرد.
علي اکبر صالحي، وزیر امور خارجه کش��ورمان افزود: 
بندر چابه��ار باوجود موقعیت اس��تراتژیکی، قابلیت 

هاب شدن انواع ترانزیت از کاال تا انرژی را دارد.
وی افزود: به لحاظ جایگاه ممتاز اس��تان سیس��تان 
و بلوچس��تان در ترانزیت کاال، ان��رژی، گاز و برق به 
کش��ورهای همس��ایه برای ما اهمیت به سزایی برای 

توسعه اقتصادی کشور دارد.
صالحی اظهار داشت: وزارت امور خارجه بنا به وظایف 
ذات��ی خود از طری��ق فراهم کردن ارتب��اط با دنیای 
خارج و برقراری روابط سیاس��ی و اقتصادی، فرهنگی 
و اجتماعی با کشورهای همسایه از جمله افغانستان، 
پاکستان و کشورهای آسیای میانه در چند ماه آینده 
درصدد فعال س��ازی کریدور شمال و جنوب است که 
کشورهای عمان، قطر، ایران، ترکمنستان، ازبکستان و 

قزاقستان توافقنامه آن را به امضا رسانده اند.
وي ادام��ه داد: با رایزنی های اقتصادی با کش��ورهای 
همس��ایه موضوع ترانزی��ت کاال از بندر چابه��ار را با 
جدیت پیگیری می کنیم و امیدواریم در چند ماه آینده 

به زودی عملیاتی شود.
وی تصریح کرد: انعقاد تفاهم نامه هایی که با کشورهای 
پاکس��تان و افغانس��تان برای ترانزی��ت کاال از طریق 
بندر چابهار انجام ش��ده، می تواند خبر خوش��ی برای 

فعال سازی این بندر باشد.
صالحي افزود: ارزیابی اینجانب از بندر چابهار خصوصاً با 
اجرای طرح توسعه، آینده ای روشن است و امیدواریم با 
گشایش فاز نخست طرح در چند ماه آینده، شاهد رشد و 

شکوفایی و ایجاد اشتغال در بین جوانان منطقه باشیم. 

معاون برنامه ريزی، اداري و مالی سازمان بنادر با اشاره به فروش 100 
میلیارد تومان اوراق مشاركت تخصیصی برای دو پروژه بندر چابهار، 
از اقدام�ات الزم و در دس�ت انجام برای انتش�ار 300 میلیارد تومان 

اوراق مشاركت براي طرح توسعه اين بندر خبر داد. 
محمدرضا امامی اظهار داشت: سازمان بنادر و دریانوردی طرح های توسعه ای 
بس��یاری را در بخش بندری و دریایی و به خصوص در نوار ساحلی در دست 

اجرا دارد.
وی ادام��ه داد: یکی از اه��داف و برنامه هایی که توس��ط مدیریت راهبردی 
س��ازمان بنادر و دریانوردی در دس��تور کار قرار گرفته، احیای نوار ساحلی و 

استفاده از دریا برای توسعه کشور و در واقع توسعه دریامحور است.
 معاون برنامه ریزی، اداری و مالی س��ازمان بن��ادر و دریانوردی با بیان اینکه 
برای توس��عه دریامحور الزم اس��ت پروژه های بزرگ با هزینه های س��نگین 
تعریف ش��ود، گفت: در این راستا طرح های توسعه ای در بندر شهید بهشتی 
چابهار، بندر شهید رجایی بندر عباس و دیگر بنادر جنوبی در حال اجرا است 
که در قالب موج ش��کن  که بعداً به بنادر کوچک چندمنظوره تبدیل ش��دند، 

اجرا شد که هدف استفاده بهینه از نوار ساحلی است.
امام��ی ادامه داد: با توجه ب��ه اینکه اجرای چنین پروژه هایی برای س��رعت 
در اتمام، نیازمند نقدینگی اس��ت، س��ازمان بنادر و دریانوردی فروش اوراق 

مشارکت را در چند مرحله آغاز کرده است.
 مع��اون برنامه ریزی، اداری و مالی س��ازمان بنادر و دریان��وردی تأکید کرد: 
هزینه پروژه های توس��عه ای سازمان بنادر و دریانوردی از محل منابع داخلی 
این س��ازمان، ج��ذب منابع مالی خارج��ی و فروش اوراق مش��ارکت تأمین 

می شود.
امامی با اش��اره به درخواست سازمان بنادر و دریانوردی از دولت برای انتشار 
مرحله دوم اوراق مش��ارکت این س��ازمان اضافه کرد: در س��ال گذشته، رقم 
100 میلیارد تومان تخصیصی برای دو پروژه بندر چابهار داش��تیم و امسال 
هم اقدامات الزم برای اجرای 300 میلیارد تومان پروژه در حال انجام اس��ت 
که در قالب رقم های 100 میلیارد تومانی در حال اجرا بوده و صورت جلسه 

آن نیز به امضا رسیده است.
 معاون برنامه ریزی، اداری و مالی سازمان بنادر و دریانوردی اظهار امیدواری 
ک��رد که با تزری��ق این نقدینگ��ی به بخش ساخت وس��از س��ازمان بنادر و 
دریانوردی و س��ایر طرح هایی ک��ه به تجهیز بنادر کمک می کنند، توس��عه 
دریامحور ش��تاب گیرد و نوار س��احلی با اس��تفاده از این پتانسیل خدادادی 

برای توسعه کشور رونق یابد. 

ترانزیت كاال از چابهار 
را با جدیت پيگيری 

می كنيم

وزیر امور خارجه در بازدید  از 
طرح توسعه

 بندر شهید بهشتي:
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س�ازمان بنادر و نیروی دريايی ارتش قرارداد همكاری پیرامون پايش 
آب های تحت حاكمیت كشور را با واحدهای پروازی امضا كردند.

ب��ه گزارش خبرنگار ما، در اجراي مفاد کنوانس��یون جس��ت وجو و نجات 
دریایي )SAR( و همچنین پایش و مقابله با آلودگي هاي محیط زیس��ت 
دریای��ي ش��امل دو کنوانس��یون بین الملل��ي OPRC و MARPOL و 
پروتکل OPRC-HNS که س��ازمان بنادر و دریانوردي متعهد به اجراي 
الزامات آنها است، سازمان و نیروي دریایي ارتش جمهوري اسالمي ایران 
اقدام به تمدید و عقد قرارداد بهره برداري از سه فروند بالگرد ویژه دریایي 
و ی��ک فروند هواپیماي گش��ت دریای��ي کردند که مدت ای��ن قرارداد 2 
س��ال و شروع آن از 91/9/15 اس��ت. عمده فعالیت پروازهاي بالگردها و 
هواپیما در مناطق دریایي و مسیرهاي پرتردد کشتیراني در خلیج فارس، 
تنگه هرمز، دریاي عمان و دریاي خزر صورت می پذیرد. مدل بالگردهاي 
تح��ت قرارداد عبارتند از یک فروند سیکورس��کي از نوع 3D-SH که در 
بندرعباس مس��تقر است و از جزیره کیش در بخش میاني خلیج فارس تا 
بن��در چابهار و خلیج گواتر در دریاي عمان به طول 1200 کیلومتر را زیر 
 212-AB از نوع BELL پوشش عملیاتي قرار می دهد و دو فروند بالگرد
که فروند اول در بندر بوش��هر مستقر است و ش��مال خلیج فارس از بندر 
امام )ره( تا بخش میاني خلیج فارس )جزیره کیش( به طول 800 کیلومتر 
و فروند دوم از این نوع بالگرد در بندر انزلي مس��تقر اس��ت که سواحل و 
مناطق دریایي خزر از بندر آس��تارا تا بندر ترکمن به طول 700 کیلومتر 
را زی��ر پوش��ش عملیاتي براي جس��ت وجو و نج��ات و همچنین پایش و 
مقابله با آلودگي هاي محیط زیس��ت دریایي قرار می دهند. همچنین یک 
فروند هواپیماي دوموتوره مدل Friendship( 27-F( ویژه گشت هاي 
هوایي به کار گرفته ش��ده که عمدتاً ماموریت ه��اي آن پایش هاي هوایي 
براي کنترل کش��تي ها در خطوط کشتیراني و مقابله با آلودگي هاي نفتي 
در دریا اس��ت. از ای��ن هواپیما نیز در بخش جس��ت وجو و نجات دریایي 
براي جست وجوي شناورهاي مضطر و همچنین شناسایي کشتي هایي که 

ایجاد آلودگي می کنند، استفاده مي شود. 

واحدهای پروازی ارتش
مسوول پایش  آب های حاكميتی

بر اساس قرارداد 2 ساله

بسترسازي بهره گيری از خزر
با گزارش به ریيس جمهوری

رییس کمیسیون امنیت ملی مجلس
 در اجالس ملي دریاي خزر خبر داد:

پیشنهادهای بسترسازی الزم برای بهره گیری از دريای خزر مكتوب 
به ريیس جمهوری اعالم می شود.

به گزارش خبرنگار »بندر و دریا« و به نقل از روابط عمومی استانداری مازندران، 
عالء الدین بروجردی، رییس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس 
شورای اسالمی با استقبال از پیشنهادهای استاندار مازندران درباره بسترسازی 
الزم برای بهره گیری از دریای خزر تاکید کرد: دولت باید از این پیش��نهادها 

حمایت عملی کرده و آنها را تصویب کند.
وی اف��زود: ما ه��م با حمایت جدی از این پیش��نهادها، آنه��ا را مکتوب به 

رییس جمهوری اعالم می کنیم.
بروجردی با اش��اره به برگزاری دومین همایش ملی دریای خزر در مازندران 
افزود: پیگیری رژیم حقوقی دریای خزر، توس��عه پرورش ماهیان خاویاری و 
اس��تفاده بهینه از این ثروت ملی، تقویت راه های ارتباطی شمال به جنوب، 
تالش برای استحصال سوخت های فسیلی از بستر دریای خزر، برقراری امنیت 
این دریا تنها توسط کشورهای حاشیه خزر، بررسی پیشنهاد تشکیل مجمع 
مجالس کشورهای حاشیه خزر و پیگیری تاسیس سازمان اقتصادی کشورهای 

همسایه خزر از جمله مهم ترین اهداف برگزاری این همایش ملی است.
افزايش 2 برابري ظرفیت بنادر مازندران

سید علی اکبر طاهایی، استاندار مازندران نیز بنادر استان مازندران را ظرفیت 
مطلوبی در راس��تای ترانزیت اقتصادی دریای خزر دانس��ت و اذعان داشت: 

ظرفیت بنادر مازندران در دولت نهم و دهم به 2 برابر افزایش یافت.
وی حضور جمهوری اس��المی در دریای خزر را چشمگیر و با اقتدار توصیف 
کرد و افزود: امروز در حوزه اکتشاف نفت تالش و همت شایان توجهی توسط 

متخصصان ایران اسالمی در دریای خزر صورت می گیرد.
طاهایی با اشاره به ظرفیت های فراوان اقتصادی استان مازندران تصریح کرد: 
اگر تعامل و ارتباطات بین استان های همجوار کشورهای حاشیه دریای خزر 
تقویت ش��ود، به خوبی می توان از ظرفیت های تجاری و اقتصادی دو طرف 

استفاده کرد.
نماینده عالی دولت در این استان با بیان اینکه امسال بیش از 2 میلیون تن 
مرکبات و کیوی در مازندران تولید ش��د، خاطرنشان کرد: برای بیش از یک 

میلیون تن از این محصوالت، مشتری در کشورهای حاشیه خزر وجود دارد.
وی تولید گل و گیاه و خاویار در مازندران را نقطه عطفی در توسعه تجارت 
دانست و اظهار داشت: امروز نام خاویار در اروپا به نام ایران شناخته شده است 
که باید با توسعه فعالیت های شیالتی و فراهم کردن شرایط صادرات، از این 

امتیاز ویژه به نحو احسن استفاده شود.
استاندار مازندران ادامه داد: برای استفاده از دریا و هم استفاده گردشگری در 
س��احل نیازمند زیرساخت های الزم هستیم که با کمک و همکاری دولت و 

مجلس باید این مهم تحقق یابد.
طاهایی منطقه ویژه اقتصادی بندر ش��هید هاشمی نژاد )امیرآباد( را فرصت 
مناسبی برای سرمایه گذاران بخش خصوصی دانست و تصریح کرد: این منطقه 
با هدف جذب و جلب سرمایه گذاری ایجاد شده و آمادگی کامل برای حمایت 

از بخش خصوصی وجود دارد. 
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نخس�تین اجالس دو روزه سران مراجع دريايی كشورهای منطقه 
دريای س�یاه و دريای خزر آذرماه امس�ال در شهر بندری باتومی 

كشور گرجستان برگزار شد.
به گزارش خبرنگار ما، در این نشست که مقامات دریایی 11 کشور ساحلی 
به همراه 7 س��ازمان بین المللی و منطقه ای حضور داش��تند از جمهوری 
اسالمی ایران، سیدعلی اس��تیری، عضو هیأت عامل و معاون امور دریایی 
سازمان بنادر و دریانوردی و علی اکبر مرزبان، نماینده ثابت سازمان و معاون 

نماینده دایم کشورمان نزد آیمو شرکت کردند.
برپایه این گزارش، این نشس��ت با هدف همکاری منطقه ای میان مراجع 
دریایی کش��ورهای س��احلی دریای خزر و دریای سیاه برگزار شده است. 
در صبح روز اول نشس��ت، ابتدا مقامات دریایی کشورهای ایران، اوکراین، 
آذربایجان، بلغارس��تان، گرجس��تان، رومانی و ترکیه آخرین دستاوردها و 
پیشرفت های خود در زمینه های مختلف دریایی را تشریح و نقش مراجع 

دریایی در توسعه پایدار کشورشان را بیان کردند. 
در عص��ر روز اول اجالس، مقامات و کارشناس��ان س��ازمان بین المللی 
دریانوردی راجع به موضوعات مهمی همچون طرح ممیزی دولت های 
عضو آیم��و، فعالیت آتی آیمو راجع به حفظ محیط زیس��ت دریایی و 
چالش های جدید ظرفیت س��ازی کش��ورها، برنام��ه یکپارچه همکاری 
منطقه ای آیم��و، راهنمای اجمالی تهیه سیاس��ت دریایی ملی و تهیه 
پروفای��ل دریایی کش��وری، مطالبي ارایه ش��د. پس از آن مس��ووالن 
سازمان های بین المللی و منطقه ای مدعو درباره وضعیت فعلی همکاری 
منطقه ای و زمینه های همکاری بیشتر بالقوه در آینده صحبت و تبادل 

نظر کردند. 
بازدید مقامات مراجع دریایی به همراه مسووالن و کارشناسان سازمان های 
بین الملل��ی و منطقه ای از آکادمی دریانوردی بندر باتومی در روز دوم این 

اجالس صورت گرفت.

تمجید از پیشگامي ايران در تامین ايمني دريايي ]
در نشس��ت سران و مقامات دریایی کشورهای حوزه دریای خزر و دریای سیاه در 
بندر باتومی گرجستان، کلیپ کوتاه مانور تجسس و نجات و مقابله با آلودگی دریایی 
که در اواسط مهرماه سال جاری در بندر نوشهر برگزار شد، برای حاضرین در نشست 
به نمایش گذاش��ته شد. ارایه این فیلم کوتاه 11 دقیقه ای مورد توجه همگان قرار 
گرفت و تحسین اغلب هیأت های نمایندگی از جمله وزیر اقتصاد و توسعه پایدار 

گرجستان و دبیر کل آیمو را برانگیخت.
 رییس مرجع دریایی کشور گرجستان و همچنین نمایندگان کشورهای 
ترکیه، رومانی، بلغارستان، نماینده دانشگاه جهانی دریانوردی و مدیر بخش 
همکاری ه��ای فنی آیمو در مواجهه با هیأت نمایندگی ایران متش��کل از 
سیدعلی استیری و علی اکبر مرزبان، اجرای موفقیت آمیز این مانور آمادگی 

با تجهیزات دریایی و هوایی در دریای خزر را شادباش گفتند. 
»گرگی« وزیر اقتصاد و توسعه پایدار گرجستان و سکیمیزو، دبیر کل آیمو نیز 
ضمن شادباش گویی به ایران بابت مانور برگزارشده، اظهار داشتند که از دیدن 
این کلیپ زیبا بسیار خوشحال شده و تحت تأثیر قرار گرفتند و آن را گام بزرگی 
برای تحقق اهداف آیمو دانستند. مدیر مرجع دریایی گرجستان نیز با بیان اینکه 
این کشور هم در سال 2011 میالدی اقدام به برگزاری مانور مشابهی کرد، اما 

آن را هرگز قابل قیاس با آنچه که توسط ایران صورت گرفت، ندانست.
اس��تیری و مرزبان نیز در مالقات های جداگانه با مقامات دریایی کش��ورهای 
حاضر و نمایندگان س��ازمان های بین المللی و منطقه ای، امکانات و تجهیزات 
تجسس و نجات و مقابله با آلودگی دریایی نشان داده شده در فیلم مانور بندر 
نوشهر را بخش کوچکی از مجموع امکانات و تجهیزات موجود در بنادر ایران 
دانسته و بیان داشتند که در راستای نیل به اهداف ملی و بین المللی و اجرای 
درست کنوانسیون های تجسس و نجات و نیز OPRC/HNS، سازمان بنادر و 
دریانوردی جمهوری اسالمی ایران سرمایه گذاری های هنگفتی از یک دهه اخیر 
به این طرف کرد و میلیون ها دالر تجهیزات پیشرفته در زمینه تجسس و نجات 
و مقابل��ه با آلودگی دریایی خرید و ای��ن اقدامات حکایت از این دارد که ایران 

همواره خود را متعهد به اجرای مقررات پذیرفته شده از سوی آیمو می داند. 

تشریح دستاوردهای دریایی ایران در جمع مقامات كشورهای حوزه دریای سياه و دریای خزر
در اولین اجالس سران مراجع دریایی منطقه انجام شد:



مديركل قوه قضايیه اس�تان سیستان و بلوچس�تان با اشاره به اهمیت 
و جايگاه بندر چابهار در منطقه به ويژه در گس�ترش مس�ايل اقتصادی، 
هدف از اين ديدار را اطالع از روند پیش�رفت طرح توس�عه و اهداف از 
پیش تعیین شده اين بندر اقیانوسي عنوان كرد و اقدامات انجام شده در 

اين بندر را رضايت بخش دانست.
حجت االس��الم والمس��لمین حمیدی در دیدار از اس��کله های در دست ساخت، 
موج ش��کن ها و عملیات الیروبی، اقدامات توسعه اي س��ازمان بنادر و دریانوردي 

را قابل توجه دانست.
حمی��دی با بی��ان اینکه اداره کل بنادر و دریانوردی و س��ازمان بنادر در اهداف 
و رس��الت هایی که برای خود در پیش��برد طرح توسعه تعیین کرده، موفق بوده؛ 
اظهار امیدواری کرد که س��ایر دستگاه های مرتبط با حوزه حمل ونقل به خوبی 

بتوانند ایفای نقش کنند.
وي در پاس��خ به پرسش��ی مبنی بر اینکه نقش قوه قضاییه در مسایل اقتصادی 
به ویژه توس��عه بندر چابهار چیست، گفت: نقش نهاد اقتصادی و قضایی دوسویه 
است و تاثیر به سزایی بر یکدیگر دارند؛ به گونه ای که نهاد اقتصادی خصوصاً بندر 
در اش��تغال و امنیت تاثیرگذار اس��ت و این امر باعث پیشگیری و کاهش جرایم 
و س��رقت در منطقه خواهد ش��د. از طرفی قوه قضاییه در پیش��برد طرح ها، در 

صورتی که مشکلی بین نهادها و مجریان پیش آید، پشتیبانی قضایی می کند.
وی طرح توس��عه بندر چابهار را بس��یار امیدوارکننده دانس��ت و ابراز امیدواري 
کرد که مس��ووالن امر با تامین اعتبار به موقع، اتمام این پروژه ملی را به زودي 

رقم بزنند. 

دیدار مدیر كل قوه قضایيه 
سيستان و بلوچستان

 از طرح توسعه
بندر شهيد بهشتی
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طي نشس��تي در بندر نوش��هر، پروژه »احداث راه دسترس��ي بندر به جاده 
کمربندي« و »تملک 200 هکتار از اراضی پشتیبانی بندر« با هدف توسعه 

منطقه ویژه اقتصادي بندري مورد بررسي قرار گرفت.
به گزارش »بندر و دریا«، در این نشست که معاون عمراني استانداري مازندران، 
نماینده مردم نوشهر و چالوس و مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردي حضور 
داش��تند، بر احداث راه دسترسی به کمربندی و تملک 200 هکتار از اراضی 

پشتیبانی بندر نوشهر به عنوان طرح هاي مهم توسعه اي تاکید شد. 

نوشهر؛ بندر لجستیك تهران و استان های البرز، قم و مركزی ]
مهندس س��ید عطاءاله صدر، معاون وزیر راه و شهرس��ازی با بیان اینکه با احداث 
آزادراه تهران - شمال، بندر نوشهر به عنوان بندر لجستیک تهران و استان های البرز، 

قم و مرکزی مطرح خواهد شد بر ضرورت توسعه همه جانبه این بندر تاکید کرد.
وی در جلس��ه بررسی راهکارهای توسعه منطقه ویژه اقتصادی بندر نوشهر 
که با حضور هاشمی معاون امور عمرانی استانداری مازندران، نماینده مردم 
نوش��هر و چالوس در مجلس شورای اسالمی، اعضای هیات عامل سازمان و 
سایر مسوولین ذی ربط استانی و شهرستانی برگزار شد، با اعالم این مطلب 
افزود: بندر قدیمی نوشهر در آستانه تحولی جدید است و تنها راه نجات بندر 
نوشهر و کاهش مشکالت ترافیکی شهرستان، احداث راه دسترسی بندر به 

کمربندی نوشهر است. 
وی احداث راه دسترسی به کمربندی و تملک 200 هکتار از اراضی پشتیبانی 
بندر نوشهر را از مهم ترین طرح های توسعه ای منطقه ویژه اقتصادی بندر نوشهر 
عنوان کرد و افزود: س��ازمان بنادر و دریانوردی آماده همکاری با دستگاه های 

ذی ربط استانی و شهرستانی برای اجرای این پروژه های مهم ملی است. 

قول مساعد مسووالن بر حمايت از اجرايي شدن طرح هاي بندري  ]
در ابتدای این جلسه مهندس سیدنبی سیدپور، مدیرکل بنادر و دریانوردی 
استان مازندران طی سخنانی با اشاره به رشد 23 درصدی عملکرد اداره کل 
طی 9 ماهه سال جاری خواستار همکاری و مساعدت مسووالن ذی ربط برای 

تکمیل طرح های توسعه ای این بندر شد. 
در ادامه دکتر قاس��م احمدی، نماینده مردم نوش��هر و چالوس در مجلس 
شورای اسالمی طی سخنانی ضمن قدردانی از زحمات و خدمات انجام شده 
در راستای توس��عه بندر نوشهر طی سال های اخیر، بر ضرورت مشارکت و 
همکاری بیشتر مسووالن دستگاه های ذی ربط برای توسعه همه جانبه بندر 
نوشهر به ویژه احداث راه دسترسی به کمربندی و تملک 200 هکتار از اراضی 
به عنوان پسکرانه عملیاتی بندر نوشهر، اطاله موج شکن غربی و فراهم کردن 

بستر الزم برای بهره مندی از مزایای منطقه ویژه اقتصادی تاکید کرد. 
همچنین هاش��می، معاون امور عمرانی استانداری مازندران از عزم جدی و 
حمایت همه جانبه مس��وولین اس��تان برای احداث دو پروژه مهم توسعه ای 
بندر نوشهر در زمینه ایجاد راه دسترسی بندر به کمربندی و تملک اراضی 
پشتیبانی خبر داد و گفت: برای اجرایی شدن این دو مصوبه اقدامات خوبی 
صورت گرفته است و با توجه به تایید این موضوع در کمیسیون امور زیربنایی 
دولت و دستور مساعد وزیر جهاد کشاورزی امیدواریم عملیات اجرایی آن در 

آینده نزدیک آغاز شود. 
در پایان این جلس��ه، نماینده مردم نوشهر و چالوس به همراه مدیرعامل و 
اعضای هیأت عامل س��ازمان بنادر و دریانوردی از طرح های در دست اقدام 
منطقه ویژه اقتصادی بندر نوشهر بازدید کردند و از نزدیک در جریان روند 

پیشرفت فیزیکی پروژه ها قرار گرفتند. 

بندر نوشهر در آستانه تحولی جدید
در نشست مسووالن ارشد مازندران و سازمان بنادر عنوان شد:
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بندر نخل ناخدا در بندرعباس در حال احداث اس�ت و بر اس�اس 
برنامه قرار بر اين ش�ده تا پايان س�ال 92 به بهره برداری برس�د. 
موقعیت اس�تراتژيك اين بندر در اس�تان هرمزگان موجب شده 
كه اين طرح در زم�ره طرح های مهر ماندگار دولت قرار گیرد تا با 

تزريق بودجه شتاب بیشتری در ساخت آن ايجاد شود.
چندي پیش بازرس��ان طرح های مهر ماندگار کش��ور از بندر چندمنظوره 
نخ��ل ناخ��دا در بندرعباس ب��ه عنوان یک��ی از پروژه های مه��ر ماندگار 
هرمزگان بازدید کردند تا با مشاهده روند پیشرفت پروژه، مقدمات تزریق 

پروژه برای مراحل بعدی را فراهم کنند. 
معاون مهندس��ی و عمران اداره کل بن��ادر و دریانوردی هرمزگان در این 
بازدید ضمن تش��ریح عملیات اجرای پروژه بندر چندمنظوره نخل ناخدا 

طول موج شکن این پروژه را 4 هزار و 130 متر اعالم کرد.
عباس کمالی افزود: تاکنون 2 هزار و 300 متر آن طی مدت زمان دو ماه 
احداث ش��ده که به لحاظ طولی 55 درصد و از نظر کل پروژه 20 درصد 

پیشرفت فیزیکی داشته است.
وی ب��ا بیان اینکه هم اکنون تمام مس��افرت های دریای��ی به جزیره هرمز 
از طریق بندر ش��هید حقان��ی بندرعباس صورت می گی��رد، تصریح کرد: 
بهره برداری از بندر چندمنظوره نخل ناخدای بندرعباس تاثیر بسزایی در 

رونق اقتصادی و گردشگری جزیره هرمز خواهد داشت.
کمالی خاطرنشان کرد: با بهره برداری از این بندر، مسافت بین جزیره هرمز و 

بندرعباس با 8 کیلومتر کاهش به حدود 10 کیلومتر خواهد رسید.
معاون مهندس��ی و عمران اداره کل بنادر و دریانوردی اس��تان هرمزگان 
از پایان س��اخت بن��در چندمنظوره نخل ناخدا به عنوان نخس��تین بندر 

نخلی شکل کشور در بندرعباس در سال 92 خبر داد.

هدف از ساخت اين بندر؛ كاهش زمان و طول مسیر بندرعباس  ]
به هرمز

عب��اس کمالی هدف از س��اخت این بن��در را کاهش زمان و طول مس��یر 

بندرعب��اس ب��ه هرمز ذکر ک��رد و اظهار داش��ت: با احداث ای��ن بندر که 
نزدیک ترین مس��افت دریایی از بندرعباس به هرمز را خواهد داشت، مسیر 

بندر عباس به این جزیره حدود 6/5 کیلومتر کاهش خواهد یافت.
معاون مهندس��ی و عمران اداره کل بنادر و دریانوردی اس��تان هرمزگان 
با بیان اینکه هرمز ش��هر کوچکی اس��ت و بیشتر مس��افران آن از طریق 
بندر ش��هید حقانی به این جزیره ت��ردد می کنند، گفت: احداث این بندر 
چندمنظوره نخل ناخدا به لحاظ تفریحی و مس��افری نقش بسیار موثری 
در ای��ن منطقه خواهد داش��ت؛ به طوری که با بهره ب��رداری از این بندر 
شاهد افزایش 30 درصدی سفرهای دریایی از بندرعباس به جزیره هرمز 

و همچنین رونق گردشگری این جزیره خواهیم بود.
وی ب��ا بی��ان اینکه 25 هکت��ار اراضی پش��تیبان نیز برای توس��عه بندر 
چندمنظوره نخل ناخدا در نظر گرفته ش��ده است، گفت: به زودی ساخت 
موج ش��کن بندرگاه چندمنظوره نخل ناخدا که قرارداد آن با یک ش��رکت 

داخلی منعقد شده است از اوایل اردیبهشت ماه آغاز می شود.
معاون مهندس��ی و عمران اداره کل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان با 
بیان اینکه موج ش��کن بندر نخل ناخدا به ش��کل نخل و در مساحتی بالغ 
بر 35 هکتار س��اخته خواهد شد، گفت: این بندر پس از ساخت به عنوان 
نخستین بندر نخلی شکل کشور نمادی برای استان هرمزگان خواهد بود.

نخستین بندر نخلی، نماد استان هرمزگان ]
وی درباره فازهای مربوط به ساخت بندر چندمنظوره نخل ناخدا با اشاره 
به پیش بینی س��اخت دو حوضچه در این بندر گفت: در فاز یک س��اخت 
بندر چندمنظوره نخل ناخدا، موج ش��کن اصلی و راه دسترس��ی به همراه 
حوضچه اول این بندر س��اخته می ش��ود، ضمن اینک��ه 25 هکتار اراضی 
پش��تیبان آن نیز در آینده توسط بخش خصوصی در بخش های رفاهی و 

تفریحی و گردشگری ساخته خواهد شد.
کمالی افزود: در فاز دوم نیز س��اخت حوضچ��ه دوم این بندر و همچنین 
تکمیل ساختمان، روسازی آس��فالت و تاسیسات بندری پیش بینی شده 

است.
وی مدت قرارداد س��اخت این بندر را 18 ماهه و 
مبلغ آن را 300 میلیارد ریال عنوان کرد و گفت: 
هم اکنون ترددی از بن��در فعلی نخل ناخدا انجام 
نمی ش��ود، اما پس از ساخت پس��کرانه بندر نخل 
ناخدا، احتم��اال قراردادی به منظ��ور اداره آن به 
صورت BOT  با سرمایه گذار منعقد خواهد شد.
مع��اون مهندس��ی و عم��ران اداره کل بن��ادر و 
دریانوردی اس��تان هرمزگان گفت: تمامی مراحل 
ارزیابی زیس��ت محیطی بندر نخلی ش��کل انجام 
ش��ده و تا خرداد سال 92 این بندر به عنوان بندر 
تجاری، مسافری و تفریحی به بهره برداری خواهد 

رسید. 

خرداد 92، آغاز بهره برداري از نخستين بندر نخلی شکل ایران
معاون مهندسی و عمران اداره کل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان خبر داد:
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س�ازمان بنادر و دريانوردي براي س�رمايه گذاري در بندر شهید 
رجايي و شهید بهشتي با بخش خصوصی همكاری می كند.

محمد رض��ا امامی، مع��اون برنامه ری��زي، اداري و مالی س��ازمان بنادر 
و دریانوردي گفت: در فاز 2 توس��عه بندر ش��هید رجایی و بندر ش��هید 
بهشتی، خرید و استقرار 62 دستگاه ترانستینر و گنتری کرین در دستور 
کار اس��ت که از بخش خصوصی دعوت می شود برای تجهیز این بنادر، 

سرمایه گذاری کنند.
وی درباره ارایه تسهیالت صندوق توسعه ملی برای خرید ناوگان و تجهیزات 
دریایی و بندری و همکاری س��ازمان بنادر با بخش خصوصی در این باره، 
اظهار داشت: اگر بخش خصوصی متمایل باشد، سازمان بنادر و دریانوردی 
برای استفاده این بخش از تسهیالت، آنها را به این صندوق معرفی می کند.

وی یادآور شد: اگر بخش خصوصی طرح توجیهی مناسبی داشته و واجد 
شرایط الزم اخذ تسهیالت صندوق توسعه ملی باشد، سازمان بنادر برای 

معرفی آنها همکاری الزم را به عمل می آورد.
 معاون برنامه ریزی، اداری و مالی س��ازمان بنادر و دریانوردی اضافه کرد: 
البته  این سازمان در قالب ارایه تسهیالت از محل وجوه اداره شده خود، 
کمک و مس��اعدت های الزم را به نوسازی ناوگان دریایی کشور و تجهیز 

بنادر تزریق کرده است.

پرداخت 100 درصد سود تسهیالت خريد ناوگان شناوری  ]
در ادام��ه، امام��ی یادآور ش��د: تمامی س��رمایه گذاران بخش خصوصی 
که تمایل دارند در بحث ش��ناورهای خدماتی و یا ش��ناورهای مسافری 
سرمایه گذاری کنند، می توانند به سازمان مراجعه کرده و طرح توجیهی 

خود را ارایه دهند.
 معاون برنامه ریزی، اداری و مالی سازمان بنادر و دریانوردی توضیح داد: 
س��ازمان بنادر برای شناورهای مسافری 100 درصد نرخ مشارکت بانک 
را می پذیرد و برای شناورهای خدماتی نیز بسته به نوع شناور، رقمی را 
ب��ه عنوان یارانه از محل وجوه اداره ش��ده خود پرداخت می  کند؛ این امر 
موجب می ش��ود که طرح توجیهی آنها توجیه پذیرتر شده و بتوانند وارد 

عرصه دریا شوند.

توسعه تجهیزات از نوع گنتری كرين های وسیع و بزرگ  ]
امامی افزود: برای تجهیزات بندری نظیر »گنتری کرین ها«، »ترانستینر ها« 
و دیگر تجهیزات هم اکنون چند شرکت خصوصی طرح توجیهی خود را 
ارایه داده و از وجوه اداره شده سازمان استفاده کرده اند، که در این راستا 
می توان به توس��عه گنتری کرین های بندر بوش��هر که بخش خصوصی 
آنها را وارد کرده اس��ت، اش��اره کرد؛ این دستگاه  های بندر بوشهر از نوع 

گنتری کرین های وسیع و بزرگ برای تخلیه کانتینر هستند.
 معاون برنامه ریزی، اداری و مالی س��ازمان بنادر و دریانوردی با بیان اینکه در 
بنادر جنوب و ش��مال کش��ور، بخش های خصوصی مختلف برای ورود این 
تجهیزات وارد عرصه شده اند، یادآور شد: در بنادر شمال چند شرکت خصوصی 

وارد شده اند، اما به طور گسترده در تخلیه و بارگیری فعالیت نمی کنند.
امامی افزود: همچنین در فاز دوم طرح توس��عه بندر شهید رجایی و نیز 
در بندر ش��هید بهش��تی چابهار، خرید و استقرار نزدیک به 45 دستگاه 
ترانستینر و 17 دستگاه گنتری کرین در دستور کار سازمان قرار گرفته  
که از بخش خصوصی دعوت شده است در صورت تمایل برای تجهیز این 

بنادر، سرمایه گذاری کنند. 

دعوت از بخش خصوصی برای توسعه تجهيزات بندري
براي خرید 45 دستگاه ترانستینر و 17 دستگاه گنتري کرین صورت گرفت:
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معاون وزیر راه و شهرس��ازی در مراسم بهره برداری از طرح های بندری و 
دریایی در مجتمع بندری شهید رجایی با تشریح موقعیت ممتاز ایران در 
جغرافیای خاورمیانه و همچنین قرار گرفتن بندر شهیدرجایی در کریدور 
ش��مال- جنوب، جایگاه ایران را به لحاظ مب��ادالت بین المللی کاال مهم و 
اثرگ��ذار ارزیابی ک��رد و گفت: ایران با بیش از 3 هزار کیلومتر مرز آبی، از 
120بندر کوچک و بزرگ برخوردار است که در 11 بندر اصلی آن فعالیت 

وسیع تجاری انجام می شود. 
به گفته س��ید عطاءاله صدر، مدیر عامل س��ازمان بن��ادر و دریانوردی، از 
مجموع بنادر بزرگ بازرگاني کش��ور 8 بندر در جنوب و 3 بندر در شمال 
کش��ور قرار دارند،  س��االنه 172 میلیون تن کاال در بنادر کشور تخلیه و 

بارگیری می شود که 60 درصد آن به بندر شهید رجایی اختصاص دارد.
معاون وزیر راه و شهرسازی بندر شهید رجایی را از مهم ترین بنادر کانونی 
کش��ور دانس��ت و گفت: هرم��زگان با 71 بندر کوچک و ب��زرگ به لحاظ 

تجارت دریایی از موقعیت و جایگاه مهمی در کشور برخوردار است.

احداث شهر بزرگ لجستیكی با اراضی پشتیبان 4800 هكتاری ]
مهن��دس صدر در بخ��ش دیگري از س��خنانش گفت: با بهره ب��رداری از 
پس��کرانه 4800 هکتاری در مجتمع بندری شهید رجایی یک شهر بزرگ 

لجستیکی س��اخته می ش��ود که با انجام خدمات و عملیات ارزش افزوده 
نقش موثری در زمینه صادرات و ترانزیت کاال ایفا می کند.

مدیرعامل س��ازمان بنادر و دریانوردی با تشریح اقدامات صورت گرفته در 
خصوص جلوگیری از قاچاق کاال و سوخت، رابطه تنگاتنگ بندر و گمرگ 
را عامل اساسی مبارزه با قاچاق کاال و سوخت عنوان کرد و گفت: با اجرای 
عملیات تک پنجره ای و استفاده از سامانه های اطالع رسانی هماهنگی های 

الزم بین گمرك و بندر صورت صورت گرفته است.

افزايش 30 درصدي تردد ش�ناور های ب�زرگ تجاري به بندر  ]
شهید رجايي 

مدیرکل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان نیز در ادامه با معرفی مجتمع 
بندری شهید رجایی گفت: بندر شهید رجایی در بین بیش از 3 هزار بندر 

رتبه 44 بنادر کانتینری جهان را به خود اختصاص داده است.
علی اکبر صفایی افزود: بندر شهید رجایی 83 درصد کل عملیات کانتینری 
کش��ور را انجام می دهد. وی گفت: به رغم تحریم های غرب علیه ایران طی 
9 ماهه گذش��ته، تردد شناورهای بزرگ تجاری به بندر شهید رجایی 30 

درصد افزایش داشته است.
مدیر کل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان اظهار داشت: استان هرمزگان 

بهره برداری از طرح های مهم دریایی و بندری شهيد رجایی
معاون وزیر راه و شهرسازی از جایگاه ممتاز مهم ترین بندر کانونی کشور خبر داد:
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با بیش از 10 میلیون سفر دریایی در سال 98 درصد مسافرت های دریایی 
کش��ور را انجام می ده��د. وی افزود با ایجاد زیرس��اخت های الزم دریایی 
و بن��دری، ارتقای ایمنی ش��ناورها و نظارت و کنترل مس��یرهای دریایی 

هیچ گونه حادثه ناگوار و تلفاتی در سال جاری نداشته ایم.
صفایی با اش��اره به افتتاح فاز اول طرح توس��عه بندر شهید رجایی توسط 
ریاس��ت جمهوری گفت: فاز دوم طرح توس��عه با 2ه��زار و 30 متر طول 
اس��کله و عمق 16 متر به اتمام رس��یده که در دهه فجر س��ال جاری به 

بهره برداری می رسد.
وی در خصوص طرح های قابل افتتاح اظهار داش��ت: سیس��تم بازرس��ی 
کانتینر X-Ray، سردر شرقی، ساختمان مهندسی عمران، اسکله خدمات 
بندری، سیستم مانیتورینگ شبکه مخابراتی و ترمینال کانتینری شرکت 
خلی��ج پژم مجموعاً ب��ا اعتبار 292/7 میلیارد ریال ام��روز به بهره برداری 

می رسد.
صفایی با اشاره به پروژه های آماده عملیات اجرایی اظهار داشت: بهسازی 
راه دسترس��ی به ورودی غربی به بندر ش��هید رجای��ی، احداث پارکینگ 
شرقی و غربی به مساحت 30 هکتار، احداث زیرساخت بندر خلیج فارس 
و پایان��ه ترانزیتی ش��رکت آریا بندر مجموعاً به مبل��غ 800 میلیارد ریال 

کلنگ زنی می شود. 

در مراس��م آغاز بهره برداری و کلنگ زني طرح های توسعه ای 
بندر شهید رجایي در هرمزگان، نماینده ویژه رییس جمهور 
و رییس س��تاد مرکزی قاچاق کاال و ارز کش��ور، رییس کل 
گمرك ایران، رییس س��ازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی 
کش��ور، رییس سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای کشور 
و مدیرعامل س��ازمان بنادر و دریانوردی، استاندار هرمزگان، 
مدی��ر کل بنادر و دریانوردی هرم��زگان و جمعی از مدیران 

دستگاه های اجرایی استان حضور داشتند.
بخش ه�ای  دالري  میلی�ون   120 س�رمايه گذاري  ب�ا 
خصوص�ي و دولتي بهره  برداری آزمايش�ی از فاز دوم 

طرح توسعه بندر شهید رجايی آغاز شد
مع��اون وزیر راه شهرس��ازی گفت: با بهره برداری آزمایش��ی فاز دوم طرح 
 TEU توسعه بندر شهید رجایی ظرفیت کانتینری این بندر به 6 میلیون

می رسد.
مدیر عامل س��ازمان بن��ادر و دریان��وردی در حاش��یه بهره برداری 
آزمایش��ی از فاز دوم طرح توس��عه بندر شهید رجایی، اظهار داشت: 
با بهره  برداری از ترمینال دوم، ظرفیت کانتینری بندر ش��هید رجایی 

دو برابر می شود.
صدر در ادامه افزود: در حال حاضر یال شرقی ترمینال دوم به صورت 
آزمایش��ی آماده افتتاح اس��ت و کل پروژه نیز به زودی به بهره برداری 

کامل خواهد رسید.
مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی کشور با اشاره به حجم سرمایه گذاری 
120 میلی��ون دالری بخ��ش دولت��ی و خصوص��ی در این بخ��ش، بیان 
کرد: امروز ش��اهد بهره  برداری از پروژه هایی  هستیم که چشم انداز توسعه 

این مجتمع بندری را پشتوانه اقتصاد کشور خواهد کرد.
عطااله صدر با اشاره به بهره برداری از دستگاه مدرن X-RAY در مجتمع 
بندری ش��هید رجایی اف��زود: این پروژه که با حجم س��رمایه گذاری 2/6 
میلی��ون ی��ورو به بهر ه برداری رس��ید، موجب تس��ریع در 

فرآیند ترخیص کاال و کاهش ترافیک خواهد شد.
وی اضافه کرد: این دستگاه نقش مهمی در فرآیند صادرات 

و واردات ایفا می کند.
مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی کشور اضافه کرد: در 
حال حاضر از مجموع 140 میلیون تن کاالی کش��ور 60 
درصد آن در این مجتمع بندری )85 میلیون تن( جابه جا 
می شود که نشان دهنده جایگاه ویژه مجتمع بندری شهید 

رجایی در پروسه صادرات و واردات است.
وی همچنی��ن اضافه کرد: این مجتمع بندری در رنکینگ 
بین المللی در بین 100 بندر بزرگ کانتینري دنیا رتبه 44 
را به خود اختصاص داده است که با بهره برداری از ترمینال 

دوم شاهد ارتقای این جایگاه خواهیم بود. 

پروژه آغاز عملیات اجرایی )کلنگ زنی(

 مبلغ پروژهعنوان پروژهرديف
)میلیارد ريال(

90بهسازی راه دسترسی به ورودی غربی بندر شهید رجایی1

2
هکتار  30 مساحت  به  غربی  و  شرقی  پارکینگ   احداث 

شرکت آفتاب درخشان دریا
180

400احداث زیرساخت بندر خلیج فارس3

130 پایانه ترانزیتی شرکت آریا بندر4

800جمع كل

مبلغ پروژهعنوان پروژه رديف
)میلیارد ريال(

56/9 مجتمع بندری شهید رجاییX-Rayاحداث سیستم بازرسی کانتینر 1

45ساخت سردر شرقی بندر شهید رجایی2

1/2احداث ساختمان مهندسی وعمران3

7احداث اسکله خدمات بندری شهید رجایی4

2/6مانیتورینگ شبکه مخابراتی بندر شهید رجایی5

180ساخت ترمینال کانتینری شرکت خلیج پژم6

292/7جمع كل

پروژه های آماده بهره برداري ]
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تشکيل شورای عالی بنادر
 در كميسيون عمران

نماینده مردم بندرعباس
در مجلس شورای اسالمی خبر داد:

ب��ه گزارش روابط عمومی اداره کل بنادر و دریانوردی هرمزگان، 
منصور آرامی، نماینده مردم بندرعباس، حاجی آباد، خمیر، قشم 
و ابوموس��ی در مجلس ش��ورای اس��المی در بازدی��د از مجتمع 
بندری شهید رجایی گفت: در گذشته ما شهر توسعه یافته ای در 
سواحل نداشتیم و پیشرفت و توسعه یافتگی شهرهای ساحلی به 
نسبت ش��هرهای داخلی کمتر بود، اما در سال های اخیر به ویژه 
بعد از بیانات مقام معظم رهبری در رابطه با فواید راهبردی دریا، 

توجه مجلس و دولت به سواحل بیشتر شده است.
به گزارش روابط عمومی اداره کل بنادر و دریانوردی هرمزگان، منصور 
آرامی که در جلس��ه اعضای کمیس��یون عمران مجلس شورای 

اسالمی با مسووالن سازمان بنادر و دریانوردی سخن می گفت، 
از تش��کیل شورای عالی بنادر و دریانوردی و شورای عالی صنایع 
دریایی در کمیسیون عمران مجلس خبر داد و اظهار داشت: در 
س��ال های اخیر نگاه به دریا عوض شده و در برنامه پنجم نیز به 
توسعه دریامحور توجه خوبی شده است. عضو کمیسیون عمران 
مجلس ش��ورای اسالمی با اذعان به پیشرفت های انجام شده در 
ح��وزه بنادر و دریانوردی گف��ت: در بازدید از طرح های عمرانی 
شاهد انجام پروژه های بزرگی بودیم که به خاطر آن از مسووالن 

سازمان بنادر و دریانوردی تشکر می کنم. 
آرام��ی افزود: مطمئن هس��تم اقدامات مهمی که در ش��هرهای 
بزرگ و کوچک و بنادر و جزایر آغاز ش��ده اس��ت، عالوه بر آنکه 
استان هرمزگان را متحول خواهد کرد، استان های همجوار و کل 

کشور را نیز تحت تاثیر قرار خواهد داد. 

رضایت كميسيون عمران 
مجلس از روند توسعه طرح های 

سازمان بنادر و دریانوردی

اعضای كمیس�یون عمران مجلس ش�ورای اس�المی كه به منظور 
بررسی روند پیشرفت طرح های عمرانی و توسعه ای استان هرمزگان 
به بندرعباس سفر كرده  بودند، به همراه معاون وزير راه و شهرسازی 
و مديرعامل سازمان بنادر و دريانوردی، استاندار و نمايندگان مردم 
استان هرمزگان در مجلس شورای اسالمی از پروژه احداث بندرگاه 

چندمنظوره نخل ناخدا در بندرعباس بازديد كردند.
مع��اون وزیر راه و شهرس��ازی در این بازدید گفت: پروژه س��اخت بندرگاه 
چندمنظوره نخل ناخدا از طرح های مهر ماندگار دولت خدمتگزار به ش��مار 
می رود که به منظور کوتاه کردن مس��یر دسترسی به جزیره هرمز و توسعه 

گردشگری دریایی و ایجاد اشتغال پایدار در حال ساخت است.
مدیرعامل س��ازمان بنادر و دریانوردی گفت: تمام اعتبار این طرح از وجوه 

اداره شده سازمان بنادر و دریانوردی تامین شده است.
رییس کمیسیون عمران مجلس شورای اسالمی نیز در این بازدید پیشرفت 
کار را بس��یار خوب ارزیابی کرد و با اش��اره به اهمیت بنادر مسافری و تاثیر 
آن در توسعه گردشگری و ایجاد اشتغال گفت: طرح هایی که توسط سازمان 

بنادر و دریانوردی سرمایه گذاری شده، برای کشور بسیار سودمند است.
آقایی افزود: بن��در چندمنظوره نخل ناخدا از مصوبات کمیس��یون عمران 
مجلس به ش��مار می رود که در 11 ماه گذش��ته از پیش��رفت بسیار خوبی 

برخوردار بوده است.
وی گفت: مجلس با هماهنگی دولت برای بهره برداری هر چه زودتر از این 

طرح حمایت های الزم را انجام خواهد داد. 
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سرمایه گذاري
800 ميليون دالري 
در بنادر هرمزگان

اجرای 67 پروژه عمراني با اعتبار 16 هزار 
ميليارد تومان در سواحل هرمزگان 

توسعه سواحل هرمزگان با محوریت
ایجاد زیرساخت های بندری

در دول�ت نهم و دهم ظرفیت بنادر كش�ور 2 
برابر ش�ده و ظرفیت كانتینري نی�ز تا پايان 

امسال 5 برابر می شود.
مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردي در نشستی با 
اعضاي کمیسیون عمران مجلس شوراي اسالمي 
در استانداري هرمزگان گفت: در دولت نهم و دهم 
ظرفیت بنادر کشور 2 برابر شده و ظرفیت کانتینري 

بنادر نیز تا پایان امسال 5 برابر می شود.
سید عطاء اله صدر با اشاره به دستاوردهاي عمراني 
و توسعه اي در بنادر کشور توسط پیمانکاران داخلي 
افزود: 16 بندر چندمنظوره تا پایان امسال در استان 
هرم��زگان به بهره برداري می رس��د ک��ه این اقدام 
شایسته دولت در س��اخت بنادر کوچک و مردمي 
توجه همه را جلب کرده و نتایج مطلوبي به همراه 
داش��ته است. به گفته صدر، ساخت بنادر در جزایر 
هرم��زگان نیز طي دولت های نهم و دهم توس��عه 
مناس��بي داشته اس��ت؛ به طوری که جزیره الرك 
که حتي تا قبل از دولت نهم اسکله نداشت، اکنون 

داراي اسکله مناسب است.
مدیرعامل س��ازمان بنادر و دریانوردي با اش��اره به 
دیگر اقدامات انجام ش��ده در توس��عه بنادر جنوب 
کشور خاطرنشان کرد: ظرفیت بندر لنگه به دنبال 
طرح توس��عه، 2 برابر ش��ده و حوضچ��ه این بندر 

افزایش 5 برابري داشته است.
صدر با اش��اره به اینکه بزرگ تری��ن و مدرن ترین 
ترمینال بندري مسافري کشور در هرمزگان است، 
اظهار کرد: فعالیت بندر مس��افري ش��هید باهنر و 
همچنین دو کارخانه شناورسازي مدرن در استان 
هرمزگان از جمله اقدامات مؤثر در حوزه حمل ونقل 
دریایي محسوب می شود. مدیرعامل سازمان بنادر 
با اشاره به دستور رییس جمهوری مبني بر توسعه 
سواحل جنوب کشور خاطرنش��ان کرد: این اقدام 
باعث رویکردي جدید در سواحل محروم کشور شد 

و مهاجرت در سواحل جنوب را کاهش داد. 

مديركل بنادر و دريانوردی استان هرمزگان در 
ديدار اعضای كمیسیون عمران مجلس شورای 
اسالمی از مجتمع بندری شهید رجايی گفت: 
بی�ش از 67پ�روژه عمرانی با اعتب�ار 16هزار 
میلیارد تومان در زمینه زيرساخت های بندری 
و دريايی در سراس�ر س�واحل و بنادر استان 

هرمزگان در حال اجراست.
علی اکبر صفایی ضمن اظهار قدردانی از حمایت های 
س��ازمان بنادر و دریانوردی، اس��تاندار هرمزگان و 
مسووالن محلی برای توسعه زیرساخت های بندری 

و دریایی استان گفت: عالوه بر پروژه هایی که طی چند سال اخیر به بهره برداری رسیده، در حال حاضر 
بالغ بر 207میلیارد تومان طرح عمرانی از جمله 12بندر چندمنظوره مردمی آماده افتتاح است و بیش از 
462میلیارد تومان پروژه های زیربنایی مانند احداث بندرگاه چندمنظوره نخل ناخدا، ترمینال کانتینری 
ریلی، مخازن فراورده های نفتی و احداث کارخانه های خوراك دام و طیور و تصفیه شکر در حال اجرا است. 
وی با اشاره به طرح توسعه بندر شهید رجایی افزود: این طرح عظیم با اعتبار 410 میلیارد دالر در مراحل 
پایانی قرار دارد که با بهره برداری از آن ظرفیت کانتینری بندر شهید رجایی به 2 برابر افزایش خواهد یافت. 
صفایی با بیان تاثیر عمیق این پروژه ها بر توسعه حمل ونقل کشور و محرومیت زدایی از سواحل جنوبی 
گفت: این طرح ها تحول شگرفی بر توسعه فرهنگی، اجتماعی منطقه پدید آورده و موجب رونق کسب وکار 

و اقتصاد ساحل نشینان خواهد شد. 

ايجاد زيرساخت های بندری طی سال های اخیر به عنوان يكی از بهترين راه ها در راستای توسعه 
شهرها و روستاهای ساحلی هرمزگان و بهبود وضعیت اقتصادی در اين مناطق شناخته شده است.
به گزارش روابط عمومی اداره کل بنادر و دریانوردی اس��تان هرمزگان، بنادر هرمزگان کشور در سال های 
اخیر همواره مورد توجه بسیاری از فعاالن حوزه تجاری و اقتصادی و دیگر حوزه ها در کشور و منطقه قرار 

گرفته است.
از بنادر این استان درحال  حاضر بیش از 60 درصد عملیات واردات و صادرات کشور انجام می شود و بندری 
همانند بندر رجایی در جمع 50 بندر برتر و فعال دنیا قرار دارد، از همین رو مباحث توسعه ای در این بندر 
و دیگر بنادر هرمزگان مورد توجه است.  مدیر کل بنادر و دریانوردی هرمزگان با بیان اینکه نگاه دولت به 
توسعه بنادر هرمزگان و صنایع ساحلی نگاهی جامع است، افزود: به عنوان نمونه طرح توسعه بندر شهید 
رجایی با اعتبار 410 میلیارد دالر از سال های قبل اجرایی و در حال حاضر در مراحل پایانی قرار دارد. در 

مجموع برنامه نهایی این طرح دو برابر شدن ظرفیت کانتینری بندر رجایی است. 
مدیر کل بنادر و دریانوردی اس��تان هرمزگان با بیان اینکه در حال حاضر عالوه بر پروژه های اجراش��ده در 
سال های اخیر حجم پروژه های در دست اجرا در بنادر هرمزگان به 16 هزار میلیارد تومان می رسد، افزود: 
این میزان اعتبار به اجرای 67 پروژه اختصاص دارد. وی افزود: در اجرای این پروژه ها توجه ویژه ای به آمایش 

و نسبت امکانات و نیازها به جمعیت مراکز ساحلی شده است که می تواند توسعه استان را تضمین کند. 
به گفته صفایی، در حال حاضر تعداد 12 بندر چندمنظوره مردمی که اعتباری بالغ بر 462 میلیارد برای 
آنها هزینه شده، در هرمزگان آماده بهره برداری است. وی گفت: ایجاد بنادری همانند نخل ناخدا در شرق 
بندرعباس به منزله ایجاد تحول اساسی در شرق این شهر و جزیره هرمز است که مطمئنا با توجه به فاصله 

نزدیکی که این بندر با فرودگاه بندرعباس دارد، می تواند توسعه گردشگری هرمز را تضمین کند. 
مدیرکل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان در ادامه افزود: مجموع فعالیت های بنادر و دریانوردی در طول ساحل 

و جزایر، توسعه حمل ونقل و محرومیت زدایی و همچنین تقویت بنیه اقتصادی خانوارها را به دنبال دارد. 
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مرحله نخس�ت توسعه موج ش�كن های بندر شهید ذاكری قشم 
ش�امل افزايش وس�عت حوضچه به مس�احت 7/5 هكتار و 300 
متر بازوی ش�رقی موج ش�كن و نصب 3 اس�كله ش�ناور آماده 

بهره برداری است.
به گزارش روابط عمومی اداره کل بنادر و دریانوردی هرمزگان، مهندس 
س��ید عطاءاله صدر، مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی کشور که به 
همراه اعضای کمیسیون عمران مجلس شورای اسالمی به جزیره قشم 
س��فر کرده بود، در حاشیه بازدید از بندر شهید ذاکری اظهار داشت: با 
بهره برداری از این طرح امکان پهلوگیری همزمان 6 ش��ناور مسافری با 

گنجایش 50 تا 250 نفر در این بندر فراهم شده است.
وی ضمن تش��ریح اقدام��ات صورت گرفته در بنادر دیگر جزیره  قش��م 
تصریح کرد: بنادر چندمنظوره ریگو 64 درصد، ش��یب دراز 99 درصد 
و مس��ن 51 درصد پیش��رفت فیزیکی داشته که تا پایان دولت دهم به 

بهره برداری می رسند.
صدر خاطر نش��ان ک��رد: احداث ای��ن بنادر موجب رون��ق اقتصادی و 

معیشت ساحل نشینان جزیره قشم خواهد شد.
وی اف��زود: برای اجرای این طرح ها بی��ش از 25 میلیارد تومان هزینه 

شده است.
بیش��ترین تعداد موج ش��کن های مردمی به میزان 55 درصد به استان 

هرمزگان اختصاص دارد. 

اقدامات توسعه اي- عمراني 
مرحله نخست بهسازی دولت در جزیره قشم

بندر تياب انجام شد

با الیروبي 60 هزار متر مكعب

مطالعات مرحله دوم بهس�ازی و اليروبی بندر تیاب با اعتبار 10 میلیارد تومان 
به پايان رسید.

به گزارش بندر و دریا، مجید امینی، مدیر بندر ش��هید باهنر از پیش��رفت فیزیکی 90 
درصدی مرحله نخست بهسازی و الیروبی بندر تیاب شهرستان میناب خبر داد و گفت: 
با توسعه و بهسازی بندر تیاب لنج هایی با ظرفیت 300 تن و لندینگ کرافت با آبخور 3 

متر می توانند در این بندر پهلو بگیرند.
وی ب��ا بی��ان اینکه در مرحله نخس��ت این طرح که 60 هزار مترمکع��ب الیروبی انجام 
می پذیرد، اظهار داشت: برای اجرای این طرح اعتباری بالغ بر یک میلیارد و 100 میلیون 

تومان اعتبار در نظر گرفته شده و تا 2 ماه آینده بهره برداری از آن آغاز می شود.
امینی با بیان اینکه با بهره برداری از مرحله نخس��ت این طرح برای 60 نفر ش��غل ایجاد 
می شود، افزود: مرحله نخست بهسازی و الیروبی بندر تیاب که از مصوبات دور سوم هیات 

دولت به استان محسوب می شود، از ابتدای امسال آغاز شده است.
وی افزود: مطالعات مرحله دوم بهسازی و الیروبی این بندر با اعتبار 10 میلیارد تومان به 

پایان رسیده و به زودی مناقصه آن برگزار می شود.
امینی اظهار کرد: در مرحله دوم 500 هزار مترمکعب الیروبی انجام می شود و اسکله ها از 

80 متر به 100 متر توسعه می یابد.
وی تصریح کرد: استقرار گمرك، وجود مراکز فعال پرورش میگو، سردخانه های ماهی و 
میگو، کارگاه های ساخت شناور و جنگل های حرا از قابلیت های اقتصادی بندر تیاب است.

مدیر بندر ش��هید باهنر در پایان گفت: طرح بهسازی و توسعه بندر تیاب سال آینده به 
طور کامل به بهره برداری می رسد.

آغاز مرحله دوم ساخت مجتمع بندری سیريك ]
همچنین مدیر بنادر شرق هرمزگان نیز از شروع مرحله دوم طرح توسعه مجتمع بندری 

سیریک با 45 میلیارد ریال اعتبار خبر داد. 
ب��ه گفته امیني، در این مرحل��ه 497 هزار متر مکعب الیروب��ی و 3/5 متر آبخور برای 

پهلوگیری کشتی ها ایجادمی شود.
مدیر بنادر و دریانوردی شرق هرمزگان گفت: با بهره برداری از این طرح امکان پهلوگیری 

همزمان 66 شناور صیادی و تجاری در مجتمع بندری سیریک فراهم می شود.
امینی افزود: مرحله نخست این طرح که ساخت موج شکن است از اواخر سال 85 با هزینه 
130 میلیارد ریالی در مدت 18 ماه س��اخته ش��د. مجتمع بندری سیریک با 77 هکتار 
مس��احت بعد از مجتمع بندری شهید رجایی بندرعباس دومین اسکله بزرگ هرمزگان 
است. در این مجتمع حوضچه ای به مساحت 35 هکتار، موج شکنی به طول 2 هزار و 400 

متر و بازوی اصلی به طول هزار و 450 متر ساخته شده است.
شهرستان سیریک با داشتن موقعیت راهبردی و جغرافیایی به علت قرار گرفتن بعد از 
تنگه هرمز و رطوبت پایین نسبت به دیگر شهرهای بندری برای سرمایه گذاری و توسعه 

صادرات و واردات مکان مناسبی است.
مدیر بنادر و دریانوردی ش��رق هرمزگان گفت: مرحله دوم طرح توسعه مجتمع بندری 

سیریک تا پایان امسال به بهره برداری می رسد.
امینی افزود: در مرحله سوم این طرح، دو پست اسکله تجاری و صیادی پیش بینی 

شده است. 
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 به گزارش روابط عمومی اداره کل بنادر و دریانوردی اس��تان هرمزگان، 
مهندس س��ید عطاءاله ص��در، معاون وزی��ر راه و شهرس��ازی و مدیرعامل 
س��ازمان بنادر و دریانوردی ضمن بیان این مطلب افزود: هم اکنون60 درصد 
از مجموع صادرات و واردات در بنادر کش��ور از طریق مجتمع بندری شهید 

رجایی انجام می گیرد.
این مقام مس��وول با بیان اینکه در دولت نهم و دهم ظرفیت بنادر بزرگ 
کش��ور از جمله ش��هید رجایی، بندر بوش��هر، انزلی و امیرآباد به دو برابر 
درحال افزایش است، اظهار کرد: در مجموع تنها 60 درصد از 172میلیون 

تن ظرفیت کل بنادر کشور متعلق به بندر شهیدرجایی است.
به گفته وی، در 8 س��ال گذش��ته تاکنون کارهای زیربنایی مناسبی در 
زمینه توس��عه مجتمع بندری ش��هید رجایی انجام شده که از جمله آن 
می توان به س��رمایه گذاری 250 میلی��ون دالری در فاز اول و همچنین 

410 میلیون دالری در فاز دوم این بندر اشاره کرد.
مدیرعامل س��ازمان بنادر و دریانوردی از اختصاص بندر نفتی خلیج فارس 
برای سوخت رس��انی به کش��تی های عبوری )بانکرینگ( و همچنین ایجاد 
ظرفیت برای ترانزیت و سوآپ صادرات فرآورده های نفتی و سوخت به عنوان 

یکی از فعالیت های صورت گرفته با مشارکت بخش خصوصی نام برد.

ايجاد اشتغال براي 1400 نفر ]
مدیر کل بنادر و دریانوردي هرمزگان با اعالم سرمایه گذاري 6 هزار میلیارد 
ریالي در منطقه ویژه اقتصادی بندر شهید رجایی تا پایان امسال افزود: این 

سرمایه گذاری  را بخش خصوصی با امضای 11 قرارداد اجرا می کند.
به گفته علي اکبر صفایی، با اجرای این قرارداد برای یکهزار و 400 نفر شغل 

ایجاد می شود.
مدیرکل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان گفت: سال قبل 6 قرارداد به ارزش 
هزار و 540 میلیارد ریال سرمایه گذاری بخش خصوصی در این منطقه امضا شد.

وی موضوع این قراردادها را س��اخت مخازن نگه��داری، صادرات، ترانزیت، 
بانکرینگ و احداث پایانه های ریلی و کانتینری اعالم کرد.

صفایی اظهار داش��ت: سال جاری با بهره برداری از مرحله دوم طرح توسعه 
بندر شهید رجایی و افزایش 2 برابری ظرفیت عملیاتی بندر شهید رجایی، 
ظرفیت ه��ای الزم برای ایجاد صنایع جدید در پس��کرانه های منطقه  ویژه 

ایجاد می شود.
بر اساس گزارش عملکرد ارایه شده، تا نیمه دوم آبان سال جاری 5 قرارداد 

به ارزش 600 میلیارد ریال در این مجتمع محقق شده است. 

 و 410 ميليون دالری در فاز دوم بندر شهيد رجایی
سرمایه گذاری 250 ميليون دالری در فاز اول

مدیرعامل س��ازمان بن��ادر و دریان��وردی در پایان از ایج��اد بنادر کوچک 
چندمنظوره به عنوان یکی دیگر از اقدامات اساس��ی دولت دهم برای توسعه 
س��واحل کشور نام برد و گفت: در این راستا 60 بندر در سواحل جنوبی در 
دس��ت ساخت داریم که تا پایان امسال 40 بندر آن به بهره برداری می رسد 

که 16 بندر آن در هرمزگان قرار دارد.

يكی از مهم ترين طرح هايی كه در راس�تای توسعه توان 
كانتینری كش�وری در 8 س�ال گذش�ته تاكنون صورت 
گرفته و يا در دست اقدام بوده، می توان به فاز دوم طرح 

توسعه بندر شهید رجايی اشاره كرد.
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ساخت 6 فروند شناور مسافربری آلومینیومی 120 نفره به ایزوایکو و ساخت 
10 فروند شناور مسافربری 70 نفره آلومینیومی به سازمان صنایع دریایی 

وزارت دفاع سفارش شده است.
به گزارش بندر و دریا، محمد رضا امامی، معاون برنامه ریزی، اداري و مالي 
س��ازمان بنادر که براي شروع بهره برداری از 11 فروند شناور مسافربري به 
استان هرمزگان رفته بود، در مراسمي با حضور استاندار و فرمانداران قشم 
و بندرعباس، با اش��اره به اینکه تا پایان س��ال 90 تعداد 28 فروند ش��ناور 
مسافري در بندر شهید حقاني فعال بوده، از اضافه شدن 11 فروند دیگر از 

این شناور ها در 9 ماه گذشته از سال91 در این بندر خبر داد. 
وی اظهار داش��ت: سازمان بنادر و دریانوردی در راستای توسعه و نوسازی 
ناوگان مس��افربری در استان هرمزگان اعطای تسهیالت ساخت 22 فروند 
ش��ناور مس��افربری با ظرفیت 1600 صندلی و ارزش 46 میلیارد تومان و 

تسهیالت تخصیصی 38 میلیارد تومان را مصوب و عملیاتی کرده است.
وی ادامه داد: مبلغ یارانه تخصیصی این سازمان جهت شناورهای مسافربری  
که در این خصوص تس��هیالت با س��ود صفر درصد اعطای می کند، جهت 
ش��ناورهای مذکور مبلغ 30 میلیارد تومان است و تاکنون تعداد 8 فروند 
ش��ناور با ظرفیت 500 صندلی در مس��یر بندرعباس- قشم و بالعکس به 

بهره برداری رسیده است .
معاون برنامه ریزی و اداری و مالی سازمان بنادر اضافه کرد: با توجه به خروج 
شناورهای مسافربری فرسوده در استان هرمزگان، سازمان اعطای تسهیالت 
س��اخت 6 فروند ش��ناور مس��افربری آلومینیومی 120 نفره در ش��رکت 
کشتی س��ازی خلیج فارس )ایزوایکو( و ساخت 10 فروند شناور مسافربری 
70 نفره آلومینیومی در صنایع کشتی سازی سازمان صنایع دریایی وزارت 
دفاع را مصوب کرده که اعطای تسهیالت آن در بانک های عامل در دست 

اقدام است؛ ارزش شناورهای مذکور 60 میلیارد تومان است .
وی تصری��ح کرد: با توجه به خروج ش��ناورهای فرس��وده ، طبق مصوبات 
سازمان بنادر و دریانوردی، ارزش شناورهای از رده خارج شده مذکور توسط 

این  سازمان و به عنوان سهم آورده متقاضی به بانک پرداخت می شود.
به گفته این مقام مس��وول در سازمان بنادر، ظرفیت جابه جایي مسافر در 
بندر شهید حقاني تا پایان سال گذشته، بیش از 2250 نفر بود که با ایجاد 
ظرفیت های جدید، این میزان در سال 91 به 3736 نفر افزایش یافته است.

رشد 20 درصدی مسافرت های دريايی ]
مدیر کل بنادر و دریانوردی هرمزگان با بیان اینکه طی 9 ماه گذشته آمار 
مس��افران دریایی در اس��تان به 8 میلیون و 250 هزار نفر رسیده است، از 

بهره برداری بندرگاه جدید هرمز طی دهه فجر خبر داد.
علی اکبر صفایی در مراسم آغاز به کار رسمی 11 شناور مسافری استاندارد 
با بیان اینکه زیرس��اخت های حمل ونقلی مس��افری دریایی طی سال های 
گذش��ته مغفول مانده بود، اظهار داشت: سرانجام با سامان دهی زیربناهای 
بندری در شهرستان های مختلف استان شاهد آن هستیم که خوشبختانه 

وضعیت مناسبی در بنادر استان و حوزه ناوگان مسافری دیده می شود.
وی به احداث ترمینال مسافری بندر حقانی و افتتاح بندرگاه هرمز تا دهه 
فجر س��ال جاری اشاره کرد و افزود: در حال حاضر بندر چندمنظوره نخل 
ناخدا نیز دارای پیشرفت 47 درصدی است که موج شکن آن بیش از 3/5 
کیلومتر در دریا پیشرفت کرده و امید است تا پایان دولت دهم فاز نخست 

این بندرگاه به بهره برداری برسد.

مدی��ر کل بن��ادر و دریان��وردی هرم��زگان همچنین با اش��اره به طرح 
س��امان دهی دیگر اس��کله های مس��افری در هرم��زگان با بی��ان اینکه 
بویه گذاری بندر ش��هید ذاکری قشم محقق ش��ده است، از اجرای طرح 

الیروبی این بندر نیز خبر داد.
وی همچنی��ن افزود: طی 9 ماهه س��ال جاری تعداد مس��افران دریایی در 
هرمزگان به 8 میلیون و 250 هزار نفر رس��یده و این رقم نسبت به مدت 

مشابه سال گذشته دارای افزایش 20 درصدی است.
صفایی ادامه داد: نباید فراموش کرد در حالی این رقم محقق ش��ده است 
که تعطیالت دهه فجر و نوروز را نیز که فصل گردش��گری هرمزگان است 

در پیش داریم.
وی بیان داش��ت: 2/5 میلیون از این میزان مس��افر مربوط به بندر شهید 
حقانی است که امروز شاهد بهره برداری 11 فروند شناور مسافری استاندارد 

و مدرن در این بندر هستیم.
صفایی همچنین اضافه کرد: طی س��ال گذش��ته و در آغ��از اجرای طرح 
سامان دهی شناورها با مشکالتی همانند کمبود شناور و افزایش مسافران 

مواجه بودیم که این امر سبب بروز نگرانی هایی شده بود.
وی اضافه کرد: اما با همکاری مس��ووالن و سرمایه گذاران امروز شاهد آن 
هستیم که حوزه حمل ونقل مسافری دریایی با گذر از مشکالت به سامان 
قابل توجهی دست یافته، به نحوی که به عنوان نمونه در این حوزه استان از 

سه هزار و 750 صندلی استاندارد برخوردار شده است.
مدیرکل بن��ادر و دریان��وردی هرمزگان همچنین از افزایش ش��ناورهای 
مسافری استاندارد تا پایان س��ال جاری خبر داد و افزود: امور الحاق تعداد 
20 فروند دیگر نیز در بنادر اس��تان در دست پیگیری قرار دارد که با ورود 
این تعداد دیگر نباید نگران کمبود ش��ناور در مسیرهای پرترددی همانند 

حقانی به قشم بود.
صفایی با بیان اینکه مبحث حمل ونقل دریایی در س��ال های گذشته یکی 
از چالش های جدی اس��تان هرمزگان به شمار می رفت، افزود: این چالش 

برطرف شده و امروز شاهد تردد آسان مردم هستیم.
وی همچنین یادآور ش��د: در حال حاضر بیش از یک هزار و 600 میلیارد 
تومان ارزش اعتباری پروژه های عمرانی بنادر و دریانوردی هرمزگان است 
که با به بار نشستن این پروژه ها به طور قطع شاهد تحوالت شگرف در حوزه 

حمل ونقل دریایی و صنایع دریایی خواهیم بود. 

سفارش سازمان بنادر به ایزوایکو و سازمان صنایع دریایی
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تعمیرات اساسی همزمان 6 فروند شناور  ]
در منطقه ويژه اقتصادی بندر امام خمینی)ره(

ــتی های  ــش ظرفيت پذیرش كش ــور افزای به منظ
ــل تناژهای باال در منطقه ویژه اقتصادی بندر  حام
ــکله در  امام خمينی)ره(، ظرفيت باربري چهار اس

این مجتمع بندری افزایش یافت.
ــادر و  ــي اداره كل بن ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
دریانوردي استان خوزستان، »مسعود قاسميان«، 
ــن اداره كل با اعالم  ــي و عمران ای معاون مهندس
ــت: در راستاي افزایش ایمني  این خبر اظهار داش
پهلوگيري كشتي ها به ویژه كشتي هایي با تناژ باال 
ــکله های مجتمع بندری، تعداد 106 بوالرد  در اس
ــي 150 تني ساخته و  40ggg با ظرفيت كشش

نصب شد. 
ــکله های  ــميان افزود: به همين منظور در اس قاس
 suc1450 16 تا 30، تعداد 182 فندر تك سلولي
ــوان و ایمني  ــد كه ت ــب خواهد ش ــاخته و نص س
ــکله ها به دليل شکل سامانه فندری  پهلوگيري اس

افزایش می یابد.
ــادر و  ــران اداره كل بن ــي و عم ــاون مهندس مع
ــتان با بيان اینکه نصب  ــتان خوزس دریانوردي اس
ــکله ها را به منظور  ــا و فندرها ظرفيت اس بوالرده
ــت 100 هزار تن باال  ــناورهای با ظرفي پذیرش ش
ــب بوالرد نوع  ــح كرد: با توجه به نص ــرده، تصری ب
40ggg ظرفيت نيروي مهار كشتي از 30 تن به 
150 تن افزایش یافت تا توان و ایمني پهلوگيري 
ــد و از بروز حادثه و  ــتي ها 5 برابر افزایش یاب كش
ــتي تا حد بسيار زیادي  ــارت احتمالي به كش خس

جلوگيري شود.
قاسميان در پایان افزود: تمامی جزیيات پروژه، با 
ــوان داخلی و بهره گيری از توليد ملی و  تکيه بر ت
مطابق آخرین استانداردهای روز دنيا تهيه و نصب 

شده است. 

رویدادهای مهم اقتصادی در بندر امام خمينی )ره(

افزاي�ش ظرفی�ت باربری 4 اس�كله در  ]
مجتمع بندر امام خمینی )ره(

تعمیرات اساس��ي 6 پروژه زیرآبي به طور همزمان با 
بهره برداري بهینه از امکانات و تامین کنندگان داخل 
کش��ور طي ماه جاري در منطقه ویژه اقتصادي بندر 

امام خمیني )ره( در حال انجام است.
به گ��زارش روابط عمومي اداره کل بن��ادر و دریانوردي 
استان خوزستان، بهروز آقایي، معاون فني و نگهداري این 
اداره کل با اش��اره به لزوم و ضرورت حفظ آماده به کاری 
تجهیزات دریایی و جلوگیری از هرگونه وقفه در عملیات 
بندری اظهار داشت: در این راستا طي یک ماه تعمیرات 
اساس��ی زیرآبی 6 فروند شناور در منطقه ویژه اقتصادي 
بن��در امام خمین��ي)ره( در حال انجام اس��ت که انجام 
همزمان تعمیرات اساسي این پروژه ها مستلزم هماهنگي، 
تعامل و برنامه ریزي پروژه ها و همچنین بهره برداري بهینه 

از امکانات و تامین کنندگان داخل کشور است.
وي اضافه کرد: در این راستا از پروژه هاي تعمیراتي و به 
انجام رسیده مي توان به یدك کش 15 خرداد، هادي 
8، یدك کش هاي احد، رشید1، ناجي4  و کشتي مهر 
اشاره کرد که یدك کش 15 خرداد، متعلق به شرکت 
ملي پایانه هاي نفتي ایران است که با انجام حجم بسیار 
گسترده و تخصصي تعمیرات در قسمت هاي مختلف 
به ویژه سیستم رانش، ولوها، لوله ها، بدنه و ... در مورخ 

91/9/27 از روي داك سرسره آنداکینگ شد.
آقایی همچنین افزود: یدك کش های احد و رشید1، 
پ��س از آنداکینگ یدك کش 15خ��رداد، در اقدامي 
کم نظیر با خرك چین��ی در فاصله زماني کمتر از 4 
س��اعت یدك کش های رش��ید 1 و احد بر روي داك 
مستقر و هر دو شناور به طور همزمان در بامداد مورخ 

91/9/28 بر روي داك مستقر شده اند.
وی خاطرنش��ان ک��رد: کش��تي مه��ر 4 یک��ي از 
منحصربه فردترین تجهیزات دریایي س��ازمان بوده و 
در امر بویه گذاري در اس��تان های خوزستان و بوشهر 
فعالی��ت مي کند که پس از اتمام عملیات بویه گذاري 
اضطراري در عسلویه به مقصد بندرعباس و داك شهید 
درویشي عزیمت کرد و در مورخ 91/10/5 بر روي آن 
داك مستقر و بالفاصله تعمیرات اساسي آن آغاز شد و 
پس از اتمام آن ظرف 30روز به ناوگان خدمات رساني 

به عالیم کمک ناوبري خواهد پیوست.  

راه اندازي تجهیزات بارگیري مكانیزه  ]
كاالي فل�ه م�واد معدني در منطق�ه ويژه 

اقتصادی بندر امام خمینی )ره(
در راستای افزایش توان تخلیه و بارگیری کاال و 
به منظور خدمات رسانی بهتر به صادرکنندگان، 
تجهی��زات بارگیری کاالی فل��ه مواد معدنی در 
منطق��ه ویژه اقتصادی بندر ام��ام خمینی )ره( 

بهسازي و راه اندازی شد.
ب��ه گ��زارش رواب��ط عموم��ی اداره کل بنادر و 
دریانوردی استان خوزستان، »علیرضا خجسته« 
مع��اون دریایی و بندری ضم��ن اعالم این خبر 
اظهار داش��ت: با نوسازی و بهسازی قطعات این 
تجهیزات که در اس��کله پایان��ه صادرات مواد و 
مصالح س��اختمانی منطقه ویژه اقتصادی بندر 
امام خمینی )ره( مس��تقر بود، امکان بارگیری 
سریع تر کاالی مواد معدنی و مصالح ساختمانی 

فراهم شد.
»خجس��ته « ب��ا اش��اره ب��ه مش��ارکت بخش 
خصوصی در بهسازی و راه اندازی این تجهیزات 
اظهار داشت: تمامی مراحل تعمیرات، بهسازی 
و نوسازی این تجهیزات با بهره گیری از تخصص 

و توان داخلی صورت پذیرفته است.
وی در اش��اره به توان عملیات��ی این تجهیزات 
اف��زود: هم اکنون ی��ک محمول��ه 34 هزار تنی 
مصالح ساختمانی جهت صادرات به وسیله یک 

فروند کشتی در حال بارگیری است.  
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از  ] مغروق�ه  ش�ناورهای 
آب را ه ه�ای خوزس�تان خ�ارج 

می شوند
تعداد زيادی ش�ناور مغروقه 
اروند و خور موس�ی به روش 
برش در حال خارج س�ازی در 
مرز ايران خارج س�ازی شد و 
ب�رای خروج بقی�ه مغروقه ها 
باي�د كمیته cBc تش�كیل 

شود.
ص��در،  س��یدعطاءاله  مهن��دس 
مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردي 
در تش��ریح جزییات عملیات خروج 
آبراهه های  در  مغروقه   ش��ناور  های 
خورموس��ی و اروند، اظهار داش��ت: 
دوران  در  مغروق��ه ای  ش��ناورهای 
دف��اع مقدس به دلیل اصابت گلوله 
در آبراهه های خورموسی و اروند رود 
غرق ش��ده اند که وجود آنها موجب 

ب��روز مش��کالت و موانع��ی در تردد 
کشتی ها می شود.

وی اضافه کرد: مسوولیت مشخص کردن وجود مغروقه ها و تأثیر آنها در کاهش 
ایمنی مسیر دریایی برای دیگر کشتی ها برعهده معاونت حمل ونقل مسافری 
اس��ت که اگر وجود مغروقه ای مغایر با ایمنی دریانوردی باش��د، باید هر چه 

سریع تر خارج شود.
مدیر عامل س��ازمان بنادر و دریانوردی تصریح کرد: البته پس از پایان جنگ 
تحمیلی تا به امروز اگر مالک مغروقه ای خواس��تار خارج سازی شناورش شده 
باش��د، س��ازمان بنادر و دریانوردی همکاری کرده  است، همچنین  شناورهای 

بی مالک نیز توسط سازمان بنادر خارج سازی شده است.

نحوه خارج سازي شناورهای مغروقه مالك دار و بدون مالك  ]
معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه شناورهای مغروقه به دو بخش مالک دار 
و بدون مالک تقسیم می شود، اظهار داشت: اگر شناور ها مالک داشته باشد خود 
مالک هزینه های خارج سازی شناور را به سازمان بنادر و دریانوردی پرداخت و 

شناور خود را دریافت می کند.
مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی اضافه کرد: شناور های مغروقه ای که مالک 
ندارد، طبق قانون، آهن آالت حاصل شده از خروج مغروقه ها توسط ستاد اجرایی 
فرمان حضرت امام تعیین تکلیف می شود و در اختیار آنها قرار خواهد گرفت و 

آنها هزینه خارج سازی را به سازمان بنادر پرداخت می کنند.

خروج  مغروقه های اروند در مرز ايران ]
صدر با اشاره به اینکه تعداد زیادی شناور توسط ایران در مرز اروند  خارج سازی 
شد، تصریح کرد: برای خارج سازی مغروقه های اروند باید مرز مشترك و کمیته 
CBC بین ایران و عراق تش��کیل ش��ود و در قالب همین کمیته مش��ترك، 

خارج سازی مغروقه ها با همکاری دو طرف انجام شود.
معاون وزیر راه و شهرس��ازی تصریح کرد: اما آنچه که در اروند مطرح اس��ت، 
موضوع افزایش آب خور اس��ت که یک بخش آن نجات مغروقه هایی است که 

باید در کمیته مشترك CBC تصمیم گیری شود.
مدیرعامل س��ازمان بنادر و دریانوردی اضافه کرد: در اروند با خارج سازی 
مغروقه ها هم افزایش ظرفیت نخواهیم داش��ت، مگر اینکه دیگر مشکالت 

برطرف شود.

مع��اون وزیر راه و شهرس��ازی ادامه داد: در تش��کیل کمیته CBC بین 
ایران و عراق در اروندرود، برای خروج شناورهای مغروقه، موضوع از سوی 

سازمان بنادر و دریانوردی در حال پیگیری است.
مدیرعامل س��ازمان بنادر و دریانوردی با بیان اینکه مقامات عراقی هم از 
 CBC این موضوع استقبال کرده اند، تصریح کرد: موضوع تشکیل کمیته
توس��ط وزارت امور خارج��ه به عنوان متولی اصلی ه��م درحال پیگیری 

است، اما هنوز عملیاتی نشده است.
صدر با بیان اینکه جانمایی تشکیل کمیته از سوی سازمان بنادر انجام گرفته 
اس��ت، گفت: یکسری ش��ناورها در مرز خودمان خارج س��ازی شد؛ اما اروند 

باالخره باید پاکسازی شود تا عبور شناورها با ایمنی کامل صورت گیرد.

خارج سازی دومین مغروقه از 7 مغروقه خورموسی به روش برش ]
مدیرعامل س��ازمان بنادر و دریانوردی با اش��اره به ل��زوم افزایش هر چه 
بیشتر ایمنی دریانوردی، اضافه کرد: 7 مغروقه اصلی خورموسی در کانال 
اصلی نیستند و مانعی برای عبور کشتی ها محسوب نمی شوند، وجود این 
مغروقه ه��ا در حال حاضر ضربه ای به ایمنی مس��یر نمی زند و مانع تردد 

نیست، اما ترجیح آن است که خارج سازی شوند.
 مع��اون وزی��ر راه و شهرس��ازی اظهار داش��ت: در ارتب��اط با خروج 
مغروقه ها در آبراهه  خور موسی، قرارداد خارج سازی 7 فروند مغروقه 
با ش��رکت خصوصی منعقد ش��د، در این راستا خروج 3 فروند شناور 
در اولویت سازمان بنادر است؛ شناور مغروقه مویرا به عنوان نخستین 
ش��ناور خارج سازی شد و شناور دوم نیز در حال خارج سازی به روش 

برش است.
مدی��ر عامل س��ازمان بن��ادر و دریانوردی اضاف��ه کرد: پیمان��کار پروژه 
اولویت بندی خروج مغروقه ها را براساس نظر سازمان بنادر انجام می دهد.
معاون وزیر راه و شهرس��ازی تصریح کرد: ش��ناور دوم برخالف مویرا که 
با بادکش خارج س��ازی ش��د، برش می خورد یعنی با سیستم شناورسازی 
خارج نمی شود، بلکه با تسمه های برِش مخصوص با سایزهای معین بریده 

شده و توسط جک آپ خارج سازی می شود. 
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راه اندازی مركز دوام بتن ایران 
در سواحل خليج فارس

ب��ا راه اندازی مرکز دوام بتن جهت ارزیابي بتن و مصالح س��ازه ای در برابر 
ش��رایط مهاجم در س��واحل خلیج فارس، تحقیقات بررس��ی علمی دوام 
سازه های دریایی در منطقه ویژه اقتصادي بندر امام خمیني)ره( با هماهنگی 

تشکل های دانش بنیان منسجم تر از گذشته می شود.
به گزارش روابط عمومي اداره کل بنادر و دریانوردي اس��تان خوزس��تان، 
»مسعود قاسمیان«، معاون مهندس��ي و عمران این اداره کل با اعالم این 
خبر اظهار داشت: به منظور بررس��ی دوام سازه هاي دریایي در اثر عوامل 
 مهاج��م و خورنده فیزیکی و ش��یمیایی در مرکز، ارزیاب��ي دوام بتن بندر 

امام خمیني)ره( طی آزمون هاي مختلفي انجام مي شود.
معاون مهندسي و عمران اداره کل بنادر استان خوزستان افزود: این مرکز 
با همکاری سازمان بنادر و دریانوردی و دانشگاه صنعتی امیر کبیر با هدف 
بررسي دوام بتن در منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمیني)ره( در جهت 
نیل به اهدافي چون ساخت نمونه هاي بتني مختلف با طرح هاي اختالط و 
سیمان هاي مختلف در مقیاس آزمایشي و واقعي جهت ارزیابي درازمدت 
و انجام آزمایش هاي دوام و مقاومت بتن نظیر نفوذ آب و یون کلر، تعیین 
اثر سولفات ها ، بررسي کربناتاسیون و غیره تاسیس شد. شناسایي  و ارزیابي 
 پوزوالن هاي  کشور و تحقیقات  در زمینه  سیمان هاي  جدید، پایش مداوم 
ساختمان هاي جدید از راه نصب ابزارهاي اندازه گیري پارامتر هاي دوام بتن 
در هنگام اجراي این س��اختمان ها از جمله دیگ��ر فعالیت هاي آینده این 

مرکز است.
وي همچنین ادامه داد: نظ��ر به اینکه کاربرد پوزوالن ها در بهبود خواص 
بتن تأثیر بسزایي دارد و این مصالح در بسیاري از نقاط کشور به وفور یافت 
مي ش��ود، مي تواند جایگزین مناسبي براي بخشي از سیمان در ساختمان 
باشد و عالوه بر کاهش مصرف انرژي و سیمان، برخي مشکالت و نواقص 
کار با بتن سیمان رایج نیز  کنترل و رفع شود. لذا این مرکز توانسته است 
به سرمایه گذاران منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی)ره( در تولید بتن 
مناس��ب و ساخت وس��از ارزان تر س��ازه ها با مقاومت و کیفیت باالتر، ارایه 

مشاوره کرده و صرفه اقتصادی ایجاد نماید.
قاس��میان اضافه کرد: امیدواریم با ایجاد ش��بکه داخلی دوام بتن در حوزه 
خلیج فارس با همکاری مراکز علمی و فنی مختلف در سراسر کشور و ارتباط 
آن با شبکه جهانی دوام بتن در کشورهای ژاپن، عربستان و کمیته اروپایی 
بت��ن و مرکز ACI در کانادا، به منظور تدوین مدل جهانی پیش بینی عمر 
مفید سازه ها، تعامل حاصل از تاسیس این مرکز علمي، بین دانشگاه صنعتي 

امیر کبیر و سازمان بنادر و دریانوردي ثمربخش شود. 

در حالي كه به دنبال سیاست های خشكي محور و عدم توسعه 
سواحل، مردم به داخل كشور مهاجرت كرده و سواحل را ترك 
ك�رده بودند، دولت های نه�م و دهم با اتخاذ رويكرد توس�عه 
دريامحور و عمران و آباداني س�واحل محروم جنوب، جمعیت 
را به س�واحل برگردان�ده و رونق اقتص�ادي را در اين مناطق 

فراهم كردند.
به گزارش روابط عمومي و امور بین الملل سازمان بنادر و دریانوردی، در 
حاش��یه نمایشگاه راه و شهرس��ازي و صنایع وابسته، مدیرعامل سازمان 
بنادر و دریانوردي با حضور در میان خبرنگاران، یکي از اقدامات مطلوب 
این س��ازمان را توسعه س��احلي در کنار ساخت و توس��عه بنادر بزرگ 
تجاري عنوان کرد و گفت: ایران با 5800 کیلومتر طول سواحل که 30 
درصد مرز کشور را شامل می شود، یک کشور دریایي محسوب می شود 
و در حالي که بزرگ ترین و زیباترین ش��هرهاي صنعتي دنیا در سواحل 
و بنادر کش��ورهاي پیشرفته ایجاد شده، در ایران به خاطر سیاست های 
بري و خش��کي محور سواحل کشور آن طور که باید و شاید توسعه پیدا 
نکرد و مردم به تدریج به داخل کش��ور مهاجرت کرده و مناطق ساحلي 

را ترك کردند.
وی ب��ا بیان اینکه یکي از اقدامات س��ازمان بنادر ب��راي تحقق دکترین 
توس��عه دریامحور و سیاس��ت بحري و بازگرداندن جمعیت به سواحل، 
ساخت بنادر کوچک چندمنظوره است، خاطرنشان کرد: در حال حاضر 
300 نقطه در مناطق س��احلي جنوب کش��ور شناسایي شده که از این 
تعداد س��اخت 60 بندر کوچک چندمنظوره در شهرهاي ساحلي جنوب 
آغاز شده و تا پایان امسال 40 بندر چندمنظوره به بهره برداري می رسد.
ص��در گفت: در ش��مال کش��ور هم س��اخت تع��دادي بن��ادر کوچک 
چندمنظ��وره مانن��د بن��در چمخاله در اس��تان گیالن در دس��ت اقدام 
اس��ت، که در موقعیتي مناس��ب، از بندري صیادي به بندري تجاري و 

گردشگري تبدیل می شود.
وی ب��ا اعالم اینکه س��ازمان بن��ادر و دریانوردي، اراضي ای��ن بندر را از 
سازمان شیالت تملک کرده، گفت: مطابق برنامه پس از تسطیح اراضي، 

سرمایه گذاري الزم در این بندر انجام می گیرد.
معاون وزیر راه و شهرسازي با بیان اینکه حدود 60 میلیارد تومان براي 
این بندر در بخش های خرید تجهیزات، س��اخت موج ش��کن، الیروبي و 
احداث اسکله س��رمایه گذاری می شود، اضافه کرد: با رفع مشکل تملک 
بخش��ي از اراضي بندر معارض با س��ند و با توجه به دس��تور وزیر راه و 
شهرس��ازي مبني بر تسریع در ساخت و توس��عه این بندر مردمي، این 

پروژه تا پایان سال 92 به بهره برداري خواهد رسید. 

بهره برداري از 40 بندر 
چندمنظوره مردمي تا پایان امسال

تحقق دکترین توسعه دریامحور 
در سازمان بنادر و دریانوردي



بنــدر و دریـا
شماره  197/دی ماه 301391

مهم ترين ماموريت های س�ازمان بنادر به عنوان مرجع دريايي از 
سوی مديرعامل سازمان بنادر و دريانوردی اعالم شد.

ب��ه گزارش روابط عمومی س��ازمان بن��ادر و دریان��وردی، مدیرعامل 
س��ازمان بنادر و دریان��وردي با تاکید بر اینکه ش��رکت های فعال در 
خدمات بندري و دریایي چه در پشتیباني بنادر و اپراتوري اسکله ها و 
بنادر، چه در پسکرانه بنادر و محوطه بندري و چه در بخش خدمات 
دریای��ي، صنایع دریایي و توس��عه ناوگان، در نمایش��گاه س��وم راه و 
شهرس��ازي حضور فعال دارند، درخصوص کارهاي ش��اخص سازمان 
بنادر و دریانوردي به عنوان متولي حمل ونقل دریایي و مرجع دریایي 
کشور گفت: توسعه و تجهیز بنادر بازرگاني کشور، اداره و بهره برداري 
بنادر تجاري، ثبت ش��ناورها به عن��وان یک فعالیت حاکمیتي، تأمین 
ایمن��ي عبور و م��رور در آب های س��رزمیني، ص��دور گواهینامه هاي 
صالحیت و شایستگي دریانوردي و صدور مجوز ساخت و بهره برداري 
تأسیسات و تجهیزات در دریاها و سواحل، اقدامات اصلي این سازمان 
محس��وب می شود که به این فهرس��ت می توان اقدامات براي توسعه 

کشتیراني ساحلي را نیز اضافه کرد. 
معاون وزیر راه و شهرس��ازي با اش��اره به فعالیت 11 بندر اصلي در شمال 
و جنوب کش��ور در کنار بنادر فرعي زی��اد، موقعیت ایران در خاورمیانه را 
به لحاظ دسترس��ي به دریاي خزر و خلیج فارس و دریاي عمان و استفاده 
حداکثري از ظرفیت های اقتص��ادي و جغرافیایي در حمل ونقل دریایي و 

ترانزیت کشور ممتاز دانست. 
صدر، عبور دو کریدور اصلي ش��مال – جنوب و شرق – غرب از سرزمین 
ایران را از دیگر ظرفیت های کشور در ایفاي نقش منطقه ای و فرامنطقه ای 
برشمرد و خاطرنشان کرد: ظرفیت س��االنه کل بنادر تجاري کشور 172 
میلیون تن است که این میزان تا پایان برنامه 5 ساله پنجم به 210 میلیون 

تن افزایش می یابد.

به گفته مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردي، از ظرفیت های ایجادشده در 
بنادر تجاري، 20 میلیون تن براي ترانزیت کاال از بنادر استفاده می شود که 

سال گذشته حدود 10 میلیون تن ترانزیت از بنادر صورت گرفت.
معاون وزیر راه و شهرسازي با اشاره به توسعه ناوگان و مسافرت دریایي 
به عن��وان یکي از اقدامات قابل توجه در س��ازمان بن��ادر و دریانوردي 
توضیح داد: در گذش��ته مس��افرت دریایي در کش��ور با اقبال عمومي 
مواجه نبود و این پدیده در نهایت با س��فر به س��واحل دریاي خزر در 
فصل تابستان و مسافرت به س��واحل خلیج فارس در زمستان جذابیت 
دیگري براي مردم نداش��ت. سازمان بنادر با شناس��ایي بنادر با امکان 
تردد مس��افر و س��اخت و تجهیز اس��کله ها و ترمینال های مسافري، به 

توسعه سفر دریایي اقدام کرد.
به گفته مدیرعامل س��ازمان بنادر و دریان��وردي، در حال حاضر ظرفیت 
س��االنه 13 میلیون نفر س��فر دریایي در بنادر کشور فراهم شده است که 
س��ال گذشته 10 میلیون و 200 نفر سفر مسافرت دریایي انجام شد؛ این 

در حالي است که این میزان در سال 84 حدود 5 میلیون نفر سفر بود.
مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردي همچنین از افزایش 2 برابري ظرفیت  

مسافرت های دریایي تا پایان برنامه پنجم خبر داد.
صدر در بخش دیگري از سخنانش با بیان اینکه »سرمایه گذاري در توسعه 
زیرس��اخت ها« از دیگر اقدامات سازمان بنادر به شمار می آید، تشریح کرد: 
س��ازمان بنادر از دو محل به سرمایه گذاري در بنادر اقدام می کند؛ یکي از 
محل منابع داخلي این سازمان است که 165پروژه با اعتبار 2میلیارد دالر 

هم اکنون در بنادر کشور در دست اجرا است.
بنابر اعالم مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردي، همین میزان سرمایه گذاري 
نیز با مشارکت بخش خصوصي در توسعه پسکرانه بنادر و در ساخت انبارها، 

سیلوها و کارخانجات مختلف در حال انجام است. 
معاون وزیر راه و شهرسازي با اشاره به برنامه های توسعه ای سازمان بنادر در 
بخش ناوگان دریایي اظهار داشت: 
ای��ن س��ازمان در بخش ن��اوگان 
مس��افري با اعطاي تس��هیالت از 
محل وجوه اداره ش��ده و وام بدون 
بهره به متقاضیان بخش خصوصي، 
تاکنون شناورهاي مدرن مسافري 
زی��ادي را ب��ه خطوط و ن��اوگان 
مسافرت دریایي اضافه کرده است. 
همچنین در زمینه توسعه ناوگان 
ب��اري و خدمات��ي نیز ب��ا اعطاي 
تس��هیالت ارزان قیم��ت نس��بت 
ب��ه س��اخت لندین��گ کرافت ها، 
و  راهنمابره��ا  یدك کش ه��ا، 
شناورهاي خدماتي اقدام کرد که 
در آینده نزدی��ک تحوالت زیادي 
را در بخش های ناوگان مس��افري 
دریایي ن��اوگان خدماتي ش��اهد 

خواهیم بود. 

افزایش تعداد مسافران دریایی از 5 ميليون به 13 ميليون نفر

معاون وزیر راه و شهرسازی در چهاردهمین همایش صنایع دریایی کشور
ضمن اعالم مهم ترین ماموریت های سازمان خبر داد:



ثبت 7700 شناور 
با مالکيت ایراني

7700 فروند ش�ناور با مالكیت ايرانی در كشور ثبت و پرچم ايران 
روی آن نصب شده است.

س��ید عطاءاله صدر، مدیرعامل س��ازمان بن��ادر و دریان��وردي در جمع 
خبرنگاران در حاشیه سومین نمایشگاه بزرگ راه و شهرسازي در پاسخ به 
پرسشی مبني بر تعداد شناورهاي ایراني ثبت شده و سامان دهي شناورها 
به عنوان کارکرد حاکمیتي، از ثبت 7700 فروند ش��ناور با مالکیت ایراني 
خبر داد و گفت: اساساً هر شناوري که مالکیت ایراني داشته باشد، در کشور 

ثبت و پرچم ایران بر روي آن نصب مي شود. 
معاون وزیر راه و شهرس��ازي با بیان اینکه از این تعداد ش��ناور ثبت شده 
ایراني، تعداد 170 فروند شناور تجاري و اقیانوس پیما است که در مالکیت 
شرکت کشتیراني جمهوري اسالمي و شرکت ملي نفتکش قرار دارد، اضافه 
کرد: تعداد 7 هزار فروند ش��ناور لنج باري و صیادي و 500 فروند ش��ناور 
خدماتي اع��م از یدك کش ها، راهنمابرها، لندینگ کرافت و ش��ناورهاي 

تجسس و نجات نیز ثبت شده است. 
وی درباره سامان دهي شناورها گفت: سازمان بنادر مسوول بخش تجاري 
کش��ور است و تمام شناورها ثبت داخل دارند، مگر اینکه شناوري هویت 

نداشته باشد. 
بنا بر تأکید مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردي، کلیه شناورهاي ثبت نشده 
به دلیل اینکه به جابه جایي بار و مسافر در دریا مشغول هستند، باید ثبت 

داخل شوند و در این خصوص برنامه ریزي الزم صورت گرفته است. 

info@arabakhtar.com

TEL : (021) 88 480 530-7
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بر اساس تصمیم اخیر مجلس شوراي اسالمي، حفاظت از سواحل 
حوزه عملکرد سازمان بنادر و دریانوردي به گارد ساحلي سپرده شد.
علي اکب��ر اولیاء، عضو کمیس��یون عمران مجلس اظهار داش��ت: 
تاکنون در برخي از نقاط سواحل دریاها و حاشیه رودخانه هایي که 
کشتیراني در آنجا صورت مي گرفت و جزو حوزه عملکرد سازمان 
بنادر و دریانوردي بود، مورد تعرض و ساخت وس��از غیرقانوني قرار 

می گرفت.
 نماینده مردم یزد در مجلس ش��وراي اس��المي با اش��اره به نبود 
دس��تورالعملي مدون جهت جلوگیري از این نقض قانون افزود: با 
توجه به پیش��نهادي که س��ازمان بنادر و دریانوردي در این باره به 
مجلس ارایه کرد، تصمیم گرفته ش��د با تصویب الیحه اي به گارد 
ساحلي سازمان بنادر و دریانوردي ایران اجازه داده شود که حفاظت 
و امنیت مناطق یادش��ده را که منطقه عملیاتي س��ازمان بنادر و 

دریانوردي است، رسما بر عهده گیرد.
 عضو کمیسیون عمران مجلس با اشاره به الحاق یک تبصره به بند 
22 ماده 3 آیین نامه سازمان بنادر و دریانوردي مصوب سال 1348 
افزود: مجلس جزئیات الیحه را بررسي کرد و این الیحه با 134راي 
مواف��ق، 3 راي مخال��ف و 7 راي ممتنع از 214 نماینده حاضر به 

تصویب نهایي رسید. 
وي افزود: طبق این مصوبه ساخت وس��از ب��دون مجوز یا خارج از 
مجوز سازمان بنادر و دریانوردي در دریاها و رودخانه ها ممنوع شد و 
گارد ساحلي موظف شد تخلفات ساخت وساز غیرقانوني را به مراجع 

قضایي گزارش کند.
 اولی��اء اظهار داش��ت:  بر این اس��اس مراجع قضای��ي نیز موظف 
ش��دند دستور مقتضي مبني بر تخریب بناي غیرقانوني یا اصالح 

ساخت وساز را خارج از نوبت صادر کنند. 

مجلس، حفاظت از سواحل 
را به گارد ساحلي 
سازمان بنادر سپرد

با 134 رای موافق و 3 رای مخالف
الزام در اجرای مقررات بهبود 

كارایی انرژی كشتيرانی 
بين المللی از ابتدای سال 2013 

طی اصالحات به کنوانس��یون بین المللی جلوگیری از آلودگی دریایی ناشی از کشتی ها 
)مارپل( که در جوالی 2011 به تصویب آیمو رسید، فصل چهارم جدیدی در خصوص 
کارایی انرژی کش��تی ها به ضمیمه شش��م مارپل افزوده می شود. بر این اساس، داشتن 
شاخص طراحی کارایی انرژی )EEDI( برای کشتی های نوساز و طرح مدیریت کارایی 
انرژی کشتی )SEEMP( برای تمامی کشتی ها الزامی می شود. کما اینکه سایر اصالحات 
به ضمیمه شش��م، تعاریفی جدید و الزامات مرتبط با بازرس��ی و صدور گواهینامه برای 
کش��تی ها، شامل »گواهینامه بین المللی کارایی انرژی« را به این ضمیمه می افزاید. این 
مقررات برای تمامی کشتی های دارای ظرفیت ناخالص حداقل 400 تن اجرا می شود، با 
این حال، مرجع دریایی هر کشور می تواند مطابق با مقرره 19 این ضمیمه، اجرای این 

الزامات را برای کشتی های نوساز تا مدت حداکثر 4 سال به تعویق بیندازد.
شاخص طراحی کارایی انرژی مکانیزمی انعطاف پذیر و عملکردمحور است که بدون تعیین 
تحمیل شیوه یا راهکاری بخصوص، انتخاب فن آوری برای استفاده در طراحی کشتی ها 
را به صنایع فعال در این زمینه محول می سازد. با فرض احراز سطوح الزم کارایی انرژی و 
رعایت این مقررات، طراحان و سازندگان می توانند از هرگونه شیوه و فن آوری مدنظر خود 
در کشتی های خود استفاده کنند. طرح مدیریت کارایی انرژی کشتی نیز مکانیزمی برای 
بهبود کارایی انرژی کشتی توسط مدیریت آن به دست می دهد و بدین ترتیب، هر کشتی  
موظف است یک طرح مدیریت کارایی انرژی کشتی مخصوص به خود داشته باشد. سایر 

اصالحات مارپل از ابتدای سال 2013 الزم االجرا شده است.

ضمیمه ششم - انتشار مواد ]
اصالحات به ضمیمه ششم، بخشی از آب ها در مجاورت سواحل پورتوریکو )ایاالت متحده( 
و ویرجین آیلندز )ایاالت متحده( را به عنوان »منطقه کنترل انتشار دریای کارائیب ایاالت 
متحده« تعیین می کند تا انتش��ار اکسیدهای نیتروژن و گوگرد و ذرات معلق مطابق با 
مقرره های 13 و 14 این ضمیمه کنترل شود. طی یک اصالحیه دیگر، کشتی های بخار 
قدیمی از اجرای الزامات مرتبط با میزان گوگرد موجود در سوخت کشتی ها برای فعالیت 
در مناطق کنترل انتشار دریای کارائیب ایاالت متحده و آمریکای شمالی معاف می شوند. 
الزامات این منطقه کنترل انتش��ار جدید 12 ماه پس از الزم االجرا شدن، از ابتدای سال 

2014 الزم االجرا می شود.

ضمیمه چهارم – فاضالب ]
اصالحات به این ضمیمه، امکان ایجاد مناطق ویژه، تعیین دریای بالتیک به عنوان منطقه 
ویژه تحت این ضمیمه و تعیین الزامات سختگیرانه تر برای تخلیه فاضالب از کشتی های 

مسافری را شامل می شود.

ضمیمه پنجم – زباله ]
نسخه بازبینی شده این ضمیمه پس از بررسی و به روزرسانی جامع این ضمیمه، الزم االجرا 
ش��ده اس��ت و تخلیه هرگونه زباله را، به جز در موارد استثنای مندرج در این ضمیمه، 
ممنوع می کند. موارد تخلیه مجاز مطابق این ضمیمه عبارت اس��ت از زایدات خوراکی، 
الش��ه حیوانات، پسماند بار و آب حاوی مواد ش��وینده یا افزودنی های به کار رفته برای 

شست وشوی عرشه، سطوح بیرونی یا انبارها.
پس��ماند بار و مواد ش��وینده یا افزودنی ها تنها در صورتی قابل تخلیه در آب هستند که 
برای محیط زیس��ت دریایی مضر نباش��ند. اصالحات به این ضمیمه همچنین افزایش 
تعاریفی مانند الزام قرار داشتن کشتی »در مسیر« برای ایجاد امکان تخلیه زباله در آب و 

طبقه بندی مجدد زباله ها جهت درج در دفتر ثبت زباله کشتی را شامل می شود. 

سازمان بین المللی دریانوردی تصویب کرد:
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مدير عامل سازمان بنادر و دريانوردي به مناسبت هفته حمل ونقل، 
ب�ا حض�ور در روزنامه »اي�ران« و برنام�ه گفت وگ�وي تلفني، به 

پرسش های مردمي در زمینه های مختلف پاسخ داد.
مع��اون وزیر راه و شهرس��ازي در این برنامه به م��دت بیش از 90 دقیقه 
به پاسخگویي پرسش های هموطنان در مسایل مختلف دریایي پرداخت. 
این در حالي اس��ت که بسیاري از تماس گیرندگان پرسش های مشترکي 
را مط��رح کردند، از این رو به جهت اختصار، پاس��خ های معاون وزیر راه و 

شهرسازي در یک قالب آمده است که در پي می خوانید:

اقدامات سازمان بنادر براي امنیت شغلي شاغالن بندر  
حس�یني از بندر آستارا: شفاف س��ازي مرز دریایي بین المللي در بندر 

آستارا چه زماني محقق می شود؟
صدر: توسعه بندر امیرآباد با مشارکت سرمایه گذاری بخش خصوصي در 
حال انجام است. فاز اول این پروژه با ظرفیت 600 هزار تن با اعتباري بالغ 
بر 40 میلیارد ریال در هفته دولت سال جاري به بهره برداری رسید. البته 
تعیین مرز بین المللي براي ش��فاف شدن فعالیت های بندري - دریایي در 
بندر مذکور مراحل اجرایي را می گذراند. بدین گونه یک کارگروه در وزارت 
کشور مسایل موردنظر در این زمینه را تدوین و به کمیسیون دولت ارایه 

کرده اند که با تصویب دولت این مساله نیز رفع خواهد شد.
بیرزاده و هادي از بهشهر و انزلي )ملوان(: براي افزایش امنیت شغلي 

نیروهاي شرکتي شاغل در بنادر کشور چه برنامه ای مدنظر قرار دارد؟
صدر: به عنوان نمونه براي کساني که به عنوان خدمه یدك کش فعالیت 
دارند، تحت نظر یک شرکت زیرمجموعه صندوق بازنشستگي سازمان بنادر 
و دریانوردي با عنوان »شرکت هدایت رویا« قرار گرفته اند.  به این مجموعه 
اعالم شد تمام پرسنلي که با شرکت های مختلف در فعالیت راهبري دریایي 
از جمل��ه یدك کش ها فعالیت دارند، با هدف افزایش امنیت ش��غلي آنان، 

قرارداد بلندمدت با شاغالن این حرفه منعقد شود.
در حال حاضر مقدمات اولیه انجام این کار صورت گرفته است و همچنین 
مصوبه هیات عامل سازمان بنادر و دریانوردي نیز اخذ شد که ابالغ آن براي 
عملیاتي ش��دن، مراحل اجرایي را می گذراند. در مجموع با چنین اقدامي، 
هیچ گونه انفصالي براي نیروهاي ش��اغل در خدمات یدك کش ها به وجود 
نمي آید و قرارداد مس��تقیم با آنان منعقد خواهد شد و این مساله تا زمان 

بازنشسستگي افراد مذکور ادامه می یابد.

ارايه تسهیالت مشاغل سخت براي فعاالن دريايي
واحدي از بندرانزلي: س��رانجام ارایه تسهیالت مشاغل سخت و زیان آور 

براي فعاالن دریایي به ویژه جامعه ملوانان به کجا رسید؟
صدر: در شرایط کنوني تمامي فعالیت های دریایي در گروه مشاغل سخت 
قرار گرفته اند که هر یک سال خدمت آنان 1/5 سال محاسبه خواهد شد و 
این مساله شامل جامعه ملوانان نیز می شود. این موضوع به تصویب رسید 

و عملیاتي شدن آن مراحل اجرایي را طي می کند.
صفايي، احمدي، حس�یني، ياوري و... از مناطق شمالي و جنوبي: 
براي توسعه حمل ونقل مسافران دریایي و استفاده از ظرفیت های سیاحتي، 

گردشگري سواحل و بنادر چه اقداماتي مدنظر قرار دارد؟
صدر: طي چند س��ال گذشته در این زمینه انجام یک مطالعه تطبیقي با 
کشورهاي توسعه یافته صاحب دریا که پتانسیل های دریایي نظیر کشورمان 

دارند، مدنظر قرار گرفت.
بر این اس��اس تدوین یک چش��م انداز براي توس��عه س��فر و گردشگري 
دریایي با عنوان طرح »حمد« )حمل مس��افر دریایي( انجام ش��د. اگرچه 
در زمان مطالعه طرح حمد ظرفیت مس��افري بنادر کش��ور حدود 5 تا 7 
میلیون نفر بود، اما در این زمینه فراهم ساختن زمینه استفاده حدود 50 
درصد جمعیت کشور براي انجام سفرهاي دریایي-گردشگري تا پایان افق 
چشم انداز 1404 در دس��تور کار قرار گرفت که 
این میزان با توجه به جمعیت کنوني تا حدود 35 
میلیون نفر برآورد می ش��ود. البته در حال حاضر 
براي جابه جایي مسافران دریایي در بنادر کشور 
ظرفیتي بالغ بر انجام 13 میلیون نفر سفر دریایي 
فراهم شده است که در سال گذشته از این میزان 

بیش از 10 میلیون نفر استفاده کردند.
با توجه به این موارد طي سالیان گذشته ساخت 
ترمینال مس��افري بن��در آبادان، س��امان دهي و 
توس��عه ترمینال مس��افري بندر خرمشهر براي 
انجام س��فر از ایران به کویت، سرمایه گذاری در 
بخش های مسافري بنادر بوشهر، ساخت ترمینال 
و اسکله در بندر گناوه، احیا و بازسازي بندر شهید 
حقاني، توسعه بخشي مسافري بندر لنگه، توسعه 
و ساخت اسکله – ترمینال مسافري بندر شهید 
باهنر و س��اخت اس��کله و ترمینال مسافري در 
جزیره خارك برخي از حرکت های انجام شده در 

این زمینه به شمار می آید.

از تدابير استخدامی تازه 
تا اعالم انتشار  اوراق مشاركت 3 هزار ميلياردی

در گفت وگوي تلفني مردم با معاون وزیر راه و شهرسازی تشریح شد:
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در حال حاضر یکي از مباحث بنیادین در توسعه سفرهاي دریایي، استفاده 
مناسب از طول سواحل کشورمان است. بر این اساس باید سفرهاي دریایي 
در نوار ساحلي س��ازمان دهي شود. با توجه به این اصل، وجود شناورهاي 
مناسب )با داشتن امکانات اقامتي نظیر هتل شناور( یکي از الزامات اساسي 

در تحقق این دیدگاه به شمار می آید.
اگر این مساله در نوار ساحلي کشورمان اجرا شود، می توان به عنوان نمونه 
راه اندازي س��فرهاي گردش��گري دریایي در مناطق��ي ازجمله بندر امام - 
ماهش��هر، بندر عباس به بوش��هر و چابهار به صورت رفت و برگش��ت و یا 
س��فر به جزیره کیش، هرمز و هنگام را مدنظر قرار داد. اگرچه انجام این 
حرکت در بنادر شمالي نیز امکان پذیر است، اما در حال حاضر تاسیسات 
اولیه جابه جایي مسافران دریایي در سطح سواحل و بنادر کشور طي چند 

سال گذشته فراهم شد.
البته در این زمینه نبود س��ازوکار مطلوب در ارایه خدمات گردش��گري 
دریای��ي با در نظر گرفت��ن امکانات اقامتي- رفاهي توس��ط آژانس های 
مسافرتي به عنوان یک مساله قابل تامل به شمار می آید. اگر چه در این 
خصوص براي س��ایر بخش ها جهت انجام سفر در حوزه زمیني و هوایي 
خدمات ارایه می ش��ود، اما براي سامان دهي این مساله در حوزه دریایي 
با اتحادیه تورگردانان جلس��اتي برگزار و قرار ش��د آژانس های مسافرتي 
مسایل بازاریابي براي انجام سفرهاي دریایي در سواحل و بنادر کشورمان 

را مورد ارزیابي قرار دهند.
البته در این روند اتحادیه تورگردانان نیز براي فروش بلیت سفرهاي دریایي 
در کنار ارایه س��ایر خدماتشان اعالم آمادگي داشتند. باتوجه به این موارد 
باید خطوط کشتیراني نیز بحث بازاریابي در حوزه جذب مسافران دریایي 

را در مسیر های مختلف نوار ساحلي کشورمان مدنظر قرار دهند.
با توجه به این موارد سازمان بنادر و دریانوردي براي ارایه مجوز از مراجع 
قانون��ي به افراد و مجموعه هایی که قصد راه اندازي آژانس یا ش��رکت های 
گردشگري مسافرت دریایي با ترکیبي به صورت هوایي- دریایي- زمیني 
دارند، اقدامات الزم را به عمل خواهد آورد. البته در شرایط کنوني با سازمان 
گردشگري نیز براي تسریع در تحقق دیدگاه مذکور موافقت اولیه به عمل 
آمد. همچنین مسووالن این مجموعه اعالم کرده اند به محض ارایه مجوز 
توس��ط س��ازمان بنادر به متقاضیان، اجازه جابه جایي توریسم دریایي به 
آژانس های مسافرتي ارایه می شود. در مجموع سرمایه گذاراني در این زمینه 

مراجعه داشته اند که مراحل مذاکرات آنان در حال انجام است.

س�اخت بنادر كوچ�ك چندمنظوره؛ رونق اقتص�ادي، ايجاد 
اشتغال و محرومیت زدايي

فروزان- بندرعباس: با توجه به گس��تردگي سواحل کشور براي توسعه 
متوازن بنادر چه برنامه ای مد نظر قرار دارد؟

 ICZM صدر: در حال حاضر براس��اس مطالعات انجام شده در قالب طرح
و مدیریت یکپارچه س��واحل- بنادر بیش از 5 هزار و 800 کیلومتر طول 
سواحل کشور در مناطق شمالي- جنوبي و شرقي کشور برآورد می شود. بر 
این اساس طي چند سال گذشته، با پیشنهاد و نظر رییس جمهور تدوین 
برنامه توسعه ای براي ش��هرهاي ساحلي کشور مد نظر قرار گرفت که در 
این راستا اجراي طرح توسعه براي حدود 300 منطقه ساحلي قطعي شد. 
البته در این زمینه از دو سال قبل ساخت 60 بندر کوچک چندمنظوره در 
سواحل جنوبي آغاز شد و تا پایان سال جاري، 40 مورد از این پروژه ها به 
بهره برداری خواهد رسید که حدود 16 پروژه این بنادر در منطقه هرمزگان 
افتتاح می شود. از آنجا که گستردگي جمعیت در سواحل جنوبي قابل توجه 
اس��ت، ساخت بنادر کوچک چندمنظوره، رونق اقتصادي، ایجاد اشتغال و 
کاهش محرومیت زدایي در این مناطق را به همراه خواهد داشت. همچنین 
احداث این بنادر کوچک تاثیرات بس��یار زیادي در توسعه یافتگي و تغییر 

ش��رایط اقتصادي مردم مناط��ق مذکور و جلوگی��ري از مهاجرت آنها به 
شهرهاي دیگر دارد.

باید در نظر داش��ت که در بس��یاري از کشورهاي توس��عه یافته، بهترین، 
زیباترین و توسعه یافته ترین شهرها در کنار بنادر و شهرهاي ساحلي قرار 
دارند. البته تحقق این دیدگاه در کش��ور ما به دلیل عدم توجه به توس��عه 
متوازن، بر سامان دهي شهرهاي بزرگ و مرکزي متمرکز شد که تغییر این 
رویه در بخش دریایي با اجراي طرح هایی از جمله س��اخت بنادر کوچک 

چندمنظوره در سواحل جنوب صورت گرفت.

تولید 90 درصد تجهیزات دريايي با توان داخل 
اس�دي- خرمشهر: بومي سازي تولید قطعات یدکي تجهیزات دریایي و 

بندري چه روندي را طي می کند؟
صدر: باید در نظر داشت که تولیدکنندگان داخلي در یک دهه گذشته به 
توانمندي های مطلوبي براي ساخت قطعات یدکي تجهیزات دریایي، بندري 
و مخابراتي دریا دس��ت یافته اند. هم اکنون 90 درصد تجهیزات دریایي با 
توان داخل تولید می شود. بر این اساس با توجه به اهمیت تامین قطعات 
یدکي براي تجهیزات بندري، دریایي و مخابراتي در سال حمایت از تولید 
ملي چندي پیش نخستین نمایشگاه تخصصي در مساله مذکور برگزار شد 
که با توجه به شرایط تحریم علیه کشورمان، تولید کنندگان داخلي استقبال 

مطلوبي از برگزاري رویداد مذکور داشتند.
همچنین با توجه به اینکه تامین قطعات یدکي تجهیزات بندري- دریایي و 
مخابرات دریایي از خارج کشور نیاز به منابع ارزي فراوان دارد، برآوردهاي 
اولیه براي بومي سازي این تجهیزات ساالنه حداقل بیش از 5 میلیون دالر 
صرفه جویي ارزي به همراه خواهد داش��ت. البته براي تهیه قطعات مذکور 
ساالنه بیش از 13 میلیون دالر سرمایه گذاری صورت می گیرد که با توجه 
به شرایط کشور، حداکثر استفاده از توان داخل در این زمینه یک ضرورت 
اساس��ي به شمار می آید. همچنین به عنوان نمونه طي چند سال گذشته 
بیش از 300 میلیارد تومان از محل وجوه آورده شده سازمان بنادر به بخش 
خصوصي، تسهیالت ارزان قیمت براي صنعت دریایي اختصاص یافته است.

30 میلیون تن ظرفیت خالي در بنادر
ياوري- بوشهر: در شرایط کنوني ظرفیت بنادر و تعداد شناورهاي فعال 

در حوزه دریایي چه میزان برآورد می شود؟
ص�در: میزان جابه جایي کاال از مبادي دریایي در س��طح جهان توس��ط 
کانتینر س��االنه 600 میلیون TEU برآورد می شود که سهم ایران در این 

زمینه بیش از سه میلیون TEU )کمتراز یک درصد( برآورد می شود.
همچنی��ن از می��زان جابه جایي س��االنه حدود 600 میلی��ون تن کاال در 

کشورمان، در سال گذشته 135 میلیون تن سهم بنادر کشورمان بود.
براس��اس افق 1404 نیز باید ظرفیت بنادر کشور به دو برابر افزایش یابد. 
اگرچه ظرفیت ایجادشده براي تخلیه و بارگیري در بنادر کشور حدود 172 
میلیون تن برآورد می شود، اما در شرایط کنوني حداکثر 140 میلیون تن 
ظرفیت بنادر مورد استفاده قرار می گیرد. البته این رقم باید تا پایان برنامه 

پنجم به عدد 210 میلیون تن برسد.
ب��ه طور کلي در ش��رایط کنون��ي، 90 درصد کاالهاي تجاري در س��طح 
بین الملل از طریق دریا حمل می ش��ود و بنادر کشورمان در روند واردات- 
صادرات حدود 92 درصد سهم دارند. البته در این روند از 20 میلیون تن 
ظرفیت ترانزیت کاال در بنادر نیز در س��ال گذشته حدود 10 میلیون تن 

ترانزیت صورت گرفت.
این مس��ایل در حالي مطرح اس��ت که طي چند س��ال گذشته براساس 
فعالیت های دولت نهم و دهم، ظرفیت بنادر بزرگ کش��ور از جمله شهید 



رجایي، بوشهر، انزلي و امیرآباد به دو برابر و برخي بنادر همچون شهید 
بهشتي چابهار تا سه برابر مراحل افزایشي را انجام داده اند.  همچنین 
در نتیج��ه این فعالیت ها فقط در هرمزگان 60 درصد از مجموع 172 

میلیون تن ظرفیت کل بنادر، متعلق به بندر شهید رجایي است.
تعداد 170 فروند شناور تجاري و اقیانوس پیما نیز در مالکیت شرکت 
کش��تیراني جمهوري اسالمي و ش��رکت ملي نفتکش قرار دارد. البته 
در ای��ن روند 7 هزار فروند ش��ناور لنج باري- صی��ادي و 500 فروند 
ش��ناورهاي خدماتي اع��م از یدك کش، راهنماب��ر، لندینگ کرافت و 

شناورهاي تجسس و نجات نیز به ثبت رسیده اند. 

اخذ مجوز انتش�ار اوراق مش�اركت 300 میلی�ارد توماني 
توسعه چابهار    

رس�تمیان- زاه�دان: بهره برداری از طرح های بن��در چابهار چه 
زماني محقق می شود؟ 

ص�در: باید در نظر داش��ت که بندر ش��هید بهش��تي چابهار تنها 
بندر اقیانوس��ي ایران در جنوب ش��رق کشورمان واقع شده است و 

به گونه ای دروازه توسعه محور شرق به شمار می آید.
اگرچه انجام این پروژه حداقل از یک دهه قبل مدنظر قرار داش��ت، 
ام��ا با توجه به عزم دولت، براي کاهش محرومیت زدایي و توس��عه 
متوازن فعالیت های بندري، آغاز این طرح در س��ال 1386 بود و با 
توجه به اهمیت پروژه، اتمام طرح توسعه بندر شهید بهشتي چابهار 

در قالب پروژه های مهرماندگار توسط دولت مد نظر قرار گرفت.
همچنین براس��اس طرح اجرایي براي پ��روژه مذکور، ظرفیت این 
بن��در از 2 ب��ه 6 میلیون ت��ن افزایش خواهد یاف��ت. البته در ابتدا 
س��رمایه گذاری براي توس��عه بندر مذکور در قال��ب فاینانس بود، 
بدین گون��ه ک��ه تامی��ن منابع 15 درصد توس��ط س��ازمان بنادر و 
دریانوردي و 85 درصد توس��ط فاینانس )پیمان��کار پروژه قرارگاه 

خاتم االنبیا( صورت گیرد.
اما به دلیل اعمال برخي تحریم ها از س��وي استکبار جهاني، جذب 
فاینان��س خارجي براي این پروژه با مش��کل روبه رو ش��د، بنابراین 
دول��ت تصمیم گرفت از محل فروش اوراق مش��ارکت، منابع طرح 
توسعه بندر چابهار را تامین کند. البته مجوز انتشار اوراق مشارکت 
به ارزش حدود 3 هزار میلیارد ریال در این زمینه اخذ ش��ده است 
که به نظر می آید در آینده ای نزدیک فروش این اوراق صورت گیرد 
و بخشي از منابع این فروش اوراق مشارکت به این پروژه اختصاص 
یابد. س��ایر درآمدهاي اوراق مش��ارکت مذکور نیز براي طرح های 

توسعه بندر شهید رجایي و امیرآباد هزینه خواهد شد.
اگرچه در حال حاضر پیش��رفت طرح توسعه بندر چابهار با ساخت 
بخش هایی از اس��کله های چندمنظوره انجام الیروبي، اس��تحصال 
اراض��ي و ایجاد ترمین��ال کانتین��ري، بیش از 40 درص��د برآورد 
می ش��ود، اما حداکثر توان به کار گرفته ش��ده اس��ت تا این پروژه 
حداق��ل تا پایان فعالی��ت دولت دهم یا حداکثر پایان س��ال آینده 
به بهره برداری برس��د. البته براي پاسخگویي به ظرفیت ایجادشده 
در بندر ش��هید بهشتي چابهار تدابیري اتخاذ شده است تا ترانزیت 
بخشي از کاالهاي مورد نیاز استان های شرقي کشور نظیر سیستان 
و بلوچس��تان، خراسان جنوبي، خراس��ان رضوي، خراسان شمالي 
و اس��تان های همج��وار از این بندر صورت گی��رد. همچنین فراهم 
ش��دن ش��رایط براي ترانزیت کاال به کش��ورهاي همسایه از جمله 
ترکمنس��تان، قرقیزستان، افغانستان، پاکستان و قزاقستان از دیگر 
برنامه ه��ای مدنظر براي اس��تفاده مطلوب از ظرفیت بندر ش��هید 

بهشتي چابهار خواهد بود.  
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تجاری قشم، سازمان هواشناسی و دانشگاه پیام نور برگزار شد، از نظر طول 
مدت زمان اجرا )چهار فصل س��ال(، تعداد ش��اخه هاي علمي مورد مطالعه 
و نصب س��امانه هاي مه��ار در برخي نقاط، بزرگ ترین و مهم ترین گش��ت 

اقیانوس شناسي خلیج فارس و دریاي عمان محسوب مي شود. 
رییس موسس��ه ملی اقیانوس شناس��ی، با بیان اینکه این ط��رح به عنوان 
بخشي از برنامه جامع دیده باني اقیانوس هند اجرا مي شود، گفت: طي این 
طرح تحقیقاتي عالوه بر اندازه گیري ش��اخص هاي مختلف در ش��اخه هاي 
زیست شناسی، فیزیک، شیمی و زمین شناسی دریا، مدل سازي گردش آب 
و شاخص هاي فیزیکي و دینامیکي آب هاي خلیج فارس و دریاي عمان نیز 

انجام خواهد شد.

موفقیت كامل در اندازه گیری ها و نمونه برداری های دريايی �
دکتر حمید رضایی مارنانی که مدیریت مرحله نخس��ت گروه تحقیقاتی را 
بر عهده داش��ت، در مراسم پایانی مرحله اول بزرگ ترین گشت تحقیقاتی 
اقیانوس شناسی خلیج فارس اظهار داشت: با همت و تالش متخصصان، در 
این مرحله از گش��ت، بدون هیچ  مش��کلی همه اندازه گیری های میدانی و 

نمونه برداری ها مطابق برنامه ریزی ها، با موفقیت انجام شد. 
وی با بیان اینکه در این مرحله از گشت یک گروه سه نفره مستقر در ایستگاه 
پژوهشی بندرعباس موسسه ملی اقیانوس شناسی خدمات پشتیبانی را به 
عهده داش��تند، اظهار داشت: همه متخصصان این گروه دارای توانایی باالی 
فیزیکی، مجرب به عملیات ها و اندازه گیری های میدانی  و نمونه برداری  در دریا 
هستند و از روحیه باال و انگیزه فراوان در جهت »جهاد علمی« برخوردارند. 

ضرورت تحقیقات دريايی در پیشبرد اهداف نظام جمهوری اسالمی ايران

امیردریادار محمدرضا عباس��یان فرمانده منطق��ه دوم نیروی دریایی ارتش 
جمهوری اسالمی ایران در مراسم پایانی نخستین مرحله از گشت تحقیقاتی 
اقیانوس شناسی خلیج فارس، تنگه هرمز و دریای عمان، ضمن تقدیر و تشکر 
از تیم تحقیقاتی اعزامی، تحقیقات و پژوهش در زمینه علوم و فنون دریایی 
را با اهمیت خواند و گفت: پژوهش های اقیانوس شناسی در اجرای بسیاری از 
طرح ها بسیار مهم و زیربنایی است و با توجه به اینکه ایران کشوری دریایی 
اس��ت، لذا باید در تمامی بخش های دریایی و اقیانوس��ی انجام کار علمی و 

پژوهشی مد نظر قرار گیرد.
عباسیان افزود: ش��ناخت فضای کار و محیط عملیاتی الزم و حیاتی است 
و ش��ناخت تمامی بخش های علمی در حوزه علوم و فنون دریایی و کسب 
داده ها و اطالعات الزم، راهگشای برنامه های عملیاتی و ماموریت های نیروی 

دریایی است.  

مرحله نخس��ت بزرگ ترین گش��ت تحقیقاتي اقیانوس شناس��ي ایران در 
خلیج ف��ارس، تنگه هرمز و دریاي عمان که با مش��ارکت 70 محقق و عضو 

هیات علمي آغاز شده بود، پس از گذشت 17روز به پایان رسید. 
به گزارش روابط عمومی موسسه ملی اقیانوس شناسی، دکتر وحید چگیني، 
رییس موسس��ه ملي اقیانوس شناس��ي ضمن اعالم خبر اجراي مرحله دوم 
بزرگ  ترین گشت اقیانوس شناسی خلیج فارس، تنگه هرمز و دریای عمان در 
دهه سوم آذرماه 1391، به تشریح جزییات مرحله نخست گشت تحقیقاتي 
پرداخت و در این باره اظهار داش��ت: در مرحله نخس��ت گش��ت تحقیقاتي 
اقیانوس شناسي بررسي ها و اندازه گیري شاخص هاي مختلف از اعماق کمتر از 
30 متر تا بیش از 100متر در 6 ایستگاه ثابت توسط دستگاه هاي اندازه گیري 

پیشرفته انجام شد. 
چگینی با بیان اینکه هدف اصلی مرحله نخست گشت، اندازه گیري جریان ها 
و خصوصیات فیزیکي آب دریا در نواحي تنگه هرمز بود، تصریح کرد: در این 
ایستگاه ها، اندازه گیري شاخص هاي دما، شوري، کدري آب، PH، کلروفیل 
اکس��یژن محلول، نمونه برداري از موجودات بستر دریا، نمونه برداري آب در 
عمق هاي مختلف و نمونه برداري پالنکتون ها و کف زیان به عمل آمد. نمونه ها 
و داده هاي به دس��ت آمده براي ارزیابي و تحلیل به آزمایشگاه هاي ایستگاه 

اقیانوس شناسي بوشهر منتقل مي شود.
وي با اشاره به همکاري بیش از 70 محقق در این گشت تحقیقاتي، بیان کرد: 
این پژوهش��گران در بخش هاي مختلف شامل انجام آزمایش ها و پشتیباني 
حضور دارند و در هر مرحله از گشت حداقل 12 نفر از این محققان بر روی 

کشتی حضور خواهند داشت.
چگینی افزود: در جریان این گشت تحقیقاتي، محققان ما در جزایر متعددی 

از جمله جزایر الرك، ابوموسي و کیش توقف داشتند.
وی یک��ي از مزیت هاي مهم این ط��رح و اطالعات حاص��ل از آن را امکان 
پیش بیني پدیده کشند قرمز یا شکوفایي جلبکي عنوان کرد و با بیان اینکه 
این گشت توسط نیروهاي متخصص ایراني و بدون اتکا به متخصصان خارجي 
انجام مي شود، گفت: در حال حاضر ایران تنها کشور منطقه است که قادر به 

انجام گشتي به این گستردگی با اتکا به نیروهاي داخلي است.
وی اف��زود: به طور معمول در دریاهاي خلیج ف��ارس و دریاي عمان که از 
نظر زیست محیطي حساس��یت باالیي دارند، کار جمع آوري داده باید به 
صورت مستمر و ساالنه انجام شود تا محققان بتوانند هرگونه تغییري که 
در طبیعت رخ می دهد را ردگیري کنند و آثار و پیامدهاي آن را به خوبي 

مورد مطالعه قرار دهند. 
برگزاری چنین گش��ت تحقیقاتي آن هم براي نخستین بار در این سطح 
و گس��تردگي در منطقه مي تواند تمرین بس��یار خوبي ب��راي ورود ما به 
اقیانوس هند باشد که امیدواریم زمینه اي فراهم شود تا بتوانیم با کشتي 
تحقیقاتي که در دس��ت س��اخت داریم، در آب هاي اقیانوس هند حضور 

علمی-تحقیقاتی پیدا کنیم. 
وي ادامه داد: در مرحله دوم اجراي این گشت تحقیقاتي که به مدت 15روز 
ب��ه طول خواهد انجامید، گروه تحقیقاتي به س��مت ش��مال خلیج فارس و 

خوزستان مي روند.
وي یادآور شد: گشایش رسمي مرحله اول این گشت که با همکاری وزارت 
علوم ، تحقیقات و فناوری، معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاس��ت 
جمهوری ، نیروی دریایی ارتش جمهوری اسالمی ایران، سازمان منطقه آزاد 

مرحله نخست گشت اقيانوس شناسی به پایان رسيد
با مشارکت 70 پژوهشگر  و طی 17 روز
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نخستین كارگاه آموزشی سرمايه گذاری در بنادر با محوريت »توسعه 
بنادر و جذب سرمايه گذاری بخش خصوصی« برگزار شد.

به گزارش خبرنگار »بندر و دریا«، محس��ن صادقی فر، معاون امور بندری و 
مناطق ویژه سازمان بنادر و دریانوردی به عنوان نخستین سخنران این کارگاه 
آموزشی که در دي ماه سال جاري در سازمان بنادر و دریانوردي برگزار شد ، 
ضمن تاکید بر اهمیت جایگاه دریایی کشور عزیزمان به برخورداری مناطق 
دریایی از 5800 کیلومتر طول سواحل دریایی در خلیج فارس، دریای عمان 
و دریای خزر اشاره کرد. وي در این کارگاه به اهمیت تالش ها و فعالیت های 
بن��دری بع��د از انقالب در دهه های 60 و 70 اش��اره کرد و گفت: بنادر ما در 
دهه 60 جزو بنادر نسل اولی بودند که عمدتا به کارهای تخلیه و بارگیری و 
مانند آن می پرداختند، اما خوشبختانه اکنون وضعیت بنادر به جایی رسیده 
که می توان حضور بنادر نس��ل سومی و رقابت خوبی را میان آنها در منطقه 

شاهد بود.

معاون امور بندری و مناطق ویژه در خصوص آمار حمل ونقل دریایی اعالم 
ک��رد: در حالي س��هم وزني 88 درصد از ص��ادرات و 93 درصد از واردات 
کشور از طریق دریا صورت می گیرد که سهم ارزشی حمل ونقل دریایی به 

صورت 62 درصد صادرات و 77 درصد واردات است.
صادقی ف��ر با تاکید بر ظرفی��ت نفتی و غیرنفتی بن��ادر تصریح کرد: این 
ظرفیت ها در س��ال 85، 123 میلیون تن و در سال 90، 172 میلیون تن 
بوده که چشم انداز ما برای سال 95، حدود 220 میلیون تن TEU است.
وی در ادامه عملکرد 10س��اله نفتی و غیرنفتی بنادر را با میانگین رش��د 
11 درصد و عملکرد 10 ساله کانتینری بنادر ، به طور میانگین با رشد 14 

درصد اعالم کرد.
مع��اون امور بندری و مناطق ویژه س��ازمان بنادر و دریان��وردی با تاکید 
ب��ر اهمیت ج��ذب بخش خصوصی در جهت تضمین توس��عه بنادر اعالم 
کرد: میزان س��رمایه گذاری در بنادر کش��ور تا س��ال 83 بالغ بر یکصد و 
54 میلیارد تومان بود و تا س��ال 90 این میزان به 2 هزار و 300 میلیارد 
تومان رسید که این آمار نش��ان از رشد 1486 درصدی سرمایه گذاری ها 

در بنادر دارد.
صادقی فر در ادامه ضمن تکمیل و پوش��ش موارد فوق با اش��اره به تعدد 
قراردادهای منعقده س��رمایه گذاری در بنادرگفت: تعداد قراردادها تا سال 
83، 53 فق��ره و ت��ا س��ال 90، 158 فقره بود که این آمار از رش��د 293 

درصدی در این حوزه حکایت دارد.
معاون امور بندری و مناطق ویژه س��ازمان بنادر و دریانوردی درخصوص 
درصد اراضی واگذار شده به تفکیک بندر اظهار داشت: اراضی واگذار شده 
ب��ه بخش خصوصی 805 هکتار اس��ت که 38 درص��د از این آمار به بندر 
ش��هید رجایی، 33 درص��د به بندر امام خمین��ی)ره(، 17 درصد به بندر 

امیرآباد و بقیه این سهم نیز به سایر بنادر اختصاص دارد.
وی همچنی��ن در ارتب��اط ب��ا س��رمایه گذاری تجمع��ی گف��ت: می��زان 
س��رمایه گذاری تجمعی توس��ط سازمان بنادر تا س��ال 90 بالغ بر 3 هزار 
میلیارد تومان و سرمایه گذاری تجمعی توسط بخش خصوصی در بنادر تا 

پایان آبان ماه امسال 2 هزار میلیارد تومان اعالم شده است.
صادقی فر در پایان صحبت های خود به اقدامات نرم افزاری و سخت افزاری 
انجام شده پرداخت و مواردی چون تفویض اختیارات، آموزش کارشناسان 
خب��ره، ایجاد تنوع در اش��کال واگذاری، پیگیری اعطای تس��هیالت و ... 
را از اقدام��ات نرم اف��زاری و مواردی چون گس��ترش اراضی پش��تیبانی، 
توس��عه مناطق ویژه بندری، بازنگری و اصالح کاربری اراضی پش��تیبانی 
و آماده سازی زیرساخت ها در اراضی پشتیبانی را از اقدمات سخت افزاری 

برشمرد. 

دستاوردها و عملکرد سازمان در جلب مشاركت بخش خصوصی
در نخستین کارگاه آموزشی سرمایه گذاری در بنادر مطرح شد:
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معاون امور مالی، اداری و برنامه ريزی س�ازمان بنادر و دريانوردی 
در نخس�تین كارگاه آموزشی س�رمايه گذاری در بنادر به اهمیت 
بحث س�رمايه گذاری و تولید ثروت در كشور و توسعه بنادر افق 

چشم انداز 1404 اشاره كرد.
به گزارش خبرنگار »بندر و دریا«، محمدرضا امامی ضمن تاکید به 3 تحول 
بزرگ کش��ور یعنی قرار گرفتن ایران در آستانه هزاره سوم، قرار گرفتن در 
آس��تانه ورود به افق چشم انداز متعالی 1404 و آستانه ورود به دهه چهارم 
انقالب و همچنین اهمیت این تحوالت در تصمیم گیری ها و تصمیم سازی ها 
اظهار داش��ت: با ق��رار دادن این 3 دهه و گزینه در کن��ار هم و با توجه به 
مقتضیات زمانی و مکانی در ش��رایط کنون��ی به لزوم تغییر در نگرش ها و 
روش های خود در مبحث سرمایه گذاری و تولید ثروت در کشور پی می بریم.

امامی در ادامه با اشاره به پیش بینی 50 هزار میلیارد تومانی از درآمدهای 
نفت��ی گفت: اگر ما بخواهیم با توجه به فضای فش��رده رقابتی در س��طح 
بین الملل، با رعایت استانداردها، با تنظیم شاخص ها و کیفیت ها این میزان 

درآمد را از س��ایر روش های غیرنفتی به دس��ت آوریم و بتوانیم جایی در 
بازرگانی و تجارت بین الملل پیدا کنیم و با نرخ س��ود 10 درصد در سطح 
بین الملل صدور کاال و خدمات فنی و مهندسی داشته باشیم، باید چیزی 
حدود 500 هزار میلیارد تومان کاال و خدمات به بازار بین المللی عرضه کنیم.
معاون برنامه ریزی، اداری و مالی سازمان بنادر و دریانوردی افزود: ما قطعا 
در سایه افق متعالی چشم انداز 1404 می توانیم به تحولی بزرگ که جامعه 
ایران اسالمی را به سوی آرمان های بزرگ اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و 
فرهنگی رهنمود کند، دست یابیم  ؛ لذا بر مبنای همین چشم انداز هر بخش 
باید این افق را برای خود تعریف کند. به نظر من الزامی ترین بخش در حوزه 
سرمایه گذاری س��وای رفتارهای درون سازمانی، اصالح رفتارها و رویه های 
برخورد با س��رمایه گذاری، بحث تدوین یک چشم انداز و یک افق متعالی 
برای حوزه دریا و بندر حول محور اسناد فرادستی و فراتر از آن حول محور 
فرمایشات مقام معظم رهبری مدظله العالی که فرمودند به دریا باید به عنوان 

یک فرصت راهبردی نگریسته شود، است.
امامی در خصوص موقعیت های اس��تراتژیک بنادر تصریح کرد: موقعیت 
استراتژیک اغلب بنادر کشورمان به نحوی است که با دسترسی به اقیانوس 
و آب های آزاد و قرارگیری در نزدیکی مسیرهای مهم و اصلی دریانوردی، 
بس��یاری از نیازهای کش��تی های الینروترامپ را می تواند مهیا کند و در 
مقایسه با بسیاری از بنادر حاشیه  جنوب خلیج فارس از برتری قابل  توجهی 
برخوردار است و بایستی ضمن حرکت در مسیر چشم انداز از این موقعیت ها 

استفاده نموده و باعث تضمین رشد اقتصادی باشیم.
وی در ادامه با تاکید بر حضور و مشارکت بخش خصوصی گفت: از دیدگاه 
ما، بخش خصوصی صاحب فن، صاحب تجربه و تخصص باید برای مشارکت 
عالوه بر منافع فردی و س��اختاری و سازمانی منافع ملی را در نظر بگیرد. 
این معادله باید طوری باشد که سود و منافع به طور متقابل بین آنها تقسیم 

شوند و هر یک از آن منتفع باشند.
امامی ضمن تقدیر از همگامی بخش خصوصی با بخش دولتی در ارتباط 
با زیرساخت های بندری کشور ابراز داشت: کشور ما از توانمندی هایی نظیر 
استراتژیک بودن، ژئوپلتیک بودن و همچنین از نظر ژئواکونومیکی برخوردار 
است که مانند پل ارتباطی و دریچه ورود کاال به آسیای میانه عمل می کند 
و با تالش هایی که با حضور آقای صدر صورت گرفت، شاهد رشد و شتاب 
روند س��رمایه گذاری ها و در نتیجه تبدیل بنادر به سمت بنادر نسل سوم 

هستیم. 
معاون امور مالی، اداری و برنامه ریزی سازمان بنادر و دریانوردی در خاتمه 
صحبت های خود ضمن اشاره به توسعه نوار ساحلی و اهمیت  آن عواملی 
چون تمرکز ملی بر بنادر هاب، حضور فعاالنه بنادر در عرصه بین الملل و 
حضور واکنشی بنادر و ... را از عوامل مهمی خواند که برای حضور در عرصه 

بین الملل و جلب توجه نگاه منطقه باید مورد توجه قرار گیرند. 

توجه به منافع ملی؛ ضرورت مشاركت بخش خصوصی در بنادر
معاون امور مالی، اداری و برنامه ریزی در نخستین کارگاه آموزشی سرمایه گذاری در بنادر:
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مدي�ركل امور مناطق بازاريابی و س�رمايه گذاری در نخس�تین 
كارگاه آموزش�ی س�رمايه گذاری در بن�ادر ، مش�اركت بخ�ش 
خصوص�ی جهت س�رمايه گذاری در بن�ادر را از اقدامات مهم و 

ضروری برای توسعه بنادر ياد كرد.
به گ��زارش خبرنگار »بندر و دریا«، دکت��ر حمیدرضا آبایی، به عنوان 
سخنران این کارگاه آموزشی، سرمایه گذاری در بنادر را بر پایه الزامات 
و چشم انداز عنوان کرد و گفت: حضور بخش خصوصی برای مشارکت 
در س��رمایه گذاری نیازمند بس��تری مناس��ب، ایجاد فضای مطمئن و 
باثبات و اطمینان از برگشت سود برای آنها است که تحقق این بسترها 
خود نیازمند الزاماتی نظیر الزامات قانونی، اجتماعی، رقابتی، سیاس��ی 

و اقتصادی است.
وی در ادامه همچنین تغییر و جهش بنادر از نسل اول به نسل دوم و 
سوم را از چشم اندازهای مهم سرمایه گذاری در بنادر اعالم کرد و با در 
نظر گرفتن معیارهای مقایسه ای نظیر موقعیت بندری، حجم ترافیک، 
میزان اشتغال زایی، خودکفایی و تامین مالی گفت: تشکیل بنادر نسل 
سوم در کش��ور رشد چشمگیری داش��ته و باعث گردیده بنادر کشور 
از موقعی��ت محلی و انحصاری به موقعی��ت بین المللی و رقابتی تغییر 

وضعیت داشته  باشند.

آبایی ضمن اش��اره به مدل های کالن س��رمایه گذاری در بنادر تصریح 
ک��رد: بنادر نقش اصل��ی و کلیدی را در مدل های س��رمایه گذاری ایفا 
می کنند و س��رمایه گذاران و خطوط کشتیرانی از بازیگرانی هستند که 
نقش مهمی در این میان دارند، لذا جهت رش��د و پیش��رفت در زمینه 
توس��عه بنادر، عالوه بر مشارکت بخش های خصوصی و داخلی نیازمند 

جذب سرمایه گذاری خارجی نیز هستیم.
مدیرکل امور مناطق بازاریابی و س��رمایه گذاری با تقس��یم بندی بنادر 
عمومی تحت عناوین بنادر خدماتی، اب��زاری و صاحبخانه ای، افزایش 
مش��ارکت بخش خصوص��ی در این ح��وزه را عاملی ب��رای خصوصی 
کردن بنادر اعالم کرد و گفت: با خصوصی س��ازی در این زمینه، ضمن 
استقالل در مدیریت، مدیریت بندر بدون هیچ گونه استفاده و کمک از 

محل بودجه عمومی صورت می گیرد.
وی در ادامه همچنین فرایند خصوصی س��ازی بنادر کش��ور را قبل از 
سال 74 به صورت بنادر خدماتی دولتی، طی سال های 74 تا 89 با در 
نظر گرفتن عواملی چون تامین نیروی تخلیه و بارگیری توس��ط بخش 
خصوص��ی، تامین نیرو، نگهداری و تعمیرات تجهیزات و انجام عملیات 
تخلیه و بارگیری و انبارداری، واگذاری اراضی بندری و انتقال مالکیت و 
تجهیزات، واگذاری ترمینال های بندری و انعقاد قرارداد ساخت اسکله 
نفتی و مواد معدنی در بندر امام و واگذاری بنادر فریدونکنار، آستارا و 
اروندکنار به عنوان بنادر ابزاری و از سال 89 به بعد زیرمجموعه بنادر 

صاحبخانه ای یا خصوصی تشریح کرد.
آبایی در خاتمه صحبت های خود با اش��اره به رشد چشمگیر و جهش 
بنادر از نس��ل اول به نس��ل س��وم گفت: با تغییر بنادر از نسل اول به 
نس��ل س��وم توانس��تیم کارکردهای مهمی از قبیل ایفای نقش مراکز 
لجستیکی، تقویت فعالیت های بازرگانی، تکمیل حلقه های لجستیک و 
زنجیره تامین کاال و افزایش فرصت های شغلی و ایجاد ارزش افزوده را 

در بنادر کشور تحقق بخشیم.
مدیرکل امور مناطق بازاریابی و سرمایه گذاری در خصوص اقدامات مهم و 
اساسی جهت تغییر و ارتقای نسل بنادر اضافه کرد: اقداماتی همچون افزایش 
محدوده اراضی پشتیبانی و تعیین کاربری آنها، اصالح ساختار تشکیالتی 
بن��ادر با رویکرد تحقق چش��م انداز، اعطای تس��هیالت بانکی به طرح های 
سرمایه گذاری بنادر، فرهنگ سازی، ارتقای دانش بازاریابی و مشتری محوری 
و تغییر در مبانی قراردادها و نحوه واگذاری اراضی پشتیبانی از جمله اقدامات 

مهمی است که برای ارتقای سطح بنادر ملحوظ کردن آنها ضروری است. 

نقش سرمایه گذاری بخش  خصوصی در توسعه بنادر
مدیرکل امور مناطق بازاریابی و سرمایه گذاری عنوان کرد:
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مع�اون عملیات اداره كل بن�ادر و دريانوردی 
استان خوزستان در نخستین كارگاه آموزشی 
س�رمايه گذاری در بن�ادر به چش�م اندازها و 
چالش های فراروی س�رمايه گذاری در منطقه 

ويژه اقتصادی بندر امام خمینی )ره( پرداخت.
به گزارش خبرنگار »بندر و دریا«، مهندس علیرضا 
خجس��ته با تاکید بر ضرورت های س��رمایه گذاری 
و رون��د آن در بن��در امام خمین��ی)ره( به عملکرد 
سرمایه گذاری در این بندر اشاره کرد و گفت: میزان 
س��رمایه گذاری در سال 83 به 114 میلیارد ریال و 
در س��ال 90 به 1200 میلیارد ریال و همچنین در 
9 ماه اول سال 91 به 544 میلیارد ریال رسید که 
این نشان از رشد سرمایه گذاری ها در این بندر دارد.
وی در ادامه افزود: باالترین میزان سرمایه گذاری ها 
در این بندر با آمار 3453 میلیارد ریال به سال 89 
و کمترین میزان سرمایه گذاری با آمار 73 میلیون ریال به سال 85 اختصاص دارد و تعداد قراردادهای 

فعال در این خصوص، 43 فقره است.
خجس��ته در ارتباط با روند جذب سرمایه گذاری در 9 ماهه اول سال 91 اظهار داشت: 650 میلیارد 
ریال برای جذب سرمایه گذاری در سال 91 هدف گذاری شده بود که تا پایان آذرماه امسال، 84 درصد 
این میزان معادل 544 میلیارد ریال تحقق یافته اس��ت. نماینده اداره کل بنادر و دریانوردی اس��تان 
خوزستان ضمن اشاره به تعدد مجوزها و قراردادها اعالم کرد: تعداد مجوزهای اخذشده 14 فقره و به 
میزان سرمایه گذاری 2155 میلیارد ریال، تعداد قراردادهای منعقده 6 فقره و به میزان سرمایه گذاری 
544 میلیارد ریال، تعداد مجوزهای در حال اخذ 5 فقره به میزان سرمایه گذاری 2052 میلیارد ریال 

و مجموع تقاضاهای در حال بررسی 15 فقره به میزان سرمایه گذاری 3823 میلیارد ریال است.
خجس��ته در ادامه مس��ایل و مش��کالت فراروی س��رمایه گذاری در این بندر را به دو بخش مسایل 
و مش��کالت س��اختاری و مسایل و مشکالت محتوایی تقس��یم بندی کرد و افزود: مسایلی همچون 
عدم تعریف چشم انداز، اهداف، برنامه ها و استراتژی های سرمایه گذاری در بنادر به صورت بلندمدت، 
آیین نامه های معامالتی سازمان، تفویض اختیارات، ضوابط سختگیرانه در جذب سرمایه گذاری، تاثیر 
تشدید عدم ثبات شرایط اقتصادی بر طرح های سرمایه گذاری و پیامدهای آن و همچنین توسعه بندر 
و چالش های فراروی آن از قبیل تملیک اراضی معارضین در دس��ته مش��کالت ساختاری و مسایلی 
نظیر ضرورت تدوین مطالعات امکان سنجی برای ایده های سرمایه گذاری اولویت دار در بندر، ضرورت 
استانداردسازی ساخت وساز در بندر جهت جلوگیري از انحرافات و اعمال سلیقه ، تامین منابع مالي 
موردنیاز پروژه ها و نقش کمرنگ سازمان و بنادر تابعه و پیچیدگی محاسبه و اخذ سهم از سازمان از 

محل اجاره بها، در دسته مشکالت و مسایل محتوایی طبقه بندی می شوند.
وی با تاکید بر تس��هیل ش��رایط جذب س��رمایه گذاری تصریح کرد: دلزدگی سرمایه گذار، تغییر در 
مدیریت شرکت ها که انصراف یا تغییر استراتژی سرمایه گذاری را در پی دارد و تغییر شرایط محیطی 
)سیاسی، اقتصادی و اجتماعی( از جمله مسایلی است که منجر به طوالنی شدن فرایند و همچنین 

سختگیرانه شدن ضوابط در جهت جذب سرمایه گذاری می شود.
خجسته در خاتمه سخنرانی خود به تسهیل و مرتفع ساختن موانع پیش روی سرمایه گذاری در بنادر 
اش��اره کرد و گفت: تدوین چشم انداز، اهداف و برنامه ها و استراتژی های بلندمدت سرمایه گذاری در 
بنادر، تفویض اختیار بیشتر به مدیران بنادر تابعه، تعدیل فرایند طوالنی و تسهیل ضوابط در جهت 
جذب سرمایه گذار، استانداردسازی ساخت وساز در بنادر، تامین منابع الزم جهت تملک اراضی واقع در 
محدوده بندر، افزایش نقش سازمان و بنادر تابعه در کمک به تامین منابع موردنیاز و استانداردسازی 
تعرفه ها برای فعالیت های خدماتی سرمایه گذاران در بنادر از جمله راهکارهایی است که می توان با در 

نظر گرفتن آنها تسریع در امر سرمایه گذاری را شاهد بود.  

قائم مقام اداره كل مهندس�ی عمران سازمان 
بنادر و دريانوردی در نخستین كارگاه آموزشی 
س�رمايه گذاری در بنادر به بررسی چالش های 
س�رمايه گذاری برای انعقاد ق�رارداد و مرتفع 

كردن آنها پرداخت.
به گزارش خبرنگار »بندر و دریا«، مهندس عباسپور 
آذر که به نیابت از مهندس کبریایی در این همایش 
شرکت کرد، ضمن اشاره به ایجاد شرایط و زمینه ها و 
فراهم کردن بستر مناسب برای جلب مشارکت بخش 
خصوصی جهت س��رمایه گذاری در بنادر به ذی نفع 
بودن هر دو طرف تاکید کرد. عباس��پور با اش��اره به 
اهمیت و نقش بخش فنی و مهندسی در ایجاد حلقه 
و زنجیره س��رمایه گذار و س��ازمان به اهداف بخش 

مهندسی پرداخت.
وی در ادامه به تقس��یم بندی مقاطع اثرگذاری بخش 
مهندسی در فرایندهای سرمایه گذاری پرداخت و آن 
را در 7 مقط��ع پی��ش از ارایه طرح توجیهی توس��ط 
س��رمایه گذار، هن��گام عقد ق��رارداد با س��رمایه گذار، 
بررسی و تصویب مراحل مختلف انجام شده در دوران 
ساخت وساز، احصای تحقق پروژه سرمایه گذار و صدور 
مجوز بهره ب��رداری موقت و دایم در دوران بهره برداری 
و تحویل گیری و انتقال مستحدثات مربوطه در پایان 
قرارداد عنوان کرد. عباسپور در ادامه به تشریح هر یک 
از این موارد پرداخت و تهیه و تدوین دستورالعمل هایی 
نظیر دستورالعمل میزان سرمایه گذاری، نحوه محاسبه 
زمان الزم جهت ایجاد زیرساخت ها، نحوه زمان بندی 
و اس��تانداردهای الزم، مکانیزم الزم جهت توافق برای 
توس��عه های آتی، ضوابط معماری، طراحی، ساخت و 
بهره برداری و نگهداری و دستورالعمل چگونگی انطباق 
ساخت وس��از در بن��ادر با س��امانه GIS را از اقدامات 
ض��روری جهت ارای��ه قبل از طرح توجیهی توس��ط 
سرمایه گذار برشمرد. وی افزود: جهت بررسی و تصویب 
مراحل مختلف مطالعات انجام پذیرفته، به عواملی چون 
دستگاه نظارت عالیه و محدوده نظارت آن دستگاه که 
خدم��ات و وظایف و س��طوح اطالعاتی آن را ش��امل 
می شود و همچنین مستندات و مدارك فنی نیاز است.    
عباس��پور با اشاره به دوران ساخت وساز تصریح کرد: 
گردش کار و روند نظارت بر ساخت وس��از، مکانیزم 
و چگونگ��ی کنترل برنام��ه زمان بن��دی مصوب و 
دس��تورالعمل و گردش کار نحوه رسیدگی به موارد 
منجر به بازنگری در قراردادهای منعقده از جمله موارد 
فوریتی و ضروری تاخیرات و موارد پیش بینی نشده 
از جمله اقداماتی است که در دوران ساخت وساز باید 
مورد توجه قرار گیرد. عباسپور در خاتمه صحبت های 
خود به تش��ریح دیگر م��وارد باقیمان��ده از مقاطع 

اثرگذاری بخش مهندسی پرداخت.   

ضرورت های سرمایه گذاری
 در بندر امام خمينی)ره(

ضوابط فنی ساخت وساز 
در قراردادهای 

سرمایه گذاری در بندر 
امام خمينی)ره(
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مدير اداره كل بنادر 
استان  دريانوردی  و 
بوشهر در نخستین 
آموزش�ی  كارگاه 
ی  ر ا يه گذ ما س�ر
ضم�ن  بن�ادر  در 
از  سپاس�گزاري 
برگزاری اين همايش 
ضرورت ه�ای  ب�ه 
در  س�رمايه گذاری 
بوشهر  استان  بنادر 

پرداخت.
ب��ه گ��زارش خبرنگار 
»بندر و دریا«، محمد 
راستاد، یکی از مهم ترین 
دستاوردهای سازمان بنادر و دریانوردی را جذب بخش خصوصی و غیردولتی به 

منظور سرمایه گذاری در بنادر و توسعه آنها عنوان کرد.
راستاد ضمن تاکید بر اهمیت حضور بخش خصوصی برای مشارکت در امر 
سرمایه گذاری در بنادر اظهار داشت: در صورت حضور نیافتن بخش خصوصی 
به منظور سرمایه گذاری در بنادر، قطعا ما نمی توانستیم در این بازه زمانی این 
حجم سرمایه گذاری ها را داشته باشیم، بنابراین می توان این گونه تعبیر کرد که 
اقدامات بخش خصوصی در سازمان بنادر و دریانوردی تا میزان چشمگیری 
منجر به ارتقای رقابت پذیری بنادر ما می ش��ود. همچنین گفتنی اس��ت که 
این فرایند در مقایس��ه با سایر سازمان های دولتی که امکانات و سیستم ها و 
چارچوب هایی را نیز برای جذب سرمایه گذار دارند، فرایند بسیار خوبی است، 
چراکه با تمام این امکانات و موقعیت ها در عمل نمی توانند موفق باشند و بعضا 

فرایندهای ما را به عنوان الگو موردنظر قرار می دهند.
وی در ادامه افزود: س��رمایه گذاری بخش خصوص��ی در حوزه بنادر طبیعتاً 
منجر به ارتقای رقابت پذیری می شود که ضمن اطمینان از یک سرمایه گذاری 
می تواند نه تنها ایجاد اش��تغال و ارزش افزوده کند، بلکه از هدررفت سرمایه 
بخش خصوصی به س��وی فعالیت های کاذب اقتص��ادی جلوگیری کند، لذا 
هرچه قدر ما بتوانیم بخش خصوصی را به مش��ارکت بیشتر ترغیب کنیم، به 
طور قطع مي توانیم دس��تاوردهای مهمی را نیز در سطح اقتصاد کالن برای 

کشور رقم بزنیم.

راستاد در ارتباط با تاثیر بخش خصوصی برای حضور در عرصه بین المللی 
گفت: بخش خصوصی فعال در حوزه بندر می تواند آمادگی بندر را جهت 
حض��ور در عرصه های بین المللی فراهم کن��د. نمونه بارز این مدعا اپراتور 
بزرگ بین المللی DPW اس��ت که حوزه فعالیتش در ابتدای امر محلی و 
در کش��ور خود بود، ولی با چاره اندیشی ها و تمهیدات الزم توانست از این 
بستر به جایی برسد که حال در دورترین  نقاط دنیا فعالیت های اپراتوری 

می کند.
مدیر اداره کل بنادر و دریانوردی اس��تان بوش��هر در خصوص فرصت های 
س��رمایه گذاری در بنادر بوش��هر تصریح کرد: با وج��ود برخورداری بندر 
بوش��هر از ظرفیت خ��وب دریایی و قابلیت پذیرش کش��تی های 30 هزار 
تنی به دلیل موقیت نامناسب بستر جذب سرمایه گذاری بخش خصوصی 
در ح��وزه ترمین��ال اپراتور و تامین تجهیزات بندری و مس��دود بودن آن 
در منطقه ش��هری فرصت های محدودی برای جذب سرمایه گذاری بخش 

خصوصی در بندر بوشهر وجود دارد.
راس��تاد در ارتباط با اهمی��ت بندر بوش��هر در واردات میوه گفت: به رغم 
اینکه ما مهم ترین بندر واردکننده میوه محس��وب می ش��دیم، اما از پایانه 
مواد غذایی که پایه اصلی آن س��ردخانه اس��ت، محروم بودیم، از این رو 
با توجه به ظرفیت فضا یکی از انبارها و س��وله های سرپوش��یده بندر را به 
س��رمایه گذار معرفی کردی��م و با انجام کارهای کارشناس��ی ویژه در این 
م��ورد ک��ه در ابتدا غیرممکن به نظر می رس��ید، در نهایت ب��ا 5 میلیارد 
تومان سرمایه گذاری، یک سردخانه 5 هزار تنی فوق العاده احداث شد که 

نزدیک ترین سردخانه به اسکله است.
وی با اش��اره به رشد چشمگیر عملکرد 10 س��اله فعالیت های کانتینری 
بندر بوش��هر اظهار داشت: میزان تخلیه و بارگیری در سال 1380، 108 
TEU بود که با پیشرفت های صورت گرفته توانستیم این میزان را در سال 

90 به 249 هزار و TEU 721 برسانیم. 
مدیر اداره کل بنادر و دریانوردی استان بوشهر در پایان صحبت های خود 
در ارتباط با میزان ترافیک کاال در این بندر گفت: میزان ترافیک کاال در 
سال 1390، 9 میلیون و 568 هزار و 503 کاال بود که طبق پیش بینی ها 
بر اس��اس مطالعات س��وات )SWOT( این میزان در سال 1398 به 21 

میلیون و 937 هزار و 654 کاال خواهد رسید.  

تجربه موفق بوشهري ها در جلب سرمایه گذاري بخش خصوصي
مدیرکل اداره بنادر و دریانوردی بوشهر ارایه کرد:
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رییس اداره سرمایه گذاری سازمان بنادر و دریانوردی در نخستین 
کارگاه آموزش سرمایه گذاری در بنادر با اشاره به مدل های کلی 
تعوض حکم و موارد اساسی موردنیاز به منظور جلب مشارکت 
بخش غیردولتی به دسته بندی فعالیت های بندری و راهکارهای 

مشارکت بخش خصوصی پرداخت.
به گزارش خبرنگار »بندر و دریا«، محمدعلی حسن زاده ضمن 
دس��ته بندی کلی قراردادهای بنادر، به چرخه جذب سرمایه و 
کشتی و کاال اش��اره کرد و از مواردی چون ارایه خدمات بهینه 
در بندر، مطلوبیت جهت استقرار صنایع، افزایش تناژ عملیاتی، 
مطلوبیت تردد کشتی های مادر و کاهش هزینه تمام شده حمل 

تحت عنوان نتایج رژیم های قراردادی مناسب یاد کرد.
وی در ادامه، پذیرش ریسک ها و مسوولیت ها به صورت متقابل، 
لحاظ نمودن منابع و مزایا و پاداش را از موارد اساسی که بایستی 

در مشارکت و تخصیص بهینه در قراردادها مورد توجه قرار گیرند، عنوان کرد.
حس��ن زاده با تاکید بر اهمیت مشارکت بخش غیردولتی در پروژه های زیرساختی برای دولت اظهار 
داشت: با جلب مشارکت بخش خصوصی می توان شاهد افزایش تامین خدمات مبتنی بر زیرساخت های 
اصلی، ضرورت نداشتن پرداخت اعتبارات از منابع عمومی، کاهش بار مالی ناشی از هزینه های طراحی 
و س��اخت پروژه ها، امکان انتقال بخشی از ریس��ک پروژه ها به بخش خصوصی و فراهم شدن امکان 

طراحی و ساخت بهتر پروژه ها و ارایه خدمات متنوع بود.
حسن زاده در ادامه صحبت های خود، نیاز به وجود یک مدل توسعه یافته کسب وکار، تاکید بر شناسایی 
و تخصیص ریسک بین طرفین و تاکید بر ارایه حجم و سطح خاص از خدمات مشخص به جای تامین 
دارایی را به عنوان نکات مهم در پروژه های مشارکت بخش خصوصی در پروژه های بندری عنوان کرد 
و در خصوص محدودیت های مشارکت بخش خصوصی اظهار داشت: عدم پذیرش ریسک باالی کار 
از سوی بخش خصوصی، عدم برخورداری این بخش از ظرفیت مدیریتی، توان مالی و یا دانش فنی و 

هزینه باالی بعضی از پروژه ها از جمله محدودیت های مشارکت بخش خصوصی هستند.
وی در ارتباط با ویژگی های پروژه های مشارکت بخش خصوصی گفت: انتظار از طراحی و ساخت بهتر 
پ��روژه، اج��ازه نظارت بهتر برای اجرای پروژه، انتخاب بهینه فن آوری بر مبنای طول عمر اقتصادی و 
امکان اجرای پروژه در چارچوب مالی و بودجه ای از خصیصه های متمایز پروژه های مش��ارکت بخش 

خصوصی غیردولتی است.
حس��ن زاده با اش��اره به مدل های مش��ارکت بخش خصوص��ی از مدیریت پیم��ان و تامین خدمات، 
قراردادهای کلید در دس��ت، قراردادهای اج��اره، واگذاری و مالکیت خصوصی را از ویژگی های اصلی 
مدل های مشارکت بخش خصوصی برشمرد و در خصوص مزایا و معایب هرکدام به تفصیل توضیح داد.

وی در ادام��ه از BTO، BLT، BROT، BOOT، BOOTT، DOT )Develop(، ROT و 
)DOT Design( تحت عنوان انواع مدل های BOT یاد کرد و اظهار داشت: تعیین سیاستگذاری 
توسط بخش  دولتی به دلیل مالکیت تاسیسات در انتهای دوره، احتمال نیاز به حمایت بخش دولتی 
برای اقتصادی کردن پروژه، کسب درآمد برای سرمایه گذار از مدیریت تاسیسات و بازاریابی خدمات 
و اجاره فضای تجاری به دیگران و ضرورت مدیریت ریسک در قراردادهای BOT به عنوان مهم ترین 

بخش قرارداد از ویژگی های اصلی قراردادهای BOT هستند.
 )PFI( حسن زاده در خاتمه صحبت های خود ضمن اشاره به ابتکار تامین مالی توسط بخش خصوصی
تصریح کرد: حجم باالی سرمایه گذاری، احتمال افزایش کیفیت و نوآوری و جذابیت برای ورود بخش 
خصوصی به بازارهای تست نش��ده و در  حال توس��عه از مزایای این روش از جلب مش��ارکت بخش 
غیردولتی در پروژه های بندری اس��ت. در حالی که پیچیدگی مدیریت و اجرا، زمان بر بودن مذاکره و 

توافق بین طرفین، اهمیت باالی کارآمدی قوانین و مقررات از معایب این مدل به حساب می آید.  

رییس اداره امور تدوی��ن قوانین و امور حقوقی 
بین المللی س��ازمان بن��ادر و دریانوردی ضمن 
تقدی��ر از س��ازمان بن��ادر و دریان��وردی جهت 
برگزاری این کارگاه به بررسی چالش ها و موانع 
حقوقی که بر سر راه سرمایه گذاری و مشارکت 

بخش خصوصی قرار دارد، پرداخت.
به گزارش خبرنگار »بندر و دریا«، س��یدمهدی 
فرومن��د از ای��ن گردهمایی به عن��وان فرصتی 
مغتنم جهت مرتفع کردن موانع و مشکالت یاد 

کرد که با تبادل نظر یکدیگر تحقق می یابد.
فرومن��د در ادامه ضمن اهمی��ت تنظیم و ثبت 
و ضب��ط قراردادها افزود: ق��رارداد، نوعی قانون 
حاکم بر طرفین محس��وب می شود و در انعقاد 
ق��رارداد بای��د به ای��ن نکته توجه ک��رد که در 
این صورت آیا قوانین باالدستی رعایت می شوند 
یا خیر! در صورت بروز هرگونه مش��کل، مبنای 

رسیدگی همین قرارداد است. 
وی با تاکید بر اساس��نامه یا آیین نامه س��ازمان 
بن��ادر و دریانوردی اظهار داش��ت: بند 24 ماده 
س��وم این آیین نام��ه »واگذاری آن قس��مت از 
خدمات س��ازمان که انج��ام آن از طرف بخش 
خصوص��ی ب��ه صرفه و ص��الح اس��ت« را بیان 
می دارد، از این رو می توان گفت مجوز واگذاری 
وظایف تصدی سازمان پیش  از این در سال 48 

داده شده است.
ایش��ان با اش��اره به تبص��ره 2 م��اده 2 قانون 
اختی��ارات مالی و اس��تخدامی س��ازمان بنادر 
و دریان��وردی و تش��کیل گارد بن��ادر گمرکات 
مصوب 91/4/19 اعالم کرد: هر چند س��ازمان 
بن��ادر و دریانوردی برای اج��رای وظایف خود 
می تواند با موافقت ش��ورای عالی س��ازمان و با 
رعایت ش��رایطی که شورای عالی تعیین خواهد 
کرد، ش��رکت تشکیل دهد یا با موسسات بخش 
خصوصی اع��م از داخلی یا خارجی و همچنین 
وزارتخانه ها و موسسات دولتی ایرانی مشارکت 

کند. 
وی در ادامه با اشاره به قوانین و مقررات برنامه 
پنج س��اله توس��عه اقتصادی، اجتماعی کش��ور 
افزود: طبق ماده 11 قانون برنامه سوم و ماده 7 
قانون برنامه چهارم توسعه، دستگاه های اجرایی 
از جمله وزارتخانه ها، موسس��ات و شرکت های 
دولتی نه تنها نمی توانند اقدام به تشکیل شرکت 
کنند، بلکه باید س��هام متعلق به خود )دولت(، 
حتی س��هامی که در ش��رکت های غیردولتی و 

مدل های قراردادی 
در جلب مشاركت بخش خصوصی

بررسي چالش های 
حقوقی قراردادهای 

سرمایه گذاری

محمدعلی حسن زاده، در نخستین کارگاه آموزشی 
سرمایه گذاری در بنادر تشریح کرد:
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همچنین شرکت های تابعه قانون خاص 
دارند را ب��ا تصویب هیات عالی واگذاری 
از طریق سازمان خصوصی سازی واگذار 

کنند.
فرومن��د در خصوص قان��ون برنامه دوم 
توس��عه مصوب س��ال 1373 گفت: این 
قانون ضم��ن تاکید بر جلب مش��ارکت 
بیش��تر بخش های خصوصی و همکاری 
در ام��ور عمومی و خدم��ات اجتماعی، 
تولی��د، اش��تغال، تج��ارت، تحقیقات و 
نگه��داری و بهره ب��رداری از تاسیس��ات 
زیربنای��ی و عموم��ی به اس��تناد تبصره 
41 مق��رر کرده دول��ت باید ب��ا رعایت 
اصل 44 قانون اساسی و مصالح عمومی 
فعالیت های یادشده بخش های دولتی را 
به بخش ه��ای خصوصی و تعاونی واگذار 
کن��د و اقدامات و تدابی��ر الزم را در این 

خصوص انجام دهد.
نامب��رده در ارتباط ب��ا رقابت پذیری در 
بخش اقتص��ادی اعالم کرد: به اس��تناد 
م��اده 37 قان��ون برنامه چه��ارم دولت 
موظف به ایجاد فضا و بسترهای مناسب 
جهت تقویت و تحکی��م رقابت پذیری و 

افزایش بهره وری نیروی کار است.
فرومند در خص��وص بند 9 ذیل گروه 3 
ماده 2 قانون اجرای سیاس��ت های اصل 
44 قانون اساس��ی گفت: به موجب این 
قانون س��ازمان بن��ادر و دریان��وردی و 
همچنین س��ازمان هواپیمایی کش��وری 
در زمره موسس��ات دولتی قرار دارند که 
قابلیت واگذاری به بخ��ش غیردولتی را 

ندارند.
فرومند تصری��ح کرد: طبق بند 13 ماده 
س��وم آیین نامه س��ازمان بن��ادر مصوب 
بهمن ماه 1348، تعیین نحوه استفاده و 
نرخ بهره برداری از تاسیسات و تجهیزات 
بن��دری و ام��وال منق��ول و غیرمنقول 
س��ازمان و اجرای آن پ��س از تصویب با 
شورای عالی سازمان بنادر و دریانوردی 

است.
فرومن��د در خاتمه مطال��ب خود پس از 
اش��اره به ان��واع قرارداد س��رمایه گذاری 
در امور بانکی اعم از مضاربه، مس��اقات، 
جعاله، بیع س��لف و ...، اصالح و بازنگری 
قراردادهای س��ازمان با تکیه بر تجربیات 
ده��ه گذش��ته و همچنی��ن تعیی��ن و 
شفاف س��ازی ضواب��ط قانون��ی حاکم بر 
قراردادهای س��رمایه گذاری را از الزاماتی 
خوان��د که در آینده باید مورد توجه قرار 

بگیرد.  

اس��تاد دانش��گاه ش��یکاگو در 
آموزش��ی  کارگاه  نخس��تین 
از  تقدی��ر  ضم��ن  یادش��ده 
برگزارکنندگان این همایش به 
زنجیره تامین س��بز و مدیریت 
و همچنی��ن فعالیت ه��ای این 
زنجیره و نقش لجس��تیک در 

آن پرداخت.
به گ��زارش خبرن��گار »بندر و 
دریا«، پرفس��ور ع��ارف آقایی 
هروانی، استاد دانشگاه شیکاگو 
در ابت��دای صحبت های خود با 

اش��اره به ش��عری از مولوی به اهمیت محافظت و مراقبت از محیط زیست و تشریح آلودگی های 
محیطی از طریق هوا، زمین و آب پرداخت.

هروان��ی در ادامه با اش��اره ب��ه کارکرد بازار آزاد و فاکتورهای عرضه و تقاضا در نوس��انات بازار به 
عوامل شکس��ت بازار پرداخ��ت و گفت: رقابت ناقص، اطالعات ناق��ص، کاالهای عمومی، دخالت 

نامناسب دولت و اثرات و پیامدهای خارجی از مهم ترین عوامل شکست بازار تلقی می شوند.
وی اف��زود: شکس��ت بازار زمانی اتفاق می افتد که بازار مناب��ع را به طور کارآمد تخصیص ندهد و 
اث��رات و پیامدهای خارجی مهم ترین عامل شکس��ت بازار در زمینه ه��ای محیطی و علم اقتصاد 

منابع است.
هروان��ی با بیان اینک��ه انگیزه های اقتصادی به راحتی نفع ش��خصی را منطبق ب��ر نفع اجتماعی 
می کنن��د، به مثال هایی همچون مالیات آلودگی، یارانه آلودگی، سیس��تم های تعهد و ضمانتنامه 
انجام کار در این رابطه اش��اره کرد و اظهار داش��ت: اهمیت روزافزون زنجیره تامین سبز به خاطر 
کاهش ش��دید عوامل محیطی مانند منابع مواد خام، لبریز شدن مکان های زباله و افزایش سطح 

آلودگی است و بیشتر تنزل محیطی نیز همگام با همین زنجیره تامین رخ می دهد. 
هروانی تصریح کرد: مدیریت زنجیره تامین س��بز به س��ازمان ها این امکان را می دهد تا با کاهش 
هزینه های حاشیه ای تولید بتوانند به شکل مثبتی به پایداری محیط زیست کمک کنند. از این رو، 
شرکتی که استراتژی مدیریت زنجیره تامین سبز را به کار می گیرد، می تواند به نوبه خود از تاثیر 

عوامل مغایر با محیط زیست بکاهد.
وی در ادامه با اش��اره به رواج مدیریت زنجیره تامین در دهه 1990 ابراز داش��ت: زنجیره تامین 
تم��ام فعالیت های مرتبط با جریان انتقال کاال از زمان اس��تخراج مواد خام گرفته تا زمانی که به 

دست آخرین مصرف کننده برسد را در برمی گیرد.
هروان��ی در تکمیل صحبت های خود گفت: یکپارچه کردن محیط با تفکر مدیریت زنجیره تامین 
ک��ه طراحی محصوالت، منابع یابی و انتخاب مواد، فراینده��ای تولید و تحویل محصول نهایی به 
مشتریان را شامل می شود تحت عنوان مدیریت زنجیره تامین سبز نامیده می شود و این مدیریت 
زنجی��ره تامین محیطی در واقع متش��کل از دخیل بودن کاربرد خری��د در فعالیت هایی از جمله 
کاهش ، بازیافت، اس��تفاده مجدد و جایگزینی مواد اس��ت؛ همچنین تامین سبز اشاره به شیوه ای 
دارد ک��ه در آن ابتکارات و نوآوری ها در مدیریت زنجیره تامین و خرید صنعتی ممکن اس��ت در 

بطن محیط باشد.
هروان��ی در خاتمه صحبت های خود ب��ه حالت ارتجاعی مدیریت زنجیره تامین س��بز، تحقیق و 
نظریه ها، تحقیق های س��ازمانی و اجتماعی، روندهای تصمیم سازی و برنامه ریزی، طراحی و سایر 

موارد در باب مدیریت زنجیره تامین سبز اشاراتی داشت.  

زنجيره تامين سبز؛ 
ضرورتی برای حمل و نقل

استاد دانشگاه شیكاگو 
در کارگاه آموزشی سرمایه گذاری در بنادر:



امروزه تولید دانش از سوی نخبه های هر صنعت به عنوان ثروتی پایان ناپذیر و همسویی سایر بازیگران با آخرین یافته ها، تنها راهکار حضور پایدار و موثر در تمامی 
عرصه های تولیدی و خدماتی است. صنعت حمل ونقل دریایی نیز به دلیل ماهیت بین المللی اش و نقش بی بدیل آن در کمک به توسعه تجارت جهانی و رشد 
اقتصادی کشورها در زمره بخش هایی از اقتصاد است که بررسی اثربخشی دانش و آگاهی از آخرین روندها و تحوالت در آن همواره از اهمیت بسزایی برخوردار بوده 
است، چراکه سهولت ورود و خروج بازیگران جدید، از هر مرز و بومی و با هر سطحی از سرمایه، منجر به آن شده که صرفاً اتکا به سابقه فعالیت، برای کسانی که با 
دانش روز و اخبار صنعت آشنایی چندانی ندارند، دیگر امتیازی محسوب نشود و اجبار به تغییر زمینه کسب وکار تنها گزینه ناگزیر چنین کسانی است و اصطالح 
بِرندهای ُمرده نیز گواهی بر این ادعاست. از این رو نقش دانش و آگاهی در عرصه بین المللی تولید کاالها و خدمات، ملموس تر از هر زمان دیگری است و بهره مندی 
بهینه از فرصت ها و پتانسیل های بی شمار این صنعت، مستلزم درك مبانی اقتصادی آن به منظور اتخاذ تصمیم های بهنگام و درست است، خوشایند یا ناخوشایند 

این رویکرد بخشی از قواعد بازی در صحنه رقابت بین المللی محسوب می شود.
 Maritime Transport Economics Consultancy & Training( با توجه به این موارد اخیراً پایگاه اینترنتی با عنوان »مشاوره و آموزش اقتصاد حمل ونقل دریایی یا
MTECT) ب��ا آدرس  www.mtect.info راه اندازی ش��ده اس��ت که هدف آن تبادل دان��ش در حوزه های مختلف حمل ونقل دریایی با رویکردی اقتصادی و 
عملی با دست اندرکاران بخش های 
دولت��ی و خصوصی، کارشناس��ان، 
دانش��جویان  و  دانش پژوه��ان 
اس��ت. از آنجا ک��ه ناآگاهی از روند 
حاک��م بر صنعت ن��ه تنها می تواند 
هزینه ه��ای هنگفت��ی در س��طوح 
خ��رد و کالن تحمیل کن��د، بلکه 
موجب عدم استفاده از ظرفیت های 
متعدد صنع��ت حمل ونقل دریایی 
در زنجیره تامین جهانی می ش��ود، 
از ای��ن رو ای��ن پایگاه ش��عار »در 
 تم��اس باش، در مس��یر بم��ان« یا 
 STAY IN TOUCH, STAY ON«
COURSE« را ب��رای خود انتخاب 
کرده اس��ت. آنچه شما می توانید در 

این پایگاه ببینید:

آخرین اخبار حمل ونقل دریایی در سطوح منطقه ای و بین المللی ;
مجموعه ای از مقاالت و گزارش های آماری معتبر قابل دانلود ;
لغت نامه ای تحت عنوان WIKIMTECT که واژه های دریایی و بندری را به سادگی توضیح می دهد. ;
توضیحات کامل از مفاهیم پایه مثل اقتصاد، بندر، کشتیرانی، حوادث، کنوانسیون ها و ... ;
مجموعه ای از آخرین نکات جالب توجه تحت عنوان »آیا می دانید؟« ;
فهرستی از رویدادهای صنعت حمل ونقل )کنفرانس ها، سمپوزیوم ها و ...( در سطح منطقه ;
مجموعه ای از آدرس های مربوط به مجامع و موسسات آموزشی ملی، بین المللی مرتبط با تجارت و حمل ونقل ;

عضویت در این پایگاه برای همه عالقه مندان رایگان است و در نظر است تا ضمن راه اندازی انجمنی برای طرح آنالین مسایل موردنیاز عالقه مندان، چکیده 
مهم ترین اخبار و مطالب مهم پایگاه از طریق خبرنامه الکترونیکی و پیامک کوتاه نیز برای اعضای ارسال شود. نکته جالب توجه اینکه هرچند هنوز وجود 
این پایگاه رسماً اطالع رسانی نشده و این خبر نخستین اطالع رسانی در رابطه با فعال شدن آن است، ولی حسب آمار ارایه شده به طور میانگین هر روز 

بیش از 200 نفر که از طریق موتور جست وجوهای اینترنت مثل گوگل در پی یافتن پاسخ پرسش های خود هستند، به این پایگاه مراجعه کرده اند. 

»در تماس باش،
در مس�یر بمان!«

MTEcT دانستن نادانسـته ها با عضویت در
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ش��رکت DB Schenker در 27 نوامب��ر س��ال 2012 
در خبری اعالم کرد که برای نخس��تین بار موفق ش��د در 
 YuXinOu )Chongqing( اقدامی مشترك با شرکت
Logistics Co که اپراتور ش��بکه ریلی است، محموله 
آزمایشی را در چین به قطار بارگیری و پس از 16 روز، طی 
11000 کیلومتر و عبور از کش��ورهای قزاقستان، روسیه، 
بالروس و لهس��تان در آلمان تخلیه کند. نکته حایز توجه 
در این جابه جایی اس��تفاده شرکت Schenker  از یک 
بارنامه کلی )common consignment note(برای 
جابه جایی محموله در کل طول مسیر است. با این حساب 
این ش��رکت آلمانی در زمره نخس��تین شرکت هایی است 
که از این روش برای جابه جایی کاال اس��تفاده کرده است. 
کاهش محس��وس زمان مورد نیاز جهت انجام کنترل های 
کمرگ��ی برای عبور از مرز، یکی از مزایای اس��تفاده از این 
نوع س��ند حمل اس��ت که در نتیجه آن میانگین سرعت 
این قطار در هر شبانه روز به 611 کیلومتر رسید. به گفته 
Dr. Karl-Friedrich Rausch مدیر بخش لجستیک 
و حمل ونقل شرکت اکنون شنکر به شریکی مبتکر، قوی 
و قابل اعتماد، برای مش��تریانش تبدیل شده است. )منبع: 

)DB Schenker
کاه��ش زمان تمام ش��ده حمل از مزایای مه��م این روش 
بوده که در ترکیب با هزین��ه پایین حمل ونقل ریلی، این 
مس��یر می تواند در آینده ای نزدیک بخش قابل توجهی از 
کانتینرهایی که در حال حاضر توسط کشتی ها و از طریق 
مسیر دریایی بین چین و اروپا جابه جا می شوند را به خود 

اختصاص دهد. 

تردد کاال 
از 6 کشور؛ 
با طی مسیر 

11000 کیلومتر؛ 
در 16 روز

www.mtect.info
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کشتی کانتینربر اما مرسک )Emma Maersk( متعلق به خطوط کشتیرانی 
معروف MAERSK LINE است که در سال 2006 ساخته شد و به لحاظ 
ابعاد و اندازه خود از یک ناو هواپیمابر نیز بزرگ تر اس��ت. این کشتی ظرفیت 
اس��می حمل تعداد TEU 15000 کانتینر را دارد و تعداد پرسنل اسمی آن 

فقط 13 نفر ذکر شده است.
عظم��ت این کش��تی به حدی اس��ت که یدك ک��ش در کن��ار آن مثل یک 
قایق اس��باب بازی به نظر می رسد. س��اختمان محل سکونت کارکنان کشتی 

)Acommodation( تا پل فرماندهی آن مشتمل بر 10 طبقه است.

بزرگ ترین کشتی دنیا یک کشتی تانکر نفتکش به نام »Knock Nevis« با 
458 متر طول است که تاکنون ساخته شده و از آن بعنوان مخزن انبار نفت 

شناور دور از ساحل )FSO( استفاده می شود.

الف( مشخصات كشتی اما مرسك:
 Odense steel :کش��ور س��ازنده کش��تی: دانمارك، کارخانه س��ازنده -
shipyard، موسس��ه رده بن��دی: ABS آمری��کا و ن��ام مالک کش��تی: 

 A.P.Moller-Maersk Group

یکی از بزرگ ترین کشتی های کانتینربر 
جهان به نام »اما مرسک«

جمال جعفری پور، كارشناس مسوول دريايی  –  بندرگز  

امروزه توسعه روزافزون حجم مبادالت كاال از طريق دريا و افزايش قیمت سوخت طی يك دهه اخیر و صرفه جويی 
وق�ت و هزينه ها موجب گرديده كه روزبه روز بر ظرفیت حمل كش�تی ها افزوده ش�ده و به تناس�ب ظرفیت، ابعاد و 
اندازه كش�تی ها نیز تغییر يابد كه در همین رابطه بنادر بزرگ كانتینری در جهان نیز در راس�تای هماهنگ شدن با 
اين تغییرات، قابلیت پذيرش كش�تی های  جديد را در دس�تور كار خود قرار داده و اسكله هايی با عمق زياد در پای 
اسكله برای پذيرش اينگونه كشتی های عظیم الجثه ايجاد كرده و تجهیزات دريايی خود نظیر يدك كش های قوی تر 
و تجهیزات بندری پیشرفته تر را نیز برای بنادر خود به كار می گیرند. بنابراين همواره مديران بنادر در برنامه ريزی و 
توسعه بنادر بايستی با روند تغییرات كشتی ها آشنا بوده و در توسعه های آتی يا احداث بنادر جديد، بنادر را با قابلیت 
پهلودهی كشتی های سايز فوق بزرگ )مگا سايز( طراحی كنند. درهمین رابطه كشتی كانتینربر »اما مرسك« به عنوان 

يكی از كشتی های بزرگ كانتینربر جهان معرفی می شود.
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کشتی کانتینربر اما مرسک )Emma Maersk( متعلق 
به خطوط کشــتیرانی معروف MAERSK LINE است 
که در سال 2006 ساخته شد و به لحاظ ابعاد و اندازه 

خود از یک ناو هواپیمابر نیز بزرگ تر است

عظمت کشتی اما مرســک به حدی است که یدک کش 
در کنــار آن مثــل یــک قایــق اســباب بازی به نظــر 
می رســد. ســاختمان محل ســكونت کارکنان کشتی 
)Acommodation( تا پل فرماندهی آن مشتمل بر 

10 طبقه است

ب( ابعاد و اندازه های كشتی:
طول: 397 متر، عرض: 63 متر، DWT = 156907، تناژ ناخالص 170974، 
تناژ خالص: 55396، درافت  )آبخور 15/5 متر(، عمق یا ارتفاع بدنه )از کف 
TEU 15000 :زیرکیل تا لبه عرشه(: 30 متر، ظرفیت اسمی حمل کانتینر

ج( ابعاد و مشخصات موتور  كشتی:
1- نوع موتور: موتور دیزل – 14 سیلندر خطی در یک بلوکه سیلندر
2- طول موتور: 26/7 متر، ارتفاع: 13/2 متر، وزن موتور: 2300 تن 

3- میزان مصرف سوخت: 6275 لیتر بر ساعت، قطر شاتون = 1 متر 
Wartsila :4- برند و مارك موتور

5- قدرت موتور: 108920 اس��ب بخار تقریبا معادل 82 مگاوات. این قدرت 
موتور معادل قدرت 1156 خودروی سواری خانوادگی است.

د( وزن لنگر و رنگ بدنه زيرآبی:
وزن لنگر: 29 تن معادل وزن 5 فیل آفریقایی بالغ 

بدنه در قس��مت زیرآبی کشتی با رنگ س��یلیکونی رنگ شده تا ضمن 
کاهش مقاومت آب، میزان رنگ به کار رفته تا حدود 360 گالن کاهش 

یافته است.
- وقوع حریق در هنگام ساخت: نکته قابل توجه اینکه این کشتی در زمانی 
که در حال ساخته شدن بود، در اثر جرقه های حاصل از جوشکاری در قسمت 

ساختمان سکونت پرسنل دچار آتش سوزی شد. 
(WWW.112-Odense.dk(

ه( سرعت كشتی و هزينه ساخت آن:
حداکثر س��رعت اسمی کش��تی 31 گره دریایی )31 مایل دریایی برساعت( 
معادل 55/8 کیلومتر بر س��اعت اس��ت و با این سرعت گفته شده که فاصله 
چین تا کالیفرنیا را ظرف 4 روز می پیماید، ولی سرعت دریانوردی واقعی آن 

26 مایل بر ساعت ذکر شده است.
هزینه ساخت این کشتی 145 میلیون دالر است.

و( قابلیت تخلیه و بارگیری در كنار اسكله:
گفت��ه ش��ده که به لح��اظ طویل بودن این کش��تی، تع��داد 11 جراثقال 
مخصوص بلندک��ردن و جابه جایی کانتینر )گنتری کرین( به طور همزمان 

می توانند کار بارگیری و تخلیه کانتینرها را از این کشتی انجام بدهند.

ز( تجهیزات پهلوگیری و مانور كشتی و دايره چرخش آن:
این کش��تی دارای 2 پروانه کمکی جانبی در قسمت جلو )سینه کشتی( 
و 2 پروانه کمکی جانبی در عقب )پاش��نه کش��تی( است که از آنها برای 
مانور کش��تی هنگام پهلوگیری و جداس��ازی از اس��کله و دور زدن درجا 
اس��تفاده می ش��ود. این کش��تی همچنین دو باله متعادل کننده نوسانات 

)Fin stabilizer( که کاهش دهنده اثر Rolling است، دارد.
قطر دایره چرخش کش��تی در س��رعت 24 گره دریایی )44 کیلومتر بر 

ساعت( معادل 1/5 کیلومتر است.

ح( كشتی های ساخته شده با سايز مشابه، خواهران اما مرسك 
:)sister ship(

این کشتی 7 خواهر دیگر در ابعاد و اندازه های مشابه خود دارد که کشتی 
اما مرس��ک نخستین کشتی از یک س��ری 8 فروندی است که برای خط 

کشتیرانی مرسک دانمارك ساخته شده است. 
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سازمان بنادر و دريانوردی جمهوری اسالمی ايران، به  عنوان اصلی ترين 
نهاد مس�وول در اج�رای قانون دريايی، ايمنی دريانوردی، س�واحل و 
بن�ادر، جلوگیری و رفع آلودگی های زيس�ت محیطی دريايی، متولی 
مس�وولیت های حاكمیتی، مديريتی و نظارتی در اين حوزه ها اس�ت. 
اهمیت س�واحل و بنادر در فرآيند رشد و توسعه كشور در عرصه های 
مختلف اقتصادی، سیاس�ی، اجتماع�ی و ...، و نیز اهمیت بهره برداری 
پايدار از س�واحل و حفظ منابع ملی، بار چنین مسوولیتی را برای اين 
س�ازمان دو چندان س�اخته و موجب می شود ش�ناخت اقلیم دريا و 
سواحل كشور و پديده های مهم و تاثیرگذار در اين محدوده ها به عنوان 
وظیفه ای اصلی و اولیه برای اين سازمان كه مرجع كانونی صدور مجوز 
س�اخت و بهره برداری از سازه ها و تاسیسات دريايی نیز هست، مورد 
توجه و عنايت ويژه ای قرار گیرد. سازمان بنادر و دريانوردی به منظور 
انجام بهینه اين مسوولیت ها و در جهت حصول به اهداف تعیین شده 
و اراي�ه خدمات بهتر به جامعه دريايی كش�ور و بر مبنای برنامه ريزی 
هدفمند و درازمدت اقدام به انجام مطالعات زيربنايی و اساسی در حوزه 
دريا و س�احل كرده و از اوايل دهه 70 به دلیل كمبود اطالعات دريايی 
و نیاز روزافزون به اين اطالعات طرح اندازه گیری مشخصه های دريايی 
سواحل كشور را آغاز و در پی آن پروژه های مدل سازی امواج درياهای 
 )icZM( ايران، طرح كالن مديريت يكپارچه مناطق س�احلی كشور
و طرح ملی پايش و مطالعات شبیه س�ازی س�واحل كشور) به صورت 

مرحله ای( را تعريف كرده است. 

پایش و مطالعات شبیه س��ازی سواحل کش��ور، یکی از پروژه های مطالعاتی 
س��ازمان در مقیاس بزرگ و ملی اس��ت که در اداره کل مهندسی سواحل و 
بنادر سازمان بنادر و دریانوردی طراحی و در فازهای مختلفی به اجرا گذاشته 
شده است. اصلی ترین اهدافی که این مطالعات از آغاز تاکنون در دستور کار 

خود قرار داده است، عبارتند از:
- تهی��ه و تأمین اطالعات هیدرودینامیک و مورفولوژیک جهت اس��تفاده در 
طرح مدیریت یکپارچه مناطق ساحلی کش��ور )ICZM(، طرح جامع بنادر 
تجاری کشور و صنعت گردشگری در سواحل و همچنین تشخیص ضوابط و 

معیارهای ساخت و سازهای دریایی و کاربردی مطلوب اراضی ساحلی
- بررسی مشکالت موجود در مناطق ساحلی مورد مطالعه و ارایه راه حل های 

مهندسی جهت حل این مشکالت
- دستیابی به یک مرجع اطالعاتی قابل اطمینان جهت استفاده در مطالعات و 

طراحی سازه های ساحلی و فراساحلی در مناطق مورد مطالعه
- تکمیل طرح جامع شبکه بهینه اندازه گیری مشخصه های دریایی در آب های 

شمال و جنوب کشور
تاکنون 4 مرحله اجرایی از این پروژه به انجام رسیده که در قالب آن، در فاز 
نخست س��واحل چابهار در استان سیستان و بلوچستان، در فاز دوم سواحل 
محدوده عس��لویه در استان بوشهر، در فاز سوم سواحل محدوده بندر بوشهر 
و در فاز چهارم س��واحل اس��تان هرمزگان مورد بررسی، پایش و شبیه سازی 
قرار گرفته است. هم اکنون و در قالب فاز پنجم اجرای این مطالعات، سواحل 

پایش و مطالعات شبیه سازی 
سواحل شمالی کشور

محمود توكلی، ريیس اداره طرح های زيربنايی سازمان بنادر و دريانوردی
علی شوشتری، كارشناس سواحل و بنادر سازمان بنادر و دريانوردی
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شمالی کشور در حاشیه جنوبی دریای خزر و در استان های گیالن، مازندران 
و گلستان تحت بررسی قرار گرفته است. 

اهم اهداف در نظر گرفته ش��ده برای این فاز از مطالعات به شرح زیر بوده 
است:
شناس��ایی، جمع آوری و تحلیل اطالعات موجود در خصوص ش��رایط  �

سواحل و بنادر شمالی کشور
شناسایی نقاط ضعف و نقایص اطالعاتی موجود  �
تهیه و تامین اطالعات پایه مورد نیاز مهندس��ی س��واحل و س��ازه های  �

ساحلی از طریق:
مشاهدات میدانی �
اندازه گیری پارامترهای مرتبط با دریا و مهندسی سواحل )نظیر جریان،  �

موج، باد، تغییرات خط ساحلی و ...(
نمونه برداری و انجام بررس��ی های آزمایشگاهی در موارد مقتضی )نظیر  �

شرایط زیست محیطی، رسوب و ...(
پهنه بندی سواحل شمالی کشور بر اساس پارامترهای اندازه گیری شده �
صحت سنجی و تدقیق مطالعات انجام شده قبلی درمحدوده جغرافیایی  �

 )SMP( طرح ازجمله مطالعات مدیریت نوارساحلی
مدل س��ازی پدیده ه��ای دریای��ی در مح��دوده جغرافیای��ی ط��رح و  �

صحت سنجی مدل های ایرانی طراحی شده
شناس��ایی مشکالت بالقوه و بالفعل موجود و ارایه راهکارهای مهندسی  �

برای پیشگیری و اصالح آنها
پیاده س��ازی و به روزرس��انی بانک اطالعاتی پدیده های س��احلی برای  �

سواحل جنوبی دریای خزر
برای دس��تیابی ب��ه این اهداف، محورهای مش��خصی از س��وی اداره کل 
مهندس��ی س��واحل و بنادر تدوین و از طریق فرآیند مناقصات و در قالب 
شرح خدمات به مشاوران داخلی و خارجی سپرده شده است. جمع آوری، 
بررسی و تحلیل اطالعات موجود در خصوص پدیده های دریایی در منطقه 
جغرافیایی اجرای طرح، اجرای اندازه گیری های پیوسته میدانی مولفه های 
تاثیرگ��ذار در ای��ن پدیده ها به منظور به روزرس��انی و تکمی��ل داده های 
موج��ود، مدلینگ و شبیه س��ازی های ریاضی پدیده ه��ای دریایی، تحلیل 
اطالعات اس��نادی، میدانی و خروجی های مدلینگ، تدوین و ارایه طرحی 

برای پایش درازمدت س��واحل شمالی کش��ور و ایجاد، ارتقا و به روزرسانی 
پایگاه داده های س��واحل و بنادر ش��مالی کش��ور اصلی ترین این محورها 
قلمداد می ش��وند ک��ه در طول 24 ماه مدت اجرای پروژه، مورد بررس��ی 

قرار خواهند گرفت.
عالوه بر این، مواردی چون به روزرس��انی و تدقیق مطالعات قبلی )از قبیل 
مدیریت یکپارچه مناطق س��احلی، مدل س��ازی امواج آب های ایران و ...(، 
بررس��ی توانایی ها و صحت س��نجی مدل ایرانیPMO Dynamics  در 
شبیه س��ازی پدیده های دریایی و بررسی ش��رایط موجود و تدوین برنامه 
پایش مستمر وضعیت زیست محیطی حاشیه جنوبی دریای خزر به عنوان 

محورهای جانبی این مطالعات در نظر گرفته شده اند.
بر اساس دانسته های موجود از دریای خزر می توان به پدیده های تاثیرگذار 
و مهمی که می توانند در محدوده سرفصل های مطالعات حاضر قرار گیرند، 

به شرح ذیل اشاره کرد:
1. تعیین الگوی توفان های محتمل در سطح دريای خزر

توفان ه��ای دریای��ی هم��واره یک��ی از تاثیرگذارتری��ن و قدرتمندتری��ن 
پدیده های دریایی ش��ناخته می ش��وند. این پدیده ها عالوه بر تاثیرگذاری 
بر ش��رایط طبیعی و زیس��ت بوم دریایی و س��احلی، تاثیرات مشخصی را 
بر اقتصاد دریا و برنامه ریزی های توس��عه ای دریامحور خواهند گذاش��ت. 
بدیهی اس��ت شناس��ایی این پدیده و تعیین الگوهای زمانی و رفتاری آن 
از طری��ق پایش و شبیه س��ازی رفتارهای این پدی��ده می تواند در تعیین 
کاربری ها، برنامه ریزی های توس��عه ای و سیاستگذاری های زیست محیطی 

تاثیرات به سزایی داشته باشد.
2. تهیه نقشه الگوی عمومی جريان، به همراه آنالیزهای حدی 

جریان های دریایی از مهم ترین مولفه های تاثیرگذار در مهندس��ی سواحل 
و بنادر محس��وب می ش��وند. این جریانات عالوه بر تاثیر و تاثر متقابل بر 
عوارض مورفولوژیک و پدیده های دیگری چون حرکات رسوبی و تغییرات 
خط س��احلی، از اصلی ترین ورودی ها برای طراحی و توس��عه تاسیس��ات 
بندری و دریایی محس��وب می ش��وند. در این مطالع��ات، با تهیه و تدقیق 
نقش��ه الگوهای عموم��ی جریان ه��ای دریایی در دریای خ��زر، داده های 
ارزش��مندی برای تصمیم گیران و طراحان این قبیل تاسیس��ات در آینده 

فراهم می شود.
3. برآورد درازمدت تغییرات خط ساحلی

تغییرات پویای خط س��احلی، به ویژه در س��واحل شمالی کشور، همواره 

نوسانات سطح آب دريای خزر از سال 1556 تا 1985 میالدی
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مورد توجه و بررس��ی های دست اندرکاران و برنامه ریزان قرار داشته است. 
ارزش��مندی اراضی س��احل از منظر اقتصاد بخش عموم��ی و نیز تاثیرات 
متقابل تغییرات خط س��احلی و زیس��ت بوم منحصر به فرد سواحل شمال 
کش��ور از اصلی ترین دالیل این توجه ویژه محس��وب می شوند. لذا فراهم 
آوردن برآوردهایی روشن و علمی از آینده درازمدت این تغییرات، می تواند 
به خصوص در برنامه ریزی های بلندمدت و کالن مورد اس��تفاده مسووالن، 

سرمایه گذاران و برنامه ریزان قرار گیرد.

مشخصات حدي موج )با دوره بازگشت هاي مختلف(
برای کس��ب شناخت در مورد امواج ناش��ی از باد در دریای خزر، بایستی 
اطالع��ات مناس��بی از وضعیت بادها و همچنین ام��واج منطقه در اختیار 
داشت. مطابق مطالعات انجام شده قبلی از لحاظ قدرت امواج، دریای خزر 
به 8 ناحیه تقسیم بندی شده که در هر ناحیه با توجه به شدت توفان های 
رخ داده، ارتفاع و دوره امواج متفاوت اس��ت. بر این اس��اس، نواحی اطراف 
باکو دارای متالطم ترین وضعیت دریا هس��تند ک��ه این امر با الگوی کلی 
توزیع توفان های خلیج فارس نیز همخوانی دارد. عالوه بر اندازه گیری های 
میدان��ی گس��ترده که عمدتا در ناحیه خزر ش��مالی و میانی بوده اس��ت، 
مطالعات مدل س��ازی امواج آب های ایران نیز وجود دارد که به طور خاص 
برای س��واحل کرانه جنوبی دریای خزر صحت سنجی شده است. با توجه 
به امتداد ش��مالی- جنوبی دریای خزر، ام��واج ناحیه جنوب غربی دریای 
خزر )آس��تارا و انزلی( بیش��تر از راستای ش��مال و شمال غربی می آیند و 
امواج نواحی مرکزی کرانه جنوبی از سمت شمال و در نهایت امواج ناحیه 
کم عمق واقع در جنوب ش��رقی دریای خزر، بیش��تر از سمت شمال غربی 

می آیند.

طبقه بندی رسوبی و مورفولوژی سواحل
تصمیم گیری در خصوص چگونگی اس��تفاده بهینه از یک پهنه س��احلی، 
نیازمند ش��ناخت نق��اط قوت و ضعف آن پهنه و ریخت شناس��ی کلی آن 
منطقه اس��ت. جنس خاك، ش��یب بس��تر، نوع و غلظت رسوبات و آهنگ 
نشس��ت و انباش��ت آن در منطقه از جمله مواردی است که تصمیم گیری 
در این خصوص را آس��ان تر کرده و خروجی ه��ای فرآیند تصمیم گیری را 
به گزینه های بهینه نزدیک تر می س��ازد. شناس��ایی، تفکیک و پهنه بندی 
س��واحل از منظر رسوبی و مورفولوژیک داده های الزم برای این فرآیند را 

تامین خواهد کرد.

پایش میزان شوری آب دریای خزر
ب��ا توجه به محص��ور بودن دریای خزر و محدودی��ت ورودی آب آن، این 
زیس��ت بوم در برابر تغییرات شوری آب بسیار آسیب پذیر و شکننده است. 
این امر عالوه بر تاثیرات زیس��ت محیطی، از لح��اظ اقتصادی نیز تاثیرات 
مس��تقیم و غیرمستقیمی را چه در زیربخش ش��یالت و چه در زیربخش 
گردش��گری دریای��ی به همراه دارد. اف��زون بر این، نبای��د از تاثیرات این 
تغییرات بر تاسیس��ات و س��ازه های بندری نیز چشم پوش��ی کرد. با توجه 
به این موارد، اندازه گیری و پایش میزان ش��وری آب دریای خزر می تواند 
ب��رون دادی کاربردی ب��رای برنامه ریزی های دقیق ت��ر در آینده به همراه 

داشته باشد.

پایش دمای آب در دریای خزر
اندازه گیری و پایش دمای آب دریای خزر، عالوه بر تبیین شرایط طبیعی 
و زیس��ت بومی منطقه، به دو طریق دیگر نیز می تواند داده هایی کاربردی 
را ب��رای متولیان امور بندری به ارمغان آورد. نخس��ت آنکه دمای آب در 
زمان ه��ای مختلف می تواند در تش��خیص و ردیاب��ی جریان های متاثر از 
فعالیت های انسانی و آلودگی های احتمالی موثر باشد و دوم آنکه تغییرات 
)به ویژه تغییرات محلی( در دمای آب دریای خزر، می تواند نش��انگر خوبی 
برای ردگی��ری ورودی و جریان آب، به خصوص از رودخانه های مختلف و 

میزان تاثیرگذاری آن در اکوسیستم عمومی دریای خزر باشد.

پایش غلظت کلروفیل و پراکندگی فیتو پالنكتون ها در دریای خزر
فیتوپالنکتون ها را می توان پایه ای ترین حلقه در زنجیره غذایی محیط های 
دریایی دانس��ت. این موجودات بسیار ریز، در مقابل تغییرات محیطی نیز 
بس��یار حساس هستند و بس��یاری از رخداد های طبیعی و انسانی خود را 
ب��ه صورت تغییراتی فاحش در تعداد و پراکندگی فیتوپالنکتون ها نش��ان 
می دهند. کلروفیل نیز به  عنوان یک رنگدانه مهم در تمام فیتوپالنکتون ها، 
یک ش��اخص مه��م در مطالعات کیفی��ت آب و خصوصی��ات اکولوژیکی 
محیط های آبی است. مطالعات نشان داده اند که آب های شیرین رودخانه 
سفیدرود و حوزه آب ریز تاالب انزلی، بیشترین تاثیر را در تشکیل محیطی 
مناس��ب برای افزایش فرصت های حیاتی در حاشیه جنوبی دریای خزر به 
همراه داش��ته اند. ارزیاب��ی و پایش کلروفی��ل و فیتوپالنکتون ها، عالوه بر 
کمک به ارزیابی و برنامه ریزی های زیس��ت محیطی، تاثیر چشمگیری نیز 

در برنامه ریزی های توسعه صنایع شیالتی خواهد داشت.

پایش غلظت نیتروژن و فسفر در دریای خزر
نیتروژن و فس��فر موجود در آب، از س��ویی پارامترهای شیمیایی هستند 
برای پایش و ارزیابی کیفی آب و از س��وی دیگر، می تواند نش��انگر میزان 
م��واد غذایی موجود در محیط دریا برای رش��د فیتوپالنکتون ها، جلبک ها 
و س��ایر گونه های پایه ای حیات دریایی باش��د. وجود توازن و تعادل میان 
غلظت نیتروژن و فسفر موجود در آب با شرایط اکوسیستمی دریای خزر، 
از سویی موجب شرایط زیستی مناسبی برای گونه های دریایی می شود و 
از سوی دیگر از آلودگی بیش از اندازه محیط های دریایی و رشد احتمالی 
گونه ه��ای مهاجمی چون کش��ند قرمز جلوگیری می کن��د. اندازه گیری و 
پای��ش غلظت این مواد در محیط آبی دری��ای خزر، برنامه ریزی برای این 

مهم را امکان پذیر می سازد.

اندازه گیری های میدانی
با توجه به اهداف و محورهای تعریف شده در پروژه پایش سواحل شمال 

کشور، کمیت های اندازه گیری به 5 بخش اصلی تقسیم می شوند:

اندازه گیری کمیت های جریان
با توجه به غیرموثر ب��ودن نیروها و جریان های جزرومدی در دریای خزر 
و با توجه به تجارب موجود و مدل س��ازی های انجام ش��ده، می توان چنین 
نتیجه گرفت که جریان های عمومی غالب در دریای خزر، عمدتا ناش��ی از 
باد هس��تند. هر چند عوامل دیگری )مانند جریان های س��ه بعدی ناشی از 
تغییرات شوری و حرارت یا جریان ناشی از رودخانه ولگا و تاثیرات نیروی 
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کریولیس( نیز می توانند در این خصوص نقش داشته باشند، اما مطالعات 
انجام ش��ده نشان می دهد که عوامل مذکور، نسبت به جریان های ناشی از 
ب��اد، از اهمیتی کمتر از یک دهم درص��د برخوردارند. عالوه بر جریان های 
عمومی، جریان های موازی با س��احل که در اثر شکست موج در محدوده 

ساحلی ایجاد می شوند نیز ارزش مطالعاتی قابل توجهی دارد. 
همچنی��ن جه��ت تامی��ن نیازه��ای مطالعاتی آت��ی و همچنی��ن تدقیق 
شبیه س��ازی جریان های ساحلی ناشی از امواج و برآورد نرخ انتقال رسوب 
س��احلی، در س��ه مقطع ش��اخص از س��واحل دریای خزر پروفیل جریان 

ساحلی در ناحیه شکست امواج برداشت خواهد شد. 

اندازه گیری کمیت های موج
مش��خصات امواج در سواحل دریای خزر با اس��تفاده از بویه های دریایی، 
دستگاه های ADCP و س��ایر تجهیزات موردنیاز اندازه گیری خواهد شد. 
در انتخاب موقعیت دس��تگاه ها، عالوه بر لحاظ کردن الگوی موج، اهمیت 

مناطق نیز مورد توجه قرار می گیرد. 
همچنین، برای آنکه بتوان مشخصات واقعی امواج آب عمیق را برداشت کرد، ضروری 
اس��ت اندازه گیری امواج در مناطق عمیق دریای خزر نیز صورت پذیرد که این امر 
مس��تلزم صرف هزینه های هنگفت است. در حال حاضر سکوهای نفتی فراساحل 
در نواحی عمیق دریای خزر مستقر هستند و وجود این سکوها، امکان استفاده از 
اطالعات برداشت شده توسط تجهیزات مستقر در این سکوها و احتمال جمع آوری 
اطالعات مناسب در آب عمیق را فراهم می آورد. این امر با هماهنگی های انجام یافته 

توسط سازمان بنادر و دریانوردی با مسووالن مربوطه قابل اجرا خواهد بود.

اندازه گیری کمیت های هواشناسی 
با توجه به اهمیت داده های هواشناس��ی در س��واحل دریای خزر، در این 
پروژه از س��ه دس��تگاه ثابت هواشناس��ی که توانایی برداشت پارامترهای 
اصلی همچون س��رعت و جهت باد و فش��ار هوا را دارند، استفاده می شود. 
شایان ذکر است که این ایستگاه ها قابلیت ارسال بهنگام اطالعات را دارند.

اندازه گیری تراز سطح آب
با توجه به اهمیت نوسانات تراز آب دریای خزر در سالیان گذشته، در این 

پروژه از سه ایستگاه ثابت ثبت اطالعات تراز آب استفاده 
خواهد ش��د. این ایس��تگاه ها به صورت بهنگام داده ها را 
ارس��ال کرده و فرکانس برداش��ت داده ها در آنها توسط 

کاربر قابل تنظیم است.

اندازه گیری مشــخصات رســوب، پروفیل بــرداری و 
برداشت خط ساحلی

برخ��الف پدیده های��ی نظیر موج و جری��ان، اندازه گیری 
مس��تقیم پارامترهای مربوط به انتقال رس��وب س��احلی 
بس��یار دش��وار بوده و نتایج آن نیز غیرقابل اعتماد است. 
ب��ه همین دلیل، بهترین روش پش��تیبانی محاس��بات و 
شبیه سازی ها، اندازه گیری غیرمستقیم نتیجه فرایندهای 
رس��وب س��احلی، نظیر می��زان انباش��ت در کانال های 
دسترسی، میزان تغییر خط ساحلی در اطراف عارضه های 
ساحلی نظیر جتی ها و بنادر و میزان تغییر پروفیل عمود 

بر ساحل است. 
در عی��ن ح��ال محاس��بات و شبیه س��ازی های رس��وب س��احلی نیاز به 
پارامترهای ورودی ای دارند که باید از طبیعت برداشت شود. مثال پروفیل 
عمود بر س��احل و دانه بندی رس��وب جزو پارامتره��ای ورودی مدل ها و 
 Closure روابط حمل رس��وب س��احلی هس��تند. از طرف دیگر فاصله
depth تا باالی تلماسه برای تبدیل مساحت رسوب گذاری/ فرسایش به 

احجام مربوطه مورد نیاز خواهد بود. 
مهم ترین فعالیت های اندازه گیری که در این بخش انجام می شود، عبارتند از:

نمونه گیری از رسوب بستر �
پروفیل برداری �
برداشت خط ساحلی �
هیدروگرافی کانال های دسترسی بنادر  �
اندازه گیری کمیت های محیط زیستی  �

درح��ال حاضر مهم ترین بحث ه��ا در مناطق س��احلی و دریاهایی همچون 
دریای خزر حول مس��ایل محیط زیس��تی دور می زند. پایش مشخصه های 
زیس��ت محیطی از دقیق ترین و پرهزینه ترین موارد مطالعات پایش است که 
در دری��ای خزر نیز اهمیتی حیاتی دارد. خوش��بختانه بس��یاری از اطالعات 
زیس��ت محیطی را می توان از تصاویر ماهواره ای به دس��ت آورد که این موارد 
از مهم تری��ن منابع اطالعاتی این بخش خواهند بود. در عین حال و با هدف 
دس��تیابی به ش��رایط فعلی س��واحل جنوبی دریای خزر به لحاظ مس��ایل 
زیس��ت محیطی، برداش��ت نمونه های آب و رس��وب در برنامه اندازه گیری ها 

گنجانده شده است.
ع��الوه بر این، با توج��ه به وجود منابع عظیم نفتی در دری��ای خزر و رویکرد 
کشورهای حاش��یه این دریا به بهره برداری از این منابع، مباحث آلودگی های 
نفتی در این دریا از مباحث روز و چالش زا در این منطقه به حساب می آید؛ لذا 
پیش بینی شده است عالوه بر کنترل آلودگی های زیست محیطی، آلودگی های 
نفتی ناشی از بهره برداری و بنادر مهم سواحل جنوبی نیز مورد بررسی قرار گیرد.

شبیه سازی های ریاضی 
برای انجام بیشتر مراحل شبیه سازی ریاضی پدیده های دریایی از نرم  افزار 
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DHI MIKE استفاده خواهد شد. نتایج مدل جریان جهت استفاده در 
مدل رسوب و همچنین استفاده در مدل های انتشار آلودگی مورد استفاده 
ق��رار خواهند گرف��ت. عالوه بر آن، م��دل طیفی موج برای شبیه س��ازی 

شکل گیری و انتقال امواج استفاده خواهد شد. 

شبیه سازی جریان
برای شبیه س��ازی جریان در دریای خزر، مدل های زیر مورد استفاده قرار 

خواهند گرفت:
برپای��ی و اجرای مدل سراس��ری جریان دریای خ��زر )با اعمال اثر باد،  �

موج، کریولیس و انجماد(
برپایی و اجرای مدل سه بعدی دریای خزر  �
برپایی و اجرای مدل های محلی برای تمرکز بر مطالعات محلی  �

شبیه سازی موج
برای شبیه س��ازی م��وج دریای خزر، مدل ه��ای زیر مورد اس��تفاده قرار 

خواهند گرفت:
برپایی مدل سراسری موج دریای خزر �
برپایی مدل های محلی با استفاده از مدل طیفی  �
برپایی مدل های محلی با اس��تفاده از مدل موج بوزینس��ک یا SW با  �

هدف مطالعه نفوذ موج در بنادر 

شبیه سازی رسوب
یکي از اهداف این طرح ایجاد اطالعات پایه مورد نیاز مهندس��ي سواحل و 
سازه هاي ساحلي است. در مورد سازه هاي ساحلي یکي از سواالت مهم نرخ 
انتقال رس��وب ساحلي اس��ت که در اثر جریان هاي ساحلي و امواج به وجود 

مي آید. یکی از نتایج شبیه سازی انتقال رسوب پاسخ به این سوال است.

تولید و شبیه سازی میدان باد
باد مهم ترین عامل ایجاد جریان در دریای خزر محس��وب می شود. عالوه 
بر این، باد مهم ترین عامل موثر در ایجاد امواج این منطقه نیز هس��ت. از 
این رو دس��تیابی به ش��رایط و ویژگی های میدان باد با دقت مناسب برای 
شبیه سازی های بلندمدت جریان و موج الزامی است. اهم فعالیت هایی که 

در این بخش انجام می گیرد، عبارتند از:
برآورد دقت اطالعات باد مدل ECMWF در دریای خزر �
تحلیل داده های ماهواره ای QuickSCAT در دریای خزر �
تحلی��ل داده ه��ای ماه��واره ای )Topex-Poseidon )CNES در  �

دریای خزر
توس��عه میدان باد با استفاده از اطالعات ایستگاه های سینوپتیک باد و  �

مقایسه با اطالعات ماهواره ای 
تحلیل اطالعات باد بویه های موج نگار  �
استفاده از مدل هواشناسی و شبیه سازی میدان باد  �

مدل سازی تغییرات سطح متوسط آب
در این بخش، مدل س��ازی خیزاب ناش��ی از موج و باد با استفاده از نتایج 
مدل س��ازی های میدان باد و موج به ص��ورت جداگانه صورت می گیرد. از 
جمله نتایج خروجی این بخش از مطالعات می توان به ارایه خیزاب های با 

دوره بازگش��ت 5، 10، 20، 50 و 100 سال در فواصل حداقل 0/1 درجه 
در طول خط س��احلی اش��اره کرد. همچنین سناریوهای مختلف در مورد 
تغییرات تراز بلندمدت آب دریای خزر بر اس��اس اطالعات حاصله صورت 

می گیرد.

به روزرسانی و تدقیق مدل سازی امواج ایران در دریای خزر 
با توجه به اینکه مطالعات ISWM برای دوره ای 12 س��اله شبیه س��ازی 
ش��ده است، بر اساس اطالعات جمع آوری ش��ده دراین پروژه و همچنین 
اطالع��ات باد بلندمدت، این مطالعات برای دوره 25 س��اله به روزرس��انی 
خواهد شد و بر اس��اس اطالعات به روزرسانی شده، اطالعات حدی امواج 
در دریای خزر که بخشی از نتایج مطالعات ISWM است، اصالح خواهد 

شد. موارد مهم مقایسه و اصالح نتایج به شرح زیر خواهد بود:
� ISWM مقایسه نتایج مدل موج کالیبره شده در پروژه مانیتورینگ و
� ISWM مقایسه اطالعات باد مورد استفاده در پروژه مانیتورینگ و
مقایسه نتایج آنالیزهای حدی مدل ISWM پس از به روزرسانی �
�  PMO با اس��تفاده از م��دل ایرانی ISWM بازس��ازی و اجرای مدل

 Dynamics
� )ICZM( طرح مدیریت نوار ساحلی )SMP( تدقیق بخش مدیریت نوار ساحلی

از دیگر محورهای این مطالعات، به روز رس��انی دستاوردهای مدیریت نوار 
س��احلی )SMP( مطالعات ICZM بر اس��اس اطالع��ات اندازه گیری ها و 
شبیه سازی های ریاضی )موج، جریان و رسوب( استخراج شده از مطالعات 

است. اهم فعالیت های این بخش عبارتنداز:
به روز رسانی تغییرات خطوط ساحلی �
بررسی وتحلیل جریان های ساحلی شمال �
بررس��ی مس��ایل و مش��کالت موج��ود ناش��ی از وق��وع پدیده ه��ای  �

هیدرودینامیکی دریایی در سواحل کشور
تخمین نرخ و جهت انتقال رسوب موازي و عمود بر ساحل در بازه هاي  �

منتخب ساحلي
تخمی��ن نرخ و جهت انتقال رس��وب بر روی ژئومورفولوژی س��احل و  �

تغییرات آن در آینده
فرآیندهای فرسایش و رسوب گذاری در سواحل کشور �
تقسیم بندی نوار ساحلی کشور در محدوده سلول های رسوبی �
بررسی تغییرات تراز آب ناشی از توفان، موج و Seiche در محدوده های  �

ساحلی
تعیی��ن حدود تقریبی منطقه شکس��ت امواج )Surf zone( در طول  �

خط ساحلی
 بررسی داده های امواج و استخراج اقلیم موج در آب های ساحلی و دور  �

از ساحل کشور
تهیه نقشه های مخاطرات دریایی از نقطه نظر امواج توفانی �
تهیه نقش��ه های مناطق آسیب پذیر از نظر نوسانات تراز دریا با مقیاس  �

مطلوب 
بررسی افزایش تراز آب ناشی از توفان و موج در محدوده های ساحلی �
اقلیم شناسی سواحل شمال کشور �
دسته بندی اولیه نواحی مختلف نوار ساحلی براساس مشخصات امواج �
ژئومورفولوژی مناطق ساحلی کشور �
شیب عمومی سواحل )نیمرخ عمود برساحل( در طول خط ساحلی  �
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همانگونه که پیش از اسالم، خلیج فارس محل تردد دایمی کاروان های بزرگ 
زمینی و دریایی شرق و غرب بود، پس از ظهور و گسترش دین مبین اسالم نیز 
این روند، با وسعت و عظمت بیشتری ادامه پیدا کرد. بازرگانان مسلمان خصوصا 
ایرانی ه��ا که نمونه های جالب و تحس��ین برانگیزی از آنها را در داس��تان های 
هزارویک شب خوانده و شنیده ایم در ماجراجویی و حسابرسی در مسافرت، زبانزد 
بودند. همچنین آنها افرادی شجاع، معتقد، تاحدودی جغرافیدان و آشنا با اوضاع 
و احوال جهان پیرامون خود بودند و به دنیای مرموز، نیمه تاریک و ناامن معاصر 
خود اشراف داشتند. تجار ایرانی همچنین مبلغین توانایی بودند چون به هر کجا 
که قدم می گذاشتند از اسالم سخن می راندند و مردمان جزایر دوردست اقیانوس 
هند و اقیانوس کبیر را که فاقد اعتقادات مذهبی بودند و دور از تمدن زندگی 
می کردند به دین مبین اسالم جذب می کردند. در داستان های هزارویک شب که 
از قصه های ایرانی، چینی، هندی و مصری الهام گرفته شده بازرگانان دریانورد 
نق��ش پررنگی دارند و با خواندن هزار و یک ش��ب می ت��وان به توانمندی ها و 
خصوصیات اخالقی آنها پی برد. در کتاب  دیگری به نام »عجایب هند« نوشته 
ناخدا شهریار رامهرمزی داستان های دلنشین و جذابی از مسافرت های طوالنی 
بازرگانان در دریاهای دوردس��ت شرقی می خوانیم که آمیخته ای از ماجراهای 
تخیلی و واقعی است. در این داستان ها اشارات واضحی به سفرهای دور و دراز 
بازرگانان مسلمان ایرانی شده است که با کشتی های بادبانی به سیاحت و تجارت 
می پردازند. آنها در طول داس��تان در س��فرهایی که به س��واحل شرقی آفریقا، 
هندوستان، چین و ژاپن دارند، برای ترویج دین و احیای فرهنگ اسالمی از هیچ 

کوششی دریغ نمی کنند.
حوادث و مش��اهدات شگفت انگیزی که توسط نویسندگان و مورخان آن دوره 
سینه به سینه نقل می شد تاثیر زیادی در باور مردم می گذاشت. »ابن بطوطه« 
نمونه ای از نویس��ندگان مش��هور زمان خود است که ش��رایط و حال و هوای 
تجار مسلمان را به نحوی مطلوب در سفرنامه هایش شرح داده است. در مورد 
»سیراف« که یکی از پایگاه های مهم تجار ایرانی در قرون اولیه پیدایش دین 
اسالم بود، باید گفت: آنطور که در کتاب ها آمده این بندر در قرن دهم 

میالدی به عنوان بندر شیراز شناخته می شد.
سیراف قریه کوچکی بود که در آن دوران بیشترین اجناسی که 
از کشور هندوستان به قصد خلیج فارس حمل  می شد در این 
بندر تخلیه می گردید. عمده اجناس آن زمان هم عبارت بود 
از عود، آبنوس، صندل و گاهی هم زیورآالت. ش��یراز که از 
لحاظ وس��عت یکی از بزرگترین ش��هرهای فارس بود به 
خاط��ر عزیمت تجار 
خارجی، تبدیل 
ب��ه مکانی 
پررفت و آمد 

ش��ده بود. در ق��رن دوازده��م تاجر توانگری در س��یراف زندگ��ی می کرد  که 
»رامش��ت« نام داش��ت. او یکی از ثروتمندترین بازرگانان مسلمان عصر خود به 
شمار می آمد. رامشت بسیاری از دارایی های خود را وقف کعبه کرد. احیای آیین  
اس��الم در سرزمین ها و جزایر دوردس��ت، افزون شدن مسلمانان و حشر و نشر 
آنها به کشورهایی مثل مصر که مرکز »فاطمیان« بود و همچنین با مردم شام و 
بین النهرین که مرکز امویان و عباسیان بود، همچنین در دوره بعد از »آندلس« که 
مرکز خالفت اموی اروپایی بود، منجر به گسترش بازرگانی و رونق پیدا کردن کار 
هنرمندان، صنعتگران و پیشه وران شد و سفرهای حج که هر سال عده کثیری از 
مسلمانان نواحی دوردست اقیانوس هند، نظیر مردمان مالزی و اندونزی را روانه 
ش��به جزیره عربستان می ساخت، در ایجاد ارتباطات بین مردم کره زمین نقش 
مهمی را ایفا می کرد. گفتنی است که تا آن زمان هرگز چنین ارتباط گسترده ای 
میان مردم دنیا وجود نداشت و نظیر آن حتی در دوران ساسانیان هم دیده نشده 
بود. هزاران تن از مردم مسلمان سوار بر صدها کشتی می شدند، از دل دریاها و 
اقیانوس ها می گذشتند و در کرانه های دور لنگر می انداختند و پس از ادای مراسم 

مذهبی حج به وطن خود باز می گشتند.
این مسافرت ها به بازرگانان که در میان زائرین خانه خدا بودند این امکان را می داد 
ک��ه با اقلیم های جغرافیای��ی، بازارهای عرضه و تقاضا و چگونگ��ی و نوع کاالها و 
مصنوعات سرزمین دیگر آشنا شوند و آنچه را که در سرزمین خود دارند به بازارهای 
خارجی بفرستند و آنچه را که ندارند از کشورهای دیگر به موطن خود صادر کنند.

ایران همواره به دلیل نزدیک بودن خلیج فارس به هند و آس��یای صغیر نقش 
مهم��ی در تجارت آس��یای غربی و مرکزی داش��ت. آنطور ک��ه در تاریخ آمده 
محمودآباد و ساری دو بندرگاه مهم ایران در کرانه دریای خزر به شمار می آمده 
است. کاروان ها از طریق این دو شهر شمالی به خوارزم، قفقاز و نواحی ولگا در 
کشور روسیه می رفتند. بازرگانان روسی هم در کنار بندر ساری پهلو می گرفتند 
و کاالهای خود را با اجناس ایرانی مبادله می کردند. بازرگانان روس در آن زمان 
اجناسی مثل پوست خز، پوست روباه سیاه و شمشیر را از طریق دریای مازندران 
وارد ایران می کردند. در جنوب کشور هم در کناره خلیج فارس و دریای عمان 
بنادر »آبله« و »گناوه«، »سیراف«، »تیز«، »دبیل«،  و »هرمز« از مراکز تجاری 
آن زمان به شمار می آمدند. در موزه تاریخی شهر مانیل پایتخت کشور فیلیپین 
اشکال و ماکت های بازسازی شده بسیار زیبایی از کشتی های بادبانی مسلمین 
که قرن ها پیش به جزایر جنوبی فیلیپین می آمدند در معرض بازدیدکنندگان 
قرار دارد. در این موزه که »ایالما« نام دارد مجسمه ها، کشتی ها و ماکت هایی از 
دوره های مختلف تاریخ فیلیپین ساخته شده که با یک گردش کوتاه، توریست ها 
در جریان کامل تاریخ این مجمع الجزایر قرار خواهند گرفت. تجار مسلمان در 
جزایر جنوبی فیلیپین مساجد بیشماری ساختند و عده زیادی از بومیان را به 
دین مبین اسالم دعوت کردند. مسلمانان حال حاضر کشور فیلیپین که »مورو« 
خوانده می شوند بقایای مردمانی هستند که قرن ها پیش از ورود اسپانیولی ها به 

دین اسالم گرویدند. 

بازرگانان ایرانی و گسترش اسالم
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بزرگ ترین سهم در گازهای موجود در هوا که استنشاق می کنیم، به نیتروژن 
اختصاص دارد که معادل 78 درصد هوا را تشکیل می دهد.

نیتروژن بر خالف اکس��یژن گازی بی اثر بوده و عملکردی در متابولیس��م بدن 
ندارد. بعد از نیتروژن، اکسیژن با 21 درصد بیشترین سهم در گازهای موجود 

در هوا را دارد.
در غواصی با هوا، به علت وجود فشار در زیر آب که بیشتر از فشار اتمسفری 
در سطح است، مقدار جذب نیتروژن از طریق ریه ها در خون افزایش می یابد. 
مق��دار جذب نیتروژن در بدن به صورت محل��ول در خون به دو فاکتور مهم، 
یعنی عمق و مدت زمان غواصی بستگی دارد. هر قدر مقدار عمق افزایش یابد، 
فش��ار حاصل از عمق بیشتر شده و مقدار جذب نیتروژن نیز افزایش خواهد 
یافت، از طرفی هر قدر مدت زمان غواصی افزایش یابد، مقدار جذب نیتروژن 

نیز افزایش خواهد یافت.
وقتی غواص هنگام باال آمدن به سطح آب، عمق را کاهش می دهد، با کاهش 
فشار، نیتروژن اضافی کم کم از بافت ها خارج شده و به وسیله جریان خون به 
ریه ها برگشت داده می شود. اما تمامی نیتروژن اضافی از طریق ریه ها از بدن 
خارج نخواهد شد، لذا غواص برای خارج ساختن این نیتروژن مازاد باید طبق 
جدول برداشت فشار غواصی)1( عمل کند، بدین صورت که در عمق های کمتر، 
قبل از رسیدن به سطح توقف نماید تا اجازه دهد نیتروژن مازاد با فشار کمتر از 
عمق غواصی و بیشتر از فشار اتمسفری در سطح، به آرامی خارج شود، در غیر 
این صورت باعث تش��کیل حباب های نیتروژن در بافت ها و در نتیجه بیماری 
برداش��ت فشار)2( می شود. این حباب ها می توانند عصب ها را تحت فشار قرار 

داده و همچنین باعث مسدود شدن رگ ها و مویرگ ها شوند.
یکی دیگر از تاثیرات گاز نیتروژن در غواصی، مستی نیتروژن)3( و علت آن افزایش 

فشار نسبی گاز نیتروژن در بدن و تاثیر آن بر سلسله اعصاب مرکزی)4( است.
مس��تی نیتروژن در غواصان از عمق 30 متر شروع می شود )مستی نیتروژن 
همیشه در عمق 30 متری رخ نخواهد داد و ممکن است در عمق های بیشتر 
بروز کند(. در این شرایط حالت ذهنی غواص تغییر می کند که شبیه به مستی 
الکل است، از این رو به قانون مارتینی نیز نامیده می شود و عواملی مانند وجود 
بهت زدگی، س��ردرگمی، سرگیجه، کاهش هوش��یاری، کندی عکس العمل، 
بیهوش��ی و حتی مرگ را در پی خواهد داش��ت. اثرات مستی نیتروژن با کم 
ش��دن فش��ار)کاهش عمق( کاهش می یابد، به طوری که در عمق 18 متری 

مستی نیتروژن از بین می رود.

نایتروکس:
به مخلوط گازهای نیتروژن و اکسیژن که نسبت اکسیژن بیشتر از 21 درصد 
باش��د، نایتروکس گویند، که درنتیجه میزان نیتروژن در این مخلوط کاهش 

می یابد. عمومی ترین گازهای نایتروکس در غواصی عبارتند از:
EAN28 , EAN32 ,  EAN36, EAN40 
اما در بین آنها EAN32 , EAN36 به مراتب بیشتر مورد استفاده قرار می گیرد.

EAN32 یعنی Enriched Air Nitrox و 32 نشان دهنده درصد اکسیژن 
در این نوع نایتروکس است، بنابراین مقدار نیتروژن بیشتر از 68 درصد نخواهد 

بود، اما در غواصی با هوای فشرده مقدار نیتروژن 78 درصد است.
با افزایش درصد اکسیژن در نایتروکس، درصد نیتروژن کاهش می یابد. به طور 
مثال درEAN40  درصد اکسیژن 40 و درصد نیتروژن از 60 تجاوز نخواهد 

کرد، که در مقابل با هوای فشرده حدود 18 درصد کاهش یافته است.
وقتی غواص از نایتروکس استفاده می کند، می تواند مدت زمان بیشتری بدون 
انجام عملیات برداشت فشار نسبت به هوای فشرده غواصی کند و همچنین 
به عل��ت کاهش میزان نیتروژن نس��بت به هوای فش��رده از تاثیر نیتروژن بر 
سلس��له اعصاب مرکزی ممانعت به عمل می آورد، در نتیجه غواص از مستی 
نیتروژن ایمن خواهد بود. تنها موردی که نایتروکس، غواص را تهدید می کند 

مقدار فشار نسبی اکسیژن در غواصی است.
فش��ار نسبی اکس��یژن در عمق نباید بیشتر از 1/6** اتمس��فر شود، در غیر 
این صورت غواص دچار مسمومیت اکسیژن )5( می شود. بنابراین یک غواص با 
استفاده از EAN32 می تواند تا عمق 40 متری و با EAN 36 تا عمق 34 
متری غواصی کند. غواصی با EAN32 در عمق 40 متری برابر با غواصی با 
هوای فشرده در عمق 33 متری است، یعنی میزان جذب نیتروژن با استفاده 
از EAN 32 در عمق 40 متری برابر با میزان جذب نیتروژن با هوا در عمق 
33 متری خواهد بود. همچنین غواصی با EAN36 در عمق 34 متری برابر 

با غواصی با هوا تقریبا در عمق 26 متری است. 

زیرنویس:
1. Dive Tables 
2. Decompression Sickness
3. Nitrogen Narcosis
4. Central Nervous System (CNS(
5. Oxygen Toxicity
* )Diving on air or Diving Enriched air nitrox ?(

**  در صورتی که مدت زمان غواصی بیش��تر از 45 دقیقه باش��د، باید فشار 
نسبی اکسیژن را کمتر از 1/6 در نظر گرفت. 

غواصی با هوای فشرده 
یا غواصی با هوای غنی شده نایتروکس؟ *

مهدی عزيزی، مدرس دانشگاه و مدرس غواصی 
نايتروك�س و تكنی�كال از انجم�ن بین الملل�ی 

غواصان فنی و گاز نايتروكس آمريكا
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در فراین��د حمل ونق��ل کاالهاي تج��اري به ویژه 
در تج��ارت بین المللی کاالها، هم��واره بر عنصر 
»سهولت«، »س��رعت« و »امنیت« توجه ویژه ای 
معطوف شده است. در این میان اسناد حمل ونقل، 
از جمله » بارنامه دریایي « در مسیر تکاملي خود 
در راستاي تحقق عناصر سه گانه فوق و همزمان با 
تحوالت و پیشرفت هاي فني و صنعتي و اقتصادي، 

متحول شده اند.
گرچه به درستي معلوم نیس��ت که از چه زماني 
اس��تفاده از بارنامه معمول ش��ده اس��ت، اما ابتدا 
مرسوم بود که صاحب کاال، نماینده خود را همراه 
کاال اعزام می کرد تا کاال را در بندر مقصد تحویل 
دهد. ب��ه تدریج با افزایش حج��م کاالها و تعداد 
فرستندگان، انجام چنین روشي غیرعملي شد. در 
این مرحل��ه روش دیگري مورد عمل قرار گرفت. 

بدی��ن ترتیب که صاحب کش��تي در مقابل 
دریافت کاال، رسیدي به فرستنده کاال 

تس��لیم می کرد و خ��ود نیز در 
پایان سفر و تحویل کاال در 

بندر مقصد،  رسیدي از 
گیرنده کاال می گرفت. 
ای��ن روش ب��ه روش 
فعلي صدور و استفاده 
تکام��ل  بارنام��ه  از 
یاف��ت. اس��تفاده از 
بارنام��ه به ش��کل 
ام��روزي از نیم��ه 
دوم قرن شانزدهم 

ش��ده  متداول 
از  اس��ت. 

ن  قر

نوزدهم کش��ورهاي فع��ال در حمل ونقل دریایي 
در ضمن تدوین مقررات مربوط به حمل دریایي، 
ش��رایط و مقررات بارنامه را نیز تعیین و تکمیل 
نمودن��د. از جمله مقرراتي که در س��یر تاریخي 
موجب تکام��ل بارنامه دریایي ش��د، می توان به 

مقررات ذیل اشاره کرد:
»مقررات حقوق حمل ونقل عرفي« مربوط به  �

سال 1830 که از روش های کشتیراني روسي ها 
و انگلیسي ها اقتباس شده بود و اکثر کشورهاي 

اروپایي از آن پیروي می کردند.
مقررات  هارتر، که در س��ال 1893 توس��ط  �

کنگره ایاالت متحده آمریکا به تصویب رسید.
مقررات الهه که در 25 اوت س��ال 1924 در  �

بروکسل به امضای  کلیه کشورهاي دریایي عمده 
جهان رسید.

مق��ررات اله��ه – ویزبي، مص��وب 23 فوریه  �
1968

تعريف بارنامه دريايي: �
از بارنامه دریایي تعاریف متعددي ش��ده است که 

در این مقاله صرفاً به دو تعریف اکتفا می شود:
تعریف بارنامه در »قانون بارنامه انگلستان مصوب 
1855«: » بارنامه دریایي،  رسید باري است که با 
کشتي حمل و از طرف شخصي که قرارداد را براي 
حمل کننده منعقد می س��ازد ی��ا نماینده او امضا 
می شود و به منزله دلیل کتبي شرایطي است که 
به موجب آن کاال در قبال پرداخت کرایه معیني 

حمل می گردد«.

تعري�ف بارنام�ه در قان�ون دريايي  �
ايران مصوب 1343:

بند 7 از ماده 52: »بارنامه دریایي سندي است که 
مش��خصات کامل بار در آن قید و توسط فرمانده 
کش��تي یا کس��ي که از طرف او براي این منظور 
تعیین شده امضاء گردد و به موجب آن تعهد شود 
بار توسط کشتي به مقصد حمل و تحویل گیرنده 

شود«.
با توجه به تعاریف فوق به طور کلي می توان بارنامه 

را به صورت ذیل تعریف کرد:
»بارنامه عبارت اس��ت از سندي که حمل کننده 
یا نماینده او، پ��س از وصول کاال صادر می کند و 
حاکي از حمل کاالي معیني از یک نقطه )مبدأ( 
به نقطه دیگر )مقصد( با وسیله حمل مورد توافق 
)کشتي،  هواپیما، کامیون، راه آهن و یا ترکیبي از 

آنها( در قبال کرایه حمل معین است«.

بارنامه دریایي، 
آثار و ماهیت حقوقي آن

ايرج عدالت فر
وكیل پايه يك دادگستری
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مندرجات بارنامه دريايي: �
ب��ه لحاظ اهمیت و آثار حقوقي مترتب بر بارنامه، 
فرمت این سند به شکل استاندارد در روابط تجاري 
مورد استفاده قرار می گیرد. مشخصات و مندرجات 

این سند دربرگیرنده موراد ذیل است:
نام ش��رکت کش��تیراني، ن��ام صادر کننده کاال 
ن��ام و نش��اني وارد کنن��ده کاال  )فرس��تنده(، 
) گیرنده( یا ش��خصي که بارنامه ب��ه حواله کرد 
او صادر ش��ده است، نام و نش��اني شخصي که 
باید رس��یدن کاال ب��ه او اطالع داده ش��ود، نام 
کش��تي حمل کننده کاال، نام بن��در بارگیري و 
بندر تخلیه، محل پرداخت کرایه حمل و اینکه 
آیا کرایه پرداخت ش��ده اس��ت یا خی��ر، تعداد 
نس��خ اصلي در یک س��ري، عالیم و شماره های 
شناس��ایي کاال، ش��رح مختصري در مورد کاال 
)وضعی��ت بارگی��ري، تع��داد، وزن و...( امضای 
فرمانده کش��تي یا نماین��ده او، تاریخي که کاال 
براي حم��ل دریافت ش��ده یا بر روي کش��تي 
بارگیري شده، ذکر هر گونه شرایط و نکاتي که 

براي طرفین مهم است.

انواع بارنامه دريايي: �
انواع بارنامه دریایي از لحاظ موقعیت کاالي مورد 

حمل:
1- بارنامه دریایي کاالي دریافت ش��ده: )رسید 
انبار متصدي حمل(: هنگامي که در روي بارنامه 
 »Shipment« ی��ا »Received « عب��ارت
قید شده باش��د، به این معناست که کاال توسط 
متصدي حمل دریافت ش��ده اس��ت، ولي بنا به 
جهات��ي از جمله آماده نبودن کش��تي، آن را در 
داخل کش��تي منتقل نکرده اند. این بارنامه قابل 
معامله نیس��ت و صرفاً به عن��وان گواهي تحویل 
کاال از جانب فرستنده، به متصدي حمل است تا 
با ارایه آن به بانک فروشنده بتواند وجه کاال را از 
بانک دریافت دارد )در موضوع اعتبارات اسنادي(.
بند 7 ماده 54 قانون دریایي ایران به این موضوع 
تصریح دارد که متصدي باربري پس از حمل کاال 
روي کش��تي می تواند با ذکر نام کش��تي و تاریخ 
حمل و اینکه کاال در کش��تي بارگیري شده، این 
نوع بارنامه را تبدیل به بارنامه کاالي بارگیري شده 

کند که قابلیت نقل و انتقال را دارد.
2- بارنامه دریایي کاالي بارگیري شده:

 » Shipped « یا » On Board « درج عبارت
در روي بارنامه دریایي نش��ان دهنده آن است که 
کاال  از صادر کننده ) فرس��تنده( تحویل متصدي 
حمل ونقل شده و در کشتي بارگیري شده و بدین 
معناست که کاال به طور کلي از تصرف صادرکننده 
خارج و در مسیر حمل براي ورود به کشور مقصد 
قرار گرفته اس��ت. چنین بارنامه ای سند مالکیت 
کاال محسوب می ش��ود که قابلیت ظهرنویسي و 

انتقال را هم دارد.

انواع بارنامه دريايي از جهت وضعیت و  �
كمیت كاالي موضوع حمل:

بارنامه دریایي تمیز یا غیرمخدوش:
 Received« روي چنی��ن بارنام��ه ای عب��ارت
 in appearing goods order and
condition«، از سوي متصدي حمل ونقل قید 
می شود و بدین معناست که کاالي بارگیري شده 

بدون عیب و نقص است.
الزم به توضیح است که چنانچه متصدي باربري 
یا فرمانده کشتي وسیله مناسب براي رسیدگي به 
صحت تعداد، وزن و مقدار یا محتویات یا کیفیت 
کاال را نداش��ته باش��د و کاالي مذک��ور به جهات 
موجه براي وي مش��کوك باشد، ملزم نیست که 
آنه��ا را در بارنامه قید کند و چنانچه قید ش��ود، 
بنابر تجویز بند ج–3 ماده 54 قانون دریایي ایران 
بایس��تی در متن بارنامه عدم اطالع از موارد فوق 

را قید کند.
بنابراین چنی��ن بارنامه ای مطاب��ق رویه جاري 
گرچ��ه Clean و غیرمخدوش تلقي می گردد، 
لیکن فرمانده یا متصدي باربري قید می کند که 
»... وزن، اندازه، محتویات، ارزش و کیفیت کاال 
براي وي ناش��ناخته اس��ت« و بر همین اساس 
مسوولیت صحت موارد مذکور متوجه فرستنده 

کاال است.

بارنام�ه دريايي غیرتمی�ز يا مخدوش  �
)مشروط(: 

هنگامیکه متصدي حمل ونقل در موقع بارگیري 
کاال از ای��رادات و عی��وب ظاه��ري و عالی��م و 
مقدار کاال آگاهي داش��ته باشد و یا حتي تردید 
داش��ته باشد، بایستی نواقص و ایرادات یا شرایط 
نامناس��ب کاال و یا علل تردید خود را در بارنامه 
قید کند. در م��ورد معامالت مبتني بر اعتبارات 
اس��نادي، بانک ه��ا از پذیرش چنی��ن بارنامه ای 

خودداري می کنند.

ان�واع بارنام�ه درياي�ي از جهت تعدد  �
وسايل حمل ونقل:

1- بارنامه دریایي مستقیم: که ناظر به حمل کاال 
از بندري به بندر دیگر بدون تغییر کشتي حامل 
کاال در طول مس��یر می باشد. این نوع بارنامه غیر 
قابل معامله اس��ت و روي آن عب��ارت »غیرقابل 

معامله« ثبت شده است.
2- بارنامه دریایي غیرمستقیم یا سراسري: این 
 carrier سند که توسط متصدي حمل ونقل یا
صادر می ش��ود، مشتمل بر قرارداد حملي است 
که بر اساس آن کاال از نقطه مبدأ تا نقطه مقصد 
طي مراح��ل جداگانه و وس��ایل حمل مختلف 
حمل می ش��ود. متصدي حمل در تمام مراحل 
مسوولیت کاال را بر عهده می گیرد، مگر آنکه در 
بارنامه خالف آن تصریح شده باشد. این بارنامه 

عمدت��اً در حمل کاال با کامیون، کامیون- قطار، 
کشتي – کامیون و حتي در مواردي براي حمل 

دریایي نیز استفاده می شود.
3- بارنامه حمل مرکب فیاتا: این بارنامه نوعي بارنامه 
سراسري است که توس��ط کارگزار صاحب کاال یا 
forwarder صادر و کلیه مس��وولیت ها از بندر 
مبدأ تا مقصد را بر عهده دارد. این بارنامه براساس 
س��ند بارنامه متحدالش��کل فدراسیون بین المللی 
اتحادیه کارگزاران )فیاتا( تنظیم و صادر می ش��ود. 
ویژگي عمده این بارنامه این است که گرچه ممکن 
است کاال در طول مسیر با وسایل مختلف و توسط 
متصدیان متعدد حمل شود، لیکن مسوولیت در هر 

حال متوجه کارگزار – فورواردر – است.

ان�واع بارنام�ه از نظ�ر ن�وع خدم�ات  �
حمل ونقل: 

1- بارنامه تحت خدمات کشتیراني ترمپ:
این بارنام��ه براي آن دس��ته از کاالهایي که با 
کش��تي اجاره ای حمل می شوند، صادر می شود. 
حم��ل بار تحت این ن��وع بارنامه تاب��ع قرارداد 

اجاره کشتي است.
2- بارنامه تحت خدمات منظم کشتیراني:

این نوع بارنامه براي محموله کشتي هایی صادر 
می شود که داراي مسیرهاي حرکتي مشخص و 

منظم هستند.
3- بارنامه ترانشیپ:

این ن��وع بارنامه صرفاً براي کاالیي که توس��ط 
کش��تي از بندر مبدأ حمل و تا رسیدن به بندر 
مقصد به کشتي یا کشتي های دیگري در طول 
مسیر منتقل می ش��ود، صادر می گردد. در این 
بارنام��ه مبدأ و مقصد محموله و همچنین نقاط 
انتق��ال کاال از کش��تي اول به کش��تي دوم و... 

مشخص می شود.

مهم ترين ويژگی بارنامه دريايي: �
مهم ترین ویژگی بارنامه دریایي، » س��ند تجاري 
عام« اس��ت که به عنوان رسید توسط متصدي 
حمل ونق��ل ص��ادر و دربرگیرن��ده تأیید وصول 
کاال در وس��یله حم��ل ب��ا مش��خصات )مقدار، 
وزن، تعداد، کیفیت( معین می باش��د. بر همین 
اس��اس »اصل ع��دم توجه ایرادات« نس��بت به 
دارنده با حس��ن نیت بارنام��ه دریایي یک اصل 
پذیرفته ش��ده در مق��ررات بین الملل��ی اس��ت. 
در همی��ن ارتباط قس��مت ب بن��د 3 ماده 16 
کنوانس��یون هامبورگ مقرر م��ی دارد که »اگر 
بارنامه دریایي به ش��خص ثال��ث یا گیرنده کاال 
که داراي حس��ن نیت بوده،  منتقل شده باشد، 
 ادعاي خالف مندرجات آن به وس��یله متصدي 
حمل مسموع نخواهد بود. « علت وجود چنین 
امري، اعتبار خاص بخش��یدن به این س��ند در 
روابط تج��اري بین المللی و حمای��ت از دارنده 
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سند در مقابل متصدي حمل ونقل و در راستاي 
سهولت و سرعت معامالت تجاري است.

ماهیت حقوقي بارنامه دريايي: �
از لح��اظ ماهیت حقوقي، بارنامه دریایي » عقد 
الزم « تلق��ي می ش��ود که بر مبن��ای ماده 10 
قانون مدني قابل بررسي و تفسیر است و صحت 
این عقد تابع ش��رایط مقرر در ماده 190 قانون 
مدني می باش��د و در قانون تجارت مس��وولیت 
صادر کنن��ده بارنامه )متص��دي حمل ونقل( به 
عنوان ی��ک طرف عق��د در مقاب��ل طرف هاي 
دیگر عقد یعني فرستنده و گیرنده کاال در باب 
هش��تم قانون تجارت م��واد 377 تا 394 احصا 

شده است.

آثار حقوقي بارنامه دريايي: �
از می��ان آثار حقوق��ي مترتب بر س��ند بارنامه 

دریایي می توان به موارد ذیل اشاره کرد:
بارنامه دریایي به عنوان دلیلي بر وجود قرارداد 

حمل ونقل است:
در کت��اب »حقوق تجارت و مق��ررات تجاري« 
بارنامه دریای��ي به عنوان دلیلي ب��راي قرارداد 

حمل ونقل تعریف شده است.
هر چن��د بارنامه دربرگیرنده محت��واي قرارداد 
حمل ونقل نیست، لیکن سندي است که وجود 
ق��رارداد حمل ونق��ل را تصری��ح می کن��د، زیرا 

ق��رارداد حمل ونقل پیش از آنکه بارنامه دریایي 
توس��ط متصدي حمل ونقل صادر شود، منعقد 

شده است.
بارنام��ه دریایي ب��ه عنوان رس��ید کاال و بیانگر 

اوصاف و مشخصات آن است:
بارنامه دریایي رسیدي است که مشخص می کند 
کاالي ارسال شده با اوصاف مندرج در بارنامه تحویل 
صاحب کاال داده خواهد شد. البته باید توجه داشت 
اگر در بارنامه عباراتي نظیر »وزن و مقدار نامعین« 
نوشته شود، در این صورت بارنامه به عنوان رسید 
کاال از لحاظ وزن تلقي نمي شود. در دعوي اریکون 
وارن علی��ه اینترگرام، در بارنامه ای که قانون حاکم 
بر آن مقررات الهه بود، قید ش��ده که 2000 بسته 
شیره نارگیل دریافت شد و عبارتي مبني بر اینکه 
»محتویات و اندازه و وزن نامش��خص« است در آن 
مندرج شده بود. دادگاه اعالم کرد این بارنامه تنها 
سند ظاهري »تعداد«  بسته های بارگیري شده است 

و دلیلي بر »وزن« آنها نیست.

بارنامه دريايي سند مالكیت كاال است �
دارنده بارنامه دریای��ي، مالک کاالي مندرج در 
بارنامه تلقي می شود و به استناد آن حق مطالبه 

کاال را دارد.

قابلیت انتقال بارنامه دريايي از طريق  �
ظهرنويسي 

 مالک کاال یا دارنده بارنامه می تواند با پشت نویسي 
سند، کاالي موضوع بارنامه را به دیگري منتقل 
کن��د. قانون دریای��ي ایران در م��اده 61 بارنامه 
دریایي را با چک مقایسه کرده که بیانگر این است 
که همانند نظام حقوقي فرانسه و انگلستان بارنامه 
از جمله اس��ناد تجاري قابل انتقال تلقي شده و 
احکام برات و سفته درباره آن جاري است. البته 
باید توجه داش��ت که بارنامه دریایي اگر بخواهد 
به عنوان یک سند قابل نقل و انتقال تلقي شود، 
الزاماً  بایستی داراي شرایطي باشد که این شرایط 
عبارتند از: 1- این سند به صورت قابل انتقال صادر 
ش��ود؛ یعني روي آن عبارت » غیرقابل انتقال« 
قید نش��ده باشد، 2- کاال در حین حمل باشد یا 
تحویل متصدي جهت حمل شده باشد، 3: بارنامه 
توسط شخصی ظهرنویسي شده باشد که نسبت 
به کاالي موضوع آن مالکیت واقعي داشته باشد، 
4: طرفین یعني انتقال دهنده و منتقل الیه قصد 
انتقال مالکیت کاال را با ظهرنویسي داشته باشند. 

تأثیر » مرور زمان « در دعاوي مربوط  �
به بارنامه دريايي:

مطابق بند 6 ماده 3 کنوانس��یون 1924 الهه، 
 ب��راي ام��کان اقامه دع��وي در خصوص کاالي 
موض��وع بارنامه، مرور زمان یکس��اله پیش بیني 
شده که مبدأ شروع این مدت، تاریخ تخلیه کاال 

در بندر مقصد است.
بن��د 6 ماده 54 قان��ون دریایي ای��ران مصوب 
1343 نیز بر مبنای مقررات کنوانس��یون الهه 
عین��اً مدت مرور زمان ط��رح دعاوي به طرفیت 
متصدي حمل کاال را یک سال از تاریخ تحویل 

کاال پیش بیني کرده است.
الزم به توضیح است که با توجه به نظر اکثریت 
فقهاي ش��وراي نگهب��ان منتش��ره در روزنامه 
رسمي ش��ماره 11502 مورخ 63/6/3 در مورد 
لغو »مرور زمان«، این س��وال مطرح شد که آیا 
م��رور زمان من��درج در بند 6 م��اده 54 قانون 
دریایي مش��مول حکم مندرج در نظریه شوراي 

نگهبان است یا خیر ؟
در ای��ن خصوص بر اس��اس مبان��ي اصولي و 
حقوقي بایستی قایل باشیم که نظریه فقهاي 
ش��وراي نگهبان ناظر بر م��رور زمان موضوع 
قانون آیین دادرس��ي مدني ) س��ابق( است و 
منصرف از موع��د ) مرور زمان( مندرج در بند 
6 ماده 54 قانون دریایي ایران مصوب 1343 
که قانون خاص و وارد بر قانون آیین دادرسي 

مدني است،  می باشد. 

منابع: �
/http://www.mtect.info/17
حم��ل ریلی کاال از چین به اروپا با اس��تفاده از 

یک سند حمل/
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باتوجه به هدف گذاری دولت محترم درخصوص صادرات غیرنفتی 41 میلیارد دالری در سال 1390 خورشیدی كه به 
میزان 12/5 میلیارد دالر آن )32درصد صادرات غیرنفتی( از محل صادرات مواد معدنی بود و نیز سهم 5 درصدی 
معدن در تولید ناخالص كشورمان، در اين مقاله نیم نگاهی به صادرات سنگ آهن و ارتباط آن با صنعت تولید فوالد 
در جهان و ايران خواهیم داش�ت و در ادامه ظرفیت ها و محدوديت های بنادر دريايی كش�ورمان مورد تحلیل قرار 
خواهد گرفت. الزم به ذكر است كارشناسان اقتصادی بر اين باورند كه در دوران ركود اقتصادی، صنعت معدن باعث 

كم شدن آثار مخرب ركود شده و موتور رشد اقتصادی جهان معادن هستند.

تحلیلی بر صادرات مواد معدنی از بنادر و بررسی چالش ها و فرصت ها

بـنـادر؛ 
سکوی پرتاب صادرات 

 بهزاد الصفی،مواد معدنی ایران
كارشناس ارشد حمل ونقل و مديريت دريايی

مجتمع بندری شهید رجايی

نگاهی به ذخاير معدنی ايران: �
کشورمان با داشتن تنها یک درصد کل جمعیت جهان؛ دارنده 7درصد ذخایر 
معدنی جهان بوده و دوازدهمین کش��ور دارای ذخای��ر غنی مواد معدنی در 
جهان )56 میلیارد تن( به شمار می آید و ساالنه 150 تا 170 میلیون تن از 
معادن کش��ورمان استخراج می شود که در مقایسه با استاندارد جهانی یعنی 
اس��تخراج س��االنه 550 میلیون تن فاصله دارد. میزان ذخایر سنگ آهن در 
دنیا حدود 300 میلیارد تن برآورد ش��ده و ایران به عنوان دارنده 1/5 درصد 
ذخایر س��نگ آهن جهان )به میزان 4/5 میلیارد تن( درس��ال 2011 بیش از 
30 میلیون تن س��نگ آهن تولید کرده است. در این راستا تولید سنگ آهن 
در جهان س��االنه 2200 میلیون ت��ن بوده و 10 کش��ور تولید کننده بزرگ 
س��نگ آهن جهان عبارتند از: چین، اس��ترالیا، برزیل، هند، روسیه، اوکراین، 
آفریقای جنوبی، آمریکا، کانادا و ایران که بدین ترتیب ایران جزو 10 کش��ور 
برتر تولید کننده سنگ آهن جهان می باشد. در خصوص اهمیت صنعت معدن 
در اقتصاد کشورها، براساس گزارش مجله اکونومیست رشد اقتصادی جهان 

درسال 2011 برابر با 3/1 درصد بوده، ولی کشور مغولستان با رشد اقتصادی 
14/8 درصد به عنوان دومین کشور دارنده بیشترین نرخ رشد اقتصادی جهان 
لقب گرفت. علت این موفقیت چشمگیر، ناشی از رونق صنعت معدن در آن 

کشور بوده است.
 نگاهی به صنعت فوالد جهان: �

میزان تولید فوالد به عنوان یک شاخص توسعه صنعتی محسوب می شود، 
زی��را در تولید ده ها کاال نقش اساس��ی را ایفا می کند. تولید جهانی فوالد 
درس��ال 2010 با ماده اولیه سنگ آهن )Iron ore( بالغ بر یک میلیارد 
و400 میلیون تن اس��ت که نسبت به سال گذشته 15درصد رشد داشته 
اس��ت. دراین راستا براساس گزارش آنکتاد )UNCTAD( کشور چین در 
س��ال 2010 میالدی به عنوان بزرگ ترین تولید کننده فوالد جهان )627 
میلیون تن(، بزرگ ترین کش��ور مصرف کنن��ده فوالد جهان )630 میلیون 
ت��ن( و نیز بزرگ ترین وارد کننده س��نگ آهن جه��ان )602 میلیون تن( 

شناخته شد.

طرح جامع بندر و جانمايی دقیق ترمینال صادراتی مواد معدنی به افق بلند برنامه ريزی كمك می كند
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5 صادركننده برتر سنگ آهن جهان: �
استرالیا )439 میلیون تن(؛ برزیل )313 میلیون تن(، هندوستان )63 میلیون 

تن(؛ آفریقای جنوبی )54 میلیون تن( و کانادا )34 میلیون تن(

 

صادرات سنگ آهن جهان درسال 2011 برابر با یک میلیارد و 75 میلیون تن 
بوده که از طریق دریا حمل شده است.

استرالیا به تنهایی صادر کننده 40درصد سنگ آهن جهان و برزیل )به عنوان 
هفتمین قدرت اقتص��ادی جهان( صادر کننده 29درصد س��نگ آهن جهان 
محسوب می شوند. به عبارت دیگر، این دو کشور دارنده 70درصد سهم بازار 
)Market Share( صادرات سنگ آهن جهان می باشند. استرالیا همچنین 

عمده ترین صادر کننده زغال سنگ جهان با سهم بازار 33درصد می باشد.
در هند ممنوعیت صادرات و فعالیت ه��ای معدنی در برخی از ایالت های آن 
و نیز وضع مالیات 30 درصدی بر فروش س��نگ آهن، صادرات س��نگ آهن را 
 طی س��ال 2011 به می��زان 30درصد کاهش داده و دلی��ل این امر کاهش

بهره برداری غیر قانونی از معادن هند اعالم شده است. 

در س��ال های اخیر کمیت و کیفیت س��نگ آهن داخل��ی چین رو به کاهش 
گذاشته است، به طوری که صنعت فوالد این کشور را به شدت متکی به واردات 

سنگ آهن کرده و 70درصد این ماده از دیگر کشورها خریداری می شود.

ایران با تولید ساالنه 13 میلیون تن فوالد، هفدهمین کشور تولید کننده فوالد 
جهان می باشد.

هند چهارمین تولید کننده فوالد و نیز سومین صادر کننده سنگ آهن جهان 
می باشد. این کشور با توجه به رشد اقتصادی شتابان خود )8/6 درصد در سال 
2011( قصد دارد تا سال 2017 تعداد 7 بندر جدید ایجاد کند که سرمایه ای 

بالغ بر 7 میلیارد و 600 میلیون دالر نیاز دارد.
ژاپ��ن دومین تولید کننده ف��والد جهان و از طرف دیگر س��ومین واردکننده 

سنگ آهن جهان است.
باعنایت به آلودگی های زیس��ت محیطی ناش��ی از تولید فوالد، استرالیا و 
کانادا به س��بب عضوی��ت در پیمان KYOTO )منع گس��ترش آلودگی 

محیط زیست( برنامه خاصی جهت توسعه صنعت فوالد ندارند.

چین بزرگ ترین بازیگر جهان در زمینه فوالد )سال 2010(

بزرگترين واردكننده سنگ آهن جهانبزرگترين مصرف كننده فوالد جهانبزرگترين تولید كننده فوالد جهان 

مقدار توليد: 627 ميليون تن
)سهم بازار: 44درصد(

مقدار مصرف: 630 ميليون تن
)سهم بازار: 45درصد( 

مقدار واردات: 603 ميليون تن
)سهم بازار: 61 درصد(

5 صادر کننده برتر سنگ آهن جهان- واحد: میلیون تن

ف
صادرات نام کشورردي

سال 2010
صادرات 
سال 2011

صادرات 
سال 2012

سهم بازار 
درسال 

2011

40درصد402439493استرالیا1

29درصد311313333برزیل2

5درصد966343هند3

4
 آفریقای
 جنوبی

5درصد485458

3درصد333436کانادا5

4 واردکننده بزرگ سنگ آهن جهان- واحد: میلیون تن

ف
واردات سال نام کشورردي

2010
واردات 
سال 2011

واردات 
سال 2012

619645713 چین1

133136139اتحادیه اروپا2

134128134 ژاپن3

566467 کره جنوبی4

5 کشور برتر تولید کننده فوالد جهان درسال 2011 – واحد: میلیون تن

سهم بازارمقدار تولیدنام كشوررديف

48درصد683چین1
7درصد107ژاپن2
6درصد86آمریکا3
5درصد72هند4
4درصد69روسیه5

تغییرات قیمتی سنگ آهن در بازارهای جهانی طی سال های 2007 الی 2012
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براساس گزارش موسسه آهن و فوالد چین، این کشور طی ماه های فروردین 
و اردیبهشت 1391 خورشیدی به سطوح بی سابقه تولید فوالد بالغ بر بیش از 

2 میلیون تن در روز دست یافت.
قیمت جهانی سنگ آهن طی 5 سال اخیر: �

نوس��انات زیادی طی چند س��ال اخیر در بازارهای جهانی به وجود آمده، به 
نحوی که قیمت هر تن س��نگ آهن از 36 دالر در ابتدای س��ال 2007 به60 
دالر در اول سال 2008 و حتی 180 دالر در اول سال 2011 افزایش یافته، 
ولی طی ماه های اخیر شاهد نزول قیمت هستیم که در ادامه عوامل تاثیر گذار 

تحلیل می شود:
عوام�ل تاثیرگ�ذار بر عرضه، تقاض�ا، تولید و قیم�ت فوالد و  �

سنگ آهن در جهان: 
وضعیت اقتصاد جهان، وضعیت اقتصاد چین، سیل و بالیای طبیعی که گاهی 
باعث تعطیلی موقت معادن می شود، قوانین، مقررات، سیاست های بازرگانی 
و گمرکی کش��ورها، رونق یا رکود صنعت ساختمان س��ازی و میزان مصرف 
فوالد آن، صنعت کشتی سازی و میزان مصرف فوالد آن، قیمت جهانی آهن 
قراضه – نرخ بهره بانکی و سیاست های پولی، چگونگی وضعیت سایر صنایع 
فوالدبر )نظیر صنعت خودرو، ساخت وسایل خانگی، لوله و ...(، وضعیت بازار 

بورس فلزات، ظرفیت کارخانه ه��ای تولید کننده فوالد، ظرفیت نیروگاه های 
تولید کننده برق که در تولید فوالد نقش مهمی دارند، مسایل سیاسی )مثال 
انتخابات ریاس��ت جمهوری مصر بر بازار ش��مش صادراتی اول تیرماه 1391 
اثرگذار بود(، میزان عیار س��نگ آهن، قیم��ت ارز، کیفیت تولید فوالد برخی 
از کشورها، مقررات استانداردهای ملی و بین المللی، کرایه های حمل زمینی 
– ریل��ی و دریایی، ظرفیت بنادر و روش های تخلیه و بارگیری س��نگ آهن 
)مکانیزه و یا سنتی(، تاثیرات روانی جامعه از وضعیت آتی بازار، مسایل محیط 
زیس��تی تولید فوالد و اجرای قوانین سختگیرانه در برخی از کشورها، میزان 
ادغام کارخانه های س��ازنده فوالد )به عنوان نمونه در سال 2005 تعداد 800 
تولید کننده فوالد در چین وجود داشت که پس از سیاست ادغام سازی دولت، 
تعداد آنها به 10 شرکت بزرگ فوالدسازی رسید که تولید کننده نیمی از فوالد 
آن کشور می باشند(، میزان شاخص جذب سرمایه گذاری خارجی )FDI( در 

صنعت فوالدسازی و هزینه نیروی کار.
تحلیل نقطه نظرات موافقان و مخالفان صادرات سنگ آهن ايران: �

طی س��ال های اخی��ر نقطه نظ��رات موافق و مخالف درخص��وص صادرات 
س��نگ آهن کش��ورمان در بین صاحب نظران داخلی به وجود آمده است. از 
مخالفان صادرات سنگ آهن می توان به تولید کنندگان فوالد اشاره کرد. آنها 
استدالل می آورند که براساس برنامه دولت تا پایان سال 1393 )پایان برنامه 
پنجم توسعه کشور( ظرفیت تولید سنگ آهن کشور به 42 میلیون تن خواهد 
رسید که براساس همین برنامه برای تولید 37 میلیون تن فوالد خام نیاز به 
حدود 53 میلیون تن سنگ آهن خواهد بود. به عبارت دیگر، عالوه بر مصرف 
س��نگ آهن تولید کش��ور، نیاز به حدود 11 میلیون تن سنگ آهن وارداتی 
داریم، لذا صادرات س��نگ آهن توجیه نداش��ته و بایستی تامین نیاز داخلی 
در اولویت قرار گیرد. بر این اس��اس، افزایش انگیزه صادراتی ش��رکت های 
س��نگ آهن که به دنبال رش��د نرخ ارز اتفاق افتاده باید مدیریت ش��ده و با 
اعمال عوارض صادراتی س��نگ آهن و یا ممنوعیت صادرات آن، شرکت های 
معدنی تشویق به فروش سنگ آهن به فوالد سازان داخلی شوند. برخی نیز 
صادرات س��نگ آهن را خام فروش��ی قلمداد ک��رده و آن را در دنیای امروز 
فاقد وجاهت منطقی و اقتصادی دانس��ته و خواستار ایجاد ارزش افزوده بر 
روی آن هستند. موافقان صادرات سنگ آهن، شرکت های معادن سنگ آهن 

 Mobil Ship Loader سیستم مکانیزه
با ه�دف حذف روش س�نتی بارگی�ری مواد 
معدنی و چالش های آلودگی محیط زیستی و 
ایمنی به زودی در اسکله های 13 و 14 بندر 
شهید رجایی نصب می شود. در سال 1391 
به می�زان 14 میلیون تن مواد معدنی از بندر 

شهید رجایی صادر شد
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هستند که اعتقاد دارند برای توسعه و نوسازی معادن، نیاز به ارز حاصل از 
صادرات این ماده معدنی می باش��د. آنها اظهار می کنند که طی سال 1390 
ایران 30 میلیون تن س��نگ آهن تولید کرد که 17 میلیون تن آن از طریق 
بنادر کش��ور صادر ش��د که این عدد به معنای حجم وسیعی از فعالیت در 
زمینه های توسعه و نوسازی معادن سنگ آهن، بازاریابی، لجستیک – حمل 
زمینی و حمل ونقل دریایی آن است و اشتغال زایی زیادی نیز دراین راستا 
حاصل شده است. موافقان صادرات سنگ آهن، در خصوص ایراد خام فروشی 
این گونه استدالل می کنند که اغلب سنگ آهن صادراتی، عیار نسبتا پایینی 
دارند که در فرآیند کانه آرایی از طریق فیزیکی یا ش��یمیایی درصد خلوص 
آن افزای��ش پیدا نموده اس��ت و خاك های کم ارزش به م��واد باارزش و ارز 
خارجی مبدل ش��ده و ایج��اد موانع گمرکی و تجاری بر ص��ادرات آن، در 
حقیقت باعث می شود فرآیند استخراج معادن صرفه اقتصادی نداشته باشد 
و در نهایت به کاهش اس��تخراج معادن و اثر منفی بر صنایع فوالدس��ازی 
کش��ور که سنگ آهن ماده اولیه آنها است، می انجامد. آنها همچنین بر این 
باورند که در حال حاضر تولید فوالد کش��ور حدود 13 میلیون تن است که 
برای تولیدآن نیاز به 20 میلیون تن س��نگ آهن اس��ت، این در حالی است 
که تولید س��نگ آهن در کشور حدود 35 میلیون تن است و به این ترتیب 
15 میلی��ون تن مازاد تولید س��نگ آهن داریم که صادر می ش��ود. بنابراین 
باتوجه به مازاد مصرف، کمبود س��نگ آهن در بازار داخلی نداریم و ممانعت 
از صادرات این محصول مساوی است با ممانعت از ارز صادراتی که با توجه 
به شرایط فعلی و تحریم ها منطقی به نظر نمی رسد. از طرف دیگر دولت نیز 
اعالم داش��ته که بر اساس قانون ممنوعیت خام فروشی مواد معدنی تا پایان 
برنامه پنجم اقتصادی کش��ور، صادرات کاالها بایس��تی با ارزش افزوده باال 
انجام گردد. شایان ذکر اس��ت که عوارض 70 درصدی صادرات سنگ آهن 

که چندی پیش وضع شده بود، در تیرماه سال 1391خورشیدی لغو شد.
 به هرحال جا دارد باتوجه به اینکه کش��ورمان ب��ا تولید 13 میلیون تن 
ف��والد به عن��وان هفدهمین کش��ور تولید کننده در جهان مطرح اس��ت، 
برنامه ری��زی، هدفگذاری اصولی و براس��اس زمانبندی درخصوص تولید 
و ص��ادرات س��نگ آهن و میزان عوارض گمرکی آن به عن��وان ماده اولیه 
صنایع فوالدس��ازی کشورمان تدوین ش��ود، هرچند به گفته معاون وزیر 
صنعت، معادن و تجارت، تدوین اس��تراتژی معدن توسط یک گروه 150 
نفره در قالب 9 تیم در حال انجام اس��ت که براس��اس آن استراتژی 10 
کش��ور پیشرو جهان و صنعت و معدن کشورمان در 12 بخش و حوزه به 

دقت تدوین شده است. 

نگاهی به حمل ونقل دريايی مواد فله معدنی در جهان �
میزان حمل ونقل دریایی جهانی در س��ال 2010 برابر با 8 میلیارد و 408 
میلیون تن بوده که از این میزان 2 میلیارد و 752 میلیون تن نفت، 2 میلیارد 
و 333 میلیون تن شامل کاالهای فله )غالت، سنگ آهن، زغال سنگ و...( و 
3 میلیارد و323 میلیون تن شامل کاالهای جنرال کارگو و کانتینری است. 
5 دس��ته کلی کاالهای فله حمل ش��ده از طریق دریا عبارتند از سنگ آهن، 
غالت، زغال س��نگ، پودر آلومینیوم و فسفات که 25درصد از کل کاالهای 
فله حمل دریایی مربوط به »س��نگ آهن« می باشد. در این راستا جهان در 
س��ال 2011 شاهد س��اخت و به کارگیری بزرگ ترین کشتی فله بر بود که 
توسط جمهوری کره برای شرکت برزیلی واله )Vale( که در زمینه صادرات 
مواد معدنی فعال است، ساخته شد. این کشتی که Vale Brasil نام دارد، 
 DWT دارای 365 متر طول، 66 متر عرض، 23 متر درافت و 400 هزار تن
است که حدودا 10درصد نسبت به بزرگ ترین کشتی فله بر جهان بزرگ تر 
و در مس��یر برزیل به چین فعال اس��ت. در حال حاضر 30 فروند از این نوع 
کش��تی که به Chanamax یاValemax لقب گذاری شده اند، در حال 

ساخت توسط کشتی سازیDaewoo و STX  کره جنوبی هستند.
سه ش��رکت برتر دنیا در زمینه استخراج و صادرات سنگ آهن عبارتند از 
شرکت واله )Vale( برزیل، بی اچ پی بیلیتون )BHP Billiton( استرالیا 
و ریوتینتو )Rio Tinto( استرالیایی / انگلیسی. در این راستا با توجه به 
نیاز چین به سنگ آهن و پیش بینی بازار روبه رشد آن در آینده، غول بازار 
مواد معدنی جهان )ش��رکت برزیلی Vale با تولید س��االنه 300 میلیون 
تن مواد معدنی( س��اخت 80 فروند کش��تی بزرگ فله بر را سفارش داده 
که 36 فروند آن 400 هزار تن DWT هستند )دو برابر سایز کشتی های 

.)Capesize فله بر
نرخ کرایه حمل برای کش��تی های Capesize  )ظرفیت 150 هزار تن( 
در مس��یر خاور دور به اروپا روزان��ه 57500 دالر در ژانویه 2010 بود که 
ای��ن ن��رخ در ابتدای س��ال 2011 به 17300 دالر در روز رس��ید که 60 

  نــرخ کرایــه حمل ســنگ آهن با کشــتی و شــاخص BDI در طول
 زمان های مختلف با توجه به وضعیت اقتصادی جهان

نرخ S/tonبندر مقصدبندر مبدأنوع کشتی

Capesizeاستراليا Dampierچين Qingdao8/75 دالر
Supermaxهند ParsdipQingdao9/95 دالر
Capesizeبرزیل TubaraoQingdao17/55 دالر

نرخ كرايه حمل كشتی های حامل سنگ آهن در 12 تیر 1391 )2 جوالی 2012(
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درصد کاهش نشان می دهد. نرخ مذکور در مسیر برعکس )اروپا به آسیا( 
به میزان 20 هزار و 600 دالر در روز در اول ژانویه س��ال 2010 میالدی 
بود که این نرخ در ابتدای سال 2011 به 3300 دالر در روز کاهش یافت. 
علت نوسانات شدید نرخ کرایه حمل کشتی ها به سیل کشور استرالیا )به 
عنوان بزرگ ترین کش��ور صادر کننده سنگ آهن جهان( که نواحی معدنی 
آن کش��ور را به زیر آب برده و آنها را تعطیل کرد، نس��بت داده ش��د. از 
دیگر علل این امر می توان به تحول سیاس��ت های صادراتی کشور هند )به 
عنوان سومین صادر کننده سنگ آهن جهان( اشاره کرد که دو ایالت آن با 

ممنوعیت صادرات مواد معدنی از جوالی سال 2011 مواجه شد.
نرخ کرایه حمل کش��تی های فله بر Capesize در یکی از ش��اهراه های 
اصلی این تجارت که همانا برزیل به چین می باشد، در ابتدای سال 2010 
براب��ر با 29/8 دالر در هر تن بود. این نرخ در ژانویه س��ال 2009 برابر با 
13/9 دالر و در س��ال 2008 براب��ر با 64 دالر در هر تن بود که نش��انگر 
نوس��انات ش��دید کرایه حمل کش��تی ها بر اثر عوامل بازار و وضعیت کلی 

تجارت جهانی می باشد.
بارگیری مواد معدنی صادراتی به كشتی ها در بندر شهید رجايی �

طی سالیان اخیر بارگیری مواد معدنی به کشتی ها در بندر شهید رجایی از 
طریق باگت های 20 تا 25 تنی بوده که به وسیله جرثقیل کشتی به داخل 
انبار کشتی انجام می شود. این روش سنتی بوده مقدار عملیات به ازای هر 
هوك جرثقیل 700 تن در 24 ساعت است، به نحوی که یک شناور 500 
هزار تنی بیش از 6 روز )150 ساعت( بارگیری می گردد، درصورتی که در 
سیستم مکانیزه این نرم 4000 تن در هر ساعت بوده و باعث کاهش مدت 
توقف کش��تی )SHIP LAY TIME( در کنار اس��کله و نیز جلوگیری از 
انتظار نوبت کشتی ها در لنگرگاه می شود. روش سنتی بارگیری مواد معدنی 
چالش های آلودگی محیط زیستی و ایمنی نیز همراه داشته و از این جهت 
 بندر در پی جذب سرمایه گذار بخش خصوصی جهت نصب سیستم مکانیزه
 Ship Loader Mobile  با تناژ بارگیری 800 تا 1000 تن در ساعت 
)روزانه 32 تا 40 هزار تن( با هزینه بیش از یکصد میلیارد ریال است که 
مقرر ش��ده به زودی در اسکله های 13 و14 بندر شهید رجایی نصب شود. 
الزم به ذکر است طی سال 1391 به میزان 14 میلیون تن مواد معدنی از 
بندر ش��هیدرجایی صادر گردید که رقم قابل توجهی می باشد. این میزان 
توس��ط 40 شرکت که در اراضی موس��وم به 200 هکتاری دارای محوطه 
اختصاصی انجام ش��ده اس��ت. چین بزرگ ترین بازار صادراتی سنگ آهن 
ایران به شمار می رود به طوری که بیش از 89 درصد سنگ آهن صادراتی 
ایران به چین ارس��ال شده اس��ت. ایران که بزرگ ترین تامین کننده نفت 
خام مورد نیاز چین می باش��د، درسال 2011 پنجمین تامین کننده بزرگ 
س��نگ آهن مورد نیاز چین نیز بوده است. ش��ایان ذکر است کشورمان از 
محل صادرات س��نگ آهن به چین س��االنه 2 میلی��ارد دالر درآمد ارزی 

کسب می کند.
 شرکت های صادر کننده مواد معدنی همواره تالش دارند تا کشتی های بزرگ با 
70 الی80 هزار تن GRT را جهت بارگیری در بنادر کش��ورمان انتخاب 
کنن��د تا از مزی��ت »اقتصاد مقی��اس« بهره ب��رده و بالطب��ع هزینه های 
 Competitive( حمل ونقل دریایی را کاهش و بدین وسیله قدرت رقابتی
Advantage( خود را نسبت به سایر رقبای داخلی و خارجی افزایش 
دهن��د. از این جهت الیروبی اس��کله ها و فراه��م آوردن عمق الزم درحد 
15-14 متر بس��یار اهمیت دارد که این مهم در حال انجام است هرچند 
ک��ه هزینه زیادی را به هم��راه دارد، به نحوی که هزینه هرتن الیروبی در 
حدود 20 دالر اس��ت. به هرحال وجود زیرساخت های مناسب بندری که 
یکی از آنها عمق و درافت مناس��ب جهت پهلودهی کش��تی ها اس��ت، از 
ش��رایط اساسی موفقیت بنادر محسوب می ش��ود. عمده ترین مواد معدنی 
صادراتی در بندر شهید رجایی از معادن گل گهر سیرجان، سنگان و خواف 
خراس��ان رضوی؛ چاقارت و چادر ملوی کرمان اس��ت که اغلب با تریلی از 

طریق جاده به بندر انتقال می یابند. دراین زمینه بایس��تی حمل ریلی این 
کاال بی��ش از پیش فعال گردد چرا که حمل ریلی مصرف کمتر س��وخت، 
ترافیک کمتر جاده ها و آلودگی کمتر محیط زیستی را به همراه دارد، ولی 
سیستم ریلی کشور نیز محدودیت هایی نظیر یک خطه بودن در برخی از 
مسیرها )و اولویت به حرکت قطارهای مسافری(، عدم اتصال برخی معادن 
به ش��بکه ریل��ی و نیز تعرفه های گران تر از حمل ج��اده ای را دارد. جهت 
اطالع؛ کرایه حمل یک دستگاه کشنده که حدودا 25 تن مواد معدنی را از 
معادن خواف به بندر ش��هید رجایی انتقال می دهد، در حدود یک میلیون 

و 300 هزار تومان است )تیر 1391(.
صادرات س��نگ آهن ب��ا کانتینر نیز انجام می پذیرد ک��ه معموال در خصوص 
سنگ آهن با عیار باال )بیش از 60 درصد( است. در این خصوص یک چالش 
 )Over Loading( »اساسی در جهان وجود دارد که همانا »اضافه بارگیری
 MSC( می باش��د. به عنوان نمونه می توان به حادثه ش��کاف در بدنه کشتی
Napoli( با طول 275 متر و با ظرفیت 4734 کانتینر در تاریخ 18 ژانویه 
س��ال 2007 در مس��یر بلژیک به پرتغ��ال در کانال انگلیس اش��اره کرد که 
20درصد کانتینرهای روی عرشه کشتی به طور میانگین بیش از 3 تن اضافه 
وزن داش��ته و حتی وزن واقعی یک دس��تگاه کانتین��ر، 20 تن بیش از وزن 

اظهارشده اش بود و به طور کلی علت حادثه اضافه وزن کشتی بود. 
امروزه اظهار ناصحیح وزن کانتینرها توس��ط صاحبان کاال به عنوان چالش 
بزرگی برای ش��رکت های کش��تیرانی کانتینری جهان به شمار می آید. در 
واقع اضافه وزن کانتینرها که عمدا و یا س��هوا توس��ط فرستندگان کاالها 
)Shippers( اع��الم نمی ش��ود، باع��ث ع��دم تعادل کش��تی در هنگام 
دریانوردی ش��ده و ایمنی آنها را به نحو قابل مالحظه ای تحت تاثیر منفی 
 DSC )Dangerous خ��ود قرار می دهد. در ح��ال حاضر در کمیت��ه
 Goods , Solid Cargoes & Containers sub
committee( که همان کمیته کاالهای خطرناك، کاالهای فله خشک 
و کانتینرهای س��ازمان بین المللی دریانوردی اس��ت، تدوین کنوانسیونی 
جهت اجباری ش��دن توزین کانتینرها قبل از بارگیری به کشتی و انطباق 
وزن واقعی آنها با ظرفیت کانتینر بر اس��اس کنوانسیون CSC و نیز وزن 
اظهارشده توسط صاحب کاال در دست اقدام بوده و بزودی در کلیه بنادر 
جهان الزم االجرا می گردد تا از وقوع چنین حوادثی جلوگیری بعمل آید. 
به هرحال شایس��ته است به جهت فعال تر ش��دن بنادر تجاری کشورمان 
در زنجیره صادرات مواد معدنی در راس��تای مبحث »زنجیره تامین کاال« 
سیاستگذاری ها و اس��تراتژی های دقیق تر و مناسب تری از سوی سازمان 
بن��ادر و دریانوردی درخصوص چگونگ��ی تعامل با صادرات مواد معدنی و 
 Port( مسایل عملیاتی مربوط به آن انجام پذیرد. تدوین طرح جامع بندر
Master Plan( و مشخص شدن دقیق جانمایی ترمینال صادراتی مواد 
معدنی به همراه ظرفیت آن و اس��کله های مربوطه باعث می شود بتوان با 

دید بلند مدت برنامه ریزی های الزم را انجام داد. 
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سنگ آهن در جهان

روزنام��ه دنیای اقتصاد؛ ویژه نامه روز صنعت و معدن. مطالب مربوط به نویس��ندگان 
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www.mining.com وب سایت اینترنتی
Metal Bulletin Iron Ore Index - www.mbironoreindx.com وب سایت

وب س��ایت اینترنتی www.indexmundi.com  )تحلیل ش��اخص های قیمت 
جهانی سنگ آهن(
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