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ســــال 1392 خورشـــــیدی بر تمامی دریادالن مبارک باد



کره زمین در آستانه  گذشت تا یک سال دیگر بگذرد و  ب���از هم 365 روز 
گردش دیگری از تقویم خورشیدی قرار داشته باشد. احتماال هنگامی 
که این مجله ب���ه دست شما همکار عزیز در بخش حمل ونقل دریایی 
می رسد، چند روز بیشتر به حلول سال جدید خورشیدی باقی نمانده 
و شمارش معکوس ای���ام برای سپردن سال 1391خورشیدی به تقویم 

خاطرات زندگی ما و شما آغاز شده است. 
ماهنامه »بن���در ودریا« طی سال جاری، حس���ب ماموریت اطالع رسانی 
کنار عب���ور از تالطم های پرفراز  کوشید تا در  سازمان بن���ادر و دریانوردی، 
ونشیبی که همگان به آن اشراف دارند، از تالش برای تعامل اطالعاتی با 
خوانندگانش که فعاالن این بخش هستند، فروگذار ننماید. اطالعاتی که 
پوش���ش رویدادهای مهم خبری سال همچون افزایش ظرفیت ساالنه 
تخلی���ه وبارگیری به مرز 176 میلی���ون تن ، افزایش ظرفیت ساالنه حمل 
ونقل مسافری تا 14 میلیون نفر وتجهیز وتوسعه ناوگان مسافری، احداث 
و بهره برداری بیش از 100 موج شکن مردمی در نوارهای ساحلی شمال 
وجن���وب کش���ور و ... را شامل می شود که درکن���ار مقاالت و تحلیل های 
راهگشا برای تصمیم سازان وتصمیم گیران حوزه بندر ودریا، پکیج کاملی 

از اطالع رسانی تحلیلی خبری و آموزشی را دربر می گیرد. 
 ب���ه هرحال در شماره پی���ش روی شما، برای نخستین ب���ار طی دوران 
انتش���ار نشریه »بن���در ودریا« از بدو تولد نشری���ه، پرونده مجله به اطالع 
رسان���ی جامع���ی در ارتباط با مقول���ه مهم و روز مسافرت ه���ای دریایی 
کاملی از مطالب  که ح���اوی اطالعات جام���ع و  اختص���اص یافته است 
کاربردی و تحلیلی و خبری در زمینه هرآن چیزی است که به گردشگری 
که ارتقای  گرفت  کالم می توان نتیجه  دریای���ی مربوط می شود.در یک 
فرهنگ مسافرت دریایی و تسهیل آن برای هر ایرانی جزو سیاست های 
استراتژیک مدیران سازمان در سال های اخیر است که بناست در سال 

جدید شتاب بیشتری بگیرد.

به بیان دیگر، ماهنامه »بندر و دریا« – به عنوان نخستین نشریه جامع 
گرچه در گذشته بحث مهم مسافرت دریایی،  دریایی کشور- کوشیده ا
که بحث مسافرت دریایی از  حت���ی در یک سطر از قلم می افتاد، ام���روز 
ح ترین و ارزان ترین  سویی اجتناب ناپذیر واز سوی دیگر ایمن ترین، مفر
گردشگران اس���ت، این مقول���ه را در  ن���وع مسافرت انتخاب���ی نیز ب���رای 
فرهنگ دریانوردی کشور که قدمت 3 هزار ساله دارد، نهادینه سازد. لذا 
در ای���ن میان جا دارد تا تصمیم سازان و تصمیم گیران تمام ارگان های 
که  کنند؛ اتفاقی  متول���ی، عزم خود را برای نیل به این اتفاق مهم جزم 
می توان���د یک رویداد میمون و مب���ارک برای تمام مردم ایران باشد که 
کشورشان مرزهای آبی گسترده ای با دریاها دارد. کمااینکه تحقق این 
مهم می تواند دریانوردی را به رکن اصلی گردشگری بین المللی کشور در 
محاسبات منطقه ای نیز بدل سازد. البته در این ارتباط یک ویژه نامه 
مسافرت های دریایی نیز به همت همکارانمان در مجله صفحه آرایی و 
که در آستانه نوروز 92 در اختیار مسافران دریایی در تمام  چاپ ش���ده 

مبادی ورودی و خروجی بنادر مسافرتی قرار خواهد گرفت. 
در پای���ان، ضم���ن شادباش پیشاپیش سال نوی خورشی���دی و آرزوی 
شادکامی و بهروزی در ایام سال جدید، امیدواریم مجله “بندر ودریا” 
گرچه  همچنان بتواند به رسالت اطالع رسانی کیفی خود ادامه دهد و ا
ادعا نداریم که شماره های مجله در سالی که گذشت بدون کم وکاست 
بوده است، اما همواره تالش شده چه در امر اصالح معایب حمل ونقل 
چندمنظوره یا لزوم سیاست های توسعه ای دریامحور، از نقطه نظرات 
انتق���ادی، اصالح���ی و پیشنهادی تم���ام کسانی که خ���ود را دلسوخته 
دریان���وردی می دانند، استفاده نماییم. در یک کالم در سال جدید نیز 
ما را تنها نگذارید و نقطه نظرات مشورتی خود را از ما و همکارانمان در 

مجله دریغ نکنید. 
محمدرضا امامی

یادداشت مدیرمسوول توسعه مسافرت ها و گردشگری دریایـی؛ 
تحولی نو در بهره برداری از مواهب دریایـی
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ام���روزه مزیت ه���ا و عوای���د حاص���ل از فعالیت های بن���دری و دریایی 
که ب���ه دریا دسترسی  کشورهایی  ک���ه بیشتر  گسترده است  آنچن���ان 
دارن���د آن را راهی برای تبدیل شدن ب���ه قدرت اقتصادی می دانند. 
گردشگری  گسترش صنع���ت  ارای���ه خدمات ب���ه مسافران دریای���ی و 
کنونی بوده  دریایی یکی از مزیت ه���ای دریا و سواحل آن در دنیای 
و از جنبه ه���ای مه���م اقتص���ادی بنادر ب���ه شمار م���ی رود. بر اساس 
که در محیط های  ادبیات موضوع به مجموعه  فعالیت های تفریحی 
گردشگری  گردشگران انجام می شود،  دریایی دور از ساحل توس���ط 
گردشگ���ری از نظ���ر ماهیت با  گفته می ش���ود. لذا ای���ن نوع  دریای���ی 
گردشگ���ری ساحلی متفاوت است، هر چند شباهت  هایی میان این 
گردشگ���ری ساحلی وج���ود دارد، لیکن امکانات و  گردشگری و  ن���وع 
کدام به عنوان پشتیبان دیگری مورد توجه قرار می گیرد. مزایای هر 

متأسفانه با وجود فرصت های بسیار مناسب در کشور برای گسترش 
کنون توجه چندانی به آن نشده است. این در  سفره���ای دریایی، تا
کشورهای دیگر با استفاده از ظرفیت های خود و به  که  حال���ی است 
گردشگری و حمل و نقل  کثر رسان���دن امکانات موجود، صنعت  حدا

کرده اند. کشور خود  مسافر را تبدیل به پشتوانه اقتصادی 
گرچه  ب���ا توجه به تعیی���ن وظایف نهادها و دستگاه ه���ای ذی ربط، ا
رش���د حمل و نقل دریایی در برنامه ه���ای سوم و چهارم توسعه مورد 
گرفته بود، اما عمده تمرکز بر گسترش زیرساخت های الزم  کید قرار  تا
کاال از طریق دریا  کید ب���ر حمل و نقل  جه���ت حمل  و نقل دریایی با تا
کمتری  کشور فعالیت  بوده و در زمینه حمل و نقل مسافر دریایی در 
گرفته است. به عنوان مثال، در برنام���ه چهارم توسعه تنها  ص���ورت 
گردشگری دریایی به عنوان یک���ی از انواع مسافرت های دریایی  ب���ه 
گسترش  کید خاصی بر  اشاره شده بود. در برنامه پنجم توسعه نیز تا
گردشگری دریایی نش���ده و در برخی موارد می توان ردپایی  صنعت 
گردشگری دریایی یاف���ت. به رغم عدم  از برخ���ی عوامل تاثیرگذار ب���ر 
گردشگ���ری دریای���ی در برنامه های توسعه،  کافی به موضوع  توج���ه 
نباید از اهداف ترسیم شده در سند چشم انداز غافل شد. دستیابی 
به جایگاه اول منطقه در افق 1404 الزام همه دستگاه های ذی ربط 
اس���ت و بر اساس این تکلیف قانونی همه اقدامات و برنامه ریزی ها 

باید در این راستا باشد.
ب���رای نیل به این هدف در افق ترسیم شده در سند چشم انداز باید 
که از آن جمل���ه می توان به  گی���رد  چن���د عامل مورد توج���ه ویژه قرار 

گردشگری دریایی، توسعه ناوگان مسافری دریایی،  توسعه فرهنگ 
گردشگری دریایی و  توسع���ه سواحل و پایانه ها متناسب با نیازهای 
الزام به رعایت استانداردها و ایمنی در همه ابعاد آن اعم از پایانه ها 

کرد. و اسکله ها و شناورهای دریایی اشاره 
گردشگری  فرهنگ س���ازی می تواند نقش مهم���ی در توسعه فرهنگ 
که فرهنگ مسافرت دریایی در ایران جز برای  کند، چرا دریای���ی ایفا 
ک���ه نزدیک دریاها هستن���د و بین جزایر  اف���راد ساحل نشین و بومی 

تردد می کنند، شناخته شده نیست. 
گذشت���ه از رشد  گرچ���ه در سال های  حج���م مسافرت ه���ای دریایی ا
کشورهای مشابه  قابل توجه���ی برخوردار بوده، لیکن در مقایس���ه با 
که ب���ه اندازه تع���داد جمعیت شان سفر  م���ا از نظ���ر دسترسی به دریا 

گرفته است. دریایی دارند، در سطح نازلی قرار 
گردشگری دریایی در ایران و رونق نسبی  ب���ا توجه به وضعیت فعلی 
این شاخه در سایر کشورهای جهان و به خصوص کشورهای منطقه 
الزم اس���ت اقدامات���ی در زمینه ایجاد امکان���ات مناسب در سواحل، 
شناوره���ای دارای امکانات رفاهی، حمای���ت از دست اندرکاران این 
ام���ر و نیز تدوین بسته سفره���ای دریایی انجام شود و از سوی دیگر 
کش���ور با این شاخ���ه و نیز جذب  اقدامات���ی ب���رای آشناس���ازی مردم 
گیرد تا بتوان از این امکان طبیعی به خوبی  گردشگر خارجی صورت 
ک���ه آژانس ها و  گفت  گرف���ت. در این زمینه به ج���رات می توان  به���ره 
گردشگری نقش فعالی در ای���ن عرصه ایفا نکرده  و مردم ما  توره���ای 

گرفته اند. در این رابطه از آژانس های مسافرتی پیشی 
کشور ما بالغ بر 30 دستگاه متولی و دست اندرکار  که در   در شرایطی 
گردشگری دریایی بوده و یا تاثیر مستقیم  توسعه ناوگان مسافری و 
گرفت���ن امکانات  که ب���ا در نظر  ب���ر عملک���رد آن دارند، ض���روری است 
ب���رای سرمایه گ���ذاری بخش ه���ای  و مقتضی���ات، فض���ای مناس���ب 
غیردولت���ی فراهم ش���ود. در این راست���ا سازمان بن���ادر و دریانوردی 
ب���ه سهم خود تسهیالت ویژه ای را ب���رای خرید شناورهای مسافری 
گرفت���ه تا از این طری���ق زمینه توسعه و ایمن���ی هر چه بیشتر  در نظ���ر 
ناوگ���ان مسافری دریایی فراهم شود. تامی���ن مالی پروژه جمع آوری 
شناوره���ای فرس���وده در است���ان هرمزگ���ان )ک���ه بی���ش از 96 درص���د 
کش���ور را ب���ه خ���ود اختص���اص داده است( از  حمل ونق���ل مساف���ری 
که  محل وجوه اداره ش���ده سازمان نیز از مجموعه تصمیماتی است 
کمیت���ه سامان دهی مسافرت ه���ای دریایی  در چارچ���وب مصوبات 

توسعه گردشگری دریایی؛ 
فرصت های از دست رفته دیروز، 

چشم انداز روشن فردا
یونس غربالی مقدم
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کیفی شناوره���ای استان���دارد در چرخه  کم���ی و  و ب���ا ه���دف افزایش 
حمل و نقل مسافرت های دریایی اتخاذ شده است. 

ب���ه دلی���ل ع���دم توسع���ه امکان���ات سواح���ل متناس���ب ب���ا نیازهای 
کشور ما ب���ا برخ���ورداری از جاذبه ه���ای بالقوه  گردشگ���ری دریای���ی، 
کشورهای توسعه یافته  گردشگری دریایی، هنوز در می���ان  خ���ود در 
گردشگری دریایی نامی ندارد، اما با توجه به جاذبه های  در زمین���ه 
گردشگری مناسب و استفاده از  موجود می توان با ایجاد تاسیسات 
گردشگری  گردشگر، توسعه  ظرفیت های موجود در آنها برای جذب 
کشور و به تب���ع آن رونق اقتصاد محلی را در نواحی ساحلی  دریای���ی 
کرد. در این راستا تاسی���س زیرساخت ها و تجهیز روبناها  پی ری���زی 
ک���ه برنام���ه احداث  ب���ا ق���درت در دس���ت پیگیری اس���ت، به طوری 
کشور در  بی���ش از 150 موج شکن مردم���ی در سواحل جنوب و شمال 
کنون بالغ بر 40  کار سازمان بن���ادر و دریانوردی قرار دارد و تا دستور 
م���ورد آن احداث شده و یا به بهره ب���رداری رسیده است. بهره گیری 
کش���ور از یک سو حوضچه آرامشی را  از موج شکن ه���ا در نوار ساحلی 
برای بسیاری از فعالیت های دریایی و تفریحات آبی فراهم می نماید 
کارآفرین دریایی را در این عرصه ضروری  که حضور بخش خصوصی 
کارکرده���ای سواحل  می س���ازد و از س���وی دیگ���ر با توسع���ه و تقویت 
جنوب و شم���ال، امنیت، آبادانی و رونق اقتص���ادی در این مناطق 

کشور شکل می گیرد.0 محروم 
ک���ه ب���ر اس���اس بن���د ال���ف م���اده40 قان���ون برنام���ه پنج���م  ه���ر چن���د 
ل احمر جمهوری اسالمی ای���ران مکلف است  توسع���ه، جمعی���ت هال
زمینه ه���ای ارتقای ظرفیت های انسانی و زیرساخت های الزم برای 
کش���ور با همک���اری دستگاه های اجرایی  بهب���ود وضعیت ایمنی در 
مرتب���ط را فراه���م آورد، ام���ا سازمان بن���ادر و دریانوردی نی���ز عالوه بر 
تفاهم نامه ه���ای همکاری ب���ا اغلب سازمان ه���ای ذی ربط از جمله 
ل احمر ایران، در همه زمینه های تحت مسوولیت خود  جمعیت هال
با قدرت وارد شده و در بخش های مختلفی همچون اجرای قوانین 
و مقررات دریایی داخلی و بین المللی، نظارت بر امور دریانوردی در 
کشور، تامین ایمنی آبراهه ها و سالمت عبور و مرور شناورها  سواحل 
گواهینامه ه���ای صالحی���ت، موض���وع ایمن���ی پایانه ه���ا و  و اعط���ای 
کار ق���رار داده و بیش از پیش به  اسکله ه���ای مساف���ری را در دستور 

این موضوع خواهد پرداخت. 
ک���ه در رقابت های  کرد  کی���د مجدد  در پای���ان باید ب���ر این موضوع تا

کنونی جمه���وری اسالم���ی ایران در  منطق���ه ای و جهان���ی، جایگ���اه 
گردشگ���ری دریای���ی در وضعیت مطلوبی قرار ن���دارد و برای رفع این 
مشکل اتخاذ تصمیمات راهبردی و اجرای موثر آنها ضروری است. 
در ای���ن خصوص نه تنها ایجاد انسج���ام در اهداف بین بخش های 
کشور اهمیت دارد، بلکه بازتعریفی از وظایف  کمیت���ی و خصوصی  حا
که تنها ب���ا برخورداری از پایانه های  کارکرده���ای شهرهای بندری  و 
مساف���ری دریای���ی هوی���ت پی���دا می کنن���د از سوی مقام���ات شهری 
ک���ه در ای���ن راست���ا توج���ه مت���وازن به چه���ار عامل  ض���روری اس���ت، 
گردشگری دریایی، توسعه ناوگان مسافری  کلیدی توسعه فرهن���گ 
دریای���ی، توسعه پایانه ها و سواح���ل متناسب با نیازهای مسافری و 
گردشگری دریایی و ایمنی همه جانبه در چارچوب مدیریت و اداره 

شهرهای بندری امری اجتناب ناپذیر است.  



ح توسعه بن���در شهید رجای���ی و 16  فاز2 ط���ر
بن���در چندمنظوره مردم���ی در بندرعباس که 
توس���ط رییس جمه���ور و ب���ا حض���ور وزی���ر راه 
و شهرس���ازی، مدیرعام���ل سازم���ان بن���ادر و 
دریانوردی، استاندار هرمزگان و هیات همراه 
به بهره برداری رسید. محمود احمدی نژاد با 
اشاره به این موضوع که با بهره برداری از پروژه 
کانتینر  ح ظرفیت بندر به 6 میلیون  بزرگ طر
که این  کرد  افزایش می یابد، اظهار امیدواری 
که از قابلی���ت پهلوگیری  بن���در بزرگ تج���اری 
بزرگ ترین کشتی های اقیانوس پیما برخوردار 
اس���ت، بتوان���د زمین���ه توسعه هر چ���ه بیشتر 
مراودات مردم منطقه و جهان را فراهم آورد.

رییس جمه���ور، ساخ���ت این پ���روژه ب���زرگ با 
کار دقی���ق و پیچی���ده را  طراح���ی پیشرفت���ه و 
حاصل مهارت و توانای���ی متخصصان ایرانی 
گف���ت: ب���ا وج���ود ای���ن اسکله ه���ا  دانس���ت و 

سال های طوالنی می توان از ظرفیت آنها برای 
صادرات، ترانزیت و واردات کشور استفاده کرد.
ح توسعه بندر  در ادام���ه از ل���وح یادم���ان ط���ر
شهید رجایی توسط یک���ی از فرزندان شهید 
هرمزگ���ان  دریان���وردی  و  بن���ادر  ک���ل  اداره 
پرده برداری شد و سپس محمود احمدی نژاد 
ب���ا اعالم شع���ار »یا مه���دی... یا مه���دی.... یا 
کشتی ها  مهدی« دست���ور تخلیه و بارگی���ری 
ک���رد.  را از طری���ق اسکله ه���ای جدی���د ص���ادر 
ح بهره برداری  گشای���ش این ط���ر همزمان با 
از 16 بن���در چندمنظ���وره مردم���ی نی���ز توسط 

رییس جمهوری آغاز شد.

ب���ه  س��������ازم���ان  مدیرعام���ل  گ���زارش 
رییس جمهور

و  راه  وزی���ر  مع���اون  ص���در،  سیدعطاءال���ه 
بن���ادر  سازم���ان  مدیرعام���ل  و  شهرس���ازی 

خ���ود  حض���وری  گ���زارش  در  دریان���وردی  و 
ب���ه ریی���س جمهور، ب���ا اش���اره ب���ه عملیات 
ح توسعه مجتمع بندری شهید  اجرایی طر
کوتاه مدت  ح با نگاه  گفت: این طر رجایی 
و می���ان م���دت، از س���ال 1383خورشیدی 
که با اج���رای فاز 1 آن 2  در 2 ف���از آغ���از شده 
پس���ت اسکل���ه مجموعًا به ط���ول 850 متر و 
آبخ���ور ح���دود 17 مت���ر، برای پهل���و دهی به 
کشتی ه���ای نسل هفتم با ظرفی���ت 15 هزار 
TEU، ایج���اد و زمین ه���ای ب���ه وسع���ت 67 
هکت���ار احیا و به محوطه های عملیاتی این 

بندر اضافه شد.
ح توسعه در اسفندماه  صدر افزود: فاز اول طر
1386 خورشی���دی ب���ه بهره ب���رداری رسی���د و 
ب���ا بهره ب���رداری از آن امک���ان پهلوده���ی ب���ه 
کانتین���ری جهان و  کشتی ه���ای  بزرگ تری���ن 
دستیاب���ی به ظرفیت���ی مع���ادل 3.3میلیون 

TEU فراهم شد.
ح  گشایش فاز نخست طر کرد: با  وی تصریح 
کانتینری  توسع���ه و ورود بزرگ تری���ن کشت���ی 
جهان ب���ا ظرفیت���ی بالغ ب���ر 14 ه���زار TEU در 
تیرم���اه 1388خورشی���دی ب���ه بن���در شهی���د 
رجای���ی، نام این بن���در در بی���ن 20 بندر بزرگ 
جهان که توانایی پذیرش چنین کشتی هایی 

را دارند، قرار گرفت.
ص���در اف���زود: در راست���ای رسی���دن ب���ه بن���در 
کانون���ی، بالفاصل���ه و همزمان ب���ا بهره برداری 
ح توسع���ه، عملی���ات اجرایی فاز  از ف���از 1 ط���ر
2 با استف���اده از طراحی و ت���وان متخصصان 
کشورمان آغ���از و ب���رای دستیابی به  داخل���ی 
کار ساخت   TEUظرفیتی مع���ادل 6میلی���ون
یکی از مجهزترین و مدرن ترین ترمینال های 
کانتینری دنیا با 7 پست اسکله جدید جمعًا 
به طول 2020 متر در موقعیت های یال شرقی 

کار قرار گرفت. و غربی در دستور 
بن���ادر و دریان���وردی  مدیرعام���ل سازم���ان 
عن���وان  مت���ر   16 را  اسکله ه���ا  ای���ن  آبخ���ور 

ییس جمهور در بندرعباس انجام شد: باحضور ر

گشایش طرحی ملی، برای دوستی بین المللی
محموداحمدینژادباشعار»یامهدی...یامهدی....یامهدی«دستورتخلیهوبارگیریکشتیها

راازطریقاسکلههایجدیدمجتمعبندریشهیدرجاییصادرکرد

مــاهــنـامـه عـلمی، تحـقـيـقـاتــی

8



ک���رد و اظه���ار داشت: ای���ن اسکله ه���ا برای 
کس  کشتی های سوپ���ر پاناما پهلوده���ی به 
ی���ا نس���ل هفت���م طراح���ی ش���ده و در اراضی 
پشتیب���ان این اسکله ه���ا 80 هکت���ار اراضی 
احی���ا و به محوطه ه���ای عملیاتی این بندر 

افزوده شده است.
ح توسعه بندر شهید  وی اعتب���ار ف���از دوم طر
و  ک���رد  اع���الم  دالر  میلی���ون   410 را  رجای���ی 
خاطرنش���ان ساخ���ت: تکنول���وژی طراح���ی و 
گذشته در انحصار  ساخت این اسکله ه���ا در 
شرکت های خارجی بود و برای اولین بار است 
که چنین پروژه بزرگ���ی به دست متخصصان 

داخلی ساخته و به بهره برداری می رسد.
گفت: فاز یک بیش از 13 میلیون و فاز  صدر 
دوم 7 میلیون متر مکعب الیروبی را شامل 

که در نوع خود بی نظیر است. می شود 
بن���ادر و دریان���وردی  مدیرعام���ل سازم���ان 
ک���رد: ب���ا بهره ب���رداری از ف���از 1 و 2  تصری���ح 
کانتینری بندر شهید  ح توسعه ظرفیت  طر
رجای���ی در دول���ت نه���م و ده���م ب���ه 5 برابر 

کرده است. افزایش پیدا 
صدر در ادامه افزود: در حال حاضر مجتمع 
کل  بندری شهید رجایی سهم 50 درصدی 
صادرات و واردات کشور را بر عهده دارد و با 
این افزایش ظرفیت، زمان تخلیه و بارگیری 
کاه���ش چشمگیری  کانتینری  کشتی ه���ای 

خواهد یافت. 

گشایش 16 بندر چندمنظوره 
ح توسعه  گشایش فاز 2 ط���ر همزم���ان ب���ا 
بندر شهی���د رجایی 16 بندر چندمنظوره 
مردم���ی در سواح���ل است���ان هرمزگان به 

بهره برداری رسید.
و  بن���ادر  مدیرک���ل  صفای���ی،  کب���ر  ا عل���ی 
گف���ت:  هرمزگ���ان  است���ان  دریان���وردی 
پای���دار،  توسع���ه  ه���دف  ب���ا  بن���ادر  ای���ن 
محرومیت زدایی، ایج���اد اشتغال مولد و 
گردشگری با اعتباری  رونق اقتص���ادی و 
کوتاه مدت  بالغ بر 100 میلیارد تومان و در 
و  طراح���ی  ایران���ی  متخصص���ان  توس���ط 

ساخته شده اند.
وی ب���ا بی���ان اینکه ای���ن بن���ادر در غرب، 
مرک���ز و شرق استان هرمزگ���ان قرار دارند، 
اف���زود: بهره ب���رداری از ای���ن بن���ادر تاثی���ر 
مستقیمی ب���ر اقتصاد منطق���ه و اشتغال 
هرمزگ���ان  است���ان  ساحل نشی���ن  م���ردم 

خواهد داشت.
که توسط ریاست  قابل ذکر است بنادری 
جمهوری به بهره برداری می رسند، شامل 
بن���در چند منظوره مغویه، مق���ام، دیوان، 
گرزه،  کری، شیب دراز،  ابوموسی، بحل، ذا
کالت، بنجی، یکبنی، تبن،  کندال���و،  فارور، 

طاحونه و زیارت پارسیان است.

سفیر فنالند در بندرعباس:
هرسفیرخارجی باید از بندرعباس بازدید کند
هاریک���ا ماراتین سفیر فنالن���د در ای���ران، از طرح 
بن���دری شهی���د رجای���ی در  توسع���ه مجتم���ع 
گزارش روابط عمومی  کرد. به  بندرعباس دیدار 
اداره بن���ادر است���ان هرمزگان، ماراتی���ن در این 
دی���دار ب���ا ظرفیت ه���ا و جایگ���اه وی���ژه مجتمع 
بندری شهید رجایی بندرعباس آشنا شد. وی 
کشور  گفت: فنالند یک  در حاشیه ای���ن بازدید 
دریایی است و من که در کنار دریا بزرگ شده ام، 
که به بندرعباس سفر  کنون بسیار خوشحالم  ا
ک���ه به ایران  ک���رده ام و فک���ر می کنم هر سفیری 
کند، زیرا  می آید، ابتدا باید از بندرعباس دیدن 

این بندر نقش کلیدی در اقتصاد ایران دارد. 
ماراتین افزود: ما در فنالند بنادر توسعه یافته ای 
داری���م و در چند سال اخیر ب���ه خاطر ترافیک 
که در بالتیک به وجود آمده، قوانینی  دریایی 
کاه���ش آلودگی و حف���ظ محیط زیست  ب���رای 
وض���ع کرده ای���م ت���ا دری���ای بالتی���ک را از ای���ن 

وضعیت نجات دهیم. 
ک���رد: زمینه ه���ای زی���ادی برای  وی تصری���ح 
در  فنالن���د  و  ای���ران  بن���ادر  بی���ن  همک���اری 
آین���ده وج���ود دارد و م���ن اطالع���ات موجود 
در خص���وص ظرفیت های وی���ژه بندر شهید 
و  می کن���م  منتق���ل  کش���ورم  ب���ه  را  رجای���ی 
کشور  اطمین���ان دارم همکاری های بین دو 

افزایش خواهد یافت. 
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11 پروژه زیربنایی ، عمرانی و سرمایه گذاری بنادر با اعتبار 1884 میلیارد ریالی 
در استان خوزستان و با حضور معاون اول رییس جمهوری به بهره برداری 

رسید.
ک���ه دست کم اشتغال زایی ب���رای 3765 نفر را به هم���راه آورده  ای���ن پروژه ها 
اس���ت، طی مراسمی با حضور مع���اون اول رییس جمه���وری، وزرای نفت و 
راه و شهرس���ازی، استاندار خوزستان در اداره کل بنادر و دریانوردی استان 

خوزستان و مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی افتتاح شد.
گزارش خبرنگار بندر و دریا، محمدرضا رحیمی، ضمن اشاره به مزیت ها  ب���ه 
گی های بی همتا و منحصربه فرد استان خوزستان به لحاظ تنوع منابع  و ویژ
انرژی، دسترسی به آب های آزاد و موقعیت استراتژیک آن در ترانزیت، بر لزوم 
استفاده بهین���ه و بیشتر از این ظرفیت ها در صنع���ت حمل ونقل و تجارت 

کید کرد. بین المللی تأ
وی ب���ا اشاره به سرمایه گذاری بخ���ش خصوصی در بنادر استان خوزستان، 
از مدیرعام���ل سازم���ان بن���ادر و دریان���وردی و همک���اران وی در بخش های 
مختلف در توسعه زیرساخت های بن���ادر این استان و افزایش بهره گیری از 
که در این  کرده و از سرمایه گذاران بخش خصوصی  ظرفیت های آن تقدی���ر 
زمینه به سرمایه گذاری های متعدد پرداخته اند، صمیمانه تشکر و برایشان 

آرزوی موفقیت  بیشتری نمود.
در ادام���ه ای���ن مراسم، عل���ی نیکزاد، وزی���ر راه و شهرسازی ب���ا اشاره به 
که عمدتا در بنادر شهید رجایی  کشور  ظرفی���ت 184 میلیون تنی بنادر 
و ام���ام خمینی)ره(  متمرکز شده اس���ت، اظهار داشت: دولت طی این 
8 س���ال موفق ش���ده ظرفیت فعال بن���ادر را از 105 میلی���ون  تن به 135 

تن افزایش دهد و این نشان دهنده رشد قابل توجه عملیات در بنادر 
کشور است.

کید رییس جمه���وری در بهره گیری از همه منابع  نیک���زاد با اشاره به تأ
در جه���ت توسع���ه زیرساخت ه���ا، سرمایه گ���ذاری بالغ ب���ر 188 میلیارد 
که با مشارکت بخش خصوص���ی حاصل شده، از جمله  تومان���ی اخیر را 
این اقدامات برشمرد و اظهار داشت: جلب مشارکت بخش خصوصی 
در توسع���ه و رشد اقتصادی و بازرگانی همواره از اولویت های دولت به 

شمار می رود.

ظرفیت 184 میلیون تنی بنادر ایران
گزارش، علی نیکزاد وزیر راه و شهرسازی نیز با یادآوری افزایش  بنابراین 
گفت:  ظرفیت بنادر ایران در دولت نهم و دهم با حدود 80 میلیون تن 
در ابتدای دولت نهم عملکرد بنادر کشور به 105 میلیون تن بالغ می شد 
کنون این میزان ب���ه 184 میلیون تن افزایش یافت���ه و 90 درصد  ک���ه هم ا
این ظرفیت شامل حال دو بندر امام خمینی )ره( و شهید رجایی است. 
وی با بیان اینکه در بخ���ش مسافرت های دریایی نیز طی دولت های 
نه���م و ده���م ب���رای جابه جایی 13 میلی���ون نفر - سف���ر، ظرفیت ایجاد 
که این میزان در ابتدای دولت  گفت: این درحالی اس���ت  ش���ده است، 

نهم، 4/3 میلیون نفر - سفر بود.

امتیاز مسافت کوتاه بندرامام)ره( به مرکز خوزستان
در ادام���ه این مراسم، حجازی، استاندار خوزستان ضمن تشریح رویکرد 
دول���ت در تدوی���ن برنام���ه ای جامع ب���رای چاره اندیشی مشک���الت مردم 
خوزستان در بخش مسکن و حمل ونقل، 
مصوبات سفر هیأت دولت به استان ها را 
از جمله کارآمدترین مصوبات جهت رفع 
کرده و اظهار داشت: با  مشکالت عنوان 
ایج���اد زیرساخت ه���ای الزم  طی دولت 
نه���م و ده���م، ظرفیت ه���ای فراوان���ی به 

استان خوزستان افزوده شده است.
وی ب���ا اش���اره ب���ه آم���ار و ارق���ام مربوط 
ب���ه رش���د اه���م شاخص ه���ای عمران���ی 
ت���ی،  مواصال بخ���ش  در  زیربنای���ی  و 
ب���رق و مسکن، ای���ن رش���د را زمینه ساز 
اشتغال زای���ی برای جوان���ان در استان 
کشوره���ای  خوزست���ان و عالقه من���دی 
همجوار از جمله عراق برای بهره گیری 
از مزیت ه���ای ترانزی���ت ریل���ی از طری���ق 
است���ان خوزست���ان ب���ه لح���اظ اتص���ال 
مح���ور ریل���ی مدیترانه ب���ه خلیج فارس 

کرد. عنوان 

ییس جمهوری افتتاح شد: یاست معاون اول ر با حضور هيات عالی رتبه دولتی به ر

وژه بندری، دستاورد بخش حمل و نقل دریایی برای خوزستانی ها 11 پر

مــاهــنـامـه عـلمی، تحـقـيـقـاتــی
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ک���اال از بنادر خوزستان از  حجازی با اش���اره به هزینه تمام شده حمل 
کوتاهی مسافت تا مرکز در مقایسه  جمله بندر امام خمینی به واسطه 
کشور، خواست���ار توجه بیشتر به استفاده از ظرفیت های  با سایر بنادر 
و  کاال ه���ا  به���ای تمام ش���ده  کاه���ش  ب���ه واسط���ه  بن���ادر خوزست���ان 
صرفه جویی های ناش���ی از مقایسه آن پس از حذف یارانه حامل های 

ان���رژی ش���د. 
وی از مجموع���ه تالش ه���ای مدی���ران سازم���ان بن���ادر و دریان���وردی و 
سرمایه گ���ذاران بخش خصوصی در بهره گی���ری از ظرفیت های موجود 
ک���رده و این اقدام���ات را موفقیت آمیز  در است���ان خوزست���ان قدردانی 

دانست.

ونق صادرات ی شادگان برای ر افتتاح بندر تجار
گ���زارش خبرنگار »بن���در و دری���ا«، افتتاح بن���در تج���اری شهرستان  ب���ه 
اول  مع���اون  حض���ور  ب���ا  خوزست���ان  است���ان  جن���وب  در  شادگ���ان 

که به بهره برداری رسید. ح هایی بود  رییس جمهوری از جمله طر
گزارش، محوط���ه بندر تج���اری شادگان سه هکت���ار و دارای  بنابرای���ن 
ح ساخ���ت آن از  انب���اری ب���ه مساح���ت یک ه���زار و 200 متر اس���ت و طر
که  مصوب���ات سفر نخست هیات دولت به خوزست���ان به شمار می آید 

به بهره برداری رسیده است.
بندر تج���اری شادگان از نوع شمعی با عرشه بتنی و با طول عرشه 103 

مت���ر و ع���رض 12 مت���ر اس���ت ک���ه دو پ���ل دسترس���ی دارد.
کشورهای  کوچک ب���ه  به ای���ن ترتیب امکان ص���ادرات ب���ا شناورهای 

ح���وزه خلیج ف���ارس فراه���م ش���ده اس���ت.
علی نیکزاد و رستم قاسمی، وزرای راه و شهرسازی و نفت، معاون اول 

کردند. رییس جمهوری را در این سفر یک روزه همراهی 

تسهیل صادرات میوه وخرما
گشایش  عبدالزهرا سنواتی، سرپرس���ت فرمانداری شادگان در حاشیه 
که در  گفت وگو ب���ا خبرنگار ایرن���ا نیز  بن���در تجاری ای���ن شهرست���ان در 
ح ساخت بندر تجاری در شادگان از  گفت: طر همایش حضور داشت، 
که به بهره برداری  مصوب���ات سفر اول هیات دولت به خوزستان است 

رسیده است. 

وی ب���ا بیان اینک���ه اعتبار ساخت بن���در تجاری شادگان اف���زون بر250 
میلیارد ریال ب���وده است،گفت: این بندر در مدت 24 ماه ساخته و به 

بهره ب���رداری رسی���ده اس���ت.
وی محرومیت زدای���ی، ایج���اد اشتغ���ال پایدار و ص���ادرات محصوالت 
محلی شادگ���ان از جمله میوه و خرما را از اهداف ساخت بندر تجاری 

کرد.  شادگان اعالم 

اشتغال زاییاعتبارپروژه

ج���اده  و  شادگ���ان  بن���در 
780 نفر250 میلیارد ریال  دسترسی به آن  

تأسیس���ات زیربنای���ی اراضی 
1130 نفر650 میلیارد ریال  پشتیبانی در منطقه ویژه امام

غ���الت  ذخی���ره  انباره���ای 
روغ���ن  ذخی���ره  مخ���ازن  و 
کی سپهر صنعت سورنا خورا

310 نفر248 میلیارد ریال

ایستگ���اه  دلفی���ن  پ���روژه 
و  خورموس���ی  راهنمای���ی 
نصب بیکن های خور موسی 

و بهمنشیر  

100 نفر17 میلیارد ریال  

MF/ مخابرات���ی  سامان���ه 
20 نفر20 میلیارد ریالHFDSC  در MRCC  بندر امام

و  غ���الت  ذخی���ره  انباره���ای 
کی  مخازن ذخیره روغن خورا

توسعه تجارت انصار
310 نفر243 میلیارد ریال

پایان���ه نفت���ی خط نق���ره ای 
250 نفر60 میلیارد ریال  قشم

نف���ت  صادرات���ی  پایان���ه 
225 نفر130 میلیارد ریال   پاسارگاد

ساختمان جستجو و نجات 
125 نفر 40 میلیارد ریال  دریایی اروندکنار

در مراس���م افتت���اح پروژه ه���ای عمران���ی در 
خوزستان، از ظرفیت س���ازی و اشتغال زایی 

سازمان بنادر و دریانوردی قدردانی شد

فهرست پروژه ه���ای عمرانی افتتاح شده در سفر مع���اون اول محترم  رییس 
جمهور به بندر امام خمینی)ره(
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ییس جمهوری در همایش توسعه سواحل مکران  ر
یایی در چابهار: و اقتدار در

رخیز  جایی در ایران وجود ندارد که ز
نباشد

توسع���ه بنادر و ارتباط���ات از جمله اقدامات  اساس���ی دولت در استان 
سیستان و بلوچستان است.

محم���ود احمدی ن���ژاد، رییس جمهوری، در همای���ش توسعه سواحل 
مکران و اقتدار دریایی جمهوری اسالمی ایران در چابهار گفت: شرایط 
طبیعی بسته ب���ه نوع نگاه، برنامه ریزی و تدبیر ما همزمان هم فرصت 

است هم تهدید و ما باید تهدید را تبدیل به فرصت کنیم.
گفت: امنیت و آبادان���ی آرزوی همه ملت هاست و این  رییس جمه���ور 
دو مقول���ه مکمل یکدیگرند. احمدی نژاد گفت: امنیت متکی بر منابع 
بوم���ی، مل���ی و سرزمین قاب���ل خدشه نیس���ت و باید امنی���ت متکی بر 

اندیشه تدبیر و ظرفیت های ملی ایران زمین باشد.
ک���رد و افزود: م���ا می توانیم  وی ای���ران را کش���وری استثنای���ی توصی���ف 

آبادترین و پیشرفته ترین کشور دنیا باشیم.
احمدی نژاد الزمه تحقق این امر را نگاه و برنامه راهبردی، همبستگی، 

کار و تالش دانست .
گی هایی که ملت ایران را برتر می کند،  کید کرد: ویژ  دکتر احمدی نژاد تأ
گی های انسانی و فرهنگی است و این ملت همواره به دنبال صلح  ویژ

بوده است. 
رییس جمه���وری تمام سرزمین ای���ران را دارای ثروت توصیف و اضافه 
که زرخیز نباش���د، در نقاطی بهترین  ک���رد: جایی در ای���ران وجود ندارد 
زمین ها وجود دارد و کشاورزان در آن تولید می کنند و نقطه ای که کویر 
ک���ه ما هنوز همه معادن را  اس���ت بهترین مع���ادن را دربر دارد، هر چند 

کتشاف نکرده ایم. ا

احمدی ن���ژاد با بیان اینکه حدود 150 تا 200 سال قبل از انقالب توسط 
مردم، آزادی و سیاست کشور کنار گذاشته شدند، افزود: به این ترتیب 
در واق���ع مهم ترین سرمایه کشور برای پیشرفت در آن مقطع از صحنه 

فکر، تدبیر و عمل کنار گذاشته شد.
کشور، نخست   وی در ادام���ه با اشاره به وج���ود سه مشکل اساسی در 
جریان و چرخش ثروت در کشور، جریان ثروت و نیروی انسانی و حرکت 
گف���ت: دست کم حدود 70 سال  کشور  کز  ث���روت و سرمایه به سمت مرا
حرک���ت ثروت از مناط���ق و افراد محروم تر به مناطق و اف���راد برخوردارتر 

بوده است و دائمًا این سیر ادامه دارد.
کرد و  کید  ک���ردن این سه جری���ان تأ رییس جمه���وری ب���ر معکوس 
گف���ت: منطق���ه سیستان و بلوچست���ان با سابق���ه تاریخی و روحیه 
کشور و ایم���ان، صفا و  ض���د استعم���اری و عشق به ای���ران و ع���زت 
کشور  کل  ک  صمیمیت مردم این استان به تنهایی می تواند خورا

کند. را تأمین 
احمدی نژاد با بیان اینکه سیستان و بلوچستان 10 درصد از کل کشور 
را شامل می شود، ادامه داد: استان سیستان و بلوچستان زمین های 

بسیار حاصلخیزی دارد و به رغم بارش کم، کمبود آب ندارد. 
کید بر اینک���ه تک تک استعداده���ای استان را  ریی���س قوه مجری���ه با تا
گفت: در این است���ان فرصت های سرمایه گذاری بسیاری  کنیم،  فعال 
گردشگری و صنایع  در بخش های مختلفی همچ���ون کشاورزی، دریا، 

تبدیلی وجود دارد.
کارهای مهم و زیربنایی در این  رییس جمه���ور اظهار داشت: دولت با 
ح توسعه بندر شهید بهشتی  است���ان در زمینه های توسعه بنادر، ط���ر
گام های اساسی  و موج شکن ه���ای چندمنظوره، راه آهن و سدس���ازی 

برداشته است.
در پایان رییس جمهور ضمن قدردانی از زحمات نیروی دریایی ارتش 
جمهوری اسالمی ایران افزود: خوشبختانه نیروی دریایی در سواحل 
است���ان سیستان و بلوچستان مستقر شده و برای آبادانی این منطقه 

عزم جدی دارد.
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ح توسعه بندر چابهار تصریح کرد: ی طر مدیرعامل سازمان بنادر با تاکید بر شتاب گیر

توسعه محور شرق کشور با هدف 
افزایش ترانزیت

معاون وزیر راه و شهرسازی در حاشیه همایش توسعه سواحل مکران 
ح توسعه بندر شهید بهشتی و پروژه های  و اقت���دار دریایی از روند ط���ر

ساختمان اداری و دیوار حفاظتی ساحلی بندر بازدید کرد.
ح توسعه بندر  مدیرعامل سازم���ان بنادر و دریانوردی در بازدی���د از طر
ح باید برای اختصاص الیروب همت  شهید بهشتی گفت: پیمانکار طر
گیرد؛ زیرا در این راست���ا سازمان بنادر تا به حال 120  کار  مضاعف���ی را به 
ح توسعه بندر  میلی���ارد توم���ان هزینه از مناب���ع داخلی خود صرف ط���ر
کرده است و از اوایل اسفندماه هم 300 میلیارد تومان  شهی���د بهشتی 
ف���روش اوراق مشارک���ت ب���رای دو بندر شهید بهشت���ی و شهید رجایی 
اختص���اص داده است، ل���ذا پیمانکار باید از تمام ت���وان و ظرفیت خود 

گیرد. کار  ح به  برای اتمام الیروبی در فاز اول طر
گذشته سیاستم���داران و استعمارگران  گف���ت: در  سید عطاءال���ه صدر 
مناطق جنوب شرقی کشور را منطقه اقتصاد سوخته معرفی کرده بودند 
که خوشبختانه بعد از پیروزی انقالب اسالمی، این مناطق مورد توجه 
خاص نظام مقدس جمهوری اسالمی قرار گرفت. بدین منظور سازمان 
بن���ادر و دریانوردی به عن���وان متولی امر دریا و دریان���وردی در راستای 
توسع���ه محور شرق کشور، توسعه بندر شهید بهشتی با هدف افزایش 

ترانزیت و ایفای نقش بین المللی را در دستور کار خود قرار داده است. 
ح در حال حاضر ب���ا 35 درصد پیشرفت در  وی ب���ا بی���ان اینکه این ط���ر
ح ب���ه بهره برداری  دس���ت اجرا اس���ت و تا پای���ان خردادماه ف���از اول طر
می رس���د، اضافه کرد: سازمان بن���ادر و دریانوردی از منابع داخلی خود 
200 پ���روژه زیربنای���ی از قبیل توسعه بندر شهیدبهشت���ی، بندر شهید 
رجای���ی، بندر نوشهر، بندر امیرآباد و بندر انزلی به ارزش 3 میلیارد دالر 
در دس���ت اج���را دارد و در همین راستا 2 میلیارد دالر هم سرمایه گذاری 
کاغذ، شکر، ترانزیت  کارخانه تولی���د فوالد،  در بخش پسکرانه ها، ایجاد 
سوخت، سیلوهای غالت، تصفی���ه روغن و صادرات فرآورده های نفتی 

انجام شده است.
مدیرعام���ل سازم���ان بنادر و دریان���وردی افزود: سازمان بن���ادر تنها در 
سال جاری توانسته 104 پروژه به ارزش یک میلیارد دالر به بهره برداری 

برساند.
صدر با اشاره به اینکه طبق چشم انداز 1404 ظرفیت بنادر ایران باید به 
210 میلیون تن برسد، افزود: فاز دوم توسعه بندر شهید رجایی تا اوایل 
کانتینری بندر شهید  اسفند امسال به بهره ب���رداری می رسد و ظرفیت 

رجایی به 6 میلیون تن در سال خواهد رسید.

توسعه مراحل و مدیریت ساحلی
معاون وزیر راه و شهرسازی در نخستین همایش ملی توسعه سواحل 
مک���ران و اقت���دار دریای���ی در چابهار با اع���الم اینکه طی برنام���ه 5 ساله 
کش���ور از 172 میلیون تن به 210 میلیون افزایش  توسعه، ظرفیت بنادر 
می یاب���د، توسع���ه سواح���ل و مدیری���ت ن���وار ساحل���ی را از برنامه ه���ای 
گفت: خوشبختانه در  راهبردی سازمان بن���ادر و دریانوردی برشمرد و 
کش���ور 250 بندر صیادی، تجاری و نفتی، صنعتی و مسافری ایجاد  کل 
که از این تعداد، 11 بندر از جمله بندر امیرآباد، نوشهر، انزلی، امام  شده 
خمین���ی )ره(، بوشهر، آب���ادان، خرمشهر، شهید رجای���ی، شهید باهنر، 
شهید بهشتی و شهید کالنتری از بنادر بزرگ تجاری هستند و ظرفیت 
این بنادر در سال 172 میلیون تن است که از این میزان 20 میلیون تن 

ظرفیت به ترانزیت اختصاص دارد.
کشور ایران ب���ه لحاظ موقعیت ممت���از استراتژیکی، طبق  صدر اف���زود: 
مطالع���ات و برنام���ه در جهت توسعه بازرگانی تا س���ال 1404، مقرر شده 
ظرفیت بنادر کشور را از 172 میلیون تن فعلی با 8 درصد رشد اقتصادی 

به 210 میلیون تن در سال ارتقا دهد.
ی از ف���از اول توسع���ه بن���در چابهار،  بهره ب���ردار

پایان خرداد 92
ح توسع���ه بندر شهی���د بهشتی ب���ا 35 درصد  وی اظه���ار داش���ت: ط���ر
ح تا پایان خردادماه آینده به بهره برداری می رسد  پیشرفت فاز اول طر
و ظرفی���ت این بندر از 2/5 میلیون تن فعل���ی به 6 میلیون تن در سال 

خواهد رسید.
ساخ���ت بن���ادر چندمنظ���وره ب���ا ه���دف ایج���اد 

ومیت زدایی اشتغال و محر
گف���ت: سازمان بن���ادر و دریان���وردی در  مع���اون وزی���ر راه و شهرس���ازی 
کن���ار اقدام���ات اساسی توسعه بنادر و سواحل ب���ا هدف ایجاد اشتغال 
و محرومیت زدای���ی، ایج���اد 60 بن���در کوچک چندمنظ���وره در سواحل 
ک���ه 40 مورد آن تا پایان امسال به  کار خود قرار داده  کش���ور را در دستور 

بهره بر داری خواهد رسید.
صدر افزود: سازمان بنادر و دریانوردی در 33 سال گذشته 300 میلیارد 

دالر برای توسعه سواحل مکران هزینه کرده است.
ای���ن مق���ام مس���وول در سازم���ان بن���ادر و دریان���وردی، مونیتورین���گ 
کش���ور و ایج���اد امکان���ات  )مهندس���ی سواح���ل دریای���ی( در جن���وب 
ظرفیت ه���ای مساف���ری در راستای توسع���ه فرهنگ دریای���ی را از دیگر 

اقدامات این سازمان برشمرد.
مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی در رابطه با توسعه مسافرت های 
دریایی در کشور گفت: ظرفیت مسافر دریایی در حال حاضر 13 میلیون 
گذشته 10 میلیون و 200 هزار نفر  که در  نفر سفر در سال است، در حالی 

مسافر در بنادر کشور جابه جا شده اند.



یـــای خـــزر در بندر  در نشســـت بررســـی مسایـــل در
كيد شد: اميرآباد تأ

پایبندی به کنوانسیون ها و معاهدات 
بین المللی

کرات رژیم  به منظور بررسی آخرین وضعیت و برنامه های مربوطه به مذا
حقوقی دریای خ���زر، فعالیت های اقتص���ادی، مسایل محیط زیست، 
مسایل امنیتی و همچنین ایجاد اجماع ملی و تحرک در تحقق اهداف 
مصوب کشور درباره دریای خزر، دومین نشست هم اندیشی این حوزه 
آب���ی با حضور صالح���ی وزیر امور خارجه، بروج���ردی رییس کمیسیون 
امنی���ت  ملی  مجلس و صدر مدیر عامل سازمان بنادر و دریانوردی در 

بندر امیرآباد مازندران برگزار شد.

ر، بخشی از هویت ملی ایران دریای خز
کارگ���روه خزر کمیسیون امنیت ملی و سیاس���ت خارجی و دبیر  ریی���س 
اج���الس نیز با بی���ان اینکه نخستین اج���الس ملی خزر در س���ال 88 در 
کمیسیون امنیت  گیالن برگزار شد، به توجه خ���اص مجلس و  است���ان 
کارگروهی موسوم به »کمیت���ه ویژه خزر« در دوره  مل���ی به خزر و تشکیل 
هشتم و نهم مجلس اشاره کرد و گفت: دریای خزر بخشی از هویت ملی 

ایران است و بدین منظور نشست های کارشناسی نیز برگزار می شود.
مهدی سنای���ی از رژیم حقوق���ی دریای خزر و بررس���ی آخرین تحوالت 

کتش���اف و  مرب���وط ب���ه آن در وزارت ام���ور خارج���ه، انتق���ال ان���رژی، ا
کشتیرانی، شی���الت، محیط زیست،  حفاری، توسع���ه خطوط هوایی و 
همکاری ه���ای امنیت���ی و امنی���ت به عن���وان محوره���ای مختلف این 

نشست یاد کرد.

ر افزایش ظرفیت نفت و گاز در دریای خز
کب���ر طاهایی، استاندار مازندران نیز در این نشست با اشاره  سیدعلی ا
ب���ه اهتمام و توجه ویژه وزی���ر راه و شهرسازی، مسووالن سازمان بنادر 
و دریانوردی و نمایندگان مجلس به توسعه گردشگری دریایی، نسبت 
کشتیرانی مسافری در بین بنادر شمالی در آینده ای نزدیک  به توسعه 

ابراز امیدواری کرد.

وابط ی هوشمند در تنظیم ر نیازمند به کارگیر
کبر صالحی، وزیر امور خارجه نیز در این همایش به اصول اساسی  علی ا
در اجرای سیاست خارجی اشاره کرد و گفت: نخستین اصل اساسی در 

این بخش، تأمین منافع ملی است.
کنوانسیون ها و معاهدات بین المللی به  وی در ادام���ه از پایبندی ب���ه 
کرد و ادامه داد: یکی  عنوان اص���ل دوم در اجرای سیاست خارجی یاد 
که خداوند برای ایران ق���رار داده، وجود تعداد  از برک���ات و نعمت هایی 
که البته این امر نیازمن���د به کارگیری هوشمندی در  15 همسای���ه است 

تنظیم روابط میان آنهاست.
ل سیاسی باید  کرد: ب���رای به دست آوردن استقال صالحی خاطرنشان 
که امروز  که بهای آن نیز فشارهای مختلفی است  بهای آن را بپردازیم 
از جانب ابرقدرت های جهانی بر ما وارد می شود. به گفته وی، با تالش 

و عقالنیت و با عزت و افتخار می توان از این مرحله عبور کرد.
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وابط دوستانه با کشورهای همسایه  توسعه ر
کمیسی���ون امنی���ت مل���ی و سیاست  عالءالدی���ن بروج���ردی، ریی���س 
گف���ت: در مجموع  خارج���ی، اهمی���ت ویژه دریای خ���زر را متذکر شد و 
منافع مل���ی در حوزه سیاسی را می توان به م���واردی همچون تنظیم 
کشوره���ای حاشیه با حفظ منافع ایران، جلوگیری  رژیم حقوقی بین 
از شکل گی���ری توافق���ات سیاس���ی و امنیتی علیه ای���ران، خنثی سازی 
طراح���ی آمریکا ب���رای حضور در منطقه، تحقق ه���دف راهبردی ایران 
به عنوان پل ارتباطی بین خزر و خلیج فارس و حفظ و توسعه روابط 

کرد. کشورهای پیرامون، تقسیم بندی  دوستانه با 
کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در ادامه به  رییس 
کرد و استفاده  بیان منافع اقتصادی ایران در حوزه دریای خزر اشاره 
کث���ری از منابع  علم���ی و منطق���ی از منابع زیستی خ���زر، استفاده حدا
کثر سرمایه گ���ذاری برای توسعه بن���ادر و راه های  زی���ر بستر دری���ا، حدا
دسترس���ی، تقویت هر چه بیشتر موقعیت ترانزیت���ی، ریلی و جاده ای، 
کشوره���ای پیرامون، تحق���ق احداث خط  تقوی���ت تج���ارت دریایی با 
کشف منابع  کتشاف های جدید در  گاز و توسع���ه ا لول���ه انتقال نفت و 

سوخت های فسیلی را از جمله این منافع برشمرد.

ر، 20 درصد  سهم کنونی ایران در حمل و نقل دریای خز
و  شهرس���ازی  و  راه  وزی���ر  مع���اون  ص���در،  عطاءال���ه  سی���د  مهن���دس 
مدیرعام���ل سازم���ان بن���ادر و دریانوردی نی���ز در این اج���الس با بیان 
اینک���ه سهم ایران در حمل ونقل دریای خزر در حال حاضر 20 درصد 
است، ام���ا باید بر اساس برنامه این سهم ب���ه 50 درصد افزایش یابد، 
اف���زود: ترانزیت بنادر حاشیه دریای خ���زر در 9 ماهه امسال به حدود 

280 هزار تن رسیده است.
وی از سرمایه گ���ذاری 100 میلی���ارد تومان���ی در بن���در انزل���ی و 120 
میلی���ون یوروی���ی در بن���در امیرآب���اد خب���ر داد و اف���زود: ظرفی���ت 
ک���اال در بندر امیرآباد در ح���ال حاضر پنج  بارگی���ری و جابه جایی 
که باید ساالنه بر اس���اس برنامه به 10 میلیون  میلیون ت���ن است 

ت���ن افزای���ش پی���دا کن���د.
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و  بنـــادر  سازمـــان  مدیرعامـــل 
یانـــوردی در حاشيـــه اجـــاس  در

ملی خزر عنوان كرد:

بن���در نوشه���ر  توس������ع���ه 
گیاه شناس���ی  ب���اغ  ب���ه 

آسیبی  نمی زند
ای��ران ج��زو 15 کش��ور اول دنیا در 
س��ازمان های بین المللی دریانوردی به 
ش��مار می رود و همچنین به رتبه 44 
در بین 2 هزار بندر دنیا رسیده است.

به گ��زارش خبرنگار اعزام��ی ماهنامه 
بندرودریا به اس��تان مازندران، صدر، 
معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل 
س��ازمان بنادر و دریانوردی کشور، در 
دومین اجالس ملی دریای خزر ضمن 
بیان مطلب فوق ابراز داش��ت: درحالی 
سهم دریا در حمل ونقل بین المللی 90 
درصدی اس��ت که کشور ما نیز مدتی 

است به این چشم انداز رسیده است.
صدر با اش��اره به اینک��ه ایران یکی از 

مهم تری��ن کش��ورهای دریایی منطقه 
و  ه��زار   5 از  و  می ش��ود  محس��وب 
800 کیلومت��ر مربع م��رز دریایی در 
خلیج ف��ارس، دری��ای عم��ان و خزر 
برخ��وردار اس��ت، اضافه ک��رد: بنادر 
شهید رجایی، لنگه، شهید باهنر، امام 
بوش��هر،  آبادان،  خمینی، خرمش��هر، 
چابهار، انزلی، امیرآباد و نوش��هر بنادر 
اصل��ی و تج��اری کش��ور را تش��کیل 

می دهند.
وی با اش��اره به اینکه در کش��ور 120 
بن��در ب��زرگ و کوچك فعال اس��ت، 
متذکر ش��د: نقش بنادر شمالی شامل 
انزل��ی، امیرآب��اد و نوش��هر تخلی��ه و 
بارگی��ری 19 میلیون و 700 هزار تن 

کاال در سال است.
صدر با اعالم اینکه جمع ترانزیت بنادر 
حاش��یه دریای خزر در 9 ماهه امسال 
به حدود 280 هزار تن رس��یده است، 
گفت: سهم ایران در حمل ونقل دریای 
خ��زر در حال حاضر 20 درصد اس��ت 
که باید بر اس��اس برنامه به 50 درصد 

افزایش برسد.
مدیرعامل س��ازمان بنادر و دریانوردی 

با یادآوری سرمایه گذاری 100 میلیارد 
تومانی در بن��در انزلی و 120 میلیون 
یوروی��ی در بندر امیرآب��اد، نتیجه آن 
را چنی��ن اع��الم کرد: به ای��ن ترتیب 
ظرفی��ت بارگیری و جابه جایی کاال در 
بندر امیرآب��اد از 5 میلیون تن کنونی 
به 10 میلیون تن درسال افزایش پیدا 

می کند.
به گفته معاون وزیر راه و شهرس��ازی، 
بندر امیرآباد تنها بندر ایران در شمال 
کشور است که به خطوط ریلی راه آهن 

متصل است.
وی درباره بندر نوش��هر نی��ز با بیان 
اینک��ه در ح��ال حاض��ر ای��ن بن��در 
ظرفی��ت جابه جای��ی کاال به ارزش 4 
میلیون ت��ن را دارد، از توس��عه بندر 
نوش��هر به ظرفی��ت 200 هکتار خبر 
داد و درعی��ن ح��ال پیرامون مباحث 
اعتراض��ی ک��ه در رس��انه ها در مورد 
تخریب باغ گیاه شناسی نوشهر منتشر 
می شود، اظهار داشت: این بندر برای 
توس��عه از کنار باغ اکولوژی نوش��هر 
عبور می کند، اما آسیبی به این بنای 

طبیعی نمی زند.



رییس كميسيون امنيت ملی مجلس در اجاس ملی دریای خزر:

استقبال از بسترسازی 
ر  جهت بهره گیری از دریای خز

کمیسیون امنیت مل���ی و سیاست خارجی مجلس ش���ورای اسالمی از  ریی���س 
ارای���ه و اع���الم پیشنهادهای بسترس���ازی الزم برای بهره گی���ری از دریای خزر به 

رییس جمهوری خبرداد.
گزارش خبرنگار »بندرودریا« و به نقل از روابط عمومی استانداری مازندران،  به 
عالءالدین بروجردی، رییس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس 
شورای اسالمی با استقبال از پیشنهادهای استاندار مازندران درباره بسترسازی 
کرد: دولت بای���د از این پیشنهادها  کید  الزم ب���رای بهره گیری از دری���ای خزر، تا

حمایت عملی کرده و آنها را تصویب کند.
وی افزود: ما هم با حمایت جدی از این پیشنهادها، آنها را به صورت مکتوب 

به رییس جمهوری اعالم می کنیم.
بروج���ردی با اش���اره به برگزاری دومی���ن همایش ملی دریای خ���زر در مازندران 
اف���زود: پیگیری رژیم حقوقی دری���ای خزر، توسعه پرورش ماهی���ان خاویاری و 
استف���اده بهینه از ای���ن ثروت ملی، تقویت راه ه���ای ارتباطی شمال به جنوب، 
تالش برای استحصال سوخت های فسیلی از بستر دریای خزر، برقراری امنیت 
کشورهای حاشیه خزر، بررسی پیشنهاد تشکیل مجمع  این دری���ا تنها توسط 
مجالس کشورهای حاشیه خزر و پیگیری تاسیس سازمان اقتصادی کشورهای 

همسایه خزر از جمله مهم ترین اهداف برگزاری این همایش ملی است.

ی ظرفیت بنادر مازندران افزایش دو  برابر
کبر طاهایی، استاندار مازندران نیز بنادر استان مازندران را ظرفیت  سیدعلی ا
مطلوب���ی در راستای ترانزیت اقتص���ادی دریای خزر دانس���ت و اذعان داشت: 

ظرفیت بنادر مازندران در دولت نهم و دهم به 2برابر افزایش یافت.
کرد و افزود: امروز  وی حضور ایران در دریای خزر را چشمگیر و با اقتدار توصیف 
کتشاف نفت تالش و همت شایان توجهی توسط متخصصان ایرانی  در حوزه ا

در دریای خزر صورت می گیرد.
طاهایی با اشاره به ظرفیت های فراوان اقتصادی استان مازندران تصریح کرد: 
گ���ر تعامل و ارتباطات بین استان های همجوار کشورهای حاشیه دریای خزر  ا
تقوی���ت شود، به خوبی می ت���وان از ظرفیت های تج���اری و اقتصادی دو طرف 

استفاده کرد.
نماینده عالی دولت در استان مازندران با بیان اینکه امسال بیش از 2 میلیون 
کرد: برای بیش  کیوی در مازندران تولید شده است، خاطرنشان  تن مرکبات و 
از ی���ک 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 
تی و فراهم کردن شرایط صادرات، از این امتیاز ویژه به  توسعه فعالیت های شیال

نیکوترین شکل استفاده شود.
گردشگری  استاندار مازن���دران ادامه داد: برای استف���اده از دریا و هم استفاده 
کمک و  که این مه���م باید با  در ساح���ل نیازمند زیرساخت ه���ای الزم هستیم 

همکاری دولت و مجلس تحقق یابد.
طاهای���ی منطقه ویژه اقتص���ادی بندر شهید هاشمی ن���ژاد )امیرآباد( را فرصت 
مناسبی برای سرمایه گذاران بخش خصوصی دانست و تصریح کرد: این منطقه 
کامل برای حمایت  با هدف جذب و جلب سرمایه گذاری ایجاد شده و آمادگی 

از بخش خصوصی وجود دارد.

info@arabakhtar.com

TEL : (021) 88 480 530-7

آرا باختـر
کشتیرانی و نمایندگی خطوط دریایی

حمل و نقل بین المللی جاده ایی، 
ریلی و هوایی

تـرانزیت داخــلی و خارجــی
به تمام گمرکات

تخلیه ، بارگیری ، بارشماری 
انبارداری و بسته بندی

خدمات گمرکی و ترخیص کاال
خدمات بندری و محوطه داری

فورواردر و کریر
خدمات چارترینگ کشتی

خدمات امور بیمه ای
مشاوره و طراحی انواع حمل

A.B.C Group

Your Global Credit

www.abcgroup.ir

نمایندگی مشهد :
0511 – 8539580 -3 

نمایندگی بندرعباس :
0761 - 5563946 

نمایندگی  دفتر مرکزی :
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سید عطاءال���ه صدر، مدیرعام���ل سازمان 
بنادر و دریانوردي در جمع سرمایه گذاران 
بنادر کشور اظهار داشت: براي حل وفصل 
مشک���الت و محدودیت ه���اي ایجادش���ده 
ک���رد و هر  بای���د نخس���ت آنه���ا را شناسایي 
م���ورد را ب���ه ص���ورت خ���اص م���ورد بررسي 
ق���رار داد. خوشبختانه دوستان ما در این 
بخ���ش اف���رادي منطق���ی هستن���د و قطعا 
گفتگو و  مسایل م���ورد اختالف در جری���ان 

ک���ره حل وفص���ل خواه���د ش���د.  مذا
ق���رارداد  مف���اد  اینک���ه  ب���ه  اش���اره  ب���ا  وی 
ك عمل رفت���ار طرفین  سرمایه گ���ذاري، م���ال
کرد: تمام ضوابط و الزامات  است، تصریح 
ج در قرارداده���ا بای���د دقیق���ا رعایت  من���در
کسي از طرفین نمي تواند در آینده  ش���ود و 
ق���رارداد  در  خ���ود  مسوولیت ه���اي  منک���ر 
باشد. با این حال پیش از امضاي قرارداد 
بای���د در شرای���ط و مف���اد آن با دق���ت وارد 
شد. ه���ر چ���ه دوره زماني یك ق���رارداد هم 
طوالني ت���ر باشد، می���زان دق���ت در تنظیم 
مف���اد آن بایستي بیشتر باش���د. متاسفانه 
در برخ���ي موارد یکي از طرفین انتظار دارد 
ک���ه متناسب ب���ا وضعیت در مت���ن قرارداد 
ک���ه این ام���ر پایه گذاري  تجدی���د نظر شود 
یك فعالی���ت اقتصادي مستمر را با مشکل 
ح ای���ن  ک���رد. البت���ه ط���ر مواج���ه خواه���د 
گرفت���ن شرایط  موض���وع به معن���ي نادیده 
ک���رات سازنده براي  و ض���رورت انج���ام مذا
عب���ور از نوسانات و عوامل محیطی خاص 

نیست.
وي ب���ا بهره گی���ري از دیدگاه هاي حضرت 
ام���ام خمین���ي )ره( و رهب���ر معظ���م انقالب 
و  سرمایه گ���ذاري  ب���ا  رابط���ه  در  اسالم���ی 
سرمایه داري افزود: در قرآن دو واژه  وجود 

کثیر و  کوث���ر و تکاث���ر، به معن���ای خیر  دارد؛ 
کوثر ممدوح است؛ اما  که  کثیر  تولی���د خیر 
تکاثر ب���ه معنای ثروت ان���دوزی، مذموم و 
که در  کنیم  مطرود می باشد. ما باید توجه 
کارآفرینی و  کار،  اس���الم تولید ثروت، تولید، 
کید  ایجاد فعالیت اقتصادي بسیار مورد تا
گرفته است. بر همی���ن اساس هم ربا  ق���رار 
که در جه���ت مخال���ف عمل می کند، حرام 
که رب���ا باعث می ش���ود ثروت از  اس���ت، چرا

ج شود.  گردش و تولید سالم خار
کید بر حمایت از بخش خصوصي  وي با تا
کشور ادامه داد: بر اساس ابالغیه مقام  در 
معظ���م رهب���ری در اج���راي سیاست ه���اي 
کل���ي اصل 44 قان���ون اساسي سهم بخش 
کند. این روح  خصوصی باید افزایش پیدا 

ابالغیه مذکور است. 
مع���اون وزی���ر راه و شهرسازي ب���ا یادآوري 
ک���ه نباید از ای���ن نکته غافل  ای���ن موضوع 
ک���ه سرمایه گذار در حقیق���ت در تولید  شد 
ث���روت مشارک���ت می کن���د، ادام���ه داد: در 
کس  اس���الم مالکی���ت محت���رم اس���ت و هر 
مالک دستاوردهای خودش است. با این 
حال براي ترویج و توسعه این موضوع هم 
باید ظرفیت هاي اجتماعي تقویت شود و 
کند.  هم فرهنگ سرمایه گذاری  ارتقا پیدا 
که سازمان بنادر  کید بر این نکته  وي با تا
ح های سرمایه گذاری،  و دریانوردي در طر
اس���ت،  سرمایه گ���ذاران  تج���اری  شری���ک 
ک���ه ی���ك سرمایه گ���ذار هم���ه  گف���ت: وقت���ي 
دارای���ي و ام���وال م���ادي و دستاورده���اي 
ای���ن  آورده،  می���دان  ب���ه  را  خ���ود  فک���ري 
که همه تالش خود را  وظیف���ه دولت است 
ب���راي فراهم آوردن امک���ان سرمایه گذاري 
گردان���د. م���ا نه تنه���ا بای���د براي  مص���روف 

یانوردی در جمع سرمایه گذاران بنادر كشور پیشنهاد داد : مدیر عامل سازمان بنادر و در

ایجاد بانک تخصصݡی حمل ونقل

سازم���ان بن���ادر تنه���ا سازمانی اس���ت که از 
درآمدهای ناشی از فعالیت های خود برای 

توسعه بنادر استفاده می کند

ایجادبانکتخصصݡیحملونقل،ظرفیتهایالزمبرایسرمایهگذاریبخشهایغیردولتیاز
طرحهایزیربناییحملونقلرافراهممیسازد
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تسهی���ل شرای���ط سرمایه گ���ذاري اف���راد در 
کنی���م، بلک���ه  کش���ور برنامه ری���زي  داخ���ل 
کشور و  ج از  بای���د اطمین���ان ایرانیان خ���ار
همچنی���ن سرمایه گ���ذاران خارجي از سایر 

کشورها را نیز جلب نماییم. 
مزیت ه���اي  از  اینک���ه  ب���ه  اش���اره  ب���ا  وي 
سرمایه گذاري با مشارکت سازمان بنادر و 
دریان���وردي وجود قانون مستقل تاسیس 
و اداره ای���ن سازمان اس���ت، ادامه داد: بر 
اس���اس ساختار مال���ي درآم���د– هزینه اي 
سازم���ان بن���ادر و دریان���وردي درآمدهاي 
ک���ه  اس���ت  اختصاص���ی  درآم���د  سازم���ان 
بایست���ی ب���رای توسع���ه و تجهی���ز بن���ادر و 
ارتق���ای ایمن���ی دریانوردی مص���رف شود. 
به عب���ارت دیگ���ر، درآمده���اي سازمان در 
توسعه بنادر سرمایه گذاری  می شود. بنادر 
که  کش���ور ما با توجه ب���ه موقعیت ممتازي 
ای���ران از نظ���ر منطق���ه ای و دسترس���ی ب���ه 
دریای عم���ان و خلیج ف���ارس در جنوب و 
دریای خزر در شم���ال دارد، فرصت بسیار 
کشورهای  طالیی براي ارتب���اط ترانزیتی با 
سرمایه گ���ذاری  و  و  می باش���د  همسای���ه 
گرفتن سهم  توسعه بنادر ب���راي در اختیار 
مناسبی از اقتصاد بین المللی و منطقه ای 

است. 
کید بر اینکه فضاي سرمایه گذاري  وي با تا
گفت: در  در بنادر یك فضاي رقابتي است، 
هر ق���رارداد سرمایه گ���ذاري در بنادر، سهم 
که ایجاد  دولت ب���ه ازاي زیرساخت هایي 
ک���رده و سه���م بخ���ش خصوص���ي ب���ه ازاي 

آورده های���ش مشخ���ص خواه���د ش���د. 
وي ب���ا توجه ب���ه برخي انتق���ادات در مورد 
نگ���رش نامناس���ب ب���ه سرمایه گ���ذاران در 
گفت: ممکن  بخشي از بدنه اجرایي بنادر 
اس���ت در مواقعي چنین رویک���ردي وجود 
ک���ه این ام���ر بای���د از طریق  داشت���ه باش���د 
آم���وزش و فرهنگ س���ازی برط���رف شده و 
گ���ذار در جایگاه  چگونگ���ي رفتار با سرمایه 

گذار تبیین شود.  خود به عنوان سرمایه 
مدیرعام���ل سازم���ان بن���ادر و دریانوردي 
ب���ا اش���اره ب���ه ظرفی���ت قانون���ی مشارک���ت 
گفت: یکی از  سازمان  با بخش خصوص���ی 
که  مکانیزم های سرمایه گذاری  این است 
بخ���ش خصوصی با توانایي ه���ا، قابلیت ها 
مختل���ف  مناب���ع  خ���ود  ریسک پذی���ری  و 
ب���راي پیشب���رد  را  آنه���ا  و  ک���رده  را بسی���ج 
ک���ار مي گیرد. بر  پروژه ه���اي اقتص���ادي به 
که سازمان  اساس همین قابلیت ها است 
بن���ادر، سرمایه گذاران را ب���ه عنوان شریک 

خود انتخاب مي کند.

ک���ه زمینه  وي ب���ا ی���ادآوري این موضوع 
کن���ون  تا حمل ونق���ل  بان���ک  تاسی���س 
که  فراهم نشده، ادامه داد: ما معتقدیم 
سرمایه گذاره���ا بای���د به تسهی���الت ارزان 
بانک���ی دسترسي داشت���ه باشند تا زمینه 
که بعضا در  مشارکت فراهم شود. روندی 
خ سود  ارایه تسهیالت و اعطای وام با نر
باال و وثای���ق سنگی���ن در سرمایه گذاری 

بن���ادر کشور با توجه ب���ه موقعیت ممتازی 
که ای���ران از نظر منطق���ه ای و دسترسی به 
دریاه���ا دارد، فرصت���ی بسی���ار طالی���ی برای 
ارتباط ترانزیتی با کشورهای همسایه است

ح ه���ای زیربنای���ی م���ورد عمل قرار  در طر
می گی���رد، در رابطه با سرمایه گ���ذاران در 
بن���ادر رون���د مناسب���ي نیست و ب���ا ایجاد 
بان���ک تخصص���ی حمل ونق���ل می ت���وان 
ک���رد و ظرفی���ت  ای���ن ضع���ف را برط���رف 
الزم را ب���رای سرمایه گذاری بیشتر بخش 
حمل ونق���ل  ح ه���ای  طر در  خصوص���ی 

فراه���م نم���ود. 



کارگ���روه هماهنگ���ی برنامه ری���زی ب���ا موض���وع تشری���ح  نشس���ت 
کنت���رل و ارزیاب���ی اه���داف و برنامه های  دستورالعم���ل تدوی���ن، 
سالیان���ه در بهمن 91 و با حضور مع���اون توسعه مدیریت و منابع 

کار خود پایان داد. سازمان به 
که نمایندگان واحده���ای ستادی و بنادر تابعه  در ای���ن همایش 
حض���ور داشتند، در ابتدا مدیرکل برنامه ری���زی و بودجه سازمان 
اظه���ار داش���ت: بح���ث نظ���ام برنامه ری���زی و تدوین اه���داف در 
 MBO گذشت���ه در یک مقطع���ی در سازمان ب���ا نگرش سال ه���ای 
ب���وده و تا حدود زیادی هم نهادینه ش���ده است. این موضوع از 
قب���ل از س���ال 89 به فراموش���ی سپرده شده بود، ول���ی از سال 89 
کید مدیرعامل سازمان و مع���اون برنامه ریزی نظام  مجددا ب���ا تا

برنامه ریزی احیا شد. 
که با هماهنگی ها و رفع ابهامات  کرد  محمودی اظهار امیدواری 
ح شده بود، بتوان در سال 92  گذشته مطر که در سال  و شبهاتی 

کرد. به اهداف تدوین شده عمل 
 مع���اون توسع���ه مدیری���ت و منابع سازم���ان بن���ادر و دریانوردی 
نی���ز در ای���ن همایش در ابتدا ب���ا قرائت سوره »والعص���ر« به بحث 
ک���رد و با بیان  بنگاه ه���ای اقتص���ادی، فرهنگ���ی و اجتماعی ورود 
که مدیران ب���ا تصمیم گیری  گذشته  اینک���ه امروزه برخ���الف دوره 
عجوالنه برای حل مشکالت ساختاری اقدام می کردند، افزود: در 

واق���ع در عصر حاض���ر دوره تصمیم گیری و تصمیم سازی تصادفی 
سپری شده است. 

محمدرض���ا امام���ی ب���ا بی���ان اینک���ه در آن مقط���ع زمان���ی هن���وز 
که اث���رات پروانه ای  گست���رده نشده بود  ساختارها ب���ه اندازه ای 
گر در  ح باشد، اظه���ار داشت: در واقع ام���روز ا دنی���ای امروز مط���ر
دنیای بورس و فرابورس و بنگاه های اقتصادی این ضرب المثل 
گ���ر پروان���ه ای در فضای بورس نیوی���ورک حرکت  که ا رواج یافت���ه 
که پ���رواز این پروانه ایج���اد می کند، بورس  کن���د، فض���ا و موجی را 
که پس باید  کرد  توکی���و را تحت تاثیر قرار می دهد، می ت���وان ادعا 

تصمیم گیری ها خردمندانه تر و مسووالنه تر اتخاذ شود.
ب���رای ای���ن جری���ان  گاهان���ه و پوی���ا  ب���ا استف���اده از تعبی���ر آ وی 
تصمیم س���ازی و تصمیم گیری، پویایی آن را از این دیدگاه تفسیر 
که دوران برنامه ریزی و تصمیم گیری های استاتیک به پایان  کرد 

رسیده است.
که از ابتدا نمی توان  امامی در این ارتباط بازی شطرنج را مثال زد 
کرد، اما دوران  یک نقش���ه عملیاتی برای بازی با حریف طراح���ی 
ک���ه در آن باید تمام  مدیری���ت ام���روز برنامه ریزی اقتضایی است  

آثار و جوانب یک تصمیم را در سازمان های رقیب نیز سنجید.
معاون برنامه ری���زی سازمان بنادر و دریانوردی با قیاس طراحی 
کشوره���ا با وضعی���ت اج���رای برنامه  افق ه���ای 150 سال���ه برخ���ی 
کشورمان، اظه���ار داشت: ب���ا تدوین  چشم ان���داز 10 ی���ا 20 سال���ه 
گونه ای  که جهت برنامه ها را به  نظامی ارزشی برای برنامه ریزی 
ک���ه چگونگ���ی استف���اده از ابزاره���ا و اندیشی���دن به  تغیی���ر ده���د 
انسان ها در آن روشن شود، می توان به آینده روشن در برنامه ها 

خوشبین شد.
که مسوولیت های برنامه ری���زی در هر حوزه  گفته وی، از آنج���ا  ب���ه 
گفت: در همین جهت مدیریت  به عهده مدیریت عالی آن است، 
کنار برنامه ریزی  عالی باید از فاز ابتدایی تا انتهایی برنامه ریزی در 

کردن آن استفاده شود. باشد و از اقتدارش برای نهادینه 
که حوزه  ک���رد  گفته های خود اضافه  البت���ه امام���ی این را هم ب���ه 
که در ذهن  کند  برنامه ری���زی در این می���ان باید به نحوی حرکت 
که وی برای  کارهای روزمره نشود؛ اتفاق���ی  مدی���ران عالی درگی���ر 
تبیی���ن بهتر موضوع این مثال را به اظهاراتش افزود: »در جریان 
که مدتی پیش از بندر روتردام هلند داشتم، دیدم آنها  بازدیدی 
ک���ه با چرخان���دن آن سکان،  گذاشته بودند  کشت���ی  ی���ک سکان 
برنامه ه���ای سال های 2010 تا 2030 میالدی در صفحه ای جلوی 

روی شما نمایان می شد.«

یانوردی در همایشی با حضور نمایندگان ستادی و بنادر تابعه خواستار شد معاون سازمان بنادر و در

ریق به الیه های  تجهیز پایگاه اطالعاتی جهت پردازش و تز
تصمیم گیری و ردیابی تحوالت آینده
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کید بر لزوم عبور از کپی س���ازی برنامه های  امام���ی در ادامه ضم���ن تا
ساختاره���ای سازمان های دیگر ب���ه دلیل تف���اوت دیدگاه ها و نظام 
ارزشی و اخالقی در هر کدام از آنها اظهار داشت: البته نکته دیگری که 
گر در راس سازمان  باید در نظام برنامه ریزی لحاظ شود، این است که ا
اهداف���ی تعیین می شود، آن اهداف باید به پیکره مدیریت اجرایی و 
روسای ساختارهای اجرایی و حتی عناصر بخش اجرا تزریق شود تا 
آنها بر اساس یک توافق همگانی با تمام قوا در یک مسیر حرکت کنند. 
گر در ساختاره���ای سازمانی  ک���ه ا کید کرد  وی در ادام���ه ای���ن نظ���ر تا
اف���راد به خوبی توجیه نشوند، چه بسا بر اساس احساسات شخصی 

مزاحمت هایی را نیز در جریان مسیر ایجاد کنند. 
امامی با اشاره به اینکه واحد برنامه ریزی سازمان بنادر و دریانوردی 
نی���ز بای���د با همکاری آم���ار و انفورماتی���ک به یک نظ���ام کارشناسی و 
تزریق کننده اطالعات به پیکره مجامع سازمان های دریایی و بندری 
در کشور تبدیل شود، افزود: به عبارت دیگر، فعاالن حوزه بندر و دریا 
که برای اخذ اطالعات مراجعه می کنند، پایگاه  باید نخستین جایی 
اطالعات���ی سازمان بنادر و دریانوردی باشد؛ مکان���ی که در آن مخزن 
اطالعات���ی ب���ا پ���ردازش و الیه بن���دی و تزری���ق آن بر اس���اس الیه های 

تصمیم سازی در پیکره سازمان، به طور پیوسته مورد توجه باشد.
عض���و هیات عامل سازمان بنادر و دریان���وردی، با بیان اینکه فعاالن 
واح���د برنامه ریزی بنادر بای���د با توجه به شاخص ه���ای اولیه هدف 
افق 1404 به عنوان کشور برتر منطقه بدانند که به طور مثال ظرفیت 
بندر جبل علی با سرمایه گذاری های در حال انجام از 15 میلیون به 19 
میلیون TEU تا سال 2014 میالدی می رسد، افزود: این در حالی است 
که تا سال 2013 با توسعه اسکله های بندر جبل علی، می تواند با 6 تا 10 
کشتی بزرگ کانتینری 15 هزار TEU را پهلو داده و تخلیه و بارگیری کند.

امامی با طرح این پرسش که ما باید بدانیم بنادری که قصد تبدیل 

کردن آنها به هاب اصلی منطق���ه را داریم، چه شرایطی در سال های 
آین���ده خواهند داشت، گفت: به ط���ور مثال در کشور قطر 100 میلیارد 
دالر اعتب���ار برای زیربناه���ا، توسعه اسکله ها، توسعه بن���ادر و توسعه 
زمینه ه���ای افزایش انرژی اختصاص یافته اس���ت. وی با بیان اینکه 
آنها برای بندر راس الفان برنامه توسعه 20 ساله و برای بندر دوحه 7 
میلی���ارد  دالر اعتبار تدبیر کرده اند، اف���زود: فاز اول بندر دوحه تا سال 
2016 عملیات���ی می شود و در س���ال 2030 بندر دوحه به عنوان یکی از 

بنادر اصلی در منطقه عربستان مطرح می گردد. 
امام���ی در ادامه به سایر برنامه های بن���ادر منطقه اشاره کرد و گفت: 
کانتینری  له بعد از بن���در جبل علی به عن���وان دومین بندر  بن���در سال
خ���ود را مطرح کرده است. در ع���راق بندر فاو و اسکله های متعدد در 
ح���ال ساخته شدن است، بن���در بزرگ بصره 10 تا 14 میلی���ارد پوند در 
حال سرمایه گذاری است و بنادر ام القصر، ام الزبیر و ابوفلوس در حال 

سرمایه گذاری هستند.  

و  بن���ادر  سازم���ان  برنامه ری���زی  واح���د   
دریان���وردی نی���ز بای���د ب���ا همک���اری آم���ار و 
انفورماتی���ک ب���ه ی���ک نظ���ام کارشناسی و 
تزریق کنن���ده اطالع���ات ب���ه پیک���ره مجامع 
سازمان ه���ای دریای���ی و بن���دری در کش���ور 

تبدیل شود
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آق���ایامامیباتوجهبهاینکهاولی���ندورهاینجایزهدرسال�
1390برگ���زارگردیدودومیندورهجایزهنی���زدرسالجاریبرگزار
ش���د،ب���هوضعیتکمیوکیف���یشرکتکنندگ���انای���ندورهاشاره

نمایید؟
در ای����ن دوره ح����دود 50 سازم����ان و شرکت های����ی که در ح����وزه ارتباطات و 
ک����رده و در نهایت با ارزیابی های  فن����اوری اطالعات پیشگام بودند شرکت 
صورت گرفته و داوری های انجام شده کال به 6 موسسه و شرکت برتر فعال 
در حوزه ICT کشور در سطح اشتهار به کیفیت ارتباطات و فناوری اطالعات 

و سیزده موسسه دولتی و خصوصی در سطح اهتمام  تقدیر به عمل آمد.

مدلجایزهملیکیفیتچهمعیارهاییرابرایارزیابیوداوری�
الگوقرارمیدهد؟

این مدل دارای هفت معیار است که چهار معیار آن توانمند سازها و سه 
معیار آن نتایج هستند.اولین معیار توانمند ساز رهبری و مدیریت است 
که هسته مرکزی را تشکیل می دهد. سه معیار دیگر از گروه توانمند سازها 
به ترتیب معیارهای فرایندها، منابع و کارکنان است. سه معیار نتایج نیز 
عبارتند از معیار نتایج مشترییان و مصرف کنندگان به عنوان محوری ترین 
ذی نفع���ان سازمان و معی���ار نتایج محیط زیست و جامع���ه  و درنهایت 
معیار نتایج عملکردی که شامل نتایج مالی، غیر مالی و همچنین نتایج 
کارکنان به عنوان مهم ترین بخش از سرمایه های سازمان است. نیروی 
چرخشی مدل با یادگیری از نتایج شروع شده و به خالقیت و نوآوری در 

توانمند سازها به سمت کسب نتایج مورد انتظار ادامه می یابد. 

کهاستحضارداری���د؛سازمانبنادرو� آقایامامی،همانگونه
دریانوردیدرکشوربهعنوانیکیازسازمانهایپیشرودرحوزه
فن���اوریاطالعاتوارتباطاتومکانی���زهنمودنکلیهفرایندهای
دریاییوبندریکشوردراینسازمانتخصصیمطرحاست.اما
دوستداریمخوانندگانماهنامهاززبانخودشمامصادیقاین
پیشروب���ودنکهباعثشدتاسازمانبنادردرایندورهازجایزه
ملیمشارکتنمایدوتنهاارگاندولتیبرندهاینجایزهباشدرا

بشنوند؟

توسع���ه  ب���ا  دریان���وردی  و  بن���ادر  سازم���ان  می دانی���د،  ک���ه  همانط���ور 
زیرساخت ه���ای فن آوري هاي اطالعاتي، مطمئ���ن و امن به عنوان یکي 
کارآم���د در استق���رار و توسع���ه دول���ت الکترونی���ك کشور  از سازمان ه���اي 
شناخته شده است. طرح ه���ا و پروژه های فناوری اطالعات گسترده ای 
در ای���ن سازمان به اجرا درآمده که می توان به مواردی همچون طراحي 
 ،)GCOMS( ک���االي متفرق���ه و پیاده س���ازي سامان���ه مدیریت عملیات 
 WAN طراحي و پیاده سازي سیستم جامع دریایی، اجراي طرح شبکه
کار  کلیه بنادرکشور، طراحي و پیاده س���ازي سیستم کسب و  سازم���ان و 
هوشمن���د )BI(، طراحي و پیاده سازي سیستم مکاتبات اداري، طراحي 
و پیاده س���ازي سیست���م جام���ع اداری، طراح���ي و پیاده سازي  سیستم 
کارگزاري ترابري دریایي، طراحي وپیاده سازي  مکانیزه امور شرکت هاي 
پایگاه اطالع رساني مخاطبان سازم���ان، طراحي وپیاده سازي سیستم 

جامع مالي اشاره کرد.

اماحاالمیخواستمپرسشدیگریراهم.....�
که اعتقاد و تعهد  کنم  اجازه بدهید این نکته را هم خدمت شما اضافه 
عملی مدیران سازمان به بهبود مستمر خدمات و افزایش رضایتمندی 
ارباب رج���وع سازمانی نیز انگیزه باطنی واصلی سازمانی ما برای شرکت 

دراین دوره از جایزه کیفیت بود.

ک���هسازمان� میخواست���مبپرسمکهسامانهه���اینرمافزاری
درایندورهبهداوریگذاشت،چهبودهاست؟

دو سامانه مدیریت عملیات کاالی متفرقه و سیستم جامع دریایی.

گیهایخاصیداشتهاندکهسازمانبهاینجایزه� چ���هویژ
نایلشدهاست؟

کاالی متفرقه  که سیستم مدیریت عملی���ات  کن���م  در ابت���دا باید عرض 
)GCOMS(  به نام سازمان بنادر و دریانوردی در شورای عالی انفورماتیک 
کشور به ثبت رسی���ده است و در این نرم افزار پیش بینی ه���ای الزم برای 
کاال و  ارتباط بن���ادر با شناورها، نمایندگان خطوط کشتیرانی، صاحبان 
ترخیص ک���اران و تبادل اسناد الکترونیکی و اطالعات فی مابین از طریق 

شبکه های رایانه ای انجام شده است.

یانوردی به بهانه كسب جایزه ملی كيفيت برای دو  یت و منابع سازمان بنادر و در معاون توسعه، مدیر
یایی اعام كرد: یت عمليات كاالی متفرقه و سيستم جامع در سامانه مدیر

ونیکی سازمان بنادر و دریانوردی جزییات تازه از دستاوردها و برنامه های الکتر
تاریخچهجایزهملیکیفیتایراندرایرانبهسال1382خورشیدیبرمیگرددکهپسازارزیابیبهعملآمدهتوسطموسسه
استانداردوتحقیقاتصنعتیایرانبهعنوانمتولیجایزهمذکورمقررگردیدازسال1389اینمدلتعالیبهصورتبخشیدر
حوزههایمختلفبرگزارشود.درنهایتامروزارتارتباطاتوفناوریاطالعاتبهعنوانمتولیاینجایزهدرحوزهICTکشور
معرفیگردید.باتوجهبهکسبجایزهکیفیتمتاثرازارایهدوسامانهمدیریتعملیاتکاالیمتفرقهوسیستمجامعدریایی
بهسازمانبنادرودریانوردی،بیمناسبتندیدیمتاضمنشادباشوخستهنباشیدبهابراهیمکریمیمدیرکلآماروفنآوری
اطالعاتسازمانوهمکارانکارشناسشدراینادارهپایصحبتهایآقایمحمدرضاامامیمعاونتوسعهمدیریتومنابع
سازمانبنشینیموازسیاستهایاداریسازماندراینرابطهکهمنتهیبهدریافتاینجایزهارزشمندگردیدجویاشویم.

متناینگفتوگورادرادامهمیخوانید:
ماهنامه“بندرودریا”
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گيهاوامکاناتایننرمافزاراشارهنمایید؟� ممکناستبهبرخیویژ
به طورتیت���روار می توانم به خدمات دریایي )ثب���ت نوبت و جابجایي در 
اسکله( ، خدمات اسنادي کشتیراني ها )ثبت مانیفست و بارنامه  دریایي(، 
خدمات الکترونیکي تخلیه و بارگیري، خدمات الکترونیکي مدیریت انبار، 
خدم���ات اسنادي صاحب کاال )صدور، تفکیك، تجمیع و معامله قبض 

انبار(، خدمات مالي )صدور صورتحساب( اشاره نمایم. 

ب���اتوجهبهاهمیتکاربردیبودنای���نسامانههایباارزش،�
تاکنوندرچهبنادرینصبوراهاندازیشدهاست؟

این سامانه در کلیه  بنادر کشور شامل بندرشهیدرجایی، بندرشهیدباهنر، 
بندرچابهار، بندربوشهر، بندرامام خمینی)ره(، بندرامیرآباد، بندرنوشهر و 
بندرانزلی نص���ب و راه اندازی شده است و به سایر سیستم های موجود 
در بن���ادر مثل سیستم جامع مالي و همچنین  سیستم های موجود در 

پایانه ها، گمرك و پایانه فروش نیز متصل گردیده است.

واماسامانهسیستمجامعدریایی...!؟گویاشنیدهایمدراین�
سامانهامکاندسترسیبهاطالعاتدریاییکشوربرایمسوولین

ومتقاضیاندریافتخدماتمربوطهفراهمشدهاست؟
بله...سیست����م جام����ع دریایی به منظور ارایه خدمات مطل����وب و به موقع 
ب����ه جامعه دریایی کشور، بررسی کلیه فراینده����ای دریایی در بنادر شامل 
کنترل وبازرسی شناوره����ا، ثبت و بازرسی شناورها،  ورود و خ����روج شناوها، 
حفاظت محیط زیست دریایی، تجس����س و نجات دریایی، استانداردها و 
 Salvage آموزش و گواهینامه های دریانوردی، مدیریت رسیدگی به سوانح و
و مدیریت ارتباط����ات دریایی طراحی، پیاده سازی و به اجرا گذاشته شده 
که در ح����ال حاضراین  کنم  اس����ت و شاید جال����ب باشد خدمتتان ع����رض 
سیستم در کلیه بنادر کشور نصب وراه اندازی شده و در آستانه بهره برداری 

قرار گرفته است.

آی����اباتوجهبهاهمی����تموضوعامکاندسترس����یبهاطالعات�
کثرکیفیتوکمیت،برنامههایتازهایهمبرای دریاییکشورباحدا

ارتقایکاراییواثربخشیسیستمدرآیندهمیتوانمتصوربود؟
در آین���ده نزدی���ک و ب���ه همین منظ���ور، ارتباط آن ب���ا سایر سیستم های 
سازمان مانند GCOMS، سیستم یکپارچه مالی، سیستم مکاتبات اداری 
و GIS برقرار خواهد شد.البته باید در اینجا این نوید را هم بدهم که امکان 
راه اندازی امضای الکترونیکی درحال پیگیری ونهایی شدن است که به 

محض فراهم شدن زیرساخت هایی امنیتی اجرایی خواهد شد.

کردی���د،چ���هزیرساختهای� بهبح���ثزیرساخته���ااشاره
الکترونیکیمهمدیگردردستورکارقراردارد؟

کنون قبض انبار در مناطق بندری معامله  ببینید، با توجه به اینکه هم ا
می شود، این زیرساخت فراهم است که با هماهنگی های اداری به ویژه 
مقامات قانونی کار قبوض انبار مناطق بندری به سیستم بورس متصل 

شود و افراد بدون مراجعه حضوری به بنادر خرید وفروش نمایند.

دراینرابطهچهمشکالتیمعموالپیشرویشماوهمکاران�
عزیزتاندرحوزهآیتیسازمانوجوددارد!؟

یک���ی از مشکالت عدم فرمت استاندارد یکسان در تمام سازمان های در 
تعام���ل با یکدیگر است که موانعی را جه���ت تسریع در کیفیت و کمیت 
اط���الع رسانی به متقاضیان این خدمات ایج���اد می نماید. البته دراین 
رابطه کمیته ای در وزارت صنعت، معدن وتجارت به نام کمیته تسهیل 
تجارت فرامرزی جهت استانداردسازی وتسهیل درتسریع اجرای قوانین 

تشکیل شده است که امیدواریم هرچه سریع ترمشکالت مربوطه در این 
رابطه رفع شود.

آیادرجهتتبادلاطالعاتیباگمرکهایاسازمانهایدیگر�
همکاریفیمابینیپیشبینیشدهیامیشود؟

ک���ه دراین خص���وص داشته ای���م امضا  بل���ه، ب���ه زودی تفاه���م نام���ه ای 
خواهد شد. کما اینکه باید اضافه کنم برای زیرساخت های الزم درتمام 
بن���ادر با مخاب���رات ی���ا راه آهن هماهنگی های���ی شده اس���ت و به دنبال 
ک���ه اززیرساخت ه���ای ماهواره ای نیزاستف���اده نماییم. به  این هستیم 
طورمث���ال پیگیر قراردادی با مخابرات هستی���م تا وضع موجود را بهبود 
بخشی���م و همانطورکه دربخشی از بنادر فیبر نوری ایجادکرده ایم امکان 
تعمیم فیبرن���وری به عنوان یک زیرساخت مه���م ومطمئن ارتباطی به 

محوطه های تمام بنادر کشور نیز امکان پذیر شود.

اینامرکیاتفاقخواهدافتاد!؟�
درهمین جا اعالم می کنم که تا اواسط وچه بسا اوایل سال 92؛ محوطه 
تم���ام بنادر سازمان از طریق فیبرنوری درارتباط خواهند بود. کما اینکه 
باید بر اینکه نکته اشاره کنم که استفاده از فیبرنوری در خود سازمان نیز 

در دستور کاراست تا دیگر با معضل قطعی اینترنت مواجه نباشیم.

آقایامامی،بهعنوانمتولیبرنامهریزیسازمانبنادر،درچه�
کهتم���امفرایندهایترخیص بازهزمانیم���یتوانیدقولبدهید
کاالییکمتقاضیبهکمکارتباطاتالکترونیکیوازدفترکارخود

اودنبالشود؟
 Gcoms ای����ن مهم از طریق تعامل بین دستگاهی وسامانه ه����ای مختلف
مقدور خواهد شد که البته به دالیلی از جمله طوالنی بودن استانداردسازی 
اسناد تجاری میان کلیه دستگاه هایی که به امر تجارت سروکار دارند از یک 
س����و و سازگاری و ارتباط میان زیرساخت های الکترونیکی آنها با یکدیگر از 
ک����رد اما ازپیگیری آن به هیچ  س����وی دیگر نمی توان زمان دقیقی را تعیین 
ک����رد. به طور مثال با پیگیری های به عمل آمده  وج����ه فروگذاری نخواهیم 
کن����ون طرح صدور شناسنامه دریانوردی با تعامل ستاد مبارزه با قاچاق  ا
کاال محقق شده، دیگر برای هرکدام از آنها نیاز به گرفتن استعالم از ریاست 
جمهوری و رجوع مشتریان به دستگاه های مختلف و انتظارهای طوالنی 

نیازی نیست. 
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ازنظرجنابعالیدلیلاستقرارنظاممدیریتکیفیتبراساس�
استانداردISO9001:2008درسازمانچهبود؟

گذشت���ه برخی از واحده���ا و ادارات سازمان، نسبت  ط���ی سال های 
گواهینام���ه تایید این  کیفی���ت و اخذ  ب���ه استق���رار سیستم مدیریت 
ک���رده بودند و به تدریج  گواهینامه اقدام  سیست���م از مراجع ص���دور 
ای���ن تفکر به سایر واحدها نیز تسری یافته و واحدها به استقرار این 
نظام به صورت جزیره ای و مستقل ترغیب شدند. اما سیستم های 
کارآیی و  مستقر به لحاظ وجود بخشی نگری و تفکر جزیره ای، عماًل 

اثربخشی الزم را نداشت.
کیفیت، برای انجام مأموریت های  اصواًل به نظر می رسد استاندارد 
سازمان ه���ای ب���زرگ دولت���ی و انحص���اری یکس���ری قی���د و بنده���ا و 
ل ایجاد می نماید  محدودیت هایی را به همراه دارد و به عبارتی اختال
لذا اینگونه سازمان ها تمایل چندانی به استقرار سیستم های نوین 
مدیریتی ندارند. با این وج���ود مدیر عامل محترم سازمان به دلیل 
داشت���ن نگ���رش سیستمی و رویک���رد فرآین���دی، پیاده س���ازی نظام 
کیفیت براساس استاندارد ISO9001:2008 را در دستورکار  مدیریت 
سازم���ان ق���رار داد و دفت���ر برنامه، بودج���ه و تح���ول اداری به لحاظ 
که برعه���ده دارد متولی استقرار سیست���م در ستاد سازمان  رسالت���ی 
ش���د و از ابت���دای تیرم���اه س���ال 1390 خورشی���دی طراح���ی و سپس 

کرد. پیاده سازی سیستم را آغاز 

ازاستقرارایناستانداردچهاهدافیدنبالمیشود؟�
کیفیت است،  که این استاندارد یك مدل مدیریتی با رویکرد  از آنجا 
لذا نهادینه شدن آن در سازمان مورد توجه است. بنابراین اهداف 
بسی���ار زی���ادی را می ت���وان ب���رای اج���رای آن ب���ه ص���ورت مستقیم و 
که مهم ترین آنها؛ یکپارچه سازی نظام  غیرمستقیم مدنظر قرار داد 
کلی���ه واحدهای ست���ادی تحت ی���ك سیستم  کیفی���ت در  مدیری���ت 
کیفیت یکپارچ���ه و متمرکز؛ استانداردس���ازی فعالیت ها و  مدیری���ت 
فرآینده���ا بر اساس رویک���رد فرآیندی و نگاه سیستم���ی به مدیریت؛ 
ایجاد توان کنترل فرآیندها براساس شاخص های فرآیندی با رویکرد 
بهب���ود مستم���ر؛ افزایش رضایت مشتری���ان سازم���ان؛ ارایه خدمات 
کارکنان؛ تصمیم گی���ری واقع گرایانه  کیفی���ت باالتر؛ مشارکت موث���ر  با 
براس���اس اطالعات دریافت شده از خروجی های فرآیندها و خدمات 
سازم���ان و بازخ���ورد مشتری���ان و نتایج ارزیاب���ی تامین کنندگان و در 

نهایت پایین آوردن میزان خطا در ارایه خدمات سازمان است.

ب���هنظرجنابعال���یچالشهایاجرایای���نسیستمبهطور�
کدامم���واردب���ودهوچ���هاقدامات���یجهترف���عآنها عم���ده

گرفت؟ صورت
کیفیت به ص���ورت یکپارچه،  چال���ش عم���ده استقرار نظ���ام مدیریت 
تغیی���ر رویک���رد بخشی و وظیف���ه ای به رویکرد فرآین���دی و سیستمی 
ب���ود. ب���ه دلیل نگ���رش سطح���ی و جزئی ب���ه استقرار سیست���م، عمال 
فرآیندها، شاخص ها، خدمات، مشتریان و تأمین کنندگان در دامنه 
مح���دودی شناسای���ی و تعریف ش���ده بود و شاخص ه���ای فرایندها 
ک���ه جهت رفع مشک���الت و چالش ها دو  عم���اًل نتیجه بخ���ش نبودند 
کارگروه اجرایی  گام، تشکیل  گرفت. نخستین  اقدام اساسی صورت 
کل، تح���ت عنوان  ک���ه با انتخ���اب نمایندگ���ان ادارات  سیست���م بود 
کیفیت ستاد آغاز شد و با  کارگروه اجرایی سیستم مدیریت  اعض���ای 
ک���ردن رویکردها و مفاهیم  کالیبره  ارای���ه آموزش های مستمر جهت 
کارگروه اجرایی ادامه  کلیه سطوح از طریق اعض���ای  و تس���ری آن به 
گام، برگ���زاری جلسات و نشست ه���ای اختصاصی با  یاف���ت. دومین 
ک���ه خوشبختان���ه با ایجاد  کارکن���ان و مدی���ران میان���ی و اجرایی بود 
کار رون���د مناسب خود را  کلیه همک���اران، اجرای  تعام���ل مناسب با 

کرده و ادامه یافت.  پیدا 
در همی���ن جا الزم می دان���م از حمایت های وی���ژه مهندس صدر در 
کارساز و حض���ور موثر در جلسات  رفع چالش ه���ا، ارایه رهنمودهای 
تعیی���ن  و  فرآینده���ا  شناسای���ی  در  ریزبین���ی  و  مدیری���ت  بازنگ���ری 

کنم. کارکنان سپاسگزاری  شاخص ها و ایجاد انگیزه در 

کیفیتب���هصورت� ب���اتوجهب���هاستق���رارسیست���ممدیریت
ب���ا برخ���وردی چ���ه سازم���ان، ست���اد سط���ح در یکپارچ���ه
کهپی���شازای���ندربرخ���یازمعاونتهانظیر سیستمهای���ی
معاون���تتوسع���هوتجهی���زبن���ادرومعاون���تام���وردریای���ی،
گرفتونح���وهادامهفعالیت پیادهس���ازیش���دهبود،انج���ام

آنهاچگونهاست؟
کار جهت پیشگی���ری از ایجاد تداخ���ل، هیچ گونه فشاری  در ش���روع 
ب���رای ع���دم اج���رای ای���ن سیستم ه���ا در معاونت ه���ا اتخ���اذ نش���د و 
گذار شد.  تصمی���م درخصوص اجرا یا عدم اجرای آنها به معاونین وا
کار و مشاهده روند مناسب و دقیق انجام  خوشبختان���ه با پیشرفت 
که قباًل به ص���ورت مستقل نسبت به اجرای  ام���ور، همه واحدهایی 
کرده بودند موافق با جریان یکپارچگی سیستم  ای���ن سیستم اقدام 

مص��احبه
نماینده مدیریت در سیستم کیفیت ستاد سازمان بنادر و دریانوردی در گفت وگو با »بندر و دریا« عنوان کرد:

عزم سـتادی برای الگو کردن
 سـازمان بنادردر نظام مدیریتی نوین
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کیفیت ستاد سازم���ان همراه  ش���ده و در اج���رای سیستم مدیری���ت 
شدند، که همین جا الزم می دانم از این تصمیم خردمندانه مدیران 
کنم. که صرفه و صالح سازمان را مبنا قرار دادند، سپاسگزاری  ارشد 

پشتیبان���یوتعام���لمدی���رانارش���د،میان���یواجرای���یو�
کارکنانسازمانیرادراج���رایاینسیستمچگونه همینط���ور

ارزیابیمیکنید؟
از آنج���ا که اج���رای موفق سیستم های مدیریتی در ه���ر سازمانی منوط 
کارکنان است، این پروژه نیز با حمایت  به پشتیبانی مدیران و مشارکت 
مدی���ران ارشد سازمانی به ویژه مهندس صدر مدیرعامل سازمان بنادر 
آغ���از شد. وجود تفکر سیستم���ی و رویکرد فراین���دی در وی باعث شد تا 
در ط���ول پروژه نیز از حمایت های او برخ���وردار باشیم. پیگیری مجدانه 
اعضای هی���ات عامل در اجرای موثر ای���ن سیستم، حساسیت مدیران 
میانی و اجرایی در طرح ریزی صحیح و فنی نظام و همکاری صمیمانه 
کارگروه اجرایی نظام  کارکن���ان سازمان به ویژه پشتکار و همت اعض���ای 
مدیریت کیفیت ستاد، باعث شد تا بر مشکالت پدید آمده به خوبی فایق 

آییم و بتوانیم سیستمی مناسب را طرح ریزی و اجرا کنیم. 

چ���هبرنامههاییبرایاستمراراج���رایمؤثراینسیستمو�
بهبودآندردستاقدامدارید؟

تجربه نشان داده است که سازمان ها پس از اخذ گواهینامه سیستم های 
مدیریتی، تا مدتی از اجرای الزامات فاصله گرفته و مجدداً هنگام انجام 
ممیزی های ادواری فعالیت خود را آغاز می کنند. براساس همین تجربه 
اواًل سعی شده تا طرح ریزی سیستم به گونه ای انجام گیرد که با انجام 
ام���ور ع���ادی روزانه، الزامات سیستم نی���ز پیاده سازی ش���ود و ثانیًا دفتر 
برنام���ه، بودجه و تح���ول اداری طبق برنامه ریزی انجام شده، همچنان 
پیگیری های الزم را در دوره های اندازه گیری و تحلیل فرآیندها و خدمات 
ب���ه عم���ل آورده و گزارش ه���ای الزم را ب���ه مدی���ران و کارکن���ان ارایه  کند و 

همچنین پروژه های بهبود براساس نتایج اجرای فرآیندها تعریف شود.

کش���ورنظاممدیریت� باتوج���هبهاینکهتقریب���ًا همهبنادر
یکپارچ���ه)IMS(راازساله���ایقب���لب���هاج���راگذاشتهاند،

اثربخشیآنهاراچگونهارزیابیمیکنید؟
اجرای ای���ن سیستم ها به لحاظ استانداردسازی فعالیت ها و تحت 
کنت���رل ق���راردادن آنه���ا از طری���ق اندازه گی���ری شاخص ه���ای زیست 
محیط���ی، ایمنی و بهداشت شغلی و فرآیندها یقینًا برای هر بندر به 
کرده است.  ط���ور مستقل اثربخش بوده و ارزش اف���زوده ای را ایجاد 
گذشت زمان اج���رای این سیست���م در برخی از  ول���ی ب���ه تدریج و ب���ا 
بنادر بنا ب���ه دالیلی همچون بی انگیزگی، ع���دم پشتیبانی مدیران و 

... از پویایی الزم برخوردار نیست. 
ب���ا توجه ب���ه پیاده سازی نظ���ام مدیری���ت یکپارچ���ه )IMS( در بنادر 
ب���ه ص���ورت مستق���ل و استف���اده آنه���ا از مشاوری���ن و موسسه های 
گواهینام���ه مختل���ف، عم���اًل ع���الوه ب���ر ع���دم یکپارچگ���ی در  ص���دور 
ساخت���ار سیستم ه���ا، عمدتًا بی���ن فرایندهای مشاب���ه در همه بنادر 
ک���ه در برخورد  نی���ز هماهنگ���ی خوبی ایجاد نش���ده است؛ به طوری 
ب���ا مشتریان بن���ادر مختلف در خص���وص فرآینده���ای مشابه، شیوه 
یکسانی اتخاذ نشده و هر بندر بسته به شرایط و دیدگاه های خاص 
خ���ود نسبت ب���ه ارای���ه خدمات اق���دام می کن���د و عماًل بی���ن بنادر و 

مشتریان تعامل موثر و سازنده ای ایجاد نشده است. 
ب���ه همی���ن دلی���ل مصوب���ه ای از هی���ات عام���ل سازم���ان دریاف���ت و 
برنامه ریزی الزم ب���رای هماهنگ سازی سیست���م مدیریت یکپارچه 

انج���ام ش���د ت���ا ع���الوه ب���ر ایج���اد انگی���زه، ب���ا بازنگ���ری در فرآیندها و 
شناسای���ی شاخص ه���ای مناس���ب و موث���ر، بست���ر مناس���ب جه���ت 
ارزیاب���ی عملک���رد بن���ادر فراهم شود و بت���وان نسبت ب���ه اندازه گیری 
گام های بهبود مؤثر را  ک���رده و  می���زان انطباق اجرا با الزامات اقدام 
کلیه بنادر  کلی هماهنگی الزم را در سطح  کرد و به طور  پیاده سازی 

تابعه به اجرا درآورد.

برنام���هشم���ابهعن���وانمتول���یاستق���رارنظامه���اینوین�
مدیریتیدرسازمان،برایایجادارتباطسیستمیبینبنادرو

تعاملاثربخشآنهاچیست؟
گام، عارضه یابی و شناخت  برای ایجاد ارتباط موثر بین بنادر، نخستین 
وضعیت���ی بود که با همکاری مشاور مستقل و از طریق مراجعه به بنادر، 
ارزیابی وضعیت آنها مبتنی بر الزامات استانداردهای سه گانه انجام یافته 
و بن���ادر بر اساس امتی���ازات کسب شده دسته بندی شدند، نتیجه این 
ارزیابی در جلسه شورای مدی���ران سازمان با حضور مدیران ارشد بنادر 
مطرح و پشتیبانی شد و تعامل مثبت آنها در اجرای اثربخش IMS مورد 

کید قرار گرفت. تا
تعام���ل مدی���ران میانی بن���ادر، ایجاد فرهن���گ نگاه یکپارچ���ه و پذیرش 
مسوولیت همزمان هر سه سیستم توسط کارکنان و مسووالن فرآیندها 
و همچنین احصای شاخص های مناسب، کارا و اثربخش برای فرآیندها 
با رویکرد هر سه سیستم و مواردی از این دست، برنامه هایی است که در 
راستای بسترسازی فرهنگی و نهادینه کردن IMS بنادر مد نظر قرار دارد.

از بع����د اجرایی، هماهنگ کردن فرآیندهای اختصاصی و عمومی مشترك 
ب����ا همکاری کلیه بن����ادر، در راستای برخورد یکسان ب����ا مشتریان و افزایش 
رضایت آنان گام بسیار مهمی است که مد نظر این دفتر قرار دارد، عالوه برآن 
ایج����اد بسترهای مناسب فرهنگی، ساختاری، سیستمی و فرآیندی برای 

هدف گذاری و ارزیابی بنادر بر اساس یك برنامه جامع در دستور کار است.
گ���اه و مسلط در سطح ستاد  ب���ا در اختیار داشتن نیروهای متخصص، آ
و بن���ادر، امیدواریم با موفقیت در اجرای این طرح و نهایتًا ایجاد ارتباط 
بین IMS یکپارچه شده کلیه بنادر و نظام مدیریت کیفیت ستاد، نظامی 
کرده و سازمان بنادر و دریانوردی را به  قوی، اثربخش و ارزش افزا را برقرار 
عن���وان یك الگوی موفق در تعالی سازمانی و به کارگیری نظام های نوین 

مدیریتی در سطح ملی و منطقه ای معرفی کنیم.  



پیشخوان مجازی
بخش حمل و نقل دریایی

ماهنامه بندر و دریا بر این باور است كه  عمده مشكالتی كه پیش روی توسعه 
بخش حمل و نقل دریایی كشور است ناشی از فراوانی ، پیچیدگی وتعارض 

قوانین و مقررات مربوطه و بخشی نگری دستگاههای مرتبط با تجارت خارجی 
كشور است. با توجه به حساسیت موضوع دریافت تجربیات و نقطه نظرات 

فعاالن این عرصه و صاحب نظران و كارشناسان برای پیگیری و طرح بحث در 
ماهنامه ضروری است. 

از این رو بنا به درخواست خوانندگان محترم ماهنامه بندر و دریا به ویژه صاحبان كاال ، 
خطوط كشتیرانی و نمایندگی های آنان مبنی بر طرح سئواالت و مشكالت پیش روی 
حمل و نقل دریایی و درج آن در ماهنامه، این نش�ریه اقدام به راه اندازی پیش�خوان 

مجازی به منظور دریافت سئواالت و پیگیری مطالبات تمامی عزیزان نموده است. 

از این شماره چشم به راه دریافت مسایل و 
مشكالت فعالیت های تجاری شما از طریق آدرس 

bandarvadarya.pmo.ir هستیم. 



کشوره���ای عربی حاشیه خلیج فارس و دری���ای عمان با هدف افزایش 
ح های متعددی  کاالهای غیرنفتی طر سه���م خود از تجارت روبه رشد 
گزارش گمرک  را ب���رای ایجاد یا توسعه بنادر خود در دست دارند. بنا به 
امارات متحده عرب���ی، در 8 ماهه سال 2012 حجم تجارت غیرنفتی به 
ک���ه 19 میلیارد دالر از م���دت مشابه سال قبل  189 میلی���ارد دالر رسی���د 
گذشته بیشتر شد و  بیشتر اس���ت. صادرات 49 درصد نسبت به س���ال 
از 20/6 میلی���ارد دالر در س���ال 2011 ب���ه 31 میلی���ارد دالر در س���ال 2012 
 Seatrade مس���وول Chris Hayman رسی���د. به همین دلیل بن���ا به گفته
ح های توسعه  کشورهای منطقه نسبت به سرمایه گذاری گسترده در طر
ح زیر است: حمل ونقل بندری اقدام کرده اند که تعدادی از آنها به شر
توسعه ظرفیت ترمینال 3 بندر جبل علی به 19 میلیون TEU در سال.

که پس از تکمیل در  کانتینری بندر خلیفه در ابوظبی  ساخت ترمینال 
سال 2030 ظرفیت سالیانه آن 15 میلیون TEU خواهد بود.

ح توسعه 750 میلی���ون دالری بندر ملک عبدالعزی���ر در شهر دمام  ط���ر
 High( کانتین���ری پیشرفته که شامل دومین ترمینال  کشور عربست���ان 

Tech( به ظرفیت 1/8 میلیون TEU  خواهد بود.
 Jizan( در جن���وب ش���رق عربست���ان، پ���روژه شه���ر اقتص���ادی جی���زان
ح های زیرساخت���ی بندری است  ک���ه مشتم���ل بر طر  )Economic City

 )Dhiba( کش���ور، در بندر ظیب���ا ش���روع و همزم���ان در شم���ال غ���رب آن 
ترمینال کانتینری جدیدی با سرمایه گذاری 46/4 میلیون دالر احداث 

خواهد شد.
در بن���در صنعت���ی مل���ک فه���د در منطقه جبی���ل عربست���ان )محدوده 
کانتینری جدید به ارزش 38/4 میلیون دالر  خلیج فارس(، دو ترمینال 
ساخته می شود، در حالی که در بندر جده تا سال 2016 پیش بینی رشد 

عملیات کانتینری سالیانه 10/9 درصد می شود.
له را با سرمایه گذاری معادل  کشور عمان، تاسیسات موجود در بندر سال
143 میلیون دالر و با هدف ساخت بندر هاب دریایی - هوایی توسعه 
می ده���د. ع���الوه بر توسع���ه بندر سوه���ار، همزمان ف���از اول شبکه ملی 
کیلومتر بنادر دق���م، مسقط و سوهار را به یکدیگر و  ریل���ی به طول 1061 

همچنین خط ریلی بندر سوهار را تا مرز امارات وصل می کند.
کش���ور قطر پروژه عظیم بندری به ظرفی���ت نهایی 6 میلیون TEU و به 
ارزش 7/1 میلی���ارد دالر را در نزدیکی منطقه صنعتی و بندری مسائید 
)Messaid( در دس���ت ساخ���ت دارد و انتظار می رود تا س���ال 2016 آن را 

افتتاح کند. 
منبع خبر
http://www.mtect.info

ی عظیم بنادر حاشیه جنوبی خلیج فارس و دریای عمان در دوران رکود اقتصادی؛ سرمایه گذار

آمادگی برای ورود به دوران رونق اقتصاد ی

 شـــــــــماره 198    -    بهمن ماه 1391

27



مــاهــنـامـه عـلمی، تحـقـيـقـاتــی

28

که بتواند این هدف را  درح���ال حاضر بندری 
در عراق محقق کند وجود ندارد. حتی بندری 
ک���ه بتواند پاسخگ���وی نیازه���ای داخلی این 
کشور باشد هم تاسیس نشده است. در حال 
حاض���ر مهم ترین بندر ع���راق، بن���در ام القصر 
ک���ه در جنوب اروند رود ق���رار دارد. این  است 
بن���در حتی در صورتی که به طور کامل توسعه 
یابد، ب���از ه���م نمی تواند به عن���وان یک بندر 
کن���د، چرا که نه تنها  کانون���ی در منطقه عمل 
کشتی های بزرگ را ندارد،  قابلیت پهلودهی 
بلکه نمی تواند سیر واردات کاال به عراق را نیز 

به طور کامل پاسخگو باشد. 
که در ح���ال حاضر  گ���زارش، از آنجا  بنابرای���ن 
ک���ل نفت ع���راق از طری���ق بنادر  81 درص���د از 
کشور صادر می شود، عمده ترین  جنوبی این 
که به  ک���اال در عراق نف���ت است  و مهم تری���ن 
می���زان 1/4 میلی���ون بشک���ه در روز از طری���ق 
ترمینال های نفتی در بنادر جنوبی این کشور 

صادر می شود. 

کااله���ای غیرنفتی صادرشده از طریق 
بنادر جنوبی عراق :

گندم   )40 درصد(
کاالی کانتینری  )14 درصد(
سیمان  )13 درصد(
شکر   )12 درصد(
)11 درصد( برنج   

کل ظرفیت بن���ادر عراق در  در حال حاض���ر 
ح���دود 19 میلی���ون ت���ن در سال اس���ت، در 
کش���ور ساالن���ه 30 میلیون  حال���ی  ک���ه ای���ن 
ک���اال وارد می کند، لذا بخ���ش اعظمی از  تن 
کشور از طریق بنادر منطقه وارد  کاالی این 
کشور حمل  شده و از طری���ق زمینی به این 
می ش���ود. تقاض���ا ب���رای واردات و صادرات 
کشور نیز در حال افزایش است.  کاال در این 
که در جنوب بصره  دولت عراق جزیره فاو را 
ق���رار دارد، ب���ه عن���وان مح���ل اح���داث بندر 
کرده اس���ت. ساخت بندر در  جدی���د تعیین 
این محل قابلیت تبدیل شدن به یک بندر 

بین الملل���ی و اتصال خلیج ف���ارس و شمال 
هن���د را به شمال آسی���ا و اروپا توسط شبکه 
کشور ترکیه را دارد. بندر الفاو  ریلی از طریق 
در ح���ال حاضر توس���ط شرکت بن���ادر عراق 
)GCIP( اداره می ش���ود. ای���ن شرک���ت اداره 
سای���ر بن���ادر تج���اری ع���راق را نیز ب���ر عهده 
دارد. وزارت حمل ونق���ل عراق ساخت یک 
کانتینری با 50 ت���ا 100 اسکله را در  ترمین���ال 
ک���رده است. هزینه فاز  ای���ن محل پیشنهاد 
ح 4 میلیارد پوند برآورد شده و  اول ای���ن طر
ح اولیه ساخت 15 اسکله در مدت 2  در ط���ر

سال پیش بینی شده است. 
از  پ���روژه  ک���ل  سرمایه گ���ذاری  نهای���ت  در 
جمل���ه زیرساخت ه���ا، شبکه ریل���ی، انبارها 
و تجهی���زات بن���دری 10 تا 14 میلی���ارد پوند 
ب���رآورد می ش���ود. وزارت حمل ونق���ل ع���راق 
اظه���ار تمای���ل رسمی برای اج���رای پروژه را 
ح در سال  از طری���ق متقاضیان اجرای ط���ر
ک���رد ام���ا ب���ا ای���ن ح���ال این  2005 دریاف���ت 
ح در آن سال اجرا نشد. در اواخر فوریه  ط���ر
سال 2009، ای���ن وزارتخان���ه از عالقه مندان 
اج���رای پروژه دع���وت به عم���ل آورد. وزارت 
حمل ونقل عراق پروژه مذکور را با مشارکت 
بخ���ش دولت���ی و خصوص���ی اج���را می کن���د. 
ک���ه این  دول���ت ع���راق پیش بین���ی می کن���د 
کاالهایی  بن���در در نهای���ت بتواند با ج���ذب 
کویت، سوریه و  که در حال حاض���ر در بنادر 
کشور می آیند،  ترکی���ه تخلیه شده و به ای���ن 

کند.  هزینه های خود را جبران 
همچنی���ن دول���ت ع���راق در نظ���ر دارد بندر 
جدی���د الفاو را ب���ا استانداردهای سال 2011 
بس���ازد، ن���ه ب���ا استانداردهای اواخ���ر دهه 
1970. ای���ن بن���در ب���ه لح���اظ ظرفی���ت قادر 
کانتینری نسل 8  کشتی ه���ای  خواهد ب���ود 
کنونی  کن���د، در حالی ک���ه بن���ادر  را پذی���رش 
ع���راق چنین قابلیتی ندارن���د. بندر ام القصر 
که آبخور 12  کشتی های���ی را  می توان���د صرفا 
کند. در حالی که بندر  متر دارند را پهلودهی 
کشتی هایی با  جدید الفاو قادر خواهد بود 

آبخور بیشتر را پذیرش نماید.

فرصت های سرمایه گذاری در بندر الفاو عراق
درح���الحاض���رکشورع���راقنیازمن���دبندریاستکه
بتواندپاسخگویوارداتوصادراتکاالبهاینکشور
ک���هبهتجهی���زاتمدرن ازطری���قدریاباش���د؛بندری
کانتین���ریمجهزب���ودهونیازروب���هافزایشحملونقل
که کند.هرچند کاالرابهاینکشورتامی���ن کانتین���ری
کشوره���ایهمسای���هاینکش���ورمانندای���رانوکویت
کن���ونسرمایهگ���ذاریهنگفت���یدرای���نخص���وص تا
کردهان���د،ام���اای���نامرکافیب���هنظرنمیرس���د؛عراق
کهبتواندبابن���درجبلعلیدر نیازمندبن���دریاست
جن���وبخلیجفارسکهبهعن���وانیکبندرکانونیدر
کانتینریمطرحبودهودرزمرهبنادر زمینهحملونقل
کانتین���ریمهمدنیاق���راردارد،بهرقابتبپ���ردازد.این
بندربایدقابلیتخدماتدهیبهبازارهایمنطقهای
وحت���یجهان���یراداشتهباش���د.کشورعراقب���ابازار
ک���هداردونیزموقعیتمناسباستراتژیکدر وسیعی
کهب���هتازگیایجاد منطق���هوزیرساخته���ایامنیتی
کرده،ازشرایطمناسبیب���رایتحققاینامربرخوردار
است.اینکشورباشبکهریلیمدرنوتجهیزاتبهروز
میتوان���دمدتزمانترانزیتکاالازمنطقهشرقآسیا

بهاروپارابهطورقابلتوجهیکاهشدهد.

سیدمصطفی هاشمی
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بن����در کنونی الفاو در دهه 1970 به شدت مورد استفاده قرار می گرف����ت، اما در دهه 1980 در 
جری����ان جنگ ایران و عراق به شدت آسیب دی����د. این بندر در حال حاضر به دلیل وجود 
الشه کشتی های مغروق، می تواند کشتی ه����ای کوچک را پذیرش نموده و عمدتا توسط 
صیادان برای فعالیت شیالت مورد استفاده قرار می گیرد. با این وجود، شرکت بنادر عراق از 

ک سازی کنند.  پیمانکاران ترک دعوت کرده که در اروندرود الشه کشتی های مغروق را پا

طرح های توسعه بنادر عراق 
عبدالجبار اسماعیل، وزیر حمل ونقل عراق اظهار داشت که وزارتخانه اش برای کلیه بنادر 
ع����راق طرح توسع����ه تدوین کرده است و به دنبال ج����ذب شرکایی جهت سرمایه گذاری و 

مدیریت بنادر عراق هستند. 

بندر ام القصر
یکی از طرح های توسعه بنادر عراق، ساخت 13 پست اسکله چندمنظوره با کاربری تجاری 
کن اداری و انبار و زیرساخت های حمل کاال است.  همراه با نصب تجهی����زات، ساخت اما

این اسکله ها شامل اسکله های کانتینری، جنرال کارگو و رو-رو هستند.
ب����رای اینکه ظرفیت کانتینری این بندر به 2 میلیون TEU برسد،  نیازمند ساخت 4 پست 
کانتینری با ظرفی����ت 500 هزار TEU است. در طرح توسعه این بندر ظرفیت نهایی  اسکله 

4/2 میلیون TEU پیش بینی شده است.
وزارت حمل ونقل عراق یك شرکت مشاور آمریکایی را به منظور مساعدت فنی برای نوسازی 
بندر ام القصر انتخاب کرده است. در واقع با این گام این وزارتخانه از شرکت های بین المللی 

برای توسعه، سرمایه گذاری و عملیات این بندر دعوت به عمل آورده است.
بندر ام القصر به شبکه ریلی و جاده ای دسترسی مناسبی دارد و از امکان دریافت خدمات 

در زمینه های مختلف از جمله انرژی برخوردار است.

خورالزبیر
وزارت حمل ونقل عراق همچنان در نظر دارد ظرفیت کنونی خورالزبیر که 4 میلیون تن در 
سال است را با ساخت 13 پست اسکله به دو برابر برساند. در میان این 13 پست اسکله، 4 

پست اسکله کانتینری و یك پست اسکله رو-رو با تجهیزات کامل پیش بینی شده است. 

)Maamir( بندر مامیر
بازس����ازی و نوس����ازی یك پست اسکله 100 هزار تنی جن����رال کارگو که قادر به پاسخگویی به 
کشتی های کوچك است، در این بندر پیش بینی شده است. اسکله مذکور در جریان جنگ 
ایران و عراق در سال 1980 تخریب شد. این بندر برای ارسال مستقیم کاال به بصره مناسب 

بوده و در منطقه ای واقع است که اسکله ای در آنجا وجود ندارد.

)Abu Floos( بندر ابوفلوس
مدیریت و بهره برداری از 3 پست اسکله در بندر ابوفلوس همراه با توسعه این بندر با هدف 
ارتقای ظرفیت آن به میزان 750 هزار تن نیز یکی از طرح های توسعه بنادر عراق است. این 
کرانه غربی رودخانه اروند واقع است، 20 کیلومتر با بصره فاصله دارد. این بندر  بندر که در 
تنه����ا بندری است که در اروندرود واقع ب����وده و در سمت کشور عراق واقع است و ظرفیت 

مناسبی برای پهلودهی کشتی ها دارد.

)Al-Maaqal( بندر المکل
یکی دیگر از طرح های توسعه بنادر عراق مدیریت و بهره برداری از 15 پست اسکله بازرگانی 
در این بندر با ظرفیت 250 هزار تن در سال است. بندر المکل )Al-Maaqal( دارای انبارهای 
رو باز و مسقف برای ارایه خدمات بندری به صاحبان کاال است. در پی وقوع جنگ ایران 

و عراق، بخشی از این بندر تخریب شده و در حال حاضر ظرفیت این بندر محدود است.
کن����ار توسع����ه و بازسازی بنادر عراق، فرصت سرمایه گ����ذاری در سایر بخش ها نیز  وجود  در 
خواه����د داشت که از آن جمله می توان به ساخت هتل، خط����وط راه آهن برای حمل کاال، 
اح����داث جاده، نیروگاه ب����رق و غیره اشاره کرد. شرکت مدیریت بنادر ع����راق )GCIP( جهت 
تامین تجهیزات الزم برای بنادر این کشور مناقصه برگزار می کند. از ابتدای سال 2009، این 
شرکت مناقصه های متعددی را برای تامین تجهیزات بنادر ام القصر و خورالزبیر برگزار کرده 
است که از جمله می توان به تجهیزات تخلیه و بارگیری و تجهیزات کانتینری، آتش نشانی 
ب����رای بن����در Al-Maqaal و تجهیزات ب����رق برای بهبود وضعیت روشنای����ی در ورودی بندر 

ام القصر و خورالزبیر اشاره کرد. 







کشور� کزجمعیتیواقتص���ادی باتوج���هبهموقعیتمکان���یمرا
وهمچنی���نامکان���اتمتن���وعدرسایرکشوره���ابهوی���ژهکشورهای
همسایهآیازمین���هوامکانتوسعهگردشگریدریاییوجابهجایی

مسافردرکشورازطریقدریاوجوددارد؟
گردشگ���ری و جابه جایی  نه تنه���ا زمینه آن وج���ود دارد، بلکه مسیر توسعه 
مسافر دریایی نیز هموار شده است. در سال 1385 خورشیدی وقتی بحث 
ح کردم، خیلی ها با این نظر  مسافرت ه���ای دریایی را در سازمان بنادر مطر
مخالف بودند و می گفتند این جزو وظایف ما نیست. در آن زمان ما حدود 
4/5 میلیون نفر- سفر دریایی داشتیم که االن این رقم بیش از دو برابر شده 
است. در حال حاضر ما ظرفی���ت الزم را برای توسعه مسافرت های دریایی 
ایجاد کرده ایم. نکته کلیدی که باید به دقت مورد توجه قرار گیرد این است 
ک���ه مردم ب���ا خیال راح���ت و دور از هرگونه نگرانی ب���ه مسافرت های دریایی 
بروند. مسافر، پی���ش از سفر وقتی مطمئن شود امکانات رفاهی اش تامین 
گر دریا توفانی شد و سفر به تعویق افتاد، به  که ا اس���ت، دیگر نگران نیست 

کجا برود؟ چون پیش بینی های الزم برای این منظور صورت گرفته است.
با هماهنگی سازمان گردشگری به راحتی تورهای گردشگری و دریایی قابل 
که بخش آژانس های  کار هنگامی میسر است  راه ان���دازی است و البته این 

دریای���ی شکل بگیرد. بسیاری از م���ردم کشور عالقه مندند که با شناورهای 
پیشرفته سفرهای راحت دریایی داشته باشند.

آی���ااینامکان���اتبایدتوس���طنهاده���ایدولتیایج���ادشودیا�
بخشخصوصیباتوجهبهتقاضایبازاراینامکاناترافراهمکند؟
ما آمادگی کامل داریم تا جهت توسعه سفرهای دریایی و گردشگری ساحلی 
به بخش غیردولتی تسهیالت بدهیم. خطوط کشتیرانی در بخش خصوصی 
می توانند سرمایه گذاری کرده و مثل آژانس های گردشگری یا مسافرتی کار را 
شروع کنند. همانطور که آژانس های هواپیمایی برای مسافران بلیت و هتل 
رزرو می کنند، آژانس های مسافرت های دریایی هم می توانند ایجاد شوند و 
در این زمینه فعالیت نمایند و مسافر کشتی باید مثل مسافر هواپیما بلیت 
کشتی رابتواند از قبل آماده کند. فرض کنید خانواده ای می خواهد با کشتی 
از بندر لنگه به کیش برود. این شخص باید بلیت کشتی را از قبل رزرو کرده 
گر دریا توفانی شد، مسافر باید محلی  باشد تا به مشکل برنخورد. در ضمن ا

را برای اسکان داشته باشد تا در بین راه سردرگم نشود. 
آژانس های گردشگری مسافرت های دریایی باید امکانات الزم را برای ارایه 
خدمات مبدا- مقصد به مسافران ارایه دهند و اینطور نباشد که مردم زمان 
طوالن���ی را در ص���ف بگذرانن���د و امکاناتی برای ارایه خدم���ات به آنها وجود 

نداشته باشد.
یکی از زمینه های مسافرت های دریایی تورهای ساحلی است که می تواند 
بین بنادر کشور صورت پذیرد. به عنوان مثال، بین بندرعباس و جزایر کیش 
کرده و  کروز می توان���د در بندرعباس مسافرگیری  و قش���م و هرمز یک شناور 
کشتی به هتل  کند و دیگر نیازی نیست مسافران این  کیش پهلوگیری  در 
که  برون���د. چون این کشتی مجهز ب���ه امکاناتی شبیه هتل است. هنگامی 
کیش پهلوگیری می کند، مردم از فرصت استفاده می کنند و  کروز در  کشتی 
ب���ه بازار می روند و پس از خرید و دید و بازدید از مناطق دیدنی جزیره برای 
کابین های خودشان برمی گردند. مردم می توانند با این نوع  استراح���ت به 
کشتی هم  کشتی ها ع���ازم تورهای یك هفته ای شون���د و از امکانات رفاهی 
استفاده کنند. برخی از مردم مبالغ زیادی را هزینه می کنند تا به کشورهای 
کنند،  دیگ���ر برون���د و با  اینگونه کشتی ه���ا مثال بین دانم���ارک و بلژیک سفر 
چ���ون ما این امکانات را در داخل کشورمان ایجاد نکرده ایم. خیلی از افراد 
حاضرن���د به هم���راه خانواده هایشان به یك سفر دریای���ی بروند. بسیاری از 
گردشگ���ری سالم هستند. آنه���ا می خواهند به همراه  م���ردم ما دنبال سفر 
گر ما این امکانات  خان���واده خود سفرهای خاطره انگیزی داشته باشند و ا
کنیم، سفرهای دریایی را انتخاب می کنند. در تعطیالت  کش���ور فراهم  را در 
کنید، خیلی ها  گر این امکانات رفاه���ی و مسافرتی را در ایران تامین  ن���وروز ا
کشور از سفره���ای داخلی دریایی  ج از  ترجی���ح می دهند برای سفر به خ���ار
استفاده کنند. ما آمادگی داریم به بخش خصوصی این مجوز را بدهیم تا در 

ح شد: ی و مدیرعامل سازمان بنادر و دریانودی مطر در گفتگو با معاون وزیر راه و شهرساز

تحول چشمگیر 
در توسعه حمل ونقل مسافرت های دریایی
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کنار ساحل هتل و مارینای تفریحی بسازد یا امکاناتی مثل رستوران دریایی، 
کند. مطمئن  پیست قایق سواری و حوضچه جهت ورزش های آبی ایجاد 

باشید مردم از این امکانات استقبالی چشمگیر خواهند داشت. 
ما در جنوب کشور مناطقی داریم که از استعداد باالیی برای سرمایه گذاری در 
زمینه گردشگری برخوردارند. امکانات قابل توجهی هم در شمال کشور وجود 
دارد. ب���ه عنوان مثال، در بن���در انزلی ترمینال مسافرتی داریم. در بندر نوشهر 
امکانات���ی داریم که به راحتی می توان یك خط کشتیرانی را در آنجا راه اندازی 
ک���رد تا مسافرینی که به مسافرت های داخل کشور عالقه مندند، از بندر انزلی 
ب���ه نوشهر یك سفر تفریحی دریایی داشته باشند. در سواحل و بنادر جنوبی 
کشور هم با تاسیسات و امکانات الزم مسافرت های دریایی ایجاد شده است. 
ما در حال حاضر با امکاناتی که فراهم کرده ایم، ظرفیت جابه جایی 13 میلیون 
گر بخش غیردولتی و خصوصی هم تمایل  کرده ایم. ا مسافر را در بنادر ایجاد 

داشته باشد و سرمایه گذاری کند، امکانات بیشتر و بهتری فراهم می شود.

ک���هتعدادسفرهای� شم���ادرمصاحبههایخ���وداظهارکردهاید
دریای���یدربسی���اریازکشورهاکهازنظرنسب���تمرزآبیبهخشکی

وضعیتمشابهمارادارند،بهمراتبباالترازآمارکشورماست؟
در مطالعه ای که ما برای ترسیم چشم انداز حمل ونقل مسافری دریایی انجام 
دادی���م، وضعیت مسافرت های دریایی را با کشورهای دیگر که از نظر نسبت 
ط���ول مرزه���ای دریایی به مرزهای خشکی شبیه م���ا بودند مقایسه کردیم و 
متوجه شدیم که برخی از آنها به اندازه جمعیت کشورشان جابه جایی مسافر 
دریایی دارند. یعن���ی وقتی ما 74 میلیون نفر جمعیت داریم، باید ساالنه 74 
ک���ه تعداد جابه جایی  میلی���ون نفر مسافر دریای���ی داشته باشیم. در صورتی 
مسافری���ن دریای���ی در سال 90 براب���ر با 10 میلی���ون و 200 هزار نفر ب���وده است، 

بنابراین ما برای کار و سرمایه گذاری در این زمینه نیاز به توسعه بیشتر داریم. 
البته ما در توسع���ه ظرفیت ها و ایجاد امکانات برای سفرهای دریایی همه 
اقش���ار م���ردم را م���ورد توجه ق���رار داده ایم تا ه���ر مسافری متناس���ب با توان 
اقتص���ادی اش بتواند از امکان���ات استفاده کند و این طور نباشد که بگویند 

سفرهای دریایی مربوط به افرادی خاص است. 
کنیم که هرکس به ان���دازه توان اقتصادی که  م���ا باید شرای���ط را طوری مهیا 
گ���ر این امکانات فراهم  دارد، از امکان���ات گردشگ���ری دریایی استفاده کند. ا
ش���ود مطمئ���ن باشی���د که مسافری���ن سفره���ای دریای���ی ب���ه زودی دو برابر 
خواهن���د ش���د و درآمد مناسبی هم ب���رای سرمایه گذاران خواه���د داشت. ما 
هم کشتی های مدرن داریم و هم تجهیزات و امکانات مان در بنادر مناسب 
گر بخش خصوصی آمادگی داشته باشد، سازمان گردشگری می تواند  است. ا

آنها را به ما معرفی   کند. 
کشورهای حاشیه  کشورمان را با سواحل برخی  وقتی شما سواحل جنوب 
کشت چقدر  که در بیاب���ان غیرقابل  کنید، می بینی���د  خلیج ف���ارس مقایسه 
کشان استفاده می کنند.  کرده اند. آنها از وجب به وجب خا سرمایه گ���ذاری 
کشورمان سواحل بسیار آرامی داریم. خلیج فارس مثل استخر است.  ما در 
سواح���ل آن بسیار آرام است و امکان سرمایه گ���ذاری در آنجا وجود دارد. در 
که یك عده آمده اند  کنار ساحلی می گذرید و متوجه می شوید  اروپا شم���ا از 
و در آنج���ا هتل و رست���وران احداث کرده اند و تجهیزات ورزشی مثل قایق و 
جت اسکی در آنجا فراهم کرده اند. مشخص است که مردم در آنجا خواهند 
کشور م���ا مبالغ زیادی  ک���رد. مردم  مان���د و از این فضاه���ا استقبال خواهند 
گر ما  کنند. ا کشوره���ای دیگر استفاده  هزین���ه می کنند تا از سواحل و جزایر 
کشور برنامه ها و تفریحات سالم و مناسب داشته باشیم و مردم  در داخ���ل 
کنند، مطمئن باشید افرادی هم  امک���ان سفرهای دریایی در داخل را پیدا 
ج کشور می رفتند به سواحل و جزایر کشور  که برای سفرهای دریایی به خار

خودمان خواهند رفت. 

کنیم.ماهنوزه���مامکاناتالزمرا� بح���ثرااززاویهدیگریدنبال
درسواح���لبرایگردشگرانایجادنکردهایم.آیااینموضوعباعث

کاهشگردشگریدریایینمیشود؟
خیل���ی از اف���راد در ایام تعطیالت تمایل دارند مدت���ی را دور از خانه و محل 
گردش و تفریح ب���ه شهرهای دیگر می روند.  زندگی خ���ود بگذرانند و برای 
هم���ه اف���راد ه���م از امکاناتی مث���ل هتل و وی���ال استف���اده نمی کنند. خیلی 
کمپ ه���ای توریست���ی می گذرانن���د. در  از م���ردم تعطی���الت ن���وروزی را در 
ک���ه در آپارتمان ه���ا زندگی  کشوره���ای دیگر ه���م همینطور اس���ت. مردمی 
گروهی مسافرت  کاروان ها یا به صورت  می کنن���د هر از چندگاهی از طری���ق 
می کنن���د و در داخ���ل طبیعت چ���ادر می زنند و اطراق می کنن���د. در داخل 
گردشگ���ری در ایام تعطیالت نوروز وقتی با  که سازمان  کش���ور هم دیده ایم 
کم جمعیت مواجه می شود، از کمپ های توریستی استفاده  ازدح���ام و ترا
کشور به چشم می خورد. مثاًل در ایام تعطیل  می کند. نمونه اش در شمال 
گ���ر به پ���ارك سیسنگان سری بزنید، این مسال���ه را خواهید دید. در زمینه  ا
گاهی اوقات از این نوع امکانات استفاده  گردشگ���ری دریایی هم می توان 
کرد. مردم حتمًا استقبال خواهند کرد، چون برایشان جذابیت دارد. ایران 
کش���ور ما مرزهای آبی است، پس  کل  کشور دریایی است. یك سوم  م���ا یك 
کشور  کمتر جایی از دنیا مثل  کشور دریایی محسوب می شویم. در  ما یك 
م���ا در یک زمان چهار فصل وجود دارد. در تابستان مردم ایران به شمال 
می روند، در زمستان عازم جنوب می شوند. در کجای دنیا مردم می توانند 
گردشگری و تفریح بپردازند؟ بنابراین این امکانات برای  در چهارفصل به 
کشور فراهم شده است. هرکس هم مایل است  مسافرت ه���ای دریایی در 
می تواند در این کار سرمایه گذاری کند، ما به او مجوز خواهیم داد تا بتواند 

گام بردارد.   در این زمینه 

بسیاری از مردم کشور ما عالقه مندند که با شناورهایی خوبی  �
مانند شناور کروز سفرهای راحت دریایی داشته باشند

 مسافر کشتی باید مثل مسافر یك هواپیما بلیت کشتی اش را  �
از قبل آماده کند و اتومبیلش را هم با خود به مقصد مورد نظر ببرد

ک���ه آژانس هواپیمای���ی برای مسافران���ش بلیت و  �  همان ط���ور 
هتل رزرو می کند، آژانس ساحلی هم باید تمام امكانات الزم را برای 

مسافرینش تهیه نماید
هنگام���ی که کشتی کروز در کیش پهلوگی���ری می کند، مردم از  �

فرص���ت استفاده می کنند و ب���ه بازار می روند و پ���س از خرید و دید 
کابین های  و بازدی���د از مناط���ق دیدنی جزی���ره برای استراحت ب���ه 

خودشان برمی گردند
م���ا می توانی���م به بخ���ش خصوصی ای���ن مج���وز را بدهیم تا  �

کن���ار ساح���ل هت���ل و مارین���ای تفریحی بس���ازد، ی���ا در وسط  در 
کند و یا امكانات���ی مثل رستوران  دری���ا جزیره مصنوعی اح���داث 
دریایی، پیس���ت قایق سواری، حوضچ���ه و ورزش های آبی مثل 

کند جت اسكی را فراهم 
 همانط���ور که م���ا در آژانس های هواپیمایی پ���رواز درجه یك و  �

معمولی داریم در دریا هم باید اینچنین باشد تا هر مسافری به اندازه 
بضاعتش از امكانات آنجا استفاده کند و عده ای نگویند که سفرهای 

دریایی مربوط به افرادی خاص است.
ای���ن طرز تفكر از بین برود که سفرهای دریایی فقط مخصوص  �

آدم های ثروتمند است
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درگفت وگوی معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان بنادر ودریانوردی بررسی شد:

 از تسهیالت بانکی صفردرصدی 
تا راه اندازی سامانه پیش فروش اینترنتی

لطف����اقب����لازش����روعبح����ث،دررابطهب����اجایگاهواح����دوجوه�
ادارهشدهدرسازمانواقداماتوعملکرداینواحدتوضیحدهید.
سازمان بنادر و دریانوردی در راستای نوسازی و توسعه ناوگان مسافربری 
و ارتقای سطح ایمنی تردد شناورهای مسافربری در بنادر و جزایر جنوبی 
کش���ور اعطای تسهیالت بانکی وج���وه اداره شده جه���ت ساخت شناور 

مسافرب���ری را با سود بانکی صف���ر درصد به متقاضیان بخش خصوصی 
و تعاونی ه���ای فعال در حوزه حمل ونق���ل دریایی مسافر را در دستور کار 
که بدین منظور در سال های گذشته با توجه به افزایش  قرار داده است 
حوادث دریایی ناشی از قایق و اتوبوس  دریایی فرسوده و غیراستاندارد، 
سازم���ان بن���ادر و دریانوردی نسبت به ابطال سن���د و از رده خارج کردن 
که در جزایر جنوبی  تعداد 90 فروند ان���واع اتوبوس های دریایی فرسوده 
ک���رده است و ب���ه منظور  است���ان هرمزگ���ان فعالی���ت داشته ان���د، اق���دام 
جایگزینی شناورهای فرسوده مذکور با شناورهای نو و استاندارد نسبت 
به اعطای تسهیالت ساخت 44 فروند انواع شناور مسافربری با ظرفیت 
3105 صندلی به مبلغ 686 میلیارد ریال از منابع بانکی وجوه اداره شده 
طبق تفاهم نامه منعقده با بانک های عامل تالش نموده و در این راستا 
سود بانکی تسهیالت تخصیصی که حدود 500 میلیارد ریال برآورد شده، 
توسط سازمان به بانک پرداخت خواهد شد و متقاضیان فقط متعهد به 

بازپرداخت اصل تسهیالت هستند.
کم���ک و ترغی���ب و تشوی���ق  سازم���ان بن���ادر و دریان���وردی ب���ه منظ���ور 
تعاونی های قایق���داران و اتوبوسداران دریایی بندرعباس، قشم، هرمز 
و ... ب���ه جایگزینی شناورهای فرس���وده و غیراستاندارد با شناورهای نو 
کارشناسی  و استان���دارد، طبق مصوب���ات هیات محترم عام���ل قیمت 
ج شده متعلق به تعاونی های  اتوبوس های دریایی فرسوده و از رده خار
گرفته و از محل وجوه  مذکور را به عنوان سه���م آورده تعاونی ها در نظر 
اداره ش���ده جه���ت تامین شناوره���ای ن���و و استاندارد ب���ه بانک عامل 

پرداخت خواهد شد. 

دراینمیانسهمآوردهمتقاضیوبانکچقدراست؟�
طبق مقررات بانکی سهم آورده متقاضی 20 درصد و سهم الشرکه بانک 
که با ای���ن مصوبه بخشی از سه���م آورده متقاضی نیز  80 درص���د است 
توسط سازمان )با توجه به خروج شناورهای فرسوده توسط تعاونی ها( 

تامین می شود.

توسع���هگردشگریدریاییکشور،نیازمندهمفکریوهماندیشیهمهدستگاهه���ایذیربطاستودراینمیاننقش
مدی���رانبرنامهری���زسازمانه���ا،نقشیمحوریاس���ت.درسازمانبن���ادرودریانوردینیزبهعنوانیک���یازاصلیترین
گاهیازآخرین نهادهایتوسعهگردشگریدریایی،معاونتتوسعهمدیریتومنابعجایگاهکلیدیدارد.بهمنظورآ
تحوالت،برنامههاواهدافاینمعاونتبرایتوسعهگردشگریدریاییکشورراجویاشدیم.بهاتفاقمتنگفتوگوی

مکتوبخبرنگارماهنامهبندرودریابامحمدرضاامامیرامیخوانیم:
ماهنامه"بندرودریا"

مص��احبه
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ب���اتوج���هب���هاینک���هف���روشالکترونیکیبلی���تمساف���ریاز�
پایانهه���ایمساف���ری توسع���ه ب���رای ض���روری زیرساخته���ای
محسوبمیش���ود،سازمانچهاقداماتیدرای���نزمینهانجام

دادهاست؟
بلی���ت  ف���روش  و  الکترونیک���ی  تامی���ن زیرساخت ه���ای  در خص���وص 
الکترونیکی در اسکله های مسافری این، سازمان در نظر دارد سامانه 
کرده  ف���روش بلیت را در 5 اسکل���ه پرتردد استان هرمزگ���ان راه اندازی 
و سپ���س اقدام به راه اندازی امکان پیش ف���روش الکترونیکی بلیت از 
طری���ق اینترن���ت نماید. امیدوارم ب���ا همکاری سایر ارک���ان سازمانی و 
ذی نفع���ان پروژه در سه ماهه نخست س���ال 92 این سامانه عملیاتی 
که اقدام ب���ه فروش بلیت  ش���ود. همچنین در خص���وص شرکت هایی 
کشتیران���ی والفجر در برخی اسکله های  سف���ر دریایی می کنند، شرکت 
ک���ه اطالعات  مساف���ری و آژانس ه���ا، اق���دام به ف���روش بلی���ت می کند 
مرتب���ط با مسیرهای تردد، هزینه بلی���ت، برنامه سفر و نمایندگی های 

ف���روش بلی���ت در سای���ت شرک���ت در دست���رس اس���ت. 

برنامهه���ایپیشرویسازمانبنادرودریانوردیجهت�
گردشگریچیست؟ تقویتناوگانمسافریو

که اش���اره شد، ب���ه منظور نوس���ازی و توسع���ه ناوگان  همان گون���ه 
کمیت���ه جهت ساخت ان���واع شناوره���ای مسافربری  مسافرب���ری، 
ب���ا توج���ه به اه���داف و برنامه های پنج���م توسعه و جه���ت ترسیم 
وض���ع مطل���وب حمل ونقل دریای���ی مسافر در اف���ق 1404، اعطای 
ک���ار و اولویت  تسهی���الت با س���ود بانکی صف���ر درص���د را در دستور 
ق���رار داده است و امیدواریم همگام ب���ا برنامه های جامع سازمان 
جه���ت سازمان دهی اسکله ها و پایانه ه���ای مسافربری با اعطای 
تسهی���الت و ورود شناوره���ای استان���دارد و ایمن شاه���د تغییرات 
بنیادی���ن در صنع���ت مسافرب���ری دریای���ی از نظ���ر رف���اه اجتماعی 
کش���ور باشی���م. در ای���ن خص���وص حمایت ه���ای  و اقتص���ادی در 
الزم از بخ���ش تعاون���ی ب���ه ویژه شرکت ه���ای تعاونی قای���ق داران و 
کشور جه���ت جایگزینی شناوره���ای نو با  اتوب���وس داران دریای���ی 

شناورهای فرسوده و غیراستاندارد انجام پذیرفته است. 



ایمن���یشناوره���اومسیره���ایت���ردد�
ایمن���یمسافرته���ای مه���م ازشق���وق
دریاییمحس���وبمیشود،لطفادراین
رابطهبفرماییدمعاونتاموردریاییچه
برنامهریزیه���اواقدامات���یبهوی���ژهبرای
ارتقایایمنیسفره���ایدریایی-نوروزی

انجامدادهاست؟
ارتق����ای تردده����ای مساف����ری حول س����ه محور 
ایمنی شناور، ایمنی مسی����ر تردد و ایمنی پایانه 
مساف����ری و در همه ابعاد مرتب����ط با محورهای 
مذک����ور و صرفا بر اساس ش����رح وظایف سازمان 
بنادر و دریانوردی که توسط کلیه بنادر به مرحله 
اج����را درآید، از جمله این اقدام ها بوده است که 

خالصه آنها به شرح زیر است:
کلیه مسوولین ذی ربط    جلسات مستمر با 
استانی به منظور ارایه طرح های جامع ارتقای 
ایمنی ترددهای مسافری دریایی و تصویب و 

به اجرا گذاشتن طرح های اشاره شده؛ 
کمیت���ه وی���ژه    برگ���زاری مستم���ر جلس���ات 
ارتقای تردده���ای دریایی به طور مستمر در 

سازمان و بنادر؛

کشتی ها نسبت  کنترل و بازرس���ی    بخ���ش 
کشتی های  ح بازرسی متمرکز  به اجرای ط���ر
مسافری ت���ا اتمام تعطیالت س���ال 92 اقدام 
پایانه ه���ای  ب���ا حض���ور مستم���ر در  و  ک���رده 
کام���ل شن���اور مسافری  مساف���ری از ایمن���ی 

اطمینان حاصل می کنند؛
  موسس���ات رده بن���دی نسبت ب���ه بازرسی 
کشتی های مسافری اقدام  کلی���ه  دوره ای از 
کشتی ه���ای مذکور را از  کلیه نواقص  ک���رده و 
نقطه نظ���ر فنی و ایمنی ب���ه دست اندرکاران 
ذی رب���ط شناوره���ای مساف���ری جه���ت رفع 
که  نقص ارس���ال می کنند و ضمنا مق���رر شد 
کلیه ایام تعطی���الت موسسات رده بندی  در 
نسبت به گماردن کشیك ثابت در پایانه های 

مسافری اقدام کنند؛ 
کلی���ه بن���ادر از پتانسی���ل موج���ود امداد و    
کشور به خص���وص سازمان  نج���ات در سطح 
ل احمر ضم���ن برگزاری  ام���داد و نجات ه���ال
جلسات هماهنگی با ایشان استفاده کنند؛ 

  ب���ا اطالع رسانی الزم ب���ه مقامات انتظامی 
و استانی در خص���وص اسکله های غیرمجاز 
و ع���دم هرگون���ه مسوولیت سازم���ان بنادر و 

دریانوردی در خصوص تردد در اسکله های 
مذکور؛ 

گردی���د ازهرگونه تردد شناور مسافری    مقرر 
غیراستاندارد و یا دارای نواقص فنی و ایمنی 

جلوگیری به عمل آید؛ 
ح های جامع ارتقای    مقرر گردیده ا ست طر
ایمن���ی تردده���ای مساف���ری دریای���ی بن���ادر 
کامل به  است���ان پ���س از تصوی���ب به ص���ورت 
مرحله اجرا درآید؛ مسیرهای تردد شناور های 
و  شناسای���ی  ایم���ن  به ص���ورت  مساف���ری 
کام���ل  عالمت گ���ذاری، و تردده���ا به ص���ورت 
کنترل ترافی���ك دریایی  ک���ز  تح���ت پوشش مرا
ک���ز هماهنگ���ی نج���ات  کلی���ه مرا گی���رد.  ق���رار 
کلیه امکانات  دریایی)MRCC( با استفاده از 
کامل نسبت  تجهیزاتی و پرسنلی ب���ا آمادگی 
ب���ه ارای���ه خدم���ات جستج���و و نج���ات اقدام 
کلی���ه پایانه های مجاز تردد مسافری از  کنند؛ 
نقطه نظر امکانات رفاه���ی، بهداشتی، نحوه 
بلیت فروش���ی، اع���الم زمان بن���دی و برنام���ه 
تردد کشتی ه���ای مسافری به صورت رسمی، 
بیمه مسافران، ع���دم پذیرش مسافر بیش از 
ظرفیت و سایر خدمات مورد نیاز پایانه های 
مذک���ور و به منظور تشویق آنها به استفاده از 

سفرهای دریایی اقدام کنند؛ 
کلیه بنادر ضم���ن هماهنگی با مسوولین    
تعاونی های مسافری و شرایط شناور سرعت 
ایمن ت���ردد شناور ه���ای مساف���ری را اعالم و 
ضمن هماهنگی با نی���روی انتظامی نسبت 

کنند؛ به جلوگیری از تردد متخلفین اقدام 
کلی���ه شناوره���ای مساف���ری ب���ا ظرفی���ت    
گواهینامه  بیش از 150 مسافر مکلف به اخذ 

مدیریت ایمنی ISM هستند؛
  کلیه شناور های مسافری مکلف به بکارگیری 
نیروی خدماتی آموزش دیده به منظور هدایت 
مساف���ران در شرایط اضط���راری و ارایه آموزش 

نحوه به کارگیری تجهیزات ایمنی هستند؛
  کلیه بنادر ضمن استفاده از تمامی ابزارهای 
 ،SMS اطالع رسانی شرایط آب و هوایی از جمله
گونه تردد در  و با توجه به شرایط محل���ی از هر 
شرایط آب وهوایی نامساعد جلوگیری به عمل 

ودریا« اعالم کرد: معاون امور دریایی سازمان بنادر و دریانوردی درگفت وگو با »بندر

آخرین اقدام های ایمن سازی دریاها و تدابیر 
نوروزی برای رفاه حال مسافران دریایی
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آورند. در این خصوص ضروری است که ضمن 
کام���ل ب���ا سازم���ان هواشناسی و  هماهنگ���ی 
سایر دستگاه های ذی ربط، نسبت به افزایش 
دقت گزارش های هواشناسی و اخطاریه های 

دریانوردی اقدام کنند؛
  ت���ردد در ش���ب تحت هی���چ شرایطی مجاز 
نیست. این موضوع باید به اطالع مسوولین 
استانی مبن���ی بر عدم مسوولیت سازمان در 
صورت تردد غیرمجاز در شب توسط ادارات 

کل بنادر اعالم شود؛ 
 در خصوص رعایت موارد ایمنی و استانداردهای 
موجود در حمل و نقل مسافری، نظر مسوولین 
ارشد سازمان بر رعایت کلیه موارد ایمنی بدون 
هرگونه چشم پوشی، اغماض و توصیه پذیری 
است. لذا تمامی بنادر و بخش دریایی سازمان 

مکلف به اجرای این موضوع هستند؛
حمل ونق���ل  دریای���ی  فرهن���گ  اشاع���ه   
کلیه ابزارهای  استاندارد مساف���ری از طریق 
رای���ج رسان���ه ای و غیررسان���ه ای از قبیل بنر، 
کلیه  بروش���ور وکلیپ ه���ای تبلیغات���ی توسط 

بنادر انجام شود؛ 
  ارایه خدمات 24 ساعته رادیویی از طریق 
بیش از 30 ایستگاه ساحلی مخابرات دریایی 
در بن���ادر شمال���ی و جنوب���ی به منظ���ور ارایه 
سرویس ه���ای رادیوی���ی مورد نی���از، دریافت 
پیام ه���ای اضط���رار، ارایه خدم���ات پزشکی، 
ارسال اعالمیه های دریایی، پخش پیام های 
هواشناسی دریایی و ارایه خدمات مربوطه؛ 
  راه اندازی سیستم ارسال پیام های ایمنی 
دریانوردی به زبان فارسی از طریق دستگاه 
فریدونکن���ار،  بن���ادر  در  منص���وب  ناوتک���س 
بوشهر و شهی���د رجایی ) اج���رای مقرره 5-1 

فصل چهارم کنوانسیون سوالس(؛ 
کز  گواهینام���ه تایی���د صالحی���ت مرا   ارای���ه 
تعمیرگ���اه ساحل���ی )SBM( به منظ���ور تعمیر 
کم���ک  و نگه���داری تجهی���زات مخابرات���ی و 

ناوبری شناورهای کنوانسیونی؛ 
گزارشات    بهره ب���رداری از سیست���م ارس���ال 
کوت���اه  پی���ام  توس���ط  دریای���ی  هواشناس���ی 
گاهی از  )SMS( ب���ه افراد ذی رب���ط به منظور آ

وضعیت موجود؛ 
  پخ���ش پیام ه���ای هواشناس���ی دریایی از 
)مخاب���رات  ساحل���ی  ایستگاه ه���ای  طری���ق 
دریای���ی( به دو زب���ان فارس���ی و انگلیسی در 

سواحل شمال و جنوب؛ 
موج���ود  تجهی���زات  و  امکان���ات  بررس���ی   
ارگان ه���ای غیروابست���ه و شناسای���ی تعداد 
شناوره���ای تح���ت پوش���ش و اب���الغ الزامات 
و مشخص���ات فن���ی و عملیات���ی تجهی���زات 
کم���ک ناوبری شناوره���ا به منظور  رادیویی 

تطابق با قوانین.

شناوره���ای� تع���داد اع���الم ضم���ن
مساف���ریوظرفیتمساف���ری،بفرمایید
چ���ه براس���اس مساف���ری شناوره���ای
استانداردیااستانداردهاییطبقهبندی
ای���ن از بن���ادر آی���اسازم���ان میشون���د.
شناوره���ا طبقهبن���دی در استاندارده���ا

تبعیتمیکند؟

ک استاندارد جه���ت بررسی  کلی م���ال به ط���ور 
و طبقه بن���دی شناوره���ای مساف���ری، قوانین 
کنوانسیون  که شامل  بین المللی و ملی است 
س���والس به ط���ور خ���اص ب���ه هم���راه کده���ای 
زیرمجموعه آن شامل LSA ، FSS و ... می شود.
پرچ����م،  صاح����ب  کشوره����ای  همچنی����ن 
قوانی����ن مل����ی در ای����ن خص����وص تدوی����ن 

در ای���ام ن���وروز 1392 ع���الوه ب���ر تجهی���زات 
دریایی و سایر امکانات، سه فروند بالگرد 
ویژه جستج���و و نجات دریای���ی با تیم های 
کام���ل عملیات���ی در بنادر عب���اس، بوشهر و 
انزل���ی و همچنین ی���ك فرون���د هواپیما در 

بندرعباس مستقر خواهند بود

وظای���ف و ماموریت ه���ای معاون���ت ام���ور دریای���ی سازم���ان بن���ادر و 
دریانوردی در ارتباط با ایمنی شناورها و مسیرهای تردد دریایی

1. استق���رار عالی���م کمک ناوب���ری به منظ���ور شناسایی و تعیی���ن مسیرهای ایمنی 
دریانوردی 

2. شناسای���ی کشتی های مغروقه، موان���ع زیر آبی، عالمتگ���ذاری و ارسال اعالمیه 
ج موقعیت کشتی های مغروق در نقشه های دریایی  دریایی به منظور در

3. آبنگاری مستمر بنادر و کانال های دسترسی به منظور اعالم اعماق مجاز ورودی 
به بنادر کشور 

4. الیروبی مستمر بنادر و تامین اعماق مجاز بنادر
5. ارسال اخطاریه ها و پیام های ایمنی دریانوردی به کلیه دریانوردان و بنادرکشور 
6. اقدام���ات الزم در جه���ت اح���داث و تجهی���ز برج های کنترل ترافی���ک دریایی در 
راست���ای ارایه سرویس های بین المللی به شناورهای مت���ردد در سواحل کشور در 

کمیت  راستای ارتقای ایمنی دریانوردی درآبراه های تحت حا
7. برگزاری دوره های تخصصی مورد نیاز ارتباطات دریایی بنادر تابعه و مرکز

8. برگزاری دوره های ارتباطات دریایی جهت مالكان شناورهای سنتی و صیادی در 
بنادر تابعه در راستای اشاعه فرهنگ ایمنی دریانوردی 

9. برگ���زاری سمینار و کارگاه آموزش���ی در بنادر تابعه جهت سازمان های مردم نهاد 
دریایی و بهره برداران از تجهیزات رادیویی در راستای اشاعه فرهنگ دریانوردی 

10. بررس���ی امكانات و تجهیزات موجود ارگان ه���ای غیروابسته و شناسایی تعداد 
شناوره���ای تحت پوشش و اب���الغ الزامات و مشخصات فنی و عملیاتی تجهیزات 

رادیویی کمک ناوبری شناورها به منظور تطابق با قوانین 
11. بازرسی دوره ای شناورهای تحت پرچم وکنترل گواهینامه های ایمنی دریانوردی 

هنگام تردد به بنادر
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ک����ه دستورالعم����ل »شناسایی و  می کنند 
بازرسی شناوره����ای مسافربری و تفریحی 
جمه����وری  پرچ����م  درخواست کنن����ده 
اسالم����ی ای����ران« در این سازم����ان تهیه و 

اب����الغ ش����ده اس����ت.
جدول فهرست شناوره���ای مسافری متردد 
کش���ور  نیز ب���ر اساس آم���ار زمستان  در بن���ادر 

ح جدول باال می باشد. 1391به شر

لطف���ابرنامهریزیه���ایصورتگرفته�
توس���طآنمعاون���تراب���رایای���امن���وروز

توضیحدهید.
کلی���ه بن���ادر درخواس���ت ش���ده اس���ت ت���ا  از 
ت���ردد دریای���ی در س���ه  ح سامان ده���ی  ط���ر
مح���ور ایمنی آب���راه، ایمنی شناوره���ا و ایمنی 
کنن���د و در ادامه  اسکل���ه و ترمینال ها را تهیه 
ضمن برگزاری جلس���ات مستمر با مسوولین 

که در  ذی رب���ط استان���ی، با جلس���ه وی���ژه ای 
ته���ران )سازمان( ب���ا سازمان ام���داد و نجات 
ل احم���ر در روز 14 بهم���ن ماه  جمعی���ت ه���ال
ک���ه سازم���ان  ج���اری برگ���زار ش���د، مق���رر ش���د 
مذکور نسب���ت به استق���رار چادره���ای امداد 
بیمارستانی، آمبوالن���س، دارو، پزشك یار، پتو 
و سایر ملزومات اولی���ه در بنادر پرتردد اقدام 
کن���د. سازم���ان ام���داد و نج���ات همچنین با 
استقرار بالگ���رد در بنادر پرت���ردد و به کارگیری 
تع���داد قابل توجه���ی غ���واص آشنا ب���ه فنون 
نج���ات مصدومی���ن از آب دری���ا موافقت کرد. 
کامل   تدابیر الزم ب���رای برقراری ارتباط 

ً
ضمنآ

رادیویی و مخابراتی بین پست های امدادی 
و تیم های عملیاتی سازمان امداد و نجات با 
کز هماهنگی نجات دریای���ی MRCCs به  مرا
عمل آمده است تا در مواقع ضروری، سرعت 
عمل در به کارگیری و اعزام تیم های امدادی 

به محل سوانح احتمالی افزایش یابد.

آیابهروالسالهایگذشتهاقدامات�
نظارتیوکنترلبرشناورهایمسافریرادر

تماممناطقدریاییاعمالخواهیدکرد؟
در ایام نوروز 1392 عالوه بر تجهیزات دریایی و 
سایر امکانات، سه فروند بالگرد ویژه جستجو 
و نجات دریایی با تیم های کامل عملیاتی در 
بن���ادر عباس، بوشه���ر و انزلی و همچنین یك 
فروند هواپیما در بندرعباس مستقر خواهند 
بود. تا از تاریخ 25 اسفندماه 91 تا 15 فروردین 
کنترل  1392خورشی���دی، اقدامات نظارتی و 
ب���ر شناوره���ای مساف���ری را در تم���ام مناطق 
دریایی، سواحل و بنادر در شمال و جنوب و 

از طلوع تا غروب آفتاب عهده دار شوند.

آی���اامک���اندارددرروزه���ایتعطی���ل�
کارشن���اسی���امس���وول ب���هدلی���لنب���ود
جستجو،پاسخگوی���یبرایرسیدگیبه
دغدغههایاربابرجوعیافتنشود!؟

و  بن���ادر  سازم���ان  دریای���ی  ام���ور  معاون���ت 
دریان���وردی در تمام روزهای تعطیل در سال 
ن���و و تا پای���ان تعطیالت مرحل���ه دوم، همواره 
کارشناسان و مسوولین جستجو و  یك نف���ر از 
کل نج���ات و حفاظت محیط  نج���ات از اداره 
زیست دریایی را برای هماهنگی و پاسخگویی 
لحظه ای به امور حوادث و سوانح دریایی به 

کار می گمارد.

ایناقدامهاچهمقطعزمانیرادربر�
میگیرد؟

اقدامات اجرایی در م���وارد فوق از 91/12/25 
تا پایان 92/1/15 خواهد بود. 

بندر ثبتنام شناورردیف
ظرفیت 

حمل 
مسافر

250بوشهردنا 1110

201امام خمینیگوهر2

81بوشهرآبی3

63بوشهرپلیکان4

45بندرعباسکرانه کیش5

35بندرعباسمروارید کیش6

کروان7 30بندرعباسپا

170بندرعباسنوروز821

84بندرعباسایران زمین9

51بندرعباسذوالفقار10

53بندرعباسشیخان 112

49بندرعباسآنامیس12

57بندرعباسآذرخش 13903

56بندرعباسآذرخش 14907

56بندرعباسآذرخش 15904

34بندرعباسقائم16

31بندرعباسقائم 172

20بندرعباسسفیر قشم18

120بندرعباسجمشید19

26بندرعباسستاره20

55بندرعباسمهتاب21

236بندرعباسنگین22

193بندرعباسمیداس23

100بندرعباسگیتی24

149بندرعباسوحیدی25

56بندرعباسآذرخش 26912

ی متردد در بنادر کشور )زمستان 1391( فهرست شناورهای مسافر

53بندرعباسکیش ناز27

56بندرعباسآذرخش 28908

56بندرعباسآذرخش 29909

200بندرعباسابرار30

158بندرعباسسندباد31

62بندرعباسشاهین نوین32

66بندرعباسسامان 332

90بندرعباسوفا34

76بندرعباسصفا جزیره35

88بندرعباسفرشته36

56بندرعباسآذرخش 37901

56بندرعباسآذرخش 38902

190بندرعباسطالی بندر39

122بندرعباسامین 40110

112بندرعباسمیثم میعاد41

56بندرعباسشیخان قشم42

41بندرعباسبراق 432

200بندرعباسشمس الدین44

150انزلیمیرزا کوچك خان45

42نوشهردلیجان خزر46

36نوشهررامسر 471

235بندرعباسبرلیان48

235بندرعباسزمرد49

235بندر امامفیروزه50

120بوشهربهناز51

217بوشهر22 بهمن52

40بوشهروداع53
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و� کنت���رل ام���ر ک���ردن کیف���ی ب���رای
ب���ا ارتب���اط در ایمن���ی و فن���ی بازرس���ی
که شناورانشنیدهه���اازاینقراربوده
تفاهمنام���هایامض���اواجرای���یش���ود.

اینامرچهسرانجامییافتهاست!؟
کشتی ه���ا، با توجه  کنت���رل و بازرس���ی  اداره 
گرفت���ن پرچ���م جمه���وری اسالمی  ب���ه ق���رار 
ایران در لیس���ت سفی���د تفاهم نامه پاریس 
و ض���رورت حفظ موقعی���ت و بهبود جایگاه 
مساف���ری  و  تج���اری  ناوگ���ان  وضعی���ت 
بازرس���ی  و  کنت���رل  تفاهم نامه ه���ای  در 
بین الملل���ی، اق���دام به تربی���ت و به کارگیری 
کنت���رل و بازرس���ی فن���ی و ایمن���ی  90 افس���ر 
در ارتب���اط ب���ا شن���اوران غیرکنوانسیون���ی و 
که این  کرده است  کنوانسیونی  کشتی های 
کشور،  بازرس���ان در بنادر شمال���ی و جنوبی 
کنترل و نظارت  کشتی های مت���ردد را تحت 

فنی و ایمنی دارند.

درام���ربازرس���یچهتدابی���ردیگری�
اندیشیدهاید؟

انج����ام بازرسی ه����ای منظ����م و دوره ای ه����ر دو 
م����اه یکب����ار از شن����اوران مسافری تح����ت پرچم 
کمی����ت و بنادر و  مت����ردد در آب ه����ای تحت حا
گزارش ه����ا و نتایج این  جزای����ر ایرانی و پیگیری 

بازرسی ها تا حصول نتیجه مثبت و رفع نواقص 
احتمالی شن����اوران مسافری در بن����ادر؛ چاپ و 
توزیع بروشورهای تبلیغات����ی در جهت ارتقای 
فرهنگ ایمن����ی دریایی، آشنای����ی فرماندهان، 
کنترل و  پرسنل کشتی ها و مساف����ران با فرآیند 
بازرسی فنی و ایمنی از کشتی ها و لوازم ایمنی، 
نج����ات جان انسان در دریا و نح����وه استفاده از 
کارشناسان  آنها؛ برگ����زاری جلسات منظم بین 
کنت����رل و بازرس����ی در بن����ادر شمالی و  مس����وول 
کارگ����روه ویژه  جنوب����ی در مرک����ز تحت عناوی����ن 
کنت����رل و بازرس����ی جهت هماهنگی  تخصصی 
در ام����ور مرتبط با کنترل و بازرسی فنی و ایمنی 
کشتی ه����ا به خصوص هماهنگ����ی در بازرسی از 
الزامات شناوران مسافری با توجه به فرارسیدن 
ای����ام سفرهای ن����وروزی؛ برنامه ری����زی و اجرای 
بازرسی ه����ای متمرک����ز متعدد از قبی����ل الزامات 
کشتی ها، ضمیمه  سیستم های آتش نشان����ی 
کنوانسی����ون مارپ����ل و بازرس����ی متمرکز  پنج����م 
 91/11/10 م����ورخ  از  مساف����ری  شناوره����ای  از 
کنت����رل و بازرسی از  تا92/1/16؛ حضور افسران 
کل در بنادر تابع����ه و جزایر و  سازم����ان و ادارات 
انج����ام کنترل و بازرسی فنی و ایمنی دوره ای یا 
موردی بر روی شناورهای مسافری و خدماتی 
متردد در جزایر و بنادر شمالی و جنوبی؛ کنترل 
و نظارت بر اجرای الزامات شناورهای مسافری 
در استخ����دام پرسنل خدمات����ی در شناورهای 

معاونت امور دریایی سازمان بنادر و دریانوردی 
در تمام روزهای تعطی����ل در سال نو و تا پایان 
تعطی����الت مرحل����ه دوم، هم����واره ی����ك نف����ر از 
کارشناس����ان و مسوولی����ن جستج����و و نجات از 
اداره کل نجات و حفاظت محیط زیست دریایی 
را ب����رای هماهنگ����ی و پاسخگویی لحظه ای به 

امور حوادث و سوانح دریایی به کار می گمارد

مسافری و دریافت گواهینامه )SMC( مدیریت 
کشتی ها ب����رای شن����اوران مساف����ری با  ایمن����ی 
ظرفی����ت 150 نفر مسافر و بیشتر؛ تهیه و تدوین 
کنت����رل و بازرسی فن����ی و ایمنی  دستورالعم����ل 
شناورهای مسافری به منظور اجرای یکپارچه 
شناوره����ای  از  بازرس����ی  و  کنت����رل  تخصص����ی 
موصوف و در نهایت، برگزاری جلسات تخصصی 
کید بر اهمیت  با موسسات رده بندی ایرانی با تا
بازرسی فنی و ایمن����ی از شناورهای مسافری و 
اج����رای بازرسی ه����ای ویژه از س����وی موسسات 
موردنظ����ر در زم����ان بازرس����ی از ای����ن شناوره����ا، 

ازجمله اقدام های پیش بینی شده است. 
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لطف���اوظای���فوماموریته���ایآنمعاون���ترادرارتب���اطب���ا�
استفادهازفرصتهایگردشگریدرتوسعهسواحلبیانکنید.

از جمل���ه وظای���ف و ماموریت های این معاون���ت پیگیری عملی شدن 
سیاست های کلی حمل ونقل مسافری دریایی است که در سال 1388 
خورشی���دی از سوی هیات عامل سازمان به این معاونت ابالغ شد که 
کمیت، نظارت و کنترل بر حمل ونقل مسافری  مهم ترین آنها اعمال حا
دریای���ی به منظ���ور ارتقای سطح ایمن���ی، رفاه، رضایتمن���دی و رعایت 
حقوق مسافران دریایی در مبدأ و مقصد، ارتقای سطح فرهنگ عمومی 
در زمین���ه سفره���ای دریایی، جل���ب مشارکت و سرمایه گ���ذاری داخلی 
کثر از منابع و مشارک���ت بخش غیردولتی در  و خارج���ی و استف���اده حدا

توسعه و بهره برداری از زیرساخت ها و ناوگان مسافری دریایی موردنیاز 
و غیره است.

ک���ه بخ���ش مهم���ی از حمل ونقل مساف���ری دریایی ب���ا اهداف  از آنج���ا 
گردشگری در جلب  گردشگ���ری صورت می گیرد، ل���ذا توسعه امکان���ات 
بنادر مسافری، از اهمیت وی���ژه ای جهت بهره برداری مطلوب از بنادر 
ح های توسعه بنادر مسافری با در نظر  مسافری برخوردار است. لذا طر
گردشگری جهت توسعه  گر فتن برنامه های سازمان میراث فرهنگی و 
کشور ص���ورت می گیرد و در  گردشگ���ری در نوار ساحلی شمال و جنوب 
ای���ن راستا تفاهم نامه ای فی مابین دو سازم���ان تهیه شده و در دست 

بررسی است.

ودریا« خبرداد: معاون توسعه و تجهیز بندر سازمان بنادر و دریانوردی در گفت وگو با »بندر

توسعه بنادر مسافری در سواحل شمالی و جنوبی
پیگیریعملیشدنسیاستهایکلیحملونقلمسافریدریاییازجملهوظایفوماموریتهایمعاونتتوسعهوتجهیز
بنادراستکهجهتاطالعازآخرینتدابیراتخاذشدهبرایاجرایاینسیاستها،ماهنامه»بندرودریا«گفتوگوییباعلیرضا
کبریای���ی،معاونتوسعهوتجهیزبن���درسازمانبنادرودریانوردیانجامدادهکهدربخش���یازاینگفتوگو،وینویدامضای
تفاهمنامهایرامیانسازمانمیراثفرهنگیوگردشگریباسازمانبنادردادهاست.ویامیدواراستکهنتایجآندرآینده

نزدیک،رونقبیشترمسافرتهایدریاییرادرپیداشتهباشد.

سازم���ان بن���ادر و دریان���وردی تاکن���ون 39 
مجوز بهره برداری، ساخت و موافقت اولیه 
ب���ه منظ���ور اح���داث اسکله ه���ای تفریحی، 
مسافری و مجموعه ه���ای گردشگری برای 

بخش خصوصی صادر کرده است

توسع���ه  و  سامان ده���ی  جام���ع  ح  ط���ر در 
ح حم���د( اق���دام به  ی )ط���ر بن���ادر مساف���ر
ی بخش دولتی  تهیه الگوی سرمایه گ���ذار
و غیردولت���ی در س���ه بخش بن���در، شناور و 

مسافر شده است
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درراست���ایتوسع���هاسکلهه���اوپایانهه���ایمساف���ریو�
همچنی���نصدورمج���وزب���رایفعالیتبخ���شخصوصیچه

گرفتهاست؟ اقداماتیصورت
در راست���ای توسعه اسکله ها و پایانه ه���ای مسافری سازمان بنادر و 
کنون 39 مجوز بهره ب���رداری، ساخت و موافقت اولیه  دریان���وردی تا
به منظ���ور احداث اسکله ه���ای تفریحی، مساف���ری و مجموعه های 
که این اقدامات  گردشگ���ری برای بخش خصوصی صادر شده است 
کشور اجرا شده  با همکاری سرمایه گذار در سواحل شمالی و جنوبی 

و یا در دست اقدام است.
ح  با این ه���دف و به منظور جذب سرمایه گ���ذار، این معاونت در طر
ح حم���د( اقدام  جام���ع سامان ده���ی و توسع���ه بنادر مساف���ری )طر
ب���ه تهی���ه الگ���وی سرمایه گ���ذاری بخ���ش دولت���ی و غیردولت���ی برای 
که سرمایه گذاری در آنها امکان دارد در سه بخش بندر،  حوزه هایی 
کرده است و به منظور جذب سرمایه های غیردولتی،  شناور و مسافر 
فرصت های سرمایه گذاری در صنع���ت حمل ونقل مسافری دریایی 
شناسای���ی شده و از ط���رق مختلف نظیر نمایشگاه ه���ای دریایی در 

گرفت. اختیار عالقه مندان قرار خواهد 
سازم���ان بنادر و دریانوردی در این راستا راسا به احداث زیرساخت 
و روساخت چند بندر مسافری از جمله بنادر شهید حقانی و شهید 
کری شامل اصالح و تکمیل موج شکن و الیروبی و احداث اسکله  ذا
گن���اوه و خرمشه���ر و  و پایانه س���ازی و بن���در و پایانه س���ازی در بن���ادر 
کرده اس���ت. همچنین جهت  نوشه���ر، انزلی، بن���در شهید باهنر و ... 
ارتق���ای سط���وح ایمن���ی شناوره���ای مساف���ری نی���ز از مح���ل وج���وه 
ج س���ازی شناوره���ای غیراستان���دارد  اداره ش���ده خ���ود و جه���ت خار
موج���ود مبالغ قابل توجهی وام در اختی���ار متقاضی خرید و ساخت 

شناورهای فوق قرار داده است.

لطفاآخریناقداماتدرزمینهتوسعهکاربریموجشکنهای�
کنید. مردمیوبهرهبرداریچندمنظورهازآنهاراتشریح

ب���ه منظ���ور توسع���ه مراح���ل و تصمیم���ات استان���ی دول���ت، مطالعه 
 88 س���ال  از  کش���ور  جن���وب  سواح���ل  در  موج شکن ه���ا  ساخ���ت  و 
خورشی���دی با اعتباری بال���غ بر 800 میلیارد ری���ال در هر سال شروع 

ش���ده و ت���ا به حال ساخ���ت 25 موج شک���ن در چهار است���ان جنوبی 
پایان یافته و عملیات احداث به 10 موج شکن دیگر نیز تا پایان سال 

به اتمام می رسد.
که سازمان بن���ادر در راستای تکلیف قانون���ی بودجه ای، هر  از آنج���ا 
س���ال ساخت موج شکن ها را انجام می ده���د، بهره برداری از آنها در 
گذاری به بخش ه���ای تعاونی یا اشخاص حقیقی در دست  قال���ب وا
ک���ه از طریق معاون���ت امور بن���دری و دیگر  بررس���ی و مطالع���ه است 

بخش های مرتبط در حال انجام است. 
کارب���ری نیز در هر موج شک���ن متناسب  در خص���وص امک���ان توسعه 
با بهره ب���رداری از سوی بهره ب���ردار تاسیسات و تجهی���زات موردنیاز 
کمیتی بر امر  تامی���ن و به کارگیری می ش���ود و سازمان به ص���ورت حا

بهره برداری نظارت می کند.

برنامهه���ایدردس���تاج���رایآنمعاون���تب���رایتوسع���ه�
کشورب���هویژهدر بهرهب���رداریازسواح���لجنوب���یوشمالی

گردشگریراتوضیحدهید. حوزهتفریحیو
اقدام���ات انجام شده در بخش مسافرت ه���ای دریایی توسط سازمان 
بنادر و دریانوردی، تهیه چشم انداز حمل ونقل مسافری دریایی کشور 
که بار دیگر با رویکرد اصل 44  در افق سال 1404 خورشیدی بوده است 
قانون اساسی و مطابق با استانداردهای جهانی برقراری 29 میلیون نفر 
که این چشم انداز در سال 1388 خورشیدی تهیه  سف���ر در سال است 
ش���ده است. پس از آن نقشه راه  حمل ونق���ل مسافری دریایی شروع و 
در آبان م���اه سال جاری به اتم���ام رسی���د. از دستاوردهای مهم انجام 
این امکان���ات، طراحی راهکارهای توسعه فرهن���گ سفرهای دریایی، 
تهیه فهرس���ت حوزه های سرمایه گذاری در این صنعت، الگوی ترکیب 
سرمایه گذاری بخش خصصی و دولتی، تعیین برنامه توسعه حمل ونقل 
مساف���ری در قالب سه دوره پنج ساله تا س���ال 1404 و اولویت بندی نوار 
ساحلی کشور جهت توسعه حمل ونقل مسافری بوده است. همچنین 
به منظور تحقق همکاری هدفمند و ساختاریافته بین سازمان بنادر و 
دریانوردی و سازمان میراث فرهنگی و گردشگری، اقدامات الزم جهت 
کارگروه مشترک بی���ن دو سازمان در سطح ست���اد و استان ها  تشکی���ل 

صورت خواهد گرفت. 

 شـــــــــماره 198    -    بهمن و اسفندماه 1391

41

در  دیگ���ر  موج شک���ن  اح���داث 10  عملی���ات 
سواح���ل جن���وب کش���ور ت���ا پایان س���ال به 

اتمام می رسد



سازمانمیراثفرهنگیچهماموریتهاووظایفیدرحیطه�
مساف���رتدریای���یب���هعه���دهداردوجایگ���اهای���نسازم���اندر
رونقبخشیبهفعالیتهایمسافریوگردشگریدریاییکشور

چیست؟
آنچه مسلم است اینکه سفر یک مفهوم خدماتی است و سازمان میراث 
گردشگری  گردشگری به عن���وان متولی امر  فرهنگی، صنای���ع دستی و 

در تمام���ی زمینه های سفر تعیین کننده و تعریف کنن���ده وظایف ارکان 
گردشگری از جمله در زمینه گردشگری دریایی به شمار می رود. مفهوم 
گردشگ���ری دریایی در کشور ما هنوز به ط���ور واقعی درک نشده است و 
گرفته  گردشگری دریایی در نظر  لذا تفریحات ساحل���ی و آبی به عنوان 
شده که چیزی فراتر از تفریحات و نیازمند معرفی، برنامه ریزی و آموزش 
صحی���ح نیروهای فعال در گردشگری دریای���ی است که این وظیفه در 
کنار و با همکاری دیگر سازمان ها و نهادهای ذی ربط از جمله سازمان 
که مسوولیت خطیر و پراهمیت فنی و ایمنی آن را  بن���ادر و دریانوردی 

عهده دار هستند، محقق خواهد شد.

ی اعالم کرد: ی داخلی سازمان گردشگر جاللی، مدیرکل گردشگر

ازآنجاکهسازمانمیراثفرهنگی،صنایعدستیوگردشگرییکیازارگانهایمهمیاستکهدررونقگردشگریدریاییمیتواند
کمکحالصنعتدریانوردیودرعینحالبهرهمندیمسافراناز
مواهبوموقعیتهایسفرهایدریاییشود،دراینراستافرصت
رامغتنمشمردهونظربهروزجاللیمدیرجدیدگردشگریداخلی
سازمانمیراثفرهنگی،صنایعدستیوگردشگریراجویاشدیم.
ماهنامه»بندرودریا«،ضمنآرزویموفقیتبرایاینمدیرسازمان
میراثفرهنگ���یدرانجاموظایفومسوولیتجدید،خوانندگان

ماهنامهرابهخواندنمتناینپرسشوپاسخهافرامیخواند:

برنامه های پیش روی سازمان گردشگری 
برای رونق دریانوردی

توسعه گردشگری دریایی نیازمند معرفی، 
برنامه ری���زی و آم���وزش صحی���ح نیروه���ای 
فع���ال در گردشگری دریای���ی است که این 
وظیفه در کنار و با همکاری دیگر سازمان ها 
و نهادهای ذی ربط از جمله سازمان بنادر و 
دریانوردی که مسوولیت خطیر و پراهمیت 
فنی و ایمنی آن را عهده دار هستند، محقق 

خواهد شد.
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اینسازمانچ���هاقداماتیرادرراست���ایهمگراییوتقویت�
گردشگریدریایینقش کهدرتوسعه کارکردهایسازمانهایی

دارند،انجامدادهاست؟
گردشگ���ری اقدام کننده در  سازم���ان میراث فرهنگ���ی، صنایع دستی و 
کنون تالش زی���ادی را در  گردشگری دریای���ی ب���وده و تا زمین���ه معرف���ی 
گردشگری ب���ه انجام رسان���ده است. این  راست���ای معرف���ی این ن���وع از 
گردشگری دریایی« و عضویت 40 نهاد  سازم���ان با تشکیل »کمیته ملی 
و ارگان دولت���ی و غیردولتی نقش هماهنگ کننده را در هم افزایی توان 
اجرایی دولت و فعال سازی و حمایت از بخش خصوصی بر عهده دارد 
گردشگری  کمیته ملی  کارگروه تخصصی در زیرمجموعه  و ب���ا تشکیل 6 
که از باالترین توان همکاری نهادها در هرچه  کرده است  دریایی سعی 
گردشگری دریایی و همسو شدن  سریع ت���ر پیش بردن اهداف توسع���ه 

آنها بهره مند شود.

کش���ورچهبرنامههایی� گردشگریدریایی برایآین���دهنظام
وجودداردوچهسیاستگذاریهاییدرحالانجاماست؟

مهم ترین سیاست های سازمان در گردشگری دریایی، تقویت و توسعه 
که شام���ل ایجاد زیرساخت های  گردشگری دریایی است  کمیته مل���ی 
گردشگری داخلی؛هدف گذاری  گردشگ���ری دریایی و رونق آن و تقویت 
گردشگر ورودی؛  گردشگری دریایی در جه���ت افزایش  جه���ت فعالیت 
گرفت���ن سفره���ای دریای���ی در بسته ه���ای سف���ر دفات���ر خدم���ات  ق���رار 
مسافرت���ی؛ فرهنگ س���ازی جه���ت خری���د و استف���اده از بسته های سفر 
کشور ایران؛ ایجاد تعامل با  دریای���ی به عنوان نوعی موجود از سف���ر در 
گردشگ���ری دریایی )کشورهای حوزه خلیج فارس،  کشورهای هدف در 
گردشگری  کشورهای ح���وزه CIS( وسرانجام ارایه الگوی  دری���ای خزر و 

گردشگری است.  دریایی اسالمی برای بازار بین المللی 





یادداشت

که ب���ا عموم جامع���ه درگیر بوده  گردشگ���ری دریای���ی موضوعی است 
کاه���ش فشاره���ای روان تنی  و به عن���وان یک���ی از مهم تری���ن عوام���ل 
ح اس���ت، لذا تامین ای���ن نی���از دارای باالترین  در سط���ح جامع���ه مطر
اولوی���ت در فرآیندهای تصمیم سازی دولت ها و در مرحله اجرا دارای 
بیشتری���ن اولویت اجرایی است. چنین توجه ویژه ای به بحث تفریح 
کشورهای توسعه یافته می توان در طراحی  ج عم���وم مردم را در  و تفر
بافت های مختلف شهر از جمله تاسیسات زیربنایی، ساختمان های 
کشورها  ک���رد. در شهره���ای ساحلی ای���ن قبیل  اداری و ... مشاه���ده 
نی���ز محوطه های مرتبط ب���ا حمل و نقل مسافرین، ب���ه مکانی نه تنها 
ج و تفری���ح مساف���ران و همراهان و  ب���رای حمل ونق���ل بلکه ب���رای تفر
استقبال کنندگ���ان بدل شده است و ساختاری همخوان با فرهنگ و 
آداب آن کشور دارد؛ موضوعی که ضروری است در مهندسی سواحل 

گیرد. و تاسیسات ساحلی کشورمان نیز مدنظر قرار 
کارکردهای غیر  در بح���ث محیط زیس���ت شاید یکی از مناسب تری���ن 
کارکرده���ای تفرجی ای���ن مناطق  کوبیولوژی���ک سواح���ل و دریاه���ا،  ا
ک���ه ب���ا رعایت اص���ول پایداری  ج  باش���د. به عب���ارت دیگ���ر، بحث تفر
محی���ط زیستی هم���راه باشد به عنوان یک���ی از مناسب ترین راه های 
بهره برداری از سواحل است. در غالب کشورهای توسعه یافته، مردم 
گردشگری  بهتری���ن مشاوران دولت ها در بحث ایج���اد ساختارهای 
هستند. در فرآیند مشارکت عمومی، اطالع رسانی صحیح، مشاوره و 
»تصمیم گیری با هم« مدنظر قرار می گیرد. ارایه فرم های نظرسنجی 
ح ری���زی ساختارهای  ی���ا بحث در خص���وص مسای���ل مربوط ب���ه طر
گردشگ���ری در مطبوع���ات و رادیو و تلویزیون، برگ���زاری همایش ها و 
جلس���ات با ساحل نشینان و بومی���ان و تجزیه و تحلیل پیشنهادات 
مکت���وب و غیرمکتوب ایشان از جمله روش های درنظرگیری نظرات 

مردم در طراحی ساختارهای تفرجی است.

در جمه���وری اسالم���ی ایران ح���دود 5 درص���د از مناط���ق ساحلی و 
دریای���ی، ج���زو مناط���ق تح���ت مدیری���ت سازم���ان حفاظ���ت محیط 
ک���ه بیشتر این مناطق فاقد  زیس���ت است. در حال حاضر از آنجایی 
که آنچه  کمال تاس���ف متذکر ش���د  ح مدیری���ت هستند، باید ب���ا  ط���ر
کن���ون عملیاتی نش���ده و بحث  شایست���ه نام ای���ن مناطق اس���ت؛ تا
مدیری���ت جایگاهی در مدیریت این مناطق ن���دارد. شاید بیان این 
کشورهای توسعه یافته،  که امروزه در اغلب  نکت���ه جالب توجه باشد 
فرآین���د مدیریت این مناطق در ح���ال مردمی شدن است. به عبارت 
کمک های دولت در اجرای مدیریت  که با  دیگر مردم محلی هستند 
ج و حفاظت نقش اصلی را ب���ازی می کنند،  مناط���ق در فازهای تف���ر
که مهم ترین بخش درآمدزایی ایشان ارتباط مستقیم با مناطق  چرا
مذک���ور دارد. ب���ه منظور تامی���ن مشارکت عمومی م���ردم در مدیریت 

گیرد: مناطق ضروری است اقدامات ذیل مدنظر قرار 
1( ترغیب مردم محلی جهت بیان اولویت ها

2( تهیه برنامه مدیریت مناطق با لحاظ اولویت های اخذ شده
کمیته ه���ای راهب���ردی ب���رای اج���رای برنام���ه مدیریت یا  3( ایج���اد 

دعوت از انجمن های مردمی، اعضای شوراهای شهر و روستا و ...
کمیته ه���ای فرع���ی ب���رای موضوع���ات مرتبط ب���ا مدیریت  4( ایج���اد 

گردشگری و ... مناطق از جمله 
5( ایج���اد فرصت های آموزشی برای بومی���ان و بهره برداران مناطق 

جهت توانمندسازی و تسهیل مشارکت های مردمی
6( سازمان دهی بومیان برای ایجاد سازمان های خدمت رسانی به 

ج از منطقه کن در خار گردشگران عالقه مند سا
امید است با همکاری ارگان های دریایی کشور و با اخذ نظر ساحل نشینان 
که ولی نعمتان واقعی هستند؛ در جهت حفاظت و مدیریت بهتر مناطق 

ساحلی کشور قدم های اساسی برداشته شود.

محمدجوادمحمدیزاده
ورییسسازمان معاونرییسجمهور
حفاظتمحیطزیست

طراحی ساختارهای تفرجی؛
الگوی مناسب 

در بهره برداری از سواحل



خداوند کریم دریاها را مسخر انسان گردانید 
کشتی ها به امرش روان و به حرکت  تا در آن 
درآیند. ب���ا توجه به موهبت ها و نعمت های 
خ���دادادی )وجود 14 جزی���ره، سواحل زیبا، 
گردشگ���ری، آب وهوای مطبوع  جاذبه های 
کز اقامت���ی- تفریحی و خرید( در استان  و مرا
و  گردشگ���ران  مقاص���د  از  یک���ی  هرمزگ���ان، 

گذران���دن تعطیالت  هموطن���ان عزیز جهت 
در ای���ام مختل���ف سال مخصوص���ا تعطیالت 
که به علت همین  نوروزی این استان است 
ک���ه بیش از  گی های���ی است  پتانسی���ل و ویژ
کش���ور در  از سفره���ای دریای���ی  95 درص���د 
این است���ان و حدود 96 درص���د از سفرهای 
دریایی استان از شهر بندرعباس به مقاصد 

که  کشوره���ای عرب���ی انجام ش���ود،  جزای���ر و 
آم���ار 10 ماه���ه س���ال 91 ت���ردد بی���ش از 8/5 
گردشگر در ای���ن استان را  میلیون مساف���ر و 
نشان می ده���د، لذا جهت انج���ام یک سفر 
دریایی ایمن و عاری از هرگونه دغدغه خاطر 
گردشگران م���وارد ذیل را مدنظر  مسافران و 

داشته باشند:

مجاز بودنیادداشت
قاسمعسگرینسبمبادی، شناورها و زمان دریانوردی

یاییوبندریشهیدباهنر معاوندر

ی دریای�ی؛  سه محور کلیدی گردشگر
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الف(شناورهایمجاز:
که مطاب���ق استانداردهای ایمنی  شناورهای���ی 
دریانوردی و زیر نظر ناظرین و متخصصین علم 
کارگاه های مورد تایید ساخته  دریان���وردی و در 
گواهینامه های مورد نیاز جهت  شده باشن���د و 
کرده اند. با  کس���ب  انج���ام سفرهای دریای���ی را 
کوچ���ک )اتوب���وس  دریایی  خ���روج شناوره���ای 
که با  و قایق ه���ا( از چرخ���ه حمل ونق���ل دریایی 
همت و ت���الش مدیرعامل و معاونی���ن سازمان 
بن���ادر، مدیرک���ل بن���ادر و دریان���وردی است���ان و 
مقامات استان���ی مخصوصا پشتیبانی استاندار 
استان هرمزگان و همراهی مالکان و مردم فهیم 
و والیت م���دار استان ص���ورت پذیرفت، امروز در 
که  شه���ر بندرعب���اس و در بن���در شهی���د حقانی 
کشور اس���ت، شاهد  بزرگ تری���ن بن���در مسافری 
حضور 39 فروند شناور استاندارد با تجهیزات و 
که در  امکانات روز دریان���وردی و ایمن هستیم 
که آینده  مجموع ظرفیت 3762 صندلی را دارد 
نزدیک با حضور یک فروند شناور دیگر ظرفیت 

صندلی ها به 4062 صندلی افزایش می یابد.
با پیش بین���ی 20هزار ت���ردد روزان���ه در ای���ام نوروز، 
اقداماتی در خصوص استفاده از شناورهای دیگر 
جهت خدمات رسان���ی به مسافرین در نظرگرفته 
که در ایام نوروز به چرخه حمل ونقل  شده است 
کرد، لذا هموطنان بزرگوار  دریایی کمک خواهند 
می توانند جهت انجام سفرهای ایمن دریایی از 

شناورهای مجاز استفاده کنند.

ب(زماندریانوردیمجاز:
ب���ا توجه به ن���وع شناور و ظرفی���ت و قابلیت های 
که در چه شرایط جوی امواج )فورس  دریانوردی 
دری���ا( می تواند دریان���وردی ایمن داشت���ه باشد، 
زمان تردد مجاز متغیر اس���ت و معموال از 6 صبح 

ت���ا ساعت 23 در شرایط عادی و با توجه به وجود 
مسافر می تواند این زمان ادامه داشته باشد، اما 
در شرای���ط جوی نامساعد که توسط هواشناسی 
ک���ز اصل���ی و فرعی جستجو و نج���ات دریایی  و مرا
)MRCC( ب���ه تمام���ی شناوره���ا اع���الم می ش���ود، 
در ص���ورت ناایم���ن بودن شرایط دری���ا، ترددهای 
دریایی صورت نمی گیرد که براساس تجربیات در 
این زمان معموال شناورهای غیرمجاز )قایق های 
فاقد تجهی���زات ایمنی( از ع���دم اطالعات دریایی 
کرده و مبادرت به جابه جایی  مسافران استفاده 
مساف���ر از خط���وط ساحل���ی و مب���ادی غیرمج���از 
می کنن���د، که م���ردم شری���ف و گردشگ���ران بزرگوار 
باید به این نکته توجه داشته باشند و با اینگونه 

شناورها جان خود و خانواده را به خطر نیندازند.

ج(مبادیمجاز:
بن���ادر و اسکله های استان���دارد که تحت مالکیت 
یا نظ���ارت سازم���ان بن���ادر و دریان���وردی فعالیت 
می کنن���د و امکان���ات رفاه���ی و تجهی���زات ایم���ن 
مناسب تردد مسافر را دارا می باشند. این بنادر در 
استان  هرمزگان عبارت از بندر شهید حقانی، بندر 
شهید باهنر، بندر جزیره هرمز، بندر بهمن قشم، 
کری قشم، بنادر پهل و الفت، بندر  بندر شهید ذا
لنگ���ه، بندر چارک، بندر افتان و کیش هستند که 
ک���ه قصد انجام  هموطن���ان و گردشگ���ران عزیزی 
سفرهای دریایی را دارند، از بنادر ذکر شده اقدام به 
کنند و از خطوط ساحلی و از قایق های  مسافرت  
تشتی غیرمجازی که گاهی مبادرت به جابه جایی 
مساف���ر می کنند، استفاده نکنن���د و حتی از مجهز 
ب���ودن قایق ه���ای تفریحی که مب���ادرت به گشت 
کنار ساحل و انج���ام تورهای تفریحی می کنند به 
تجهیزات ایمنی مخصوصا جلیقه نجات مطمئن 
شون���د. لذا سازمان بنادر با تمام تجهیزات و قوا تا 

جای���ی که در ت���وان دارد نسبت ب���ه امر جستجو و 
نجات شناورهای مضطر در دریا اقدام خواهد کرد، 
ام���ا امدادرسانی به شناوره���ای غیرمجاز به علت 
کی  نداشتن تجهی���زات اطالع رسانی همچ���ون وا

کی و VHF بسیار مشکل و زمان بر خواهد بود. تا

اقداماتی که در راستای تسهیل سفرهای 
نوروزی در دست انجام می باشد:

1( تشکیل ستادهای نوروزی و کارگروه های ایمنی 
بن���ادر و آب راه ه���ا، کارگ���روه  شناوره���ای مسافری 
کارگ���روه بررس���ی ی���ا تدوی���ن  کارگ���اه آموزش���ی و  و 

آیین نامه ها و دستورالعمل های مسافری
2( بازرس���ی ایمن���ی و فن���ی از تمام���ی شناورهای 

مسافری در فاز اول
3( تجهی���ز بنادر مساف���ری به تجهی���زات نجات، 

مقابله با آلودگی، آتش نشانی و امکانات رفاهی
4( برگزاری نه جلسه مشترک داخلی با ارگان های 

مرتبط با مسافرت های دریایی
که  ک س���ازی مغروقه های���ی  5( آغ���از عملی���ات پا
در مسی���ر ت���ردد شناوره���ای مساف���ری هستند با 
اختصاص 6 میلیارد تومان���ی سازمان بنادر برای 

این پروژه
کم عم���ق بنادر  6( ش���روع الیروب���ی اسکله ه���ای 

مسافری
کنترل  کنترل ایمنی و  7( حضور مستمر بازرسان 

تردد بر روی اسکله ها تا آخرین تردد شناورها
8( فع���ال ب���ودن سامان���ه 300076373000 جهت 
دریاف���ت وضعیت هواشناسی و وضعی���ت دریا با 
ارسال پیامک  خالی جهت دریافت راهنمای پیام
دریاف���ت  جه���ت   1550 شم���اره  اختص���اص   )9
پیام های اضط���راری در مرکز جستجو و نجات 
بندرعباس ب���رای دریافت پیام های اضطراری 

از شناور.

 شـــــــــماره 198    -    بهمن و اسفندماه 1391

47



مــاهــنـامـه عـلمی، تحـقـيـقـاتــی

48

شرکت کشتیرانی والفجر از شرکت های وابسته به گروه کشتیرانی جمهوری 
اسالمی ایران بیش از 26 سال است که در امر جابه جایی کاال و مسافر در 
منطقه خلیج همیشه فارس و دریای عم���ان و شمال اقیانوس هند در 
فعالیت بوده و ساالنه قریب به 300 هزار کانتینر،  650هزار مسافر و 20 هزار 
خودرو جابه جا می کند. این شرکت با دارا بودن 7 فروند کشتی کانتینربر با 
ظرفیت بین 270 تا 1100 کانتینر ٬ 4 فروند کشتی کاتاماران تندرو با ظرفیت 
ه���ر یک 225 ت���ا 243 نفر مسافر و دو فروند کشت���ی RORO جهت حمل 
توأمان بار و خودرو با ظرفیت مجاز هرکدام 600 نفر مسافر و 140 دستگاه 
خودرو همواره به عنوان پلی ارتباطی بین بنادر و جزایر داخلی و اهالی و 
کش���ور با کشورهای همجوار در حاشیه  کنین شریف مناطق جنوبی  سا
جنوبی خلیج فارس که گاهی دارای قرابت خویشاوندی نیز هستند، عمل 
AHT/ کرده است. ضمنا ارائه خدمات به سکوهای نفتی با شناورهای

PSV از دیگ���ر خدمات شایسته ای است که شرکت کشتیرانی والفجر در 
منطقه به صنعت نفت کشور عزیزمان ارائه می کند.

ب���ا این وجود شرکت یادشده به عنوان شرکتی ملی همواره تالش داشته 
که با انجام سرمایه گذاری های الزم در انجام بهینه رسالت خود به نحوه 
ک���ه در این راست���ا سرمایه گ���ذاری در خرید و نصب  مطل���وب اق���دام کند 

اسکله های شناور و ساخت ترمینال مسافری در بنادر بوشهر و بندرلنگه، 
خری���د و نصب 7 فقره اسکله شناور در دیگر بنادر و جزایر مختلف کشور، 
کاتاماران و گردشگ���ری رو-رو ازجمله اقدامات  خری���د شناورهای تندرو 
مرتبط این شرکت در سنوات گذشته بوده است. همچنین در هر زمانی 
که شرایط ملی و میهنی ایجاب کرده است، این شرکت با استفاده از تمامی 
توان عملیاتی خود نسبت به عرضه خدمات مورد نیاز جهت رفع نواقص 
که از جمله ورود به سرویس بندرلنگه حسب  و کاستی ه���ا اقدام نموده 
درخواست فرمانداری و شهرداری بندرلنگه و بخشداری جزیره خارگ و 
گهانی  مدیریت امور دریایی سازمان بن���ادر و دریانوردی در پی خروج نا
شرکتی خصوصی که در این مسیر فعالیت می کرد و یا ورود به مسیر قشم 
کل بنادر و دریانوردی  حسب اوامر استانداری هرمزگان و مدیریت اداره 
گذشت���ه در آن منطق���ه و جمع آوری  گوار س���ال  است���ان پ���س از واقعه نا
شناورهای غیرایمن و غیراستاندارد، با انتقال یکی از شناورهای توانمند و 
ایمن خود، در واقع نسبت به تبدیل به احسن کردن شرایط اقدام نمود 
و اقدام���ات و خدم���ات مشابه در مسیر جزیره خ���ارگ و مانند آن از دیگر 

خدمات ارزشمند این شرکت طی سنوات اخیر بوده است.
کنون با آن مواجه است کمبود  که این شرکت هم ا با این وجود چالشی 

برنامه های کش�تیرانی 
والفجر؛ برای توس�عه 
زحمل و نقل مس�افری حمزه کشاور

مدیرعامل شرکت کشتیرانی والفجر

یادداشت
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سرمایه گذاری در خرید و نصب اسکله های 
شناور و ساخت ترمین���ال مسافری در بنادر 
بوشه���ر و بندرلنگه، خری���د و نصب 7 فقره 
اسکله شناور در دیگر بنادر و جزایر مختلف 
کشور، خرید شناوره���ای تندرو کاتاماران و 
گردشگری رو-رو ازجمل���ه اقدامات مرتبط 

این شرکت در سنوات گذشته بوده است

منابع و نقدینگی جهت سرمایه گذاری های جدید به منظور جایگزینی 
و توسع���ه ناوگان و همچنین نرخ بسی���ار پایین بلیت مسافری است که 
به ری���ال ب���وده و پاسخگوی نیازهای سنگی���ن ارزی حف���ظ و نگهداری 

کشتی های ایمن و استاندارد نیست.
کرات و مکاتبات متعددی با مقامات ذی ربط و از جمله   در این راستا، مذا
سازم���ان بنادر و دریانوردی کشور و مقام���ات ارشد استان، فرمانداری و 
بخشداری های ناظر بر منطقه صورت گرفته و منجر به اخذ مصوباتی هم 

کان در جریان است. شده که پیگیری در این خصوص کما
کلی���ه امکان���ات و  ب���ا  ای���ن ح���ال ای���ن شرک���ت ضم���ن عرض���ه خالصانه 
توانمندی ه���ای خ���ود و با در اختیار داشت���ن زیرساخت ها، دانش فنی، 
پرسنل مجرب دریایی و ستادی و نام و شناسه معروف در سطح منطقه 
کمیتی  که سازمان های ذی ربط و به ویژه سازمان متولی حا تقاضا دارد 
در این عرصه عنایت و توجه خاص و ویژه ای مبذول داشته و مساعدت 
الزم و شایسته جهت ارتقای کیفیت خدمات و جابه جایی ایمن مسافر و 
کن در بنادر و جزایر  گردشگر به منظور عرضه مطمئن به هموطنان عزیز سا
کشور معمول نمایند. ضمنا این کشتیرانی همانند سنوات گذشته، برنامه 

سفرهای ویژه ای جهت رفاه حال مسافرین نوروزی تدارك دیده است.

برنامه ویژه ایام نوروز 1392 کشتیرانی والفجر
1-برنامهسفرهایخارجی:

کشتی ایران هرمز 12 با ظرفیت 381 مسافر تا تاریخ 28 اسفند سال جاری 
با انجام سه سفر رفت و برگشت در هر هفته در مسیر بندرعباس/ شارجه 
و بالعک���س به سفرهای خود ادام���ه و سپس به برنامه سفرهای نوروزی 

تشریحی در بند 2 ذیل ملحق خواهد شد.
کشتی ایران هرمز 14 با ظرفیت 381 مسافر تا تاریخ یادشده با انجام سه 
سف���ر در هرهفته در مسیر بندرلنگه/ دب���ی و بالعکس به سفرهای خود 
ادامه خواهد داد و سپس به برنامه سفرهای نوروزی تشریحی در بند 2 

ذیل ملحق خواهد شد.
کاتام���اران و تن���درو برلیان با ظرفی���ت 235 مسافر ت���ا تاریخ یکم  کشت���ی 
فروردی���ن س���ال 92 خورشیدی با انج���ام سه سفر رف���ت و برگشت در هر 
هفته و پس از آنان تا تاریخ چهاردهم فروردین 92 هر 4 روز یك سفر رفت 
و برگشت در مسیر خرمشهر/ کویت و بالعکس ادام���ه داده و در روزهای 
مازاد خود در ایران به ارایه سفرهای تور گردشگری در اطراف خرمشهر و 

اروندرود جهت مسافران نوروزی مبادرت خواهد کرد. 
2-برنامهسفرهایداخلی:

کشت���ی ایران هرم���ز 12 با ظرفیت 600 مسافر و گردشگ���ر و حمل 120  ½
دستگاه خودرو سواری از تاریخ 29 اسفند تا 13 فروردین سال آینده روزانه 

سه سرویس در مسیر بندرلنگه/کیش و بالعکس ارایه خواهد کرد.
کشتی ایران هرمز 14 با ظرفیت 600 مسافر و گردشگر و حمل 120 دستگاه  ½

خودرو سواری از تاریخ 27 اسفند 91 تا سیزدهم فروردین سال آینده روزانه 
سه سرویس در مسیر بندرلنگه/کیش و بالعکس ارائه خواهد کرد.

 توضیح اینکه دو شن���اور فوق الذکر به صورت ضربدری بین کیش و  ½
لنگه انجام سفر خواهند کرد.

 به منظور رفاه حال مسافرین و انجام سفرهای ایمن، این شرکت با  ½
دو فروند کشتی کاتاماران تندرو ) هریك با ظرفیت 235 مسافر( روزانه 4 تا 
5 سفر رفت و برگشت در مسیر بندرعباس/ قشم و بالعکس ارایه سرویس 

خواهد کرد.
قاب���ل ذک���ر است که با توجه ب���ه ضریب ایمنی بسیار ب���االی کشتی های 
فوق الذک���ر و ت���ردد در مسیر اسکله شهید حقان���ی بندرعباس به اسکله 
کری قشم، اجرای این مهم مورد توجه و رضایت کامل مسافرین  شهید ذا

در این مسیر قرار گرفته است.
کشت���ی کاتام���اران و تن���درو زمرد با ظرفی���ت 235 مساف���ر روزانه یك  ½

سرویس رفت و برگشت و در صورت تقاضا در مواردی دو سرویس در مسیر 
خارگ / بوشهر/ خارگ انجام خواهد داد.

گردشگ���ران از جاذبه ه���ای دریایی، این شرکت  ½ به منظور استفاده 
براس���اس درخواست گردشگ���ران و تورگردانان به طور همزم���ان در بنادر 
جنوب���ی کشور با هماهنگ���ی مقامات استان���ی و محلی نسبت ب���ه ارایه 

تورهای دریایی اقدام خواهد کرد.
ضمنا حسب هماهنگی به عمل آمده با شرکت کشتیرانی کیش که یکی 
از زیرمجموعه های این شرکت است، برنامه های نوروزی مکمل به شرح 

ذیل ارایه خواهد شد:
انجام دست کم 4 سرویس رفت و برگشت در مسیر بندرچارك / کیش  ½

و بالعکس و انجام 2 تور شبانه در اطراف جزیره کیش با کشتی کاتاماران 
گوهر با ظرفیت 235 مسافر.

انج���ام دست کم 2 سرویس رف���ت و برگشت در مسیر بن���در چارك /  ½
کیش و بالعکس با لندینگ کرافت آریا با ظرفی���ت 200 مسافر و 40 خودرو 

سواری.
کواریوم و دی���د زیر آب در  ½ انج���ام روزان���ه 8 گشت تفریحی با کشتی آ

حاشیه ساحلی جزیره کیش با ظرفیت 40 مسافر در هر سفر. 
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کنونی  کشتی سازی و صنای���ع فراساحل ایران )ایزوایک���و( در شرایط  شرک���ت مجتمع 
و بر اس���اس دیدگاه های سازمان بنادر و دریان���وردی در راستای ساخت شناورهای 
کلی���ه تمهیدات الزم در ای���ن خصوص را مهیا  گام ه���ای موثری برداشته و  مساف���ری 
کاتام���اران، تجهیز  ک���رده است. انعق���اد ق���رارداد ساخت 6 فرون���د شناور مسافرب���ری 
کتابچه فنی  کارگاه ه���ای ساخ���ت، انتخ���اب پیمانک���اران دارای صالحی���ت، تدوی���ن 
نحوه ساخ���ت شناورهای مسافرب���ری آلومینیومی و فایبرگالس، جم���ع آوری تجارب 
گونه شناورها در ایران  گذشت���ه و اطالعات فنی مورد نیاز از شرکت ه���ای ساخت این 
گرفته در  کشورها از جمله استرالیا، ترکیه  و ... مهم ترین فعالیت های صورت  و سای���ر 
کشور در  ای���ن زمینه است. با توجه به وج���ود بزرگترین ناوگان حمل ونق���ل مسافری 
بندرعب���اس و وجود پتانسیل بالق���وه در استان هرمزگان، ل���زوم سامان دهی ساخت 

شناورهای مسافربری در شرایط موجود اهمیت دوچندانی یافته است.
ب���ا توجه به وضعیت موجود می توان به فرصت ه���ا، تهدیدات و نقاط قوت مرتبط با 

کرد: ح ذیل اشاره  ساخت اینگونه شناورها به شر
رون���ق بازار ساخ���ت و تعمیرات شناوره���ای مسافربری؛ موقعی���ت جغرافیایی مناسب 
گرفت���ن در منطقه ویژه اقتصادی؛ وجود ظرفی���ت مناسب فعالیت های  مجتم���ع؛ قرار 
کش���ور؛ و حرکت روبه رشد  گرفتن در قطب ناوگ���ان مسافری دریایی  پیمانک���اری؛ ق���رار 
صنای���ع داخل���ی به سم���ت خودکفای���ی با توجه ب���ه تحریم ه���ای بین الملل���ی از جمله 
فرصت ه���ای مرتب���ط با ساخ���ت این گون���ه شناورهاس���ت و برخ���ورداری از سایت های 
مختلف برای عرضه محصوالت و خدمات متنوع؛ تجربه ساخت و تعمیر انواع شناورها 
براساس استانداردهای بین المللی و دارای گواهینامه؛ تجربه اجرای پروژه های بزرگ؛ 
کتابچه نحوه ساخ���ت شناورهای  بهره من���دی از زیرساخت ه���ای مناسب؛ و تدوی���ن 

مسافربری آلومینیومی و فایبرگالس از جمله نقاط قوت آنهاست. 

ساخت شناورهای آلومینیومی 
و فایبرگالس با تمهیدات ایزوایکو

ب���ا توجه ب���ه وج���ود بزرگترین 
ناوگ���ان حمل ونق���ل مسافری 
کش���ور در بندرعب���اس و وجود 
است���ان  در  بالق���وه  پتانسی���ل 
هرمزگ���ان، ل���زوم سامان دهی 
مسافربری  شناورهای  ساخت 
اهمی���ت  موج���ود  شرای���ط  در 

دوچندانی یافته است

حمید رضاییان اصل
مدیرعامل شرکت مجتمع کشتی سازی و 
وایکو( صنایع فراساحل ایران)ایز

یادداشت
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از  یک���ی  خلیج ف���ارس  گست���رش  ندی���م  شرک���ت 
شرکت های اقم���اری ایزوایکو ب���ا داشتن بیش از 
40 سال سابقه فعالیت در زمینه تعمیر و ساخت 

کثر با وزن 800 تن است. شناورهای حدا
این شرک���ت دارای زمینی به وسع���ت 33 هکتار، 
15 پارکین���گ شناور و سوله های متنوع تولیدی و 
پشتیبانی و تاسیساتی، پتانسیل قوی و مناسبی 
برای ساخت انواع شناورها و خصوصا شناورهای 
ک���ه در حال  کرده، ب���ه طوری  مسافرب���ری ایج���اد 
حاضر در شرف عقد قرارداد ساخت 6 فروند شناور 
آلومینیومی120 نفره با شرکت تعاونی قایقداران و 

اتوبوسداران دریایی بندرعباس است.
کن���ون شناورهای متع���ددی در ابعاد مختلف  تا
ساخته و به بازار عرضه کرده است و تا پایان بهمن 
ماه سال ج���اری 5 فروند شناور شامل یک فروند 
کراف���ت 1800تنی چندمنظوره و 4 فروند  لندینگ 
ب���ارج جمع آوری آلودگی نفتی متعلق به سازمان 

بنادر و دریانوردی به آب اندازی خواهد شد.
ع���الوه م���وارد ف���وق ساخ���ت دو فرون���د شن���اور 
کانتینربری و ی���ک فروند شناور هت���ل دریایی در 
دس���ت ساخ���ت دارد و ای���ن نمون���ه ای از آخرین 
دستاوردهای ساخت متخصصان و کارشناسان 

فنی این شرکت است.
کارشناسی متخصصین   با وج���ود توانایی فنی و 
شاغل در این مجموعه و امکانات و تاسیسات و 
ماشین آالت موجود که در منطقه بی نظیر است، 
تی بر سرراه وجود دارد که باعث  اما موانع و مشکال
عدم تحقق انتظ���ارات و اهداف جامعه از صنایع 
دریای���ی و شرکت ه���ای فع���ال در زمین���ه صنعت 

دریایی می باشد.

گر بخواهیم به طور خالصه بخشی از چالش های  ا
موجود را نام ببریم، بدین شرح خواهد بود:

ال���ف – ع���دم حمای���ت مال���ی از س���وی بانک ها و 
موسس���ات مال���ی و اعتب���اری به دلی���ل نداشت���ن 
سرفصل مشخص ب���رای اعطای تسهیالت مالی 
به متقاضیانی که تمایل به خرید و ساخت انواع 

شناورهای مسافربری و گردشگری دارند.
البت���ه در این زمین���ه بعض���ی از ارگان ها همکاری 
خوبی داشته اند مثل سازمان بنادر و دریانوردی 
که زمینه عقد ق���رارداد برای ساخ���ت شناورهای 
مسافربری را فراهم کردند در اینجا الزم می دانم از 
این اقدام پسندیده و همکاری خوب با متقاضیان 
و حمای���ت از شرکت های فع���ال در زمینه ساخت 

کشتی های مسافربری تشکر و قدردانی کنم.
ک���ه سای���ر دستگاه ه���ای متول���ی  ام���ا الزم اس���ت 
مانن���د وزارت صنعت، معدن و تج���ارت و سازمان 
گردشگ���ری با بهره من���دی از امکان���ات موجود در 
جزایر با جذب گردشگر داخلی و خارجی و اعطای 
تسهیالت ارزان قیمت به متقاضیانی که عالقه مند 
گ���ام موث���ری در توسعه  در ای���ن زمین���ه هستن���د، 
گردشگری و به تبع آن رونق و  صنعت دریا بردارند.
ب – یکی دیگ���ر از چالش های اساسی موجود بر 
سر راه سازندگان و متقاضیان ساخت شناورها )که 
عمدتا تعاونی ها یا اشخاص حقیقی هستند( عدم 
که بخش  تخصیص منابع ارزی است. از آنجایی 
عم���ده ای از تجهیزات و امکان���ات مورد استفاده 
در ساخ���ت شناوره���ا بایست���ی ب���ه ص���ورت ارزی 
تامین ش���ود، بنابراین ض���رورت دارد قراردادهای 
مربوطه به صورت ارزی منعقدگردد؛ فلذا بایستی 
تمهیداتی اندیشیده شود، تا ارز مورد نیاز به این 

دسته از متقاضیان تخصیص یابد. 
ج – خأل وج����ود قوانین حمایت����ی در زمینه صنعت 
گردشگ����ری دریایی و تاثیر آن ب����ر سرمایه گذاران این 
بخش باعت توسعه نیافتگی این صنعت شده است.

د – ع���دم وجود زیرساخت ه���ای مناسب مانند 
اسکله های خاص تفریحی و گردشگری 

فرصت ها و توانمندی های موجود: 
ال���ف – وج���ود ب���ازار مناس���ب ب���رای شناوره���ای 
گردشگری و تفریحی و مسافری و در نتیجه تقاضا 

برای ساخت اینگونه شناورها
ب – تحریم ه���ای اقتص���ادی کشوره���ای غرب���ی 
باع���ث ایجاد فرصت ب���رای فعالیت هر چه بیشتر 
سازندگان داخل���ی و بروز خالقیت و شکوفایی در 

این بخش شده است. 
که   ج – استق���رار این شرک���ت در استان هرمزگان 
بی���ش از 98درصد مسافرت دریای���ی به آن تعلق 
دارد، ب���ه عنوان پتانسیل بالق���وه جهت دریافت 
سف���ارش ساخ���ت اینگون���ه شناوره���ا محسوب 

می شود.
د – شناسای���ی و تعامل مناسب ب���ا ذی نفعان و 

متقاضیان.
ه – فعالیت این شرکت در منطقه ویژه اقتصادی 
را به عنوان یکی از مزیت های قابل اشاره از حیث 
کاه���ش به���ای تمام شده محص���والت تولیدی و 
معافیت خاص پیش بینی شده می توان برشمرد.

و – پشتیبانی مال���ی هلدینگ ایزو ایکو )مجتمع 
کشتی سازی( و بهره مندی از امکانات و تجهیزات 
و ماشی���ن آالت موج���ود در شرکت ه���ای تح���ت 

پوشش و وابسته به ایزوایکو. 

ندیم گسترش؛
 یار ایزوایکو در تعمیر 

و ساخت شناورها

یادداشت

غالمعباس حافظ پور
مدیرعامل شرکت ندیم گسترش خلیج فارس



دری���ای خزر با وسعت���ی حدود 438 
بزرگ تری���ن  مرب���ع  کیلومت���ر  ه���زار 
کره زمین به شم���ار می آید  دریاچ���ه 
کام���ل قسم���ت جنوبی  و ب���ه ط���ور 
ای���ران  اختی���ار  در  دریاچ���ه  ای���ن 
ک���ه این منطق���ه جایگاه سه  است 
گی���الن،  کش���ور،  شمال���ی  است���ان 
گلست���ان می باشد. در  مازن���دران و 
کش���ور و دریای خ���زر، نبود  شم���ال 
گردشگ���ری و مسافری  ح ه���ای  طر
که  بسیار مشهود اس���ت، به طوری 
تنه���ا 10درص���د سهم ناوگ���ان باری 
که  دریای خ���زر را داری���م. همانطور 
می دانی���م، حمل ونقل مسافری در 
تم���ام دنیا خصوصا ای���ران حتی در 
خلیج فارس به خصوص دریای خزر 
زی���ان ده و فاق���د توجی���ه اقتصادی 
اس���ت و نیازمند حمای���ت جدی از 
کمیت���ی و دولت  س���وی مراج���ع حا

است.

ح:  کلیات طر
گرفت���ن  نظ���ر  در  ب���ا  ح  ط���ر ای���ن 
گردشگ���ری در  فرصت ه���ای بالق���وه 
ای���ن نوار، خطوط کشتیران���ی رو- رو 
و اح���داث بندرگاه های بین راهی در 
نوار ساحلی از آستارا تا بندر ترکمن و 
کشورهای همسایه شمالی طراحی و 

ایجاد شده است.
نه���اد  س���وی  از  اینک���ه  ب���ر  ع���الوه   
اع���الم  مل���ی  جمه���وری،  ریاس���ت 
نمایشگ���اه  نخستی���ن  در  ش���ده، 
دریای���ی  بین الملل���ی  تخصص���ی 
جمهوری اسالم���ی ایران در هشتم 
بهمن ماه نی���ز معرفی شد و شرکت 
کاسپی���ن به همراه  دری���ای طالی���ی 
کنسرسی���وم داخل���ی و خارج���ی فاز 
کشتیران���ی  خ���ط  مل���ی  ح  ط���ر اول 
آست���ارا – بن���در ترکم���ن را در آین���ده 
نزدی���ک در بن���ادر دریای خ���زر آغاز 

می کند.

ح ف���وق ی���ک پدی���ده ایمن���ی و  ط���ر
گردشگ���ری دریای���ی در  ترافیک���ی و 
ک���ل ن���وار ساحل���ی شم���ال اس���ت و 
کری���دور جدید قسمت اعظمی  این 
از ترافی���ک ج���اده نوارساحل���ی را به 
داخ���ل دری���ا هدای���ت می کن���د و به 
منظ���ور ایجاد خط کشتیرانی مذکور 
و برای جابه جایی مسافران، تریلرها، 
سواری ها و شناورهای چندمنظوره 

خریداری خواهد شد. 
ح: مزیت ها و اهداف طر

گردشگ���ری  تاسیس���ات  ایج���اد   -
ساحل���ی  است���ان  س���ه  در  دریای���ی 

 short sea shipping شمال کشور
- راه ان���دازی خطوط کشتیران���ی رو- رو 
خ���ودرو، مساف���ر، کامی���ون از آست���ارا ت���ا 
بندرترکمن و کشور های همسایه شمالی

- ایجاد بندرگاه های بین راهی برای خودرو، 
کامی���ون در سه است���ان ساحلی و  مساف���ر، 

روان سازی ایمنی و ترافیک نوار ساحلی

گردش پذی���ر  سواح���ل  ایج���اد   -
ساحلی و فراساحلی و انواع خدمات 
دریایی، ساحلی، بندری، توریستی و 

حمل ونقل
گ���ون در  گونا - ایج���اد آموزش ه���ای 
رشته دریان���وردی، غواصی، صنعت 

ح  دریایی و خدمات مربوط به طر
- ج���ذب سرمایه گ���ذاری داخل���ی و 

خارجی 
جابه جای���ی  سرع���ت  افزای���ش   -

مسافران محلی و جذب توریست 
کاهش ترافیک  - افزایش امنی���ت و 

راه های نوار ساحلی شمال 
- سامان ده���ی و بهینه س���ازی سفر 
کاه���ش ج���دی هزینه های ایمنی  و 
و نگه���داری راه ه���ای ن���وار ساحلی 

شمال
کشورهای همسایه  - همکاری ب���ا 
گردشگ���ری  خص���وص  در  شمال���ی 

دریایی، حمل ونقل مسافر.

ح ملی جامع گردشگری ساحلی دریای خزر امکان پذیر می شود: با تکمیل طر

برگزاری المپیک دریایی در ساحل دریای خزر !
سعیدایزدیان
مدیرعاملشرکتفارسیسانآسیا
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یادداشت



ی: نتیجه گیر
گرفت���ن حض���ور ساالن���ه  ب���ا در نظ���ر 
گردشگ���ر داخل���ی  12 ت���ا 15 میلی���ون 
در ن���وار ساحل���ی شم���ال، ض���رورت 
گردشگری  استفاده از فرصت ه���ای 
و  بالفع���ل  بن���ادر  از  بهره ب���رداری  و 
استفاده از استعداد های بالقوه این 
بنادر در نوار ساحلی شمالی به طور 

کامل احساس می شود.
ح با رویکردی جامع با بینش   این طر
دریا محور و اشاع���ه فرهنگ دریا در 
کشور ن���ه تنها امکانات  تمام سطح 
کنین این  رفاه���ی وسیعی ب���رای سا
ن���وار ایج���اد می کن���د، بلکه ب���ا ایجاد 
که  گردشگری وسیعی  فرصت ه���ای 
ح  در گوشه ه���ای ابعاد بزرگ این طر
گردشگری  نهفت���ه اس���ت می توان���د 
کند و با  سال���م را در ای���ن نوار ایج���اد 
تدابیر و مطالعات عمیق،گردشگران 
خارج���ی را ب���ه این نوار ج���ذب کرده 

گردشگری سالم در  و عالوه ب���ر رونق 
کشور های  گسترش آن ب���ه  ای���ران و 
گردشگ���ران  ج���ذب  و  همسای���ه 
خارج���ی، می ت���وان ب���ه درآمد زای���ی 
ح  کن���ار این طر گوشه و  کالن در ه���ر 

اشاره کرد.

گردشگ���ری  دهکده ه���ای  ایج���اد 
و  دریای���ی  گردشگ���ری  و  ساحل���ی 
ورزش های آبی و به خصوص المپیک 
دریایی با استف���اده از تمام پارامترها 
از اه���داف نهان و بنیادین این طرح 
که در حال حاضر در نخستین  است 

نمایشگ���اه تخصص���ی دریای���ی ای���ن 
طرح بزرگ ملی معرفی شد و مراحل 
اجرای���ی آن ب���ه زودی ب���ا امی���د ب���ه 
که  همکاری تمام نهاد ها همانگونه 
تا به امروز شاهد آن بوده، یکی پس از 

دیگری به اجرا درخواهد آمد. 

شرک���ت دری���ای طالی���ی کاسپی���ن به همراه 
ح  کنسرسی���وم داخلی و خارجی ف���از اول طر
ملی خ���ط کشتیران���ی آستارا – بن���در ترکمن 
را در آین���ده نزدیک در بن���ادر دریای خزر آغاز 

می کند
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ی دریایی تعریف شود: اگر گردشگر
1�تکلیفسواحلمشخصمیشود.

� سازم���ان بن���ادر و دریان���وردی ب���رای ص���دور 
مجوزهای الزم در خصوص گردشگری دریایی، 
گرفتار پاسخ های استعالم از سایر سازمان هایی 
کمتری���ن ارتب���اط را ب���ا بخ���ش مهندسی  ک���ه 

سواحل دارند، نمی شد.
� سازمان ه���ای م���وازی مانن���د منابع طبیعی، 
مسکن و شهرسازی، آب منطقه ای و جنگل ها 
و مرات���ع پرونده ه���ای مربوط���ه را ب���ه دلی���ل 

کد نگه نمی دارند. تکلیفی 10 ساله، را بال
� ب���رای برنامه ری���زی سواح���ل دستگاه ه���ای 
و  ساحل���ی  مناط���ق  روستای���ی  و  شه���ری 
سازمان ه���ای دولت���ی، استان���ی و مرک���زی ب���ه 
تنهایی عمل نمی کنند و در برنامه ریزی کالن 
کشوری و با تمرکز در یک سازمان از دوباره کاری 
جلوگی���ری می شود و ی���ک سازم���ان می تواند 
کش���ور را متمرک���ز انجام  طرح جام���ع سواحل 

دهد.
� دامن���ه فعالی���ت سازمان بن���ادر از دریاها به 
کلی���ه آبراه ه���ا، رودخانه ه���ا، تاالب ها و حتی 

سدها کشیده خواهد شد.
� آزادی سواح���ل در چالش ه���ای حقوق���ی و 

قضایی سرگردان نمی ماند.
در  بی تجرب���ه  مدی���ران  سلیقه گرای���ی   �
دستگاه های دولتی، مانند شهرهای بندری 

چندگانگی در سواحل ایجاد نخواهند کرد.
2�ارک���انواج���زایگردشگریآنمشخص

میشود.
کن���ار ساح���ل قص���د  کودک���ی در  گ���ر  � حت���ی ا
ماسه بازی را داشته باشد، مکان و برنامه های 
ام���ر  ای���ن  ب���رای  الزم و تمهی���دات مناس���ب 

پیش بینی شده است.
گردشگری یا مسافری در قالب  گر قصد سفر  � ا
تفریح���ات دریایی وج���ود داشته باش���د، نوع 
صندلی و امکانات کشتی و نرخ آن پیش بینی 

شده است.
� معم���اری سواحل کنترل می شود و متناسب 
ب���ا شرایط اقلیمی این معماری ه���ا و امکانات 
اقامتی یا تفریحی آنها در دستور کار سازندگان 

خواهد بود.
� ابزاره���ای تفریح���ی آن معرف���ی و در دسترس 

عموم قرار می گیرد.
� استاندارده���ای خشک���ی ب���ه استانداردهای 

دریایی تغییر می یابد.

رونق گردشگری دریایی، 
13                                       منوط به تعریف مفاهیم

اهمی���تتعری���فصحیحودقیقدرهرعلمورشتهای،خصوص���ادرفلسفهروشنوبدیهیاست.علم
ریاضیاتونیزهندسهبایکسلسلهتعاریفآغازمیشوند.درعلومتجربینیزتعریفاهمیتشایانی

دارد.)مثالتعریففلز،شبهفلز،اسید،گیاهو...(
ونیزدرعلماخالق،تعریفصحیحاموراخالقیمانندوجدان،فضیلت،سعادتونیزهریکازفضایلو
کهمثالممکناستحسدوغبطه،باهممشتبهشوند؛حالآنکهحسد رذایلآدمیضروریاست؛چرا
ازجملهرذایلاخالقیوغبطهازجملهفضایلاستویاقناعتکهممکناستباتنبلیوتنپروریو
راحتطلبییکیانگاشتهشود،بنابراینتنهاباتعریفدقیقاستکهوجهامتیازامورمختلفازیکدیگر
آشکارمیشودوحدودوقلمرواصلیاشیاوامورمعلوممیگردد.چهبسادوتنبرسرامرینزاعمیورزند
گر ومدته���ابهمجادلهمیپردازن���د؛درصورتیکهشایدآنامررابهدومعنیمختلفبهکاربرند.اماا
نخستآنراتعریفکنندومقصودخودراازآنامربیاننمایندومعلومکنندکهآنکلمهرابهچهمعنیبه

کارمیبرند،شایداساسااختالفیبرجاینماند.
درواقع،نزاعهاوکشمکشهایفراوانیدرمسایلعلمیوغیرعلمی،حتیدرامورسیاسیرویمیدهد

کهمنشاآن،ابهامواجمالمفاهیموالفاظیاستکهبهکارمیرود.
اساساوقتیطرفینگفتوگودربارهیکمساله،برمحدودهمعناییکلفظمحوریومرزهاوحدودآن
اتفاقنظرنداشتهباشند،معانیبهدرستیمنتقلنمیشوندوبههمیندلیل،هریکازطرفینماجرادر
اثرسهلانگاریوضعفاندیشه،بههمانتصورمبهمومشوشیکهدرذهنخوددارد،قناعتورزیدهو
پایههایتفکرخودرابرچنینتصوراتیبنامیسازد.دراینمیانگردشگریدریایییکیازمسایلیاست
کهبهگفتهمنتقدانعدماستفادهازتمامپتانسیلهایآن،متاثرازبیهدفیهمچونکشتیبیناخدایی
گیربیهدفدرحرکتاست؛تالطمیکهخطراتناشی میماندکهدردریایمتالطمقوانیندستوپا
ازسالیقمدیرانوجبرطبیعتدرکمیناینکشتیاست،لذانگارندهاینتحلیلباذکرعنوانمشروط
گرگردشگریدریاییتعریفشود؟«کوشیدهبهاتفاقهایخوبسیزدهگانهتعریفگردشگریدریایی »ا

     اشارهکند.

یادداشت

مجید سلیمانی مقام
ویس ین سر مدیرعامل شرکت کیش مار
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گردشگ���ری و تجهیزات مورد نیاز در  � امکانات 
کم جمعیتی  کلیه سطوح ساحلی با توجه به ترا

تنظیم و برنامه ریزی می شود.
گردشگری  � ب���رای استف���اده از ارکان و اج���زای 
دریایی گروه های فنی طبقه بندی و کیفیت و 

کمیت آنها درجه بندی می شود
� نیازه���ای منطق���ه ای در توسع���ه امکان���ات و 
اجزای گردشگ���ری در کل کشور اولویت بندی 

خواهد شد.
3�قابلیتبرنامهریزیپیدامیکند.

� انجام عملیات ساحلی، دریایی و... در مناطق 
مختلف ساحل���ی کشور با توجه ب���ه امکانات، 
توانایی ه���ا، اقلی���م و فرهن���گ دسته بن���دی و 

برنامه ریزی خواهد شد.
� در برنامه ریزی از اقدامات دولتی و خصوصی 

تکراری و جلوگیری خواهد شد.
� پتانسیل های خارجی و برون مرزی ها در این 

برنامه ریزی قابلیت اجرایی پیدا خواهند کرد.
� از سق���وط یا سعود بیش از حد سرمایه گذاری 

جلوگیری خواهد شد.
4�سازمانهایاضافیحذفمیشوند.

کردن  � بیش از 20 دستگاه دولتی از اظهار نظر 
در این بخش حذف خواهند شد.

گیر ای���ن سازمان ها حذف  � قوانی���ن دست و پا
خواهد شد.

� سلیقه گرای���ی مدی���ران با توجه ب���ه نامفهوم 
بودن مقررات حذف خواهد شد.

� بسیاری از سوءاستفاده ها از منابع طبیعی در 
این بخش حذف می شود.

� بزرگ تری���ن سد سرمایه گ���ذاری در این بخش 
برچیده خواهد شد.

� زمان سرمایه گذاری و رسیدن به بهره برداری 
به شدت کوتاه خواهد شد.

� انگیزۀ سرمایه گذاری داخلی و خارجی ایجاد 
خواهد شد.

5�قانونتعریفخواهدشد.
گردشگری دریایی قانونی وجود  � برای اجرای 

ندارد.
� تعری���ف قان���ون تعیین کنن���ده سرنوشت این 

صنعت خواهد بود.
� قان���ون اساس���ی بنیان این صنع���ت در کشور 

خواهد شد.
6�آم���وزشوتربیتنی���رویانسانیشکل

میگیرد.
گر تمام شاخص های این صنعت مشخص  � ا
وکلی���ه اب���زار و ارک���ان آن آمادۀ فعالی���ت باشد، 

نیروی انسانی مجرب وجود ندارد.
� آموزش نیروی انسانی زمان بر است.

� آموزش نیروی انسانی بایستی به موازات سایر 
ارکان گردشگری توسعه یابد.

� بدون قانون آموزش معنی نخواهد داشت.

� آموزش نیروهای انسانی تضمین موفقیت یا شکست پروژه های این صنعت است.
� در آینده حساسیت و امنیت این صنعت و شرایط جبر طبیعت امکان تربیت و استفاده از نیروهای داخلی را 

تحت شعاع قرار خواهد داد.
7�بودجهپیشبینیمیشود.

� هزینه های متعددی در بخش های دریایی و آبی کشور بدون در نظر گرفتن این صنعت هزینه می شوند و این 
هزینه ها پس از تعریف در ردیف بودجه این صنعت قرار خواهد گرفت.

� کنت���رل هزینه و شناسای���ی نیازهای سایر ارگان ها در ارتباط با این صنع���ت بودجه قابل مالحظه ای را برای 
صنعت گردشگری دریایی ذخیره خواهد کرد.

� محیط زیست، شیالت، سازمان آب، شهرداری ها، سازمان بنادر و سازمان میراث فرهنگی، وزارت مسکن و 
شهرسازی، وزارت راه، هالل احمر، حوادث غیرمترقبه، نیروی انتظامی، مرزبانی و .... از جمله دستگاه هایی 

هستند که بودجه مترادف با گردشگری دریایی دارند.
8�توسعهپیدامیکند.

� ب���ا برنامه ری���زی و تدوین قوانین و جذب اعتبارات و ح���ذف بوروکراسی ها و موانع موجود انگیزه کافی برای 
سرمایه گذاری های داخلی و خارجی به وجود خواهد آمد.

� با درنظر گرفتن اولویت ها و سواحل و شناسایی پتانسیل های طبیعی مانند ساحل توریستی کشور این بخش 
صنعت به سرعت توسعه خواهد یافت.

9�اقتصادیمیشود.
� ش���رط اصل���ی در بخش خصوصی سرمایه گذاری رکن اقتصادی آن اس���ت. با رفع موانع مطروحه توجیهات 
اقتص���ادی طرح های گردشگ���ری دریایی افزایش می یاب���د. در این توجیه اقتص���ادی طرح ها باعث توسعه 

اقتصادی و عمران سواحل خواهد شد.
� بخش های مختلف ورشکسته کشور مانند کشتی سازی ها رونق پیدا خواهند کرد.

� روستا های اطراف در درون این طرح تغییر شکل اقتصادی پیدا خواهند کرد.
� بیش از 400 شغل درگیر موضوع های اقتصادی این طرح خواهند شد.

� اشتغالزایی آن کمک اقتصادی به کشور خصوصا استان های ساحلی خواهد بود.
10�فرهنگسازیمیشود.

� هیچ ارگانی در کشور در بخش فرهنگ دریایی ایران فعال نیست.
� با ارتقای فرهنگ دریایی و تاریخ دریایی کشور نیروهای عالقه مند جذب این صنعت خواهند شد.

� با فرهنگ سازی بخش عمده ای از مشکالت جاری بهره برداری از سواحل حل خواهد شد.
� باالترین مقام گردشگری تا ساده ترین عوامل آنها درک درستی از دریا و ساحل پیدا خواهند کرد و به نوعی 

دریایی خواهند شد. 
11�سوانحوبحرانهایموجودوآنیکنترلمیشود.

� بسیاری از طرح ها بدون در نظرگرفتن ضریب ایمنی مسافران در حال اجراست و این طرح ها مدیریت خواهد 
شد.

� سوانح و خطرات ناشی از جبر طبیعت در کمین سرمایه گذاران است.
� حوادث در حال وقوع هستند.

� با تعریف این صنعت متولی کنترل و امداد و نجات آن نیز مشخص خواهد شد.
� بدعت های نادرستی درحال شکل گیری است.

� تغییر دادن فرم و کنترل سوانح در آینده با شکل گیری سازه ها و ارکان گردشگری موجود در آینده هزینه های 
بسیاری خواهد داشت.
12�حاکمیتودفاع

کمیت کشور در آب های مرزی افزایش می یابد. � با تعریف گردشگری دریایی حا
� امکانات گردشگری در زمان جنگ شکل دفاعی به خود خواهند گرفت.

� ایجاد پایگاه های مخفی دشمنان در مرزهای بدون سکنه کشور افشا شده و جایگاهی برای قاچاق کاال در 
سواحل باقی نمی ماند.

ودرانتهامتولیگردشگریدریاییپیدامیشود.
گر دولت بخواهد و با جدیت کمیته ملی گردشگری ایران را که در سازمان میراث فرهنگی و گردشگری شکل  ا

گرفته است حمایت کند، بسیاری از این مسایل حل خواهد شد.
گر شرایط موجود ادامه پیدا کند به دلیل پایین بودن کیفیت طرح ها مشکالت بزرگی در آینده  در حال حاضر نیز ا
نه چندان دور به وجود خواهد آورد و بسترسازی آن در آینده و تشویق سرمایه گذاری توسط بخش خصوصی 

چالش های بسیاری خواهد داشت، زیرا ساخت وساز در بستر بکر به مراتب بهتر از بستر نامناسب است.  
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ل احمر در راستای اهداف بشردوستانه و تسکین دردهای  جمعیت هال
بشری ب���ه منظور خدم���ات امدادونجات دریای���ی و ساحلی به صورت 
شبان���ه روزی در پایگاه های ثاب���ت دریایی و پست ه���ای امدادونجات 
ح های فصلی )نوروزی- تابستانه-  ساحلی سالم سازی دریا در قالب طر

زمستانه( ارایه خدمات می کند.

1- وضع موجود:

توضیحاتتعدادشرح

ثابت17تعداد پایگاه های امدادونجات دریایی

نج���ات  و  ام���داد  تع���داد پست ه���ای 
ح تابستانی53ساحلی داخل طرح )سالم سازی( طر

نج���ات  و  ام���داد  تع���داد پست ه���ای 
ح تابستانی300ساحلی خارج طرح )کاهش غریق( طر

پست ه���ای  و  پایگاه ه���ا  ک���ل  جم���ع 
370امدادونجات دریایی و ساحلی

دستگاه85تعداد قایق نجات و جیمینی

70ست نجات دریا

48ست غواصی پنج نفره

2- اقدامات انجام شده:
1250 نفر - آموزش شنا  
250 نفر - آموزش نجات غریق         

50 نفر - آموزش سکانداری  
160 نفر - آموزش غواصی  

)8پایگاه( - توسعه پایگاه های دریایی   

3- خدمات ارایه شده در 11 ماه گذشته
ح تابستان در کل به 5008 نفر  در این میان در پست ها و پایگاه ها در طر
کز  که 4974 مورد آنها سرپایی بوده و 134 نفر به مرا خدمات ارایه شده 

درمانی منتقل شده اند.

ح وظایف پایگاه دریایی شر
ارای���ه خدمات جستج���و و نجات در سوانح دریای���ی در حوزه تحت  �

پوشش پایگاه 
کمك ه���ای اولیه ب���ه مصدومی���ن و سانحه دیدگان  � ارای���ه خدمات 

حوادث و سوانح دریایی
کز درمانی � انتقال و اعزام مصدومین و مجروحین به نزدیك ترین مرا
ارای���ه خدمات اسکان و تغذیه اضط���راری به سانحه دیدگان تا رفع  �

مشکل
همکاری و هماهنگی با سازمان بنادر و سازمان های همکار در امر  �

ام���داد و نجات دریایی با توجه به توان عملیاتی شناورهای موجود در 
پایگاه

ح های فصلی استمرار می یابد؛ ارایه خدمات در قالب طر

تالش شبانه روزی»هالل احمر« در امداد و نجات دریایی یادداشت
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تعداد 
عملیات

تعداد 
حادثه دیده

تعداد 
مصدومین

تعداد نجات یافته 
ل احمر توسط هال

درمان 
سرپایی

مصدومین انتقالی 
به مرکز درمانی

آمبوالنس به کار 
گرفته شده

477768382316125191404

قبل از عملیات
کردن حوزه فعالیت و مناطق عملیاتی دریایی با توجه  � مشخص 

ب���ه حضور سازمان های همکار جهت انج���ام خدمات امدادونجات 
کثر 5 مایل عمق دریا(  )حدا

کافی از حوزه فعالیت پایگاه و شاخص های دریایی آن � شناخت 
کام���ل از آماده به ک���ار ب���ودن دستگاه ه���ا و تجهیزات  � اطمین���ان 

کردن روزانه آنان  نجات با چك 
حضور مستمر نی���روی انسانی متخصص و آموزش دیده در طول  �

24 ساعته در پایگاه
رعایت دستورالعمل نگهداری، تجهیز و ایمنی قایق های نجات  �

)پیوستی(
بیمه دریایی عوامل و تجهیزات پایگاه قبل از اعزام به عملیات ها  �
کس���ب تکلی���ف از  � حض���ور در استمداده���ا و سوان���ح دریای���ی ب���ا 

مسوولین ذی ربط و هماهنگی سازمان های مسوول

حین حادثه 
ارزیابی منطقه حادثه �
رعایت نکات ایمنی محیطی منطقه حادثه قبل از شروع عملیات  �

رعای���ت نک���ات ایمنی استف���اده از تجهیزات و امکان���ات در زمان  �
عملیات 

رعایت نظم، انضباط و سلسله مراتب در طول مدت ماموریت  �
گ���زارش بیم���ار و عملی���ات در زمان  � تکمی���ل ب���ا دق���ت فرم ه���ای 

عملیات
اعالم پایان ماموریت یا عملیات به دستور سرپرست تیم �

بعد از عملیات
گزارش تکمیلی به مرکز و ثبت وقایع در دفتر پایگاه  � اعالم 
شستشو و ضدعفونی آمبوالنس، قایق و تجهیزات پزشکی �
گزارش  � کنترل و سرویس تجهیزات امدادونجات پایگاه دریایی و 

کمبودها
تجهی���زات  � از  استف���اده  در  الزم  مه���ارت  وکس���ب  بازآم���وزی 

امدادونجات دریایی 
بازدی���د فنی از تجهی���زات پایگاه دریایی به ص���ورت روزانه جهت  �

آماده به کار بودن آنان در زمان عملیات
استف���اده از قایق ه���ای نج���ات و خودروه���ای مستق���ر در پایگاه  �

جهت انجام ماموریت های دریایی 
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دولت جمهوری اسالمی ایران در سال 1373 خورشیدی 
کنوانسیون بین الملل���ی جستجو و نج���ات دریایی  ب���ه 
ملحق شد و سازمان بنادر و دریانوردی به عنوان متولی 
گردید. در سال 1375 در  کنوانسیون تعیین  اجرای این 
راستای طرح ملی جستجو و نجات دریایی، دولت طی 
بخشنام���ه شم���اره 13363/1260 از تم���ام دستگاه ها و 
سازمان ه���ای ذی ربط دولتی در کش���ور درخواست کرد 
که با سازمان بن���ادر و دریانوردی همکاری الزم را جهت 

نجات افراد مضطر در دریا داشته باشند.
تح���ت  آب ه���ای  در  ساح���ل  کیلومت���ر   5800 ای���ران 
کمیت  در اختیار دارد، سالیانه حدود 50هزار کشتی  حا
اقیانوس پیم���ای تجاری و نفتک���ش از تنگه هرمز عبور 
می کنن���د و 7 ه���زار شناور سنت���ی و لن���ج در این آب ها،  
فعالیت می کنند . به این ترتیب همواره مناطق دریایی 
کشورمان مستعد وقوع ح���وادث و تلفات انسانی اند، 
ل���ذا اقدامات برای ایجاد یك سیستم جامع و توانمند 
ک���ه بتوان���د پاسخگ���و در برابر ح���وادث دریای���ی باشد، 
الزام���ی است. از این رو سازمان بن���ادر و دریانوردی به 
کش���ور توانست���ه در سال های  عن���وان مرج���ع دریایی 
اخی���ر گام های موثری به لحاظ تامین نیروی انسانی، 
آموزش ه���ای تخصصی و تجهی���زات وی���ژه، به منظور 
کاهش اضطرارهای  ارتقای سطح ایمنی دریانوردی و 
دریایی و تقلیل تلفات انسانی ناشی از آن به عمل آورد 
کلیه دستگاه ه���ا، سازمان ها و  کید بر همک���اری  ک���ه تا

ارگان های ذی ربط دولتی دارد. 

سازمان دهی، هماهنگی و ترتیبات الزم برای هماهنگی و ارایه خدمات جستجو و نجات دریایی 
کنوانسی���ون، بسته به توانایی خود به ص���ورت تك محور یا با  از جان���ب کشوره���ای متعاهد عضو 
همکاری سایر کشورها برای کمك به افراد مضطر در دریا، باید محقق گردد. لذا درصورت دریافت 
هرگون���ه اطالع���ات مبنی بر اینکه فرد یا افرادی دچار اضطرار قطعی ی���ا احتمالی در دریا شده اند، 
کنوانسیون بین المللی جستج���و و نجات در دریا  کشور متعاه���د طبق مفاد  مراج���ع مسوول هر 
کنند. همچنین  کمك های الزم اتخاذ  بای���د اقدامات فوری را به منظور حصول اطمینان از ارایه 
کنوانسیون جستجو و نجات دریایی باید به صورت خودمحور یا در  کشوره���ای متعاهد به مفاد 
صورت نیاز یا با همکاری سایر کشورها، ارکان اصلی چارچوب قانونی، تعیین یك مرجع مسوول، 
سازمان دهی منابع موجود، تسهیالت ارتباطی، فعالیت های عملیاتی و هماهنگی و فرایندهای 
بهبود خدمات، شامل برنامه ریزی آموزش و ارتباطات برای همکاری های داخلی و بین المللی را 

برای خدمات جستجو و نجات ایجاد کنند. 
کنوانسیون باید تا حد امکان از حداقل استانداردها و  جهت اجرای این موارد، کشورهای عضو 
دستورالعمل های مرتبط تدوین شده توسط سازمان بین المللی دریانوردی )IMO( پیروی کنند. 

وضعیت جستجو و نجات در حال حاضر:
کنوانسی���ون SAR  برای اجرا، سازم���ان بنادر و دریانوردی نسب���ت به ایجاد و  پ���س از اب���الغ مفاد 
کز اصلی هماهنگی و نجات در 7 استان ساحلی و ایجاد 10 مرکز فرعی در بنادر و  سازمان دهی مرا

جزایر با تعیین محدوده های عملیاتی اقدام کرد. 
کز یادشده به سیستم های مخابراتی پیشرفته و خرید شناورهای ویژه جستجو  همزمان تجهیز مرا
کارشناسان دریایی ب���ه دوره های آموزشی  و نج���ات به نام ناجی )15 فروند( محق���ق شد و اعزام 

کز هماهنگی نجات دریایی صورت گرفت.  تخصصی جستجو و نجات دریایی برای کلیه مرا
در س���ال 1383 خورشی���دی خری���د 5 فرون���د بالگ���رد وی���ژه جستج���و و نج���ات دریای���ی مجهز به 
سیستم ه���ای خ���اص از جمل���ه سیستم زنده ی���اب هوشمند و با قابلی���ت پرواز در ش���ب و هوای 
نامساعد در دستور کار قرار گرفت که با شروع تحریم های غرب علیه ایران ورود بالگردها به کشور 

تحقق نیافت. 

چشم انداز برنامه های جستجو 
محمدرضا قادریو نجات دریایی در ایران

اداره کل نجات و حفاظت دریایی 
سازمان بنادر و دریانوردی

یادداشت
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ح های استانی برای بهره گیری از پتانسیل و  ح همیار ناجی و طر گونی از جمله طر ح های گونا طر
توانمندی ه���ای مردمی و دیگر دستگاه ها تدوین و در حال اجرا است. اجرای مانورهای ساالنه 
که برای ارتقای توانمندی و آمادگی پرسنل دست  جستج���و و نجات از جمله برنامه هایی است 
گستردگی تجهی���زات برگزار می شود.  کیفیت عملیاتی باال و  اندرک���ار جستجو و نجات دریای���ی با 
اذعان می شود که برگزاری مستمر مانورها و تمرینات به همراه همایش با موضوعات مرتبط تاثیر 
کیفیت عملیات را در این عرصه  بسزای���ی در کسب آمادگی پرسنل و تجهیزات ب���ه وجود آورده و 
افزای���ش داده است. نظ���ارت سازمان از طریق بنادر تابعه ب���ه مسافرت های دریایی به خصوص 
سفرهای دریایی که با شناورهای کوچك غیرکنوانسیونی انجام می شود، از جمله اقداماتی است 

که به ویژه در ایام تعطیالت نوروز، دهه فجر و سایر مناسبت ها اعمال می گردد.
اجرای آموزش های کوتاه مدت و میان مدت به طور رایگان برای ناخداها و ملوانان به ویژه انجام 
کنترل و بازرسی از شناورهای سنتی و الزام آنان به حفظ و برقراری ارتباطات رادیویی و ناوبری و 
که با وجود افزایش تردد دریایی در سال های اخیر،  رعایت اصول ایمنی دریانوردی سبب شده 

آمار تعداد سوانح و تلفات انسانی در دریا نیز به طور محسوس کاهش یابد.
از س���ال 1389 خورشیدی سه فروند بالگرد ویژه دریای���ی برای پشتیبانی و سرعت عمل در امر 
ک���ه توانسته اند  گرفته شد  جستج���و و نج���ات در بندرعباس، بوشه���ر و بندر انزلی ب���ه خدمت  
گرفته در  کنن���د. ماحصل اقدامات ص���ورت  کیفیت مطلوب ارایه  عملی���ات SAR دریای���ی را ب���ا 
سال ه���ای اخی���ر در خصوص جذب نیروی انسان���ی و استفاده از تجهی���زات مناسب به همراه 
ح های موجود و همچنین بهره گیری از نیروهای مردمی  آموزش های تخصص���ی و بازنگری طر
تح���ت عنوان همیار ناجی توانسته آم���ار سوانح دریایی در س���ال 1391 خورشیدی در آب های 
کمیت و نظ���ارت ایران را به میزان 15 درصد طی 9 ماهه اخیر نسبت به مدت مشابه  تح���ت حا
کاهش دهد.  کاهش و آمار شناورهای مغروق در همین مدت را به میزان 90 درصد  سال 1390 
کاهش می دهد و این هدفی است  کاهش یافتن سوانح دریایی آمار تلفات انسانی را نیز  طبعًا 
کشورمان  ک���ه سازمان برای جهت دادن ایمنی و تامین بیشت���ر آن در دریا، در مناطق دریایی 

آن را با قوت دنبال می کند.

ی جستجو و نجات با سازمان های ذی ربط تنظیم تفاهم نامه همکار
که به عنوان سوانح دریایی در مقیاس  ابعاد برخی از سوانح دریایی و تلفات انسانی ناشی از آن 
ب���زرگMass Rescue Operation شناخت���ه شده ان���د، ممک���ن اس���ت پاسخگوی���ی به آنه���ا از توان 
ج باشد. به همی���ن دلیل سازمان بن���ادر و دریانوردی با  کش���ور خاص خار ی���ك سازمان مرجع یا 
بررس���ی توانمندی ه���ای امداد و نج���ات دریایی سای���ر ارگان های داخل���ی و کشورهای همجوار 
که سوانح بزرگ دریایی در  کرده تا در مواقع لزوم  اقدام به تنظیم و امضای تفاهم نامه همکاری 
خ می دهد، بتوانند در کمترین زمان ممکن آمار تلفات  خلیج فارس، دریای عمان و دریای خزر ر
کویت و روسیه تفاهم نامه  را ب���ه حداقل برسانند. البته در این رابطه ب���ا کشورهای ترکمنستان، 

همکاری امضا شده است.

اسامی سازمان ه���ا و ارگان های داخلی که با 
ی جستجو و نجات  آنه���ا تفاهم نامه همک���ار

دریایی امضا شده است:
Á سازمان هواپیمایی کشوری
Á  معاونت سالمت وزارت بهداشت، درمان و آموزش

پزشکی
Á شرکت نفت فالت قاره
Á سازمان شیالت ایران
Á وزارت تعاون
Á اداره کل امور دریایی
Á صنایع قدس
Á )ل احمر )سازمان امداد و نجات جمعیت هال
Á نیروی دریایی سپاه
Á نیروی دریایی ارتش

برنامه های سازمان بنادر و دریانوردی جهت 
ارتق���ای کمی و کیفی خدمات جستجو و نجات 

دریایی
کاهش آمار سوانح به ویژه در  که اشاره شد،  همان طور 
مورد شناورهای مغروق، ما را بر آن داشت تا نسبت به 
ارتقای کلی سیستم جستجو و نجات دریایی گام های 
کیفی  کمی و  ح ارتق���ای  موثرت���ری برداشته ش���ود و طر

ب���ا تدابی���ر اجرای���ی سال های اخی���ر، سوانح 
دریایی ایران در سال 91 به میزان 15 درصد 
و آمار شناورهای مغروق 90 درصد کاهش 

یافت
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جستج���و و نج���ات و امدادرسان���ی دریای���ی 
امروزه دارای پیچیدگی هایی است که برای 
تحق���ق آن باید از اف���راد و کارشناسان خبره 
در ای���ن فن ک���ه از آموزش ه���ای موضوعی 

خاص برخوردار شده اند، استفاده کرد

جستجو و نج���ات دریای���ی در ایران ب���رای رسیدن به 
وضعیت مطلوب متناسب با سند چشم انداز 20 ساله 
گیرد: کار قرار  ح ذیل در دستور  کشور در 11 محور به شر

کز  تی جدید برای مرا 1( تصویب و اجرای چارت تشکیال
 )MRCCs( هماهنگی و نجات دریایی

کز اصلی و فرعی  2( ساخت وساز تاسیسات و ابنیه مرا
جستجو و نجات دریایی و تجهیز آنها با برخورداری از 

استانداردهای متداول 
نگه���داری  و  تعمی���ر  راهب���ری،  ق���رارداد  بازنگ���ری   )3

شناورهای ناجی )15 فروند( با هدف راهبری متمرکز 
4( تامین 3 فروند شناور بزرگ )Mother SAR(، 10 فروند 
شناور کوچك )RIB( به عالوه 5 فروند ناجی و یك فروند 

هاورکرافت
5( ساخ���ت و خری���د 5 فروند بالگ���رد پیشرفته و مجهز 

)شب پرواز( ویژه جستجو و نجات دریایی 

6( ساخت و خرید 2 فروند هواپیمای دو منظوره SAR و پایش و مقابله با آلودگی های دریایی 
ک���ه جستجو و نجات و امدادرسانی دریایی ام���روزه دارای پیچیدگی هایی  الزم ب���ه ذکر است 
ک���ه از آموزش های  کارشناسان خب���ره در این فن  ک���ه برای تحق���ق آن بای���د از اف���راد و  اس���ت 
کرد. تجهی���زات قابل استف���اده در این حوزه  موضوع���ی خاص برخ���وردار شده ان���د، استفاده 
اع���م از شناوره���ای دریایی و وسایل پرنده مانند بالگرد و هواپیم���ا، به ویژه بالگردهای ویژه 
جستج���و و نجات دریایی با تجهیزات خاص ناوبری، ارتباط���ی، زنده یاب هوشمند و غیره از 
کنش سریع  ک���ه ضعف یا فقدان آنها سرعت عمل نیروهای وا چن���ان اهمیتی برخوردار است 
کشورهای  کثر  که در حال حاضر ا کاهش داده و آمار تلفات را افزایش می دهد. با این تفکر  را 
گسترده  صاح���ب تکنیك های ایمنی دریان���وردی از این تجهیزات به طور مطلوب و در سطح 
استف���اده می کنند و آثار مثبت آن نیز ملموس است. سازمان بنادر و دریانوردی نیز در قالب 
که مفاد آن تدوین ش���ده و در مراحل  کیفی جستجو و نج���ات دریایی  کمی و  ح ارتق���ای  ط���ر
تصوی���ب نهایی ق���رار دارد، فع���اًل از تجهیزات هوایی )بالگ���رد و هواپیم���ا( و از توانمندی های 
ح مزبور مدرن ترین تجهی���زات به همراه  که پس از تصویب ط���ر داخل���ی بهره برداری می کن���د 

گرفت. آموزش های فنی و عملیاتی مرتبط مورد استفاده قرار خواهد 
7( استمرار برنامه های آموزشی تخصصی جستجو و نجات )تئوری و عملی( و همچنین بازدید و 

تبادل دانش و اطالعات نیروهای انسانی مرتبط با SAR با سایر کشورها 
8( برگ���زاری مانورها و تمرینات جستجو و نجات دریایی و تمری���ن مراحل SAR در شرایط نزدیك 

به سوانح واقعی در مقیاس بزرگ 
9( ایجاد انگیزه های خدمتی برای افراد عملیاتی و ستادی درگیر در عملیات جستجو و نجات و 

ریسك پذیر 
10( برنامه ری���زی برای تقوی���ت تیم های امداد و نج���ات سازمان های مردم نه���اد )NGOs( تحت 

عنوان همیار ناجی و اشاعه فرهنگ ایمنی دریانوردی 
کز اصلی هماهنگی نجات دریایی با برخورداری از  کنش سریع در مرا 11( سازمان دهی تیم های وا

آموزش و تجهیزات مناسب. 



که از بنادر مسافری تردد نمی کند،  شناوری 
شن���اور استان���دارد نیس���ت و هرگون���ه ت���ردد 
ج از مح���دوده بن���ادر مج���از  مساف���ری خ���ار
که با آنها برخورد  مسافری غیرقانون���ی است 

قانونی صورت می گیرد.
ک���ل بنادر  گ���زارش رواب���ط عموم���ی اداره  به 
کب���ر  و دریان���وردی است���ان هرمزگ���ان، علی ا
دریان���وردی  و  بن���ادر  مدیرک���ل  صفای���ی، 
است���ان هرمزگ���ان، ضمن بی���ان این مطلب 
کل با پیش بینی  افزود: همکاران ای���ن اداره 
هواشناس���ی و تامی���ن تجهی���زات دریای���ی و 
ح همیار ناج���ی، تمام  بن���دری و اجرای ط���ر
تالش خود را در راستای پیشگیری از سانحه 

دریایی انجام می دهند.
وی با اشاره ب���ه سفرهای دریایی استاندارد 
ک���رد: همه تالش دول���ت سامان دهی  اظهار 
ت���ا  اس���ت  مساف���ری  شناوره���ای  ت���ردد 
مسافرت های دریایی استاندارد انجام شود 
و در این راستا کلیه شناورهای غیراستاندارد 
ج ش���ده و شناوره���ای ایم���ن و  از رده خ���ار

استاندارد تردد می کنند.
کل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان  مدیر 
کلیه  گفت:  با اشاره ب���ه قایق های تفریح���ی 
قایق ه���ای تفریح���ی تحت مالکی���ت میراث 
ک���ه براساس  فرهنگ���ی و شه���رداری هستند 
که دارن���د، حق فعالیت به  قان���ون و مجوزی 

فاصله یک مایلی از ساحل را دارند.
ح همیار ناجی  گفت: ط���ر صفای���ی در ادامه 
ب���ا شماره گی���ری 1550 برای نخستی���ن بار در 
ک���ل بنادر و دریان���وردی هرمزگان برای  اداره 

پیشگیری از سانحه راه اندازی شد.
وی اف���زود: در حال حاض���ر 79 فروند شناور 
ب���ا ظرفی���ت 14 ه���زارو 360 صندل���ی در ی���ک 
که این تعداد از  مسی���ر در حال تردد هستند 
کنند، ظرفیت  گر دو بار در روز تردد  صندلی ا

ما به 2 برابر می رسد.
گفت: در ایام نوروز  وی همچنین در ادامه 
کلی���ه شناورها در صورت حض���ور مسافر در 
ه���ر موق���ع از شبان���ه روز امکان ت���ردد در هر 

مسیر را دارند.
صفایی با اشاره ب���ه برنامه ریزی های انجام 
شده در ای���ام نوروز س���ال 1392 خورشیدی 
گفت: برای روزهای  نوروز، تمامی تمهیدات 

الزم ب���رای سامان دهی سفره���ای دریایی و 
که در  گرفته  شناوره���ای استاندارد ص���ورت 
ای���ن راستا هرساله در قالب ست���اد نوروزی، 

کمیته حمل ونقل دریایی برگزار می شود .
کل بنادر و دریانوردی هرمزگان در  مدیر 
گفت: اطالع رسانی به مسافران از  ادامه 
طری���ق بروشور و بن���ر تبلیغاتی و آموزش 
به خدم���ه شناورها از دیگ���ر برنامه های 
حمل ونق���ل  کمیت���ه  در  ش���ده  انج���ام 

دریایی است 
صفای���ی اظه���ار داش���ت: در ح���ال حاضر در 
بنادر هرمزگان ب���رای سامان دهی سفرهای 
دریای���ی زیرساخت ه���ا مهی���ا ش���ده و ب���رای 
کمیت���ه  در  رفاه���ی  امکان���ات  و  تسهی���الت 
حمل ونقل دریایی برنامه ریزی های خوبی 

گرفته است. صورت 
هرمزگ���ان  دریان���وردی  و  بن���ادر  مدیرک���ل 
کید  گف���ت: ب���ا تا ب���ا اش���اره ب���ه بن���در هرم���ز 
مسوولی���ن، استان���دار و مدیرعامل سازمان 
کوت���اه  بن���ادر و دریان���وردی در ی���ک م���دت 
بن���در هرمز آماده و در 12 بهمن سال جاری 
ب���ه بهره برداری رسید، ای���ن بندر دسترسی 
آس���ان مردم هرم���ز را به این است���ان فراهم 

کرده است.
محوطه سازی، الیروبی، سیستم های فعال 
کمیتی از  اطالع رسان���ی و استق���رار مرج���ع حا
که به منظور ایمنی  جمله برنامه هایی است 
و استانداردس���ازی سفرهای دریایی در این 

بندر انجام شده است.
وی ب���ا اشاره ب���ه اینکه بندرگ���اه چندمنظوره 
کشور  »نخ���ل ناخ���دا« نخستین بندر نخل���ی 
بندرگ���اه  ساخ���ت  داش���ت:  اظه���ار  اس���ت، 
چندمنظوره نخل ناخدا از اقدامات زیربنایی 
بسی���ار ارزشمن���د در سال ه���ای اخی���ر ب���رای 
شرایط دسترسی آسان تر مردم به جزیره هرمز 
در زمینه مباحث تفریحی و توریستی در قالب 
سفرهای دریایی بود که با اعتبارات سازمانی 
و نی���ز پشتیبان���ی استان ب���ا پیشرف���ت بسیار 

خوبی در حال ساخت است.
ک���ل بن���ادر و دریان���وردی هرمزگان در  مدی���ر 
ادم���ه افزود: بندر مساف���ری شهید حقانی از 
دیگر پروژه ه���ای زیربنایی سفرهای دریایی 
که ب���رای تردد  و ی���ک پ���روژه 2 سال���ه اس���ت 

مردم بخشی از ترمینال آن در روزهای نوروز 
کل ترمین���ال مسافری در  راه ان���دازی شده و 
نیمه اول سال آینده به بهره برداری خواهد 

رسید.
و  بن���ادر  ک���ل  مدی���ر  قائم مق���ام  ادام���ه  در 
گاه سازی  دریان���وردی هرمزگان با اشاره به آ
گف���ت: آشن���ا  در بح���ث سفره���ای دریای���ی 
کردن مردم و فرهنگ سازی برای تفریحات 
کلی���ه دستگاهای  سال���م دریای���ی همکاری 
اجرای���ی مربوطه را می طلبد و برای این امر 
بروشوره���ای مختل���ف تهی���ه و توزیع شده 
کارگ���روه آموزش���ی  دریای���ی در  و همچنی���ن 
سطح استان تشکی���ل و تا این لحظه بیش 
از 12 دوره تخصص���ی ب���رای خدمه شناورها 
کمت���ر از 2 ماه  و پرسن���ل اداره ظ���رف مدت 

برگزار شده است.
محمد علی سعیدی پور اظهار داشت: برای 
گاه سازی م���ردم در بحث سفرهای دریایی  آ
کمیته های حمل ونق���ل دریایی ایجاد شده 
کمیته  کمیته های فرعی نی���ز در دل این  ک���ه 
برنامه ریزی ه���ای الزم جه���ت آموزش ه���ای 

همگانی را انجام می دهد.
کید هم���ه دستگاه ها  وی ب���ا اش���اره ب���ه تا
مبنی بر پیشگیری از سانحه های دریایی 
کلیه بنادر در زمان شرایط نامساعد  گفت: 
ج���وی تعطی���ل اس���ت و هی���چ شن���اوری 
ح���ق ت���ردد در این زم���ان به دری���ا را ندارد 
کلی���ه مساف���ران تقاض���ا می ش���ود در  و از 
ص���ورت شرایط بد ج���وی و تعطیل بودن 
بن���ادر، از مکان ه���ای غیراستان���دارد تردد 
کل را  نکنن���د و همکاری الزم با ای���ن اداره 
ب���رای سفرهای ایمن دریای���ی  در روزهای 

نوروزی داشته باشند. 

همیار ناجی با شماره گیری 1550 
برای نخستین بار در هرمزگان

مدیرکل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان خبر داد:

علی اکبر صفایی
مدیر کل بنادر  و دریانوردی استان هرمزگان
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دستگاه ها و نهادهای ذی ربط
 در رونق مسافرت های دریایی؛  کدامند؟
آماره���ای رسمی نشان می دهد ساالنه میلیون ها مسافر توسط شبكه حمل ونقل دریایی کشور جابه جا می شوند و با روند رشد دورقمی 
ک���ه در سال ه���ای گذشت���ه داشته است، در حال حاض���ر بالغ بر 10 میلیون نفر - سفر مسافر از بنادر کشور جابه ج���ا می شوند. حال از آنجا که 
پتانسیل های حمل ونقل مسافری دریایی به عنوان یكی از نقاط قوت صنایع دریایی می تواند محلی برای جذب سرمایه های بخش خصوصی 
باشد و آمارهای رسمی نیز نشان می دهد که سازمان بنادر و دریانوردی طی یک سال گذشته یارانه هایی را هم برای توسعه و نوسازی شبكه 
حمل ونقل دریایی در نظر گرفته  است، انتظار می رود با گردشگری دریایی، زمینه ها برای توسعه شبكه حمل ونقل دریایی مهیا شود. اما از آنجا 
که امر مسافرت های دریایی از آن دسته مقوالتی است که به لحاظ تشكیالتی منحصر به سازمان بنادر و دریانوردی نیست و ارگان های دیگری 
گذارشده به آنها، در امر سامان دهی مسافرت ها ذی نفع یا مسوول ارایه خدمات هستند؛ در این شماره به انتشار جدولی  حسب اختیارات وا
از تمام ارگان های سازمانی کشور )با ذکر شرح وظایف( می پردازیم که به نوعی با ارایه ایده ها یا طرح هایی ابتكاری و خدماتی کمی وکیفی، می 

توانند به توسعه مسافرت های دریایی هموطنان عزیزمان در کشوری که مساحت زیادی از آن  با آب های آزاد در ارتباط است، کمک کنند.

اهمشرحوظایفنامدستگاه

متولی صنعت حمل و نقل کشوروزارت راه و شهرسازی

سازمان بنادر و 
دریانوردی

مرجع رسمی دریایی کشور
ح جامع مسافرت های دریایی کارفرمای طر

تنظیم و توسعه کشتیرانی و اداره کردن امور بندری
احداث، توسعه، بهره برداری و نگهداری بنادر

بررسی روش های ساخت، نگهداری و بهره برداری بنادر
انجام کلیه امور مربوط به خدمات هواشناسی کشور و ارایه آنها به بخش عمومی و خصوصی

 سازمان 
گاهی مسافرینهواشناسی ارایه اطالعات هواشناسی در مورد شهرهای بندری و مسیر تردد کشتی ها به منظور آ
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وزارت امور خارجه
برقراری هماهنگی های الزم جهت ورود و خروج مسافران از کشور

صدور روادید
کمیتی کشور  قوانین مربوط به متخلفان غیرایرانی در محدوده مرزهای حا

وزارت صنعت 
معدن و تجارت

ایجاد شرکت های کشتی سازی
ایجاد تسهیالت الزم برای توسعه صنعتی شرکت های سازنده

صدور مجوز پروانه بهره برداری و فعالیت برای شرکت های تازه تاسیس

سازمان گسترش 
و نوسازی صنایع 

ایران

ساخت و تعمیر کشتی 
 ساخت و نصب تجهیزات و سازه های دریایی

ساخت بنا و اسکله ترمینال 
ح جامع مسافرت های دریایی تقویت و ارتقای شرکت های سازنده شناورهای تفریحی و مورد نیاز طر

شرکت های 
کشتی سازی 

)بخش خصوصی(

ساخت و تعمیر کشتی های مسافربری 
برآورد هزینه های ساخت کشتی های مسافربری و ارایه پیشنهاد برای منابع تامین مالی

شرکت های تابعه به دلیل نیاز مسافری )نفت فالت قاره، نفت و گاز پارس جنوبی و ...(وزارت نفت

وزارت علوم، 
تحقیقات و فناوری

پرورش نیروی انسانی متخصص در زمینه مهندسی کشتی، دریانوردی، پرسنل کشتی، مهمانداران 
تقویت واحدهای پژوهشی و نیل به فعالیت در زمینه تحقیقات توریسم، بنادر و....

پرورش نیروی انسانی متخصص در صنعت توریسم

سازمان ملی 
اقیانوس شناسی

ارایه اطالعات جوی و اقیانوس شناسی
مطالعات بسترشناسی برای احداث اسکله و بندر

وزارت بهداشت، 
درمان و آموزش 

پزشکی

مطالعه و بررسی بیماری های شایع در سفرهای دریایی
ارایه خدمات پزشکی و دارویی 
 تامین کادر پزشکی و پرستاری

هماهنگ کننده سیاست ها در سطح ملی و محلیوزارت کشور

شهرداری ها

کسی ها، آژانس ها و هتل ها و ... هماهنگی و ارایه خدمات مربوط به رفاه مسافرین در شهرهای بندری مانند تا
کز پلیس هماهنگی با مرا

کز آتش نشانی هماهنگی با مرا
ایجاد تابلوهای راهنمای مسافرین در شهر

تغییر شهرهای بندری به گونه ای که نیاز مسافرین را بدون توجه به سن و معلولیت آنها به جهت عبور و مرور آسان کند 
)جدول ها، پیاده رو ها، پله ها و شیب ها و...(

 ناجا )نیروی 
انتظامی جمهوری 

اسالمی ایران(

حفظ امنیت بنادر و شهر بندری
همکاری نیروی انتظامی با پلیس پایانه ها

مبارزه با فساد، جرم و جنایت، قاچاق مواد مخدر 
مبارزه با قاچاق مسافر

گذرنامه و   اداره 
پلیس پایانه ها

صدور انواع گذرنامه و کارت های ویژه گردشگری
تدوین برنامه ویژه ای جهت کنترل مدارك و بلیت مسافران دریایی

 شـــــــــماره 198    -    بهمن و اسفندماه 1391

65



وزارت فرهنگ و 
ارشاد اسالمی

انعقاد قرارداد در زمینه مبادالت فرهنگی، جهانگردی و... 
شرکت در جلسات سازمان های منطقه ای و بین المللی با همکاری و هماهنگی وزارت امور خارجه 

ایجاد و توسعه و بهره برداری از تأسیسات ایرانگردی و جهانگردی 
همچنین تأمین وسایل الزم برای مسافرت های فردی و جمعی جهانگردان ایرانی و خارجی در داخل کشور اعم از 

زمینی، هوایی و دریایی 
تأمین خدمات جهانگردی و اقدامات الزم برای ارایه پیشرفت های مملکتی 

 شناساندن تحوالت فرهنگی و تمدن و جاذبه های جهانگردی ایران

 سازمان میراث 
فرهنگی و 
گردشگری

ترویج فرهنگ گردشگری
 سازمان دهی تورهای دریایی

 تدوین برنامه های گردشگری و گسترش انواع گردشگری دریایی در کشور
کوتوریسم آموزش لیدرهای حرفه ای برای صنعت ا

مطالعه و بررسی نیازمندی های گردشگران داخلی و خارجی
معرفی جاذبه های توریستی شهر بندری

حفظ آثار فرهنگی شهرهای بندری و توریستی

 خبرگزاری ها و 
روزنامه ها

تبلیغات
تحلیل وضعیت سفرهای دریایی در کشور

ح به مردم انتقال اخبار مربوط به مسافرت ها و سیاست های طر
انتقال نظرات، انتقادات و پیشنهادات مردم به مسوولین امر

وزارت ارتباطات و 
فناوری اطالعات

صدور مجوز تاسیس و بهره برداری واحدهای ارایه خدمات پستی و مخابراتی و فناوری اطالعات در سطح بنادر و 
شهرهای بندری در چارچوب قوانین و مقررات 

تجهیز بندر و شهر بندری به ادارات پست -  ارایه خدمات نوین در امور پستی
 IT فراهم کردن زیرساخت های مناسب جهت فعالیت های

تامین ارتباط بین الملل داده ها و همچنین فراهم کردن امکان ارتباطات داده ها در سطح کشورهای منطقه
بازاریابی، تاسیس، توسعه، بهسازی، اجرا، نگهداری و بهره برداری از شبکه ارتباط داده ها در شهرهای بندری

 نظارت و مدیریت شبکه ارتباطات داده ها طبق استانداردهای ملی و بین المللی
فراهم کردن امکان ارتباطات داده ها در شهرهای ساحلی

شرکت مخابرات 
ایران

تجهیز بندر و شهر بندری به کیوسك های تلفن
مخابرات راه دور 

مخابرات بین المللی
انتقال دیتا

تبلیغ و ترویج صنعت توریسم دریایی سازمان صدا و سیما

اعزام حجاج از طریق دریا سازمان حج و زیارت

 سازمان حفاظت 
محیط زیست

حفاظت از تنوع زیستی دریا
 پیشگیری و ممانعت از تخریب آلودگی محیط زیست

 تحقق اصل پنجاهم قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران به منظور حفاظت از محیط زیست و تضمین بهره مندی 
درست و مستمر محیط زیست و همسو با توسعه پایدار

برگزاری نمایشگاه موزه های مختلف از گونه های گیاهی و جانوری در مناطق بندری

 سازمان 
نقشه برداری

کشور

تهیه نقشه های عمرانی
طراحی و ایجاد سیستم های اطالعات جغرافیایی )GIS(، سیستم های اطالعات زمینی )LIS( و تشکیل پایگاه داده های 

 )NTDB(توپوگرافی ملی
اعمال ممیزی های کیفی فعالیت های نقشه برداری

نظارت و کنترل کیفی بر تمام فعالیت های تهیه نقشه انجام شده در موسسات و بخش های دولتی و خصوصی طبق 
استانداردهای بین المللی

عملیات آب نگاری )هیدروگرافی( شامل تهیه چارت های مبنایی و موردی، جمع آوری و پردازش اطالعات جزر و مدی، 
پیش بینی و تهیه جداول جزر و مدی
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معاونت 
برنامه ریزی و 

نظارت راهبردی 
رییس جمهور

تهیه و تنظیم برنامه های میان مدت و بلندمدت به منظور نیل به توسعه پایدار و همه جانبه در کشور
تهیه و تنظیم بودجه ساالنه کشور با همکاری موسسات ذی ربط

نظارت مستمر بر اجرای برنامه های توسعه و پیشرفت ساالنه
انجام مطالعات و بررسی های اقتصادی و اجتماعی و پیش بینی منابع کشور به منظور تهیه برنامه و بودجه

شورای هماهنگی 
امور مناطق آزاد و 

اقتصادی و ویژه

ح جامع مسافرت های دریایی تبیین قوانین مناطق آزاد در جهت اهداف طر
تعیین نحوه سرمایه گذاری بخش های مختلف در مناطق آزاد

میزان تامین بودجه و امکانات

 شرکت کشتیرانی 
جمهوری اسالمی 

ایران

خرید ناوگان
ارایه خدمات به مسافرین

برنامه ریزی سفر های دریایی
تهیه جداول زمان بندی مسافرت های دریایی

تعیین مسیرهای مسافرت های دریایی

شرکت 
نمایشگاه های 

بین المللی
برگزاری نمایشگاه ها در شهر های بندری و اطراف به منظور جذب توریست و اشاعه فرهنگ گردشگری

گمرك جمهوری 
اسالمی ایران

تنظیم قوانین گمرکی مربوط به ورود اتومبیل و بار همراه مسافر
ح جامع مسافرت های دریایی تنظیم قوانین گمرکی مربوط به تجهیزات مورد نیاز طر

ایجاد تسهیالت و قوانین مناسب و قوانین سهل تر برای مسافرینی که قصد تجارت نیز دارند

ح های مسافرت های دریایینظام بانکی تامین بخشی از منابع مورد نیاز توسعه طر
ارایه تسهیالت بانکی و پرداخت وام

بیمه مرکزی
بیمه دریایی مسافر
بیمه دریایی کشتی

بیمه دریایی بنادر و تجهیزات

کار و  وزارت تعاون، 
رفاه اجتماعی 

کار  وزارت 

تشکیل تعاونی های مسافربری دریایی
تشکیل تعاونی های ساخت شناور

 تمرکز امور مربوط به کار و مراقبت در تهیه اجرای مقررات قانون کار 
 قانون کار و قانون بیمه کارگران 

 برقراری روابط با تشکیالت بین المللی کار
اعزام نیروی کار به کشورهای منطقه

اشتغال زایی

تشکیل گروه ها، پیگیری سیاست های دولت؛ انعکاس مطالبات مردمی به مسئولینNGO ها
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امکانات و الزامات بندری و دریایی پایانه های مسافری
بن����ادر مساف����ری یک����ی از پیش نیازه����ای مه����م 
توسع����ه گردشگ����ری، ج����ذب مساف����ران دریایی 
و افزای����ش و رون����ق فعالیت ه����ای اقتص����ادی در 
شهر های بن����دری محسوب می شود و خدمات 
نیازمندی ه����ای  ب����ه  توج����ه  ب����ا  را  گست����رده ای 
گردشگران دریایی مهی����ا می سازد.  مساف����ران و 
می����زان و توسعه یافتگ����ی بن����ادر مساف����ری نی����ز 
بستگ����ی به تقاض����ای ب����ازار، نوع خدم����ات مورد 
انتظار مشتریان، تعداد مسافران و ابعاد و اندازه 
شناورهای مسافری و سیاست های تدوین شده 
که عوامل یادشده  توسط مقامات بندری  دارد 
مدنظر مهندسین مشاور بندرساز و پیمانکاران 
در طراحی و ساخت بنادر  مسافری قرار می گیرد. 
از ای���ن رو بن���ادر و اسکله های مسافری متناسب 
ب���ا تغیی���ر نیازه���ای مساف���ران دریای���ی و توسعه 
شناورهای مسافری ارتقا پیدا کرده و به پایانه های 
مسافری دریای���ی تبدیل شده ان���د. با تبدیل به 
کارکرد آنها نیز از روش یا مد  پایانه های مسافری، 
حمل ونقل مسافری صرف به محلی برای تأمین و 
توسعه امکانات موردنیاز شناور از یک سو و تأمین 
امکانات و خدم���ات ضروری و م���ورد درخواست 
مساف���ران و همچنین ایجاد هماهنگ���ی با سایر 
بنادر و پایانه های مسافری و روش های مختلف 

حمل ونقل مسافری تبدیل شده است. 
لذا با عنایت به موارد پیش گفته در ادامه الزامات 
و امکانات بن����دری و دریایی موردنیاز یک پایانه 

مسافری ارایه می شود: 
الف- امكانات بندری: 
1.امکاناتسختافزاری

1-1- مرکز اطالع رسانی شهری
1-2- سیستم برق اضطراری

1-3- سیستم تهویه مطبوع مناسب
1-4- سبدهای حمل  بار و محل نگهداری آنها

1-5- نوار نقاله ها
1-6- نرده کشی و حفاظ

خدم����ه،  عب����ور  مخص����وص  پی����اده روی   -7-1
کاپیتان، مسافران

1-8- مح����ل عب����ور دوچرخ����ه و وسای����ط نقلی����ه 
موتوری

1-9- تجهی����زات بازرس����ی بار مساف����ر)X-Ray( و 
دروازه های فلزیاب 

1-10- تجهیزات الزم جهت جابه جایی مسافران 
بین اسکله ت����ا ترمینال ها )اتوبوس، مینی بوس، 

ماشین حمل معلولین و ...( 
کاالی  1-11- تجهی����زات تخلی����ه و بارگیری ب����ار و 

مسافران
کارگ����اه مرک����زی جه����ت تعمی����رات جزیی   -12-1

شناور و تجهیزات موردنیاز
1-13- عالیم راهنمایی و رانندگی

1-14- فضای سبز
1-15- زهکشی معابر و هدایت آب های سطحی 

1-16- محل جمع آوری زباله
1-17- آب آشامیدنی

1-18- ساختمان اداری
ناوب����ری  و  ترافی����ك  کنت����رل  ساختم����ان   -19-1

شناورها
1-20- ساختمان ه����ای رفاه����ی پرسنل )خدمه 

کشتی، کارکنان بنادر و...(
)واح����د  خدمات����ی  ساختمان ه����ای   -21-1
اطف����ای حریق و تجهیزات مورد نی����از، اورژانس، 

بیمارستان و ...(
1-22- ترمینال ورودی مسافر داخلی و بین المللی
و  داخل����ی  مساف����ر  خروج����ی  ترمین����ال   -23-1

بین المللی
1-24- سالن های انتظار

1-25- سالن های ترانزیت
1-26- فضاهای ویژه استقرار بدرقه کنندگان

)VIP( 1-27- سالن تشریفات
1-28- نمازخانه های ویژه  خانم ها و آقایان

1-29- سالن ه����ای استراحت وی����ژه خواهران و 
برادران

1-30- دفاتر رزرو هتل ها، مهمانسراها و ...
1-31- دفات����ر توره����ا و خدم����ات جهانگ����ردی و 

ایرانگردی
کشت����ی، هواپیما و  1-32- دفات����ر ف����روش بلیت 

اتوبوس و...
1-33- دفتر نمایندگی های بیمه

1-34- اداره پست
1-35- مخابرات راه دور 

1-36-اداره گذرنامه
1-37- اداره گمرك 

1-38- قرنطینه
1-39- سازمان حج و اوقاف )جابه جایی زایران 

حج عمره و عتبات عالیات( 
1-40- نیروی انتظامی 

1-41- بانك و دستگاه های خودپرداز 
1-42- رستوران و کافی شاپ

و  مالی���ات  از  مع���اف  1-43- فروشگاه ه���ای 
)Duty Free shop( عوارض

1-44- کافی نت
1-45- فروشگاه ه����ا )ل����وازم آرایشی و بهداشتی، 

صنایع دستی و سوغات، اسباب بازی و...( 
1-46- سروی����س بهداشت����ی وی����ژه خواه����ران و 

برادران

کسی سرویس شبانه روزی 1-47- تا
1-48- وسایل نقلیه عمومی و ایستگاه  مربوطه

1-49- جاده های ارتباطی و پارکینگ ها 
1-50- انبار نگهداری بار مسافر

2.نیرویانسانیموردنیاز
2-1- حوزه مدیریت و برنامه ریزی

ی����ک پایان����ه مسافری بای����د در ح����وزه مدیریت و 
برنامه ریزی، نیروهای موردنی����از در بخش های 
کند. برای مث����ال می توان به  مختلف را تعیی����ن 

موارد زیر اشاره کرد:
مدیریت بندر: تعیین وظایف واحدهای مختلف 

مستقر در بندر
ترافی����ك بندر: تنظیم زمان ت����ردد کشتی ها، امور 
ک����اال، امور گمرکی و  مسافری����ن، تخلیه و بارگیری 

تشریفات و...
مخابرات و ارتباطات

2-2-حوزه خدمات و تدارکات
بخش بن����دی ام����ور در ای����ن ح����وزه و اختص����اص 
نی����روی انسان����ی موردنی����از هر بخ����ش از وظایف 
مقامات بندری است. در زیر برخی از بخش های 

حوزه خدمات و تدارکات آورده شده است.
امور مربوط به نظافت بندر

آتش نشانی
تدارکات

فضای سبز  و...
2-3- حوزه پیمانکاری 

زی����ر در  م����وارد  ب����رای  انسان����ی  نی����روی  تعیی����ن 
فعالیت های پایانه لحاظ می شود.

آم����وزش نیروه����ای مج����رب جه����ت راهنمای����ی 
مسافران و تعیین تعداد آنها 

پیمانکار تاسیسات و تعمیرات
تعمیرات شناورها و اسکله و...

3.امکاناتنرمافزاری
کنترل خطوط ارتباطی و ترافیك بندر

برنامه ریزی امکانات صوتی و تصویری پیشرفته 
تابلوه����ای  و  مداربست����ه  دوربین ه����ای  نظی����ر 
الکترونیکی در ترمینال ها، اسکله ها، شناورها و 

انبارها برای کنترل هرچه بیشتر
سیستم پیشرفته کشف و اطفای حریق

ارتباط با سیستم های ماهواره ای و...
ب- امكانات دریایی:

چراغ ها و بویه های دریایی 
یدك کش ه���ا،  نج���ات،  و  تجس���س  شناوره���ای 
شناورهای ویژه اطفای حریق، قایق های راهنما و ... 

بالگردهای تجسس و نجات 
غواص و تجهیزات غواصی

کادر پزشکی دریا 
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استانداردها، قوانین و مقررات داخلی و بین المللی در ارتباط با پایانه ها و شناورهای مسافری 
کننده خدمات به گردشگران  یكی از نكات مهمی است که هر مسافر یا مدیر واحدهای ارایه 
گر چه این اطالعات کارکرد عمومی ندارد، اما مروری  دریای���ی باید ازآن اطالع داشته باشن���د. ا
برآنه���ا می تواند گویای حساسیتی باشد که جامعه بین المللی ب���رای رفاه وایمنی مسافران و 
ک���ه به مرور زمان وحسب تجربه های متعدد  گردشگ���ران دریایی قایل است. استانداردهایی 
به روز می شود تا خاطرات شیرینی از هرمسافرت در ذهن هر مسافردریایی به یادگاربماند....

�  )SOLAS( کنوانسیون بین المللی ایمنی جان اشخاص در دریا
�  )ISPS CODE( کنوانسیون بین المللی ایمنی و امنیت بنادر
� )PAL( کنوانسیون آتن در خصوص حمل مسافرین و اثاثیه آنها
� )SAR( کنوانسیون بین المللی تجسس و نجات دریایی
�  ) SALVAGE( کنوانسیون بین المللی سالویج
�  )MARPOL( کنوانسیون مارپل
کنوانسیون سازمان ملل متحد در رابطه با حقوق دریا  �
� )COMSAR, MEPC مصوبات سازمان جهانی دریانوردی )کمیته
کنوانسیون حفاظت از محیط زیست دریای خزر  �
� 1977 )148.NO( )کنوانسیون محیط کاری )آلودگی هوا، سروصدا و ارتعاش
� 1979 )156.NO( )توصیه نامه محیط کاری )آلودگی هوا، سروصدا و ارتعاش
�  1979 )152.NO( کنوانسیون بهداشت ایمنی شغلی کار در بندر
� 1981 )164.NO( توصیه نامه بهداشت ایمنی شغلی کار در بندر
�  1981 )155.NO( کنوانسیون خدمات بهداشت حرفه ای
� 1985 )171.NO( توصیه نامه خدمات بهداشت حرفه ای
� 1981 )155 .NO( پروتكل 2002 کنوانسیون بهداشت و ایمنی شغلی
مجموعه قوانین موسسات رده بندی مورد تایید سازمان بنادر و کشتیرانی  �
آیین نامه های صدور گواهینامه های فنی و ایمنی کشتی های مسافربری �
آیین نامه صدور مجوز و نحوه فعالیت شرکت های نمایندگی کشتیرانی �
آیین نام���ه نحوه اعطای پروان���ه فعالیت در زمینه خدمات بن���دری- دریایی کشتیرانی به  �

شعبه یا نمایندگی شرکت خارجی و ...      

استانداردها، قوانین و مقررات داخلی 
و بین المللی در ارتباط با پایانه ها

و شناورهای مسافری
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کشتی های تفریحی 
که  کشتی ه���ای به طول چند ده متر هستند  کوچك بادبانی تا  کشتی های  گروه شامل  ای���ن 
بیشتر جنبه ورزشی و تفریحی دارند و بیشتر در محوطه بندری مورد استفاده قرار می گیرند.

لذت دریانوردی با 
ش�ناورهای مسافربری و تفریحی

زمین���ه در پیشرفت���ه کشوره���ای بیشت���ر در
کشتیه���ای تجهی���ز مساف���ر، حملونق���ل
امکان���اتمختل���فورزش���ی، ب���ه غولپیک���ر
تفریح���یوهمچنی���ناستف���ادهازتجهی���زات
کتورهای پیشرفتهناوبریوکمكناوبریازفا
مه���مدررقاب���تصنع���تمسافرب���ریدریایی
اس���ت.ب���رایداشت���نی���كسیست���مفع���الو
و امکان���ات ب���ه بایست���ی مساف���ری پررون���ق
تجهیزاتم���ورداستفادهتوج���هزیادیشود
کند. تامساف���ردرطولسفراحساسراحتی
همچنینشرکتهایکشتیرانیبایدامکاناتی
رافراهمکنندتابروزمشکلدرسفروهمچنین
محوط���هبن���دریب���رایمساف���رب���هحداق���ل
کشتیه���ایمسافریعالوهبر ممکنبرسد.
داشت���نخصوصیاتی���كشن���اوراستاندارد
بایست���یامکان���اتبیشت���ریب���همنظ���وررفاه
حالمسافریننیزداشتهباشند.شناورهای
مسافریب���هسهدستهتفریح���ی،توریستیو

کاریتقسیمبندیمیشوند.

کشتی های توریستی
کشتی ها نی���ز ب���ا ظرفیت ه���ای متفاوت  ای���ن 
ساخته می شوند و از لحاظ نوع نیز بسیار متنوع 
کشتی های الینر )Liner( مسافربر،  هستند. در 
ارتفاع محل اسکان مسافرین روی عرشه بلند 

است و از این نظر کاماًل مشخص هستند.
کشتی ه���ا نی���ز ب���ار و مسافر را  برخ���ی از ان���واع 
کشتی ها به  توأمان حمل می کنن���د. اینگونه 
عل���ت توقف طوالن���ی در بنادر، چن���دان مورد 

استفاده قرار نمی گیرند.
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و  کشتی های تندر
کشتی ه���ای مسافربری و تفریحی ب���ه لحاظ شکل 
ک���ه می ت���وان  س���ازه بدن���ه ان���واع مختلف���ی دارن���د 
هیدروفوی���ل،  اقیانوس پیم���ا،  کشتی ه���ای  ب���ه 
هاورکرافت ها، فری ها و... اشاره کرد.در ذیل توضیح 

مختصری از آنها آمده است.

) Hydrofoil( کشتی های هیدروفویل 
کشتی ه���ا در زی���ر بدن���ه دارای فویل های���ی  ای���ن 
که عملکرد ای���ن فویل ها باع���ث می شود  هستن���د 
ت���ا در سرعت های مشخص، بدن���ه کشتی مقداری 
باالتر از حالت بدون فویل قرار گرفته و بدین ترتیب 
استهالك و برخورد آن ب���ه امواج به حداقل  رسیده 
کشتی نیز به حداقل و سرعت آن با همان  و تالطم 

کثر خواهد رسید. توان موتور به حدا

)Ferry(  ی  کشتی های فر
این شناورها بیشتر در آبراهه ها استفاده می شوند 
و سرنشینان اتومبیل ها و ترن ها با مسافرهایشان 
کوت���اه راه های آب���ی را از یك س���وی دریا به  فواص���ل 
کشتی ها طی می کنند. این  آن سوی دیگر، با ای���ن 
شناوره���ا دارای دو سیست���م ران���ش در جلو و عقب 

کشتی هستند.

 )Hovercraft( هاورکرافت ها 
هاورکرافت ها به دلیل سرعت باال و مانور مناسب در 
شناورهای تجسس و نجات و همچنین مسیرهای 
کوت���اه مورد استف���اده قرار می گیرن���د. از معایب این 
شناوره���ا می توان به سر و صدای زیاد و باربری کم 

آنها اشاره کرد. 

تجهیزات یك شناور استاندارد
تجهیزات م���ورد نیاز یك کشتی مسافربری،  
کارکرد آن ب���ه شرح ذی���ل ارایه  ب���ا توجه ب���ه 

می شود.
- سیستم های رانش شناورهای مسافری 

- الزامات بدنه شناورهای مسافری با توجه 
به استانداردهای موسسه های رده بندی 

مورد پذیرش سازمان بنادر و دریانوردی
کم���ك ناوب���ری  - سیستم ه���ای ناوب���ری و 
 GPS، و  رادار  سیستم ه���ای  شام���ل 
هوی���ت  تشخی���ص  سیست���م   ،GMDSS

اتوماتیك، جعبه سیاه
- سیستم آب شیرین کن 

تبخیری �
فیلتری �

- تجهیزات ایمن����ی و نجات شامل سیستم 
ایمنی کشتی، سیستم اطفای حریق، وسایل 
 Life( نجات شامل قایق نجات، الی����ف رفت
raft(، جلیق����ه نج����ات، چ����راغ، الی����ف رین����گ 
)Life ring(، تجهی����زات GMDSS، تلفن های 
ماهواره ای و همچنین گاردریل کشتی است.

کابین ه���ای مسکونی و معماری داخلی   -
کشتی

کشتی با توجه به  - تقسیم بندی طبقات 
کالس بندی مسافران 

- وجود سایت های سمعی و بصری
- وجود سایت های مخابراتی و دسترسی 

به اینترنت
- پنجره رو به دریا در کابین مسافران

- کابین های مخصوص خدمه
 VIP سالن -

- تراس و بالکن
- سیستم تهویه مطبوع

  شناخ���ت شرایط اقلیم���ی  و آب و هوایی 
ک���ردن دما در  مسیر دریان���وردی و تعدیل 

کابین ها با توجه به اقلیم منطقه

گرمایش    استفاده از سیستم سرمایش و 
مناسب

- سیستم فاضالب
- سیستم معلق سازی 

- سیستم ذخیره سازی 
- سوزاندن فاضالب 

- امکانات رفاهی، ورزشی و تفریحی
نمازخانه �
سالن اجتماعات و کنفرانس �
باشگاه ورزشی �
کلوپ بازی های رایانه ای �
پیست پاتیناژ �
 استخر �
زمین تنیس �
محوطه مخصوص پیاده روی �
اسکیت �
دیواره صخره نوردی  �
اسکی روی یخ  �
پارکینگ اتومبیل �

- نیروی انسانی مجرب و متخصص
خدمه مج���رب ب���رای سرویس دهی در  �

رستوران کشتی 
هدای���ت  � ب���رای  عرش���ه  روی  خدم���ه 

مسافرین و تأمین نیاز آنها
کادر پزشکی شامل پرستار، بهیار، پزشك  �
پلیس کشتی �

- ساختمان های رفاهی
رستوران  �
کافی شاپ �
رستوران سنتی  �
ارایه  غذاهای دریایی �
کز خرید � مرا

کشتی مسافربری، می توان  با توجه به نوع 
هریک از موارد باال را برای آن تأمین کرد.  
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افزای���ش سفره���ای دریای���ی عالوه ب���ر تجهیز 
کشتی ه���ا، ت���ا ح���دود زی���ادی  به  پایانه ه���ا و 
میزان تقاض���ای مردم نیز بستگی دارد. شاید 
مهم ترین عامل در افزایش اعتبار شرکت های 
کشتیرانی، رضایت مسافران از نحوه عملکرد 
شرکت ها و خدمت رسانی آنها  باشد و این امر 
ممکن نیست مگر اینکه نیازهای یك مسافر را 
از لحظه ای که قصد سفر دریایی دارد تا اتمام 
سفر )خ���روج از بندر( و حتی ت���ردد و سکونت 
در شه���ر بندری به طور کامل شناسایی کرد، 
لذا آژانس های مسافری و پایانه ها و خطوط 
کشتیرانی موظف هستند نیازهای مسافران 
را در این بازه زمانی شناخته و تمهیدات الزم 
را به عمل آورن���د و در این راستا باید به موارد 

ذیل توجه داشته باشند:
Á  اعالم وضعیت آب وهوایی بندر مورد نظر

به مسافران 
Á  ب���ا مرتب���ط  مناس���ب  پوش���ش  تعیی���ن 

آب وهوای بندر مقصد
Á  ارای���ه اطالع���ات پزشک���ی م���ورد نی���از سفر

دریایی به مسافران 
Á  حصول اطمینان از داشتن سالمتی کامل

اف���راد و در صورت بیماری به هم���راه داشتن 
خالص���ه پرونده بیمار و داروه���ای موردنیاز از 

طرف پزشک متخصص برای پزشک کشتی
Á  م���دارك مورد تعیین 

نیاز از قبیل گذرنامه، 
روادید  بلی���ت، 

و ...

نیازمندی ه����ای مساف����ر قب����ل و حی����ن سف����ر دریای����ی

دل به دریا بزنید، اما با حساب و کتاب!
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Á  هنگام خرید بلیت بایستی در مورد درجه
بلیت و نوع خدماتی که در کشتی ارایه خواهد 

شد اطالع رسانی الزم انجام شده باشد.
Á  تعیین می���زان بار هم���راه مساف���ر و نحوه

جابه جایی بار در بندر 
Á  ک���ه مساف���ر تعیی���ن ن���وع و می���زان ب���اری 

کن���د. )در ص���ورت  ج  کش���ور خ���ار می توان���د از 
خروج از کشور(

Á  اط���الع و تعیی���ن وضعی���ت پایان���ه بن���در و
کنترل انجام  ک���ه در آن بازرسی و  مکان هایی 

می شود. 
Á  تعیین زمان ب���ه طول انجامیدن بازرسی

بار و کنترل بلیت تا لحظه سوار شدن )مسافر 
به میل خود می تواند برای استفاده بهینه از 

این زمان برنامه ریزی کند.(
Á  کشت���ی و جاذبه های تعیین مسی���ر تردد 

طبیعی در مسیر
Á  کشتی در ترمینال یا اطالع از مدت توقف 

بنادر مسافرتی
Á  اعالم اطالعات حرکت کشتی ها
Á  کارت مخصوص تعیین مراحل دریاف���ت 

سوار شدن به کشتی 
Á  تعیین مراحل انتقال بار مسافر به کشتی
Á  تعیین میزان پول نقد قابل حمل
Á  اطالع از وضعیت سالن های انتظار
Á  و دریای���ی  توره���ای  دفات���ر  شناسای���ی 

آژانس های مسافرتی
Á  تعیین چگونگی دریافت اطالعات مربوط

کشتی و بندر مقصد از آژانس برای مسافران
Á اطالع از وضعیت عمومی بندر

- ساعات محلی در مقایسه با بندر مبدأ
- اوقات شرعی

گویش  که م���ردم منطقه با آن  - زبان رسمی 
می کنند.

- فرهنگ مردم منطقه مورد نظر 
- ایستگاه ه���ای رادیوی���ی و تلویزیونی قابل 

دسترسی به زبان های مختلف در بندر 
- ساعات عبور و مرور در شهر بندری

Á  نقشه شهر 
Á  و توریست���ی  جاذبه ه���ای  از  اط���الع 

مکان های دیدنی شهر
Á  اع���الم اطالعات هت���ل و مسافرخانه های 

شهر بندری
Á  ک���ه ه���دف از ورود ب���ه شه���ر  در صورت���ی 

بن���دری ادام���ه مسیر به سم���ت شهر دیگری 
باش���د، مساف���ر بایست���ی از قب���ل ن���وع وسیله 

حمل ونقل را تعیین کند.
Á  اطالع از امکانات حمل و نقل بین شهری 

)فرودگاه، ایستگاه راه آهن، آژانس بین شهری، 
اتوبوس و...(

Á اطالع از مسیر تردد به شهرهای اطراف 
Á  اطالع���ات مربوط به هزینه ه���ای ثابت در

کسی، قیم���ت هتل ها،  شهر مقص���د )کرایه تا
بلیت ورودی، امکانات توریستی(

Á  اطالعات جام���ع از هزینه های مرتبط در 
سفر دریای���ی شامل هزینه بندر مبدأ، شناور، 

بندر مقصد با توجه به طول سفر
Á  نحوه جابه جایی بار و لوازم در بندر مقصد

)وسایل حمل، باربران محلی و ...(
Á اطالع از امکان رزرو بلیت مسیر برگشت
Á  اطالع از میزان هزینه های استرداد بلیت 
Á  اط���الع از هزینه های امکان���ات تفریحی و

سرگرمی روی کشتی
Á اطالع از مدت سفر روی دریا
Á  اطالع���ات جام���ع نسب���ت ب���ه بیمه های

مسافرتی که در طول سفر تعلق می گیرد.
Á  اعالم مقررات سفرهای دریایی برای افراد

مجرد

نیازمندی های حین سفر مسافر
مساف���ر  نیازمندی ه���ای  تعیی���ن  از  پ���س 
قب���ل از سف���ر، بایست���ی در جه���ت شناسایی 
نیازمندی ه���ای مسافر در حی���ن سفر و پس 
الزم  اقدام���ات  کشت���ی  از  ش���دن  پی���اده  از 
که  گیرد. همچنی���ن الزم به  ذکر است  صورت 
پارامتره���ای دیگری نیز ممک���ن است در این 
امر دخیل باشند که بسته به نظر ارایه دهنده 

خدمت قابل بررسی است.

نحوه سوار و پیاده شدن از کشتی
- نحوه ورود و خروج بار مسافر از کشتی 

کشتی با  - محل ه���ای اسکان مسافری���ن در 
توجه به درجه بلیت خریداری شده

- قوانین الزام آور در کشتی برای مسافران
کشتی )محل  - امکان���ات رفاهی موجود در 
کامپیوتر، تلویزی���ون، رستوران،  استراح���ت، 

فروشگاه و...(
- امکانات ورزشی و تفریحی

- امکانات موجود برای سرگرمی کودکان
- امک���ان دسترسی به شبک���ه اینترنتی روی 

کشتی جهت انجام امور کاری مسافرین
- امکان برق���راری ارتباط مخابراتی از کشتی با 

مناطق مختلف
کشتی  - آموزش اقدامات ایمنی و امنیتی در 

توسط کادر مجرب به مسافرین
- حساسیت مسافر به دریا و وقوع دریازدگی و 

اطالع از اقدامات پیشگیرانه
- نحوه استفاده از تجهیزات نجات در صورت 

بروز مشکل
کابین  کشتی و  - اطالع از وضعیت ایمنی در 

مسافران
- امکان ارتباط با کاپیتان کشتی

- اطالع از شرایط تخفیف هزینه ها در طول سفر 
- اطالع از نحوه تحویل بار به مسافر

کشتی  - اطالع از بازرسی های بعد از خروج از 
در پایانه مسافربری

گمرک���ی در  - اط���الع از قوانی���ن و هزینه ه���ای 
صورت داشتن بار اضافی

- چگونگی پرداخت عوارض گمرکی
از سیستم - چگونگی خروج از بندر و استفاده 

حمل ونقل. 
رسی ها ح مطالعاتی توسعه مسافرت های دریایی، مرکز بر * برگرفته از طر
 و مطالعات راهبردی سازمان بنادر و دریانوردی
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دریای���ی مساف���ری، تع���داد بن���ادر مساف���ری 
و تع���داد نی���روی انسان���ی شاغ���ل در صنعت 

حمل ونقل مسافری دریایی. 
تحق���ق اه���داف تعیی���ن ش���ده در چشم انداز 
حمد 1404، مستل���زم توسعه زیرساخت های 
قال���ب  در  نرم اف���زاری  و  سخت اف���زاری 
و  میان م���دت  کوتاه م���دت،  برنامه ه���ای 
بلندمدت است. هدف اصل���ی از اجرای این 
ح، تعیی���ن برنامه های میان م���دت برای  ط���ر
توسعه زیرساخت های م���ورد نیاز در صنعت 
حمل ونق���ل مساف���ری دریای���ی ب���ه تفکی���ك 
کشور ب���وده است. مطالعات  نواحی ساحلی 
ح تدوین نقش���ه راه حمل ونقل مسافری  طر
دریایی کشور در اسفند 1390 آغاز شده است.  
کشور  در نتیج���ه این مطالعات ن���وار ساحلی 
ب���ه 13 ناحیه تقسیم بندی شده و با توجه به 
قابلیت ه���ا و ظرفیت های ه���ر ناحیه، مقادیر 
شاخص های مهم تصویر حم���د 1404 در سه 
دوره زمان���ی پنج ساله منطبق ب���ا برنامه های 
کشور تعیی���ن شده  و همچنین نوار  پنج ساله 
کشور  ساحلی هر ی���ك از استان های ساحلی 
ب���رای احداث بن���ادر مساف���ری اولویت بندی 

شده اند. 
از نتای���ج و دستاورد های مهم این مطالعات 

می توان به موارد زیر اشاره کرد:
طراح���ی سامان���ه نرم اف���زاری نقش���ه جری���ان 

ترافیك حمل ونقل مسافری دریایی. 
تقاض���ای  ب���ر  مؤث���ر  مؤلفه ه���ای  شناسای���ی 

حمل ونقل مسافری دریایی. 
طراحی راهکار های توسعه فرهنگ سفر های 

دریایی. 
تهیه فهرس���ت حوزه های سرمایه گ���ذاری در 

صنعت حمل ونقل مسافری دریایی. 
طراح���ی م���دل سیستم���ی عوام���ل مؤث���ر ب���ر 
سرمایه گذاری در صنعت حمل ونقل مسافری 

دریایی. 
الگوی ترکیب سرمایه گذاری بخش خصوصی 

و دولتی در این صنعت. 
تعیین برنامه توسعه حمل ونقل مسافری در 
قالب سه دوره پنج ساله تا سال 1404 هجری 

شمسی. 
اولویت بندی نوار ساحلی کشور جهت توسعه 

محمدرضاتوکلی
حساماندهیحملونقل مجریطر
مسافریدریایی-سازمانبنادرودریانوردی

اختی���ار  در  ب���ا  ای���ران  اسالم���ی  جمه���وری 
ب���ا  آب���ی،  ساح���ل  کیلومت���ر   5780 داشت���ن 
کشور و دسترسی  احتساب سواح���ل و جزایر 
دارای  آب���ی،  حوزه ه���ای  و  رودخانه ه���ا  ب���ه 
ظرفیت ه���ای عظیمی در ح���وزه حمل ونقل 
گردشگ���ری اس���ت. در  مساف���ری دریای���ی و 
ای���ن میان سواح���ل شمال���ی و جنوبی کشور 
و جزای���ر ایران���ی واقع در خلیج ف���ارس نقش و 
کارکرد محوری بالقوه ای در این زمینه دارند. 
استف���اده مطلوب و مناس���ب از ظرفیت های 
که توجه به آن  کش���ور ضرورتی است  ساحلی 
از اهمیت ویژه ای برخوردار است و این مهم 
زمانی محقق خواهد شد که نسبت به توسعه 
زیرساخت ها و ایجاد شبکه مدرن حمل ونقل 
مساف���ری دریای���ی متناس���ب ب���ا برنامه های 
پنج سال���ه و چشم ان���داز جمه���وری اسالم���ی 
ایران در افق 1404هجری شمسی اقدام شود. 
 ضرورت توسعه صنعت حمل ونقل مسافری 
دریای���ی )حم���د( متناس���ب ب���ا قابلیت ه���ا و 
کش���ور ب���ه عن���وان زیرساخت  ظرفیت ه���ای 
اساس���ی توسع���ه مناط���ق ساحل���ی، توسع���ه 

گردشگ���ری و حمل ونق���ل، ام���روزه  صنع���ت 
م���ورد توجه ج���دی متولیان این ام���ر به ویژه 
سازم���ان بنادر و دریان���وردی قرار دارد. تحقق 
توسع���ه پای���دار در ای���ن صنع���ت مستل���زم در 
اختیار داشت���ن چشم انداز مطل���وب و نقشه 
راه مناسب جهت دستیابی ب���ه اهداف این 
ح  چشم ان���داز اس���ت. برگرفته از این نی���از، طر
تدوی���ن چشم ان���داز حمل ونق���ل مساف���ری 
کشور موس���وم به چشم ان���داز حمد  دریای���ی 
1404 آغ���از و در انته���ای س���ال 1388 به پایان 

رسیده است. 
که در نتیج���ه انجام  چشم ان���داز حم���د 1404 
مطالعات وسیع تطبیق���ی، میدانی و خبرگی 
تدوین شده، وضعیت مورد انتظار از صنعت 
در  کش���ور  دریای���ی  مساف���ری  حمل ونق���ل 
اف���ق س���ال 1404 هج���ری شمس���ی را در قالب 
کشیده  شاخص ه���ای شش گان���ه به تصوی���ر 
اس���ت. ای���ن شاخص ه���ا عبارتن���د از: تع���داد 
مساف���ران دریایی، تعداد سفر ه���ای دریایی، 
کشتی های تفریح���ی بزرگ  سه���م مساف���ران 
ک���ل مساف���ران دریایی، تع���داد شناور های  از 

طرح سامان دهی 
حمل ونقل مسافری دریـایی

مقاله
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حمل ونقل مسافری. 
تهیه فهرست مطالعات زیرساختی مورد نیاز 

جهت اجرای نقشه راه حمد. 
در ادام���ه تع���دادی از م���وارد مذک���ور تشری���ح 

می شود:

ال���ف( مؤلفه ه���ای مؤثر ب���ر تقاضای 
ی دریایی: حمل ونقل مسافر

تقاض���ای حمل ونق���ل مساف���ری دریای���ی به 
عنوان یک���ی از متغیرهای تأثیرگذار در توسعه 
این صنع���ت، به عل���ل و عوامل متع���ددی از 
قبیل عوامل اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، 
اس���ت.  وابست���ه  فن���ی  و  امنیت���ی  سیاس���ی، 
شناسایی درس���ت و صحیح مؤلفه های مؤثر 
ب���ر تقاض���ای حمل ونق���ل مساف���ری دریایی 
و محاسب���ه می���زان تأثیر گذاری هر ی���ك، تأثیر 
بسزای���ی در ارای���ه راهکار های مؤث���ر در ترویج 
فرهن���گ مساف���رت دریایی و افزای���ش تقاضا 
دارد. از ای���ن جهت، پ���س از تحقیق و بررسی 
کارشناسان، پرسشنامه ای  و اعمال نظ���رات 
از مؤلفه ه���ای مؤث���ر بر تقاض���ای حمل ونقل 
مساف���ری دریایی تهی���ه و بر مبن���ای نظرات 
جامع���ه آم���اری، درج���ه اهمی���ت ه���ر ی���ك از 
گرفت���ه اس���ت.  مؤلفه ه���ا م���ورد ارزیاب���ی ق���رار 
در مراح���ل انج���ام ای���ن مطالع���ه، روش های 
پژوه���ش اسن���ادی، توف���ان ذهن���ی، مطالعه 
خبرگی و مطالعات میدانی مورد استفاده قرار 

گرفته اند. 

رس���ی و تحلی���ل رش���د تقاض���ای  ب( بر
ی دریایی بر اساس  حمل ونقل مسافر

مؤلفه های مؤثر بر تقاضا: 
ب���ه منظ���ور محاسب���ه و تعیین مق���دار شیب 
تقاض���ای مسافران دریایی کش���ور در انتهای 
برنامه ه���ای پنجسال���ه پنج���م )1394 هجری 
شمس���ی(، شش���م )1399 هج���ری شمسی( و 
کشور بر اساس  هفتم )1404 هجری شمسی( 
وضعیت موجود و با توجه به مؤلفه های مؤثر 
بر تقاض���ای حمل ونقل مساف���ری دریایی، از 
خ رش���د و  روش سری ه���ای زمان���ی، روش ن���ر

روش خبرگی استفاده شده است. 

الزم  راهکاره���ای  ارای���ه  و  تحلی���ل  ج( 
ی مسافرت دریایی:  فرهنگ ساز

استف���اده بیشت���ر از مواه���ب خ���دادادی در 
کشور نیازمند شناخت هر چه  بخش دریایی 
گرایش نسبت به مناطق  بیشتر مردم و تغییر 
ساحلی است به طوری که آب و دریا را نه تنها 
به مثاب���ه یك مان���ع بلکه فرصت���ی استثنایی 
کنند. در  کشور قلمداد  جهت رش���د و توسعه 
این راستا با نگاه���ی به مطالعات انجام شده 
و مدل های موجود، موضوع توسعه فرهنگ 

سفر ه���ای دریای���ی در قال���ب سیاستگ���ذاری 
توسعه فرهنگ سفر های دریایی مورد بررسی 
گرفت���ه و راهکار هایی در ای���ن راستا ارایه  ق���رار 
شده است. به منظور طراحی این راهکار ها، با 
گرفتن عوامل مؤثر بر افزایش تقاضای  در نظر 
مسافرت ه���ای دریایی، مطالع���ه گسترده ای 
گرفت���ه و سپس  ب���ر ادبی���ات موضوع ص���ورت 
ب���ا استف���اده از مطالعات خبرگ���ی فهرستی از 
راهکاره���ای ممک���ن استخ���راج ش���ده است. 
همچنی���ن در طراح���ی راهکار ه���ای توسع���ه 
فرهن���گ مسافرت ه���ای دریای���ی از ابزار های 
گون و متن���وع فرهنگ سازی متناسب با  گونا
اقش���ار  مختلف جامعه استف���اده شده است. 
ضمن���ًا بر اساس مستن���دات سازمان تجارت 
جهانی )WTO( در زمینه جهانگردی دریایی، 
نح���وه پیاده س���ازی راهکار ه���ای ارایه ش���ده 
و چگونگ���ی ارزیاب���ی آنه���ا و همچنی���ن نحوه 
کیفی���ت راهکار ه���ای تبلیغات���ی و  ارزشیاب���ی 

ترویجی مورد بررسی قرار گرفته است. 

د( سرمایه گذاری در صنعت حمل ونقل 
مسافری دریایی:

شناسای���ی عوام���ل مؤث���ر ب���ر سرمایه گ���ذاری 
می تواند به شناخت صحیح از شاخصه های 
گردشگ���ری دریای���ی و سیاستگذاری  صنعت 
و برنامه ری���زی مطل���وب جه���ت دستیابی به 
کثری بخش خصوصی بینجامد.  مشارکت حدا
عوام���ل مؤثر بر سرمایه گ���ذاری در هر صنعت از 
جمله صنع���ت حمل ونقل مساف���ری دریایی 
شامل دو دسته عوامل برون زا و درون زا است. 
عوامل برون زا تابع عواملی در خارج از محدوده 
آن صنعت ب���وده، ولی بر سرمایه گ���ذاری در آن 
صنع���ت تأثیرگ���ذار است. این دست���ه از عوامل 
ک���الن سیاس���ی، اقتص���ادی،  عمدت���ًا عوام���ل 
اجتماعی و تکنولوژی هستند. عوامل درون زا 
ب���ه آن دست���ه از عوامل���ی اط���الق می ش���ود که 
کنترل  به ص���ورت مستقیم یا غیرمستقی���م در 
صنعت قرار دارند. این دسته از عوامل مرتبط با 
شرایط بازار که عمدتًا مقرراتی هستند که برای 
تأثیر گ���ذاری بر ساخت���ار و سایر مشخصه های 
بازار که شرکت ها در آن فعالیت می کنند تدوین 
می شون���د و عوامل مرتبط با فعالیت شرکت ها 
در ب���ازار که شامل مقرراتی هستند که فعالیت 
شرکت ها در بازار را تحت تأثیر قرار می دهند. پس 
از تعیین عوامل فوق، حوزه های سرمایه گذاری 
در بخش دولتی و خصوصی در سه مؤلفه  بندر، 

شناور، مسافر تعیین شده است.  

ه����( اولویت بندی ن���وار ساحلی کشور 
ی: جهت توسعه حمل ونقل مسافر

کش���ور  مساف���ری  حمل ونق���ل  راه  نقش���ه 
کمی هر یك از مناطق  تعیین کنن���ده اهداف 

برنامه ه���ای  تفکی���ك  ب���ه  کش���ور  ساحل���ی 
پنج سال���ه تا اف���ق سال 1404 اس���ت. در این 
کشور به 13منطقه  نقشه، مناطق ساحل���ی 
کمی هر یك از  تقسیم بن���دی شده و اهداف 
شاخص های تصویر حمد 1404 تعیین شده 
است. همچنین در این بخش نقاط دارای 
پتانسی���ل جه���ت اح���داث بن���ادر مسافری 

گردیده اند.  بین المللی مشخص 
ساحل���ی  ن���وار  اولوی���ت  تعیی���ن  منظ���ور  ب���ه 
شهرستان ه���ای دارای م���رز آب���ی ب���رای ایجاد 
زیرساخت های حمل ونقل مسافری دریایی، 
از نتایج مدل تاپسیس، مطالعات ICZM  و نیز 
مطالعات خبرگی استفاده ش���ده است. برخی 
از معیار های م���ورد توجه در این اولویت بندی 

عبارتند از: 
1- سهول���ت دسترس���ی )ج���اده ای، هوایی و 

ریلی(
2- جاذبه های طبیعی و تاریخی

3- وضعیت بهداشت و محیط زیست
4- امنیت 

5- زیرساخت ه���ا و خدم���ات رفاه���ی ب���رای 
مسافرین

6- خدمات ارتباطی )از قبیل اینترنت، تلفن 
همراه و تلویزیون(

7- قیمت کاال
8- سطح درآمد مردم

9- جمعیت
10- تمرکز فعالیت های اقتصادی، اجتماعی، 

فرهنگی و سیاسی
11- سطح فرهنگ

12- طول نوار ساحلی
13- شرای���ط اقلیم���ی از قبیل درج���ه حرارت، 

رطوبت و غیره
14- پتانسیل حمل ونقل مسافری دریایی به 

سبب موقعیت جغرافیایی
امی���د است نتای���ج مطالع���ات حاض���ر هر چه 
سریع تر عملیاتی شده و حمل ونقل مسافری 
دریایی کشور آنگونه که شایسته مردم و شرایط 

کشور دریایی ایران است، توسعه یابد.  

ب���ه منظ���ور تعیی���ن اولوی���ت ن���وار ساحل���ی 
شهرستان ه���ای دارای م���رز آبی ب���رای ایجاد 
زیرساخت های حمل ونقل مسافری دریایی، 
از نتایج مدل تاپسیس، مطالعات ICZM  و 

نیز مطالعات خبرگی استفاده شده است
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از  یک���ی  ساحل���ی،  خ���ط  داشت���ن 
باالتری���ن قابلیت ه���ا ب���رای ج���ذب 
توریستی  تری���ن  اس���ت.  گردشگ���ر 
شهره���ای جهان، غالب���ًا شهرهای 
بیشت���ر  چ���ون  هستن���د،  ساحل���ی 
می کنن���د  ت���الش  دنی���ا  کشوره���ای 

ج���ذب  ب���رای  را  خ���ود  سواح���ل 
ب���ه جذا ب تری���ن امکانات  گردشگر 
لح���اظ  ب���ه  ای���ران  کنن���د.  مجه���ز 
 10 ج���زو  گردشگ���ری  جاذبه ه���ای 
کش���ور برتر دنیاس���ت، ام���ا در ایران 
گردشگ���ران خارجی چندان  شم���ار 

ک���ه بت���وان ب���ر اس���اس آن  نیس���ت 
س���و  آن  از  ک���رد،  سیاستگ���ذاری 
گردشگ���ران وقت���ی به  بیشت���ر ای���ن 
کش���ور می آین���د نه ب���رای ب���ودن در 
کن���ار سواح���ل بلک���ه ب���رای دی���دن 
جذابیت ه���ای تاریخ���ی - فرهنگی 
به ای���ران سفر می کنند. با این حال 
خط���وط ساحل���ی ه���م در شمال و 
حاشیه دریای خزر و هم در جنوب 
گرم خلیج فارس  کن���ار آب های  و در 
و دری���ای عمان ج���زو محبوب ترین 
داخل���ی  گردشگ���ران  ب���رای  نق���اط 
کم���ی از خطوط  اس���ت، ام���ا نق���اط 
ک���ه بای���د  ساحل���ی ای���ران آن ط���ور 
ب���ر استانداردهای جهانی  منطبق 
گردشگ���ری باشد، قاب���ل دسترسی 
آزاد و دارای امکان���ات قاب���ل توجه 
گردشگران اس���ت. بیشترین  ب���رای 
بخش از خطوط ساحلی دریای خزر 
در شمال کشور یا در تصرف ادارات، 
نهاده���ا و سازمان ه���ای دولت���ی و 
کمیت���ی است ی���ا ب���ه بندرگاه ها  حا
اختص���اص دارد، بخش ه���ای دیگر 
عموم���ی  استف���اده  ب���رای  ی���ا  ه���م 
مناسب س���ازی نش���ده اس���ت یا به 
لحاظ بهداشتی آنقدر ناسالم است 
که ارزش استفاده عمومی را ندارد. 
در سواحل جنوبی در خط ساحلی 
کمابیش داستان  خلیج فارس نی���ز 
به همین شکل است، با این تفاوت 
کیلومت���ری  ک���ل ط���ول 1400  ک���ه در 

کشور ایران  مرز های آبی و بی مانند 
با خلیج فارس، کمتر ساحلی هست 
گردشگری  ک���ه به لح���اظ امکان���ات 
بت���وان به عن���وان م���وردی خاص و 

کرد. ویژه از آن یاد 
بندرعب���اس  می���ان شه���ر  ای���ن  در 
مهم تری���ن بندرگاه ساحل���ی ایران 
تنگ���ه  شم���ال  در  خلیج ف���ارس  در 
کیلومت���ر م���رز آب���ی ب���ا  هرم���ز ب���ا 16 
دری���ا، می توان���د از زم���ره بهترین و 
پرمشتری ترین سواحل کشور برای 
گردشگر داخل���ی و خارجی  ج���ذب 
باش���د. عالوه ب���ر ای���ن، بندرعباس 
که  ت���ا جزی���ره و منطق���ه آزاد قش���م 
جنگل ه���ای بی مانند ح���را و ده ها 
در  را  دیگ���ر  گردشگ���ری  جاذب���ه 
خود دارد و همچنی���ن جزایر بکر و 
دست نخ���ورده هنگام و هرمز، تنها 
کیلومت���ر فاصل���ه دارد و روزان���ه   28
گردشگر داخلی  چندی���ن هزار نف���ر 
جزیره ه���ا  ای���ن  از  بازدی���د  ب���رای 
توسط قایق های تندرو و لنج های 
مسافرب���ری از طریق اسکله شهید 
حقانی به این جزایر سفر می کنند.
پ���روژه سامانده���ی اسکل���ه شهی���د 
حقانی در دو مرحله ساخت ترمینال 
مسافربری و ساخت مجموعه تفرجی 
و گردشگری ساحلی، می تواند ضمن 
مدیری���ت ت���ردد مساف���ران، تفرجگاه 
ساحلی نیز برای گردشگران عبوری یا 

بازدیدکننده داخلی ایجاد کند.

لیدااسالمی
 کارشناسارشدمعماریمنظر

هرمپی مهندسینمشاور
رقیهرنجبری

کارشناسارشدعلوممحیطزیست
مهندسینمشاورهرمپی

پروژه ترمینال مسافری و گردشگری 
شـهـیـد حـقـانـی

اج���رایپ���روژهشهیدحقانیدرمحلاستق���رارپایانهکنونیشهیدحقان���یدرساحلشهربندرعباس
پیشبین���یشدهاست.اینپ���روژهبادوهدفساماندهیترددمسافری���نازطریقایجادیکترمینال
مسافریمنطبقبانیازهایمنطقهونیزتقویتجنبههایگردشگریشهرازطریقایجادیکمجموعه
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مقاله
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معرفی شهر بندرعباس
شهر بندرعب���اس مرکز است���ان هرمزگان 
)ج���زو پنج است���ان برت���ر ای���ران در زمینه 
گردشگری(، با وسعت حدود 45 کیلومتر 
مرب���ع، در ارتف���اع 10 متر از سط���ح دریا در 
ساحل خلیج ف���ارس واقع ش���ده و یکی 
ک���ز استراتژیکی و تجاری  از مهمترین مرا
ای���ران در ج���وار خلی���ج ف���ارس و دری���ای 
عم���ان است. ای���ن بن���در در 924 هجری 
قم���ری »بندر جرون« خوان���ده می شد و 
کوچ���ك روب���ه روی سواحل  دهک���ده ای 
شمالی جزیره مهم »هورم���وز« آن روزگار 
ب���ود. در س���ال 1514 می���الدی، پرتغالی ها 
این دهکده کوچک را برای پیاده شدن 
و بارگی���ری اجن���اس از خشک���ی انتخاب 
کردن���د. به دلی���ل اینک���ه در سواحل این 

بن���در خرچن���گ ه���ای بسی���اری وج���ود 
گامارائو،  کامارااو یا  داشت، نام آن را بندر 
گذاشتن���د و نام  یعن���ی بن���در خرچن���گ 
متداول بعدی یعنی گامبرون به احتمال 
زیاد از لغت پرتغالی گامارائو اقتباس شده 
است. در سال 1622 میالدی، شاه عباس 
توانست دست پرتغالی ه���ا را از این بندر 
کن���د و به افتخار این پیروزی، بندر  کوتاه 

گمبرون را به بندرعباس تغییر نام داد. 
و  رجای���ی  شهی���د  تج���اری  بن���در  دو 
شهی���د باهنر، به عنوان دو نقطه اتکای 
کاال و  بندرعباس در جهت جابه جایی 
سرمایه در اشکال مختلف، بندرعباس 
را ب���ه منطقه وی���ژه اقتص���ادی معادن، 
فلزات، کشتی سازی و صادرات و واردات 

کاال تبدیل کرده اند. 

ر  بیشترین بخش از خطوط ساحلی دریای خز
در شمال کشور یا در تصرف ادارات، نهادها 
و سازمان های دولتی و حاکمیتی است یا به 
بندرگاه ها اختصاص دارد، بخش های دیگر 
هم یا برای استفاده عمومی مناسب سازی 
نش���ده است ی���ا به لح���اظ بهداشتی آنقدر 
ناسال���م است ک���ه ارزش استفاده عمومی 

را ندارد
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و  گ���رم  بندرعب���اس،  ه���وای  و  آب 
مرطوب است و این گرما نزدیک به ۹ 
ماه از سال ادامه دارد. دمای هوای 
گرم ترین روزها به ۴۴  بندرعباس در 
درجه سانتیگراد و در سردترین روزها 
ب���ه 2 درجه سانتیگ���راد نیز می رسد. 
میانگین بارش باران در بندرعباس 

حدود 200 میلی متر است. 
گردشگ���ری بندرعباس  جاذبه های 
در بخش ه���ای طبیع���ی، تاریخ���ی، 
زیارتی و فرهنگی است که عبارتند از:
گن���و،  ک���وه  طبیع���ی:  جاذبه ه���ای 
گن���و، چشم���ه آبگرم  چشم���ه آبگ���رم 
خورگو، چشمه آبگرم سرخاء، چشمه 
کشکوئیه، چشمه آبگرم نیان،  آبگرم 
کوه ذرتو، تپه  چشمه آبگرم چستانه، 
ک���وه شب،  چ���اه ل���رد، قادهار، جنگل 
کی���ن، چشمه آبگرم  سیخوران، بنوزا
ب���اری، غار سرخاء، آبش���ار سرخاء، غار 
چلو، شهر فین، جنگل های کوهشاه، 
منطقه بخوان، چشمه آبگرم تیربوئیه 

)نزدیک شهر فین( و بنگالیان.
کاله  جاذبه ه���ای تاریخی: عم���ارت 
معب���د  گل���ه داری،  حم���ام  فرنگ���ی، 
)بن���در  ناص���ری  مسج���د  هندوه���ا، 
باغ���ی،  صح���را  مسج���د  عب���اس(، 
گل���ه داری، مسج���د جامع  مسج���د 
دلگشا،مجموعه برکه های باران، پل 

التیدان و محله باستانی سرو. 
امام���زاده  زیارت���ی:  جاذبه ه���ای 
سیدمظف���ر، امام���زاده سیدکام���ل، 
امامزاده شاه محمدتقی و زیارتگاه 

خضر.
م����وزه  فرهنگ����ی:  جاذبه ه����ای 
مردم شناس����ی خلی����ج ف����ارس، م����وزه 
گل����ه داری و موزه  مردم شناسی حمام 
آب و چندین نگارخانه در کنار صنایع 

دستی منطقه.

شهی���د  ی  مساف���ر ترمین���ال 
حقانی

اسکل���ه حقان���ی نخستی���ن اسکل���ه 
احداث ش���ده در شهر بندرعباس از 
زمان پهلوی اول است که تا به امروز 
در امر حمل ونقل مسافرین دریایی 
ب���ه جزای���ر قش���م و هرم���ز، جایگ���اه 
ویژه ای داشته و دارد، به ویژه اینکه 
اسکله شهید حقانی در حال حاضر 
تنه���ا اسکله و تنه���ا راه ممکن برای 
تأمین آذوق���ه اهالی جزی���ره هرمز از 
بندرعب���اس اس���ت. در ای���ن اسکله، 
مساف���ران  حمل ونق���ل  جایگ���اه   3
دریایی وجود دارد. دو جایگاه برای 
سرویس ده���ی ب���ه مسافرین قشم و 
یک جایگاه ب���رای سرویس دهی به 
مسافری���ن هرم���ز. تع���داد مسافرین 

مراجعه کنن���ده ب���رای جزی���ره قشم، 
 2500 ت���ا 3000 نفر وجود دارد 

ً
حدودا

ک���ه این تع���داد در ای���ام ن���وروز به 14 
ت���ا 15 ه���زار نف���ر می رس���د. در همین 
راست���ا، به منظور بهسازی محدوده 
اراض���ی و اسکله شهی���د حقانی، در 
مرحل���ه اول، اح���داث ی���ک ترمینال 
کلیه  گرفت���ن  مسافرب���ری ب���ا در نظر 
ب���ه منظور  استاندارده���ای جهانی 
تسهی���ل و سامانده���ی حمل ونقل 
مساف���ران و در مرحل���ه بعد، احداث 
گردشگری ب���ا انواع  ی���ک مجموع���ه 
امکان���ات خدماتی، تفریحی، رفاهی 
گرفته  کار ق���رار  و اقامت���ی در دست���ور 

است.
ای���ن  در ح���ال حاض���ر مرحل���ه اول 
ک���ه ساخت ترمینال مسافری  پروژه 
اس���ت، در زمین���ی ب���ه مساح���ت 7 
هکت���ار طراحی و درح���ال اجراست. 
این ترمینال شامل فضاهایی است 
که نیاز مساف���ران را تأمین می کند و 
شامل ترمینال مسافری، رستوران، 
پارکینگ و فضاهای دسترسی و سبز 

است.
ک���ه ساخ���ت ی���ک  در مرحل���ه دوم 
گردشگری مدنظ���ر است،  مجتم���ع 
اقامت���ی  و  گردشگ���ری  خلی���ج  دو 
پیش بینی شده که فضاهای اقامتی 

بلندمدت مانن���د هتل ها، متل ها و 
ویالهای مسکونی در خلیج اقامتی 
گ���ذری و تفریح���ی این  و فضاه���ای 
مجموعه در خلیج گردشگری تعریف 

شده است.
و  فضاه���ا  ایج���اد  کل���ی  ط���ور  ب���ه 
هت���ل،  ح:  ش���ر ب���ه  فعالیت های���ی 
گردشگران،  نظرگ���اه، مح���ل تجم���ع 
رست���وران، بازارچ���ه، پیست سرعت 
دوچرخه، مسیر دوچرخه، پارکینگ، 
ترمین���ال، جایگاه سوخ���ت، جایگاه 
شاخ���ص،  الم���ان  نشان���ی،  آت���ش 
کاف���ی ش���اپ، مجتم���ع  کمپین���گ، 
ورزشی، سایبان های چادری، مرکز 
فرهنگی، آمفی تئاتر روباز، غرفه های 
ک���ودک،  مرک���ز  کواری���وم،  آ ف���روش، 
رست���وران غذاه���ای دریای���ی، موزه 
صنایع دستی، قایق های تفریحی، 
سینم���ای آب، توربین ه���ای بادی، 
بالن سواری، پ���رورش دلفین، جت 
اسکی و بازی با آب، در این مرحله از 

پروژه پیش بینی شده است.
گرفت���ن فضاهای���ی جدید و  در نظ���ر 
خاص که مطابق با الگوهای مشابه 
جهان���ی باشد، یک���ی از نق���اط قوت 
که در آینده امکان  این پ���روژه است 
گردشگ���ر خارج���ی را افزایش  جذب 

می دهد.

پایان���ه مسافری دریایی حقانی نخستی���ن پایانه احداث 
ش���ده در شه���ر بندرعب���اس از زمان پهل���وی اول است که 
تا به امروز در ام���ر حمل ونقل مسافرین دریایی به جزایر 
قش���م و هرمز، جایگ���اه وی���ژه ای داشت���ه و دارد، به ویژه 
اینکه اسکل���ه شهید حقانی در حال حاض���ر تنها پایانه و 
تنه���ا راه ممکن ب���رای تأمین آذوقه اهالی جزی���ره هرمز از 

بندرعباس است

بندر مسافری شهید حقانی

مــاهــنـامـه عـلمی، تحـقـيـقـاتــی
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Á  گردشگری مورد بررسی اهداف 
انتظار از این پروژه

بزرگ تری���ن  جهانگ���ردی  صنع���ت 
و متنوع تری���ن صنع���ت در دنی���ا ب���ه 
کشورها  حساب می آید. بسی���اری از 
ای���ن صنع���ت پوی���ا را منب���ع اصل���ی 
درآم���د، اشتغال زای���ی، رش���د بخش 
خصوص���ی و توسع���ه زیرساخت ه���ا 
گردشگری امروزه  می دانند. صنعت 
ب���ه ق���دری در توسع���ه اقتص���ادی و 
دارد  اهمی���ت  کشوره���ا  اجتماع���ی 
ص���ادرات  را  آن  اقتصاددان���ان  ک���ه 
ب���رای  ام���ا  نی���ز می نامن���د.  نامرئ���ی 
مطل���وب،  وضعی���ت  ب���ه  رسی���دن 
اقدامی  ضروری تری���ن  برنامه ری���زی 
ک���ه مس���ووالن بای���د سرلوحه  است 
دهن���د.  ق���رار  خ���ود  فعالیت ه���ای 
فرایندی  گردشگ���ری،  برنامه ری���زی 
آن  ط���ی  ک���ه  هوشمندان���ه  اس���ت 
گردشگ���ری،  ام���ور  تصمیم گی���ران 
را  گردشگ���ری  توسع���ه  هدف ه���ای 
ب���رای دوره زمان���ی م���ورد نظر تعیین 
چارچوب ه���ای  و  راهبرده���ا  و 
اجرای���ی م���ورد نی���از ب���رای نی���ل ب���ه 
هدف ه���ای تعیین ش���ده را با توجه 
ب���ه محدودیت های موج���ود و قابل 
پیش بین���ی در طی برنامه، مشخص 
گردشگ���ری  می کنن���د. برنامه ری���زی 
در ای���ران به دلیل ج���وان بودن این 
فعالی���ت از ی���ک س���و و وابستگی آن 
به بخش های مختلف فعالیت های 
فق���دان  و  اجتماع���ی  و  اقتص���ادی 
تجربه ه���ای الزم در ای���ن زمین���ه ت���ا 
ح���دی دشوار و پیچی���ده می نماید. 
ب���ا ای���ن ح���ال ب���رای دستیاب���ی ب���ه 
موقعیت استف���اده از تجارب عام در 
زمینه برنامه ریزی گردشگری، توجه 
کشور طی  کنون در  که تا به مراحلی 
شده، می تواند راهنمای خوبی برای 
برنامه ریزی به شمار آید. در واقع هر 
برنام���ه عب���ارت از فرایندی مستمر و 
استراتژیک ب���رای تحقق هدف های 

مشخص است.
هدف ه���ا، دورنم���ا ی���ا چشم اندازی 
از خواست ه���ای آرمان���ی،  مشخ���ص 
و عین���ی را پی���ش روی برنامه ریز قرار 
راه ه���ای  و  روش ه���ا  ت���ا  می دهن���د 
رسی���دن به مقص���ود توسعه را تحت 
ک���ه در برنام���ه مشخ���ص  فراین���دی 
ای���ن رو  از  کن���د.  تنظی���م  می ش���ود، 
که هدف ه���ا، نقش  گف���ت  می توان 

تعیین کننده ای در روند برنامه ریزی 
اجرایی ایف���ا می کنند. بدین ترتیب، 
جامع تری���ن خواست ه���ای توسع���ه 
ک���ه بیشترین انتف���اع را  گردشگ���ری 
ب���رای توسعه دربر داشت���ه و با توجه 
محدودیت ه���ای  و  امکان���ات  ب���ه 
ح قابل  موج���ود در ط���ول دوره ط���ر
حص���ول باشن���د، بای���د ب���ه عن���وان 
مجموع���ه ای از هدف ه���ا، سرلوح���ه 
برنام���ه  گرفت���ه و  ق���رار  برنامه ری���زی 
توسعه گردشگری مبتنی بر چگونگی 
و زم���ان دستیاب���ی ب���ه آنه���ا تدوین 
ش���ود، ل���ذا ب���ا توج���ه ب���ه شناخ���ت 
و  گردشگ���ری  صنع���ت  ماهی���ت  از 
توانمندی ه���ا، محدودیت ها، نقاط 
ضعف و فرصت های درونی و بیرونی 
ح های  و در نهایت رهنمودهای طر
فرادست شه���ر بندرعباس، رسیدن 
ب���ه اه���داف ذی���ل بای���د ب���ه عن���وان 
صنع���ت  توسع���ه  ک���الن  اه���داف 
گردشگ���ری و پروژه حقان���ی در شهر 

بندرعباس مدنظر قرار گیرد:
- افزای���ش میزان به���ره وری صنعت 
گردشگری شه���ر نسبت به وضعیت 
می���زان  افزای���ش  و  آن  موج���ود 

برخورداری از منافع این صنعت
- بهره برداری مطلوب از موقعیت و 
مزیت استراتژیک شهر برای توسعه 
گردشگ���ری و ارتق���ای سه���م آن در 

گردشگری ملی
- تح���رک بخش���ی ب���ه اقتص���اد شهر 
از طری���ق افزای���ش درآم���د و ایج���اد 

فرصت های شغلی جدید
در  رقابت���ی شه���ر  ت���وان  افزای���ش   -
عرصه های مختلف و حفظ جایگاه 

شهر  در این عرصه ها
گردشگری  - افزایش حجم تقاضای 
کیفیت  و مدیریت و سامان دهی به 

این تقاضا
گردشگری موجود  - حفظ بازارهای 
و افزایش مطلوبیت گردشگرانی که از 

این بازارها وارد می شوند
بالق���وه  بازاره���ای  ب���ه  - دستیاب���ی 
گردشگر  که مساعد ورود  گردشگری 

به شهر هستند
- ایجاد تسهیالت تأسیسات جدید 
و ارتقای وضعیت تأسیسات موجود 
و ت���الش همه جانب���ه ب���رای افزایش 
میانگین ط���ول مدت اقامت، سرانه 
ک���ل درآمدهای  ک���رد و حجم  هزینه 
گردشگری شهر از محل فعالیت های 

صنعت گردشگری
- حف���ظ و توسع���ه مناب���ع موجود و 
بالق���وه فرهنگی، تاریخ���ی و طبیعی 

شهر
- استفاده بهینه از منابع، امکانات 
تأسیس���ات و تسهی���الت موج���ود در 

تمام دوره سال
گردشگری  - ارتق���ا و توسعه فرهنگ 
و ایج���اد همبستگ���ی منطق���ه ای و 

ناحیه ای
- اتخ���اذ تدابی���ر پای���دار در مدیریت 

توسعه گردشگری
- افزایش سطح رفاه اجتماعی مردم 

شهر
- دستیاب���ی ب���ه توسع���ه پای���دار در 
کلیه  صنع���ت گردشگ���ری ب���ا رعایت 
محیط���ی  زیس���ت  استاندارد ه���ای 

)جهانی و ملی(
- معرفی جلوه ه���ا و توانمندی های 
شهر در عرصه های داخلی و تقویت 

حضور در عرصه های بین المللی
همبستگ���ی  و  وف���اق  تقوی���ت   -
اجتماع���ی و تحکیم هویت فرهنگی 
تعام���الت  افزای���ش  طری���ق  از  شه���ر 
از  مناس���ب  بهره گی���ری  و  فرهنگ���ی 

فعالیت های فرهنگی
توسع���ه  و  تجهی���ز  حفاظ���ت،   -
و  مناب���ع  از  مناس���ب  بهره ب���رداری 
فرهنگ���ی-  طبیع���ی،  جاذبه ه���ای 
گردشگری  تاریخی و انسان ساخت 

شهر
فعالیت ه���ای  متع���ادل  توسع���ه   -
گردشگ���ری در قلم���رو شهر  صنع���ت 
متناسب ب���ا مزیت ه���ای نواحی و با 
کی���د ب���ر فضاه���ای دارای اولویت  تأ

)قطب و محورهای توسعه( و جزایر
- توسع���ه هماهن���گ فعالیت ه���ای 
بخش ه���ای  سای���ر  ب���ا  گردشگ���ری 
و  است���ان  اجتماع���ی   - اقتص���ادی 

عمران جزایر
- توسع���ه و تجهی���ز زیرساخت ه���ا و 
گردشگری شهر  تأسیسات اقامتی و 

با اولویت قطب ها، محورها و جزایر
- ت���الش هم���ه  جانب���ه ب���رای جل���ب 
و  )اف���راد  عموم���ی  مشارکت ه���ای 
و  محل���ی(  و  بوم���ی  جماعت ه���ای 

سرمایه گذاران داخلی و خارجی
امکان���ات،  از  بهین���ه  استف���اده   -
موج���ود  تسهی���الت  و  تأسیس���ات 

گردشگری برای تمام دوره سال
خدم���ات  ارای���ه  کیفی���ت  بهب���ود   -

گردشگری
- تجهی���ز، تأمی���ن و توسع���ه مناب���ع 
گردشگ���ری در رده  انسانی صنع���ت 

مدیریت، کارشناسی و عملیات
- اتخاذ سیاست های ویژه منطقه ای 
حمایت ه���ای مال���ی، اعمال صحیح 
معافیت ه���ا و تخفیف ه���ای مالیاتی 
و ع���وارض ب���رای تشوی���ق و ترغی���ب 
مشارکت گسترده بخش های عمومی 
و خصوصی در توسعه سریع صنعت 

گردشگری شهر
پروژه هایی از این دست باید بتوانند 
موقعیت شهر بندرعباس را به عنوان 
دروازه بین الملل���ی هوای���ی و زمینی 
کنند، زیرا ای���ن مرکز عالوه بر  تقویت 
آنکه خود مقصد محسوب می شود، 
بای���د بر اساس تن���وع بازارها و منابع 
گردشگری به مرک���زی جهت توسعه 
نواح���ی موج���ود، در ح���ال ظه���ور و 
ش���ود.  تبدی���ل  گردشگ���ری  بالق���وه 
منابع موجود شامل بخش تجارت و 
گردهمایی ها،  کسب وکار، جلسات، 
کلی  گشت وگذارهای  نمایشگاه ه���ا، 
گ���ذران تعطیالت  و عالی���ق خ���اص، 
در مناط���ق ساحلی و سایر بازارهای 
عالی���ق خاص مانند هن���ر، فرهنگ و 
باستان شناسی است. تأسیسات و 
گردشگری در بندرعباس  تسهیالت 
بایستی ارتقا یابن���د و آثار تاریخی آن 
بهتر است حفظ و ارایه شود و ارتباط 
گردشگ���ری اط���راف  ب���ا نواح���ی  آن 

بهبود یابد.
دسته بندی تورها را می توان به صورت 
سفرهای ی����ک روزه یا با اقامت شبانه 
ب����رای بازدید اط����راف شهرهای اصلی 
منطق����ه ترتی����ب داد. برنام����ه تورهای 
طوالن����ی را بای����د براساس استف����اده از 
ترکیب����ی از وسای����ل حمل ونقل یعنی 
هواپیما و کشتی و همچنین استفاده 
از هت����ل ی����ا اقامتگاه ه����ای اردوگاه����ی 

ترتیب داد. 

منابع و مآخذ:
هرم پ���ی- 1386-  مش���اور  مهندسی���ن   -
مطالعه و طراحی ترمینال مسافربری شهید 

حقانی )مطالعات و طراحی مرحله اول(
هرم پ���ی- 1388-  مش���اور  مهندسی���ن   -
کیلومتری  مطالعات و سامان دهی نوار 22 
ساحل بندرعباس حدفاصل فرودگاه تا بندر 

شهید باهنر
http://sanatetourism.blogsky.com/-
/1-category/cat
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توس���ط  گردشگ���ری  می���الدی ،   60 ده���ه  از 
گرفت و  اقتصاددان���ان در ردیف صنایع ق���رار 
قابلیت های صنعت گردشگری همه را به این 
که این صنعت بدون دود، راه   نتیجه رسانده 
میانبری برای توسعه اقتصادی در کشورهای 
کشورهای  در ح���ال توسعه و تولید ث���روت در 
صنعتی بوده و درآینده نزدیک این صنعت به 
مهم ترین شاخص اقتصادی هر کشور تبدیل 

خواهد شد.
چاه ه���ای   بازده���ی  کاه���ش  ب���ا  ای���ران  در 
ک���ه مسووالن  نفت ح���دود یک دهه است 
دارن���د.  گردشگ���ری  ب���ه  جدی ت���ری  نگ���اه 
نف���ت در آین���ده نزدیک تمام می ش���ود، اما 
کوهستان ه���ا،  آث���ار تمدن ه���ای باستان���ی ، 
جنگل ه���ا ،  رودخانه ه���ا ،  دریاچه ه���ا ، 
متن���وع  گونه ه���ای  و  وسی���ع   دشت ه���ای 
گیاهی و جانوری سال های بیشتری پابرجا 
گردشگ���ری یکی از مطمئن ترین  می مانند. 
کس���ب درآم���د ریال���ی  و ارزان تری���ن مناب���ع 
و ارزی اس���ت  و ای���ن صنع���ت ن���ه تنه���ا در 

کش���ور نق���ش دارد، بلکه  پیشب���رد اقتص���اد 
کی���زه و فاقد آلودگ���ی است و در  صنعت���ی پا
عی���ن ح���ال اشتغال زای���ی باالی���ی دارد. از 
گردشگ���ران داخلی و  طرف���ی مقایسه بی���ن 
خارج���ی در این صنعت بیانگ���ر اهمیت آن 
کشورها است،  در توسع���ه اقتصاد داخل���ی 
ک���ه ب���ر اس���اس آم���ار سازمان  گون���ه ای  ب���ه 
گردشگ���ران  نسب���ت  جهان���ی،  گردشگ���ری 

داخلی به خارجی، 10 به 1 است.
م���ردم ایران ب���ه شدت مشتاق سف���ر، تفریح 
و استراح���ت در فضای���ی متف���اوت از زندگ���ی 
روزم���ره هستن���د و ای���ن فضاه���ا می تواند در 
انواع مختل���ف باستان���ی و تاریخی، طبیعی، 
انس���ان ساخ���ت و ی���ا تلفیق���ی از آنه���ا باشد. 
کنارگ���ذر ساحلی رامس���ر، پ���روژه  راه و  پ���روژه 
که در شهر  گردشگری انسان ساخ���ت است 
رامسر، با جاذبه های بسیار طبیعی، تاریخی 
گردشگران  گذشته، پذیرای  که از  و فرهنگی 
کش���ور و جهان  بسی���اری از نق���اط مختل���ف 

بوده، واقع شده است.

معرفی شهر رامسر
است���ان  در  شه���ر  غربی تری���ن  رامس���ر  شه���ر 
مازن���دران اس���ت و جمعی���ت این شه���ر بنا بر 
آمار سرشماری سال 1385، 31659 نفر برآورد 
کث���ر دمای ساالنه  شده اس���ت. متوسط حدا
در ای���ن شهر مع���ادل 19/2 درجه سانتی گراد 
و متوس���ط دم���ای حداق���ل ساالن���ه مع���ادل 
12/4 درج���ه سانتی گ���راد، متوس���ط بارندگ���ی 
بین 38/3 در کمترین و 275/7 میلی متر در 

بیشترین زمان است.
این منطقه تا سال 1310 دارای بافت روستایی 
کشتزارها و جنگل های  کنده در الب���ه الی  پرا
کوهستانی جنوب���ی بود و جزو یکی  کم و  مترا
از بلوک ه���ای تنکاب���ن محسوب می ش���د و از 
محالت مختلف با نام های متفاوت تشکیل 
که تع���دادی از این مح���الت در وضع  می شد 
موج���ود جزو باف���ت فیزیکی شهر ق���رار دارد و 
هن���وز به همان اسم ه���ای سال های قدیمی 
و مشهور نامیده می ش���ود. با شروع عملیات 

کنارگذر ساحلی رامسر؛
طرحی با دو کاربری راه و گردشگری
هرمپی ح– مهندسینمشاور محمدمهدیمحمودی،مدیریتطر
یانوردی ودر – سازمانبنادر ساحلیرامسر وژهکنارگذر پر حسینمثقالی،مدیر

مقاله
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که در بین سال های  گسترده ای  ساختمانی 
1311 تا 1315 در این منطقه به وقوع پیوست، 
جابه جایی شدیدی در بافت فیزیکی منطقه 
ب���ه وج���ود آم���د و متعاق���ب آن تقسیم بندی 
سیاس���ی آن دچ���ار تحول ش���د. ای���ن شهر تا 
اواخر سال 1358 دارای بخشداری بود و یکی 
از بخش ه���ای تابع���ه فرمان���داری شهرستان 
تنکابن محسوب می شد، ولی در اوایل سال 
1358 از فرمانداری شهرستان تنکابن جدا و 

به صورت شهرستانی مستقل درآمد.
ای���ن شهر ع���الوه ب���ر داشتن سواح���ل زیبای 
بی نظی���ر  چشم ان���داز  دارای  خ���زر،  دری���ای 
موقعی���ت  ای���ن  داشت���ن  و  اس���ت  جنگل���ی 
خ���اص جغرافیایی و طبیع���ی در کنار داشتن 
چشمه های آب گرم و سرد معدنی و مجاورت 
گردشگری  مکان ه���ای با جاذبه های ب���االی 
همچون ارتفاعات جواه���رده، آبشارها، غارها 
و چشمه ه���ا، باع���ث تبدی���ل ای���ن منطقه به 
کش���ور و ایجاد  گردشگری شمال  یک قط���ب 
تع���دادی از بناه���ای مجل���ل همچ���ون هتل 
کاخ مرم���ر و ویالهای متع���دد از سال  رامس���ر، 
که در حال حاضر این بناها  1310 ش���ده است 

جنبه تاریخی و گردشگری یافته اند.

کنارگذر ساحلی رامسر
به دلیل مشکالت ترافیک����ی شهر رامسر به ویژه 
گردشگ����ران به شهرهای  در روزه����ای اوج ورود 
کم خ����ط ساحل  کش����ور و نیز فاصل����ه  شمال����ی 
ب����ا ارتفاع����ات جنگل����ی و کمبود زمی����ن، در سفر 
استانی ریاست محترم جمهور در سال 1385، 
کیلومتر از داخل  کنارگذری به طول 10  احداث 
دری����ا با هدف حل معضل ترافیکی شهر رامسر، 

به تصویب هی����ات دولت رسی����د. در این پروژه، 
ع����الوه بر توجه به مسال����ه حل معضل ترافیکی 
شهر رامس����ر از طریق یک آزادراه چه����ار بانده و 
یک خط ریلی، به جنبه گردشگری و رونق آن از 
طریق احداث یک مرکز گردشگری با یک هسته 

مرکزی و دو جزیره پیرامونی توجه شده است.
کنارگذر ساحلی، سعی شده است  در طراحی 
که ب���ا ارایه عالی تری���ن فرم معم���اری، طرحی 
بدی���ع و منحص���ر بف���رد ب���ا تصوی���ر سمبلیک 
که���ن ایران���ی( خل���ق  کم���ان آرش )اسط���وره 
شود. همچنی���ن، حفظ هوی���ت دیرین شهر 
و نیز ایج���اد خاطرات جمعی و تصاویر ذهنی 
گردشگران و برقراری تعامل  ماندگار در میان 
بین دریا و ساحل و نیز استفاده از فضای سبز 
ح در جه���ت ارتقای  کولوژی���ک طر و عناص���ر ا
هوی���ت طبیعی شه���ر رامسر از اه���داف اصلی 
گردشگ���ری است. در  این پ���روژه از نقطه نظر 
همین راست���ا، ارتباط هتل تاریخ���ی رامسر با 
ح  نقطه عطف پروژه از طریق محور اصلی طر
)بل���وار معل���م( برقرار ش���ده است. ای���ن محور 
گیاه���ی هویت من���دی است  دارای پوش���ش 
ک���ه در فهرست آثار ثبت شده میراث فرهنگی 
ب���وده و دارای نقش ارتباطی و دسترسی بین 
شهر و کنارگذر ساحلی است. در حقیقت مرکز 
اصلی پروژه مذک���ور از عناصر هویت مند شهر 
که از ی���ک سو به سمت  تشکیل ش���ده است 
ک���وه و هتل  دری���ا و از س���وی دیگر ب���ه سمت 
گر  تاریخی رامسر هدای���ت می شود، بنابراین ا
کن���ون تنها خصوصیات طبیع���ی و تاریخی  تا
گردشگران ب���وده است،  شه���ر رامسر ج���اذب 
کنارگذر ساحل���ی رامسر به همراه  از ای���ن پس 
کاربری های متمایز و منحصربه فرد  فضاها و 

گردشگ���ر، به  خ���ود ب���ا تغیی���ر الگ���وی ج���ذب 
منطق���ه  گردشگ���ری  جاذب���ه  اصلی تری���ن 
که نه تنها پشتوانه قابل  تبدی���ل خواهد شد 
گ���ذاران محسوب  اطمینان���ی ب���رای سرمایه 
می ش���ود، بلکه اقتصاد منطق���ه را نیز دگرگون 
ک���رد. در این جزایر، ایج���اد فضاهای  خواه���د 
متنوع تفریحی، خدماتی، گردشگری و اقامتی 
کن���ار ورزش ه���ای متن���وع آب���ی و ساحل���ی  در 

پیش بینی می شود.

وژه ی پر رسی جنبه های گردشگر بر
در جزایر تفریحی کنارگذر ساحلی رامسر، ایجاد 
کز اقامتی  کاربری های گردشگری همچون مرا
کز مخصوص  کم���پ(، مرا متنوع )هتل، متل، 
کل���وپ ورزش ه���ای  فعالیت ه���ای فرهنگ���ی، 
گیاه شناسی،  آب���ی، موزه تن���وع زیست���ی، ب���اغ 
گونه ه���ای دریایی خزر، پ���ارک آبی،  کواری���وم  آ
چشم اندازه���ای زیبا و ... پیش بینی می شود. 

از آنجای���ی که شه���ر رامسر ب���ا مشکل دفع 
بهداشت���ی زبال���ه و پس���اب مواج���ه است، 
عدم انتقال و دفع زباله و پساب مجموعه 
گردشگ���ری کنارگ���ذر و دفع در ای���ن چرخه، 
می توان���د به عنوان ی���ک عامل محدودیت 

برای این پروژه محسوب شود
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جدول 1- اثرات مثبت و منفی احداث کنارگذر ساحلی رامسر از دو دیدگاه گردشگری و ترافیک

اثرات منفیاثرات مثبت

از دیدگاه 
توسعه 

گردشگری

- افزایش سطح رفاه زندگی شهری
- کمک به اقتصاد بومی و محلی

کنین شهر رامسر و  - ایجاد اشتغال برای سا
حوزه نفوذ آن

- جلوگیری از مهاجرت افراد در سنین کار 
و فعالیت

- مثبت شدن موازنه مهاجرتی
کنین  - ارتقای سطح تعامالت اجتماعی سا

شهر
- احیا و ارتقای میراث فرهنگی

- کمک به بازشدن فضای اجتماعی و 
فرهنگی

- ایجاد تصویر ذهنی جهانی مناسب از 
ایران و شهر رامسر

- سامان دهی منطقه ساحلی
- تقویت نقش اجتماعات و اتحادیه های 

محلی در جهت حفاظت و نگهداری از 
سواحل دریای خزر

- برهم خوردن نظم اخالقی 
جامعه

- فراموش شدن برخی سنت ها 
به منظور درک بهتر توسط 

گردشگران
- تنزل ارزش زبان مادری

ک و  - افزایش بی رویه قیمت امال
مستغالت

- بروز آلودگی و مشکالت 
زیست محیطی

از دیدگاه 
احداث یک 

راه جدید

- افزایش ایمنی و روان شدن ترافیک 
عبوری

- صرفه جویی در زمان سفر
- تقویت نقش گردشگری شهر

- کاهش بار ترافیکی راه عبوری از داخل 
شهر

- جلوگیری از تردد بیش از اندازه مسافران 
به ویژه مسافران عبوری از داخل محالت 

شهر
- افزایش کارایی سیستم حمل و نقل 

شهری
- افزایش پویایی، تحرک و زنده بودن 

فضاهای شهری
- تقویت دسترسی های منتهی به شهر

- توزیع متناسب تر خدمات و کاربری های 
شهری

- به هم ریختگی انسجام 
اجتماعی

- جابه جایی یا تعطیلی خدمات 
حاشیه راه قدیم

- تخریب ارزش های اجتماعی 
)سیاسی، اخالقی و بومی(

- ایجاد تنش ها و تضادهای 
اجتماعی

ایج���اد این طرح نی���ز همچون سای���ر طرح ها 
و پروژه ه���ا، ب���ا توجه به ابعاد وسی���ع آن، اثرات 
اجتماع���ی زی���ادی بر محی���ط پیرامون���ی خود 
خواهد داشت که با بررسی و پیش بینی دقیق 
ای���ن اث���رات می توان نسب���ت به ارای���ه طرحی 
اندیشیده شده اقدام کرد. بدون شک احداث 
این پ���روژه بر جنبه های مختل���ف اجتماعی، 
جمعیتی محدوده از جمل���ه تعداد جمعیت، 
مهاجرت، اشتغال، گردشگ���ری، آداب و رسوم 
و سنت ه���ا و نیز  محیط زیست اثرات مثبت یا 
منفی بر جای خواهد گذاشت که با پیش بینی 
و شناخت آنها و ارایه برنامه های الزم می توان 
گرف���ت و ب���ا اتخاذ  از امکان���ات موج���ود به���ره 

تدابیری از جنبه های منفی آن کاست.
به طور اجمالی اث���رات مثبت و منفی احداث 
کنارگ���ذر ساحلی رامسر را می ت���وان در جدول 

یک خالصه کرد: 
این پروژه با توجه به نوآوری، حجم عملیاتی 
و استف���اده از تکنول���وژی روز، بای���د بتوان���د در 
گردشگری پای���دار باشد.  پ���ی تحقق اه���داف 
معیارهای مهم در سیاست گذاری گردشگری 

پایدار عبارتند از: 
- تنظیم منحنی تقاضا جه���ت ایجاد تعادل 
می���ان تقاض���ا، ظرفی���ت و جلوگی���ری از ایجاد 

تقاضای بیش از حد
کن و محیط های زیستی  - کاهش تخریب اما

جهت استفاده های گردشگری
- حفاظ���ت از چش���م اندازه���ای طبیع���ی و 

ارتقای آنها
- همکاری با سایر صنایع به ویژه جنگلداری 

و شیالت
صنع���ت  در  حرف���ه ای  تخص���ص  ایج���اد   -

گردشگری
- تغییر رفتار گردشگران

اثرات منفی که از آنها یاد شد، در صورت اجرای 
یک برنامه ریزی درست و کارآمد می تواند نقش 
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مخ���رب خود را از بین برده و یا به میزان باالیی 
کاهش دهد اما در صورت عدم اجرای موفق و 
کارآمد، اثرات مثبت  فقدان مدیریت یکپارچه 
کاهش یافته و یا تبدیل به  این طرح می تواند 
آثار منف���ی شوند. تعامل متقابل ای���ن پروژه با 
شهر رامسر، یکی از مباحث اصولی در موفقیت 
ک���ه نیازمند ی���ک هماهنگی  این پ���روژه است 
منسجم و یکپارچه بین مدیران و برنامه ریزان 
گردشگری پ���روژه است. هسته  شهر و هست���ه 
توریستی پروژه باید بتواند عالوه بر پاسخگویی 
ب���ه نیازهای اقامتی خ���ود، بتواند کمک رسان 
شه���ر در مواقع لزوم، به ویژه در مواقع اوج ورود 
گردشگ���ران باشد. کمب���ود فضاهای تفریحی و 
ورزش���ی در شهر رامسر، خود ی���ک امکان برای 
که در  کمربن���دی رامسر تلقی می ش���ود  پ���روژه 
گردشگ���ری آن، بخش ه���ا و امکان���ات  هست���ه 
مختلف���ی برای انج���ام فعالیت ه���ای فرهنگی 
و ورزش���ی اختص���اص یافته اس���ت. همچنین 
مراح���ل ساخ���ت و بهره ب���رداری از ای���ن پ���روژه 
باید بتواند باع���ث ایجاد موقعیت های شغلی 
بسی���اری برای مردم محل���ی منطقه به صورت 
مستقی���م و غیرمستقیم ش���ود و تا حد ممکن 
از به کارگی���ری افراد غیربومی اجتن���اب شود. از 
س���وی دیگ���ر، از آنجا که شه���ر رامسر با مشکل 
دفع بهداشتی زباله و پساب مواجه است، عدم 
انتقال و دفع زباله و پساب مجموعه گردشگری 
کنارگ���ذر و دف���ع در ای���ن چرخ���ه، می توان���د به 
عنوان یک عامل محدودیت ب���رای این پروژه 
محسوب شود، اما تجهیز این پروژه به امکانات 
دفع بهداشتی زباله و پساب می تواند به عنوان 
یکی از امکانات و مزایای این پروژه تلقی و آن را 
تبدیل به پروژه ای سبز از لحاظ زیست محیطی 
که در جهت  که در صورت���ی  کند  گردشگ���ری  و 
تعام���ل ب���ا شه���ر ب���ه انج���ام برس���د، می توان���د 

پاسخگوی نیاز هر دو بخش باشد.
کنارگذر ساحل���ی رامس���ر، از لحاظ نوع  پ���روژه 
و  مل���ی  سط���ح  در  آن،  دومنظ���وره  کارب���ری 
منطقه ای جزو نخستی���ن تجربیات به شمار 
می آید که اجرای موفق آن می تواند کشورمان 
را در سط���ح منطق���ه ای و جهان���ی شاخ���ص 
کن���د، ام���ا استف���اده از تجربی���ات و بهره گیری 
ح ه���ای مشاب���ه از ضروری���ات اجرای آن  از طر
محسوب می ش���ود. راه ارتباطی اورساند بین 
کش���ور سوئ���د و دانمارک، ج���اده ساحلی  دو 
بن���در اسکندری���ه مصر، شبه جزای���ر مصنوعی 
در  اقامت���ی  و  گردشگ���ری  کوچ���ک  و  ب���زرگ 
کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس همچون 
ام���ارات متحده عرب���ی )جزای���ر نخلی(،کویت 
 )Marina Hemingway( کوب���ا )جزیره سب���ز( و 
نمونه هایی از فعالیت های مشابه هستند که 

به اختصار به تعدادی از آنها اشاره می شود:

نمونه های جهانی مشابه
)Oresund(راهارتباطیاورساند

در س���ال 1991 دولت ه���ای دانم���ارک و سوئد 
قراردادی را برای ایجاد یک راه ارتباطی ثابت 
بین دو کشور امضا کردند که هدف از آن ایجاد 
یک تونل زیردریایی در غربی ترین قسمت راه 
ارتباطی اورسان���د به طول 16/6کیلومتر بین 
جزی���ره مصنوع���ی Peberholm و شبه جزی���ره 
که  کپنهاك بود. این تونل   Kastrup مصنوعی
هم برای عب���ور و مرور ماشین در طبقه باالی 
تون���ل و هم ب���رای عبور قط���ار در طبقه پایین 
تونل ساخته شد، طوالنی ترین تونل در دنیا 
اس���ت و ساخت آن در س���ال 2000 میالدی به 
اتمام رسید. جزی���ره مصنوعی Peberholm به 
منظور عب���ور و مرور وسایل نقلی���ه از تونل به 
کیلومتر  س���وی پل ساخت���ه شده و ح���دود 4 
ط���ول دارد و از م���واد الیروب���ی بست���ر دری���ای 

اورساند تشکیل شده است.
جادهساحلیبندراسکندریهمصر

ای���ن جاده ب���ه پهنای 6 باند مسی���ر رفت و 6 
بان���د مسی���ر برگش���ت در حاشیه ساح���ل قرار 
گرفته و در واقع سامان دهی بخش عمده ای 
از ب���ار ترافیکی شهر را بر عهده گرفته است که 
کنت���رل ترافیک داخ���ل شهری یک  ع���الوه بر 

شاهراه ترانزیتی نیز محسوب می شود.
کافی در  ب���رای احداث ج���اده ف���وق فض���ای 
کثر قسمت های  اختیار نب���وده و در نتیج���ه ا
صخره ای ساحل جاده به صورت پل از روی 
کنار  کرده است. در  کوچک عب���ور  خلیج های 
ج���اده ساحل���ی سعی ش���ده ب���ا سامان دهی 
محدوده ه���ای ساحل���ی و قطع���ات خشک���ی 
کشیده شده تا داخل دریا فضاهای مسکونی، 
گسترش یابد.  گردشگ���ری در شهر  تفریحی و 
از طرف���ی با ایجاد خلیج ه���ا و موج شکن های 
مصنوعی و یا تقویت و سامان دهی خلیج های 
استق���رار  ب���رای  مناسب���ی  فض���ای  طبیع���ی، 
قایق های تفریحی و پ���اره ای ورزش های آبی 

ایجاد شده است.
MarinaHemingwayکوبا

کوبا در منطقه Marina Hemingway با  کشور 
که در  کوچ���ک مصنوعی  ساخ���ت شبه جزایر 
داخل دریا پیش رفته اند، اقدام به ایجاد چند 
گردشگری  گی ه���ای  شهرک مسکون���ی با ویژ
ک���رده اس���ت. ای���ن شبه جزای���ر مصنوع���ی به 
کانال های���ی به موازات یکدیگر ایجاد  صورت 
شده ان���د و توسط یک ج���اده اصلی از شریان 
اصلی ساحلی دسترسی می گیرد. مسیرهای 
دسترس���ی فرع���ی از مسیر اصلی ج���دا شده و 
دسترس���ی داخل���ی بلوک ها را مهی���ا می کند. 
در این منطقه ع���الوه بر شهرک های اقامتی، 

فضاه���ای تفریح���ی و ورزش���ی و هت���ل نیز در 
گرفته ش���ده اس���ت. مح���دوده آب های  نظ���ر 
آرام ایج���اد شده بی���ن شبه جزیره های نواری 
محیط مناسبی برای قایقرانی تفریحی ایجاد 

کرده است.
جزای���رمصنوع���ینخ���ل)Palm(دبی– 

اماراتعربیمتحده
ساح���ل  در  فض���ا  محدودی���ت  جه���ت  ب���ه 
امیرنشین دبی برای فعالیت های گردشگری، 
ح جزیره ه���ای نخ���ل ب���ه مساح���ت 520  ط���ر
کیلومتر مربع شروع به اجرا کرد. این مجموعه 
کاربری ه���ای تجاری و مسکونی است  دارای 
و جزای���ر ایجادشده در این پ���روژه بزرگ ترین 
جزیره ه���ای مصنوع���ی دنیا هستن���د. در این 
مجموعه 100 هتل لوکس، ویالهای مسکونی، 
کز تفریحی و ورزشی  کز خرید، رستوران، مرا مرا
کلی���ه مصالح سنگی  پیش بین���ی شده است. 
موردنیاز پروژه از معادن همین کشور و ماسه 
کف  موردنیاز ب���رای استحصال ای���ن جزایر از 

خلیج فارس تأمین می شود. 

منابع و مآخذ:
اوالدی  جعف���ر  ترجم���ه   -1385 دیوی���د-  ای.فن���ل،   -
قادیکالیی- مقدمه ای بر طبیعت گردی، دانشگاه مازندران

مطالع���ات   -1390 هرم پ���ی-  مش���اور  مهندسی���ن   -
امکان سنجی طرح کنارگذر ساحلی رامسر

- مهندسی���ن مش���اور هرم پ���ی- 1390- مطالع���ات میراث 
فرهنگی و گردشگری طرح کنارگذر ساحلی رامسر

- مهندسی���ن مش���اور هرم پ���ی- 1389- بررس���ی تأثی���رات 
کالبدی فضایی طرح کنارگذر ساحلی رامسر بر شهر

گردشگری و توسعه در جهان سوم-  - لی،ج���ان -1378- 
ترجمه عبدالرضارکن الدین افتخاری- شرکت چاپ و نشر 

بازرگانی
- کاظم���ی، مرتض���ی- 5 دی 1390- اهمیت تمرکز بر جذب 

گردشگران داخلی- روزنامه دنیای اقتصاد

در جزای���ر تفریح���ی کنارگذر ساحل���ی رامسر، 
ایجاد کاربری های گردشگری همچون مراکز 
اقامت���ی متن���وع )هتل، متل، کم���پ(، مراکز 
مخص���وص فعالیت ه���ای فرهنگ���ی، کلوپ 
ورزش ه���ای آب���ی، م���وزه تنوع زیست���ی، باغ 
گیاه شناسی، آکواری���وم گونه های دریایی 
خزر، پ���ارک آب���ی، چشم اندازهای زیب���ا و ... 

پیش بینی می شود
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اوسیس؛ بزرگ ترین کشتی در دنیا
گر قرار بود از کشتی بسیار بزرگ و عظیم صحبت شود، بی شك نخستین نامی که به یادمان  تا مدت ها ا

می آمد تایتانیك بود. اما سه سال پیش کشتی مسافربری غول پیکری سفر دریایی خود را آغاز 
کنون لقب بزرگ ترین کشتی ساخته شده مسافربری را از آن خود دارد.  کرد که تا

ک���ار ساخت اوسی���س )Oasis( - کشتی غول پیکر سیاحتی جه���ان- که در شهر تورکو 
کتبر 2009 به پایان رسید.  فنالند ساخته شده، در تاریخ 6 فوریه 2006 آغاز و 28 ا
کاراییب بود.  سف���ارش ساخ���ت اوسیس از سوی شرک���ت بین المللی روی���ال 

کشتیرانی در  کارایی���ب نام ی���ک شرکت ب���زرگ  شرک���ت بین الملل���ی رویال 
کنون سفارش ساخت  که در سال 1968 تاسیس شده و تا آمریکا است 

کشت���ی عظی���م و رکوردشک���ن را ب���ه Turun Telakka داده اس���ت.   11
که رکورد  کشتی مذکور اوسیس دریا ی���ا oasis of the seas نام دارد 

بزرگ ترین کشتی دنیا را از آن خود کرده است. نام این کشتی 
در مسابق���ه ای به همین منظور در تاریخ 23 ماه مه 

2008 انتخ���اب شد و به معنی واح���ه، آبادی یا 
مرغ���زار میان کویر اس���ت. اوسیس در دریا ها 
ی���ا OASIS of the Seas از هر نظر یك رکورد به 
شمار می آی���د و از پیشرفته ترین فن آوری ها 

برای ساخت آن استفاده شده است. 
گ����ر نگاه����ی ب����ه مختصات ای����ن کشت����ی غول پیکر  ا

که همچون  بیندازید، متوجه عظم����ت آن می شوید 
آبادی کوچکی در میان دریاها شناور است. برای ساخت 

ای����ن کشتی که مراحل کارگاه����ی آن در فنالند انجام شده،  
ک����ه معادل  ح����دود 4/1 میلی����ارد یورو هزین����ه شده است 
هزینه ساخت ورزشگاه ویمبلی لندن بود. 3200 کارگر این 

کشتی را در مدت 3 سال ساختند؛ کشتی ای 
که با همه امکانات رفاهی اش می تواند 6296 

مسافر و 2165 خدمه را در خود جای دهد. 

اوسـیـس
بزرگ ترین کشتی در دنیا

؛

طول این کشتی حدود 362 متر است که به این ترتیب حدود 40 متر از برج ایفل بیشتر 
است. 

ارتف���اع این کشتی از خط آب حدود 72 مت���ر است که 1/5 برابر ارتفاع مجسمه غول پیكر 
حض���رت مسیح در ریودوژانیرو به شمار م���ی رود. عرض این کشتی در قسمت انتهایی 
که تقریبا با فاصله نوك 2 بال یك هواپیمای بوئینگ 747 برابر است. برای  63 متر است 

سیم کشی این کشتی حدود 5310 کیلومتر سیم استفاده شده است. 
مصرف روزانه آب شیرین کشتی حدود 23 هزار و 500 تن است که البته آب 21 استخر 
شنای تعبیه شده در کشتی را نیز شامل می شود؛ استخرهایی که شامل استخر امواج 
خروشان و استخر عمیقی به عمق 5 متر نیز می شود. در میانه این کشتی باغ بزرگی 
شام����ل گیاهان طبیعی طراحی شده که 12 ه����زار و 157 گیاه و 56 درخت زنده را شامل 
می ش����ود. نگاه����ی به این عظمت، شای����د پیچیدگی های فنی پشت پ����رده این غول 

دریایی را آشكار کند. اوج مهندسی کشتی در این سازه به کار رفته و گویا استقبال مردم 
از بلیت ه����ای گرانقیمت آن به حدی بوده که مالكان این کشتی تصمیم به ساخت 
خواه����ر آن گرفته اند؛ کشتی ای که ابعاد و ظرفیت بیشتری نسبت به اوسیس داشته 
کز تفریحی، پارک، سینما، سالن های  باشد. این کشتی همچون یک شهر است و مرا
ورزشی و رستوران های متعددی دارد. این کشتی ها سیاحتی و تفریحی هستند و در 
آب ه����ای دری����ای کاراییب سفرهای رفت و برگشت انج����ام می دهند. کشتی اوسیس 
جدیدترین بخشی است که به ناوگان سلطنتی دریای کاراییب اضافه شده و در عین 
حال بزرگ ترین کشتی مسافرتی جهان نیز به شمار می رود. کشتی جاذبه دریاها با 
داشتن ۲۷۰۰ اتاق و ۱۶ عرشه مانند یک شهرکوچک است که باسرعت ۲۲ گره دریایی 
از فورت الدردیل به کاراییب سفر می کند. همچنین بر روی کشتی یک قهوه فروشی 

کس هم وجود دارد. استار با



چشمانداز
ج ایفل است. که درارتفاع ۱۱۸۷ فوتی واقع شده، ۱۲۴ فوت بلندتر از بر - اوسیس دریاها 

کشتی تقریبا با طول 3/5 زمین فوتبال برابر است. - طول این 
کشتی از ۵۰۰ هزار بخش مجزا ساخته شده است. - این 

گالن رنگ استفاده شده است. - از ۱۵۸.۵۰۳ 
کشت���ی استفاده شده ان���د، می توانند در  که ب���رای سیم کشی این  کابل های���ی   -

کشیده شوند. فاصله بین فورت الدردیل در فلوریدا تا جنوای آالسکا 

محیطزیست
- کشتی اوسیس دریاها، نخستین کشتی است که موفق به دریافت 
 DNV- Det Norske VERITAS( گذرنامه سبز از شرک���ت دریایی
کشتی  گواهینام���ه »طراحی  که. این بخ���ش مهمی از  ( ش���ده 

ک« به صورت داوطلبانه است. پا
کشت����ی  مصرف����ی  آب  پیشرفت����ه  تصفی����ه  سیست����م   -
ک را  اوسی����س دریاها نخستی����ن جایزه دری����ای پا
به خاطر استفاده از سیستم تصفیه پیشرفته 
 Nor Shipping آب مصرف����ی از شرک����ت
کرد. ای����ن سیستم دو برابر   دریافت 
آمریک����ا  ف����درال  از استاندارده����ای 
ب����رای تخلیه آب مصرف����ی در بنادر 

کاربردی تر است.
که قاب���ل بازیافت باشد،  - هر چی���زی 
بازیاف���ت  دریاه���ا  واح���ه  کشت���ی  در 
کشت���ی به دلی���ل در اختیار  می ش���ود. این 
داشت���ن پیشرفته تری���ن امکان���ات و وسای���ل 
کاغ���ذ، وسایل  ب���ه خ���ود می بالد؛ اب���زار خردکن 
کردن، خردکن شیشه،  بسته بندی و فش���رده 

المپ، قوطی و آلومینیوم. 

کلیه م����واد قابل  کشت����ی بزرگ ترین سردخانه  ب����رای انبار  ع����الوه بر ای����ن، در این 
ک، روغن های مخصوص پخت و پز، مایعات  بازیاف����ت، ضایعات خاص یا خطرنا
که روی بدنه  کستر مواد سوزانده شده و غیره وجود دارد.- رنگی  حل کننده، خا

کشت����ی استفاده شده، از م����واد غیرسمی ساخته شده است؛ م����واد تكنولوژیكی 
کاه����ش می دهد و  ک����ه مقاوم����ت بدن����ه کشت����ی را ) ب����ر سط����ح آب(  پیشرفت����ه ای 

کاهش مصرف سوخت می شود.  بنابراین باعث 



این اس����م  رغ����م  )ب����ه  موس����وی  فرشی����د  خان����م 
پسرانه، خان����م هستن����د( ب����ه هم����راه شوهر/شریك 
اسپانیای����ی خ����ود، در دفت����ر لندنی ش����ان FOA ی����ا 
Foreign Office Architects  در دنی����ای معم����اری 
مشغول به فعالیت هستند. فرشید موسوی استاد 
بخش معماری دانشگاه هاروارد است. او این رشته 
کال����ج لن����دن، داندی و   ،GCD را در دانشگاه ه����ای
مدرسه معماری بارتل����ت تدریس می کند. پیش از 
تاسیس دفتر معماری خارجی هم����راه با آلخاندرو 
زارا یولو در سال 1992 در لندن، موسوی مسوولیت 
طراحی ساختم����ان رنزوپیانو در جن����وا و اداره دفتر 
معم����اری کالن شهر روتردام را نیز بر عهده داشت.  
با توجه به اینکه موسوی استادی متعهد و بسیار 
برجست����ه است در دانشگاه ه����ای UCLA، کلمبیا، 
پرینستون و چند مدرسه معماری دیگر در اروپا به 

عنوان ناظر فعالیت می کند.
 خانم موسوی به مدت 8 سال در اتحادیه معماری 
لندن مشغول به تدریس بود و در این مدت ریاست 
موسس����ه معماری فرهنگست����ان هنره����ای زیبا در 
وی����ن را نیز بر عهده داشت. عالوه بر سرپرستی این 
فرهنگستان فرشید موسوی بی����ن سال های 2002 

تا 2005 در این موسسه به تدریس نیز مشغول بود.
کرده  که فرشید موسوی در لندن تاسیس  شرکتی 
و ب����ه ن����ام دفتر معم����اری خارج����ی )FOA( مشغول 
به فعالیت است به عن����وان یکی از برجسته ترین و 

خالق تری����ن شرکت های معم����اری در طراحی های 
شهری و چشم اندازها در سراسر جهان به حساب 
می آید. این شرکت تا به حال پروژه های بین المللی 
که  کرده است  زیادی در نقاط مختلف جهان اجرا 
کس����ب جایزه های بین المللی در  بیشتر آنها نامزد 

طراحی بوده اند.
از این طراح ها می توان به گذرگاه دریایی یوکوهاما 
در ژاپ����ن، پ����ارک ب����زرگ بارسلونا همراه ب����ا تاالرهای 
کنفرانس محوطه سرباز، هتل بلومون در گروننیگن 
هلن����د، ساختمان پلیس ب����زرگ بارسلون����ا همراه با 
کنفراس محوطه سرباز، هتل بلومون در  تاالرهای 
گروننیگن هلند، ساختمان پلیس در الویال یویاسا 
اسپانی����ا و غرف����ه نمایشگ����اه ص����ادرات بین المللی 

اسپانیا اشاره کرد.
فرشی����د موسوی عالوه بر اینک����ه عضو ثابت کمیته 
طراح����ی بین الملل����ی )IDC( در لن����دن است یکی از 
گروه مشاورین معماری و طراحی پارلمان  اعضای 

انگلستان نیز به شمار می آید.
در نوامب����ر 2005، ه����م موس����وی به عن����وان مسوول 
کمیته برگزارکننده اعطای جوایز معماری »آقاخان« 

برگزیده شد.
تعدادی که نام نویسی کرده بودند:  3200 نفر

- تعدادی که پروژه تحویل داده بودند: 660 نفر
- تعداد کشورهای شرکت کننده:  63 کشور

- شروع طراحی:  1995

- سال پایان طراحی:   2000
سال شروع ساختمان: 2000

- سال پایان ساختمان:  2002
- زیر بنا:  48 هزارمتر مربع

- هزینه کل:  129 میلیون پوند
هدف از ساخت این پایانه دریائی، ایجاد رابطه ای 
بی����ن باغ موج����ود در ساحل و اسکل����ه از یك طرف 
و شهرون����دان یوکوهاما و جهانگ����ردان خارجی از 
طرف دیگر بوده است. این سازمان دهی به عنوان 
واسط����ه ای بی����ن دو ماشی����ن ب����زرگ اجتماعی که 
تشکی����الت جدید را می س����ازد و شام����ل فضاهای 
مسافرت ه����ای  مدیری����ت  و  یوکوهام����ا  عموم����ی 
دریای����ی است، عم����ل می کن����د. استفاده کنندگان 
یوکوهام����ا،  بن����در  کنی����ن  سا را  ترمین����ال  ای����ن  از 
گران  جهانگردان خارجی، مسافران تجاری، تماشا
و شرکت کنندگان نمایشگاه ها تشکیل می دهند. 
یکی از اهداف طراحی به دست آوردن واسطه ای 
ح دارای سازه ای  از یك طبیعت متفاوت است. طر
ک����ه منج����ر ب����ه ایج����اد ی����ك محیط  متمای����ز ب����وده 
یکپارچه می گردد. این بنا، تأثیر گذار، هیجان انگیز 
و ج����ذاب بوده و عابرین را ب����ه داخل خود دعوت  
ح از نوآوری بسی����ار باالیی برخوردار  می نماید، طر
اس����ت. ساختمان در عین پیچیدگ����ی از سادگی و 
صمیمی����ت سرشار اس����ت، پهن����اور و در عین حال 
مقی����اس انسان����ی دارد. کف ه����ا و سقف ه����ا به هم 

گ���رگذرتانبهسینماآزادیتهرانبهعنوانپرمخاطبترینسینمایای���رانافتادهباشد،طرحآن ا
ماحصلیکمعمارممتازایرانیبهنامخانمفرشیدموسویاستکهبراساساطالعاتارایهشده
درمرج���عالکترونیک���یویکیپدیادرسال1997برندهطرحاینسینم���ایارزشمنددرنبشخیابان
گرچهبانگاهیبهسوابقاینبانویایرانیشیرازیاالصلکهبهنمونهای بخارستنیزشدهاست.ا
ازآنهادرشمارهپیشرویماهنامه»بندرودریا«اشارهشدهاست،میتواندرککردکهانگیزهنهاد
ریاستجمهوریوشخصمحموداحمدینژاددرتالشبرایدعوتازایرانیانمقیمخارجازکشور
ب���رایحضوروهمک���اریدرایران-کهچندسالپی���شهمایشیبزرگازآندرته���راننیزبرگزارشد-
چ���هبودهاست.البتهاینکهچراماهنامه»بندرودری���ا«بهانتشاراطالعاتیازاینبانوینخبهایرانی
پرداختهاستبابتبردجایزهطراحیبندربینالمللییوکوهاماتوسطاوستکهمتاسفانهازدست
رسانههایمادورماندهاست.امابهانهخوبیشدهاستتاازاینپسباهمکاریشماخوانندگان

چهرههایموفقدنیاراکهبهنوعیدستیدرامردریاودریانوردیدارند،معرفینماییم.
ماهنامه»بندرودریا«

بانوی ایرانی،  برنده جایزه 
طراحی بندر یوکوهاما

ایرانیان موفق
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گشت و گذار  آمیخت����ه، محی����ط طبیع����ی ب����رای 
ب����ه وج����ود آورده و در نتیج����ه، ساختم����ان در 
امتداد شه����ر دیده می شود و سط����وح بر روی 
هم می پیچن����د، تشکیل چی����ن و شکن هایی 
که ن����ه تنها مقاومت س����ازه را باال  را می دهن����د 
می برد، بلک����ه مسیرهای متنوع����ی را به وجود 

می آورد.
ب����ه خاط����ر زلزله خی����ز ب����ودن منطق����ه، جدائی 
بی����ن ساختم����ان و س����ازه آن وج����ود نداشته و 
کمتر  از عناص����ری مانن����د ستون ه����ا و دیواره����ا 
استفاده شده است. بین دو سازه بتنی و فلزی، 
با مطالعات تفصیلی که به عمل آمد سرانجام از 
 از 

ً
کثرا سازه فلزی استفاده گردید و اتصاالت نیز ا

جوش است.
در طراح����ی این پروژه تمام تالش ها بر ابداعات 
گردیده ب����ود. از نظر دید و منظر،  هنری متمرکز 
انسان حجم مانعی را در مقابل خود نمی بیند. 
گردیده است، سمت  که انتخاب  با احجام نرم 
دری����ا و منظ����ر بندر یوکوهام����ا، به خوب����ی دیده 

می شود.
که ح����دود صد و چهل س�ال  بارانداز یوکوهاما 
کنون پذیرای ح�دود چ�ه�ل  قبل تاسیس شد ا

و چهار هزار کشتی در سال است .
کیفیت و س�رع�����ت ارائ����ه خ�دم�ات  ب����اال ب����ودن 
بن����دری در یوکوهام����ا و ارزان ب����ودن نسبی این 
خدم����ات موجب شده است این بندر به محل 
انبار کاالهای ساخت کشورهاى مجاور از جمله 

ک�ره جنوبی تبدیل شود .
بخش اعظم اقتصاد شهر یوکوهاما به اسکله ها 
و باراندازهای این بندر بستگی دارد . مسئوالن 
کنون چند ب�ار مس�اح�ت باراندازها را  این شهر تا
که مساحت کل آنها  گونه ای  افزایش دادند به 
کن����ون حدود هف����ت هزار هکت����ار است که سه  ا
ه����زار هکتار از آن به سمت دریا است . ه�ر س�ال 
ح�دود ص�د و ب�یس�ت و ش��ش میلیون ت�ن کاال در 
این بندر تخلیه یا ب�ارگیری م��ی ش�ود و درآم�دى 
در ح�����دود هشتاد میلیارد دالر در سال، نصیب 

ژاپنی ها می کند.

نظر هیئت داوران در مورد برنده اول:
شرکت کنندگ���ان  می���ان  از  ک���ه  پ���روژه ای 
گردی���ده اس���ت از خالقی���ت بسیار  انتخ���اب 
باالی���ی برخوردار ب���وده و نه تنه���ا فضاها با 
گردیده ان���د، بلکه توجه  است���ادی طراح���ی 
گردیده  بسی���اری ب���ه نحوه ساخ���ت بنا نی���ز 

است.
ک���ل بنا از ی���ك نوع ترکی���ب و روش  طراح���ی 
عملکرد،مناس���ب  نظ���ر  از  و  گرفت���ه  شک���ل 
و  ب���وده  بین الملل���ی  و  محل���ی  تغیی���رات 

انعطاف پذیر می باشد.
در عی���ن ح���ال ب���ه دو موضوع توج���ه شده 
گ���ردش  و  دسترسی ه���ا  داشت���ن  اس���ت: 

مناس���ب در مجموع���ه و همچنی���ن پرهیز از 
گاه های بن بس���ت و در نهایت  گذر  راه ه���ا و 
ک���ه می تواند مورد  تعبی���ه باغ بر روی بام ها 

گیرد. استفاده شهروندان مختلف قرار 
ابت���دا از اینک���ه سط���وح طبق���ات شی���ب دار 
بودن���د و از داخ���ل تم���ام فضاه���ا ب���ه ه���م 
مرب���وط می شدند، در انتخ���اب پروژه تردید 
ک���ه 75 درصد  داشتیم. ام���ا بعدا دریافتیم 
ک���ه شی���ب دار  سط���وح ص���اف و بقی���ه ه���م 
هستن���د ب���رای اف���راد سالمن���د و معلولی���ن 
بسیار مناسب هستند. همچنین یك روش 
گردی���ده بود  بدی���ع ساختمان���ی پیشنه���اد 
که از صفح���ات فوالدی س���وراخ دار مفصلی 

تشکیل می شد.
ح دارای نوآوری بسیار ب���وده و از شکل  ط���ر
گردیده  طبیع���ی و حتی آبستره نیز استفاده 
اس���ت. قایق ه���ای مسافری���ن می توانند در 
که این امر راحتی  کنند  ط���ول اسکله توقف 

کشش بسیاری را دارا می باشد. و 
در نهای���ت ب���ا توجه ب���ه این ارزش ه���ا، این 
ح به عنوان نف���ر اول و شایسته دریافت  طر

جایزه بزرگ مسابقه شناخته  شد.
از بین ده نفر برن���ده دیپلم افتخار اسامی 
معماران معروفی همچون دومینیك پرو از 
فرانسه و برن���ده اول مسابقه بین المللی “ 
کتابخان���ه ملی فرانسه” و همچنین رافائل 
وینول���ی معم���ار آرژانتین���ی االص���ل مقی���م 
ک���ه برنده اول مسابق���ه بین المللی  آمریکا 
ب���ه  اس���ت،  توکی���و”  “مرک���ز همایش ه���ای 
که  چش���م می خ���ورد. شای���ان ذک���ر اس���ت 
دانیل لیبسکین���د معمار معروف لهستانی 
گسترش موزه  و برنده مسابقه بین المللی 
ویکتوری���ا و آلب���رت در لندن نی���ز، در پایان 
مسابق���ه پایان���ه یوکوهام���ا هی���چ امتیازی 

کسب نکرد.
که خبرنگ���ار یکی از رسانه ها از پل  هنگامی 
که  آن���درو معمار مع���روف فرانس���وی پرسید 
که امروز  ب���ه نظر شم���ا از آثار مهم معم���اری 
کدام اث���ر را جالب تر  شناخت���ه شده اس���ت، 
ترمین���ال  پ���روژه  داد:  پاس���خ  می دانی���د؟ 
بن���در یوکوهام���ای ژاپ���ن اث���ر خان���م فرشید 

موسوی... 
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از مهم تری���ن مباح���ث حق���وق دریای���ی، 
حمل ونقل دریایی است و در این مبحث 
اصلی تری���ن نكت���ه مسوولی���ت متص���دی 
بروکس���ل  است.معاه���ده  حمل ونق���ل 
کم  مصوب 1924 از قدیمی ترین قواعد حا
درای���ن زمین���ه و قواعد هامب���ورگ مصوب 
1978 از تازه ترین آنها است.قانون دریایی 
مص���وب شهری���ور 1343 نی���ز ب���ا مختص���ر 
تفاوت برگ���ردان معاه���ده بروکسل است. 
نگاهی به مسوولیت متصدی حمل ونقل 
دریای���ی با توجه ب���ه قانون دریای���ی ایران 
ن���وع  از جه���ات  نی���ز قواع���د هامب���ورگ  و 
مسوولی���ت وح���دود آن نقش حمل ونقل 
از  ک���ه  کشورهای���ی  دراقتص���اد  دریای���ی 
نعمت دسترسی به دریا بهره مند هستند 
از جمل���ه ای���ران، باتوج���ه ب���ه اینكه بیش 
از 90 درص���د تج���ارت خارجی ای���ران ازاین 
طریق صورت می گیرد مهم بوده و نیازمند 
کم براین  توضیح زی���اد نیست. قواع���د حا
ن���وع حمل ونقل ب���رای اولی���ن مرتبه تحت 
عنوان قواع���د الهه درس���ال 1924 درشهر 
بروکس���ل ب���ه تصوی���ب رسی���د. در تاری���خ 
حمل ونق���ل، تصویب ای���ن معاهده نقطه 
عطفی درخاتمه بخشیدن به اجحافاتی 
ک���ه از طرف متصدی���ان حمل ونقل  است 
کاال وارد می شد پیش از این  به صاحبان 
متصدی���ان حمل ونقل در رسانیدن سالم 
کاال به مقصد به اشك���ال مختلف از خود 
سل���ب مسوولیت می کردن���د. از افتخارات 
که به موجب آن  این معاهده همین بس 
برای نخستین بار نه تنها سلب مسوولیت 
که حفظ و  متصدی درانجام وظیفه خود 
نگهداری و رسانیدن سالم کاال به مقصد 
است منتفی اع���الم شد، بلكه موارد عدم 
مسوولی���ت او نیز به ط���ور معین مشخص 
کشوره���ا از این  کم نظی���ر  ش���د. استقب���ال 
معاهده موجب شد که طی چندین دهه 
ای���ن قواع���د درزمینه حمل ونق���ل دریایی 
ک���م مطلق ش���ود. برخ���ی از کشورها با  حا
تصویب و الحاق به معاهده الهه و بعضی 
دیگ���ر با وض���ع قان���ون مطاب���ق معاهده و 
پاره ای دیگر مثل ایران به هردو طریق از آن 

بهره مند شدند. 

حـدود مســوولیت ها 
در حمل ونقل دریایی

امامخمینی)ره( یانوردیبندر ودر خیرالهبهادری،مسوولترمینالهایعمومیادارهکلبندر
امامخمینی)ره( یانوردیبندر ودر یابیادارهکلبندر قاسمجنامی،کارشناسبازار

گون در زمینه حمل ونقل دریایی طی  گونا که براثر پیشرفت های فنی درابعاد  باتوجه به تحوالتی 
چند دهه اخیر صورت گرفت، دیگر قواعد الهه قواعد مناسبی در پاسخگویی به مسایل و مشکالت 
ناشی از حمل ونقل دریایی کاال نبود، بنابراین تصمیم براصالح این قواعد گرفته شد که نتیجه آن 
تحت عنوان پروتکل الهه ویزبی در فوریه 1968 به تصویب رسید. از طریق این اصالحیه تغییراتی 
گرف���ت از جمله اینکه واحد حمل براساس بسته و وزن تصحیح  مح���دود در معاهده الهه صورت 
کانتینر، پالت و وسای���ل مشابه آن به عنوان واحد حمل تلقی شدن���د، اما در اصل مطلب  گردی���د، 
یعن���ی در زمینه مسوولیت متصدی حمل ونقل دریایی تغیی���ری داده نشد و علت عدم استقبال 
گست���رده کشورها از این پروتکل همین امر یعنی برطرف نک���ردن انتظار عمومی در ایجاد تغییرات 
اساسی در رابطه با قواعد مسوولیت بود. به عبارتی دیگر، قواعد الهه که درزمینه مسوولیت دارای 
استثنائات متع���ددی است از این پس با توجه به داده های فنی حفظ آنها قابل توجیه نبود، اما 
پروتکل اصالحی آنها را حفظ کرد. به عنوان مثال می توان از عدم مسوولیت متصدی حمل ونقل 
دریایی در صورت آتش سوزی و یا ارتکاب تقصیر در امر دریانوردی و اداره کشتی و یا عدم مسوولیت 
او در صورت حمل کاال به روی عرشه کشتی و یا در صورت حمل حیوانات زنده نام برد. نارضایتی از 
قواعد الهه و پروتکل اصالحی آن موجب شد تا کنفرانس تجارت وتوسعه سازمان ملل متحد پس از 
بررسی های طوالنی و نشست های متعدد درسال 1978 در گردهمایی خود در شهر هامبورگ آلمان 
قواعد تازه ای در زمینه حمل ونقل دریایی به تصویب رساند که به قواعد هامبورگ معروفیت دارد. 

درقواع���د هامبورگ با حفظ آورده های قواعد الهه و پروتکل اصالحی نظیر تایید سیستم واحد – 
وزنی )بسته و وزن( عالوه بر اینکه قاعده مسوولیت با حذف استثنائات دستخوش تغییر شد، مدت 
کرد. بدین وسیله بسیاری از خالءها و نارسایی های قواعد الهه از جمله  وسقف آن نیز تغییر پیدا 
فقدان مسوولیت متصدی در صورت تاخیر درتحویل برطرف شد.  به رغم برخی اظهارات افراطی و 
شتابزده نسبت به این قواعد نظیر قواعد هامبورگ یا انقالب در حمل ونقل دریایی، به نظر می رسد 
قواعد مزبور چیزی بیش از روزآمد کردن قواعد الهه نباشد، بنابراین باوجود اینکه بیش از دو دهه 
از زم���ان تصویب آن می گذرد و با وجود حمای���ت قاطع کشورهای جهان سوم معروف به گروه 77 
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از قواع���د مزب���ور هنوز موفق به جایگزین شدن قواعد الهه در جرگه بین المللی نشده است و شاید 
بی مهری کشورهای اروپایی صاحب دریا نسبت به این معاهده از عمده دالیل این تاخیر باشد.

 درحق���وق داخلی، حمل ونقل دریایی تاسال 1343 تابع قوانین تجارت و مدنی است و از شهریور 
ک���ه خود ترجمه معاه���ده الهه با  س���ال 1343 تاب���ع قان���ون دریایی مصوب همی���ن سال می شود 
تفاوت های بسیار جزیی است. مضافًا در سال 1344 )1966 میالدی( ایران به این معاهده نیز ملحق 
می شود، اما درخصوص تصویب پروتکل الحاقی ویزبی و نیز معاهده هامبورگ تا به حال اقدامی 
صورت نگرفته است. بدین ترتیب، در زمینه حمل ونقل دریایی قواعد متعددی موجود و مطرح 
هستن���د که عبارتند از قانون دریایی مصوب 1343، معاه���ده بروکسل مصوب 1924، پروتکل الهه 
ویزبی مصوب 1968 و معاهده هامبورگ مصوب 1978.  نظر به اینکه حمل ونقل از لحاظ ماهیت با 
خطرات بسیاری توام است، متصدیان حمل ونقل از امتیاز تحدید مسوولیت، تحت شرایط مندرج 

کم براسناد حمل، که مهم ترین آنها بارنامه است، برخوردارند. درکنوانسیون های حا
با توجه به اهمیت نقش بارنامه در حمل ونقل، ابتدا به تبیین ویژگی های این سند مهم در حوزه 
حمل ونقل دریای���ی می پردازیم، سپس به مسوولیت های متعارف در حمل ونق���ل دریایی اشاره 
می کنی���م، متعاقب���ا وارد بحث کنوانسیون ه���ا می شویم و به خصوص به مقول���ه میزان مسوولیت 

متصدی حمل خواهیم پرداخت.

تعریف بارنامه:
»بار نامه سندی است قابل معامله که حمل کننده یا نماینده وی پس از وصول کاال صادر می کند 
کی از حمل کاالی معینی از یك نقطه )مبدأ حمل( به نقطه دیگر )مقصد حمل( با وسیله حمل  و حا

مورد توافق، درمقابل کرایه حمل معین است.«

تعریف بارنامه در قانون دریایی ایران
»بارنامه سندی است که مشخصات کامل بار در آن قید شده و توسط فرمانده کشتی که از طرف 
صاحب کشتی برای این کار تعیین شده و مجوز دریافت کرده است، امضا می شود و به موجب آن 

تعهد می شود که بار توسط کشتی به مقصد حمل و به گیرنده تحویل شود.«

شرایط بارنامه:
1. بارنامه باید بدون قید و شرط باشد.

2. تاریخ صدور آن از اهمیت زیادی برخوردار است.
3. سند رسید کاالست.

4. سند مالکیت کاالست.
5. سند قابل معامله است.

گردش بارنامه دریایی از لحظه صدور تا ترخیص کاال:
1. صدور بارنامه توسط شرکت حمل ونقل و تحویل آن به فرستنده کاال.

2. ارایه سری کامل بارنامه و سایر اسناد به بانك توسط فروشنده کاال.
3. کنترل اسناد حمل و بارنامه و ارسال آن به بانك خریدار.

4. ظهرنویسی اسناد و بارنامه و تحویل آن به خریدار کاال.
5. ارایه یك نسخه از بارنامه ظهرنویسی شده به وسیله خریدار به کارگزار.

6. ارایه فتوکپی بارنامه ظهرنویسی شده به همراه سایر اسناد به گمرك جهت ترخیص کاال.

شرایط ظهر بارنامه دریایی:
- شرط اصلی که مشخص می کند بارنامه تابع چه مقرراتی است.

- شرط تخلیه و تحویل که طبق آن حمل کننده حق تحویل و تخلیه کاال در مقصد را بدون اطالع به 
گیرنده برای خود محفوظ می دارد.

- شرط وثیقه گرفتن کاال که طبق این ماده حمل کننده 
ک���اال را در قب���ال کرایه، هزین���ه نجات کشتی،  ح���ق دارد 
که برای حفظ  خسارت همگانی و هزینه ه���ای دیگری 

کاال متحمل می شود، نزد خود نگه دارد.
- شرط خسارت همگانی که چگونگی پرداخت خسارت 
براساس مقررات یورك –یورك - آنتورپ را تعیین می کند.

- ش���رط تامی���ن خسارت که در آن مبل���غ خسارتی را که 
حمل کنن���ده در ص���ورت بروز خس���ارت یا فق���دان کاال و 
کاال مس���وول پرداخت آن  یا تاخی���ر در تحویل به موقع 

است، معین می کند.

 مسوولیت ه���ای متص���دی حم���ل ب���ه عن���وان 
صادر کننده بارنامه:

- اصواًل صادر کنن���ده بارنامه با صدور و امضای بارنامه، 
ب���دون توجه ب���ه هرگونه شرایط موج���ود، رسید تحویل 
ک���اال راب���ه فروشنده یا صاح���ب کاال می ده���د، بنابراین 
ک���اال را به تحوی���ل گیرنده به همان  مسوولی���ت تحویل 

صورتی که دریافت کرده، بر عهده می گیرد.
- مسوولی���ت هرگونه کسر تحویل یا اضافه تخلیه بار در 
براب���ر صاحب کاال و گمرك بر عه���ده صادر کننده بارنامه  

می باشد.
- مسوولیت تأخیر در تحویل کاال بر اساس کنوانسیون 

کم بر بارنامه بر عهده صادر کننده بارنامه است. حا
- مسوولی���ت جب���ران خس���ارت وارده )کل���ی، جزی���ی و 
که شرط مخصوص  تأخیر( با توجه به بند 4، در صورتی 
در ق���رارداد حم���ل پیش بین���ی نش���ده باش���د، به عهده 

صادرکننده بارنامه است.
ک���ه متص���دی حمل ونق���ل اع���م از موسس���ه  - از آنج���ا 
حمل ونق���ل و فرمانده کشتی اس���ت و با توجه به اینکه 
ت���ی برای  کاالهای متع���دد موجب ب���روز مشکال حم���ل 
کشتی  کاال جهت اخذ امضا و مهر از فرمانده  صاحبان 
می ش���ود، شخ���ص مس���وول در موسس���ه حمل ونق���ل 
)کشتیران���ی /متصدی حمل ونقل( نسب���ت به امضای 

بارنامه و مهر کردن آن در محل مربوطه اقدام می کند.
- چنانچه موسسه صادرکننده بارنامه به عنوان نماینده 
کند، در محل امضا، مراتب  متصدی حمل ونقل اقدام 

امضا به عنوان نماینده را قید می کند.

مسوولیت های متصدی حمل در مقابل گمرك:
متصدی حم���ل ضمن مسوولیت صدور بارنامه معتبر، 
که خالص���ه ای از فهرست بار  مسوول صدور مانیفست 
را شامل می شود نیزبه شمار می آید. در شروع تخلیه بار 
فرمی به ن���ام اظهارنامه اجمالی به مانیفست ضمیمه 
می ش���ود. فهرست بار تخلیه شده با مانیفست تطبیق 

بارنام���ه سن���دی است که مشخص���ات کامل ب���ار در آن قید ش���ده و توسط 
فرمان���ده کشتی که از طرف صاحب کشتی برای این کار تعیین شده و مجوز 
دریاف���ت کرده است، امض���ا می شود و به موجب آن تعه���د می شود که بار 

توسط کشتی به مقصد حمل و به گیرنده تحویل شود
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داده شده و فهرست خالصه بار توسط تطبیق دهنده و 
بارشمار تایید و مبادله می شود.

و  شکستگ���ی  »اضاف���ی«،  کس���ری  وج���ود 
دستخوردگی بار:

کشتی به   هرگ���اه هنگام تحوی���ل قطعی محم���والت 
گمرك یا بن���در و تطبیق آن با مندرج���ات اظهارنامه 
ک���ل ب���ار )مانیفس���ت( ضمیمه  اجمال���ی و فهرس���ت 
آن اختالفات���ی از حی���ث تع���داد بسته ه���ای تحویلی 
مشاه���ده ش���ود، اع���م از اینک���ه تع���داد بسته ه���ای 
که در  کمتر از تع���دادی باشد  تخلی���ه شده زیادت���ر یا 
کل ب���ار )مانیفست( ضمیمه  اظهارنام���ه و فهرس���ت 
آن مذک���ور اس���ت و ب���ر اس���اس م���اده 104و110 قانون 
گمرک���ی مص���وب 1390/8/22 مجلس شورای  ام���ور 
اسالمی و م���اده 39 آیی���ن نامه اجرای���ی قانون امور 
کاالی  گمرک���ی اقدام الزم ب���ه عمل می آی���د. در مورد 
که دارای عالمت  کاالهایی  شکسته، دستخورده و یا 
ج  و شماره روشن وخوانا نیستند، مطابق مواد مندر
گمرک���ی و آیین نام���ه اجرایی مربوط  در قان���ون ام���ور 

اقدامات الزم اعمال خواهد شد. 

مسوولیت های کارگ���زار دریایی در مقابل مالک 
کشتی:

ک���رده و  کارگ���زار دریای���ی ب���ه عن���وان وکی���ل عم���ل 
مسوولی���ت او ازمسوولیت های متعارف در موضوع 
کارگزار  وکال���ت فراتر نم���ی رود. تعه���د و مسوولی���ت 
طب���ق ع���رف محل���ی ی���ا بین الملل���ی ازجان���ب مالك 
کشتی در ق���رارداد منعقده  کشتی و ی���ا اجاره کننده 
کارگزار  فیمابی���ن تبیین می ش���ود، ل���ذا نماینده ی���ا 
دریای���ی درمح���دوده مسوولیت ه���ای تعیین شده 
در ق���رارداد در مقاب���ل اشخ���اص ثال���ث مسوولی���ت 
دارد.بدی���ن ترتی���ب مسوولی���ت خس���ارات وارده بر 
تاسیسات بن���دری و آلودگی ه���ای زیست محیطی 
ک���ه قاعدت���ا پشتوانه  کشتی است  بر عه���ده مال���ك 
کارگ���زار دریای���ی ب���ه عن���وان  بیم���ه )P&I( را دارد و 

هماهنگ کننده عمل می کند.

مسوولیت های صاحب کاال در مقابل متصدی حمل /کارگزار دریایی
ک���اال یا نماینده او )فروشن���ده کاال( موظف است مشخصات دقیق و صحی���ح کاال را به  1. صاح���ب 

حمل کننده اعالم کند، در غیر این صورت مسوول خسارات وارده خواهد بود.
ک���اال موظف به فراهم کردن تجهیزات  ک���ه در متن بارنامه یا قرارداد حمل، صاحب  2. در صورت���ی 
خ���اص، تامی���ن امکانات تخلیه و یا اخذ مجوز ه���ای الزم از مقامات ذی ربط باش���د و در این موارد 

کوتاهی کند، مسوولیت هرگونه خسارت وارده بر عهده او خواهد بود.
کرایه حمل)در  کاال به توجه به مفاد متن قرارداد حمل یا بارنامه، مسوولیت پرداخت  3. صاحب 
مب���دا یا مقصد، بر اساس مفاد قرارداد حمل( را بر عه���ده دارد و در صورت عدم پرداخت، متصدی 
حم���ل و ی���ا نماینده او مج���از به عدم تحوی���ل کاال تا تسویه وج���وه مربوط به هزینه حم���ل بوده و 

مسوولیت خسارات وارده بر عهده صاحب کاالست.

مسوولیت بنادر در برابر اشخاص ثالث:
ک���ردن چراغ های دریایی، الیروبی  1. تامی���ن امنیت ت���ردد و ورود و خروج کشتی ها از طریق فراهم 
کانال های ورودی و خروجی بنادر، تسهیالت یدك کشی و تامین راهنما در حوضچه ها و اسکله های 

امن.
2. نگهداری و حفاظت کاال در محوطه های بندری.

کاال ب���ا لحاظ کردن  کنت���رل و نظ���ارت بر اجرای صحی���ح عملیات بارگیری، تخلی���ه و نگهداری   .3
استانداردهای بین المللی و قوانین و مقررات موضوعه در کشور.

4. تامین امنیت فیزیکی کشتی ها و کارکنان آنها در لنگرگاه ها، اسکله ها و محوطه های بندری.
5. تامین امکانات و تسهیالت مخابراتی، پزشکی و بهداشتی مورد نیاز.

کنوانسیون های بین المللی:
ک���ه در واقع حسب توافق چندی���ن کشور برای ایجاد ضواب���ط و قواعدی در عرصه  کنوانسیو ن ه���ا، 
ک���ه در این عرصه ظهور می کند، توسط  بین الملل���ی تدوین می شوند، معموال بر حسب نیازهایی 
سازمان های بین المللی و با همکاری متخصصین امر تهی���ه و پس از طی فرآیندهای خاص برای 
تصویب یا الحاق به کشورها ارایه می شود.کنوانسیون ها حاوی شرایط و مقررات تعیین کننده حدود 
مسوولیت ه���ای هریك از طرفین قرارداد، چگونگی پرداخت هزینه ه���ا )اعم از حمل ونقل و غیره( و 
همچنین تامین خسارات متعلقه احتمالی و نحوه تعیین خسارات و رسیدگی قانونی به اختالفات با 

در نظر گرفتن کلیه موارد و شرایط مندرج درآن کنوانسیون هستند.
مهم ترین کنوانسیون هایی که به تصویب مجلس رسیده و جمهوری اسالمی ایر ان به آنها ملحق 

شده است، عبارتند از :
 SOLAS: International Convention for the Safety of( کنوانسیون ایمنی جان اشخاص در دریا  -1

)Life at sea
 )Load Lines( 2- کنوانسیون خطوط بارگیری

)TONNAGE MEASUREMENT(  3- کنوانسیون انداز ه گیری ظرفیت کشتی ها
 )COLREG( 4- کنوانسیون مربوط به مقررات بین المللی جلوگیری از تصادم در دریا

 )INMARSAT( 5- کنوانسیون ایجاد سازمان بین المللی ماهواره دریایی
)STCW(  6- کنوانسیون استانداردهای آموزش، صدور گواهینامه دریانوردان

 )MARPOL( 7- کنوانسیون جلوگیری از آلودگی دریا توسط کشتی ها
)AFS( 8- کنوانسیون کنترل سیستم های ضدخزه مضر بر روی کشتی ها

کارگ���زار دریایی به عن���وان وکیل عمل کرده 
و مسوولی���ت او ازمسوولیت ه���ای متعارف 
در موض���وع وکال���ت فراتر نم���ی رود. تعهد 
و مسوولی���ت کارگ���زار طب���ق ع���رف محل���ی 
ی���ا بین الملل���ی از جان���ب مال���ك کشت���ی ی���ا 
اجاره کنن���ده کشت���ی در ق���رارداد منعق���ده 

فی مابین تبیین می شود
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)BWM( 9- کنوانسیون کنترل و مدیریت آب توازن و رسوبات کشتی ها
)SALVAGE( 10- کنوانسیون نجات دریایی

)FAL( 11- کنوانسیون تسهیل ترافیك دریایی
 )CLC( 12- کنوانسیون مسوولیت مدنی ناشی از آلودگی نفتی

کنوانسیون های بین المللی حاکم بر حمل ونقل دریایی:
ک���ردن قراردادهای  کنوانسیون ه���ای حم���ل دریایی در حقیق���ت به منظور تنظی���م و استان���دارد 
حمل ونقل دریایی که غالبًا بارنامه های صادرشده نشانه چنین توافق هایی است تدوین گردیده 
است. البته در قراردادهای اجاره کشتی طرفین نسبت به تعیین شرایط و مسوولیت های مترتب بر 
حمل، به صورت موردی توافق می کنند که بدیهی است می توانند به مقررات کنوانسیون خاصی 

اشاره داشته باشند.
مهم ترین کنوانسیون های دریایی معمول و متعارف بین المللی در حمل ونقل دریایی عبارتند از:

Hague Convention )19241. کنوانسیون هیگ )الهه
1968 Hague Convention Vizby(( 1968 2. کنوانسیون هیگ ویزبی

Hamburg( 1978 .UN Convention on the transport of goods by sea(1978 3. کنوانسیون هامبورگ
 United Nations Convention on International( 1980 کنوانسیون های حمل ونقل چندوجه���ی  .4

)1980 May 24 .Multimodal Transport of Goods .Geneva

بارنامه دریایی و کنوانسیون های حاکم بر آن:
گونی در طول تاریخ برخوردار بوده که  کم بر حمل ونقل دریایی از فراز و نشیب های گونا مقررات حا

خالصه مهم ترین مقاطع آن به شرح زیر است :
- بی رحمانه عمل کردن مالکین کشتی و معاف بودن از هرگونه مسوولیت در قبال خسارات وارده 

به کاال.
- تصویب الیحه هارتر در سال 1893 برای تجارت آمریکا که بر اساس آن مالکین کشتی ملزم شدند 
کاالی���ی را که صحیح و سالم تحوی���ل می گیرند، صحیح و سالم تحویل دهند؛ چه خس���ارت در اثر 

مسامحه حمل کننده باشد و چه نباشد.
- تصویب قوانین الهه در سال 1924 که حالت بین المللی به این امر داده و بانکها بیشتر وارد عمل 
شدند و از صدور بارنامه های غیرمخدوش در مبدأ ولی تحویل کاالی معیوب درمقصد متأثر بودند، 
مهم ترین مشخصه این مقررات تجدید مسوولیت متصدی حمل است. این مقررات مبنای قانون 

دریایی مصوب 1343 ایرانی نیز به شمار می آید.
که مهم ترین مشخصه آن اصالح  کنفرانس استکهلم  - تصویب مقررات ویزبی در سال 1968 و در 
بعض���ی از مواد مقررات الهه، از جمله تسری محدودیت مسوولیت من���درج در بارنامه به خدمه و 

عاملین متصدی حمل است.
- تصوی���ب مق���ررات جدیدی در کنفرانس دیپلماتیك حق���وق دریایی بروکسل در س���ال 1968 که 
مهم تری���ن مشخصه آن توجه به احکام ص���ادره در دادگاه برای شکایت رسیده، توجه به تحوالت 
جدی���د حمل ونقل دریایی)کانتین���ر(، توجه به داوری، تعیین میزان خسارت ب���رای کاالهای فله و 

ملحوظ کردن خسارت های اتمی هستند.
مسوولیت حمل کنندگان براساس کنوانسیون ها

مسوولیت حمل کننده بر اساس کنوانسیون هیگ:
- شروع مسوولیت از زمان بارگیری و تا پایان تخلیه.

کثر معادل ارزش کاال. - سقف غرامت برای هر بسته یا واحد کاال )تن( معادل 100 پوند انگلیس حدا
- در مورد تاخیر پیش بینی خسارت نشده است، مگر آنکه توافق خاصی حاصل شده باشد.

که هنگام تخلیه مشهود نباشد 30روز و در غیراین صورت  - مدت زمان اعالم خسارت در صورتی 
باید بالفاصله بعد از تخلیه اعالم خسارت شود.

- مسوولیتی در قبال خسارت وارده بر کاال هنگام بارگیری و تخلیه ندارد.
- مرور زمان پیش بینی شده برای دریافت خسارت از جانب صاحب کاال یك سال از تاریخ تحویل 
که در صورت عدم حصول توافق به دادگاه مراجعه  کاال یك سال فرصت دارد  است؛ یعنی صاحب 

کند.

مسوولیت حمل کننده بر اساس کنوانسیون هیگ –ویزبی:
- سقف غرامت برای هر بسته DSR 67/666 و یا 2SDR برای هر کیلو )هر کدام که بیشتر بود مالك 

کثر معادل ارزش کاال قرار می گیرد( و حدا

- مهلت زمان اعالم خسارت در صورتی که هنگام تخلیه 
نامشه���ود باشد 3 روز و در غیر این صورت بالفاصله بعد 

از تخلی
- مدت مرور زمان برای ارجاع مساله به دادگاه یك سال 

از تاریخ تحویل
- خسارت تاخیر ملحوظ شده، هر چند برای آن سقفی 

در نظر گرفته نشده است.
مسوولیت حمل کننده بر اساس کنوانسیون هامبورگ:

کاال تا  گیری  - مسوولی���ت حمل کننده از زمان تحوی���ل 
زمان تحویل آن به صاحب کاالست.

- سق���ف غرام���ت ب���رای هر بست���ه 835SDR ی���ا هر کیلو 
5SDR/2 )هر کدام که بیشتر بود مالك قرار می گیرد(.
- مهلت زمان اعالم خسارت نامشهود 15 روز است.

- مهل���ت اعالم خسارت تاخی���ر 60 روز است و کاالیی که 
ظرف مدت 60 روز به مقصد نرسد، مفقوده تلقی شده و 

می تواند موضوع اعالم خسارت قرار گیرد.
- می���زان غرامت برای خس���ارت تاخی���ر 2/5 برابر هزینه 
که با تاخیر رسیده باشد  حمل برای بست���ه هایی است 

کثر معادل کل هزینه حمل(. )حدا
- مدت مرور زمان برای اعالم خسارت دو سال است.

کثر مسوولیت برای حمل کننده  - در این کنوانسیون حدا
پیش بینی شده است.  

کنوانسیون های حم���ل دریایی در حقیقت 
ک���ردن  استان���دارد  و  تنظی���م  منظ���ور  ب���ه 
قرارداده���ای حمل ونقل دریای���ی که غالبًا 
چنی���ن  نشان���ه  صادرش���ده  بارنامه ه���ای 

توافق هایی است، تدوین شده است
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پـروتکل کارتـاهنا 
سمیهگهواربند1در اکوسیسـتم های دریایی

مژگانامتیازجو2

پروتکلجهانیکارتاهنابراساساصلپانزدهماعالمیهریواجالسزمین)1992(بررویکرداحتیاطیدرخصوصطبیعتپیرامونو
توسعهتصریحمیکندوباهدفاطمینانازنقلوانتقالواستفادهایمنازارگانیسمهایدستورزیشدهکهممکناستاثرسوئی
برتنوعزیستیداشتهباشدبادرنظرگرفتنسالمتانسانوتاکیدبرنقلوانتقالبینمرزیتدوینشدهاست.آبتوازنکشتیها
کوسیستمهایدریاییاستکهبهشکلیکمعضلجهانینمود بهطورگستردهایعاملانتقالغیرعمدیارگانیسمهایزندها

یافتهوحلمشکلنیازمندهمکاریهاوعملکردجهانیومنطقهایاست.
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کوسیستم ه���ای  ا ژن���ی  ساخت���ار  در  تغیی���ر 
آب���ی از طری���ق انتقال عمدی ی���ا غیرعمدی 
گونه ه���ای غیربوم���ی موج���ودات زن���ده ب���ه 
کوسیستم ه���ای دریای���ی اس���ت. ای���ن امر  ا
گونه های  موجب شده است ت���ا بسیاری از 
ج از زیستگ���اه اصلی  آب���زی ب���ه مناطق خ���ار
خ���ود انتش���ار یابن���د و تهدی���د ج���دی برای 
گونه ه���ای بومی محسوب شوند. آب توازن 
گست���رده عام���ل انتقال  کشتی ه���ا ب���ه ط���ور 
بی���ن  در  زن���ده  ارگانیسم ه���ای  غیرعم���دی 
کوسیستم های دریایی محسوب می شود.  ا
کوسیستم های  گونه های تازه وارد به ا ورود 
جدید در درج���ه اول ساختار شبکه غذایی 
گست���رده ای تغییر داده و  محی���ط را به طور 
کاهش تن���وع زیستی دریا می شود.  موجب 
ایج���اد  وضعیت���ی  چنی���ن  نهای���ی  نتیج���ه 
تغییرات اساسی در ذخایر ژنی دریا خواهد 
بود. از سوی دیگر این پدیده تهدید جدی 
که در  ب���رای مناط���ق آبزی پ���روری ساحل���ی 
کشتیرانی ق���رار داشته  نزدیک���ی مسیره���ای 
باشن���د، محسوب می شود و این مناطق در 
معرض باالتری���ن شانس دریافت بیماری از 
طری���ق پاتوژن های منتقل ش���ده به وسیله 
کشتی ها ق���رار دارند. در مناطقی  آب توازن 
که انتق���ال عامل برخی  نیز مشاه���ده شده 
گسترده آنها  بیماری های انسان���ی و شیوع 
کن در نواح���ی ساحلی از  در بی���ن م���ردم سا
طری���ق جابه جای���ی پاتوژن ه���ا توس���ط آب 

توازن صورت پذیرفته است.
گونه ه���ای مضر آبزی  ام���روزه مساله انتقال 
کشتی ها  غیربومی ناشی از تخلیه آب توازن 
به دریا، به شک���ل یک معضل جهانی نمود 
که حل این مشکل  یافته است، به نح���وی 
از برنامه ه���ای مل���ی فرات���ر رفت���ه و نیازمن���د 
همکاری ه���ا و عملک���رد یکنواخت جهانی و 
منطقه ای شده است. تخمین زده می شود 
که روزانه در ح���دود 3 الی 5 میلیارد تن آب 
کشت���ی در سراسر  ت���وازن به وسیل���ه 85 هزار 
دنی���ا جابه جا می ش���ود. ام���روزه انتقال آب 
توازن کشتی ها و جابه جایی مواد شیمیایی 
و موجودات زنده مهاجم و متعدد ناشی از 
کوسیستم های آبی  آنه���ا، از مسایل عمده ا
کشت���ی ممکن است ب���ا توجه به  اس���ت. هر 
ان���دازه و هدف استفاده از چن���د لیتر تا 130 
ه���زار تن آب ت���وازن را حمل  کن���د. از این رو 
بررس���ی، تجزیه و تحلی���ل و ارایه راهکارهای 
تع���ادل  وضعی���ت  حف���ظ  جه���ت  مناس���ب 
کوسیستم اجتناب ناپذیر است. درقوانین  ا
رای���ج جهان���ی، ممانع���ت از نق���ل و انتق���ال 
بیولوژیک���ی ارگانیسم ها هم���راه با آب توازن 
اجب���اری نیس���ت. از س���ال 1973 سازم���ان 

فعالی���ت   )IMO( دریان���وردی  بین الملل���ی 
کشوره���ای عضو در ارتباط  خود را از طریق 
 )MARPOL( کنوانسی���ون مارپل با تدوین 
کرد.  در خص���وص موض���وع آب ت���وازن آغ���از 
درواقع اصل اول در ایمنی زیستی حفاظت 
کوسیستم های آبی دریاها و اقیانوس ها و  ا
کوسیستم های آب���ی است.  یا ب���ه عبارت���ی ا
مرس���والت  کنت���رل  ت���وازن،  آب  مدیری���ت 
کنترل به کارگیری  دریایی، برچسب گذاری و 
و  ژنتیک���ی  ش���ده  دس���ت ورزی  موج���ودات 
انتق���ال آنه���ا از طری���ق راه های آب���ی را در بر 

می گیرد ]11،12[. 

تعریف ایمنی زیستی و تاریخچه آن 
تدابی���ر،  از  مجموع���ه ای  زیست���ی  ایمن���ی 
که  سیاست ه���ا، مق���ررات و روش هایی است 
ب���رای تضمی���ن بهره ب���رداری از فوای���د قطعی 
زیس���ت فن آوری مولکولی و پیشگی���ری از آثار 
کاربرد این ف���ن آوری بر تنوع و  سوء احتمالی 
کشاورزی  ذخایر زیست���ی، بهداشت انسان و 
الزم اس���ت ]5[. ب���ا توج���ه ب���ه دستاورده���ای 
زیس���ت ف���ن آوری مولکول���ی در دنی���ا و بحث 
بهره برداری سالم از نتایج آن، موضوع ایمنی 
گرفت. در این راستا  زیستی م���ورد بررسی قرار 
و به منظور تدوین قوانین الزم در سال 1992 
گرفت. در  اجالس زمین در کشور برزیل شکل 
نتیجه تالش های بین المللی پروتکل ایمنی 
زیست���ی نخستی���ن ب���ار در 1995 در دومی���ن 
کارتا  کنوانسیون تنوع در جا اجالس اعض���ای 
بح���ث زیستی ش���د. این پیش نوی���س طی 6 
جلس���ه در سال ه���ای 1996 ت���ا 1999 آم���اده و 
در س���ال 1999 به نشست فوق العاده اعضای 
کنوانسیون تنوع در شهر کارتاهنا کشور کلمبیا 
ارایه و از همان تاریخ پروتکل ایمنی زیستی به 

پروتکل کارتاهنا معروف شد.
پ���س از 4 سال بحث ه���ای طوالن���ی سرانجام 
گرف���ت و ط���ی  پروتک���ل م���ورد پذی���رش ق���رار 
مراسم وی���ژه ای در پنجمین اج���الس اعضای 
کنوانسیون تنوع در سال 2000 در شهر نایروبی 
کشور از  جمل���ه ایران و اتحادیه  کشورکنیا، 67 
اروپا پروتکل را امضا کردند و تقریبًا 3 سال بعد 
از آن تاری���خ این پروتکل وارد فاز اجرایی شد و 
شم���ول آن بخش���ی از بدنه روب���ه رشد قوانین 
گرفت. پروتکل جهانی ایمنی  بین المللی قرار 
زیست���ی در تاری���خ 1382/5/29 ب���ه تصوی���ب 
نمایندگ���ان مجلس ش���ورای اسالم���ی رسید و 
متعاق���ب آن از تایید ش���ورای محترم نگهبان 
گذشت. مف���اد این تفاهم نام���ه بین المللی از 
تاری���خ 1382/11/29 وارد ف���از اجرای���ی شده و 
تمام بندهای آن الزم االجرا است. این پروتکل 

40 ماده و 3 پیوست دارد ]3[.
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وتکل کارتاهنا هدف پر
پروتک���ل جهان���ی ایمن���ی زیست���ی )کارتاهنا( 
ب���ر رویک���رد احتیاط���ی در خص���وص طبیعت 
پیرام���ون و توسع���ه منطبق اس���ت و با هدف 
اطمینان از نقل و انتق���ال و استفاده ایمن از 
ارگانیسم های دس���ت ورزی شده یا تراریخته 
ک���ه ممک���ن است به تن���وع زیستی اث���ر سوئی 
گرفتن سالمت انسان  داشته باشند با در نظر 
کید خاص به نقل و انتقاالت بین مرزی  و با تا

تدوین شده است ]3[.
به دنب���ال پیشرفت های شگف���ت آور و سریع 
در جنبه ه���ای مختل���ف علم به وی���ژه در عصر 
حاض���ر رعای���ت موضوع���ات و نک���ات اخالقی 
در تحقیق���ات علم���ی و فن آوری ه���ای نوی���ن 
ک���ه دانش  ی���ک نی���از مب���رم و اساس���ی است 
مهندسی ژنتیک و زیست فن آوری نوین نیز 
خالی از نگرش های همراه ب���ا تردید و نگرانی 
نبوده است. ه���ر چند اثرات زیان آور این علم 
از نظر علمی به اثب���ات نرسیده، اما آثار منفی 
احتمالی ای���ن فراورده ها ب���ر محیط زیست و 
بهداشت انسانی موجب نگرانی شده است. 
که در طول تاریخ اهداف سودجویانه  از آنجا 
و برتری طلبانه انسان ها به منظور رسیدن به 
اهداف تجاری و مقاصد اقتصادی سبب شده 
ت���ا ابعاد ایمن���ی، معیارهای انسان���ی و منافع 
گرفته شود، احتمال اینگونه  عمومی نادیده 
س���وء استف���اده از بیوتکنولوژی بعی���د به نظر 
نمی رس���د. با توجه به پیشرفت های جهشی 
کشورهای  صنایع بیوتکنولوژی و در حالی که 
کنون در مورد صنایع بیوتکنولوژی  بسیاری تا
کرده و  قوانی���ن مل���ی ایمنی زیست���ی را وض���ع 
به کار می بندند به منظور قانونمند کردن نقل 
و انتق���ال فرامرزی ارگانیسم ه���ای دستکاری 
کاهش هرگون���ه خطر ناشی  ش���ده ژنتیک���ی و 
از ای���ن معامالت و تب���ادالت در سراسر جهان 
وجود یک قانون بین المللی ایمنی زیستی که 
همه کشورها از آن تبعیت کنند الزم و ضروری 

است ]10[.

دالیل وجودی قانون ایمنی زیستی و 
نکات مثبت آن 

بدون ایمن���ی زیستی انتق���ال )و حتی خرید( 
دانش فنی محصوالت تراریخته تقریبا محال 
است. اطمینان خاط���ر مصرف کننده، فراهم 
کردن ابراز نگرانی ها  کردن زمینه ب���رای لحاظ 
و رسیدگی به مالحظ���ات ابراز شده، پیشرفت 
مهندس���ی ژنتی���ک و بیوتکنول���وژی م���درن، 
تعیین تکلیف پژوهشگران و جلوگیری از هدر 
رفت���ن مناب���ع ]13[ از دالی���ل وج���ودی قانون 
ایمن���ی زیستی هستن���د و نک���ات مثبت این 

پروتکل عبارتند از:

اصالح ش���ده  زن���ده  سازواره ه���ای  تمام���ی 
مشم���ول پروتک���ل ب���وده و فعالی���ت مطلق از 
مالحظ���ات ایمن���ی تقریب���ًا ب���رای هیچ یک از 
سازواره ه���ای زنده اصالح ش���ده وجود ندارد. 
ک���ه دارای  سازواره ه���ای زن���ده اصالح ش���ده 
مص���ارف تحقیقاتی ب���وده و در ح���ال ترانزیت 
گر چه از شمول رویه کسب موافقت  هستند ا
قبلی مع���اف هستن���د. لیکن مشم���ول سایر 
م���واد پروتکل ش���ده و مق���ررات داخلی کشور 
واردکنن���ده نیز در مورد آنه���ا اعمال می شود. 
تاثی���ر احتمالی منفی نقل و انتق���ال فرامرزی 
سازواره ه���ای مورد نظر بر وضعیت اجتماعی 
و اقتص���ادی کش���ور واردکنن���ده م���ورد توج���ه 
گرفت���ه و یکی از م���وارد پروتک���ل موضوع  ق���رار 
ارزیابی خطر احتمالی اینگونه تاثیرات است،  
سازواره ه���ای  بسته بن���دی  و  حمل ونق���ل 
اس���ت،  ایم���ن  شرای���ط  تح���ت  اصالح ش���ده 
به طوری که به روشنی قابل شناسایی بوده و 
در اسناد همراه سازواره های زنده اصالح شده 
گی های خاص الزامات مربوط به  هویت و ویژ
بسته بندی با اطالعات بیشتری ذکر شود ]3[.

حفاظت در ایمنی زیستی و سیاست های 
کالن آن 

اص���ل اول در ایمنی زیست���ی، حفاظت است. 
کنترل  حفاظت ب���ه روش های ایمن���ی جهت 
ک���ردن عوامل عفونت در آزمایشگاه  و محدود 
و محی���ط اط���الق می شود. ه���دف از حفاظت 
کاهش و یا حذف زیان های احتمالی یا عوامل 
زیان بار و ناخواسته که انسان و محیط زیست 
را ب���ه مخاط���ره می ان���دازد، اس���ت. دو سط���ح 
اولیه و ثانویه حفاظت بیولوژیکی وجود دارد؛ 
حفاظت اولیه: شامل حفاظ���ت اولیه نیروی 
انسانی، فضای آزمایشگاهی و حفاظت ثانویه: 

محافظت محیط خارجی آزمایشگاه 
سهعنصرکلیدیحفاظتبیوتکنولوژی

عبارتنداز:
رفتار محافظه آزمایشگاهی، تجهیزات ایمنی، 

طراحی مناسب ]9[.
هر کش���وری باید پاسخ روشنی برای سواالتی 
مانند س���واالت زیر در قالب مقررات و قوانین 
که پاسخ به  در سط���ح مناسب داشته باش���د 
این سواالت در مجموع سیاست های هر یک 
کشوره���ا در م���ورد فراورده های محصوالت  از 

تراریخته را تبیین می کند.
دستگاه ه���ا و تشکیالت اصلی مسوول ایمنی 
کدامن���د؟ چ���ه دستگاه ه���ا و  کش���ور  زیست���ی 
موسس���ات و بخش ه���ای دیگ���ری ع���الوه ب���ر 
مس���وول اصل���ی ایمن���ی زیست���ی در ای���ن امر 
ک���الن کشور  کلی و  دخیلن���د؟ سیاست ه���ای 
در م���ورد تحقی���ق، تولی���د، واردات، صادرات، 

امروزه مساله انتقال گونه های مضر آبزی 
غیربومی ناشی از تخلیه آب توازن کشتی ها 
ب���ه دریا، به شکل یک معضل جهانی نمود 
یافته است، ب���ه نحوی که حل این مشکل 
از برنامه ه���ای مل���ی فرات���ر رفت���ه و نیازمند 
همکاری ه���ا و عملکرد یکنواخ���ت جهانی و 

منطقه ای شده است
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رهاس���ازی و مص���رف محص���والت تراریخت���ه 
چیس���ت؟ آی���ا ب���دون قی���د و ش���رط آن  را نفی 
می کند و یا با شرایطی آن را می پذیرد و ممکن 
است برخی اقالم تراریخت���ه را برای رهاسازی 
ی���ا مص���رف نپذی���رد؟ آی���ا در ص���ورت پذیرش 
مصرف محصوالت تراریخت���ه شرایط خاصی 
برای بسته بن���دی و برچسب زنی محصوالت 
کسب مجوز  تراریخته ضروری است؟ مراحل 
ب���رای ه���ر ی���ک از فعالیت ه���ای ذکر ش���ده از 

تحقیق تا تولید و مصرف کدامند؟ 
کشوره���ای مختلف ب���ه روش ه���ای متفاوت 
کشورهای در حال  عمل می کنند. بسیاری از 
توسعه برای هیچ یک از سواالت فوق پاسخی 
کشورهای  ارای���ه نداده ان���د. در مقابل اغل���ب 
پیشرفت���ه و در راس آنه���ا اتحادی���ه اروپا برای 
پاس���خ ب���ه تک ت���ک س���واالت ف���وق قوانین و 
مقررات متعددی را در مجالس قانون گذاری 
خود به تصویب رسانده اند. کشورهای دیگری 
که دستورالعمل ه���ای صادره از  هم هستن���د 
طرف رییس جمهور یا بخشنامه های وزارتی 

آنها دارند ]10[. 

مفاد ایمنی زیستی 
همانن���د هر ن���وع فعالیت انسان���ی، ایمنی در 
استفاده از فن آوری منوط به رعایت تشخیص 
خطرات و آسیب ها، بررسی خطرات، مدیریت 

و مهار خطرات است.
که  کل���ی ف���ن آوری زیستی  در اعم���ال اص���ول 
بررس���ی  و  ارگانیسم ه���ا  از  استف���اده  شام���ل 
خطرات آنهاست، نیاز به اطالعات زیر و رابطه 

متقابل بین آنهاست: 
مشخصات ارگانیسم ها که شامل همه صفات 
مربوط به تولید جدید و نوع دست ورزی شده 
کاربرد ه���ای ارگانیس���م و خطرات  آن اس���ت، 
کاربرده���ا، مشخص  احتمال���ی ناشی از ای���ن 
که ای���ن ارگانیس���م در آن قرار  ک���ردن فضای���ی 
می گیرد و ارگانیسم های دیگر که ممکن است 

تحت تاثیر آن واقع شوند.
مدیری���ت و ارزیاب���ی خطر می توان���د برمبنای 
که  کاربردی  دان���ش و تجربه از یک ارگانیسم، 

مدنظر است و محیط دریافت کننده باشد.
که به ط���ور طبیعی  برخ���الف ارگانیسم های���ی 
تکثیر و رشد می یابند، عمومًا آشنایی کمتری 
که با روش مهندسی  با رفت���ار ارگانیسم هایی 

تولید و تهیه می شوند وجود دارد.
راهنماه���ای فنی کمک بزرگی برای تشخیص 
ک���ه مشخص���ات متفاوت���ی با  ارگانیسم های���ی 
والدی���ن خود دارن���د و از آنها مشت���ق شده اند 

خواهند بود.
تجربه ه���ای ی���ک ارگانیس���م در ی���ک محیط 
زیس���ت و خط���رات مرتبط ب���ا ارگانیسم تغییر 
ژنتیکی یافته با خصوصیات جدید و نیازهای 

ک���ه از نظر کشاورزی  گیاهانی  شناخت���ه شده 
ک���ه ای���ن  اهمی���ت دارن���د، صف���ات مشترک���ی 
گیاه���ان ب���ا والدی���ن خ���ود دارند هم���ه اینها 
می تواند به ط���ور مطلوبی ب���ا مکانیسم های 

قابل مقایسه بررسی شود.
نظ���ارت و ثبت مشاه���دات می تواند تجربه و 
دانش زیادی را برای استفاده از ارگانیسم های 

با صفات جدید حاصل سازد.
که استرات���ژی مدیریت خطر تدبیر شد،  وقتی 
موثر ب���ودن استراتژی بستگی تام به استفاده 

کننده دارد.
گ���ر در یک  ی���ک ارگانیس���م با صف���ات جدید ا
ناحی���ه بی ض���رر تشخی���ص داده شود ممکن 
کاماًل مضر باش���د، لذا  اس���ت در ناحیه دیگ���ر 
که ارگانیسم های با خصوصیات  در م���واردی 
جدی���د در محیط ت���ازه ای رها می شون���د و یا 
ج و به منطقه دیگر  وقتی از مرزهای کشور خار
منتقل می شوند تبادل و ارایه اطالعات علمی 

مربوطه دارای حایز اهمیت و ضروری است.
در مواردی که ارگانیسم هایی با صفات جدید 
به منطقه ای که والدین آنها بومی است منتقل 
می شوند نیاز به توجه و مراقبت های خاص به 
منظور ارزیابی و مدیریت خطر ضروری است، 
زیرا احتمال انتقال صفات جدید به نوع بومی 

و از بین رفتن آن بسیار زیاد است ]9[. 

موانع اجرایی شدن قانون ایمنی زیستی
ای���ن موان���ع عبارتن���د از: عدم وج���ود ساختار 
بررس���ی  خص���وص  در  حقوق���ی  مناس���ب 
خس���ارات، تخلف���ات، جرایم در ام���ور تولید و 

تجارت محصوالت تراریخته.
در ای���ن قان���ون مشخ���ص نیس���ت منظ���ور از 
خسارت چه نوع زیان هایی است و اینکه چه 
اعمالی تخلف و چه اعمالی جرم تلقی خواهد 

شد و تعریف خاصی ارایه نشده است.
مستثنی کردن آزمایشات میدانی یا مزرعه ای 
که آزمایش میدان���ی در عمل نوعی رهاسازی 
محص���ور در سطح مزرع���ه و ص���ورت محدود 
ب���وده و ب���ا توجه ب���ه اینکه می���زان مخاطرات 
احتمال���ی در آزمایش���ات میدان���ی نسب���ت به 
تحقیقات آزمایشگاهی گلخانه ای باالتر است، 
برای اجرای آن نیاز به وجود زیرساخت های 
ایمنی و رعایت مقررات و استانداردهای الزم 
است و تحت نظارت نمایندگان دستگاه های 

اجرایی ذی صالح انجام می گیرد.
کش���ور موض���وع  در ای���ن قان���ون بی���ش از 70 
آزمایش���ات میدانی در شمول قانون گنجانده 
ش���ده و انجام آزمایش میدان���ی منوط به اخذ 
مجوز از مراجع ذی صالح آن کشور شده است.

با توجه به اینکه هدف اصلی تدوین و تصویب 
این قانون قانونمندسازی تولی���د، صادرات، 
کش���اورزی  و  غذای���ی  محص���والت  واردات 
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GMO ه���ا را می ت���وان در سط���وح مختل���ف از 
جمله DNA . RNA، پروتئین، متابولیت ها یا 
فنوتیپ حاص���ل از ژن انتقال یافته شناسایی 
که اغلب تشخیصGMO بر تشخیص آن  کرد 

در سطح DNA متمرکز هستند، زیرا: 
تکثی���ر میلیون ه���ا نسخ���ه از DNA در زمان���ی 
کوت���اه در حالی ک���ه تکثی���ر RNA و پروتئی���ن 

پیچیده تر و از لحاظ زمانی طوالنی تر است. 
DNA ی���ک مولک���ول بسیار پای���دار اس���ت، در 
حالی که RNA ناپایدار است و پایداری پروتئین 

متغیر و به نوع پروتئین وابسته است.
که  معمواًل بین مق���دار GMO و DNA حالتی 
در ژن انتقال یافته همبستگی وجود دارد، در 
 DNA و پروتئین و GMO حالی که بین مقدار
همبستگ���ی نیس���ت. دستک���اری ژنتیکی در 

سطح DNA صورت می گیرد.
 DNA ک���اوش معم���واًل از روش PCR جه���ت 
آزمون ه���ای   ،)Inserted DNA( ش���ده  درج 
ایمونولوژیکی )ELISA.LFS( برای شناسایی 
پروتئی���ن حاص���ل، آزمون ه���ای زیست���ی مثل 
زیست سنجی علف کش برای ارزیابی فنوتیپ 
حاص���ل از  ژن انتقال���ی، تکنیک ه���ای آنالیزی 
کروماتوگراف���ی،  جرم���ی،  طیف نگ���اری  مث���ل 
طیف نگاری مادون قرم���ز ]1،2، 6، 8[ استفاده 

می کنند. 

خطرات فن آوری زیستی نوین
در جابه جای���ی ژن ه���ا از میکروارگانیس���م ب���ه 
گیاه���ان و حیوانات بایستی در نظر داشت که 
گر هم  تولیدات ژنتیکی جدید ممک���ن است ا
در کوتاه مدت سالم به نظر برسد، در درازمدت 
اثرات ژنتیکی زیانباری را بر سالمت اجتماعی و 

محیط زیست تحمیل می کنند.
مالکیت این ف���ن آوری عمدتًا خصوصی بوده 
کوتاه م���دت سرمایه گذاران  گرایش انتفاعی  و 
پای���دار ارجحی���ت داده  ب���ه توسع���ه  نسب���ت 
می شود، لذا خطرات زیست محیطی معمواًل 

نادیده گرفته می شود.
خطرها هرچند بعید و به نظر  بی اهمیت به نظر 
گرفت����ه شوند، زیرا  کاماًل جدی  برسند ولی بای����د 
در صورت وقوع نسل به نسل منتقل می شوند و 

پایدار می مانند.
ب���ا نق���ل و انتقال ژن ه���ا در دنیا تن���وع گونه ها 
وسیع و در نتیجه سدهای ژنتیکی کمتر شده 
و در طبیع���ت ه���م تغییرات ژنتیک���ی وسیع تر 
کول���وژی منطقه ای  می ش���ود و لذا تغیی���رات ا
سریع تر و وسیع تر می شود که سبب ناپایداری 
کولوژیک���ی ش���ده و خط���رات بسیار  عموم���ی ا
جدی زیست محیط���ی برای نسل های آینده 

به وجود می آورد.
 هر نوع فن آوری خطرآفرین بایستی با نظارت و 
گرفته شود، زیرا اث���رات آن در  کنترل ش���ده به کار 

کوتاه مدت نامشهود است، به عالوه ممکن است 
فرایند آن به دست متخصصین غیرقابل اعتماد 

قرار گرفته و جامعه به مخاطره افتد]9[.
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اص���ل اول در ایمنی زیستی، حفاظت است. 
حفاظت به روش های ایمنی جهت کنترل و 
محدود کردن عوامل عفونت در آزمایشگاه 
و محیط اطالق می ش���ود. هدف از حفاظت 
کاه���ش و ی���ا ح���ذف زیان ه���ای احتمالی یا 
عوام���ل زیانب���ار و ناخواست���ه ک���ه انسان و 
محیط زیست را به مخاطره می اندازد، است

ک���ه عم���اًل در حیط���ه وظای���ف وزارت  اس���ت 
جه���اد کشاورزی است و ب���ا انتقال دبیرخانه 
ب���ه محیط زیست وزارت جه���اد کشاورزی در 
کاری و اجرای���ی خود به  اج���رای برنامه ه���ای 
مشکالت فراوانی برخواهد خ���ورد، دبیرخانه 
مذک���ور باید راهکار ج���دی در جهت حل این 
مشک���الت در اجرای وظایف جهاد کشاورزی 

اتخاذ کند ]4[.

روش های ارزیابی و تشخیص محصوالت 
تراریخته 

 جه���ت بی���ان مشک���الت ف���راروی الزم است 
ابت���دا با LMO و GMO آشن���ا شد. موجودات 
دس���ت ورزی شده زن���ده ی���ا )LMO( یعنی هر 
ک���ه قادر ب���ه انتقال یا  نوع وج���ود بیولوژیکی 
همانندسازی ژنتیک باشد که مشتمل است 
بر موجودات عقی���م، ویروس ها و ویروئیدها. 
 )GMO( ژن دس���ت ورزی ش���ده ژنتیک���ی ی���ا
که ساختار ژنتیکی  یعنی موجودات زنده ای 
آن ب���ا استف���اده از ف���ن آوری مهندسی تغییر 
داده ش���ده اس���ت و ای���ن موج���ود می توان���د 
میکروارگانیس���م  ی���ا  و  حی���وان  گی���اه،  ی���ک 
کارتاهنا  باش���د. ب���ر اس���اس م���اده 4 پروتک���ل 
موج���ودات زنده یا LMO ها مشمول مقررات 
ای���ن پروتکل هستن���د، حال آنک���ه بسیاری از 
موافقت نامه ه���ای بین الملل���ی استان���دارد و 
کل  کدک���س بین المللی  راهنماه���ای متعدد 

GMO ها را تحت پوشش قرار می دهد. 
 بای���د فرآورده ه���ای بیولوژیک موج���ود در بازار 
گیاه���ان و بذره���ای وارداتی از  مصرف مانن���د 
حی���ث GMO ب���ودن یا نب���ودن م���ورد ارزیابی 
گیرند. بر اساس نوع روش مورد استفاده،  قرار 
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