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دریا  ،جهان 
را   آینده 

تضمین
 می کند 

یادداشت
 مدیر مسوول

روز دهم مرداد که آغاز آرامش آب ها و وزش  بادهای موسمی است، نزد ایرانیان باستان به نام نوروز دریا 
معروف بوده است و سال دریانوردی را با برپایی جشن های متنوع دریایی در این روز گرامی می دانستند و ضمن 

شکر و سپاس پروردگار خویش، شروع سال خوب و پربرکت دریایی را بر یکدیگر آرزو می کردند. 
وجود و بزرگداشت چنین سنت حسنه ای در تاریخ ایرانیان موید آن است که ایرانیان به اهمیت و ارزش های 
بنیادین اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی دریا به عنوان موهبت الهی آگاهی و باور داشته اند و با تسلط بر آب بر جهان 
پیرامونی خود فرمانروایی می کردند. مضافا اینکه نیاکان ما دریا را جزو مظاهر پاکی و رزق و روزی دانسته و از این 
جهت پیوند مردم با دریا ریشه در عمق وجودی ایرانیان  داشته  است.اما این سنت در طول اعصار کامال پایدار 
نمانده و همزمان با افول و اوج تمدن های بشری این آیین نیز تغییر شکل یافته و حتی بسیاری رسوم آن به 
فراموشی سپرده شده است.در این میان نگاهی به واقعیت دنیای معاصر بر این نکته تاکید دارد که پیشرفت های 
جامعه بشری در زمینه های اقتصادی، اجتماعی فرهنگی و سیاسی بدون توجه به دریا امکان پذیر نبوده است و عدم 
استفاده از مواهب و امکانات دریایی به منزله نادیده گرفتن دو سوم از ظرفیت های کره زمین تلقی می شود و 
برای حفظ و نگهداشت این موهبت الهی، ضرورت و الزام توسعه پایدارایجاب می کند تا با توسعه فرهنگ دریایی 

و حفاظت از محیط زیست در میان مردمان جهان، پایداری آن را برای آیندگان نیز تضمین نماییم.
در این رابطه سازمان بین المللی دریانوردی که یکی از سازمان های تخصصی مهم زیرمجموعه سازمان ملل 
می باشد، از اوایل دهه هشتاد به منظور ترویج فرهنگ دریایی و در جهت کمک به ارتقای ایمنی، امنیت و کارآمدی 
صنعت دریانوردی، همه ساله در هفته آخر سپتامبر یک روز را به نام روز جهانی دریانوردی نام گذاری نموده و به 
پاس نکوداشت این روز، تمامی کشورهای عضو از جمله کشور ما مراسم و جشن های مختلف و متنوعی را برگزار 
می نماید. بدین ترتیب روز جهانی دریانوردی فرصت مغتنمی را برای بخش های خصوصی و دولتی دریایی پدید 

می آورد تا در کنار خانواده بزرگ دریاییان از زحمات بی شائبه آنان قدردانی کنند.
خوشبختانه جمهوری اسالمی ایران از ظرفیت های قابل توجهی در حوزه دریایی برخوردار است. از جمله عوامل 
مهمی که منجر به شکل گیری این ظرفیت دریایی شده اند می توان به 5800 کیلومتر مرز دریایی در سواحل جنوب و 
شمال کشور، دسترسی به اقیانوس هند و کریدورهای ترانزیتی، 11 بندر عمده بازرگانی کشور با ظرفیت تخلیه و 
بارگیری 188 میلیون تن درسال و ناوگان دریایی تجاری و نفتی به ترتیب 5/7 و 11/2 میلیون تن در سال اشاره 
کرد. وضعیت موجود کشورمان در بهره گیری از امکانات ناشی از توسعه مبتنی بر ظرفیت های دریا و در راستای 
تحقق آرمان های مورد تاکید در سند چشم انداز ایران 1404 به ویژه در سال حماسه اقتصادی و همچنین اشاعه 
فرهنگ دریایی و بسیج همه جانبه برای شکوفایی اقتصاد کشور با استفاده از موهبت های خدادادی دریایی، ضروری 
است که بر راهکارهای تدوین شده مانند تالش مستمر با هدف توسعه پایدار و پیوسته ایمنی بنادر، ناوگان و 
آبراه ها، تقویت و رفع موانع ترانزیتی کشور در مسیرهای مختلف شمال جنوب و شرق و غرب، توجه به 
محیط زیست دریایی و مدیریت یکپارچه سواحل، بنادر و آبهای تحت حاکمیت جمهوری اسالمی ارتقای نقش بنادر 
در زنجیره حمل ونقل بین المللی با به کارگیری مدیریت حرفه ای و ارایه خدمات در سطح استانداردهای جهان و 
از همه مهم تر استفاده حداکثری از ظرفیت بازار و توسعه رقابت با به کارگیری بخش خصوصی مولد و حافظ منافع 

ملی در تمامی موارد یاد شده تاکیدی همه جانبه داشت.
بی تردید در تحقق راهکارهای توسعه ای مذکور، نهادهای سیاستگذار در قوای سه گانه، نهادهای مالی، پولی، 
بیمه ای و سرمایه ای و همچنین جلسات آموزشی، پژوهشی و فرهنگی و متولیان سایر شقوق حمل ونقل به اندازه 
مدیران دریایی کشور نقش اساسی دارند.در پایان، اینجانب به عنوان عضو کوچکی از جامعه دریایی کشور، ضمن 
گرامی داشت یاد و خاطره  شهدای 8 سال دفاع مقدس و بنیان گذار نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران امام راحل )ره( 
زحمات همه دست اندرکاران ذی ربط را ارج نهاده و برای عزیزان و خانواده محترم ایشان از درگاه الهی توفیق مسالت 

دارم.
امید است در سایه رهنمودهای مقام معظم رهبری )مدظله العالی( و تدابیر اتخاذ شده در دولت یازدهم برای 
ارتقای جایگاه بخش حمل ونقل دریایی در سطح منطقه و جهان با بهر ه برداری حداکثری از ظرفیت های بازار بخش 
خصوصی مولد و سرمایه گذاران توانمند داخلی و خارجی در آینده ای نه چندان دور شاهد تحولی چشمگیر در این بخش 

مهم اقتصادی کشور باشیم. انشااله
  محمد رضا امامی
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 Tenth day of August- the beginning of the monsoon winds and calm waters- was called Sea-Nowruz in
 Ancient Iran. In this day, the beginning of maritime year was celebrated. Such a tradition in Iranian
 History confirms that Iranians were aware of the importance of fundamental economic, social, and
 cultural values of the seas and ruled the world using them. Moreover, our ancestors believed that seas
 are symbol of purity and provisions and therefore there was a deep relationship between them. But, this
 tradition did not followed and its rituals was also deformed and even forgotten over time.
 Considering the realities of contemporary world, it is cleared that development of human society in
 economic, social, cultural, or political contexts is not possible without the use of maritime resources
 and not to use them means ignoring two-thirds of the earth’s capacities. Therefore, sustainable
 development, development of marine culture, and environmental protection are essential to protect and
  preserve maritime resources for future generations.
 Since 1980s, IMO – as one of the most important specialized agencies of UN – has named a day in the
 last week of September as the World Maritime Day to promote and improve safety, security, and
 efficiency of maritime industry. At that day, most member states of the IMO as well as Islamic Republic
 of Iran celebrate the efforts and endeavors of seafarers and navigators. Therefore, World Maritime Day
 is a great opportunity for public and private sectors to appreciate maritime society.
 Fortunately, Iran has significant potentials and great capacities in maritime sectors. Among the important
 factors that have led to such a capacity can refer to 5800 kilometers of maritime boundaries in northern
 and southern coasts of Iran; access to the Indian Ocean and transit corridors; 11 major commercial ports
 with loading and unloading annual capacity of 188 million tons and oil and trade fleet with the annual
capacity of 11.2 and 5.7 million tons.
 Strategic position of Iran makes it possible to gain access to sea-oriented development and to achieve
 the goals of Iran’s 20-year vision plan (especially in the year of Economic Jihad). This position also
 makes it possible to develop maritime culture and use all marine resources and capacities to achieve
 economic prosperity. Regarding these issues, it is necessary to have a special emphasis on continuous
 and sustainable development of the ports and waterways, transit barriers, marine environment, integrated
 management of the coasts, ports, and waterways of Iran, promotion the role of Iranian ports in
 international transportation networks, and the maximum utilization of capacities of the market and
     productive private sector to protect national interests.
 Certainly, policy-maker agencies of the triple-forces of Islamic Republic of Iran, financial and monetary
 institutions, insurance companies, investment institutions as well as educational, research, and cultural
 institutions and other transportation agencies have an equal important role as maritime authorities in
 achieving above-mentioned development strategies.
 Finally, as a member of maritime society of Islamic Republic of Iran, I am pleased to honor the memory
 of the holy martyrs of 8-year holy defense, Imam Khomeini (R. A.), and the efforts of all-concerned
 parties and their respected families and wish all the best to them.
 It is hoped that to see great changes in this important sector of our economy by following the guidelines
 of the Supreme Leader of Islamic Republic of Iran and measures and strategies of 11th government of
 Iran to improve maritime transportation industry at regional and international levels and also by
 maximum utilization of the capacities of market, productive private sector, and powerful domestic and
  forien investors.

    Mohamad Reza  Emami

 Sea Will Guarantee
the Next Generations
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و  راه   وزیر 
شهر سازی 

ر  پایدا توسعه 
دریامحور؛ 

نیازمند توجه 
به محیط 
زیست

دکتر عباس آخوندی 
وزیر راه و شهرسازی 

سازمان بین المللی دریانوردي )IMO( سنت مبارکي را به نام روز جهاني دریانوردي 
پایه گذاری کرد تا خانواده بزرگ دریایي در کشورهاي مختلف دور هم جمع آیند و با مروري 
بر تالش ها و موفقیت های به دست آمده آینده نظام دریایي جهان را با بهره گیري از تجربیات 
یكدیگر، بهتر از گذشته ترسیم کنند. این روز فرصت مغتنمي نیز براي ما پدید آورده است تا 
بتوانیم زحمات و تالش های بي شائبه خانواده بزرگ دریایي میهن عزیزمان را قدر نهیم. 
خوشبختانه کشور ما از حدود 5800 کیلومتر مرز دریایي، 11 بندر عمده تجاري در کنار 
بنادر متعدد شیالتي، بازرگاني و مسافري با ظرفیت تخلیه و بارگیري 188 میلیون تن کاال و 
14 میلیون نفر جابه جایي مسافر بهره می گیرد و همین امر جایگاه سیاسي، اقتصادي و 
جغرافیایي جمهوري اسالمي ایران را در منطقه و جهان به ویژه نسبت به کشورهاي همسایه 
متمایز ساخته است. توجه به سهم بیش از 90 درصدي ورودي و خروجي کاال از بنادر به 
خوبي ارایه دهنده جایگاه راهبردي بخش دریایي اعم از نهادهاي دولتي و حضور توانمند 

بخش خصوصي است. 
در فرایند حمل ونقل دریایي پیوسته به محورهاي ایمني، حفاظت محیط زیست دریایي، 
عملیات کارامد، امنیت و حفظ منابع توجه می شود و سیستم حمل ونقل دریایي یكي از ارکان 
اصلي توسعه پایدار به حساب می آید و رعایت استانداردهاي جهاني به ویژه مقررات تدوین 
توسط سازمان بین المللی دریانوردي ضروري است. به مناسبت همین روز الزم می دانم بر 
نقش و اهمیت و جایگاه حمل ونقل دریایي در رشد و توسعه و تحرک سایر بخش های 
اقتصادي کشور تاکید کنم. فعالیت های حمل ونقل دریایي با سایر بخش ها به خصوص بخش 
تجارت خارجي ارتباط تنگاتنگي دارد. در شرایط کنوني آنچه براي فعاالن اقتصادي و 
بازرگانان اهمیت دارد، تسهیل تجارت خارجي و ورود و خروج سریع، ایمن و ارزان کاال از 
بنادر است. در این چارچوب می توان به استفاده حداکثري از قابلیت ها و امكانات سخت افزاری 
و نرم افزاری مرتب با سامانه های الكترونیكي و کاهش یا حذف اسناد و فرایندهاي غیرضروري 
بندري و گمرکي در حوزه تجارت خارجي اشاره کرد. هر اندازه دستگاه های ذي ربط از این 
امكانات و تبادل اطالعات بهره گیرند، شفافیت و حق پرسشگري براي فعاالن اقتصادي و تمام 
شهروندان پدید آمده و ضمن ارتقاي سالمت اداري، امور مشتریان با سرعت و دقت بیشتري 
صورت می گیرد و در سطح کالن تاثیر زیادی در کاهش بهاي تمام شده کاال و رقابت پذیري 

محصوالت تولیدي به جا می گذارد. 
در حال حاضر زنجیره حمل ونقل کشور به واسطه وجود نگاه بخشي در برنامه ریزي ها با 
مشكل توسعه نامتوازن مواجه است، به طوري که حتي توسعه یافتگي در یك حلقه به جهت 
توسعه نیافتگي در حلقه دیگر، در بسیاري از زمینه ها نه تنها باعث عدم استفاده بهینه از 
ظرفیت های موجود شده است، بلكه به عنوان عامل بازدارنده نیز محسوب می شود. یكپارچگي 
چندوجهي اعم از توسعه زیرساخت هاي فني و سخت افزاری و هم اسنادي و نرم افزاری از اهم 

برنامه های این وزارتخانه است.
 در کنار این موضوعات مهم آنچه که طي سال هاي گذشته مورد کم توجهي قرار گرفته، توجه 
به جایگاه تامین مالي در عرصه فعالیت هاي مرتبط با توسعه کرانه ها و پسكرانه های بندري و 
سواحل جنوب و شمال کشور با بهره گیری از منابع سرمایه گذاران و فعاالن بخش خصوصي 
بوده است. در این میان جایگاه کلیدي اجراي پروژه های زیربنایي در چارچوب شیوه های 
نوین مشارکت به خوبي احساس می شود. براي ورود به این مباحث و براي تغییر نقش دولت 
از کارفرما و بخش خصوصي از پیمانكار به تغییر رویكرد و نگاه در هر سوي رابطه نیاز داریم. 
رویكرد جدید بایستی برمبناي شراکت در سرمایه گذاری و مسوولیت پذیري طرفین شكل 
بگیرد و براي رسیدن به این هدف نیازمند تغییر برخي از چارچوب های موجود حاکم بر رابطه 

دولت و بخش خصوصي هستیم.
منطقه اي  و  بومي  ارزش های  حفظ  به  توجه  میان  این  در  اقتصادي  اهداف  از  فارغ   
سواحل نشینان و توجه به پیوست فرهنگي پروژه ها نیز موجب تقویت هویت ملي شده و با 
پذیرش تنوع ساختارهاي فرهنگي، الگوي مهمي از فعالیت و سرزندگي در پهنه سواحل 
کشور خلق و احیا می شود، لذا انتظار می رود در میان مدت از یك سو مناطق توسعه نیافته 
مرزهاي آبي کشور به مناطقي پویا و جذاب از نظر اقتصادي تبدیل شده و از سوي دیگر با 
پذیرایي گردشگران داخلي و خارجي در این مناطق آباداني در سواحل را بیش از پیش به 

ارمغان بیاورد تا ضمن توسعه پایدار به محیط زیست که سرمنشأ زندگي است توجه شود. 
در پایان از تمامي عزیزاني که در بخش های خصوصي و حاکمیتي تالش و به عنوان جهادگران 
اقتصادي عرصه دریایي در راستاي پایداري کشور و سربلندي شهروندان ایران با وجود تمامي 

محدودیت های داخلي و بین المللی کوشش می کنند، تشكر و قدرداني می کنم.
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 International Maritime Organization (IMO) created World Maritime Day to celebrate the efforts and
endeavors of maritime community.
 This day is also an opportunity for us to celebrate the efforts of Iran Maritime Community. Fortunately,
 Iran’s maritime boundary is about 5800 kilometers. This country also enjoys 11 major ports and some
 other fishery, commercial, and passenger ports with a handling capacity of 188 million tons of cargo and
 14 million passengers per year.
 This position gives Iran an extensive and unique economic, political, and geographical influence in the
 regional and international level. Iran’s 90 percent share of cargo exchange in the ports confirms the
strategic position of its maritime industry both in public and private sectors.
 Factors like safety, security, marine environment protection, efficient operations, and natural resources
 protection are of a great importance for maritime transportation which is considered as one of the main
 elements of sustainable development. Therefore, it is very necessary to comply with IMO rules and
 regulations.
 We celebrate this day with an emphasis on the important role of maritime industry in the development of
 other economic sectors. Maritime transportation is one of the most important services in the international
 trade. In the current situation, trade facilitation and fast, safe, and cheap handling of cargo is of a vital
 importance for businessmen and merchants. Reducing paperwork and digitalization (use of software
 capabilities and electronic systems) can be effective steps to achieve this goal. Maximum use of electronic
 services and effective information exchange are keys to administrative health promotion and quick and
 accurate response to the clients and therefore they are keys to reduce cost price and increase the
competitiveness of the products in macro level.
 Due to the sector-oriented policies, Iran transport chain is faced the problem of unbalanced development
 and because of an undeveled link; the capacities of other developed links of the chain are also useless and
 even considered as barriers and deterrents. Therefore, multimodal integration of both technical and
 hardware infrastructures as well as documentation and software systems is one of the main programs of
Ministry of Roads and Urban Development.
 One of the less-concerned issues in the last few years is financing of development activities in northern
 and southern coasts and off shores of Iran using private sector investment. In this new method of
 partnership – that the role of the government as the employer and private sector as the contractor is
 changed- infrastructure projects play a key role. This new approach should be based on the partnership
 of the public and private sector and shared-responsibility of both parties. Achieving this goal requires
 some fundamental changes in existing frameworks that cover the relationship between public and private
sector.
 Regardless of economic goals, to have a pattern of activity and vitality in the coastal zone of Iran, it is
 very important to consider attitudes, beliefs, and values of coastal dwellers, strength the national identity,
 and accept the cultural diversities. Therefore, it is expected that undeveloped coastal areas change to the
 economically-attractive zones over medium-term and development of tourism industry bring further
 development to the coastal areas which will lead to sustainable development and more environmental
 protection. Finally, I appreciate all players in public and private sector who support maritime economy
 despite all national and international limitations.

    Dr. Abbas   Akhundi
Minister of Road & Urban Development
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و نقل  حمل 
؛ توسعه  پاک 

ر  پایدا

مدیر  عامل 
سازمان بنادر     و 
دریانوردی 

هر سال روز جهاني دریانوردي در اوایل مهر ماه )مطابق با هفته آخر 
سپتامبر( براساس برنامه ریزي سازمان بین المللي دریانوردي که 
170 کشور جهان عضو آن هستند ، در سرتا سر دنیا با هدف اشاعه 
فرهنگ دریانوردي در سطح جامعه و  قدرداني از خدمات بي نظیري 
که دریانوردي و دریانوردان به جامعه بشري ارایه مي نمایند، برگزار 
مي گردد. سازمان بنادر و دریانوردي بنابر مسوولیتي که برعهده 
دارد همواره این امر را مورد توجه قرارداده و با همكاري جامعه 
و  فعاالن  تمام  زحمات  از  قدرداني  بر  عالوه  کشور  دریایي 
معرف  به نحوي  دریانوردي  و  دریایي  عرصه  دست اندرکاران 

فعالیت هاي مختلف در این زمینه نیز مي باشد. 
سازمان بین المللي دریانوردي شعار سال جاري را به مناسبت 
اهمیت توسعه پایدار که یكي از ارکان اصلي تغییر و اثر گذار در 
فرآیند حمل و نقل دریایي بین المللي مي باشد،» توسعه پایدار، نقش 
آیمو پس از ریو 20« نامگذاري کرد. این نامگذاري بیانگر اهمیت به 
محیط زیست دریایي و حفظ آن مي باشد که پس از 20سال از 
برگزاري همایش سازمان ملل متحد در خصوص محیط زیست در 
شهر ریودوژانیرو کشور برزیل مورد توجه قرار گرفته است. پس از 
این کنفرانس کلیه کشورهاي عضو فرایند توسعه پایدار با رویكرد 
حفظ محیط زیست را در برنامه هاي توسعه مورد توجه قرار دادند.
توجه به محیط زیست دریایي  پایه گذار کنوانسیون ها و پروتكل زیر 

بوده است :
کنوانسیون بین المللي آمادگي، مقابله و همكاري در برابرآلودگي 

)OPRC 1990( نفتي
 کنوانسیون بین المللی جلوگیری از آلودگی ناشی از کشتی ها 

  پروتكل آمادگي، مقابله و همكاري در برابر سوانح آلودگي ناشي 
از مواد خطرناک و سمي 

که جمهوري اسالمي ایران نیز به هر سه کنوانسیون و پروتكل 
ملحق شده است. در حال حاضر نیز این کنوانسیون ها مهم ترین 
معاهده بین المللي در خصوص حفاظت از محیط زیست دریایي 
مي باشد.آنچه مسلم است در طول بیست سال گذشته، با پیشرفت 
علم و فناوري، سطح ایمني و امنیت دریانوردي ارتقا  پیدا کرده و در 
سرتا سر جهان از اهمیت خاصي برخوردار مي باشد. هر چند که با 
توجه به فناوري هاي جدید نیازهاي جدیدي نیز در زمینه تدوین 
استانداردهاي ایمني و محیط زیست ظهور مي یابد. سطح آموزش 
و استانداردها و تجهیزات نیز باید به روز شود بطوریكه سوانح و 
حوادث دریایي و ضایعات جاني و مالي آنها به حداقل رسیده و قابل 
پیشگیري و کنترل باشند. با این وجود همواره حفاظت از محیط 
زیست دریایي بایستي سرلوحه تمام نهادهایي که از دریا استفاده 
مي کنند ، قرار گیرد.عالوه بر اینكه استانداردهاي دریانوردي هر روز 
جامع تر و فراگیرتر مي شود و در قالب کنوانسیون ها، مصوبات و 
دستورالعمل هاي بین المللي در عرصه هاي مختلف آموزش نیروي 
انساني، مدیریت کشتیراني و دریانوردي، مؤسسات رده بندي، 
شناورها، کارگاه ها و کارخانجات کشتي سازي و غیره، حفظ محیط 
زیست دریایي مورد توجه قرار مي گیرد، دریانوردان نیز نقش موثر 
و تعیین کننده اي در حفظ محیط زیست دریایي و حراست و 
صیانت از این نعمت بزرگ خدادادي را بر عهده دارند. کشور ما نیز از 
این لحاظ در سطح جهاني بسیار فعال مي باشد و نمایندگان و 
کارشناسان جامعه دریانوردي کشور با شرکت فعال در اجالس هاي 
بین المللي خصوصاً جلسات کارشناسي سازمان بین المللي دریانوردي 

)آیمو( در تدوین این مصوبات و استانداردها شرکت فعاالنه دارند. 
شایان توجه اینكه خلیج فارس به عنوان منطقه ویژه محیط زیست 
دریایي تعیین گردیده و کشور ما نقش تاثیر گذار  در کنترل و 
حفاظت و پیشگیري از ایجاد آلودگي ها در این منطقه مهم را بر 
 Desh Sahnti عهده دارد که اخیراً توقیف فني کشتي نفتكش

در راستاي همین وظیفه مهم صورت پذیرفت.حمل و نقل دریایي 
به عنوان ایمن ترین، کارآمدترین، ارزان ترین و حتي پاک ترین شیوه 
حمل و نقل در تجارت جهاني نقش آفرین است و حدود 90 درصد 
کاالهاي تجاري بین المللي از طریق دریا جا به جا مي شود و به 
 عنوان نیروي محرکه تجارت بین المللي شناخته مي شود و در

 سر تا سر دنیا حتي در کشورهایي که دسترسي مستقیم به آب هاي 
بین المللي ندارند، زندگي مردم به آن وابسته است. خوشبختانه 
موقعیت جغرافیایي کشور ما، به گونه اي است که کشور ما را در 
زمره کشورهاي دریایي قرار داده و مي توانیم به طور مستقیم از این 
شیوه حمل ونقل استفاده نماییم و رونق اقتصادي کشور نیز به 

میزان قابل توجهي به این روش حمل ونقل وابستگي دارد.
توسعه حمل ونقل دریایي با  همكاري نزدیك و مؤثر بین خطوط 
کشتیراني و دریانوردان از یك سو و بنادر به عنوان پایانه هاي دریایي 
از سوي دیگر محقق مي گردد و این دو الزم و ملزوم یكدیگرند. 
بدیهي است اگر در هر یك از این دو زمینه اشكاالت و نارسایي هایي 
بوجود آید، حمل ونقل دریایي با مشكل مواجه خواهد شد. البته 
عوامل بسیاري نیز در توسعه و ارتقاي سیستم حمل ونقل دریایي دخیل 
مي باشند که از جمله آنها مي توان به میزان و حجم سرمایه گذاري در 
توسعه و تجهیز بنادر و ناوگان )اعم از دولتي و خصوصي(، سیاست هاي 
اقتصادي، مالي، سطح تكنولوژي، تأمین انرژي، حفظ محیط زیست، 
مناسبات اجتماعي و ساختار جمعیت و تأمین منابع انساني و موارد 

دیگر اشاره نمود. 
ساله  چشم انداز20  تحقق  راستاي  در  و  کنوني  مقطع  در 
جمهوري اسالمي ایران توسعه زیر ساخت ها، تجهیزات و ناوگان 
حمل و نقل دریایي مي بایست به طور جدي و همسو با توسعه 
پایدار با رویكرد دوستدار محیط زیست دریایي دنبال شود. زیرا 
با گذر از شرایط رکود و آغاز مجدد دوران رونق اقتصادي، 
کشورهایي که از زیرساخت هاي مورد نیاز برخوردار باشند 
مي توانند سهم بیشتري در بازار حمل و نقل و تجارت بین المللي 
دریایي را نصیب خود سازند. سازمان بنادر و دریانوردي به 
عنوان متولي حمل ونقل دریایي کشور با بهره گیري از توان و 
امكانات اجرایي و اقتصادي کشور و مشارکت بخش خصوصي و 
تجهیز منابع مورد نیاز در این زمینه اقدامات الزم را به عمل 
آورده است تا در کوتاه ترین زمان ممكن به جایگاه مطلوب خود 
در حمل ونقل دریایي بین المللي نایل آییم و بنادر کشور جزء 
گردند.حمل ونقل  محسوب  جهان  بنادر  توسعه یافته ترین 
دریایي به دلیل ماهیت و اقتصادي بودن به عنوان حمل ونقل 
پاک در توسعه پایدار، از سه جنبه اجتماعي، زیست محیطي و 
اقتصادي کمك مي کند، که براي تحقق این مهم حفظ ایمني، 
حفاظت محیط زیست، انجام عملیات کارآمد، امنیت و حفظ منابع 
از جمله حوز ه هایي هستند که باید مورد توجه و اهتمام جدي قرار 
گیرد.از آنجا که رشد حمل و نقل دریایي به عنوان یك امر زیربنایي 
در توسعه پایدار و رشد آتي اقتصاد جهاني ضروري است، سازمان 
بنادر و دریانوردي به عنوان یك سازمان پیشگام و پیشرو  این 
ارتقای  بین المللي،  استانداردهاي  اعمال  از طریق  را  موضوع 
همكاري هاي فني، اتخاذ سیاست هاي ملي حمل ونقل دریایي و 
تعیین چارچوب هاي الزم براي یك سیستم حمل ونقل دریایي 

پایدار دنبال مي نماید.
امید است جامعه دریانوردي کشور با همگرایي و انسجام بیش از 
پیش به سوي اهداف کالن در افق 1404 جمهوري اسالمي ایران، 

گام بردارد.
 سید عطاء اله صدر
معاون وزیر راه و شهرسازي
 و مدیر عامل سازمان بنادر و دریانوردي

    Unpolluted Transportation
Sustainable Development
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 The United Nations (UN), via the International Maritime
 Organization (IMO), created the World Maritime Day to celebrate
 the efforts of international maritime community. As a member of
 maritime community, Ports and Maritime Organization of Islamic
 Republic of Iran (PMO) also celebrates the efforts of maritime
community and presents various maritime activities in this day.
 To emphasize on the importance of sustainable development as the
 main basis of international maritime transportation, IMO has
 launched this year’s World Maritime Day theme: “Sustainable
 Development: IMO’s Contribution beyond Rio+20”. Selecting this
 name after the United Nations Conference on Sustainable
 Development that was held in Rio de Janeiro (Brazil) confirms the
 importance of marine environment and marine environment
 protection. After this conference, all nations engaged in sustainable
 development goals considered environment protection as one of
their development programs.
 There are some conventions and protocols on environmental
protection as follow:
 International Convention on Oil Pollution Preparedness, Response,
and Co-operation (OPRC 1990)
 International Convention for the Prevention of Pollution from Ships
(MARPOL)
 Protocol on Preparedness, Response, and Co-operation to Pollution
 Incidents by Hazardous and Noxious Substances (OPRC-HNS
Protocol)
 Islamic Republic of Iran has joined to all above-mentioned
 conventions and protocols which are most important international
agreements on marine environment protection.
 It is obvious that with scientific and technological advancement s
 during last 20 years, maritime safety and security is also improved.
 However, new technologies require new safety and environmental
 standards. Equipments, standards, and training methods also should
 be updated so that maritime accidents, casualties, and financial loses
 can be minimized, controlled, and even prevented. In any case,
 marine environment protection should be the priority of all institutes
that use the seas and marine environment.
 In addition to comprehensive and inclusive maritime standards
 which consider marine environment protection in terms of
 international conventions, guidelines, and regulations in various
 areas of training, shipping and maritime management, classification
 societies, vessels, workshops, shipyards, and so; mariners and
 seafarers also play a very important and key role in the protection of
 marine environment. Iran is also a very active player at international
 level and its experts and representatives play a very active role in
 developing these regulations, legislations, and standards via active
 participation in international meetings, especially expert meetings
of IMO.
 It is noteworthy that the Persian Gulf region is identified as marine
 protected area and Iran plays a vital role in prevention and control of
 pollution in this important area; technical seize of Indian tanker by

Iran is a good example in this respect.
 As the cheapest, most efficient, safest, and even cleanest
 transportation mode, maritime transportation is in charge of about
 90 percent of global trade; so, it is the main basis for international
trade all over the world, even in land-locked countries.
 Fortunately, because of its geographical position, Iran has direct
 access to seas and international waters; therefore, this country is able
 to use maritime transportation system as the main tool for achieving
economic prosperity.
 Development of maritime transportation industry requires the close
 and effective co-operation of shipping lines and seafarers on one
 hand and ports from other hand and in the case of problems and
 shortcomings in each of these two aspects, maritime transportation
will be difficult.
 Of course, there are many factors that affect maritime transportation
 system like the volume of investment in the development and
 equipping the ports and shipping fleets (both in public and private
 level), finance and economic policies, technological issues, energy
 supply, environmental protection, social relations, population
structure, human resources, etc.
 In the current situation, to achieve the goals of Iran’s 20-year vision
 plan as well as environmental sustainability, it is of a great importance
 to develop the equipments, infrastructures, and maritime
 transportation fleet. Because, by the end of global economic crisis
 and beginning of economic boom, the nations that have required
 infrastructures can gain more market share in international
 maritime trade.
 As the responsible entity for maritime transportation of Iran,
 PMO use all administrative and economic potentials of the
 country as well as private sectors to achieve a desirable position
 at the international level and develop most advanced ports of the
world within the shortest possible time.
 Because of its economic nature, maritime transportation as the
 cleanest mode of sustainable transport is very helpful from social,
 environmental, and economic standpoints and it is very important
 to consider safety, security, environmental protection, efficient
 operation, and natural resources protection to have an optimum
 maritime transport system.Because of the importance of
 development of maritime transportation industry as an
 infrastructural issue in sustainable development and global
 economic growth, PMO as a pioneer and leader organization applies
 international standards, improves technical co-operations, adopts
 national maritime policies, and creates new frameworks to develop
a sustainable maritime transportation system.
 Finally, Iran’s maritime community hopes to achieve the goals of
 Iran’s 20-year vision plan by more and more co-operation and
    integration.

   Seyed  Ataollah Sadr 
General Manager of

 Port s & maritime Organization

    Unpolluted Transportation
Sustainable Development
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كوجي
 سوكي میزو

در آینده، توسعه و پیشرفت های بشر نه تنها باید پاسخگوي نیازهاي کنوني، بلكه باید 
نیازهاي نسل آتي را نیز پاسخگو باشد. به عبارت دیگر، توسعه بشري باید پایدار 

باشد. 
سازمان ملل با ایفاي نقش جهاني خود، تالش های جهاني را براي عینیت بخشیدن 

به ایده و مفهوم توسعه پایدار هدایت می کند. 
یكي از نقاط عطف چشمگیر و مهم در رسیدن به توسعه پایدار، سال گذشته با 
 )Rio+20( ًبرگزاري کنفرانس سازمان ملل در خصوص توسعه پایدار یا اصطالحا
پایه گذاری شد که 20 سال پس از برگزاری نخستین کنفرانس در همان شهر برگزار 

شده بود. 
یكی از نتایج اصلی کنفرانس Rio+20 این بود که کلیه کشورهای عضو برای شروع 
فرایند توسعه پایدار توافق کردند. به همین منظور شعار روز جهاني دریانوردي سال 

2013»توسعه پایدار: نقش IMO پس از Rio+20« انتخاب شد. 
زنجیره توزیع جهاني، یكي از عوامل اصلي در پیشرفت های آتي به شمار می رود و 
مكانیسم پیچیده ای است که امكان اقتصاد وابسته به داخل امروز را به یك اقتصاد 
جهاني فراهم می آورد. بخش دریایي نقطه اتصال اصلي و حیاتي در این زنجیره 

است. 
بخش حمل ونقل دریایي به عنوان تنها روش حمل ونقل جهاني، مقرون به صرفه و 
عامل  صنعتي،  محصوالت  و  غذایي  مواد  انرژي،  حمل  براي  اطمینان  قابل 
تعیین کنند ه ای در توسعه پایدار محسوب می شود و سیستم حمل ونقل دریایي باید 
مطمئن شود که توسعه در بخش دریا به صورت پایدار باشد. منظور من از توسعه پایدار 
در صنعت کشتیراني، نه تنها عملیات کشتي ها بلكه کلیه فعالیت هایي که براي 
حمایت از کشتیراني مهم هستند را دربر می گیرد. فعالیت هایي نظیر راه اندازي 
سیستم های مدیریت ترافیك دریایي و سیستم های ارتباطات جهاني، بنادر و 

حمل ونقل چندوجهي همه از اجزاي این صنعت چندجنبه ای به شمار می روند. 
همچنین خدماتي نظیر ساخت و طبقه بندي کشتي، ثبت و مدیریت کشتي، 
سرمایه گذاري، تعمیر و بازیافت کشتي، آموزش دریانوردان، همه از اجزاي این 
سیستم هستند؛ همانطور که سایر عملیات مانند خدمات جستجو و نجات، امنیت 
دریانوردي، گارد ساحلي و موسسات مجري قوانین دریانوردي و بسیاري دیگر از 
اجزاي آن هستند و همه آنها باید در تعیین و حصول به سیستم حمل ونقل پایدار 

دریایي نقش خود را ایفا کنند. 
سیستم حمل ونقل دریایي به سه ستون توسعه پایدار، یعني اجتماعي- زیست 
محیطي و اقتصادي کمك می کند. اما سؤال اینجاست که چگونه می توان مفهوم 
سیستم حمل ونقل دریایي پایدار را به یك واقعیت قابل لمس تبدیل کرد؟ نخستین 
گام این است که زمینه های وسیعي که دربرگیرنده پایدار بودن است را تعریف و 
تبیین کنیم. ایمني، حفاظت محیط زیست، عملیات کارآمد، امنیت و حفظ منابع از 

جمله حوزه هایي هستند که باید بر روي آنها تمرکز کنیم. 
من و همكارانم در دبیرخانه IMO با شرکاي صنعت دریانوردي و دیگران درخصوص 
مفهوم سیستم حمل ونقل دریایي پایدار کار می کنیم. در روز جهاني دریانوردي، 
از کلیه کشورها و سازمان هاي عضو و عالقه مند دعوت می کنم این موضوع را در 
قالب سمپوزیومي به بحث و گفتگو بگذارند. این ابتكار و پیشنهاد، سهم من در 

جشن روز دریانوردي امسال به حساب می آید. 
از آنجا که سیستم حمل ونقل دریایي براي توسعه پایدار و رشد آتي اقتصاد 
جهاني ضروري است، IMO به صورت پیشگام این موضوع را از طریق وضع 
استانداردهاي جهاني مناسب، ارتقای همكاري هاي فني و اتخاذ سیاست هاي 
ضروري ملي حمل ونقل دریایي و تعیین چارچوب هاي الزم براي یك سیستم 

حمل ونقل دریایي پایدار دنبال می کند. 
موضوع توسعه پایدار، نگراني ما را از دو جهت، هم در زمینه ظرفیت الزم براي 
سیستم های طبیعي زمین و هم چالش های اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي که 

بشر با آن روبه روست را برمی انگیزد. 
شعار روز جهاني دریانوردي امسال بر اهمیت سیستم حمل ونقل دریایي تأکید 
می ورزد و فرصتي را براي بحث و گفتگوي بیشتر در این خصوص فراهم 

می آورد. 

شعار روز جهاني 
دريانوردي 2013

ر   پایدا توسعه 
آیمو پس  نقش 
Rio+20 ز    ا  

پيام کوجي سوکي ميزو،
 دبيرکل سازمان بين المللي 

دریانوردي:
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WORLD  
MARITIME DAY 
A CONCEPT OF A SUSTAINABLE MARITIME 
TRANSPORTATION SYSTEM

 A message from the Secretary-General of the International Maritime
Organization, Mr. Koji Sekimizu
 In the future, mankind’s development must be able not only to meet the
 needs of the present, but also allow future generations to meet their own
needs. Our development must be sustainable.
 The United Nations is taking the global level role in pushing forward
efforts to give substance to the concept of sustainable development.
 A significant landmark on the road to sustainable development was laid
 down last year at the United Nations Conference on Sustainable
 Development (Rio+20) held in Rio de Janeiro, in June, 20 years after
the first of such conferences in the same city.
 One of the main outcomes of the Rio+20 Conference was the agreement
 by Member States to launch a process to develop Sustainable
Development Goals.
 The World Maritime Day theme for 2013 is “Sustainable Development:
IMO’s contribution beyond Rio+20”.
 Central to any future development is the global supply chain, the
 complex mechanism that enables today’s inter-dependent, global
economy to function. The maritime sector is a vital link in that chain.
As the world’s only really reliable, global, cost-effective and energy-
 efficient mass transportation method for energy, materials, foods and
 industrial products, maritime transport is central to sustainable
 development. And the maritime transportation system itself must,
therefore, ensure that its development is also sustainable.
 I include within this blanket term not just the operation of ships, but all
 the activities that are vital to support shipping. Activities such as the
 operation of maritime traffic management systems and global
 communication systems, ports and multi-modal connections are all
components of this multi-faceted sector.
 Also, shipbuilding and classification, ship registry and administration,
 ship finance, ship repairing, ship recycling, the education and training
 of seafarers, are all part of the system – as, indeed, are search and rescue

 services, maritime security agencies, coast guards and maritime law
 enforcement agencies and many others, too. They all have a part to play
 in defining and achieving a sustainable Maritime Transportation
System.
 The Maritime Transportation System already contributes
 significantly to the three pillars of sustainable development –
 social, environmental and economic. But how do we turn the
 concept of a sustainable Maritime Transportation System into
 something tangible? The first step is to identify some broad areas
 that we need to address if sustainability is to be achieved. Safety;
 environmental protection; efficient operation; security; and
 resource conservation are some of the main areas where we will
need to focus.
 My colleagues and I in the IMO Secretariat are working with
 industry partners and others on a concept of a sustainable
 Maritime Transportation System. On World Maritime Day, I will
 invite interested Member States and organizations to discuss the
 concept at a symposium.This initiative will be my own contribution
to celebrating this year’s World Maritime Day.
 And, because the Maritime Transportation System is so essential to
 the continued development and future growth of the world economy,
 IMO will continue to take the lead in supporting it with the
 appropriate global standards and by helping to promote, through
 technical co-operation, the necessary national maritime
 transportation policies and institutional frameworks for a
sustainable Maritime Transportation System.
 Our understanding of sustainable development today embraces a
 concern both for the capacity of the earth’s natural systems, and for
the social, economic and cultural challenges faced by humanity.
 This year’s World Maritime Day theme will highlight the importance
 of the Maritime Transportation System and provide an opportunity
to discuss this matter further.

 World
 Maritime Day
 2013:
 Sustainable
 Development:
 IMO’s
 contribution
 beyond
Rio+20
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اعالم حمايت انجمن بین المللی بنادر 
و لنگرگاه ها  از جامعه بندری و 

دريايی ايران 

پیام تبريک به وزير محترم راه و شهرسازی و 
مديرعامل سازمان بنادر و دريانوردی

پیام آقای” سوسو مو ناروس، دبیر کل IAPH )انجمن 
و  بنادر  سازمان  به  لنگرگاه ها(  و  بنادر  بین المللی 
دریانوردی )PMO( جمهوری اسالمی ایران در خصوص 

روز جهانی دریانوردی 2013”
بنده مفتخر هستم به نیابت از انجمن بین المللی بنادر و لنگرگاه ها، 
پیام خود در خصوص روز جهانی دریانوردی 2013 را به سازمان 

بنادر و دریانوردی ابالغ نمایم.
مطلع شدم که موضوع روز جهانی دریانوردی در سال 2013 
»توسعه پایدار: سهم IMO فراتر از RO+20« است و قطعا به 
سهم سازمان بنادر و دریانوردی در دستیابی به این هدف چشم 

امید دارد.
ضمن عرض تبریك و تهنیت صمیمانه به وزیر جدید راه و 
شهرسازی کشور شما، جناب آقای دکتر آخوندی و مدیرعامل 
سازمان بنادر و دریانوردی، جناب آقای صدر، برای توسعه و رفاه 
جامعه بندری و دریایی ایران در آینده بهترین آرزوها را دارم. 
جامعه دریایی و بندری ایران از طریق روابط قوی، همكاری و به 
اشتراک گذاری اطالعات که به حل وفصل مسایل مشترک، 
پیشبرد شیوه های پایدار و بهبود مستمر نحوه خدمات رسانی 
بنادر به صنایع دریایی کمك کرده است، پشتیبان و حامی 
قدرتمند IAPH در ترویج منافع بنادر سرتاسر جهان بوده 

است.
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نقش سازنده ایران 
در فعالیت های 
انجمن جهانی 
زیرساخت های 
حمل ونقل آبی

احترام ويژه به وزير جديد 
راه وشهرسازی و مديرعامل 
سازمان بنادر و دريانوردی

به عنوان دبیرکل پیانك –    انجمن جهانی زیرساخت های حمل ونقل آبی- بنده بسیار مفتخرم شانس این را دارم که به طور 
مستقیم این پیام کوتاه در خصوص روز جهانی دریانوردی را با شما در میان بگذارم.

در چنین روزی- در هفته پایانی ماه سپتامبر- بیشتر دولت های عضو IMO )سازمان بین المللی دریانوردی( تالش ها و 
همت دریانوردان و کشتیران های خود را جشن می گیرند.

اعضای پیانك در بیش از 80 کشور )به خصوص بخش های ملی پیانك در 22 کشور از این کشورها( به این جشن 
می پیوندند.

از میان این بخش های ملی، به خاطر نقش سازنده بخش ملی ایران در فعالیت های پیانك در زمینه مهندسی سازه های 
ناوبری دریایی و داخلی و مسایل زیست محیطی مربوطه، بنده تاکید ویژه ای روی این بخش دارم.

از این رو، برای وزیر جدید راه و شهرسازی جمهوری اسالمی ایران جناب آقای دکتر آخوندی و جناب آقای صدر، مدیرعامل 
سازمان بنادر و دریانوردی به خاطر پشتیبانی بسیار موثر آنها از بخش ایرانی پیانك احترام ویژه ای قایل هستم. .

در همین راستا می توان به همایش ICOPMAS به عنوان نمونه ای از تالش ایشان جهت گردهمایی متخصصان و تبادل 
دانش اشاره کرد. بنده امیدوارم که در آینده این همكاری پربار به نفع همه ذی نفعان دخیل ادامه پیدا کند.

لویيس ون شل
 دبيرکل پيانک

 

 

Dear Port&Sea Magazine reader, 

As Secretary-General of PIANC, the World Association for Waterborne 
Transport Infrastructure, I am very honored to have the opportunity to deliver 
this short message directly to you at the occasion of the World Maritime Day. At 
that day, the last week of September, most member states of the IMO, the 
International Maritime Organization indeed celebrate the efforts and endeavors 
of their seafarers and navigators. PIANC’s members in over 80 countries and in 
particular, PIANC’s National Sections in 22 of these countries join this 
celebration. Amongst those national sections, I want to emphasize especially on 
the Iranian section for their appreciated and constructive role in PIANC’s 
activities regarding maritime and inland navigation structural engineering and 
the related environmental matters. My full respect goes therefore also to the new 
Minister of Transport, HE Dr. A. Akhondi, and to the General Director of PMO, 
Mr A. Sadr, for their highly appreciated support towards the Iranian section of 
PIANC. In that regard I kindly refer to the ICOPMAS Conferences as an 
example of bringing experts together and exchanging mutual knowhow. 

I do hope that in the future this fruitful co-operation will continue for the benefit 
of all parties concerned. 

Sincerely yours, 

Louis Van Schel, Civ. Eng. 

Secretary-General PIANC  GENERAL    MANAGER

لوئیس 
ون شل

General     Manager
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روز جهانی دریانوردی یك روز مهم 
است. در چنین روزی سعی ما بر این 
است که توجه عموم مردم و دولت ها 

را به وابستگی آنها به دریا و افرادی که 
در دریا به خدمت مشغول هستند، 
جلب نماییم. دریا در کنار مواهب 
بیشماری که دارد، امكان حمل ونقل 
دارو، سوخت، مواد غذایی، مواد معدنی، 

ارتباطات راه دور، فعالیت های تفریحی و 
گردشگری که منبع تولید ثروت کالن 
برای کشورهاست و در اصطالح اقتصاد 

آبی نامیده می شود را مهیا می نماید.
بین المللی  سازمان  اصلی  نقش 
هیدروگرافی، ایجاد اطمینان از این 
موضوع است که دریاها، اقیانوس ها و 
آب های ساحلی جهان به دقت و درستی 
مورد مطالعه قرار گرفته و نموداربندی 
حیاتی  اهمیت  از  امر  این  شده اند. 
برخوردار است، چراکه انجام هرگونه 
فعالیت انسانی در دریاها به برخورداری از 
نقشه ها و نمودارهای خوب بستگی دارد. 
متاسفانه در این زمینه هنوز کارهای 
بسیاری برای انجام دادن وجود دارد.  
نقشه هایی که ما از ماه و مریخ در اختیار 
داریم خیلی بهتر از آنهایی است که از 
بسیاری از دریاها و خطوط ساحلی 
جهان داریم. به همین دلیل من امید 
دارم که جمهوری اسالمی ایران به عنوان 
یكی از اعضای فعال IHO از طریق 
امر  در  پیشرو  و  فعاالنه  مشارکت 
هیدروگرافی در سطح ملی، منطقه ای و 
بین المللی IHO به کمك شایان توجه 

خود به ما ادامه دهد.
موناکو، سپتامبر 2013

رابرت وارد ، رئيس سازمان 
بين المللی هيدروگرافی

رابرت وارد خواستار 
مشارکت فعاالنه 
ایران در سازمان 

المللی  بین 
هیدروگرافی شد

رابرت
 وارد
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پیام دانشگاه دریانوردی جهانی به سازمان بنادر و دریانوردی جمهوری اسالمی ایران
دانشگاه دریانوردی جهانی مفتخر است که روز جهانی دریانوردی 2013 را با بهترین آرزوها به سازمان بنادر و دریانوردی جمهوری اسالمی ایران تبریک عرض 

نماید.
همانطور که می دانیم، موضوع امسال »توسعه پایدار: سهم IMO فراتر از RIO+20« است. توسعه پایدار کلید همه موفقیت هاست، خواه در یک سازمان 
کشتیرانی، خواه در یک دانشگاه. هم سازمان بنادر و دریانوردی ایران و هم WMU )دانشگاه جهانی دریانوردی(برای موفق بودن باید مبنای فعالیت های خود 

را مسوولیت اجتماعی و اهمیت به محیط زیستی که در آن فعالیت می نمایند، قرار دهند.
سرمایه گذاری روی آموزش و پرورش شاید یکی از بهترین روش هایی است که این سازمان ها می توانند به موجب آن تعهد خود به پایداری و کیفیت را نشان 

دهند. فقط با برخورداری از نیروی کار متخصص است که هر سازمان می تواند به پتانسیل واقعی خود برسد و خود را بهترین نشان دهد.
تاکنون 82 دانشجوی ایرانی در مقطع کارشناسی ارشد در رشته امور دریانوردی از WMU فارغ التحصیل شده اند که اکثریت آنها از کارکنان سازمان بنادر 
و دریانوردی به شمار می روند. این تعداد بسیار قابل توجه است و نشان دهنده تعهد سازمان بنادر و دریانوردی به باالترین کیفیت ممکن و همچنین پایداری 

است. ما از اینکه در این زمینه با سازمان بنادر و دریانوردی همگام بوده ایم خوشحالیم و مشتاقانه در انتظار همکاری نزدیک با این سازمان هستیم..
 پروفسور بورن شرو )Bjron Kjerfre( رییس دانشگاه جهانی دریانوردی

تعهد باالی سازمان بنادر 
و دریانوردی به توسعه پایدار

MESSAGE TO THE PORTS & MARITIME ORGANIZATION OF IRAN 
from

THE WORLD MARITIME UNIVERSITY 

On the occasion of World Maritime Day 2013, the World Maritime University is delighted to offer its 
very best wishes to the Ports & Maritime Organization of Iran. 

As we know, the theme for this year is: Sustainable Development: IMO's contribution beyond 
Rio+20. Sustainable Development is the key to all success, whether in a shipping organization or a 
university. To be successful organizations, both the PMO and WMU must base our activities on 
corporate social responsibility and care for the environments in which we operate. 

Investment in education is perhaps one of the best ways that organizations can demonstrate their 
commitment to sustainability and quality. Only with the best-educated work force can any 
organization reach its true potential and show itself to be the best in its field. 

82 students from Iran have now graduated from WMU’s Master of Science in Maritime Affairs 
program, the vast majority employees of the Ports & Maritime Organization. This is a very significant 
number, which shows the PMO’s commitment to the highest possible quality and to sustainability. 
We are delighted to be the PMO’s partner in this enterprise, and we look forward to working for 
closely together in the future. 

Professor Björn Kjerfve, Ph.D. 
President

بورن شرو
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هورن لند  ،خواستار عضویت ایران در انجمن بین المللی بهداشت دریانوردی شد.
برای تضمین سالمت دریانوردان و برخورداری از یک نیروی کار سالم در عرشه کشتی به همکاری بین المللی نیاز است.

دریانوردان انسان هایی خاص هستند؛ بنابراین محل کار آنها نیز خاص است. دریانوردان برای مدت زمانی طوالنی با تعداد افرادی محدود و در مكانی 
معین در نزدیكی یكدیگر زندگی می کنند، بر چالش های زندگی در اقیانوس قایق می آیند و بیشتر کاالهای موجود روی کره زمین را حمل کرده و به 
دور از خانواده هایشان زمان را سپری می کنند. این افراد اغلب به خدمات بهداشتی معمول و مرتب دسترسی ندارند و تخلیه آنها در صورت ابتال به 
بیماری های شدید یا حادثه دیدگی فقط گاهی اوقات امكان پذیر است. در مقایسه با سایر مشاغل ساحلی، دریانوردان به شدت در معرض حوادث و 
صدمات قرار دارند و هم در دریا و هم در بندر سالمت آنها در معرض انواع و اقسام ریسك ها قرار دارد. ویژگی چندملیتی و جهانی این صنعت لزوم وجود 
همكاری بین المللی برای بهبود شرایط تاثیرگذار بر سالمت دریانوردان را آشكارتر می سازد. دریانوردان اصل اساسی صنعت کشتیرانی هستند. این افراد 
نیروی کاری هستند که بدون آنها کشتیرانی امكان پذیر نخواهد بود. توان کاری آنها به وضعیت سالمتی آنها بستگی دارد. پرواضح است که همه افراد 
دخیل در صنعت کشتیرانی باید به بهبود وضعیت سالمت دریانوردان اهمیت دهند؛ خود دریانورد، جامعه دریانوردان، مالكان کشتی ها، عموم مردم 
که طالب حمل ونقل امن و مطمئن کاالها هستند و حتی موسسه های ذی نفع در سود و ضررهای مالی، بیمه و نهادهای مسوول در صنعت 

کشتیرانی.
به منظور بهبود و تضمین سالمت جامعه دریانوردان، باید به خاطر داشته باشیم که زنجیره ای طوالنی از عواملی که باید مدنظر قرار دهیم وجود دارد 

)هر حلقه این زنجیره و روابط میان حلقه های مجاور به سطح آگاهی، همكاری ها و دستاوردهای ما بستگی دارد(.
احتمال ابتال به بیماری دریانوردان در طی مدت کار در دریا به شدت باال است، بنابراین انجام آزمایش های پزشكی دقیق برای انتخاب افراد صحیح 
جهت کار در دریا ضروری است. شرایط زندگی و کار روی عرشه کشتی نباید سالمت دریانوردان را به خطر بیندازد و شرایط یك زندگی سالم حتی در 
روی عرشه نیز باید فراهم باشد. در صورت ابتال به بیماری یا وقوع حادثه، افسر مسوول مراقبت های پزشكی باید بداند که چه کاری الزم است انجام دهد. 
تجهیزات پزشكی و داروهای تاریخ مصرف دار باید به مقدار کافی در دسترس باشد. وجود دستورالعمل های پزشكی به زبانی که برای افراد حاضر در 
عرشه قابل فهم باشد، ضروری است؛ در این دستورالعمل ها باید نحوه مدیریت بیماری ها و جراحات با استفاده از تجهیزات پزشكی موجود در کشتی و 
مهارت افسر مسوول مراقبت های پزشكی بیان شده باشد. تجهیزات ارتباطی باید به درستی کار کنند و یك پزشك همزمان با دریانوردان باید در مرکز 
خدمات درمانی از راه دور دریایی حاضر باشد و با نزدیك ترین مرکز خدمات جستجو و نجات همكاری کند. در صورت نیاز به تخلیه و نجات پزشكی، 
بیمارستان ساحلی باید بداند چگونه با دریانوردانی که از ملیت های مختلف هستند رسیدگی کند و یك سرویس بازگشت امن باید مهیا باشد و دریانورد 
را به خانه بازگرداند. فرد دریانورد نباید فراموش شود و مهارتش هدر رود؛ باید توانبخشی صورت گیرد و امكان بازگشت دریانورد به کار در دریا مورد 
بررسی واقع شود. همه ما باید با هم همكاری کنیم؛ مقامات مسوول دریانوردی و بهداشت کشورهای دریانورد، کارفرمایان و کارکنان گرفته تا آژانس های 

سازمان ملل متحد و همچنین سازمان های دریانوردی، شرکت های بیمه، نهادهای خدمات و سازندگان کشتی و غیره.
انجمن بین المللی بهداشت دریانوردی )IMHA( تنها انجمن بین المللی است که به طور انحصاری بهداشت دریانوردی را مورد توجه قرار می دهد. 
انجمن ما از متخصصانی با رشته های مختلف تشكیل شده است که با ایجاد رویكردهای بهتر برای حفظ سالمتی، ارتقای بهداشت و بهبود وضعیت 
درمان در سطح محلی و بین المللی به بهبود وضعیت سالمت دریانوردان کمك می کنند. نمایندگان ما در طول جلسات خود در آژانس های سازمان 

ملل متحد اغلب متوجه سهم مهم نمایندگان جمهوری اسالمی ایران و نظرات و مشاوره های عقالیی آنها شده اند. 
IMHA حمایت و پشتیبانی خود را از همه تالش هایی که در زمینه بهبود وضعیت سالمت دریانوردان صورت می گیرد، اعالم کرده است و در نظر دارد 
با مقامات مسوول جامعه دریانوردی ایران نیز مثل سایر فعاالن در صنعت کشتیرانی ایران در صحنه بین المللی به همكاری بپردازد. عضویت در انجمن 

ما برای همه افراد، گروه ها و سازمان هایی که در اهداف ما سهیم هستند، بالمانع است.
در روز جهانی دریانوردی ما به همه به خاطر آنچه که موفق به انجامش شده اند، تبریك می گوییم و از مشارکت آنها در این همكاری بین المللی برای 

بهبود وضعیت سالمت دریانوردان استقبال می کنیم؛ هنوز کارهای زیادی برای انجام دادن باقی مانده است.
 

دریانوردان 
سالم و 

نی  ا کشتیر
لم سا

 الف مگنه هورن لند ، ریيس 
انجمن بين المللی بهداشت 

دریانوردی
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PORT & SEAMAGAZINE

Horneland A M: Healthy Seafarers and Healthy Shipping 
The Port & Sea Magazine, Ports and Maritime Organization (PMO) of Iran, September 2013 

 

Healthy Seafarers and Healthy Shipping 
International cooperation is necessary to ensure seafarers’ health and a healthy work force on board 

Seafarers are special. So are their working places.  Seafarers work in a 24 hour society, with a few individuals working 
and living for prolonged periods close together, mastering the challenges of the oceans, transporting most of the goods 
on earth and separated from their families. They are often out of reach of regular health services and evacuation in the 
event of a severe illness or accident is only sometimes practicable. They have an increased risk of incidents and injuries 
as compared to the workers on shore and may be exposed to a wide range of health risks in the ports and on the seas of 
the world. The multinational and global character of this industry inevitably means that international cooperation is 
essential to improve the conditions influencing seafarers’ health. 

Seafarers are essential to shipping. They are the work force, without which there would be no shipping. Their working 
capacity is dependent on their health. It is obvious that all involved in shipping need to have an interest in improving 
seafarers health, regardless of their own focus – be it the individual seafarer, the community of seafarers, the ship-
owners, the public wanting safe and secure transport of goods and even institutions caring about financial profit and 
loss, insurance and liability in the shipping industry. 

To improve and secure good health for the seafaring population, we have to bear in mind that a long chain of factors 
needs to be taken care of – each link in the chain and the relations between adjacent links depend on our awareness, 
contributions and achievements.  

Seafarers may have an increased risk of falling ill whilst working at sea. Therefore, a quality medical examination to 
choose the right individuals for work on board is necessary. The working and living conditions on board should not 
harm seafarers’ health, while a healthy lifestyle should be made possible, even on board. In cases of illness or accident, 
the officer responsible for medical care should know what to do. Medical equipment, calibrated and maintained, as well 
as medicines in sufficient amount and not time expired should be available. Medical guides in a language that is 
understood on board are needed; they should give recommendations on the management of illnesses and injuries that 
are compatible with the medical equipment carried and the skills of the officer responsible for medical care. 
Communication equipment should work, and a doctor speaking the seafarer’s language should be on duty in an 
accessible Telemedical Maritime Assistance Service, which should work closely with the nearest SAR service. If 
medical evacuation should be needed, the hospital on shore should know how to handle seafarers from different nations, 
and a safe repatriation service should take over and bring the seafarer home. He or she should not be forgotten and their 
skills wasted; rehabilitation should be carried out and the possibilities for return to work at sea should be explored. 

We all have to work together – the maritime and health authorities of the seafaring nations, the employers and the 
employees, the UN agencies, as well as maritime organisations of different kinds, insurers, manning agencies and ship 
constructors, just to mention a few.  

The International Maritime Health Association (IMHA) is the sole international association concerned exclusively with 
Maritime Health. We are an association of professionals from a wide range of disciplines who are committed to 
improving the health of seafarers by developing better approaches to health protection, health promotion and health 
treatment both locally and internationally. 

During meetings at the UN agencies, our representatives have often seen that delegates from the Islamic Republic of 
Iran make important contributions, adding wise advice to the discussions. IMHA offers its professional support to all 
efforts to improve seafarers’ health, and look forward to work together with the Iranian maritime authorities as well as 
different parties of the shipping industry in Iran in an international context. Membership in our association is open to all 
who share our goals, individuals as well as groups and organisations.  

On the World Maritime Day we congratulate everyone on what has been achieved, and encourage their participation in 
international cooperation to improve the health of the seafarers. We still have a lot to do. 

Alf Magne Horneland 
President 
International Maritime Health Association  
www.imha.net

الف مگنه 
هورن لند
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دبیر خانه  هماهنگی 
؛  ارگان های دریایی  

برای  محلی 
اجماع نظر 

از جمله مهم ترین سازمان هاي بین المللي دریایي که از طرف سازمان ملل متحد و همچنین 
کنوانسیون 1982 حقوق دریاها   )UNCLOS  1982 (  به عنوان تنها مرجع ذي صالح در امور 
دریا و دریانوردي به ویژه ایمني، امنیت، حفظ محیط زیست دریایي کشتیراني کارآمد شناخته 
شده، سازمان بین المللي دریانوردي )IMO( است. این سازمان بین المللي از جمله مسوولیت ها 
و وظایف خود را اشاعه فرهنگ دریایي در حوزه هاي مورد نظر که به صورت بسیار فشرده و رسا 
در شعار آن سازمان منعكس است »ایمني، امنیت و کشتیراني کارا در دریاهاي پاکیزه« مي داند. 
در راستاي تحقق این هدف واال، آیمو از اوایل دهه 80 میالدي اقدام به برگزاري مراسمي تحت 
عنوان »روز جهاني دریانوردي« کرده و همه ساله هفته آخر سپتامبر را براي این منظور درنظر 
گرفته و از کشورهاي عضو درخواست مي کند در یكي از ایام این هفته، روز جهاني دریانوردي را 

جشن بگیرند.
در جمهوري اسالمي ایران نیز از اواسط دهه 60 خورشیدي سازمان بنادر و دریانوردي و به 
نمایندگي از طرف آن دفتر سازمان هاي تخصصي و بین المللي )که از طرف مرجع ملّي دریایي 
کشور در قالب معاونت امور دریایي براي تنظیم و تنسیق روابط سازمان با سازمان هاي بین المللي 
دریایي درنظر گرفته شده است( همه ساله این مراسم را با حضور مقامات ارشد لشگري و کشوري 
و مشارکت تمامي فعاالن دریایي از بخش دولتي، خصوصي و تشكل هاي مردم نهاد در قالب 

»دبیرخانه هماهنگي ارگان هاي دریایي کشور« برگزار مي کند.
»دبیرخانه هماهنگي ارگان هاي دریایي کشور« محملي است که با اجماع نظر ارگان هاي دریایي 
کشور طي قطعنامه دهمین همایش هماهنگي ارگان هاي دریایي کشور شكل گرفته و امور 
دبیرخانه اي آن در معاونت امور دریایي سازمان در دفتر سازمان هاي تخصصي و بین المللي انجام 
مي شود. در چارچوب این دبیرخانه عالوه بر پیگیري دایمي اجرایي شدن بندهاي قطعنامه 
همایش هاي ارگان هاي دریایي کشور و پیگیري امور دریایي مشترک بین ارگان هاي دریایي 
کشور در قالب کارگروه هاي تخصصي، همه ساله سه همایش مهم کشوري »همایش ارگان هاي 
دریایي کشور«، »همایش روز دریانورد« و »برنامه هاي هفته ملي دریانوردي و به ویژه در روز 

جهاني دریانوردي« برگزار مي شود.
از جمله رویكردهاي اساسي این همایش ها عالوه بر موضوعات تخصصي هر سال، اشاعه فرهنگ 
دریایي است. باتوجه به اینكه شغل دریانوردي از جمله مشاغل سخت در سطح دنیا به حساب 
مي آید، بنابراین جذب نیروهاي جوان به سمت این حرفه حساسیت ویژه اي پیدا مي کند و بر 
همین اساس سازمان بین المللي دریانوردي نیز براي جلب اقشار تحصیلكرده به این شغل 

کمپین هاي متعددي را راه مي اندازد.
جمهوري اسالمي ایران نیز از این قاعده مستثني نبوده و باعنایت به طول سواحل کشور در 
شمال و جنوب، از لحاظ جغرافیایي به عنوان یك کشور دریایي محسوب مي شود، اما از لحاظ 
فرهنگ عمومي کشور، شهروندان ایراني با دریا چندان مأنوس نبوده و حتي از جهاتي مي توان 
گفت به جز چند شهر ساحلي، سایر شهروندان این سرزمین با دریا بیگانه هستند. به همین دلیل 
و به منظور تشویق مردم به سمت دریا و آشنایي بیشتر با قابلیت ها و فرصت هاي نهفته در دریا و 
مشاغل دریایي و همچنین جلب توجه بیشتر دولتمردان به مزیت هاي نسبي دریا در رشد و 
توسعه کشور، دبیرخانه هماهنگي ارگان هاي دریایي کشور »استراتژي دریامحور« را تدوین و 
ارایه کرد تا هم مزیت نسبي دریا و فعالیت ها و مشاغل دریایي را به مسووالن امر گوشزد کند و هم 

جوانان و اقشار جویاي کار و پیشرفت را با این فرصت ها آشنا سازد.
دبیرخانه هماهنگي ارگان هاي دریایي کشور عالوه بر تدوین استراتژي اشاره شده، نسبت به 
تشكیل »کمیته اشاعه فرهنگ دریایي« نیز اقدام کرده است تا اقشار فعال در این حرفه را هر چه 
بیشتر به جامعه معرفي کرده و طیف هاي مختلف جامعه را با این قشر آشنا کند. از جمله 
فعالیت هاي فرهنگي که این کمیته دنبال کرده، تالش براي گنجاندن برخي از فعالیت هاي این 
بخش در کتاب هاي درسي مدارس و همچنین برگزاري جشنواره هاي دریایي در سطح عمومي 
جامعه،  به ویژه شهرهاي ساحلي و تهران بوده است. دفتر سازمان هاي تخصصي سازمان بنادر و 
دریانوردی در قالب دبیرخانه هماهنگي ارگان هاي دریایي کشور با چنین رویكرد و اهدافي 
چندسالي است که روز جهاني دریانوردي را در قالب »هفته ملي دریانوردي« برگزار می کند. 

امسال نیز برنامه هاي این هفته در قالب جدول زیر تدارک دیده شده است:

علی شفایی هریس- سرپرست اداره کل  سازمان های 
تخصصی و بين المللی سازمان بنادر و دریانوردی
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متولياسامي ایام هفتهایام هفته

دریانوردي، آموزش و پژوهش و اشتغالروز دوشنبه 92/7/1

سازمان بنادر و دریانوردي- پژوهشکده ملي اقیانوس شناسي- 
دانشگاه هاي دریایي کشور- سازمان هاي مردم نهاد- وزارت آموزش و 

پرورش- موسسه آموزشي کشتیراني و سایر موسسات آموزشي 
دریایي- انجمن صنفی دریانوردان تجاری ایران

شیالت ایران- اتحادیه تعاوني هاي صیاديدریانوردي، شیالت و منابع آبزيروز سه شنبه 92/7/2

سازمان بنادر و دریانورديجشن روز جهاني دریانورديروز چهارشنبه 92/7/3

دریانوردي، ناوگان ملي و تحوالت بین الملليروز پنجشنبه 92/7/4

شرکت کشتیراني جمهوري اسالمي ایران- شرکت ملي نفتکش 
ایران- سایر شرکت هاي کشتیراني از جمله شرکت کشتیراني 

والفجر- اتحادیه مالکان کشتي ایران- انجمن کشتیراني و خدمات 
وابسته- اتحادیه تعاوني هاي بار و مسافر و کشور- کشتیراني دریاي 

خزر

جامعه دریایي کشورشرکت در نماز جمعهروز جمعه 92/7/5

نیروي دریایي ارتش - نیروي دریایي سپاه - دریاباني ناجادریانوردي، ناوگان نظامي و مقابله با دزدي دریایيروز شنبه 92/7/6

دریانوردي، ایمني و حفاظت محیط زیست دریایي، گردشگري روز یکشنبه 92/7/7
پایدار دریایي

سازمان بنادر و دریانوردي- سازمان حفاظت محیط زیست دریایي- 
اتحادیه مالکان کشتي – موسسات رده بندی

انجمن مهندسي دریایي ایران- شرکت نفت فالت قاره- شرکت دریانوردي، صنایع فراساحل و مهندسي دریایيروز دوشنبه 92/7/8
مهندسي و ساخت تأسیسات دریایي- شرکت صدرا و دانشگاه ها

برنامه هاي هفته و ارگان هاي متولي طوري تنظیم شده است که همه مشاغل و دستگاه هاي متولي را دربر گرفته و عالوه بر جشن روز جهاني دریانوردي که با تولیت سازمان برگزار مي شود، همه ارگان ها 
و فعاالن دریایي نیز به نوعي بتوانند برنامه ها و مشارکت  خاص خودشان را داشته باشند و همچنین طیف گسترده تري از جامعه تحت پوشش و درمعرض این برنامه ها با هدف اشاعه فرهنگ دریایي 

قرار گیرند. همین برنامه ها در سطح کوچك تر با همین اهداف و رویكردها در تمامي بنادر کشور نیز برگزار مي شود.
در پایان، باعنایت به اهمیت و حساسیت کار فرهنگي، از مسووالن و مقامات عالي لشگري و کشوري به ویژه مقامات عالي دریایي کشور تقاضا دارد توجه ویژه اي به این موضوع و حوزه عنایت 

بفرمایند.
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روز جهانی دریانوردی مناسبتی است جهانی به پاس گرامیداشت و قدردانی از زحمات و تالش های طاقت فرسای جامعه 
دریانوردان، که در آن اهدافی چون توسعه فرهنگ دریایی، ارتقای ایمنی دریایی و رشد مستمر صنعت دریانوردی نیز دنبال 
می شود. به همین مناسبت ماهنامه »بندر و دریا« این فرصت را مغتنم شمرد تا در راستای اهداف یادشده، ویژه نامه ای را در 

چارچوب ذیل تنظیم نماید:
  دریافت دیدگاه و سیاست سکانداران اصلی بخش حمل ونقل دریایی کشور، وزیر محترم راه و شهرسازی و مدیرعامل 

سازمان بنادر و دریانوردی
    اخذ سیاست های سازمان ها و انجمن های مهم دریایی جهان نسبت به بحث توسعه پایدار با هدف تقویت تعامالت رسانه ای 

در حوزه بین الملل
    گفتگو با اعضای محترم هیات عامل و معاونان سازمان بنادر و دریانوردی به عنوان  سیاست گذاران مرجع اصلی دریایی 

کشور و انعکاس نظرات و سیاست های نظام برنامه ریزی، دریایی، بندری و فنی و مهندسی در حوزه سواحل و بنادر
     اخذ نظرات مخاطبان اصلی بخش حمل ونقل دریایی پیرامون »توسعه فرهنگ دریایی« با توجه به گروه های مخاطبین در 

هر یک از روزهای هفته ملی دریانوردی
    سایر اطالعات مفید و خواندنی مرتبط

امید است نتایج حاصل از تالش های همکارانم در ماهنامه »بندر و دریا« بتواند دستاوردهایی را پیش  روی سیاستگذاران و 
برنامه ریزان دریایی کشور قرار دهد تا گام های استوار و مؤثری در خصوص پیشبرد اهداف دریایی به ویژه در ارتباط با توسعه 

فرهنگ دریایی و تقویت پیوند مردم با دریا بردارند.
یونس غربالی مقدم
سردبیر

گفتگو
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ضمن تعریفی از توسعه پایدار، از منظر برنامه ریزی در بخش حمل ونقل دریایی بفرمایید 
که توسعه پایدار ناظر بر چه اموری است و چه مصادیقی بر آن حكمفرماست؟

اگرچه برخي از واژه ها به طور گسترده اي مورد استفاده اقشار مختلف مردم،  محافل 
گوناگون و رسانه هاي همگاني قرار مي گیرد، اما توجه و دقت نظر به عمق معنایي و ابعاد 

مفهومي آنها گاهي کمتر صورت مي گیرد.
شاید واژه هاي »توسعه« و »توسعه پایدار« از همین دست واژه ها باشد. در این ارتباط، 
درک کامل از واژه »توسعه« )Development( بدون در نظر گرفتن مفاهیم واژه هاي 
»رشد« )Growth( و »پیشرفت« )Progress( شاید تاحدودي میسر نباشد. به طور 
خالصه، صاحب نظران معتقدند هنگامي که ظرفیت ها، قابلیت ها و عملكردهاي هر یك 
از بخش هاي اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و سیاسي جامعه به تنهایي افزایش یافته و 
ارتقا یابد و یا به تنهایي مورد توجه قرار گیرد، در این صورت نگاه ما مبتني بر مفهوم 
»رشد« است. بر این اساس عبارت »رشد اقتصادي X درصدي«، در حقیقت بیانگر آن 
است که شاخص هاي اقتصادي یك جامعه )که معموالً میزان تولید و یا تولید ناخالص 
 X و غیره است( به یك مقداري افزایش یافته و یا رشد فرهنگي – GDP – داخلي
درصدي نیز به همین صورت ناظر بر افزایش و ارتقای میزان شاخص هاي فرهنگي یك 
جامعه به تنهایي است. اما هنگامي که بحث توسعه به میان مي آید، این واژه سه موضوع 
اساسي را همزمان بیان مي کند. اول اینكه در مفهوم »توسعه« هم بخش هاي مختلف 
جامعه )اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي، سیاسي و غیره( به طور همزمان و به صورت 
متوازن و مرتبط با یكدیگر رشد مي کنند )افزایش کمي(. دوم اینكه نه تنها کمیت 
بخش هاي مختلف جامعه رشد و افزایش مي یابد،  بلكه کیفیت بخش هاي مختلف جامعه 
نیز به طور همزمان، متوازن و مرتبط بهبود یافته و ارتقا مي یابد. سوم اینكه ترکیب 
همزمان رشد کمي و کیفي، متوازن و مرتبط بخش هاي مختلف جامعه، نوعي تحول را 
نسبت به وضعیت پیشین ایجاد مي کند، به طوري که عموماً تداعي معني »تحول« از واژه 
»توسعه« قابل انتظار است. به عبارت دیگر، واژه »توسعه« در ذات خود معني و پیام تحول 

را نیز دارد.
صرف نظر از نظریات مختلف »توسعه«، هم درخصوص معني )مقصد و هدف توسعه( و 
هم درخصوص نحوه دستیابي به آن )مسیر و روش توسعه(، یكي از دغدغه هاي اساسي 
که از حدود یكي دو دهه گذشته در سطح جهاني نمایان شده و مورد توجه نهادها و 
سازمان هاي ملي و بین المللي قرار گرفته، موضوع »اثرات جنبي« و »هزینه هاي اجتماعي 
و زیست محیطي« توسعه است. به این معني که هم انسان ها و هم کشورهایي که 
هم اکنون بر روي کره زمین زندگي مي کنند و بحق هم همگي به دنبال توسعه و پیشرفت 
هستند، در قبال تمامي نسل هاي آینده بشر تا پایان تاریخ مسوولند و باید طوري از منابع 
و محیط زیست کره زمین در راه توسعه و پیشرفت استفاده کنند که این منابع و این 
محیط زیست براي آیندگان نیز قابل بهره برداري باشد. توجه به این مهم منجر به 
شكل گیري مفهوم »توسعه پایدار« شد؛ یعني توسعه اي که طي فرآیند آن منابع کره 

زمین و محیط زیست آن براي استفاده نسل هاي آینده پایدار و پابرجا باقي بماند.
از سوي دیگر بیش از 90 درصد از کاالهاي تجارت جهاني توسط سیستم حمل ونقل 
دریایي در سطح جهان جابه جا مي شود و سواحل دریاها و اقیانوس هاي جهان نیز بستر 
حجم عمده اي از فعالیت هاي اقتصادي، صنعتي،  خدماتي، فرهنگي، ارتباطي، 
حمل ونقلي و از همه مهم تر، محل استقرار تعداد زیادي از شهرها و پایگاه زندگي بسیاري 
از مردم جهان است، لذا اهمیت حفاظت و حراست از رودخانه ها، دریاها، اقیانوس ها و 
سواحل جهان در جریان توسعه جهاني، ضرورت توجه به الزامات »توسعه پایدار« را به 

یك تكلیف جهاني تبدیل کرده است. 

برنامه های معاونت تحت مدیریت جنابعالی تا چه اندازه بر اساس اصول توسعه 
پایدار استوار است؟

  اقتصاد آبی و توسعه پایدار 
 در بستر آشتی ملی با دریا

حفاظت و حراست از محیط زیست آبي 
آب هاي  کشتیراني،  قابل  )رودخانه هاي 
سرزمیني، ملي و منطقه اي و ...( و سواحل 
کشور براي بهره برداري همه نسل هاي مردم 
این سرزمین حسب قوانین و مقررات جمهوری 
اسالمی ایران از مسوولیت هاي خطیري است 
که بر عهده سازمان بنادر و دریانوردي است، لذا 
معاونت توسعه مدیریت و منابع این سازمان به 
عنوان متولي طرح ریزي هاي بلندمدت و 
برنامه ریزي هاي کوتاه مدت بخش حمل ونقل 
دریایي،  موضوع توجه جدي به مسأله حفاظت 
از محیط زیست دریایي )ناشي از شناورها( و 
و  راهبردي  اهداف  در  را  کشور  سواحل 
برنامه هاي اصلي سازمان به طور ویژه لحاظ 
کرده است و تحقق اهداف پیش بیني شده براي 

آن را مسووالنه پیگیري مي کند.
بر این اساس این معاونت در ادامه فعالیت هاي 
دوره هاي قبل، براي نخستین بار موضوع 
حفاظت از محیط زیست دریایي و توسعه 
سواحل کشور را در بین رئوس اصلي اهداف 
کالن سازماني طي برنامه پنجم توسعه تثبیت 
را  آنها  اجراي  نیز  به طور سالیانه  و  کرد 

گفتگو با 
 محمد رضا 

امامی 

   محمدر ضا امامی -  معاون 
توسعه مدیریت و منابع 
سازمان بنادر و دریانوردی 
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برنامه ریزي و پایش مي کند.

در راستای تحقق شعار امسال آیمو، معاونت توسعه 
را در  اقداماتی  منابع سازمان چه  و  مدیریت 
انجام  تعریف شده  استانداردهای  چارچوب 

می دهد؟
خوشبختانه با عنایت به جایگاه و ارتباطات علمي و 
تخصصي بین المللي سازمان و برخورداري از نیروهاي 
مجرب و متخصص در این حوزه ها، اینگونه موضوعات 
همواره در چارچوب آخرین استانداردها و یافته هاي علمي 
جهاني پیگیري و محقق مي شود. در این ارتباط میزان 
قابل توجه منابع تخصیص یافته سازمان به موضوعات 
حفاظت از محیط زیست دریایي و کنترل و توسعه سواحل 
و بنادر کشور، شاهدي بر عزم جدي سازمان در این 
زمینه است.همچنین الزم به ذکر است که اصوال در 
شرایط امروز جهانی بحث پذیرش مسوولیت های 
اجتماعی توسط سازمان ها یكی از مؤلفه های توسعه 
پایدار به شمار می رود. در این ارتباط سازمان بنادر و 
دریانوردی نیز با پیوستن به کنوانسیون های بین المللی 
IMO به خوبی در مسیر پذیرش مسوولیت اجتماعی 

خود گام برداشته است.
از  جلوگیری  بین المللی  کنوانسیون های  پذیرش 
آلودگی ناشی از کشتی ها )MARPOL(، آمادگی، 
نفتی  آلودگی  برابر  در  همكاری  و  مقابله 
)OPRC1990(، پروتكل آمادگی، مقابله و همكاری 
در برابر سوانح آلودگی ناشی از مواد سمی و خطرناک 
OPRC-HNS، کنترل سیستم های ضدخزه بر روی 
کشتی ها )AFS(، کنترل و مدیریت آب توازن و 
رسوبات کشتی ها )BWM(، جلوگیری از آلودگی 
دریایی ناشی از دفع مواد زاید )LC1972( از جمله 
مواردی است که این سازمان را فراتر از سطح ملی به 

توسعه پایدار در سطح بین المللی متعهد می نماید.

در نهایت عالقه مند هستیم نگرش جنابعالی 
را در جهت چگونگی ایجاد پیوند مردم با 

دریا جویا شویم.
با توجه به اینكه حدود 5800 کیلومتر نوار ساحلی در 
کشور وجود دارد و از نظر موقعیت جغرافیایی شمال و 
جنوب کشور توسط آب احاطه شده است، لذا در نظر 
گرفتن این موارد موقعیت کشور را بسیار بااهمیت 
می کند. اگر کل مرزهای کشور را 8865 کیلومتر 
داشته باشیم، میزان 5800 کیلومتر نوار ساحلی  بیش 

از دو سوم از مرزهای کشور را تشكیل می دهد.
سوال این است:

- آیا به اندازه این درصد و اهمیت مرزهای آبی 
کار فرهنگی برای پیوند مردم با دریا صورت 

پذیرفته است؟
- آیا به همان اندازه که منابع مکتوب در ارتباط 
با خشکی در کشور در سطوح آموزش ابتدایی تا 
عالی وجود دارد، از منابع مرتبط با آب و اهمیت 

آن نیز خبری هست؟
مسلما توجه به بسترسازی فرهنگی و ایجاد یك 
حرکت »آشتی ملی با دریا« می تواند پایه های یك 
جهش مطلوب در مسیر رسیدن به افق متعالی 1404 
در حوزه دریا را مهیا کرده و انرژی بالقوه موجود در 
این حوزه برای توسعه کشور را آزادسازی و در 
نهایت در خدمت »اقتصاد آبی« و »توسعه پایدار« 

قرار دهد. 
تشكیل  با  نیز  دریانوردی  و  بنادر  سازمان  در 
نمایشگاه های عمومی، برگزاری مراسم سالیانه در 
نخستین  چاپ  دریایی،  مناسبت های  با  ارتباط 
سررسید با مضمون دریا و وقایع مرتبط، برگزاری 
سالیانه اردوهای ایام فراغت برای فرزندان پرسنل از 
ابتدایی تا دبیرستان و ... بسترهای الزم برای معرفی 
»اقتصاد آبی« در حال توسعه و گسترش می باشد که 

تاثیر باالیی در این زمینه دربر داشته است.
امید است شعار »آشتی ملی با دریا« به عنوان یك 
شعار پایه ای در جامعه مطرح و زمینه های عملیاتی 

شدن آن فراهم شود.

بیش از 90 درصد از 
كاالهاي تجارت جهاني 
توسط سیستم حمل ونقل 
دريايي در سطح جهان 

جابه جا مي شود و سواحل 
درياها و اقیانوس هاي 

جهان نیز بستر حجم 
عمده اي از فعالیت هاي 

اقتصادي، صنعتي، 
 خدماتي، فرهنگي، 

ارتباطي، حمل ونقلي و از 
همه مهم تر، محل استقرار 
تعداد زيادي از شهرها و 
پايگاه زندگي بسیاري از 

مردم جهان است
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؛  ر  پایدا توسعه 
ارگان های  نقش 

دریایی 

 سيد علی استيری- معاون امور دریایی سازمان 
بنادر و دریانوردی

  توسعه پایدار از منظر مباحث امور دریایی ناظر بر چه اموری است و چه مصادیقی بر آن 
حکمفرماست؟

توسعه پایدار فرایند تغییری است در استفاده از منابع، هدایت سرمایه گذاری ها، سمت گیری 
 توسعه فناوری و تغییر نهادی است که با نیازهای حال و آینده سازگار باشد. توسعه پایدار که از 
دهه1990بر آن تاکید شد، جنبه ای از توسعه انسانی و در ارتباط با محیط زیست و نسل های آینده 
است. هدف توسعه انسانی پرورش قابلیت های انسانی محسوب می شود. توسعه پایدار به عنوان 
یک فرایند که الزمه بهبود و پیشرفت است، اساس بهبود وضعیت و رفع کاستی های اجتماعی، 
فرهنگی جوامع پیشرفته  است و به لحاظ همه جانبه بودن آن باید موتور محرکه پیشرفت 
متعادل، متناسب و هماهنگ اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی تمامی جوامع و به ویژه کشورهای 
در حال توسعه باشد. در جهان امروز توسعه پایدار به عنوان یکی از ارکان اساسی در میان ملل 
شناخته شده است و اغلب کشورهای صاحب دریا )توسعه یافته و در حال توسعه( در راستای 
نیل به این آرمان اقدام به توسعه خط مشی و اتخاذ سیاست های راهبردی کرده اند. توسعه 
دریامحور پایدار در شرایطی که بهره برداری انسان از منابع طبیعی و دریاها به حداکثر رسیده و 
این سبب دگرگونی منابع، تخریب محیط زیست و چهره زمین در عصر حاضر شده است، همواره 
به برقراری تعادل میان بهره مندی انسان ها از دریا ها و اقیانوس ها و حفاظت از مح یط زیست در 
کره زمین اشاره می کند. با توجه به این مهم سازمان بین المللي دریانوردي نیز شعار روز جهانی 
دریانوردی سال 2013 سازمان آیمو را »توسعه پایدار: میزان مشارکت آیمو پس از کنفرانس 
Rio+20« تعیین کرده است. کنفرانس Rio نخستین بار در سال 1992 برگزار و دستور کار های 
جامع و کلی را در ارتباط با محیط زیست و توسعه مصوب کرد که در آن توصیه هایی برای صنعت 

دریانوردی و نقش IMO در این زمینه در نظر گرفته بود.
سازمان بین المللي دریانوردي با درک این مهم که حفاظت از محیط زیست به همراه پرورش 
نیروي انساني کارآمد و دانش محور، اساس توسعه پایدار است، براي هریک از اینها محورهایي را 
تعیین کرد. به لحاظ اهمیت توجه به محیط زیست دریایي سازمان بین المللي دریانوردي در 
 Change: A شعار سال 2009 خود را با عنوان ،Rio مهم ترین اقدام خود پس از کنفرانس
challenge for IMO too! Climateانتخاب کرد و از این راه کوشید رسالتي را که بر 
 IMO شانه های خود حس مي کرد، به دولت های عضو خود منتقل کند. در سال 2011 نیز
اقداماتی از قبیل تصویب شاخص طراحی کارایی انرژی، شاخص عملیاتی کارایی انرژی، و طرح 
مدیریت کارایی انرژی را به انجام رساند. این اقدامات بیانگر این است که این سازمان خود را مقید 
به اهداف توسعه پایدار زیست محیطی که در کنفرانس های Rio و Rio+20 مطرح و تاکید شده 

بود، می داند.
در جهان امروز توسعه پایدار به عنوان یکی از ارکان اساسی در میان ملل شناخته شده است و 
اغلب کشورهای صاحب دریا )توسعه یافته و در حال توسعه( در راستای نیل به این آرمان اقدام 
به توسعه خط مشی و اتخاذ سیاست های راهبردی کرده اند. توسعه دریامحور پایدار در شرایطی 
که بهره برداری انسان از منابع طبیعی و دریاها به حداکثر رسیده و این سبب دگرگونی منابع، 
تخریب محیط زیست و چهره زمین در عصر حاضر شده است، همواره به برقراری تعادل میان 
بهره مندی انسان ها از دریا ها و اقیانوس ها و حفاظت از محیط زیست در کره زمین اشاره 

می کند.
همچنین اگر بخواهیم توسعه دریامحور را از دیدگاه مراجع بین المللی و روش تحقق آن را از این 
منظر بررسی کنیم، سازمان بین المللی دریانوردی را در نظر می گیریم که ماموریت آن ایمنی و 
امنیت در کشتیرانی و جلوگیری از آلودگی دریایی ناشی از کشتی ها است. این سازمان توسعه 
دریامحور را در گرو پیشبرد اهداف خاصی می داند: از قبیل توسعه و اجرای استاندارد های جهانی 
کشتیرانی که سبب صرفه اقتصادی، حفاظت زیست محیطی، امنیت و ایمنی در حمل ونقل 
دریایی، ارتقای کارایی در مصرف انرژی با توجه به محدودیت منابع سوخت های فسیلی در 
جهان، کاهش و کنترل تولید گازهای گلخانه ای در کشتی ها و جلوگیری از گرمایش زمین و 

دستیابی به انرژی پاک می شود.
بومی سازی فناوری، صنعت و تولیدات جهت دستیابی بر حداکثر خوداتکایی و عدم وابستگی، 
پیشتازی در تولید علم و فناوری، تولید ثروت ملی، بهره برداری حداکثری از منابع دریایی 
مشترک و بین المللی، اشراف بر امور دریاهای ملی و بین المللی و رعایت حداکثری کرامت و رفاه 
سرمایه های انسانی و تحقق آموزش های حرفه ای در سطح جهان از اصول و ارزش های حاکم بر 

توسعه دریامحور به شمار می رود.
   برنامه های معاونت امور دریایی تا چه اندازه بر اساس اصول توسعه پایدار استوار است؟

دست یافتن به جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری در سطح منطقه و جهان از اهم موارد سند 
چشم انداز جمهوری اسالمی ایران در افق 1404ه.ش است. در این راستا در قانون برنامه پنج ساله 

گفتگو 
با    سید 

 علی استیری 
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تمام تالش همكارانم در 
معاونت دريايي چه در 
مركز و چه در بنادر بر 

اين پايه استوار است تا 
بین محیط زيست و 

فعالیت های دريايي 
تعامل سازنده ايجاد 
كنند؛ بدين معنا كه 

كمترين آسیب به محیط 
زيست وارد شود

پنجم نیز این هدف با رویکرد توسعه دریامحور به طور مناسبی در نظر گرفته 
شده است. از آنجاکه از نقطه نظر صنعت حمل ونقل دریایی کشورمان دارای 
بزرگ ترین ناوگان تجاری در خاورمیانه و بزرگ ترین ناوگان نفتی در جهان 
به شمار می رود، رسیدن به این هدف برای تحقق سند چشم انداز محقق 

شده است.
  در راستای تحقق شعار امسال آیمو معاونت امور دریایی چه اقداماتی 
انجام داده و چه استانداردها یا توصیه هایی را برای مخاطبان اصلی خود 

)مالکان شناورها و بهره برداران از فعالیت های دریایی( دارد؟
هم اکنون کشور ما بیش از 188 میلیون تن ظرفیت تخلیه و بارگیری در 
بنادر بازرگانی، بیش از 7/5 میلیون TEU ظرفیت کانتینری و بیش از 13 
میلیون نفر ظرفیت مسافری در بنادر و اسکله های مسافری برخوردار است، 
به طوری که در سال های گذشته هم در حوزه ظرفیت سازی و هم در حوزه 
عملکرد و بهره برداری از ظرفیت های ایجادشده رشد بسیار خوبی داشته 

است. 
در زمینه نیروي انساني بخش دریا نیز مي توان اظهار داشت که دریانوردان 
ایراني در جهان در زمره نیروهاي باکیفیت بوده و برنامه هاي تربیتي آنها در 
کشور با رشد و توسعه ناوگان هماهنگي تنگاتنگ دارد و در این زمینه 
جمهوري اسالمي ایران با تالش کادرهاي آموزشي خود توانسته بیش از 
پیش وابستگي به نیروهاي دریانورد خارجي را کاهش دهد. در واقع توسعه 
پایدار که از دهه 1990 بر آن تاکید شد، جنبه ای از توسعه انسانی و در ارتباط 
با محیط زیست و نسل های آینده است. هدف توسعه انسانی پرورش 

قابلیت های انسانی محسوب می شود.
معاونت دریایي براي تحقق شعار سال سازمان بین المللي دریانوردي مسایل 
و موضوعات مربوط به ایمنی، امنیت و حفظ محیط زیست دریایی و توسعه 
پایدار منابع انسانی، نقش بنادر در توسعه پایدار کشور از طریق جذب 
بنادر  افزایش رقابت پذیری کاال و خدمات، جایگاه  سرمایه گذاری و 
توسعه یافته و نسل سوم در مدیریت زنجیره تامین و نیز نقش حمل ونقل 
دریایی در اقتصاد مقاومتی و توسعه راهکار های ملی و بین المللی در مصرف 

بهینه سوخت مورد بررسی و توجه قرار می گیرند.
همچنین انسجام ارزیابی سوانح دریایی و راهکارهای به کار گیری  درس های 
آموختنی از سوانح دریایی جهت پیشگیری از وقوع سوانح آتي و نیز اصالح 
فرآیندهاي مدیریتي و عملیاتي از جمله اقداماتي است که معاونت دریایي 

در دستور کار خود در نیل به اهداف توسعه پایدار در نظر گرفته است.
از  بهره برداران  و  مالکان شناورها  با  تعامل سازنده  معاونت دریایی، 
فعالیت های دریایي با برنامه ریزي های هدفمند و نظارت بر روند اجراي 
قوانین ملي از یک طرف و از سوي دیگر اجراي کنوانسیون ها، قطعنامه ها و 
سایر اسناد الزام آور سازمان بین المللي دریانوردي را در دستور کار خود 

دارد.
بنابراین سازمان بنادر و دریانوردي تمام تالش خود را براي تربیت نیروهاي 
کیفي براساس کنوانسیون STCW معطوف کرده و ایران همواره یکي از 
فعال ترین کشورها در زمره منابع انساني دریانورد بوده است. از سوي دیگر 
سازمان بنادر و دریانوردي در برنامه کاري خود بر نوسازي ناوگان سنتي 
تأکید کرده و استانداردهاي بین المللي را همواره در ساخت و بهره برداري 
شناوران جدید،  مدنظر قرار داده و با اعمال نظارت بر آنها توانسته است  از 
کیفیت آنها، اطمینان حاصل کند. تعامل بین محیط زیست دریایي و 
فعالیت هاي حمل ونقل دریایي همواره با چالش تخریب محیط زیست 
دریایي همراه است. معاونت امور دریایي با درک این مهم اقدامات الزم از 
جمله اجراي موثر کنوانسیون هاي سازمان بین المللي دریانوردي را به کار 
مي گیرد و تمام تالش خود را براي جلوگیري از آلودگي هاي زیست محیطي 
دریایي به ویژه آلودگي نفتي، معطوف مي کند. در زمینه اجراي مطلوب 
اهمیت خاصي  از   OPRC/HNS و   MARPOL کنوانسیون هاي 

برخوردارند.
   نگرش جنابعالی در جهت ایجاد پیوند بین دریا با مردم با توجه به این دو 

سوال  چیست؟
الف(با توجه به حوزه مسوولیت جنابعالی برقراری این پیوند چگونه بوده 

است؟
معاونت دریایي با برگزاري همایش هایي مانند جشنواره ها روز جهاني 
دریانورد )که اختصاص به کارکنان بخش دریایي دارد( و برنامه ریزي و 

هدایت همایش ارگان هاي دریایي، فضایي جدید براي ارتقای 
همکاري بین حوزه های مختلف در صنعت دریا و دریانوردي به 
وجود می آورد که حاصل آن توجه به منابع انساني باتوجه به نقش 

مؤثر منابع انساني در ارتقای ایمني دریانوردي است و امکان بحث 
پیرامون آموزش علمي دریانوردان و تربیت منابع انساني دریانورد را 
این  پیش روي  چالش هاي  و  کار  کنوانسیون  مفاد  به  باتوجه 
کنوانسیون، با هدف ایجاد و افزایش انگیزه در دریانوردان در جهت 

حفظ محیط زیست دریایي میسر می سازد.
از سوي دیگر بهره برداری پایدار از منابع، ثروت ها و قابلیت های دریا 

به خودی خود یک مسأله چالشی و دغدغه برانگیز است. از یک طرف 
گروهی معتقد به ضرورت افزایش تسری هر چه بیشتر فعالیت های 

اقتصادی به دریاها برای بهره برداری از ذخایر و قابلیت های دریا هستند. 
این گروه اعتقاد دارند که با توجه به انفجار جمعیتی، روی آوردن به ذخایر و 
منابع دریاها و بهره برداری اقتصادی از آنها الزامی و ناگزیر است. در طرف 
دیگر گروهي معتقدند که بهره برداری انسان از دریا سبب افزایش احتمال 
حوادث صنعتی و تخریب محیط زیست می شود که پیامد های ناگواری را از 
حیث تغییر اقلیم در جهان به بار می آورد. پیوند این دو که در واقع تضاد در 
نگرش افراد است، از جمله چالش های اصلي معاونت امور دریایي محسوب 
می شود. با این وجود تمام تالش همکارانم در معاونت دریایي چه در مرکز و 
چه در بنادر بر این پایه استوار است تا بین محیط زیست و فعالیت های 
دریایي تعامل سازنده ایجاد کنند؛ بدین معنا که کمترین آسیب به محیط 

زیست وارد شود.
ب ( رهیافت های حاصل از این پیوند چه ظرفیت ها و قابلیت هایی خواهد 

داشت؟
از آنجا که دریاها و اقیانوس ها جزو عوامل بنیادین تعیین کننده شرایط 
اقلیمی در کره زمین هستند و بخش عمده ای از ذخایر سوخت های فسیلی 
و اورانیوم را دربر می گیرند، می توانند به عنوان عوامل تعیین کننده حیات 
بشر عمل کنند. دریاها در صورت بهبود کارایی سیستم های تولید انرژی به 
عنوان منشأ انرژی پاک و رایگان عمل می کنند و دریا و جانداران آن 
می تواند منشأ انواع فراورده های دریایی و غذاهای سالم باشد. از طرفی 
وجود صنایع شیالت در صورت توسعه پایدار می تواند پاسخگوی نیاز بشر 
به غذا باشد. در واقع اقتصاد جهانی بدون در اختیار داشتن حمل ونقل 

دریایی موثر و پاک با چالش  جدي مواجه خواهد شد.
در سایه این ارتباط دوجانبه میان دریا و انسان نیاز قطعی انسان به شناخت 
هر چه بیشتر ذخایر، منابع، قابلیت ها و فرصت های فراهم در دریاها و 
اقیانوس ها و بهره برداری موثر از آنها برای ادامه حیات وی امری قطعی است 
و می تواند در آینده در صورتی که در راستای توسعه متوازن اجتماعی، 
اقتصادی و صیانت زیست محیطی باشد سبب توسعه و اجرای استانداردهای 
جهانی کشتیرانی سبز و پایدار که بتواند صرفه اقتصادی، صیانت از محیط 
زیست، امنیت و ایمنی را در حمل ونقل دریایی پوشش دهد و نیز ارتقای 
کارایی عملیاتی در مصرف انرژی و حامل های فسیلی آن با توجه به محدود 
بودن منابع سوخت های فسیلی جهان و ضرورت اقدام در جهت ذخیره 
منابع انرژی و کاهش و کنترل گازهای گلخانه ای در کشتی ها و توسعه 
فناوری های نوین برای ارتقای ایمنی، حفاظت زیست محیطی و دستیابی به 
انرژی پاک مطابق اهداف سازمان بین المللی IMO در جهت توسعه دریا 

محور  شود.
امروزه یکي از مواردي که درخصوص سوخت مصرفي کشتي ها مطرح 

مي شود، استفاده از سوخت هاي پاک است. 
در مورد رهیافت های اصلي این پیوند به زمینه های زیر مي توان اشاره کرد:

1( سوخت پاک دوستدار محیط زیست بوده است
2( کمترین تخریب محیط زیست دریایي 

3( حرکت به سوي استفاده از سوخت پاک یکي از اهداف بلندمدت معاونت 
دریایي سازمان بنادر و دریانوردي است. سوخت پاک سوختي است که 
کارایي آن باال مي باشد، به عبارتي حتي اگر سوخت فسیلي باشد، کارایي 
این نوع سوخت زیاد است و به عبارتي آالینده هاي آن در کمترین میزان 

قرار دارد.
4( ترغیب و ایجاد انگیزه براي مالکان شناورها جهت استفاده از سوخت 

پاک.
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 توسعه پایدار از نظر مباحث امور بندری ناظر بر چه اموری بوده و چه مصادیقی بر آن حاکم است؟  مح
چشم انداز ایران اسالمی 1404 بدون شك درصدد دستیابی به یك تحول بزرگ اقتصادی و اجتماعی است؛ تحولی که 
جامعه ایرانی را به سوی آرمان های بزرگ اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی رهنمون می سازد. ایران توسعه یافته، 
برخوردار از جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری در منطقه که قادر است به عنوان یك بازیگر سازنده و موثر در روابط 
بین المللی نقش آفرینی کند. الزمه چنین نقش آفرینی در این است که چشم انداز مزبور که به تایید مقام معظم رهبری 
نیز رسیده است با دقت کامل در برنامه ریزی ها و سیاستگذاری های کالن کشور در قالب قوانین برنامه های پنج ساله 
توسعه ای و بودجه های سنواتی در بخش های مختلف اقتصادی کشور جاری شده و مبنای برنامه های اجرایی تمامی 
بخش ها گردد. اما در این میان بنادر چه نقشی را ایفا خواهند کرد؟ به عبارت دیگر، در راستای نیل به اهداف و آرمان ایران 
توسعه یافته، بنادر کشور چه وظیفه و رسالتی را بر عهده خواهند داشت تا ظرفیتی پایدار را خلق کرده و قابلیت هایی 
ماندگار برای نسل های آتی فراهم سازند؟ پاسخ به این سوال اساسی را باید در ویژگی های »بنادر توسعه یافته« به عنوان 

یكی از ضرورت های »ایران توسعه یافته« جستجو کرد.
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یك »بندر توسعه یافته« بندری است با شعاع نفوذ و حوزه اثربخشی فراوان، 
دارای اثرات قابل توجه اقتصادی و اجتماعی در سطح منطقه، موتور محرکه 
اقتصاد منطقه ای و حتی ملی، برخوردار از تعامل خوب و هماهنگ با کلیه 
ذی نفعان بندری، دارای جذابیت های فراوان از نظر امكانات و تسهیالت برای 
سرمایه گذاران جهت انجام انواع فعالیت های ارزش افزوده، ارایه دهنده انواع 
خدمات اصلی و جانبی به مشتریان جهانی کاالها و شناورها و در نهایت 
بندری فعال، کارآمد، سریع، رقابت پذیر، سرزنده و حساس به واکنش های 

محیط بیرونی و درونی.
برای حرکت به سمت چنین ظرفیت پایداری، اقدامات زیادی باید صورت 
پذیرد که مهم ترین و اولی ترین آن تبدیل ایده »بندر توسعه یافته« به یك 
عزم و اراده جمعی بین کلیه ذی نفعان بندری و دریایی است که در صورت 
تحقق این عزم و اراده جمعی، اصلی ترین عامل پیش برنده و حرکت به سمت 
بنادر توسعه یافته به سرعت تحقق خواهد یافت، بنابراین شكل گیری بنادر 
توسعه یافته در میان ذی نفعان بندری که جامعه بندری و دریایی کشور را 
تشكیل می دهند، باعث می شود فهرست و اولویت مطالبات از بخش بندری 
و دریایی کشور به دقت تنظیم شود و بسیاری از مسایل حاشیه ای که در 
برخی از موارد حتی جایگزین مباحث استراتژیك بندری می شود بی اهمیت 
شده و از اتالف منابع و زمان جلوگیری به عمل آید و ذی نفعان بندری نیز 
انرژی اصلی شان را روی نقاط کلیدی و حیاتی در مطالبات آینده متمرکز 
خواهند کرد. این موضوع باعث خواهد شد تا پتانسیل ها و قابلیت های واقعی 
موجود و نهفته در بخش بندری و دریایی کشور عزیزمان به طور کامل 
شناسایی شده و بروز پیدا کنند و اگر توسعه ای اعم از فیزیكی و مدیریتی 
برای آینده بنادر کشور صورت می گیرد، مبنی بر مزیت های نسبی و 
شایستگی محوری هر یك از بنادر کشور باشد و در صورت تحقق چنین امری 
امكان اینكه انحراف در مسیرهای توسعه ای بنادر اتفاق افتد در حداقل ممكن 
بوده و اهداف مشترک بخش دریایی کشور سریع تر فراهم می شود. بدین 
ترتیب با پدید آمدن بستری مناسب و منطقی جهت رشد و بالندگی ظرفیتی 
پایدار و رشد یابنده در بنادر خلق شده و خالقیت های این بخش اقتصادی 
ثروتی عظیم برای نسل های آتی به عنوان هدیه ای ماندگار به ارمغان خواهد 

آورد. 
در راستای توسعه پایدار در بنادر، باید متغیرهای اجتماعی، زیست محیطی 
و اقتصادی را نیز در کیفیت بهره برداری از منابع و فعالیت های مختلف فنی، 
عملیاتی و اقتصادی )کوتاه مدت یا بلندمدت( مورد توجه قرار دهیم. توجه به 
توسعه پایدار در مدیریت بندری بر نكاتی محوری چون توسعه اقتصادی 
بنادر ضمن توجه به پاسخگویی به نیازهای اجتماعی و با تاکید توامان بر 
حفظ محیط زیست در بنادر و سواحل کشور استوار است که بر این اساس ما 
در اجرای کلیه پروژه های توسعه ای بنادر، انجام مطالعات زیست محیطی را 
به عنوان یك الزام اساسی در تدوین طرح جامع توسعه در هر بندری مد نظر 

داریم. 

گفتگو با 
 محسن 
صادقی فر 

   - فر  صادقی  محسن    
معاون امور بندری و مناطق 
و  بنادر  سازمان  ویژه 

دریانوردی 



شماره 204مــهـر  1392بندر و دریا 

46

برنامه های معاونت امور بندری و مناطق 
ویژه تا چه اندازه براساس اصول توسعه 

پایدار استوار است؟  
با توجه به اینكه یكی از بخش های مهم اقتصاد 
هر کشوری از جمله ایران اسالمی، بخش 
حمل ونقل است که وظیفه شریان حیاتی 
انتقال، جابه جایی و حرکت جریان کاال، 
خدمات و مسافران را به عهده دارد و میزان 
کارایی و توسعه یافتگی این بخش ارتباطی 
مستقیم در توسعه همه بخش های اقتصادی، 
فرهنگی، سیاسی و اجتماعی کشور دارد و با 
امعان نظر به اینكه زیربخش حمل ونقل 
دریایی به لحاظ نقش حیاتی، اساسی و 
غیرقابل جایگزینی که در اقتصاد و تجارت 
خارجی کشور ایفا می نماید، لزوم نگرش 
استراتژیك به این بخش در زمینه توسعه آن 
امری ضروری و غیرقابل انكار است. بخش 
حمل ونقل دریایی کشور به سبب برخورداری 
کشور از 5800 کیلومتر مرز آبی و سواحل 
قابل کشتیرانی و به لحاظ توان حمل ونقل 
بسیار ارزان مقادیر عظیم کاال و به لحاظ 
برخورداری از ظرفیت خوب و ایمن طی 
نقشی  است  توانسته  متمادی  سال های 
استراتژیك در اقتصاد کشور ایفا کند، به طوری 
که در حال حاضر بیش از 90 از تجارت 
خارجی کشور )واردات، صادرات، ترانزیت و ...( 
هم از لحاظ وزن و هم از لحاظ ارزش توسط 
این بخش حمل و جابه جا می شود، لذا هرگونه 
تحول استراتژیك در این بخش زیربنای 
تحوالت اساسی در سایر بخش های اقتصاد 
کشور را شكل می دهد.در نگرش توسعه پایدار 
تالش بر این است که با توجه به تمرکز بر دریا 
و مزیت های موجود در آن، از طریق تقویت 
از  حداکثری  بهره گیری  و  توانمندی ها 
ظرفیت های موجود در عرصه آب ها، سواحل 
و بنادر، کشور در مسیر توسعه گام بردارد. 
بنابراین توسعه پایدار با محوریت دریا، یك 
استراتژی جدید در حوزه مدیریت کالن کشور 
است تا به واسطه آن غفلت تاریخی از دریا و 
مواهب آن جبران شود. این استراتژی می تواند 
تاثیرات خود را در برنامه چشم انداز 1404 و 
قانون پنجم توسعه کشور و نهایتاً بر آینده ایران 
گذاشته و منافع بیشماري را متوجه مردم 

کشور عزیزمان کند. 

سازمان بنادر و دریانوردي به عنوان متولي اصلي بنادر بازرگاني کشور نیز نقش بسیار ممتاز و حایز 
اهمیتي در تبدیل مفهوم توسعه پایدار به معنایي قابل اجرا ایفا مي کند، به طوري که با گسترش 
اهداف بخش حمل ونقل دریایي کشور در سه حوزه محوري بندري، دریایي و اقتصادي، اقدامات 
جدي را به عمل آورده است و در همین راستا معاونت امور بندري و مناطق ویژه با مدیریت عملیات 
بندري و ایجاد زمینه های جذب سرمایه گذاران غیردولتي در کلیه فعالیت هاي مرتبط ضمن اعمال 
مدیریت و نظارت بر بهره برداری از زیرساخت های عملیاتی بنادر بازرگانی کشور شامل ترمینال ها، 
اسكله ها، انبارها، باراندازها و سایر محوطه های بندری، در راستای ارتقای سطح بنادر به نسل سوم 
بسترهاي مناسب قانوني و اجرایي حضور بخش های غیردولتي و ایجاد فعالیت هاي لجستیكي و 
ارزش افزوده را در اراضي پشتیباني بنادر کشور  منطبق بر اصول توسعه پایدار فراهم کرده و تالش 
می نماید این اصول از طریق کلیه ذي نفعان و فعاالن عرصه بنادر کشور مورد توجه ویژه قرار گیرد. 
در راستای تحقق شعار IMO، معاونت امور بندری و مناطق ویژه چه اقداماتی را انجام 
داده و چه استانداردها یا توصیه هایی را برای مخاطبان اصلی خود )اپراتورها  و 

سرمایه گذاران بندری( دارد؟  
البته اپراتورها، بهره برداران و سرمایه گذاران بندری به وظایف خود در زمینه تحقق اصول توسعه 
پایدار و عمل به شعار سازمان جهانی دریانوردی با رعایت استانداردهاي مربوطه واقف هستند، با 
این همه این معاونت نیز ضمن تدوین استانداردهای الزم، تحقق این اصول را به صورت منظم مورد 
پایش قرار می دهد. بنابراین در راستای تحقق رویكرد توسعه پایدار و نقش رقابتي بنادر در عرصه 
تجارت خارجی کشور توجه به محورهایی همچون رشد مستمر و پایدار دانش فني نیروها، توسعه 
مبتنی بر دانایی و تعامل فعال با اقتصاد جهانی، داشتن خطوط مناسب پسكرانه ای حمل ونقل، 
امكانات و تجهیزات پیشرفته و تسهیالت بندری در دستور کار خود قرار داده، اقدامات موثري 
به عمل آورده و در راستاي ارتقای جایگاه و سهم کشور در تجارت خارجی، نسبت به بهبود فضای 
کسب وکار، کاهش بوروکراسي و مدیریت یكپارچه، بهینه کردن هزینه ها و کاهش زمان انجام 
فعالیت هاي بندري اهدافي را در بنادرکشور تبیین کرده است تا از طریق ارایه راهكارهاي اجرایي و 
مقررات زدایي در سطح بنادر کشور بتواند در جذب صنایع پشتیبانی، فعالیت های لجستیكی و 
ارزش افزوده و صادرات مجدد گام هاي اساسي را بردارد که در این زمینه عالوه بر ایجاد و راهبري 
مناطق ویژه اقتصادي بندري با به کارگیري فناوری اطالعات و ارتباطات پیشرفته، مدیریت 
تخصصی و نیروی انسانی حرفه ای، زمینه را براي ارتقای ایمنی و امنیت بنادر، افزایش رقابت پذیری، 
ارتقای کیفیت خدمات و مشتری مداری و صیانت از محیط زیست و توسعه پایدار کشور بر محوریت 

دریا فراهم آورده است. 
و در نهایت عالقه مندیم نگاه و نگرش جنابعالی را در جهت ایجاد پیوند بین دریا با مردم 

در قالب دو سوال محوری ذیل به آگاهی عموم خوانندگان برسانیم: 

- چگونگی برقراری این پیوند با توجه به حوزه تخصصی و مسوولیت آنجناب؟  
اصوالً راه براي توسعه پایدار و فراگیر کشور از طریق دریا و بنادر کشور بسیار سهل و میسر است، 
بنابراین با پیروي از الگوي پیشرفت کشورهاي در حال توسعه موفق و بر مبنای مفاهیم توسعه 
پایدار، سیاستگذاری ها و برنامه ریزی های توسعه بنادر نیز دچار تحول اساسی شده است. بر همین 
اساس توسعه بخش بندری همگام با حفظ محیط زیست و توجه به عواملی همچون هزینه ها و 
اکوسیستم های طبیعی اهمیت بسیاری داشته و تالش می شود تا ضمن کاهش اثرات مخرب 
زیست محیطی پیرامون اجرای پروژه های بندری، توزیع منابع و امكانات اقتصادی را نیز با ایجاد 
زمینه مناسب جذب سرمایه گذاران داخلي و خارجي در جهت کمك به توسعه بنادر فراهم کند. 
طبیعتا در زمینه بهره برداری از زیرساخت های بندری نیز اصول و مبانی توسعه پایدار مدنظر بوده و 
بر این اساس سیاست ها و استانداردهای ارایه خدمات بندری تدوین شده و مورد عمل قرار 

می گیرد. 

- رهیافت حاصل از این پیوند چه ظرفیت ها و قابلیت هایی خواهد داشت؟ 
از آنجا که توسعه پایدار مبتنی بر توجه خاص به کلیه جنبه های اجتماعی و اقتصادی است، لذا 
توسعه پایدار در بخش بندری محل تالقی جامعه، اقتصاد و محیط زیست است. براین اساس در 
راستای اتخاذ رویكرد توسعه دریامحور و نظر به نقش اساسی بنادر در زنجیره تامین و حمل ونقل 
بازرگانی، از این پس بازنگری در برنامه ها ضرورتی دوچندان یافته و مستلزم اتخاذ رویكردهای 
منعطف تر در زمینه بهره گیری از بنادر ایران از طریق الگوبرداری مناسب از بنادر مهم جهان به منظور 
کاهش آسیب های وارده به محیط زیست و افزایش منافع پایدار اقتصادی خواهد بود، بنابراین اتخاذ 
سیاست هاي نوین اقتصادي و اقتصاد دریامحور باعث تغییر فعالیت هاي مرتبط با امور بنادر، ایجاد 
فرصت هاي شغلي پایدار، تامین مایحتاج آحاد مردم از طریق بنادر ایمن و امن و شتاب گیري فرایند 
جهاني سازي کشور متكي به تجارت دریایي و مناطق ساحلي با جذب سرمایه های سرگردان در 

بنادر کشور خواهد شد.

از آنجا كه توسعه پايدار 
مبتنی بر توجه خاص به 

كلیه جنبه های اجتماعی و 
اقتصادی است، لذا توسعه 

پايدار در بخش بندری 
محل تالقی جامعه، اقتصاد و 

محیط زيست است. براين 
اساس در راستای اتخاذ 

رويكرد توسعه دريامحور و 
نظر به نقش اساسی بنادر در 
زنجیره تامین و حمل ونقل 

بازرگانی، از اين پس 
بازنگری در برنامه ها 

ضرورتی دوچندان يافته و 
مستلزم اتخاذ رويكردهای 

منعطف تر در زمینه 
بهره گیری از بنادر ايران از 
طريق الگوبرداری مناسب 

از بنادر مهم جهان به منظور 
كاهش آسیب های وارده به 

محیط زيست و افزايش 
منافع پايدار اقتصادی 

خواهد بود
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نقش معاونت تجهیز و توسعه 
گفتگو با بنادر در توسعه پایدار 

 علی رضا 
كبریایی

  علی رضا کبریایی -   
معاون توسعه و تجهیز 
بنادر سازمان بنادر و 

دریانوردی 
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یكی دیگر از محورهایی که معاونت توسعه و تجهیز بنادر در آن سرمایه گذاری کرده، در 
راستای توسعه پایدار و به منظور انتقال این سرمایه ها به نسل های بعدی برنامه ریزی شده، 
تجهیز ناوگان فرسوده و سن باالی یدک کشی به شناورهای جدید با سیستم های رانش 
مدرن و قدرت باال جهت پهلودهی شناورهای نسل جدید به اسكله بوده و همچنین به 
منظور اجرای کنوانسیون SAR مبادرت به خرید شناورهای تندرو و مدرن جهت نجات 
افراد مضطر کرده و همینطور برای انتقال راهنماها و پرسنل دریایی بر روی شناورها نیز 
شناورهای راهنمابر مدرن خریداری و در کل ناوگان تحت امر نوسازی و عالوه بر آن تمامی 
شناورهای قدیمی نیز به دلیل قرار گرفتن در تحریم ناعادالنه بازسازی، تعمیر و در غالب 
پروژه های نگهداری مهندسی نت قرار گرفته و آخرین تست های متداول در تعمیر و 
نگهداری دنیا بر روی آنها انجام می شود؛ تست هایی چون آنالیز روغن، ارتعاش سنجی، 

ترموگرافی، آندوسكوپی موتور و...
نوسازی ناوگان نیز باعث شد تا راهبران یدک کش ها از مدارک سنتی و کم سواد به نیروهای 
جوان و تحصیلكرده تغییر یافته و در حال حاضر بر روی شناورهای خدماتی بنادر از نیروهای 
تحصیلكرده در رشته های برق، الكترونیك مكانیك و لیسانس های ناوبری و کشتیرانی 
استفاده می شود.در زمینه ارتقای ایمنی تردد شناور ها نیز آخرین سیستم های ناوبری روز 
دنیا شامل AIS، سیستم های مخابراتیHF/MF و VTS خریداری و نصب و در حال 
بهره برداری است.جهت حفاظت از محیط زیست دریایی و جلوگیری از ورود آسیب به 
محیط زیست )سرمایه های طبیعی( به هنگام توسعه به ویژه در بنادر به واسطه تداخل دو 
زیستگاه دریا و خشكی به عنوان یكی دیگر از شاخص های توسعه پایدار همواره مورد تاکید 
بوده و لذا در این راستا ضمن طرح ریزی استقرار صنایع غیرآالینده و سازگار با محیط 
زیست در بنادر، کنترل پساب ها و پسماندهای خروجی این قبیل صنایع در 
بخش مبازره با آلودگی های دریایی نیز اقدام به تجهیز بنادر با تجهیزات 
جمع آوری آلودگی مواد نفتی شامل بوم، اسكیمر، انواع پمپ، مخازن 

و بارج کرده است.
همانگونه که مطرح شد، اقدامات انجام شده فوق در راستای 
نگهداری و افزایش ناوگان دریایی از نظر مخابراتی و زیست 
محیطی بهبود یافته و در صورت بروز هر نوع آلودگی در دریا با 
استفاده از امكانات موجود نسبت به رفع آن اقدام و از سیستم های 
جانبی مخابراتی همانند VTS نیز می توان برای لكه های نفتی و 

غیره و همچنین مسیر حرکت آنها استفاده کرد.
در بخش خشكی نیز به دلیل تغییر نسل کشتی های جدید نیاز به تجهیزات 
به روز اجتناب ناپذیر بوده و در همین راستا بنادر به گنتری کرین های نسل جدید 
و RTG های سیار و مكنده غالت و جرثقیل های بزرگ تجهیزشده و این عوامل باعث 
جلوگیری از ریزش کاال به دریا، سرعت در تخلیه و بارگیری، جلوگیری از دموراژ و اشتغال 
نیروهای جدید شده و به صورت اتوماتیك با اعمال این موارد بنادر به محل تمرکز نیروهایی 
مجرب تبدیل شده که با حفظ و صیانت از محیط زیست در جهت توسعه اقتصاد مملكت 
به منظور رفاه اجتماعی تالش کرده و تجهیزات مذکور سرمایه هایی شدند جهت نسل 

بعدی ما به صورت مستمر و پایدار.
درحوزه سواحل:

در زمینه توسعه پایدار بزرگ ترین طرح مدیریتی سواحل در منطقه به همت سازمان طی 
8 سال و با همكاری ارگان های دریایی با نگاه توسعه پایدار سواحل تحت عنوان طرح 

معاونت توسعه و تجهیز بنادر با بهره گیری از آخرین استانداردها و مصوبات آیمو و جهت 
ایجاد سرویس های سهل و آسان برای کشتی ها و صاحبان کاال در بنادر اقدام به مهندسی 
کردن کلیه فعالیت های خود در بنادر کرده و در راستای تبدیل بنادر به بنادر نسل سوم و 
به وجود آوردن زیرساخت های مناسب جهت سرمایه گذاری بخش خصوصی و ایجاد 
کارخانجات و فعالیت های تولیدی به منظور ایجاد ارزش افزوده بر روی کاالها و استفاده از 
فضای اراضی منطقه ویژه اقتصادی و بندری یا آزاد جهت امكان ورود مواد اولیه بدون انجام 
تشریفات گمرکی و افزایش سهم ارزش افزوده کاالها و تسهیل در صادرات و واردات کاال 
برای ترغیب بخش خصوصی، زیرساخت های الزم در بنادر را تحت عنوان اراضی پشتیبانی 
شامل معابر، راه های دسترسی، برق،  آب ،گاز و  مخابرات آماده کرده و در قالب قراردادهای 
BOO– BOT   و ایجاد زون های مختلف فعالیت های متعددی را در بنادر برای بخش 
خصوصی مهیا کرده و در همین راستا زون نفتی با مخازن متعدد جهت نفت و روغن، زون 
غالت با انبارهای هانگارد و انبارهای سرپوشیده، زون تعمیرگاهی جهت ارایه سرویس های 
تعمیرگاهی به جامعه بندری، زون متفرقه جهت ایجاد کارخانه های متعدد به منظور انجام 
عملیات اضافی بر روی مواد اولیه و تولید مواد جدید و صادرات به کشورهای همجوار و سایر 
کشورها و ورود مقداری از محصول نهایی به کشور، زمینه اشتغال نیروهای متخصص و 

غیرمتخصص و مشاغل وابسته را فراهم کرده است.

در زمینه توسعه پايدار بزرگ ترين 
طرح مديريتی سواحل در منطقه 

به همت سازمان طی 8 سال و با 
همكاری ارگان های دريايی با 

نگاه توسعه پايدار سواحل تحت 
عنوان طرح مديريت يكپارچه 
 )ICZM(مناطق ساحلی كشور
برای 5800كیلومتر از سواحل 

كشور تهیه شده كه به تايید 
شورای عالی شهرسازی و معماری 

نیز رسیده است
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ساحلی  مناطق  یكپارچه  مدیریت 
از  برای 5800کیلومتر   )ICZM(کشور
تایید  به  که  شده  تهیه  کشور  سواحل 
شورای عالی شهرسازی و معماری نیز رسیده 
و هم اکنون مراحل استقرار آن در استان های 

ساحلی در حال پیگیری است .
درحوزه صدور مجوز تاسیس و ساخت 

سازه های دریایی:
با عنایت به حساسیت جنبه های زیست 
محیطی و در جهت توسعه پایدار تاکید 
زیادی جهت رعایت ضوابط زیست محیطی 
در طرح های متقاضیان صدور مجوز تاسیس 
و ساخت سازه های دریایی از سازمان شده که 
عالوه بر لزوم دریافت موافقت سازمان محیط 
زیست در این زمینه، این طرح ها توسط 
کارشناسان ایمنی و حفاظت دریایی سازمان 
مورد بررسی و تحلیل قرار می گیرد. شایان 
ذکر است که دستورالعمل های مربوط به 
رعایت موارد زیست محیطی در پایگاه 
اینترنتی سازمان بنادر و دریانوردی مرتبط با 
متقاضیان جهت بهره گیری قرار داده شده 

است.

درحوزه ساخت وساز:
باعنایت به اینكه توسعه پایدار حفظ و صیانت 
از منابع و سرمایه های موجود و زمینه سازی 
به منظور ارتقا و انتقال این سرمایه ها به 
صورت مستقر و پایدار به نسل های بعدی 
است، مدیریت و برنامه ریزی در ساخت وساز 
از  شایسته  و  مناسب  نگهداری  نیز  و 
زیرساخت های ایجادشده در سواحل به 
عنوان یكی از مهم ترین سرمایه های طبیعی 
نقش بسزایی در رسیدن به توسعه پایدار ایفا 
خواهد کرد. لذا اقدامات این معاونت در ایجاد 
و استقرار سامانه های مدیریت جامع اطالعات 
پروژه ها و تعمیرات پیشگیرانه )M.P( در این 

راستا قابل ذکر است.
ضمنا از آنجا که نقش انسان به عنوان محور 
توسعه پایدار همواره برجسته و بارز بوده، لذا 
زمینه سازی جهت ارتقای توان عملكردی و 
بهره وری نیروی انسانی از بستر آموزش های 
الزم در نیل به اهداف در این بخش، اثرگذار 
است. در این راستا این معاونت همزمان با 
هدف گذاری ارتقای سطح برنامه ریزی و 
برنامه محوری در فرایند اجرای پروژه ها و 
توسعه و تجهیز بنادر اقدام کرده و می توان به 
پروژه هایی نظیر طرح توسعه مجتمع بندری 
شهید رجایی، طرح توسعه بندر شهید 
بهشتي چابهار، نخل ناخدا و موج شكن های 
مردمی برشمرد.با توجه به اینكه بعضي از 
کشورهاي منطقه و به خصوص کشورهاي 
حاشیه خلیج فارس با استفاده از فرصت هاي 
مناسب و با تأمین مدرن ترین تجهیزات 
تخلیه و بارگیري نسبت به توسعه بنادر خود 
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در بخش حمل ونقل کاالهاي کانتینري اقدام کرده و با کاهش 
هزینه ها و تعرفه هاي بندري رقابت شدیدي را با بنادر کشور آغاز 
کرده اند. لذا به منظور حفظ توازن در این رقابت تنگاتنگ و 
برجسته سازي جایگاه مجتمع بندري شهید رجایي در الگوي 
حمل ونقل منطقه، توسعه و افزایش ظرفیت کانتینري این بندر 
اجتناب ناپذیر شده و لذا در راستاي اهداف تعیین شده در سند 
چشم انداز نظام مقدس جمهوري اسالمي و ارتقای جایگاه بندر 
شهید رجایي به عنوان بندر کانوني در منطقه اقدامات ذیل در دستور 
کار قرار گرفته است. از دستاوردهاي حاصل از این پروژه مي توان به: 
محوریت بنادر کشور در صادرات و واردات و ترانزیت کاال و 
ترانشیپمنت، اجراي پروژه توسط سازندگان ایراني با فناوري روز دنیا، 
ارتقای جایگاه مجتمع بندري شهیدرجایي در حمل ونقل منطقه اي 
و فرامنطقه ای و افزایش سهم بازار حمل ونقل کانتینري در منطقه 
اشاره کرد. افزایش ظرفیت سالیانه تخلیه و بارگیري کانتینري کل 
بندر تا »5/75« میلیون TEU، احداث »6« پست اسكله به عمق 
آبخور »16« متر در پاي اسكله و به طول »2.020« متر براي 
شناورهاي نسل ششم، محوطه سازي کانتینري به وسعت »50« 
هكتار به منظور چینش »1+5« ردیف کانتینر. اشتغال زایي مستقیم 
پروژه: به میزان »7500« نفر و غیرمستقیم »20000« نفر، تأمین 
»18« دستگاه گنتری کرین براي تخلیه و بارگیري شناورهاي 
کانتینري نسل ششم از دیگر دستاورد های مهم این پروژه بوده است. 
این پروژه در سال 1386 توسط پیمانكار اصلي ایراني شروع و 
بخش هاي عمده ای از آن در سال 1391 افتتاح و به بهره برداري 
رسید.از دیگر پروژه ها بندر چابهار در خارج از خلیج فارس در قسمت 
شرقي تنگه هرمز واقع شده و نخستین بندر ایراني از طرف دریاي 
عمان و اقیانوس هند است. این بندر در موقعیت استراتژیك نزدیك 
به مسیرهاي عمده کشتیراني به آفریقا، آسیا و اروپا قرار دارد. در این 
موقعیت، این بندر می تواند به عنوان دروازه کشورهاي آسیاي میانه، 
افغانستان و کشورهاي همسایه عمل کرده و ضمن توسعه بیشتر 
استان سیستان وبلوچستان نقش مهمي در توسعه ترانزیت کاال از 
محور شرق ایفا کند.بندر چابهار در افزایش نقش ایران در ترانزیت 
کاال در سطح بین المللي، افزایش سهم مشارکت ایران در بازرگاني 
داخلي و خارجي و ترانزیت کاال، تقویت پیوندهاي اقتصادي، 
اجتماعي، فرهنگي و امنیتي با کشورهاي همسایه شرقي و شمال 
شرق، بهبود تولید ناخالص داخلي و ارتقای نقش منطقه آزاد چابهار 
در توسعه ملي و منطقه ای نقشـي کلیدي دارد. در این راستا طرح 
توسعه بندر بهشتي چابهار با هدف افزایش ظرفیت تخلیه و بارگیری 
از 2 میلیون تن به 6 میلیون تن کاال )بدون احتساب 1200000 تن 

فله مایع( در سال 1384 در دستور کار قرار گرفت.
 سازمان بنادر و دریانوردي به عنوان دستگاه اجرایي با به کارگیري 
مجموعه ای از مشاوران شناخته شده داخلی و خارجی جهت تهیه 
طرح توسعه بندر با دورنماي 30 ساله کلیه مطالعات الزم را در 
راستای توسعه بندر اقدام به احداث 640 متر اسكله عملیاتی دارای 
 -16.00 m دو پست اسكله کانتینری )شامل ترانزیشن ها( با آبخور
از CD و سه پست اسكله چندمنظوره با مجموع طول 600متر و با 
آبخور  m 12.00- از CDو اطاله موج شكن به طول 1470متر و 

روسازی حدود 33 هــكتار از محوطه انبار های ترمینال، خیابان های 
داخلی و محوطه در حال احداث است.درخصوص توسعه بنادر 
مسافری سازمان بنادر و دریانوردي تصمیم به اجراي  پروژه احیا و 
و  به ضوابط  توجه  با  مسافري جدید  ترمینال های  طراحي 
استانداردهاي طراحي و مهندسي، معماري و زیست محیطي در 
جهت  تحقق اهداف خدماتي، اقتصادي، تفریحي و گردشگري در 
استان هرمزگان کرده  که شرح پروژه های مذکور به قرار ذیل است.
اسكله شهید حقاني که به عنوان نخستین اسكله احداث شده در 
بندرعباس مطرح است تا به امروز در امر حمل ونقل مسافرین دریایي 
به  جزیره قشم و هرمز جایگاه ویژه اي را دارا بوده و بر همین اساس، با 
توجه به اهداف و ابعادي که براي آن در نظر گرفته شده است، در 
وهلة اول این پروژه با هدف طراحي ترمینال مسافري  جدید به منظور 
سامان دهي وضعیت اسكله موجود و در یك نگاه کالن تر با هدف 
ایجاد یك محدوده و زون گردشگري جهت تبدیل این  اسكله به یك 
قطب گردشگري سواحل جنوبي ایران طراحي شده است.  
مشخصات کلی طرح: اسكله مسافری شهید حقانی در قلب 
توریستی ـ تجاری شهر بندرعباس همه ساله عهده دار ارایه خدمات 
عزیمت سفر مسافران به مقاصد قشم و هرمز بوده است. در این راستا 
فراهم کردن زیرساخت های مورد نیاز و نیز تدوین برنامه ای جامع و 
یكپارچه در بازه های زمانی کوتاه، میان و بلندمدت به منظور پایداری 
طرح توسعه اسكله مسافری شهید حقانی از ضروریات این طرح 
است که در مساحتی حدود 3800 متر مربع در دو نیم طبقه با 
اجرای اسكله بتنی در محوطه ای در حدود 16000 متر مربع در 
حال ساخت است.بندر چندمنظوره نخل ناخدا: احداث فاز اول بندر 
مذکور جهت ایجاد مجموعه ای مناسب برای فعالیت های مسافری و 
توریستی و نیز کاهش مسیر دسترسی جزیره هرمز به بندرعباس در 
دستور کار قرار گرفته است. این مجموعه عالوه بر آنكه خود دارای 
هویت مستقلی است می تواند در خدمت پروژه های دیگری همچون 
دهكده ساحلی و گردشگری قرار گیرد. این بندر به عنوان بندری با 
کاربرد چندمنظوره )مسافری، تفریحی و تجاری( در آینده نزدیك 
مورد بهره برداری قرار خواهد گرفت. از سوی دیگر مبنای اصلی 
تعیین فضاها بر اساس کاربری مسافری و تفریحی به صورتی که 
فضاهای موردنیاز فعالیت های بندر را میسر سازد تقسیم بندی شده 
است.موج شكن های بنادر کوچك چندمنظوره: نوار ساحلی جنوبی 
کشور از دیرباز محل زندگی و کسب وکار مردمانی غیور و دالور بوده، 
لذا در همین راستا سازمان بنادر و دریانوردی به عنوان مرجع دریایی 
کشور، جهت توسعه و پیشرفت مناطق ساحلی به ویژه مناطق 
محروم و کمتر توسعه یافته در سواحل جنوبی و برای حفظ و صیانت 
از سواحل کشور و ایجاد رونق کسب وکار برای مردم جنوب کشور 
اجرای پروژه موج شكن های بنادر کوچك چندمنظوره را با اعتباری 

بالغ بر1980میلیارد ریال در دستور کار خود قرار داده است.
احداث موج شكن های مذکور تاثیر اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و 
امنیتی بسیاری دارد. ضمن اینكه منجر به فراهم آمدن محیطی امن 
برای تردد و پهلوگیری شناور های محلی شده که با اعتباری بالغ بر 
1980میلیارد ریال در حال انجام است.ذیال  اطالعات بنادر مذکور 

در استان های مختلف تقدیم می شود.

درحال ساختساخته شدهتعداداستان

       12       15       27     هرمزگان 

       4       7       11     بوشهر

       4       2         6  سیستان وبلوچستان

       5       -       5    خوزستان

پروژه های تحت موج شکن های بنادر کوچک چندمنظوره بر  عالیه  نظارت  ضمنا جهت 
مسوولیت معاونت تجهیز و توسعه بنادر نسبت به 
آموزش پرسنل بنادر و ستاد با موضوعاتی نظیر امور 
قراردادها، مهندسی ارزش و برنامه ریزی و کنترل 
پروژه ها اقدام کرده است. امید است با تداوم و اجرای 
پروژه های مذکور شاهد رونق هرچه بیشتر اقتصاد 

کشور اسالمی مان باشیم.
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روز اول ؛ دریانوردی ، آموزش و 
پژوهش و اشتغال 



55 ماهنامه   علمی ، تحقیقاتی 

PORT & SEAMAGAZINE

  دریادار دوم پیمان جعفری طهرانی
فرمانده دانشگاه علوم دریایی امام خمینی)ره(

امروزه دریا در رشد و زندگي اقتصادي ملت ها اهمیتي حیاتي داشته و هیچ کشور 
ساحلي نیست که منافعي در دریا نداشته باشد. مردمي که از دریا دورند، فاقد یكي از 
مهم ترین مبادی ارتباطي به دنیاي خارج خود هستند. اقتصاد اینگونه ملت ها به 

سختي، آهستگي و کندي پیش مي رود. 
منافع کشورهاي صاحب دریا ارتباط مستقیم با خواسته ها، نیازها، توانایي ها، فرهنگ، 
اصول و اندیشه های دفاعی آنها دارد. به طوری که هر کشوری که توانسته نیازها و 
خواسته های خود را با منابع موجود در دریا منطبق سازد به پیشرفت های شگرفی 
دست یافته است و هر کشوری که عكس آن عمل کرده و نتوانسته از منابع و مزایای 
موجود در دریا به نحو ممكن بهره برداری کند، امروزه از عقب ماندگی های چشمگیری 

رنج  می برد که مستندات تاریخی گواه این موضوع هستند.
فرماندهی معظم کل قوا در مورخه 1376/9/9 با تشخیص این ضرورت می فرمایند:

»البته شماها خوب می دانید که در کشور ما در طول سالیان دراز، به مسأله دریانوردی 
بسیار بی احترامی و بی اهتمامی شده است؛ یعنی ما آن مردمی هستیم که وقتی در 
یك طرف مرزمان به آب رسیدیم متوقف شدیم! برخالف ملت هایی که وقتی به آب 
رسیدند، آب برایشان با خشكی یكی بود؛ یعنی وقتی که آب و خاک برای ملتی تفاوت 
نكند، 5 قرن، 6 قرن، 7 قرن از ملت های دیگر جلوتر خواهد افتاد، یعنی به دریا که 

رسید، پایش را به دریا می گذارد و حرکت می کند!«
با این نگاه می توان دریافت که در کشور ما دریا فرصتی است گرانبها که سالیان سال 
در غفلت مانده است، بنابراین باید با عزم و اراده ای مضاعف و با تمام قوا در راه 

بهره مندی از این نعمت الیزال الهی همت گماشت.
برخی از فعالیت هایی که می توانند در راستای تحكیم بین دریا و مردم مفید واقع شوند 

به شرح ذیل هستند:
  برگزاری دوره ها و کارگاه های آموزشی کوتاه مدت در سطوح ملی، منطقه  ای در 

زمینه های مختلف دریایی
    برگزاری نمایشگاه های ملی و منطقه ای در زمینه های مرتبط

  برگزاری همایش های علمی در سطح ملی و منطقه ای در زمینه های مرتبط
  ایجاد ارتباط و همكاری سازنده با سازمان ها و دانشگاه های دریایی سطح کشور

  ساخت مستندهای دریایی با در نظر گرفتن کلیه ابعاد فعالیت ها به گونه ای که 
بتواند کلیه سالیق مردمی را به خود جلب کند.

  ساخت فیلم های دریایی که بتواند فرهنگ دریا و دریانوردی را در بین مردم ترویج 
دهد.

  انتشار نشریه ها و روزنامه هایی با موضوع دریا
این دانشگاه در راستای تحقق چشم انداز نیروی دریایی و در رأس آن اجرای فرامین 
فرماندهی معظم کل قوا )مدظله العالی( مبنی بر ترویج فرهنگ دریایی در بین مردم، 
ضمن آموزش و تربیت نیروی متخصص در دوره های کوتاه مدت و مقطع کارشناسی 
در تخصص های ناوبری، تفنگداری، مهندسی برق و الكترونیك، مهندسی مكانیك و 
مدیریت کمیسر دریایی، نخستین دوره تربیت کارشناسی ارشد در رشته های 
مهندسی معماری کشتی و مهندسی الكترونیك را از سال تحصیلی جدید اجرا 
می کند. همچنین در راستای تولید دانش و شناسایی خبرگان اقدام به برگزاری 

نخستین همایش فناوری های دریایی در شهریور ماه سال جاری کرده است.
همچنین رهیافت های حاصل از پیوند مردم با دریا، چه ظرفیت ها و قابلیت های ذیل را 

می تواند به ارمغان بیاورد:
  معرفی دریا و فرهنگ دریایی به عامه مردم

  شناسایی نخبگان جامعه که عالقه مند به پژوهش در دریا هستند.
  افزایش کمی و کیفی متخصصان دریایی در سطح کشور

  شناساندن فرصت ها و منابع دریایی به جامعه 
  معرفی مناطق سودده به سرمایه گذاران داخلی و خارجی

  افزایش ضریب امنیت مرزهای دریایی به جهت حضور فعال قشرهای مختلف در 
سواحل دریایی

   جذب توریست و افزایش درآمدهای ناخالص کشور

دریا ، فرصتی گرانبها که سالیان
 سال در غفلت مانده است

   دکتر احمدرضا زمانی- پژوهشکده علوم و فناوری دانشگاه اصفهان
پژوهشكده علوم و فناوری زیردریای دانشگاه صنعتی اصفهان، یكی از مهم ترین پژوهشكده های 
فعال کشور در حوزه مهندسی دریا به شمار می رود. در این پژوهشكده انجام تحقیقات کاربردی در 
حوزه مهندسی دریا، توسعه فعالیت های نوین و بین رشته ای دریایی، انجام طرح های کالن ملی 
فن آوری در حوزه دریا، گسترش آزمایشگاه های تخصصی دریایی در سطح ملی و همچنین 
تجاری سازی دستاوردهای پژوهشی اخذشده از جمله مهم ترین اهداف و رئوس برنامه ریزی های 
انجام شده در سال های اخیر است. انجام هرکدام از فعالیت های برنامه ریزی شده فوق می تواند جایگاه 
مناسبی را در بین مخاطبین خود چه از نظر دیدگاه های تخصصی و چه از لحاظ دیدگاه عمومی و 
مردمی ایجاد کند؛ به عبارت دیگر، تحقق هریك از اهداف فوق می تواند در توسعه پایدار علمی، فنی 
و اقتصادی صنعت دریایی و دریانوردی موثر واقع شود. این موضوع به ویژه در شرایط فعلی کشور، 
به دلیل تحریم های فراوانی که به خصوص حوزه دریایی با آن روبه رو است، از اهمیت باالتری 

برخوردار خواهد بود. 
به عنوان یك نمونه عملی می توان به یكی از پروژه های کالن ملی فن آوری که در این پژوهشكده با 
حمایت سازمان بنادر و دریانوردی و معاونت علمی و فنی ریاست جمهوری در جریان است، اشاره 
کرد. عنوان این طرح کالن، طرح ملی پایش و پیش بینی دریایی کشور است که مجری آن 
پژوهشكده علوم و فناوری زیردریای دانشگاه صنعتی اصفهان بوده و ناظر عالی طرح نیز اداره کل 
سواحل و بنادر است. در این طرح در نظر است 11 نقطه از دریاهای کشور با سیستم های اندازه گیری 
مشخصه های دریایی ساخت داخل تجهیز شوند و در قالب یك شبكه به هم پیوسته اطالعات کاملی 
از شرایط آب و هوا و محیط زیست دریایی را در اختیار کاربران تخصصی و عمومی قرار دهند. 
اطالعات فوق می تواند به خوبی در زمینه هایی نظیر ساخت سازه های ساحلی و فراساحلی، 
دریانوردی ایمن، پیشگیری از سوانح، تحقیقات علمی در حوزه های مختلف علوم جوی و اقیانوسی، 
پیش بینی های دریایی و ... مورد استفاده قرار گیرد. بدیهی است که چنین طرحی می تواند پیوند 
بسیار مناسبی بین یك حوزه تخصصی کاربردی که در این پژوهشكده در حال انجام است را با 
بسیاری از مخاطبین تخصصی و عمومی برقرار کند. این مخاطبین می توانند حوزه های حمل ونقل 
دریایی، انرژی، صیادی، دفاعی و تولیدی را شامل شوند. اگرچه در اینجا صرفاً به نمونه ای از پروژه های 
پژوهشكده اشاره شد، یقیناً رویكرد محصول محور و تجاری سازی هرکدام از دستاوردهای فناورانه 
مراکز تحقیقاتی فعال می تواند آثار بسیار مثبت خود را در پیوند حوزه های تخصصی تحقیقات 

کاربردی دریایی، با سازمان های دریایی دولتی و خصوصی به جا بگذارد.

طرح ملی پایش و  پیش بینی دریایی 
کشور؛ پیوند دانش، ایمنی و دریا
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توسعه دریایی در گرو توسعه 
فرهنگی و اقتصادی در دریاست 

  دکتر حسین جاللی- مدیرعامل شرکت مهندسین مشاور آب نیرو
این مهندس مشاور در گذشته نه چندان دور دارای رتبه بندی بندرسازی از سازمان 
مدیریت و برنامه ریزی کشور بوده و در آن زمینه فعالیت می کرده که تكمیل 
زیرساخت های کارخانه بزرگ کشتی سازی خلیج فارس شامل: پارکینگ کشتی، تیر 
سرسره آب اندازی، سازه های سنگین فراساحلی، اصالح طراحی سالن بزرگ ساخت و 
مونتاژ کشتی ها به دهانه 80 متر وجرثقیل 240 × 2 تن و ارتفاع 32 متر و تبدیل سازه 
کارخانه ای معمولی آن به سیستم سازه های فضای کار و غیره، با ابداعات الزم مهندسی 
و طراحی حوض خشك کشتی های 340 هزار تنی آن در زمره آنهاست. ضمناً سایر 
کارهای مرتبط با موج شكن ها و بنادر نیز انجام وظیفه کرده است، بنابراین براساس 
تجربیات حاصله خدمات رسانی برای کارهای دریایی و تامین نیازهای مردمی در این 

زمینه را الزمه پیشرفت و توسعه می داند.
 در این راستا پیشرفت با توسعه بدون توسعه فرهنگ و اقتصاد نمی تواند مفهومی 

منطقی داشته باشد و از طرف دیگر نمی توان آنها را به طور انتزاعی مدنظر قرار داد.
 بدین ترتیب هر نوع توسعه و پیشرفت مستلزم توسعه فرهنگی، اقتصادی، سیاسی و 
فنی است تا نیازهای کشور و مردم در سطح مناسب تامین شود. امیدوارم با توجه به 
رویه دولت اعتدال و امید ضمن پیشبرد توسعه در امور فرهنگی، سیاسی و 
اقتصادی نیازهای مهندسی کشور در تمامی سطوح خود، از علوم و فنون دریایی 
گرفته تا مطالعه و احداث راه ها، راه آهن، کارخانجات، سدها و نیروگاه ها، شبكه های 
آبیاری و زهكشی، بیمارستان ها و غیره که بسیار وسیع هستند پیگیری و به مورد 
اجرا درآید. مسلماً پیوند بین دریا و مردم بخش کوچكی از توسعه به معنای عام را 
دربر دارد.پیشرفت علوم مهندسی دریایی شامل سازه های مختلف دریایی 
)فراساحلی، ساحلی، سكوهای استخراج نفت و گاز و غیره(، ساخت بنادر و 
کشتی سازی دارای دامنه های بسیار گسترده است که برای رسیدن به آستانه 
مناسب و قابل قبول خودکفایی، کارهای بسیار زیادی بایستی انجام شود، لذا راه 
رسیدن به این هدف کاماًل طوالنی است. کشتی سازی و اجرای سازه های دریایی 
به نیروی انسانی فراوانی )به ویژه مهندسین و کارشناسان عالی رتبه( نیاز دارد و در 
راستای تحقق این نیازها ضمن تامین اشتغال بسیار قابل توجه، تجربه اندوزی و باال 
بردن سطوح مختلف علمی را در این زمینه در پیامد خود خواهد داشت.امید است 
مسووالن رده باالی کشور عظمت و بزرگی این کار سنگین را لمس کنند و جهت 
اعتالی آن با به کارگیری کارشناسان کاماًل ورزیده و ماهر مشورت و برنامه ریزی 
کرده و نقشه راه رسیدن به مقامی مناسب در منطقه را به خوبی ترسیم و در راه 

رسیدن و تحقق آن اهتمام ورزند. 

علي پاک نژاد-  مدیرعامل طرح نواندیشان
واژه دریا و ساحل در اذهان ملت ما تفریح و گشت و گذار را تداعي مي کند، در حالي که 
در سایر فرهنگ ها و اقوام بسته به نوع ارتباطي که با دریا دارند واژه ساحل و دریا مي تواند 
تداعي کننده زندگي، تالش، معیشت، تجارت، کشتیراني و صد البته تفریح و فراغت هم 
باشد. اینكه در کشور ما باصطالح فرهنگ بّري رایج تر است تا فرهنگ بحري، به علت 
کمرنگ بودن انعكاس نقش دریا در زندگي و معیشت مردم کشورمان است که تا حدي 
در روحیه محافظه کاري مردم ما ریشه دارد. ملت هاي ماجراجو بیشتر با دریا قرین بوده 

و دل به دریا زده اند !
یكي از راه هاي وثیق براي ایجاد پیوند بین مردم و دریا توسعه زیرساخت هاي دریایي، 
بنادر کوچك چندمنظوره و اصطالحاً موج شكن هاي مردمي است. در حوزه فعالیت 
بنده و شرکت طرح نواندیشان این امر با اجراي طرح موج شكن هاي مردمي چندمنظوره 
به واقع تحقق یافته است. با احداث بیش از 80 موج شكن مردمي در سواحل خلیج فارس 
و دریاي عمان  و همینطور توسعه بنادر شهیدرجایي و چابهار در جنوب و آستارا و انزلي 
در شمال کشور امكان توسعه فعالیت هاي بازرگاني، ماهیگیري و ارتباط بیشتر مردم با 

دریا فراهم مي آید.
چنین پیوندي قطعاً توسعه اقتصادي و فرهنگي و اجتماعي مردم ساحل نشین و سپس 
آحاد جامعه را در پي خواهد داشت. چرا که با ایجاد این ارتباط گسترده، دسترسي مردم 
به مواهب بیكران دریاها بیشتر شده و امكان بهره برداري از قابلیت هاي اقتصاد دریا اعم 
از تجارت، شیالت،  گردشگري و سالمت فزوني یافته و با ایجاد ظرفیت هاي اشتغال 

جدید تولید ناخالص ملي افزایش خواهد یافت.
به عنوان مثال به رهیافت حاصل از توسعه مناطق آزاد تجاري در سواحل جنوب و شمال 
کشور اشاره مي کنم که برداشتن محدودیت هاي ارتباطي بین مردم و دریا چگونه به 
توسعه این مناطق و اقبال عمومي به سمت دریا و توسعه فرهنگ دریایي در کشور منجر 

شده است.

دسترسی مردم به مواهب بیکران دریاها با 
توسعه سواحل و بنادر کوچک 

چندمنظوره
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    محمد مهدی محمودی،  مدیر عامل شرکت مهندسین مشاور هرم پی
شكل گیری بزرگ ترین تمدن های جهان در حاشیه رودخانه ها یا سواحل دریاها و 
همچنین تبلور قوی ترین اقتصادهای جهان در ارتباط مستقیم با آب در انواع صیادی، 
حمل ونقلی و... نشان دهنده این واقعیت است که هسته اولیه شكل گیری زندگی انسان 
در ارتباط مستقیم با آب هاست.کشور پهناور ایران هم با برخورداری از حدود 5900 
کیلومتر مرز آبی با کشورهای همسایه از موهبت الهی ویژه ای برخوردار است، چراکه 
سواحل پیشانی ارتباطات برون مرزی کشورها محسوب می شوند. فرهنگ دریایی و 
پیوند میان مردم و دریا در چنین سرزمین هایی از دیرباز ایجاد شده است و مردم دریا را 
جزئی از ذات خود می پندارند و علقه و پیوند آنها با دریا ریشه در اعماق وجوشان دارد. 
ساحل نشینان دریا را مظهر پاکی، رزق و روزی، نشانه وحدانیت و الوهیت خداوند و 
هویت آیینی و مذهبی خود می دانند.اراده دریا را اراده برحق عالم طبیعت دانسته و به 
روح آن حرمت می گذارند. حال آنكه طراحی مهندسی فارغ از شناخت فرهنگ دریایی 
و پیوند عمیق انسان با دریا مسبب شكل گیری طرح های کلیشه ای و متضاد با طبیعت 
دریا می شود که ارتباط میان انسان و دریا را به اضمحالل می کشاند.تعامل بومیان 
سواحل شمال و جنوب کشور با آب و ساحل، روش پایداری برای ادامه معیشت هر دو 
رکن این زندگی همزیستی است.تعمق در شیوه های همزیستی ساحل نشینان با دریا 
و  نیز حفظ پیوند روحی، عاطفی با آن آموزه هایی برای مهندسین، مسووالن و طراحان 
خواهد داشت که به شیوه های طراحی پایدار به این همزیستی ادامه دهند و موجبات 
تداوم این تعامل را فراهم آورند، زیرا همواره طبیعت و قوانین حاکم بر آن بهترین منبع 
الهام برای بشر متمدن بوده است.مجموعه مهندسین مشاور هرم پی گام های کوچكی 
در این زمینه برداشته است؛ از جمله می توان به پروژه تعامل 12 بندر و شهر همجوارش 
پرداخت که حیات و ممات هر دوی این عناصر قائم به ذات دیگری است.در این پروژه به 
بررسی آسیب شناسانه وضع موجود بنادر و شهرهای همجوارش پرداخته شده، سپس 
به تدوین استراتژی های هم پیوندی ساختار شهر و بندر و راهكارهای تعامل هر چه 
بیشتر آنها اقدام شده و دستاوردهای موردانتظار و ظرفیت های حاصل از این تعامل 
پیش چشم مسووالن ترسیم شده است و به منظور تحقق بخشی به این راهكارها، 
نسبت به تعریف اقدامات اجرایی متعدد در بازه های زمانی کوتاه، میان و بلندمدت، ضمن 
معرفی دستگاه های اجرایی و ارگان های ذی نفع و ذی عقود اقدام شده است.تالش 
دیگری که در زمینه استحكام بخشی به پیوند مردم با دریا و توسعه فرهنگ دریایی در 
این مجموعه صورت پذیرفته، سامان دهی نوار 22 کیلومتری ساحل بندرعباس است 
که با رویكرد مدیریت یكپارچه مطالعه و طراحی شده و فازهای اجرایی در سه بازه کوتاه، 
میان و بلندمدت تعریف شده که تاکنون از بلوار خلیج فارس تا اسكله شهید حقانی به 
اجرا و بهره برداری رسیده است. این طرح در ارتقای سطح معیشت مردم و رونق 
اقتصادی شهر و حل معضل ترافیك و ارایه سیلوئت شهری خوانا و زیبا و پایدار از شهر 

بسیار موثر بوده است.
امید است با حمایت مردم و مسووالن از اجرای چنین طرح هایی که مسبب رونق بخشی 
به کیفیت و اقتصاد زندگی می شود و موجبات پایداری و پیشرفت مدبرانه شهرهای 
ساحلی را فراهم آورده و از رشد بی رویه و خودروی شهرها ممانعت به عمل می آورد، 

استقبال شود.

رعایت المان های فرهنگی، تاریخی و هویتی؛ 
ضرورت طراحی و مهندسی در سواحل و بنادر
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آموزش و پژوهش، زمینه ساز ترویج 
و گسترش فرهنگ دریایی

اسناد و شواهد تاریخي حاکي از آن است که پیوند ساحل نشینان ایراني با دریا عمیق و 
ناگسستني بوده و از حدود 2600 سال پیش از میالد تاکنون این مردمان با علوم و فنون 
مرتبط با دریا آشنایي داشته اند. ساخت کشتي و شناور، ساخت اسكله ها، موج شكن ها، صنایع 
دستي دریایي، صید و آبزي پروري، غواصي، دریانوردي و ... از دیرباز جزو مشاغل و مهارت هاي 
این مردمان بوده و در طول تاریخ ضمن امرار معاش و تامین نیازهاي خود این علوم و مهارت ها 
را توسعه و به سایر اقوام نیز آموزش داده اند.در شرایط کنوني که جمهوري اسالمي ایران با 
حدود 2700 کیلومتر خط ساحلي، موقعیت ژئوپلتیكي و ژئواکولوژیكي، وجود پتانسیل هاي 
بالقوه و دسترسي به دریاهاي آزاد، به عنوان یكي از کشورهاي ساحلي بزرگ و تاثیرگذار در 
منطقه و جهان به شمار مي رود، بایستی عالوه بر ساحل نشینان، نسبت به گسترش و تعمیق 
پیوند عموم مردم این سرزمین با دریا به عنوان سرمایه و میراث ملي و تاکید بر حفاظت و 
توسعه پایدار آن اقدام کرد. استفاده از منابع دریایی در چارچوب توسعه پایدار نیازمند شناسایي 
منابع، ظرفیت ها و قابلیت هاي موجود و تبدیل توان بالقوه دریا به توان بالفعل است که این امر 
گام به گام و از طریق آموزش، پژوهش و در نهایت اشتغال امكان پذیر است. در سال هاي اخیر 
اقدامات مناسبي براي گسترش آموزش و پژوهش و ایجاد بسترهاي مناسب اشتغال در عرصه 

دریایي کشور در راستاي سند چشم انداز 20 ساله صورت پذیرفته است.
دانشگاه علوم و فنون دریایي خرمشهر به عنوان یك دانشگاه تخصصي علوم و فنون دریایي و 
اقیانوسي کشور، یكي از مجریان سیاست ها و برنامه هاي توسعه در حوزه علوم دریایی و 
اقیانوسي است که در راستاي نیل به اهداف سند چشم انداز 1404 با بهره گیري از اساتید و 
پژوهشگران مجرب، آزمایشگاه ها و کارگاه هاي تخصصي پیشرفته تالش هاي فراواني در جهت 
گسترش فرهنگ علوم دریایي و آشنایي عموم به ویژه جوانان با ظرفیت ها و قابلیت هاي دریایي 
کشور و استفاده بهینه و پایدار منابع دریایي در چارچوب برنامه هاي آموزشي و پژوهشي خود 

کرده است که به طور خالصه مي توان به موارد ذیل پرداخت: 
- افزایش رشته هاي علوم و فنون دریایي از 8 رشته گرایش در سال 86 به 31 رشته 
گرایش و در سه مقطع کارشناسي، کارشناسي ارشد و دکترا در 

سال91
- افزایش ظرفیت پذیرش دانشجویان 
و  متقاضي 

عالقه مند به رشته هاي مرتبط با دریا از 683 نفر در سال 86 به 1572 نفر در سال 91 
- توسعه فضاهاي آموزشي، پژوهشي، رشد و کارآفریني دانشگاه به نحوي که در حال حاضر 
داراي 4 دانشكده علوم دریایي و اقیانوسي، منابع طبیعي دریا، مهندسي دریا و اقتصاد و 

مدیریت دریا، یك پژوهشكده علوم دریایي و یك مرکز رشد و کارآفریني است. 
- انجام طرح هاي تحقیقاتي مرتبط با مسایل علوم و فنون دریایي کشور در سطوح ملي و 

بین المللي 
- تعامل و همكاري با سازمان ها و نهادهاي دریایي و مشارکت در انجمن ها و کارگروه هاي 
مرتبط با علوم دریایي جهت برنامه ریزي، سیاستگذاري و تدوین سازوکارهاي اجرایي در زمینه 

علوم دریایي و اقیانوسي در سطوح ملي و بین المللي
- برگزاري همایش ها، سمینارها، کارگاه هاي آموزشي و تخصصي در سطح منطقه اي و ملي با 

هدف توسعه وترویج فرهنگ علوم دریایي در سطح شهرستان، منطقه و کشور 
- انتشار 8 مجله علمي - تخصصي حوزه علوم دریایي با هدف انتشار آخرین یافته ها و 
دستاوردهاي علمي اساتید و پژوهشگران جهت آشنایي و بهره مندي محققان،  دست اندرکاران 

و عالقه مندان علوم دریایي در داخل و خارج از کشور.
با توجه به ظرفیت های یاد شده توسعه برنامه هاي آموزشي و پژوهشي و تالش هاي اساتید و 

پژوهشگران این دانشگاه مثمرثمر بوده و شاهد نتایج خوبي از جمله موارد ذیل بوده ایم: 
- اشتغال فارغ التحصیالن در مشاغل آموزشي، پژوهشي، مدیریتي و فني و مهندسي در 

سازمان ها و ارگان هاي دریایي اعم از دولتي و غیردولتي
- افزایش مهارت،  توانایي و انگیزه اشتغال فارغ التحصیالن در مشاغل غیردولتي و ایجاد کارآفریني در 

حوزه های مختلف علوم دریایي من جمله آبزي پروري، توریسم دریایي و ...
- تقویت بنیه پژوهشگري و تحقیقاتي فارغ التحصیالن و هدایت آنها به سوي دستیابي به 

فن آوري هاي نو و کارآمد در حوزه علوم دریایي از طریق مراکز رشد و فن آوري
- اداره سازمان ها و ارگان هاي دریایي با بهره گیري از دانش،  مهارت و توانایي هاي علمي- 

پژوهشي فارغ التحصیالن رشته های مختلف علوم دریایي
بدین ترتیب بازخور هریك از فرآیندهاي آموزش،  پژوهش و اشتغال در زمینه علوم دریایي 
موجب ترویج و گسترش فرهنگ علوم دریایي و منجر به حفاظت و استفاده بهینه و پایدار از 
منابع دریایي و در نهایت تداوم پیوند عمیق دریا با ساحل نشینان و تمامي مردمان این سرزمین 

پهناور خواهد شد. 

  دکتر مسعود صدری نسب- دانشگاه علوم و فنون 
دریایی خرمشهر
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   حسن قربان - مدیر عامل موسسه آموزشی کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران
موضوع ایجاد پیوند بین مردم و حرفه دریانوردی از دو منظر قابل بررسی است: 

نكته نخست، حفظ ارتباط و تشویق به ادامه ارتباط با این صنعت جهت آن دسته از هموطنانی که به 
دالیل مختلف از جمله زندگی در مناطق ساحلی شمال و جنوب کشور با صنعت دریانوردی پیوند دارند 

و دوم، ایجاد پیوند با سایر هموطنانی که هنوز پیام دریا و دریاییان را نشنیده و با آن بیگانه اند.
متاسفانه در هر دو بخش کاستی های فراوانی به چشم می خورد که برای رفع آنها فعالیت های جدی، 
مستمر و کارشناسانه بایستی صورت پذیرد.عدم وجود جامع برای برنامه نیروی انسانی دریانوردی 
کشور و به تبع آن عدم سرمایه گذاری مناسب جهت این امر، نه تنها باعث معطل ماندن سرمایه های 
بالقوه شده، بلكه نیروهای موجود دریانوردی را نیز با دلسردی، بی انگیزگی و نهایتا ترک شغل و حرفه 

دریانوردی مواجه ساخته است و این یعنی قطع پیوند با دریا!!
چطور می شود که در کشور ما برای ساخت مسكن، راه اندازی بنگاه های اقتصادی زودبازده، ساخت 
شناور در داخل کشور جهت ارتقای صنعت کشتی سازی، نوسازی و بازسازی بنادر و تجهیزات آنها حتی 
تشویق جوانان برای ازدواج سرمایه گذاری می شود، لیكن تربیت نیروی متخصص دریانوردی از این امر 
مستثنی می ماند؟ چطور است که ساخت وساز و ابتیاع تجهیزات و ماشین آالت اولویت داشته لیكن 
تربیت انسان های متخصص و متعهدی که بتوانند از آن ابزارها و ماشین آالت در راستای اعتالی وطن 
استفاده کنند، تقریبا به فراموشی سپرده می شود؟آنچه که در این قسمت به شدت به آن محتاجیم، 
تغییر در رویكرد خویش نسبت به حرفه دریانوردی است. اگر به حرفه دریانوردی به عنوان یك نیاز 
جدی نگریسته شود و برنامه مدونی جهت ارتقای کمی و کیفی آن تهیه شده و منابع مالی آن به خوبی 
تبیین شود، به راستی هم ماندگاری دریانوردان موجود را تضمین نموده ایم و هم شاهد ورود خیل 
عظیم جوانان جویای کار به این صنعت خواهیم بود.در این راستا آنچه که در سنوات گذشته به آن 
بسنده شده است برنامه های جسته و گریخته رادیو تلویزیونی و مطبوعاتی است که اگرچه در جایگاه 
خود مطلوب است، لیكن اگر به تنهایی کافی بود، امروز نگارنده این مقاله در نوشتاری دیگر قلم فرسایی 
می کرد.آنچه ما در این مرز و بوم کم نداریم، قوه و استعداد است. این واژه به صورت عام به کار برده 
می شود، چراکه گویی خداوند متعال هم از نظر قوای طبیعی، محل جغرافیایی، ذخایر عظیم کانی، 
نفت و گاز، فلزات گرانبها، مس و... و هم از نظر استعداد های انسانی به این مملكت عنایت ویژه 
داشته است. آنچه که در مقام بندگی خدا بر ما فرض شده، شكر این همه نعمت از طریق استفاده 
صحیح از آنها و به کارگیری مطلوب آنها در راستای اعتالی میهن اسالمی است.صنعت دریایی 
حداقل 100 صنعت وابسته به خود به طور مستقیم و هزاران صنعت وابسته به طور غیرمستقیم 
دارد. ایجاد ارتباط منطقی بین مردم و دریا نه تنها اعتالی صنایع دریایی بلكه ارتقای سایر صنایع 
وابسته را به همراه خواهد داشت. ظرفیت های عظیم کشتیرانی، بنادر و زیرساخت ها، صنایع 
ساخت و تعمیر شناور، بیمه های دریایی، بازرسی فنی و سازمان های رده بندی، فراساحل، صنایع 
نفت و گاز در خلیج فارس و دریای خزر، خدمات نمایندگی کشتیرانی، بازرگانی دریایی و... 
می توانند بازار کار مناسبی برای چندین میلیون جوان تحصیلكرده جویای کار این مرز و بوم 
باشند.امروز صدور خدمات فنی مهندسی یكی از راه های پردرآمد کشورهاست. دنیا با مشكل 
کمبود نیروی انسانی متخصص دریایی مواجه است و سهم کشور ما از این بازار کار بین المللی 
نزدیك به صفر است. موانع بسیاری بر سر راه این آرزوی همیشگی ما وجود دارد که مهم ترین آنها 
عدم برنامه است. شاید در حال حاضر بازار کار دریایی و فراساحلی منطقه خلیج فارس به دست 
نیرو های هندی، پاکستانی، فیلیپینی و بنگالدشی است. لیكن به علت اینكه ما دارای برنامه 
مدون و هدفگذاری شده منطقی برای ورود به بازارهای داخلی و خارجی نداشته ایم، این 

ظرفیت های بالقوه ما هیچگاه بالفعل نشده اند. 

ظرفیت های دریایی؛ در انتظار 
تغییر رویکرد به حرفه دریانوردی

صیانت از منافع ملی از طریق بومی 
سازی علوم و فن آوری های  زیر دریا 

   دکتر محمدرضا عرب یار محمدی-ریاست مجتمع دانشگاهی علوم و 
فناوری های زیردریا یی دانشگاه صنعتی مالک اشتر

با توجه به اهمیت آب های آزاد و بین المللی در جهان و موقعیت جغرافیایی و سیاسی خاص 
کشور که از شمال به دریای خزر و از جنوب به دریای عمان و خلیج فارس می رسد ضرورت 
دریامحور شدن راهبردهای کشور و لزوم توجه به علوم و فناوری های زیردریا را در کشور بدیهی 

می سازد.
مجتمع دانشگاهی علوم و فناوری های زیردریا در دو حوزه آموزش و پژوهش خدمتگزار مردم 
است. اساتید باتجربه و مجرب این مجتمع تحت عنوان دانشكده علوم و مهندسی دریایی به 
تربیت نیروی متخصص و خالق اقدام کرده و در راستای فعالیت های پژوهشی خود نیز از 

دانشجویان و محققان تربیت شده در این زمینه بهره مند می شود.
این مجتمع با خلق، سازمان دهی و بومی سازی فن آوری های گلوگاهی و نوظهور در حوزه 
زیرسطح عالوه بر تجهیز سامانه های دریایی کشور در جهت صیانت از منافع ملی در حوزه های 
غیردفاعی نیز به طراحی محصوالتی منحصربه فرد اقدام کرده است که از آن جمله می توان به 
محصوالتی با کاربردهای توریستی )همانند طراحی و ساخت اتوبوس و رستوران زیرآبی(، 
کاربردهای اکتشافی )همانند طراحی انواع کاوشگرهای سطحی و زیرسطحی(،کاربردهای 
پزشكی )همانند طراحی اتاق های فشار پزشكی(، کاربردهای ایمنی در حوادث دریایی )همانند 
طراحی زیردریایی های نجات( و برگزاری مسابقات و همایش های مرتبط با سامانه های هوشمند 
دریایی سعی در انتقال فن آوری های شناسایی شده به دیگر صنایع کشور و انتشار کاربردهای 
بین رشته ای این فناوری ها با رهیافت تربیت نیروی انسانی متخصص دارد که همه اینها با هدف 
کاهش فاصله تكنولوژی در تولیدات داخلی با تكنولوژی های استفاده شده در دنیا صورت 
می گیرد. در این راستا رهیافت های گوناگونی در جهت باالبردن کیفیت در تولید محصوالت 
دریایی و پرداختن به مسایل اشتغال حاصل خواهد شد که در راستای خط مشی های کیفی این 

مجتمع است.
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ـ فرهنگی    حمید ودادی- پژوهشگر مطالعات اجتماعی 

مقاله

موسیقی بوشهر و غنای آیینی آن
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در زندگی عمومی، موسیقی دارای قابلیتی است هدایت کننده، نظم دهنده و 
تامین کننده جاهای خالی زندگی. به عبارتی، موسیقی بخش مستقلی از 
»منظره و سیمای صوتی« جریان زندگی ماست. مفهوم اولیه آن چنین است 
که اگر ما در زندگی روزمره و در تحرک فضایی در موقعیت ها مثل حرکت در 
شهر، استراحت، مكان ها مثل سالن های انتظار فرودگاه ها، فروشگاه ها و مراکز 
خرید، رستوران ها و ... ناظر و شاهد »سیما« ی روزانه و شبانه موقعیت ها و 
مكان ها هستیم، موسیقی بیان کننده و تبیین گر »سیمای صوتی روزمره« ما، 

در موقعیت ها و مكان هاست.
ـ پرورشی است که موسیقی بر  مفهوم ثانویه آن عبارت از این پیام تربیتی 
کنترل و مدیریت بدن و چگونگی رفتار با خویش و خویشتن ارتباط مستقیم 
دارد. امر »گذر زمان« و »تربیت عواطف و احساسات« جز با آواهای آهنگین 
و ریتمیك و »موسیقی« از هیچ پدیده بشری دیگری، آن سان که از موسیقی 
تاثیر می پذیرد، تاثیرپذیر نیست. به عنوان مثال، »گذر زمان« را می توان با 
مشاهده یك فیلم سینما یا سینمای خانوادگی پر کرد، اما نمی توان در کنار 
گذر زمان، از عواطف و احساسات نیز مراقبت به عمل آورد. امر »گذر زمان« و 

»تربیت احساسات و عواطف« فقط از موسیقی ساخته است.
مفهوم سوم متبادر از ارزش موسیقایی، در این است که در فهم احساسی موسیقی 
در زندگی روزمره، از مرز آهنگ سازی و خالقیت های موسیقیدانی می توان 
گذشت. یعنی اینكه می توان به جهان موسیقی پا گذاشت، بدون آنكه مشارکت در 
تولید آن داشته باشیم، بلكه جدای از دخالت فعاالنه در فرایند تولید موسیقی، 
می توان از طریق صورِت صوتی، کنش و کارکرد مصرف موسیقی، در امر موسیقی 
مشارکت جست.از این جهت است که می توان گفت موسیقی های اقوام، اقلیم ها و 
فولكلور، چون برپایه طبع های انسانی بنا شده اند، الجرم هر بشری می تواند 

»پاتوق« ی در جهان ادبی و هنری موسیقی داشته باشد.
مفهوم چهارم برخاسته از ابعاد این ادبیات و فضای هنری موسیقی و قابلیت 
آن، »فراخاست« سنی و جنسی است که مطالبه و جاذبه آن هرگز به سن و 
جنس افراد محدود نمی شود. به واقع، می توان به عنوان مثال به فالن سبك 
موسیقی عالقه نداشت، اما به هر حال، می توان وفق طبع خود سبكی مطلوب 
را یافت. همیشه به طنز این را گفته ام که تار نشد، دوتار، دو تار نشد سه تار، سه 

تار نشد گیتار، گیتار نشد، تارباس!

چیستی ادبیات موسیقی
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یاد هنرمند و استاد ارجمند حسین تهرانی نوازنده 
ضرب و تنبك گرامی که با نوایش تنبك، مخاطبان 
حاضر در سالنی بزرگ را، سوار بر »قطار« کرد و با 
حرکت از ایستگاه راه آهن و عبور دادن از دشت و 
مزرعه و تونل و کوه و پل، آنان را به ایستگاه دیگری 
رساند! به خاطر دارم که در آن اجرا، تا نزدیك به 5 
دقیقه حاضران، او را به لحاظ این هنرنمایی تشویق 

کردند و خواهان اجرای دوباره آن شدند.
از دهه 1960 میالدی به این سو، با پیدایش زمینه ها 
و وسایل برای استقرار اسباب شنیداری موسیقی در 
خانه ها، این امكان فراهم شد تا همه افراد بتوانند بنا 
به طبع و میل شخصی، قطعات موسیقی دلخواه 
خود را انتخاب و به گوش بنشینند! تجربه درک 
ـ عاطفی این ادبیات شنیداری، چنان به کام  ِحسی 
نشست که منجر به »بازتولید« جنبه های دیگری از 
موسیقی شد. جنبه هایی که با بازتعریف آن برپایه 
موسیقی اقوام، موسیقی فرهنگ ها، موسیقی 
سنتی،  موسیقی  انقالبی،  موسیقی  خیابانی، 
موسیقی ملی، موسیقی جاز، موسیقی راک اندرول، 
موسیقی پابرهنه ها و موسیقی اعتراضی و زیرزمینی، 

چهره های دیگری از موسیقی به سمع رسید.
به این ترتیب، موسیقی که با سبك زندگی و 
و  آمیختگی  دیرباز  از  و  مكانی  موقعیت های 
آموختگی یافته بود، عمالً با جریان زندگی روزمره 
پیوند خورد. دیگر می شد، »بتهوون« و »شوپن« و 
»موزارت« را در خانه شنید و می شد که در خانه به 

استقبال آنچه که طبایع  ما می طلبند رفت.

به استقبال از موسیقی جنوب؛ و غنای 
آیینی آن

موسیقی جنوب، با تاکید بر موسیقی بوشهر، بخشی 
از زبان، آداب و رسوم و فرهنگ مردمی این دیار آباد 
به دریا و ساحل و آب و هوا را تشكیل می دهد. این 
موسیقی، هیچ جدایی با زبان و کارکردها و خوی ها 
و عواطف و احساسات انسانی ندارد. نقش زبان و 
دخالت واژگان زبانی در آن بسیار است، به گونه ای 
که حوزه های جمعیتی بوشهر و اطراف آن از دشتی 
و دشتستان و تنگستان و کنگان گرفته تا اکناف 
در  تفاوت  زبانی،  تفاوت های  قدر  به  بوشهر، 
گوشه های موسیقی شان دارند و هرچند که این 
خود به مثابه مانعی بزرگ در مسیر شناخت 
پدیدارشناسانه آن عمل می کند، اما و از جنبه ای 
دیگر، ظرفیت باالی این موسیقی را می رساند. 
ـ جامعه ای و یا  عالوه براین، فقدان یك نهاده هنری 
آکادمی موسیقایی خاص بوشهر )و به طور کلی 
جنوب کشور( و یا »مرکز هنری« مستقل که 
مبادرت به فعالیت های آموزشی ـ پژوهشی و 
نظم بخشی موسیقایی آن نماید، سببی شده است 
ارایه  یك  حد  به  موسیقی،  این  از  تلقی  که 
غیرهنرمندانه و طبعاً به یك برداشت سطحی از 
محتوای غنی آن نزول یابد. اما و سوای اینها )و در 
فرصتی که حد صفحات این مكتوب اجازه می دهد(، 

موسیقی بوشهر، 
موسیقی زندگی 

است و در ماهیت 
خود تجالی روح 

تاريخی اقوام مهاجر 
و بومی متصل به 

تاريخی است كه تا 
نزديک به دو هزار 
سال دارای قدمت 

مكانیـ  زيستی 
هستند

باید به یكسری از فضاهای باارزش و ناب این موسیقی اشاره کرد. از 
آن جمله و در زیربخش ماهیت و خاستگاه آن باید گفته شود که 
جنبه های آیینی آن، از موسیقی آفریقا الهام دارد و گرایشات 
اسطوره ای اش از سرزمین و موسیقی هند. ریتم ها و پرده های این 
موسیقی ملهم از موسیقی بومی شبانكاره ای و دشتی و دشتستانی 
است. ورود به جنبه های تاریخی این شناخت بسیار سخت است، 
چراکه به طور کلی جستار و پژوهش در تاریخ موسیقی اقوام ایرانی و 
از آن جمله موسیقی اقوام جنوب و موسیقی بوشهر تا زمان کمی 
قابل تعقیب است. زحمات ارزشمند محمدتقی مسعودیه، قابل 
احترام است، اما در فضای یك تامل تاریخ گرایانه، به قدمتی مستند 
که بیشتر از یك قرن اخیر را شامل شود، نمی توان به قدمت بیشتری 
راه یافت. حداکثر بازه تاریخی قابل مطالعه ما که مستند و دارای 
)حداکثر(  اخیر  قرن  یك  همین  به  باشد،  پژوهشی  فرایند 

بازمی گردد. 
این نگارنده، طی سال های 82-1380 که پروژه مطالعاتی فرهنگ 
دریا را در نوار شمالی و جنوبی خلیج فارس و دریای عمان انجام 
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می دادم، با روایت های شفاهی بسیار مشابهی در باب موسیقی 
جنوب )با تاکید بر بوشهر( مواجه شدم. بحث جدی من، وجود 
یك فاصله عظیم بین »محتوای غنی این موسیقی« با »وجهی از 
عینیتی است که ما به گوش جسم می شنویم«. آنچه که 

می شنویم، بخش اندکی از این دریا را روایت می کند.
موسیقی جنوب )با تاکید بر بوشهر و نواحی پیرامونی آن شامل 
دشتی و دشتستان و تنگستان و کنگان( از سه قالب و فرم 

موسیقایی آزاد، ریتمیك و آیینی سامان می گیرد.
فرم آزاد آن در نمای آهنگین شروه و شروه خوانی متجلی می شود. 
این فرم شامل 8 میزان آوایی است که فاصله هر میزان همراه با 
سكوت های طوالنی است. ندیده و نشنیده ام که هیچ موسیقیدان 
جنوبی و به خصوص بوشهری، به سمت بارور ساختن فضای 
موسیقایی این فرم حرکت خاصی انجام داده باشد. شاخصه 
شناسنامه ای آن، با جلد »فایز دشتستانی« شناخته می شود. به 
برگ های این فرم، چیزی اضافه نشده است و از حدود پنجاه و 
اندی سال پیش که آن را با سكوت های فواصل میزانی اش 
می شنیدم، هنوز همان را می شنوم. در حالی که فضای این 

موسیقی چنانچه به استقبال سازهای دیگری 
از  تمام،  شایستگی  به  می تواند  برود، 
زمینه های بالندگی افزون تری بهره مند 

شود.
اما، لذت این فرم آزاد موسیقایی جنوب در 
چهار صفت عمده اش نهفته است. اول آنكه 
ملهم از طبیعت و حس غربت و مهاجرت 
است و زبان تاریخی مهاجرت را تبیین می کند. 
دوم، در پیوستگی با »فرهنگ کار« معنادار 

فرهنگی  بن مایه  اساساً  که  است. چیزی 
موسیقی جنوب را تشكیل می دهد.

سوم، از قابلیت تعمیم قابل توجهی به سمت 
موسیقی مردمی و فرهنگ مردمی برخوردار 
است. از این حیث، در ردیف های »بیدگونی« و 
شاهنامه خوانی و خیام خوانی نیز می گنجد. 
البته دیده ام که بسیاری، حوزه عمل این فرم را 
فقط محدود به شروه خوانی و دو بیتی خوانی 

می دانند و می پذیرند. 
صفت چهارم این فرم، »مطلوبیت عمومی« و 
ِکشش جامعه ای آن است. این فرم، تنها فرم 
موسیقی جنوب است که پاسخگوی ذوق های 
خلوت نشین و از این جهت خوراک خوب 

تنهایی است. 
فرم دوم موسیقایی جنوب )با تاکید بر موسیقی 
بوشهر( فرم ریتمیك است. فرم ریتمیك با فرم 
آوازی فاصله دارد، اما باید فرم آوازی را در 
چارچوب فرم ریتمیك تجزیه و تحلیل کرد. 
تجلّی دهنده هم آمیختگی  ریتمیك،  فرم 
فرهنگی است. این فرم از موسیقی، از چندین 
سازوار موسیقایی بهره مند است که موسیقی 

شادمانی نیز بخشی از آن را تشكیل می دهد.
بوشهر، دروازه تجاری به هند و آفریقا و 
این حیث و  از  سرزمین های شرق است. 
همان گونه که زبان گفتاری و زبان رفتاری آن 
از  فرم  این  است،  فرهنگ مهاجرت  نماد 
موسیقی اش نیز نمود عینی »زبان و فرهنگ 
مهاجرت« است. صفت بارز فرم ریتمیك در 
هم آوایی، دگر صدایی، هم نوایی و نقش حرکتی 
بدن، دست ها، حرکت کتف و دخالت ملودی 

موسیقی بوشهر، به 
مانند لنگر هر كشتی، 

لنگر نمادينی بوده 
است كه 

جمعیت های مهاجر 
می توانسته اند به 

واسطه آن، تعلق و 
گذشته  خود را در 
يک وضعیت ثابت 

)لنگر انداختن( 
بازتولید يا يادآوری 

كنند
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ياد هنرمند و استاد 
ارجمند حسین 
تهرانی نوازنده 

ضرب و تنبک گرامی 
كه با نوايش تنبک، 
مخاطبان حاضر در 

سالنی بزرگ را، 
سوار بر »قطار« كرد 

و با حركت از ايستگاه 
راه آهن و عبور 

دادن از دشت و 
مزرعه و تونل و كوه 

و پل، آنان را به 
ايستگاه ديگری 

رساند

پایكوبی، گونه هایی از آن را نشان می دهند.
- دایره خوانی، جمع خوانی، مرکب خوانی و 

دگرصدایی مولودی خوانی و ...
متبادر از این پیوند با فرهنگ مردمی است که 
می توان و به پشتوانه یك تاریخ،  به چرایی این 

ماهیت جمع گرایانه آن پی برد.
به طول تاریخ، جمعیت های مهاجر و همچنین 
جمعیت های ساحلی و باشندگان کانون های 
بندری که همواره عزیزانی را در سفر دریایی 
داشته اند، به شدت عالقه مند بوده اند تا »ِحس 
پیوستگی جمعی و عضویت خود را در جامعه ای 
هم رفتار« تقویت کنند. برای تامین این هدف 
جامعه ای ـ اجتماعی، موسیقی، مهم ترین 
راهبرد و راهكار دسترسی به این هدف مشترک 

بوده است.
در ابتدای این مقال گفته شد که: در زندگی 
است  قابلیتی  دارای  موسیقی  عمومی، 
تامین کننده  و  نظم دهنده  هدایت کننده، 
جاهای خالی زندگی؛ گفته شد که موسیقی 

بزرگ ترین ویژگی موسیقی بوشهر آن است 
که ساز و آوایش برپایه طبع توامان بشر و 
از  یکی  این  است.  ریتمیک  دریا  طبیعت 
یک  نمکین  ویژگی های  و  خصایل  عمده 
موسیقی است. به موسیقی بلوچ بنگرید، به 
حدی فوق شایسته، غربت غریب کویر و 
بی آبی زمین را، در اوجی از استقامت زنان و 
که  را  آنچه  گویی  که  می نوازد  مردانش، 
می شنوی، می خوانی و هم می بینی. بدین 
سان، به مزارع سبز فلک در موسیقی مازی 
و گیلک برویم که نت های نوایشان از دو، ِر، 
می، فا، سو، ال، سی گذشته و امید و نوید و 
سبز و سبزینه کار و کشت را بانگ می زند.
تک تک  حضور  و  خاطره  داریم  بزرگ 
هنرمندان موسیقی فاخر اقوام ایرانی را از 
ُکرد و لُر و ترک و بلوچ و مازنی و گیلک و 
خراسانی و شوشتری و بختیاری و بوشهری 
و بندری را که پایدار از این ویژگی بهره مند 
و همواره بر بازتولید آن همت دارند.از سوی 
دیگر، باید به متد آموزش این موسیقی نیز 
اشاره کرد که دقیقًا به شیوه »هنرآموزی در 
حوزه موسیقی« و »تربیتی ـ پرورشی در 
حوزه عواطف انسانی« استوار است.من، با 
موسیقی بوشهر آغاز می کنم، اگر خوانندگان 
عزیز را خوش آمد، تمایل خود را در خصوص 
موسیقی دیگر اقوام منعکس سازند تا حسب 
نظر آنان، نتایج بررسی ها و پژوهش هایم را 
از طریق نشریه وزین »بندر و دریا« تقدیم 
دارم. پس با اجازه به سراغ موسیقی جنوب 

)با تاکید بر موسیقی بوشهر( می رویم.

است.موسیقی آوازی بوشهر، تحت تاثیر موسیقی بومیان و موسیقی آفریقایی است. 
»شبالو« به عنوان وجهی از این موسیقی، نشانگر عمق و محتوایی این موسیقی است. در 
»یزله« نیز می توان دخالت ملودی های ریتم دار و آهنگین را احساس کرد.»شبالو«، آوازی 
در همراهی با »دایره« است. خوانندگان و نوازندگان »دایره« به دست، »دایره« وار 
می نشینند و با آهنگی موزون و در هماهنگی با هم، به چپ و راست حرکت می کنند. وجه 
معنایی آن، بازخوانی آوازهای دریایی و موسیقی مرتبط با کار صید است. در مراسم جشن 

و پایكوبی، این موسیقی با سازهایی مانند نی انبان، نی جفتی و دمام همراه می شود. 
»کف زدن« یا به آن سان که در وجه فرهنگ عمومی اش چپ زدن یا َشپ زدن تلفظ 
می شود، صورت هم آوایی دیگری از این موسیقی است. آشنایی با محتوای فرهنگ 
موسیقایی نواحی جنوب ایران و به ویژه فرهنگ مردمی موسیقایی آیینی و مراسمی آنـ  
تعزیه ـ بخشی از این »ساز موسیقی« را جزو نواهای حزین معنادار می سازد. در اینجا آنچه 
که معنادار است،  اثر موسیقایی این رفتار و نقش آهنگین آن در »حزین نوازی« برای بیان 
تالم و غم است. کف زدن و در قالب این رفتار موسیقایی بخشی از پیوستگی و هم آمیختگی 
فرهنگی را تبیین می دارد. نوازندگان و یا دایره نشستگان، باکف زدن هماهنگ خود، بخش 
ویژه ای از ریتم های موسیقایی و هویت و نقشی که »آهنگ و ملودی آن« برعهده دارند را 
تبیین می دارند. کف زدن دارای محتوایی موسیقایی و عمالً دارای یك حس اجتماعی و 
پدیدارشناسانه است تا پدیده ای فیزیكال و ناشی از به هم خوردن کف دو دست به یكدیگر. 
چپ زدن، نیازمند بهره مندی از آموختگی است و عمالً عضو گروه نوازندگان بودن، مستلزم 
تسلط بر فهم و درک و شناخت موسیقایی »این ساز« است، هر چند که این »ساز« چیزی 
جز دست آدمی نیست.فرم سوم موسیقی جنوب )با تاکید بر موسیقی بوشهر و هرمزگان( 
موسیقی آیینی است؛ موسیقی ای که نماد آن، مراسم »زار« و »نوبان« در هرمزگان است. 
این موسیقی به سمت شرق و تا بندرعباس )هرمزگان( از نماد عینی افزون تری برخوردار 
می شود. به عبارتی، این فرم از موسیقی، موسیقی عمده هرمزگان را تشكیل می دهد. نماد 
ـ آیینی است و در فضای تعزیه  این موسیقی آیینی در بوشهر، دارای جوهره ای مذهبی 
معنادار می شود. در بوشهر مراسم تعزیه با تشریفات و رفتاری بسیار غنی، محترمانه و 
ـ معرفتی آیینی آغاز می شود. ساز خاص »دمام«، نقشی  سرشار از جنبه های شناختی 
آغازگر دارد. این ساز ابالغ کننده رسمیتی اخالقی به جمع می بخشاند. تعزیه با »دمام« 

شروع و جریان می یابد. 
»دمام« اذن ورود به مراسم است. پس از آن »سنج« و آوای آن به میان می آید. جذبه آن، 
به رفتارهای پدیدارشناسانه ای بازمی گردد که عشق نوازندگان و شدت احساسات عاطفی 
آنان را به مخاطبان می رساند. در حوزه موسیقی مردمی تعزیه، بی هیچ شكی، این بخش از 

موسیقی بوشهر، جزو افتخارات موسیقی ملی است.
مراسم شاهنامه خوانی و خیام خوانی را بسیاری جزو موسیقی آیینی به شمار می آورند و 
آنان که شاهنامه خوانی و خیام خوانی را جزو فرم آزاد قرار نمی دهند، آن را در این نحله از 
موسیقی جنوب جای می دهند. به هر تقدیر مهم کاربست آن ارزشی است که پرداختن به 
این بخش از موسیقی جنوب )با تاکید بر موسیقی جنوب( می تواند راهبردی برای تعالی 
بخشاندن به فرهنگ موسیقایی جنوب و ترویج این فرهنگ به جامعه ملی و بین المللی 

باشد.

موسیقی بوشهری و اجرا: پیوند با فرهنگ مردمی
موسیقی جنوب با تاکید بر موسیقی بوشهر، موسیقی ای جامعه ای است. بر این اساس 
پیوندی عمیق بین جمع و جامعه و اجرا وجود دارد. موسیقی جنوب با تاکید بر موسیقی 
بوشهر، چیزی جدای از جمع و جامعه نیست. این موسیقی در جمع و با جمع معنادار 

است.
پیوند معنادار موسیقی بوشهر با فرهنگ مردمی، بن مایه اصلی اجرا در میان جمع را طلب 
می کند،  چه آنكه اساساً این موسیقی برآمده از فرهنگ مردمی و جریان زندگی روزمره 

مردمان است.
بیاییم و یك بار دیگر، جلوه  های این موسیقی را مرور کنیم:

- حضور همه جانبه  وجه های موسیقی آیینی، اسطوره ای و تعزیه.
- وجه ریتمیك آن.

- وجه موسیقی مراسمی آن خاصه مراسم زار و نوبان.
- ریتم های خوانشی و قرائتی آن.

- وجه هایی از موسیقی که شروه خوانی، یزله، شاهنامه خوانی، خیام خوانی، بیدگونی،  
ترانه ها و آوازهای دریایی، موسیقی مرتبط با کار لنج داری و صیادی، موسیقی جشن و 
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بخش مستقلی از منظره و سیمای صوتی 
جریان زندگی است؛ همچنین آورده شد 
که جدای از دخالت فعاالنه در فرایند تولید 
موسیقی، می توان از طریق صورِت صوتی، 
کنش و کارکرد مصرف موسیقی، در امر 
موسیقی مشارکت جست، به این ترتیب، 
فضای موسیقی جنوب )با تاکید بر موسیقی 
بوشهر( دقیقاً، فضایی برای بهره مندی از 
تقویت  و  جمع گرایانه  مشارکت 
همبستگی ها و هم آمیختگی های فرهنگی 
بوده است. »موسیقی« صورتی صوتی، برای 
قرار گرفتن افراد در یك »پیوند اجتماعی« 

بوده است.
به مفهوم دیگر، افراد به وسیله موسیقی، قادر 
می شده اند »حس پیوستگی« خود را با 
یكدیگر )آن دیگری ای که اکنون حضور دارد( 
و با آن عزیزی که در سفر دریایی دارند )آن 
دیگری ای که اکنون در بین آنان نیست و در 

سفر است ( تحكیم کنند.
تاریخ این ارزش یابی پیوستگی با جمع و 
جمع گرایانه بودن این موسیقی در این است 
که این گونه معنایابی موسیقی در زندگی 
روزمره، به واسطه آن است که چنین موسیقی 

می توانسته است به نیازهای فرد و شرایط محلی ـ زیستی او پاسخ دهد. این موسیقی 
قادر بوده است به شبكه های محلی روابط اجتماعی مهاجران )هندی و آفریقایی تبار، 
قوم تبار و مهاجران درون سرزمینی به بوشهر و مناطق پیرامونی بوشهر( و باشندگان 

بومی، پاسخ دهد و باعث تسلسل زمانی پیوند آنان با جریان زندگی روزمره شود.
موسیقی بوشهر، به مانند لنگر هر کشتی، لنگر نمادینی بوده است که 
جمعیت های مهاجر می توانسته اند به واسطه آن، تعلق و گذشته  خود را در یك 
وضعیت ثابت )لنگر انداختن( بازتولید یا یادآوری کنند. موسیقی، لنگری برای 
بازیابی خود در فضای یك مهاجرت است ولو آنكه چندین قرن از آن گذشته 
باشد.پرکاربرد بودن موسیقی جامعه ای بوشهر، از بعد جمع گرایانه آن، به ماهیت 
»فرهنگی« و »خرده فرهنگی« آن بازمی گردد. موسیقی بوشهر یا به طور کلی 
موسیقی جنوب، موسیقی خرده فرهنگ هاست که در یك کلیت فرهنگی، آن را در 
ماهیت یك فرهنگ و در قالب فرهنگ جنوب می شناسیمش. این »فرهنگ« شامل 
بسیاری از خرده فرهنگ های محلی و حتی محله ای است. خرده فرهنگ  بختیاری، 
خرده فرهنگ تنگستانی، دشتستانی، دشتی، کنگانی در سطح ملی و آفریقایی و 
هندی در سطح فراملی، جنبه هایی از این حضور چندفرهنگی را نشان می دهند؛ 
حضوری که طی یك فرایند تاریخی و شكل گرفته بر اساس یك هم آمیختگی 
فرهنگی متجلی در »فرهنگ موسیقایی جنوب« شده است. ریتم ها و آوازهای این 
موسیقی، به خوبی تجسمی از ارزش های خرده فرهنگ های ناظر بر این موسیقی به 

شمار می آیند که هر یك حامل بار معنایی فرهنگ های خود می باشند.

پركاربرد 
بودن موسیقی 

جامعه ای بوشهر، از 
بعد جمع گرايانه آن، 
به ماهیت »فرهنگی« 

و »خرده فرهنگی« 
آن بازمی گردد. 

موسیقی بوشهر يا به 
طور كلی موسیقی 

جنوب، موسیقی 
خرده فرهنگ هاست 

كه در يک كلیت 
فرهنگی، آن را در 

ماهیت يک فرهنگ 
و در قالب فرهنگ 

جنوب می شناسیمش

کالم آخر
موسیقی بوشهر، موسیقی زندگی 
است و در ماهیت خود تجالی روح 
تاریخی اقوام مهاجر و بومی متصل به 
تاریخی است که تا نزدیک به دو هزار 
سال دارای قدمت مکانیـ  زیستی 
هستند. این سرزمین، سرزمینی 
برنهاده بر چهارراه تمدنی شرق و 
تجربه  که همواره در  است  غرب 
تمدن های قدیم و جدید بوده است. 
موسیقی  بوشهر،  موسیقی 
ـ  زیستی  مکان  این  آمیختگی 
جمعیتی با کناره های دریایی است 
که سال ها با معنای »مبارزه« آشنا 
بوده، مزه غریبی و غربت را چشیده 
عزیزان  منتظر  دریا،  به  چشم  و 
دریانورد خود بوده است. در نوای 
موسیقی بوشهر و درجریان ارتباطی 
از  آوایی  جامعه،  با  موسیقی  این 
از  ردپایی  تنگستان،  دلیران 
دریاها،  از  دالورانی  و  میرمهناها 
همیشه قابل حس و ادراک است. 
این  ذات  احصای  در  و  بیاییم 

موسیقی، مجدانه تالش کنیم.
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روز  دوم  ؛ دریانوردی ،  شیالت و 
منابع آبزی 



67 ماهنامه   علمی ، تحقیقاتی 

PORT & SEAMAGAZINE

نقش موثر تشکل های 
صیادی در مدیریت و 

بهره برداری از بنادر 
ماهیگیری

شیالت ایران در ایجاد اشتغال و توسعه اجتماعی و امنیت غذایی، ارزآوری و افزایش درآمد 
تولید و محرومیت زدایی نقش بسزایی دارد و با اتخاذ سیاست کاهش امور تصدی گری و اهتمام 
به بحث حاکمیت و تولی گری در راستای بهبود مدیریت شیالتی سبب افزایش تولید و پرورش و 
ارتقای سهم آبزیان در امنیت غذایی و توسعه آبزی پروری کشور شده است. همچنین در دهه 
گذشته شیالت ایران بر اساس برنامه های توسعه زیربخش و با توجه به زمینه ها و قابلیت های 
زیست محیطی در جهت افزایش تولیدات آبزیان به ترغیب و جذب سرمایه گذاران در موضوعات شیالتی 
پرداخته، به نظر می رسد با این وصف فعاالن بخش خصوصی در روند جدید و تزریق سرمایه و کارآفرینی در 
عرصه های متنوع صنعت شیالت توسعه و رشد بالندگی زیربخش را براساس سیاست های پیش رو داشته و 

خواهند داشت.
در حقیقت با برقراری این پیوند توانسته ایم جامعه صیادی را در امور عرضه آبزیان، تصمیم سازی های مدیریتی و ... 
مشارکت داده و در مباحث مدیریت بهره برداری از زیربناهای صیادی همچون بنادر ماهیگیری نیز مشارکت دهیم که 

نمود عینی آن واگذاری مدیریت بهره برداری 34 بندر ماهیگیری به تشكل های صیادی است.

 سید حسن صالحی، 
شیالت  سازمان  رییس 

ایران
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شناخت و برداشت ایرانیان از دریا
کاپیتان دکتر فریدون شفیعی کرجی

محلی،  قصه های  طریق  از  ابتدا 
فیلم های سینمایی و سفری کوتاه به 
سواحل دریای خزر در شمال ایران با 
نام دریا آشنا شدم. بدون هیچ گونه 
و  دریا  از  تجربی  و  دیداری  اطالع 
دریانوردی در سال 1355 به استخدام 
کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران 
)کشتیرانی »آریا«ی سابق( درآمده و 
بورسیه تحصیل در انگلستان شدم. از 
دریانوردی  و  دریا  درباره  پس  آن 
خواندم و از نزدیک با دریا و دریانوردی 
آشنا شدم و با آن زندگی کردم، با 
آرامش او آرامش یافتم، با تالطمش به 
هیجان آمدم، با خطراتش مقابله کردم 
و نهایتا پس از بیست و اندی سال تالش 
مستمر در زمان جنگ و صلح سرانجام 
به ساحل آمدم و خشکی نشین شدم، 
اگرچه همیشه با دریا در ارتباط بودم و 
که  از چندی دریافتم  هستم. پس 
آرامش دریا با خشکی متفاوت است، 
آرامش دریا رنگی بی ریا دارد، تالطم 
دریا خودجوش و بی منظور است و 
بهر مال اندوزی و قدرت  خطراتش 
نیست، به نامردی زخم نمی زند، با حیله 
و مکر حمله نمی کند و در لبخندش 
نفرت نیست. دریا درونش همچون 
برونش زالل و روشن است، دریا غنی و 
و  توان  به رغم  است،  سخاوتمند 
ویران  اوقات  گاهی  که  خشونتش 
و  خشکی  همواره  ولی  می کند، 
خشکی نشینان را از نعمات و موهبات 
می سازد.  بهره مند  خود  بیکران 
سرنوشت مرا با دریا آشنا کرد، چون او 
را شناختم فراتر از دکترا درباره حق و 
حقوقش خواندم و اگر چشم و گوشی 
بینا و شنوا پیدا کردم، درباره اش نوشتم 
و گفتم، ولی افسوس در کشوری که 
هزاران سال از این نعمت خدادادی در 
شمال و جنوبش برخوردار بوده، اکثر 
ایرانیان به غیر از سواحل پنهان شده 
در پشت دیوار ویالهای بلند قامت 
خصوصی ثروتمندان در شمال، چیزی 

از این دریا که گفتم نمی دانند. 

ایران و دریا
سرزمین پهناور ایران از شمال به دریای خزر که توسط پنج کشور جمهوری 
اسالمی ایران، آذربایجان، فدرال روسیه، قزاقستان و ترکمنستان احاطه شده 
متصل است. دریای خزر که در غرب با نام »کاسپین سی« شناخته می شود، 
بزرگ ترین دریای استتارشده توسط خشكی است. ایران از جنوب نیز به آب های 
نیلگون خلیج فارس و دریای عمان که این کشور را به دریاهای آزاد و اقصی نقاط 
جهان متصل می سازد، راه دارد. این ویژگی های خاص با همت، توان و رشادت های 
مردم غیور، جسور و دانشمند ایرانی در طی قرنها حفظ و حراست شده، اگر چه در 
گذشته بخشی از دریای خزر را از دست داده ایم، ولی هم اکنون طول سواحل 
دریایی ایران در شمال و جنوب از 5000 کیلومتر فراتر است )با احتساب جزایر( و 
این امتیاز ایران را کشوری دریایی با شرایط ویژه در منطقه معرفی می کند. اما باید 
توجه داشت که این امكانات، ویژگی های خاص، سرمایه های ملی و راه های 
ارتباطی دریایی، بدون شك احتیاج به حفظ و حراست هوشمندانه، شناخت و 
برداشت صحیح منابع در زمان مناسب و بهره گیری از امكانات موجود را دارد، واال 
این ثروت خداداد که در جوار همسایگان در شمال و جنوب قرار دارد، اگر به موقع از 
طرف مردم و دولت ایران مورد بهره برداری قرار نگیرد، ممكن است مورد تعرض و تجاوز 
نامحسوس و محسوس آنها یا حتی غیرهمسایگان قرار گیرد و نهایتا فرصت ها، جای 

خود را به تهدیدهای فرهنگی، اقتصادی، امنیتی و سیاسی بدهند.
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منابع غنی و 
سرمايه های فراوانی 
در بستر درياها نهفته 

و آماده استخراج 
هستند و بیشتر 

تهديدات و 
تجاوزات سرزمینی 

از طريق درياها 
صورت می گیرد، 

بنابراين هر كشوری 
كه در اين زمینه 

قوی تر عمل كند، 
سهم بیشتری از 

آب های سرزمینی 
خود، دريای آزاد و 

حتی دريای 
سرزمینی ديگر 

كشورها برداشت 
خواهد كرد و معضل 
بیكاری را نیز كاهش 

می دهد

آموزش و ارتقای فرهنگ معموال یك حرکت ساختاری است که 
پیش نیاز آشنایی مردم در خصوص موضوعات مدنظر می باشد، 
بنابراین با توجه به موقعیت دریایی کشور ایران الزم است که از 
همان مقطع دبستان آموزش آشنایی با دریا و موضوعات ذکر 
شده شروع شود و تا مقاطع باالتر ادامه یابد. آموزش های 

بلندمدت و کوتاه مدت می تواند با تناسب سنی و ارتباط شغلی 
افراد جامعه طراحی و اجرا شود تا کمی و کاستی های موجود به 
مرور زمان مرتفع شده و زمینه های تخصصی برای افراد متقاضی 
و دست اندرکار متناسب با نحوه فعالیت آنها فراهم آید. این وظیفه 
مهم به عهده سازمان علوم و آموزش است که با اعطای مجوزهای 

مناسب به افراد متخصص در علوم و فنون دریایی و ایجاد فضای 
مناسب اقتصادی ایجاد انگیزه کند. ایجاد این گونه مراکز می تواند 
با سرعت مكفی و در زمان کوتاه تری افراد شاغل در زمینه های 
دریایی را که تبحر کافی در شغل خود ندارند را آگاه و صاحب 

مدارک معتبر و توان اجرایی بهتری قرار دهد.

آموزش

سواحل دریا

سواحل دریایی معموال زیباترین، جذاب ترین و آرام ترین بخش هر کشوری محسوب می شوند. 
این سواحل اگر با درایت و مدیریت صحیح دولتمردان از حیطه زمین خواران و فرصت طلبان 
خارج شده و به مكان های تفریحی و گردشگری مناسب تبدیل و جهت استفاده عموم مردم 
طراحی و برنامه ریزی شوند، طبیعتا می توانند به یكی از قطب های مهم اقتصادی برای کشور و 

تفریح و شناخت مردم و گردشگران از دریا و زندگی دریایی تبدیل شوند. 
 یكی دیگر از جذابیت های سواحل، ایجاد بنادر تجاری و تفریحی در مناطق مناسب است. این 
دروازه های ورود و خروج کاال از اقصی نقاط جهان و بالعكس می توانند نقش عمده ای در موقعیت 
اقتصادی، ارتباطی و سیاسی کشور ایفا کنند. بنادر بزرگ و مقتدر در کنار جاده های ارتباطی 
مناسب، راه آهن توانمند، بنادر خشك، امكانات مكفی و غیره جهت دسترسی به نقاط مختلف 
کشور و همسایگان می توانند قطب های اقتصادی عمده کشور در زمینه حمل ونقل و اکتشافات 
دریایی کشور را تشكیل دهند. با تقویت ناوگان تجاری دریایی، تجسس دریایی، نیروی دریایی 
و غیره توان امنیت اقتصادی و سیاسی کشور در دو بخش داخلی و بین المللی نیز ارتقا پیدا 

خواهد کرد.

نتیجه
با توجه به فرصت اختصاص داده شده بیش از این مجال صحبت در خصوص این موضوع مهم و 
گسترده نیست. با اشارات بسیار مختصر فوق، امیدوارم توانسته باشم اندک نوری ثابت و مستمر 
در دل این داالن تاریك تابانده باشم، تا شاید با حمایت و پشتكار مردم و دولت زحمتكش که 
کماکان به گلوگاه های این داالن آشنا هستند با استفاده از متخصصین واقف و عالم به فن هرچه 
جدی تر با تالش مضاعف به رفع گلوگاه پرداخته و با آشنایی مردم و هموار کردن راه برای 

روشنایی این داالن حرکتی مثمرثمر صورت گیرد. 
سه چهارم کره زمین را آب دریاها و اقیانوس ها تشكیل می دهد و در حال حاضر بیش از 93 
درصد حمل ونقل کاال از طریق دریاها انجام می پذیرد. منابع غنی و سرمایه های فراوانی در بستر 
دریاها نهفته و آماده استخراج هستند و بیشتر تهدیدات و تجاوزات سرزمینی از طریق دریاها 
صورت می گیرد، بنابراین هر کشوری که در این زمینه قوی تر عمل کند، سهم بیشتری از 
آب های سرزمینی خود، دریای آزاد و حتی دریای سرزمینی دیگر کشورها برداشت خواهد کرد 
و معضل بیكاری را نیز کاهش می دهد. زمان در حال حرکت است، نباید بیش از این تعمل کرد، 
بلكه با جد و تالش و توان مردمی و متخصصین باید داشته ها را تقویت، ندانسته ها را تجسس، 
پیگیری، اخذ و سپس به اجرا درآوریم تا هرچه سریع تر این داالن تخصصی را روشن و توان 
دریایی کشور را در کلیه زمینه ها که اشاره ای ضعیف به آنها شد، در حد لیاقت ایران و ایرانی باال 
برده و در جامعه بین المللی تثبیت کنیم. به کار گیری افراد الیق، آموزش کافی و ابزار مناسب تنها 

راه حل است. آنگونه که شیخ شاعر می گوید:  »توانا بود هرکه دانا بود«.

حقوق دریایی
وقتی مردم هر کشوری با حق و حقوق خود 
آشنا باشند و خود را ملزم به اجرای آن بدانند، 
مطمئنا هم قانونگذاران و هم مجریان قانون 
بهتر می نویسند و بهتر نیز اجرا می کنند، 
نتیجتا مردم هم در آسایش، آرامش و امنیت 
بهتری در کلیه ابعاد حقوقی با احترام به حق 
خود و دیگران زندگی خواهند کرد. در مورد 
حقوق دریا و حقوق دریایی این امر در سطح 
بین المللی نیز صادق است. اگر مردم کشور 
عزیز ایران با قوانین دریاها و دریایی به خصوص 
در آب های سرزمینی خود آگاهی کافی داشته 
باشند، با درایت و متانت بیشتری از منابع و فضای 
دریایی در اختیار مملکت خود و حتی دریاهای 
آزاد برداشت و استفاده خواهند کرد. به عنوان 
مثال آشنایی با قوانین محیط زیست دریا و روش 
و قوانین جلوگیری از آلودگی دریاها می تواند 
کمک کند تا کشور سواحل و آب های سرزمینی 
تمیز تر و قابل استفاده تری داشته باشد، زیرا 
دریای آلوده باعث باران آلوده و حتی نفوذ بر 
زمین های ساحلی، کشاورزی را مختل و در 
نتیجه سالمت مردم را به خطر می اندازد. پس 
شناخت از دو بخش حقوق دریا و حقوق دریایی 
به اختصار می تواند در کلیه زمینه های استفاده 
بهینه از دریا و منابع آن برای مردم به خصوص 

افراد مرتبط مفید باشد.

منابع دریایی
هر کشوری که به دریا راه دارد می تواند طبق 
قوانین بین المللی از منابع غنی زیر دریا، 
ماهیگیری، گردشگری و غیره به سهم خود 
در منطقه آب های سرزمینی و آزاد بهره 
بگیرد، بنابراین شناخت دولت و مردم در 
بخش خصوصی از این مواهب الهی بسیار 
مهم است، زیرا اگر ملت و دولتی از منابع 
تحت اختیار خود به موقع به نفع کشور خود 
استفاده نكنند، طبیعتا این سهم توسط 
کشورهای همسایه و شاید هم غیرهمجوار 

استخراج و به مصرف خواهد رسید.
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تجارت و گردشگری دریایی، مهم ترین 
رویکرد اتاق گلستان درتعامل با دریا

 حمید دامغانی- رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان 
گلستان

اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان گلستان به عنوان پارلمان استانی بخش 
خصوصی، همواره با رویكرد فرابخشی تالش کرده تا تمام عرصه هایی که به هر نحو و 
طبق قانون بخش خصوصی بایستی در آن حضور بیابد را رصد نموده و بر اساس 
برنامه ای مدون و در چارچوب کلیات اقتصادی و اجتماعی و مدیریتی کشور، مورد توجه 
قرار دهد. در همین راستا، به عنوان یك استان ساحلی، همواره دریا و بندر را به عنوان 

یك پتانسیل برای رشد و توسعه در نظر داشته است.
1. هرچند در سال هایی که گذشت، این زمینه فقط از سوی بخش خصوصی فراهم بود 
و دولت کمترین رویكرد را به این بخش مهم اقتصادی داشت، با این حال توجه اتاق، 
فراتر از آنچه دولت وقت تمایل و انتظار داشت، به کنش اقتصادی مهمی همچون احداث 
بندر خواجه نفس از یك سو و تالش برای جلب سرمایه گذار برای سرمایه گذاری در 
کرانه های شرقی خزر و خلیج گرگان از سوی دیگر متمرکز بوده است؛ موضوعی که 
می تواند به عنوان مهم ترین نمود تعامل عینی اتاق با دریا و دریانوردی در سخت ترین 
ادوار اقتصادی کشور به  شمار رود. اتاق بازرگانی، حسب مورد و حتی فراتر از آن در 
جریان احداث بندر خواجه نفس به عنوان نخستین بندر بخش  خصوصی در خزر ایرانی 
و همچنین تالش برای معرفی جاذبه های سرمایه گذاری در کرانه خزر در حوزه 
گردشگری و تجارت دریایی، کنش های بسیاری با اداره کل بنادر و دریانوردی استان 
داشته و همچنان خواهد داشت. در همین راستا، تالش های جدی برای راه اندازی خط 
ترانزیت کاال بین بندر امیرآباد در مازندران و آستاراخان در روسیه با کاالهای استان 
گلستان و تقویت ارتباط بازرگانان گلستانی با ترانزیت دریایی و همچنین برنامه ریزی 
برای ایجاد خط مسافرتی بین بندر آینده خواجه نفس و آکتائو در قزاقستان به عنوان 
شهر خواهرخوانده گرگان، از مهم ترین رهیافت های اتاق بازرگانی و بندر و دریا بوده 

است.
2. مهم ترین ظرفیتی که این رهیافت می تواند در پی داشته باشد، زمینه سازی تعامل 
بیش از پیش بخش خصوصی با بازرگانی دریایی از یك سو و جذب سرمایه گذار برای 
سرمایه گذاری در پروژه های زیرساختی و عملیاتی مرتبط با دریا از سوی دیگر است. به 
عبارت دیگر، ارتباط مطلوب اتاق و بندر و دریا در استان گلستان، می تواند زمینه های 
الزم را برای استفاده از دریا به عنوان پتانسیل رشد و توسعه در استان گلستان به عنوان 
یك استان ساحلی فراهم آورد. تجارت دریایی، گردشگری دریایی و بهره برداری 
اقتصادی برنامه محور از کرانه های دریا را می توان به عنوان مهم ترین رویكرد اتاق 

بازرگانی در تعامل با دریا و بندر به شمار آورد.
این موضوع در دورانی که به »تدبیر و امید« شناخته شده، از اهمیت بیشتری برخوردار 
است و امید می رود به عنوان موتوری محرک، زمینه را برای رشد سرمایه گذاری در این 

بخش فراهم سازد.

      مهندس جواد قناعت- استاندار استان گلستان
دریای خزر بزرگ ترین دریاچه جهان، یك اکوسیستم منحصربه فرد در دنیا محسوب 
می شود. خزر در طول 7000 کیلومتر وسعت نوار ساحلی قریب به 15 میلیون سكنه 

دارد. طول دریای خزر حدود 1200 کیلومتر و عرض آن حدود 350 کیلومتر است. 
خزر به لحاظ فرهنگ دریانوردی دارای ریشه کهن و قدمت تاریخی می باشد و گویای 
این ادعا، وجود بنادر و شهرهای بندری در طول سواحل 5کشور به ویژه ایران و روسیه 
است. در بین شهرهای ساحلی ایران بنادر انزلی، نوشهر، بندر ترکمن و بندر گز از دیرباز 
مورد بهره برداری قرار می گرفتند. تا بیش از 50 سال گذشته استفاده از قایق های چوبی 
بادبانی و کشتی های چوبی استفاده تجاری، شیالتی و گردشگری در دریای خزر 
صورت می گرفته است. وسعت نوار ساحلی ایرانی دریای خزر که حدود 11 درصد )از 
آستارا تا مختومقلی( را به خود اختصاص می دهد، دارای موقعیت استراتژیكی بوده، به 
نحوی که عالوه بر گستردگی فالت قاره و شیب مالیم در طول محدوده شرقی و غربی 
در منطقه مرکزی بزرگ ترین عمق خزر با حدود 1000 متر در حوزه آب های ایران واقع 
شده است. بدیهی است که تمایز تغییرات عمق سواحل موجب تنوع به کارگیری از انواع 
شناورهای سبك و سنگین در دریا را منجر می گردد. عالوه بر آن خزر به ویژه در طول 
نوار ساحلی جنوبی به دلیل ارتباط با فضای سبز و چشم انداز ویژه جنگل های شمال 
همواره مورد توجه گردشگران داخلی و خارجی بوده و قابلیتی برجسته در زمینه 
گردشگری دارد.بیشترین جمعیت به ازای هر کیلومتر نوار ساحلی در بین 5 کشور 
حاشیه دریای خزر در محدوده سواحل ایرانی می باشد. این مهم گویای وابستگی مردم 
به دریا است. امروزه بیش از 150 شرکت صیادی با عضویت 11000 نفر از مردم 
شهرهای ساحلی در حال بهره برداری از ذخایر آبزیان دریای خزر هستند. در گذشته 
بهره برداری منابع شیالتی آب های ایران در اجاره لیانازوف بوده که از سال 1332 با 
تاسیس شرکت سهامی شیالت ایران، حق بهره برداری روس ها نیز ابطال شد.شش 
گونه از ماهیان خاویاری دریای خزر به عنوان فسیل زنده با قدمت بیش از 200 میلیون 
سال و خاویار ایرانی دریای خزر جزو مواهب بی نظیر الهی محسوب می شود. عالوه بر 
آن کیلكا و ماهیان استخوانی زمینه ارتباط بین ساحل نشینان و دریا را از دیرباز رقم زده 
است.اکوسیستم های منحصربه فرد آبی و خشكی شامل خلیج گرگان، تاالب انزلی، 
تاالب گمیشان، جزیره آشوراده و شبه جزیره میانكاله، مصب رودخانه های سفیدرود، 
تجن، گرگانرود دارای جاذبه های فراوان گردشگری به ویژه به دلیل قرارگیری در مسیر 
مهاجرت پرندگان فوق العاده برای مردم اهمیت دارد. مسافرت دریایی بین بنادر انزلی 

در ایران و آستاراخان در روسیه از قدیم جاری بوده است.
اکوسیستم دریای خزر بایستی برای نسل های آینده به صورت طبیعی و بكر حفظ شود 
و بدین لحاظ باید ساحل نشینان و گردشگران و کلیه بهره برداران به موضوع مسایل 
زیست محیطی آن توجه جدی داشته باشند، چراکه بسته بودن دریای خزر و 
بهره برداری صرف بدون مالحظات زیست محیطی همانند سایر منابع آبی یك تهدید 
جدی برای آینده دریای خزر محسوب می شود که صدمات آن غیرقابل جبران است. 
در همین راستا می توان به ورود شانه دار دریای خزر و شكوفایی جلبكی در دو دهه اخیر 

اشاره کرد که تاثیر شگرفی بر منابع زنده اکوسیستم دریای خزر گذاشته است.

دریای خزر و لزوم رعایت مالحظات 
زیست محیطی آن
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هنگامي که صحبت پیوند دریا با مردم می شود، ناخودآگاه نخستین مبحثي که به ذهن خطور می کند، 
صنعت گردشگري است. با توجه به اینكه استان مازندران داراي بیش از 350 کیلومتر نوار ساحلي 
است، گردشگري دریایي و سامان دهي سواحل و بنادر به خصوص در بنادر و دریانوردي و منطقه ویژه 
اقتصادي امیرآباد اهمیت ویژه ای می یابد، زیرا همجواري بندر امیرآباد با تاالب بین المللی میانكاله 
پتانسیل فراواني براي مسافران و عالقه مندان به گردشگري ایجاد می کند و ما در این بندر هر ساله 
میزبان جمع کثیري از بازدیدکنندگان هستیم که ضمن بهره گیري از الطاف الهي و طبیعت زیباي 
منطقه، با امور تخصصي دریایي و بندري از نزدیك آشنا شده و به صورت بالقوه تبدیل به سفیراني 

می شوند که در معرفي سازمان بنادر و دریانوردي به دیگران اهتمام می ورزند.
با توجه به حوزه تخصصي و مسوولیت، در بندر امیرآباد زیرساخت هایی ایجاد کرده ایم تا با استفاده از 
مشاوران ذي صالح و ایجاد هسته زیست محیطي، عالوه بر حفظ حیات وحش طبیعي منطقه و رعایت 
کردن الزامات زیست محیطي، بتوانیم پاسخگوي نیاز این جمع کثیر گردشگر باشیم و از استعدادهاي 
بالقوه آنان در معرفي سازمان تخصصي بنادر و دریانوردي به خصوص بنادر و دریانوردي و منطقه ویژه 
اقتصادي امیرآباد بهره بگیریم.از جمله این منابع مورد استفاده ما در این منطقه می توان به فعالیت های 
فرهنگي، آموزشي و ورزشي، تبلیغات محیطي و استفاده از تلویزیون شهري، نظام مند کردن بازدید های 
تخصصي و عمومي از منطقه ویژه و محوطه های بندري، ارایه انواع بروشور و اطالعات به بازدیدکنندگان، 
ایجاد نمازخانه و امكانات رفاهی در محوطه های بندر و پاسخگویي تمام وقت به بازدیدکنندگان اشاره 

کرد.
در بحث ایمني نیز بندر امیرآباد به عنوان بزرگ ترین بندر شمالي کشور هرساله قبل از فرارسیدن فصل 
تابستان و ایام نوروز برنامه ریزي منسجمي در خصوص نظارت بر پالژهاي تفریحي فعال در محدوده 
تحت نظارت خود که از سواحل بابلسر شروع و تا مرز استان گلستان امتداد دارد، مي کند. موارد ذیل 
بخشي از امكاناتي است که این بندر به منظور حفظ سالمت و ایمني مردمي که از دریا و قایق هاي 
تفریحي/ مسافري به منظور گشت دریایي استفاده می کنند ارایه می دهد تا استفاده کنندگان لحظات 

خوش و بدون خطري را سپري کنند. 
1. تهیه جلیقه نجات به تعداد الزم و توزیع در پالژهاي منطقه جهت استفاده مسافرین در زمان سوار 

شدن به قایق ها. 
2. اطالع رساني از طریق نصب بنر و بیلبوردهاي آگاهي بخش در خصوص موارد ایمني که باید مسافرین 

رعایت کنند.
3. اطالع رساني درخصوص شماره تماس هاي مراکز جستجو و نجات دریایي در 

سواحل پالژها
4. برگزاري جلسات منظم با ارگان ها، سازمان ها و 
تعاوني هاي قایقراني که در این 
وظیفه  ایام 

نظارت و سرویس به مسافران را دارند جهت هماهنگي هاي الزم و به روز کردن دستورالعمل ارتقای 
ایمني مسافران و شناورهاي مسافري 

5. حضور کارشناسان دریایي بندر در پالژها جهت نظارت بر نحوه استفاده مسافرین از قایق هاي 
مسافري و تفریحي 

6. تهیه و توزیع بروشورهاي آگاهي بخش ایمني در پالژها 
7. حضور شناورهاي جستجو و نجات دریایي و گشت زني در آب هاي محدوده پالژها جهت امدادرساني 

به موقع به مسافرین مضطر در دریا 
اگرچه فرهنگ سازی دریایي نقش بسیار مهمي در زمینه پیوند مردم با دریا دارد، اما اینگونه اقدامات 
نیز که منجر به ایجاد و ارتقای ایمني مسافران جهت استفاده از دریا و سواحل است، مي تواند در 
پیوند مردم با دریا نقش باالیي را ایفا کند.سواحل خزر از آستارا تا بندر ترکمن زیبایي ها و 
جذابیت هایی دارد که برنامه ریزي براي بهره برداري از آنها نه تنها به سرمایه گذاري زیادي نیاز 
ندارد، بلكه خود عاملي جهت جذب سرمایه گذاري های داخلی و خارجي است. درصورت ایجاد 
پیوند مناسب بین مردم و دریا و استفاده مناسب از امكانات براي معرفي این بخش از صنعت 
کشور، ظرفیت های بسیاري هم در حوزه های تخصصي و هم در حوزه های سرمایه گذاري 
و گردشگري ایجاد خواهد شد. حتي می توان با راه اندازی راه مواصالتی مسافربري دریایی 
بین بنادر کشور و بنادر همسایه، گردشگري دریایی را رونق داد و پذیرای گردشگران خارجی 

از این طریق بود.
دستیابي به این هدف می تواند پیش زمینه دیگر اهداف سازمان بنادر و دریانوردي هم باشد، 
چراکه رونق گردشگري در هر منطقه می تواند بستر مناسبي براي جذب سرمایه گذاران و 

صاحبان کاال و صنایع نیز باشد. 
بندر امیرآباد با توجه به مجاورت با منطقه ویژه زیست محیطي و گردشگري میانكاله از این 
موضوع غافل نبوده و در طرح توسعه خود فضاي مناسبی را در منتهي الیه اراضي شرقي بندر در 
مجاور منطقه میانكاله به زون تفریحي اختصاص داده که سرمایه گذاران زیادي نیز طرح هاي 
خود را جهت سرمایه گذاري در این حوزه به بندر جهت بررسي تحویل داده اند واین بندر براساس 
نیازها و اهداف و سیاست هاي کالن سازمان متبوع این طرح ها را بررسي و به بهترین و 
مناسب ترین طرح در این حوزه جهت سرمایه گذاري زمین و امكانات کافي واگذار خواهد کرد.در 
همین راستا از آنجاکه حجم مسافرت هاي دریایي در کشور بسیار ناچیز بوده و سهم دریاي خزر 
از جابه جایي مسافر دریایي نیز تقریبا صفر است، اقدامي که بندر امیرآباد در این راستا در طرح و 
توسعه بندر لحاظ کرده، ساخت ترمینال و اسكله مسافري است که از این طریق خط کشتیراني 
مسافري راه اندازي کند. اعطاي تسهیالت به متقاضیان فعالیت در این صنعت نیز گامي بزرگ در 

جهت رشد و ارتقای روزافزون این صنعت است. 
ما در کشور سواحل امن و مطمئني داریم که اکثر کشورهاي همسایه حتي در سواحل خزر فاقد 

این امنیت هستند، بنابراین از این ظرفیت ها باید بهترین استفاده را ببریم.

ضرورت  بهره برداری از ظرفیت  
باالی گردشگری دریایی در 

     سیدعلی نعیمی- مدیر منطقه ویژه اقتصادی بندر امیرآبادسواحل امیرآباد
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از جمله ساخت اسكله و افزایش گنجایش بارگیری کشتی های اقیانوس پیما و ساخت راه آهن به 
سوی آسیای میانه و احداث فرودگاه بین المللی. این بندر یكی از مهم ترین چهارراه های کریدور 

شمال- جنوب بازرگانی جهانی است.
منطقه آزاد چابهار با مساحت 14 هزار هكتار در منتهی الیه جنوب شرقی ایران در 25 درجه و 20 
دقیقه عرض شمالی و 60 درجه و 27 دقیقه طول شرقی در شرق خلیج چابهار و در کنار آب های 
دریای عمان قرار دارد. این منطقه به وسیله شبكه حمل ونقل زمینی و هوایی از شمال به 
کشورهای آسیای میانه و افغانستان، از شرق به پاکستان و از جنوب به اقیانوس هند اتصال 
می یابد. دسترسی مستقیم به آب های آزاد و قرار داشتن در خارج از خلیج فارس و همین طور عدم 
آسیب پذیری در مواقع بروز بحران، موقعیت استراتژیكی را برای ایجاد یك گذرگاه ارتباطی بین 
کشورهای آسیای میانه و سایر کشورهای جهان فراهم آورده است. بنابر نظر سازمان ملل، چابهار 

یكی از مهم ترین راه های کریدور شرق- غرب و جنوبی ترین راه این کریدور است.
با عنایت به نقش و ویژگی های عنوان شده برای چابهار، پیوند این خطه از مردم ایران با دریا از 

طرق زیر امكان پذیر می باشد:
  استفاده از دریا به عنوان دروازه های ارتباط و تعامل با سایر کشورها در راستای توسعه 

همه جانبه کشور و برون گرایی اقتصادی
 ایجاد زمینه برای توسعه پایدار اقتصادی، اجتماعی مناطق ساحلی از طریق بهره برداری های 

مناسب از ظرفیت های ساحلی
 حفاظت از محیط زیست مناطق ساحلی

 تضمین حق بهره برداری عمومی از سواحل و دریا به عنوان یك ثروت 
ملی

 استفاده بهینه از فضا و منابع ساحلی و کاهش رقابت در بهره برداری از 
این منابع میان کاربران

 سامان دهی جوامع انسانی و تاسیسات در مناطق ساحلی و حفظ ایمنی 
آنها در مقابل مخاطرات محیطی و امنیتی

 توسعه فعالیت های اقتصادی سازگار با ظرفیت های زیست محیطی 
مناطق ساحلی

 ایجاد هماهنگی و همسویی و شفاف سازی در قوانین و مقررات ناظر بر 
فعالیت های بخش های دولتی، تعاونی و خصوصی

 ممنوع کردن استفاده های اختصاصی از حریم سواحل و تامین 
دسترسی همگانی به آن

 ایجاد زمینه مشارکت همگانی در سامان دهی مناطق ساحلی
 حفاظت و احیای زیست بوم های ساحلی و دریایی

 جلوگیری از  تخریب و آلودگی محیط زیست مناطق ساحلی
  ارتقای ظرفیت های مقابله با مخاطرات محیطی و حوادث غیرمترقبه

  قانونمند کردن شیوه بهره برداری، استقرار فعالیت ها و ساخت وسازها در مناطق ساحلی همراه 
با ایجاد بسترهای حقوقی الزم

  تامین امنیت جوامع و فعالیت های مستقر در مناطق ساحلی
 برقراری نظام های حقوقی و مالی ویژه در مناطق ساحلی برای هدایت فعالیت های توسعه ای

  ارتقای نقش موثر کشور در همكاری منطقه ای و بین المللی بر اساس منافع ملی
  فرهنگ سازی استفاده مناسب از سواحل و دریا

 استقرار نظام یكپارچه اطالعات در مناطق ساحلی
  پایش و ارزیابی مستمر فعالیت ها و اقدامات در مناطق ساحلی

 برگزاری مسابقات عمومی در سطح مدارس و آموزشگاه ها با موضوعات مرتباط با دریا و 
اطالع رسانی در این خصوص.

رهیافت های حاصل از پیوندهای یادشده ظرفیت ها و قابلیت هایی را به شرح ذیل پدید می آورد:
با توجه به نتایج حاصل، عمده ترین امكان ایجاد کار و اشتغال برای ساکنان استان، به دلیل کم آبی 
و طبیعت خشك این سرزمین بخش تجارت و حمل ونقل است که در این خصوص بندر چابهار با 
توجه به شرایط جغرافیایی و منطقه ای خود و نیاز کشورهایی همانند افغانستان و همسایگان 
شمالی کشور می تواند به عنوان تنها دروازه تامین کننده ارتباط این کشورها با آب های آزاد و 
دسترسی به سایر کشورهای جهان مطرح باشد.تجربیات جهانی بیانگر آن است که دولت ها در 
تامین منابع مالی جهت ایجاد زیرساخت ها و تاسیسات زیربنایی در مناطق آزاد به منظور 
هموارکردن بستر مناسب فعالیت های اقتصادی برای مشارکت بخش خصوصی نقش اساسی 
داشته اند. در این راستا امروزه منطقه آزاد چابهار با توجه به جایگاه ویژه خود در بعد ملی به عنوان 
راهكار توسعه محور شرق و در بعد فراملی به عنوان پل ارتباطی به کشورهای آسیای میانه و 

کشورهای جنوب شرق آسیا از اهمیت و جایگاه ویژه ای برخوردار شده است.

   حاتم نارویی- استاندار سیستان و بلوچستان
استان سیستان و بلوچستان از طریق دریای عمان همانند حلقه ای است که می تواند 
ارتباط میان کشورهای جنوب شرق و شمال آسیا و همچنین شرق و غرب دنیا را 
فراهم سازد. این ارتباط از دیرباز از طریق جاده برقرار بوده و یافته های باستانی در 
شهر سوخته به دلیل قرار گرفتن در مسیر جاده معروف و تاریخی ابریشم حكایت از 

تجارت و تبادل کاالیی این منطقه با چین و روم باستان دارد.
چابهار یكی از شهرهای جنوب خاوری استان سیستان و بلوچستان ایران و تنها بندر 
اقیانوسی این کشور است که در کرانه دریای عمان و اقیانوس هند واقع شده، 

لنگرگاه آن قابلیت پهلوگیری کشتی های اقیانوس پیما را دارد و از مناطق آزاد 
بازرگانی ایران بهره مند است.

بندر چابهار به دلیل موقعیت راهبردی، که نزدیك ترین راه دسترسی کشورهای 
محصور در خشكی آسیای میانه )افغانستان، ترکمنستان، ازبكستان، تاجیكستان، 
قرقیزستان و قزاقستان( به آب های آزاد است، اهمیت فراوانی دارد و سازندگی و 
سرمایه گذاری فراوانی در آن صورت می گیرد؛ از جمله ساخت اسكله و افزایش 
گنجایش بارگیری کشتی های اقیانوس پیما )در خلیج چابهار( و ساخت راه آهن به 
سوی آسیای میانه و احداث فرودگاه بین المللی. این بندر یكی از مهم ترین 

چهارراه های کریدور شمال- جنوب بازرگانی جهانی است.
چابهار عالوه بر موقعیت بازرگانی، جاذبه های فراوان تاریخی و طبیعی دارد. آب و 
هوای این شهر و پیرامون آن همیشه بهاری و معتدل است و به همین دلیل چابهار 
)چهاربهار( نامیده می شود. چابهار مرکز شهرستان چابهار است که در منتهی الیه 

جنوب شرقی ایران در کنار آب های گرم اقیانوس هند قرار دارد.
از مجموع سه کریدور حمل ونقل جهانی که کارشناسان سازمان ملل برای این امر 
پیش بینی کرده اند، دو کریدور از ایران می گذرد و چابهار نقطه عبور جنوبی ترین 
کریدور شرقی- غربی جهان خواهد بود. این کریدور از »دروازه ابریشم« در چین 
آغاز می شود و قلب اقتصاد این کشور یعنی استان کانتون را تغذیه کرده و به 
سرزمین آسیای جنوب شرقی می پیوندد و پس از طی این مسیر وارد هندوستان 
شده و با پوشش مهم ترین شهرهای این ناحیه مانند کلكته، ناکپور، جایپور، 

حصیرآباد، کراچی و بن قاسم به چابهار می رسد.
بندر چابهار آسان ترین و راهبردی ترین راه دسترسی به آب های آزاد برای شش 
کشور محاط در خشكی در آسیای میانه است. بندر چابهار به دلیل موقعیت 
راهبردی، که نزدیك ترین راه دسترسی به آب های آزاد به شمار می رود، از اهمیت 
فراوانی برخوردار است و سازندگی و سرمایه گذاری فراوانی در آن صورت می گیرد؛ 

نقش بی همتای چابهار 
در ترانزیت
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نقش ملی و بین المللی بندر چابهار در 
توسعه دریایی

با عنایت به فرمایشات مقام 
معظم رهبری در راستای تحقق حماسه سیاسی و 
حماسه اقتصادی و با توجه به اهداف عالیه دولت جمهوری اسالمی ایران و به 
تبع آن سازمان بنادر و دریانوردی، این اداره کل به نوبه خود می کوشد تا بتواند گامی مهم در 
عرصه دریا و دریانوردی در راستای اهداف و وظایف خود برداشته و نقش مهمی را در افزایش 
پیوند مردم منطقه با دریا ایفا کند. البته شایان ذکر است که در یک روند تاریخی کشور ما نتوانسته 
از موقعیت های بالقوه دریایی خود استفاده کرده و متأسفانه ساحل نشینان ما همیشه از اقشار 
محروم بوده اند، بنابراین یکی از استراتژی های کالن این اداره کل، افزایش استفاده از این موهبت 
الهی و پیوند مردم با دریا و در نتیجه توسعه رفاه اقتصادی و اجتماعی آنها است.با توجه به آمارها و 
اطالعات سازمان تجارت جهانی، امروزه بیش از 90 درصد تجارت دنیا از طریق دریا صورت 
می گیرد و این امر خود نشان دهنده اهمیت دریا و دریانوردی و نقش اساسی آن در توسعه 
اقتصادی هر کشوری است. از طرف دیگر با توجه به موقعیت جغرافیایی کشور جمهوری اسالمی 
ایران که به صورت پلی بین اروپا و آسیا قرار گرفته و همچنین قرار گرفتن آن در مسیر کریدور 
شمال – جنوب و شرق و غرب و دسترسی به دریا از شمال و جنوب، می توان گفت که این امر 
وزن دوچندانی به موقعیت های ژئواکونومیکی، ژئواستراتژیکی و ژئوپلتیکی ایران داده است که 
سازمان بنادر و دریانوردی با توجه به ماهیت کارکردی خود بایستی از موقعیت ژئواکونومیکی 
برای دسترسی به اهداف عالیه خود نهایت استفاده از دریا را بنماید. در این بین سازمان بنادر و 
دریانوردی و به نوبه خود بندر چابهار در دو بعد ملی و بین المللی می تواند ایفای نقش کند. در بعد 
ملی می توان با گسترش فرهنگ دریایی و افزایش راندمان استفاده از پتانسیل های دریا و 
دریانوردی نقش قابل توجهی در رونق اقتصادی کشور همچون اشتغال زایی، ارزش افزوده، جذب 
سرمایه گذاری های داخلی و خارجی و در نتیجه رشد و توسعه اقتصادی – اجتماعی، توسعه 
ایمنی دریا و دریانوردان، حفظ محیط زیست دریایی و افزایش کنترل و نظارت بر دریا و سواحل 
ایفا کرد. در بعد بین المللی می توان در عرصه های تجارت جهانی به خصوص در زمینه ترانزیت 
کاال، سوآپ و سایر رویه های حمل ونقل دریایی موفق بوده و سهمی قابل توجه در رشد اقتصادی 
کشور داشت و از همه مهم تر می توان در عرصه های سیاسی با توجه به ماهیت بین المللی 
حمل ونقل دریایی، دستاوردهایی مهم برای کشور به ارمغان آورد. حال با توجه به موضوعات فوق 
و با عنایت به وضعیت اقتصادی استان سیستان و بلوچستان و موقعیت خاص ژئواکونومیکی بندر 
چابهار و اجرای طرح توسعه بندر شهید بهشتی چابهار و قرار گرفتن چابهار در نقطه عطف توسعه 
محور جنوب شرق و کریدور شمال – جنوب و شرق – غرب، این اداره کل در راستای مأموریت 
کالن خود در عرصه دریا و دریانوردی، پیوند مردم با دریا و توسعه فرهنگ دریایی می کوشد تا با 
اجرا و عملیاتی کردن اهداف خود رهیافت ها و نتایجی را به شرح ذیل داشته و نقش مهمی در 

توسعه اقتصاد ملی و منطقه ای و در پی آن توسعه فرهنگ بحری ایفا کند:
1- افزایش استفاده از پتانسیل های تجارت در عرصه های صادرات، واردات، ترانزیت، سوآپ، 

کاپوتاژ، ترانشیپمنت؛
2- تسریع در اجرای طرح توسعه بندر و در نتیجه افزایش پتانسیل های بندری در امر تخلیه و 

بارگیری و سایر خدمات بندری؛
3- افزایش راندمان اشتغال زایی و در نتیجه باالبردن وضعیت اقتصادی مردم منطقه که می تواند 

به نوبه خود در توسعه اقتصاد ملی و منطقه ای و باالبردن رضایت مردم بسیار مهم باشد؛
4- افزایش ضریب ایمنی دریانوردی به خصوص در بخش تجسس و نجات دریایی، به لحاظ اینكه 

سهم قابل توجهی از اشتغال مردم ساحل نشین در این عرصه اقتصادی است؛
5- باالبردن ضریب ایمنی و حفاظت از محیط زیست دریایی و در نتیجه افزایش میزان 

بهره برداری های اقتصادی مردم منطقه از منابع دریایی؛
6- پیگیری در راستای راه اندازی ترمینال مسافربری و ایجاد زمینه های گسترش روابط مردم 

منطقه با کشورهای همسایه و در نتیجه افزایش رضایت آنها.
7- ایجاد زمینه های مناسب و بهبود مستمر در راستای ارایه خدمات به دریانوردان در امر ثبت 
شناوران و صدور گواهینامه های دریانوردی که با توجه به اشتغال کثیری از مردم منطقه ایران در 
این راستا، می تواند نقش مهمی در افزایش رضایتمندی و توسعه فرهنگ دریایی مردم داشته 

باشد.
8- استفاده بهینه از موقعیت همجواری بندر با منطقه آزاد چابهار و همچنین افزایش تعامل با 
دیگر نهادها و سازمان ها که می تواند نقش مهمی را در اجرای طرح تكریم ارباب رجوع و پیشبرد 

اهداف سازمانی ایفا کند.
9- جذب سرمایه گذاری های داخلی و خارجی و در نتیجه رشد و توسعه اقتصادی منطقه و 

باالبردن ضریب اشتغال و قدرت اقتصادی و رفاه اجتماعی آنها.
10- ایجاد و توسعه زیرساخت های ساحلی از جمله موج شكن و اسكله های مردمی در مناطق 
مختلف استان برای شناورهای صیادی و در نتیجه ایجاد بستر مناسب برای مردم منطقه در 

استفاده از دریا و افزایش رضایتمندی آنها.
11- توسعه اقدامات فرهنگی و افزایش ارتباط با مردم منطقه با استفاده از راهكارهای متفاوت 
همچون برگزاری همایش ها، سمینارها و جلسات به منظور توسعه فرهنگ دریایی و تعامل با 

مردم منطقه و حل مشكالت آنها.
12- ایجاد مؤسسات مختلف آموزشی در راستای ارتقای سطح فرهنگی - آموزشی منطقه و 
پیوند با مردم منطقه و راهبری آنها از جمله )مهد کودک، دبستان و مدارس راهنمایی و دبیرستان 

در دو سطح پسران و دختران(.
13- استقرار مدل تعالی منابع انسانی، سیستم مدیریت یكپارچه IMS و FS در راستای توجه 
به منابع انسانی اداره کل و افزایش ضریب ایمنی و بهداشتی و محیط زیست محدوده های بندری 
و در نتیجه افزایش رضایتمندی کارکنان و تشویق آنها در ارایه خدمات بهتر به مشتریان و 

ارباب رجوع.
14- جلب رضایت مشتریان در راستای افزایش سرمایه گذاری ها و جذب صاحبان شناورها و 
کاالها و در نتیجه افزایش درآمدهای بندری که خود می تواند سهم قابل توجهی در افزایش 

اشتغال و توسعه زیرساخت ها و روساخت ها داشته باشد.
15- ایجاد و راهبری زیرساخت های رفاهی مانند مجموعه ورزشی و ارایه خدمات به مردم شهر 

در راستای افزایش پیوند آنها با اداره کل و باالبردن ضریب رضایتمندی آنها.

    سیاوش رضوانی- مدیرکل بنادر و دریانوردی استان سیستان و بلوچستان
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پیوند مردم با دریا در گرو توسعه 
دریامحور و صنعت توریسم 

دریایی 
    عادل دریس- مدیرکل اداره بندر و دریانوردی خرمشهر

 ابتدا الزم می دانم هفته جهانی دریانوردی را به جامعه دریایی کشور تبریك عرض 
کنم. 

بر کسی پوشیده نیست که توسعه دریامحور نتیجه توسعه مناطق ساحلی است. نوار 
ساحلی می تواند مبنای تولید ثروت و توسعه اقتصادی قرار گیرد اما آنچه که محرز و 
مشخص است، اینكه تاکنون از ظرفیت های موجود استفاده بهینه صورت نگرفته است. 
توسعه مناطق ساحلی و ایجاد مزیت از طریق سرمایه گذاری های خصوصی و دولتی در 
مناطق ساحلی، می تواند منجر به تغییر جهت و روند مهاجرت مردم به مناطق ساحلی 
شود. در این راستا اشاعه صنعت توریسم دریایی در کنار صنایع دیگر دریایی همچون 
توسعه فعالیت های دریانوردی، ترانزیتی، نفت و گاز و فراساحل همراه با ارایه برخی 
تسهیالت مالیاتی و معافیت های مالیاتی می تواند بسیار موثر واقع شود. متاسفانه در 
میان انواع شاخه های توریسم در ایران شاید هیچ یك به اندازه توریسم دریایی ناشناخته 
و مهجور نمانده باشد و این در حالی است که از سویی، تنها، مرز آبی جنوب کشور در 
امتداد خلیج فارس و دریای عمان به طول 1880 کیلومتر یكی از سرمایه های طبیعی 
کشور محسوب می شود و از سوی دیگر، کشورهای کوچك حاشیه جنوبی خلیج فارس 
از مرزهای کوتاه خود استفاده بسیار می برند، به طوری که در شروع هر سال میالدی در 
انتظار رقم باالیی از مسافران دریایی هستند. این امر در حالی است که کشور در وضع 
موجود، بیش از هر زمان دیگري با دشواري اشتغال دست به گریبان است و به نظر 
می رسد گردشگري به مثابه یك نظام پیچیده با ابعاد بزرگ می تواند یكی از راه حل هاي 
برون رفت از این تنگنا باشد. به این صورت که با توسعه صنعت گردشگري سعی بر این 
است که به نحوي درآمد حاصل از جذب توریسم، جایگزین سایر منابع غیرپایدار 
درآمدي شود، بنابراین توسعه گردشگري می تواند از تك محصولی بودن جلوگیري 
کرده و کمك بزرگی به توسعه اقتصادي و به دنبال آن توسعه پایدار کشور کند. 
در این میان مطلوب نبودن وضعیت توریسم دریایی در ایران از 
چندین جنبه قابل بحث است: اول آنكه مردم 

   ابراهیم ایدنی- مدیرکل بنادر و دریانوردی استان خوزستان
کشور ایران با توجه به موقعیت جغرافیایي خاص و در اختیار داشتن مرزهاي گسترده آبي در 
حاشیه دریاي خزر و خلیج فارس از روزگار باستان نقش تاثیرگذاري در بهره برداری از امكانات 

و منابع دریایي منطقه ایفا کرده و مستندات تاریخي نشان می دهد که کشورمان با بهره برداری از ناوگان قدرتمند 
زمان خود، تا مناطق دوردست را در سیطره خود قرار داده است. نوار ساحلي 5800 کیلومتري ایران، ساکنین 
بیش از 7 استان بزرگ کشور در شمال و جنوب را در خود جاي داده که حیات بخش عمده ای از ساکنین مناطق 
ساحلي و پسكرانه ها به نحو غیرقابل انكاري در گرو بهره برداري از منابع دریایي است. در این میان با توجه به 
آمیزش زندگي مردم و ارتزاق آنها از دریا، نهادینه کردن فرهنگ پاسداري و حفاظت از محیط زیست دریایي از 
اصول اساسي توسعه پایدار محسوب می شود که بایستی توسط ارگان هایي نظیر سازمان بنادر و دریانوردي که 
از امكانات بالقوه برخوردار هستند در احاد جامعه پایه گذاري شود. در همین راستا اداره کل بنادر و دریانوردي 
استان خوزستان با توجه به رسالت فرهنگي خود متعهد به برقراري ارتباط مستمر و پایدار میان مردم پرتالش و 
دریادل استان است. استان خوزستان 7 بندر فعال و تجاري دارد و از منظر وابستگي اقتصادي مردم نوار ساحلي 
آن، شاید بتوان گفت در زمره استان هایي است که دریا، نقش بسزایي در تأمین زندگي مردم را دارد. همچنین از 
منظر جغرافیاي سیاسي نیز، دریا پیونددهنده ایران با همسایگان خود از طریق استان خوزستان بوده که در جاي 
خود بسیار حایز اهمیت است. نیروي انساني کثیري که به صورت مستقیم و غیرمستقیم با فرایندهاي کاري اداره 
کل بنادر و دریانوردي استان خوزستان در ارتباط بوده و مشغول به خدمت هستند، هرکدام به صورت مجزا به 
نوعي نماینده سازمان بنادر و دریانوردي در انتقال مفاهیم ارزشمند حفظ محیط زیست و بهره برداری مطلوب 
از دریا هستند و اطالعات الزم را در این خصوص در اختیار خانواده ها و بستگان مرتبط با ایشان قرار می دهند. 
عالوه بر این مورد اداره کل به صورت مدون و برنامه ریزي شده با سرلوحه قراردادن استراتژي راهبردي سازمان، 
برنامه های عام المنفعه ای را نظیر برگزاري همایش ها، جشنواره ها، نمایشگاه ها و مسابقات فرهنگي با موضوعات 
متنوع و جذاب دریایي به صورت ادواري در سطح شهرستان هاي همجوار ساحل برگزار می کند که خوشبختانه 
در کلیه موارد با استقبال کم نظیر خانواده ها و باالخص کودکان و نوجوانان که وارثین اصلي این آب و خاک 
خواهند بود، مواجه شده است. مدیریت ارشد این اداره کل بر این اصل اعتقاد راسخ دارد که موضوعاتی نظیر 
موارد فوق جز با تربیت و آموزش کودکان و بسترسازي براي درک اهمیت دریا در زندگي آتي ایشان و ایجاد 
پیوند عمیق عقالني و عاطفي بین انسان و دریا میسر نخواهد شد؛ هرجند نتایج حاصله از آموزش ها ممكن است 

در کوتاه مدت نمود قابل توجهی نداشته باشد، اما بدون شك میراث درخشاني براي آینده خواهد بود. 
رهیافت ایجاد پیوند بین دریا و مردم را می توان از چند بعد مورد بررسي قرار داد. یكي از مهم ترین موارد آن، تمایل 
به فعالیت در مشاغل دریایي است. با توجه به آمارهاي ارایه شده از سازمان بین المللی دریانوردي مبني بر 
کمبود نیروي انساني در بخش دریانوردي، با وجود چنین پتانسیل هایي در کشور، ظرفیت بسیار مناسبي 
براي تربیت نیروي کارآمد وجود دارد. متاسفانه در حال حاضر نسل جوان و متقاضي کار اطالعات اندکي 
درخصوص نحوه کار، شرایط و مزایاي کار در شناورها و به طور کلي مشاغل مرتبط با دریا که بسیار هم 
گسترده اند دارند که می توان با سوق دادن آنها درراستاي تحقق حماسه اقتصادي بخشي از مشكالت بازار 
کار را نیز مرتفع کرد. از مزایاي دیگر آن می توان به نقش دریانوردان به عنوان سفیران کشورهاي متبوع خود 
اشاره کرد که با ترویج فرهنگ سرزمین خود، نقش مهمي در ایجاد پیوند بین فرهنگ ها و ملل ایفا کنند. 
همچنین با آموزش نیروهاي متخصص دریایي می توان ضمن انتقال دانش فني در قالب تامین نیروي انساني 
ناوگان هاي سایر کشورها، فرهنگ غني ایراني و اسالمي را به سایر کشورها منتقل و توطئه ایران هراسي که از 
سیاست های استكبار است را خنثي کرد. در بخش دیگر می توان به ایجاد مشارکت سرمایه گذاران و بخش 

خصوصي در توسعه بنادر و پایانه های کشور اشاره کرد که این موضوع نیز در گرو ایجاد بسترسازي و انگیزه 
الزم از سوي دولت براي حضور موفق و پایدار ایشان است. در پایان شاید بتوان کمترین ثمره 

ایجاد پیوند بین مردم و دریا را پاکیزه نگه داشتن آن و بهره برداری از مواهب 
و زیبایي های طبیعي آن دانست. 

دریانوردان؛ سفیران فرهنگی ملل
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شناخت کمی از سفرهای دریایی دارند و حس نا امنی در این سفرها آنها را به سفرهای جاده ای و 
سفرهای هوایی ترغیب می کند که می توان دلیل این امر را به عدم شناخت سفرهای دریایی 
نسبت داد؛ اما اگر به توریسم دریایی، به خصوص در سواحل خلیج فارس، از زاویه دیگر بنگریم، 
شاهد هستیم که زمینه کاری مطلوبی مهیا نشده است تا منافع مشترک صنعت توریسم و توسعه 
محلی همزمان تامین شود. به همین منظور باید مسووالن امر بیش از پیش در توسعه مولفه های 
مربوط به توریسم دریایی و تفریحات مربوط به آن که از عوامل مؤثر در شكل دهی الگوی توسعه 
نواحی ساحلی بوده و تأمین کننده مزایای مستقیم و غیرمستقیم اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی 
و محیطی بسیار برای میزبان داشته، توجه اکید داشته باشند. البته نباید از موضوعی که دغدغه 
بسیاری از متولیان امر نیز محسوب می شود، گذشت و آن، رویكردی است که ممكن است 
موجب پدید آمدن نگرانی ها و بیم هایی از تهدید و تخریب هویت، محیط و میراث طبیعی و 

تاریخی و فرهنگی ساکنان محلی سواحل شود. 
توریست نقش مهمی در توسعه اقتصادي شهرها دارد. امروزه جهانگردي به عنوان یك 
صنعت پردرآمد و اشتغال زا در صحنه جهانی و بین المللی اهمیت زیادي پیدا کرده است. 
به بیانی دیگر، گسترش صنعت گردشگري، توسعه اقتصادي و به دنبال آن، تعامالت انسانی 
را به همراه دارد و هر کشوري سعی دارد با به وجود آوردن امكانات رفاهی و تفریحی در 
شهرهایش از مزایاي اقتصادي صنعت گردشگري بهره ببرد. دریاها و رودخانه ها می توانند 
یكی از عوامل جذب توریست و اشتغال زایی در شهرها و کشورها باشند. همچنین 
گردشگري، نقش مهمی در ترغیب سرمایه گذاري در زیرساخت ها، ایجاد درآمد براي دولت 
و اشتغال زایی مستقیم و غیرمستقیم در سراسر دنیا داشته است. هزینه هاي گردشگري و 
صادرات و واردات کاالهاي مربوطه و خدمات، درآمدي براي اقتصاد جامعه میزبان تولید 
می کند. این صنعت نه تنها در پیشبرد اقتصاد ملی و درآمدهاي ارزي نقش دارد، بلكه 
صنعتی است پاکیزه و عاري از آلودگی و در عین حال ایجادکننده مشاغل جدید. 
گردشگري براي کشورهاي داراي جاذبه هاي جهانگردي نظیر ایران می تواند به مهم ترین 
منبع کسب درآمد ارزي تبدیل شود. مشروط بر اینكه برنامه ریزي صحیح و همه جانبه توأم 
با آینده نگري براي آن تنظیم و اجرا شود. توریسم دو هدف عمده می تواند داشته باشد؛ اول، 
درآمد اقتصاد و دوم اشاعه فرهنگ ملی و اسالمی. از آنجایی که عده اي فقط به درآمد 
اقتصادي می اندیشند، در حالی که خود اشاعه فرهنگ ملی و دینی در بلندمدت درآمدزا 
نیز خواهد بود، بنابراین توسعه صنعت توریسم دریایی عالوه بر موارد فوق و همچنین 
هدف ایجاد آرامش و بهبود کیفیت زندگی مردم، جذب گردشگر و توسعه اقتصادي 
شهري، گسترش فرهنگ ورزش هاي آبی و ارتقای بهینه سازي اوقات فراغت جوانان 

می تواند دروازه جدیدی برای پیوند مردم با دریا را ایجاد کند. 
و اما مسأله دیگر، یكی از مهم ترین راه ها براي رسیدن به توسعه پایدار، مشارکت 
مطلوب افراد جامعه است. ولی امروزه فشارهاي زندگی و تنش هاي روانی بسیار زیاد 
زندگی افراد را دچار یكنواختی و راندمان کم کرده، که یكی از شروط دستیابی به توسعه 
پایدار حل این مشكل است، به نظر می رسد براي آزادي از خستگی هاي زندگی، مردم نیاز 
به تفریح دارند. یكی از این تفریحات، وجود فضاهاي آبی که احساس شادي و آرامش را به 
ارمغان بیاورد، می باشد تا عالوه بر افزایش بازدهی فرد و رشد جامعه موجب جذب توریست 
نیز شود، که در این میان گردشگري دریایي و ساحلي یكي از عظیم ترین منابع جذب 
گردشگر در دنیاست که در کشور ما کمتر مورد توجه قرار گرفته است. ما چه بخواهیم و چه 
نخواهیم کشورهاي همسایه از این فرصت براي جذب گردشگر در سواحل خود استفاده 
خواهند کرد، ضمن اینكه ما در کشور سواحل امن و مطمئني داریم که اکثر کشورهاي همسایه 
حتي ممكن است فاقد این امنیت باشند، بنابراین باید از ظرفیت ها به بهترین نوع استفاده کرد. 
اینجانب اعتقاد دارم بي  توجهي و کمبود امكانات در بخش گردشگري به ضرر کشور است، 
به طوری که بزرگ ترین سرمایه خدادادي را در کشور رها کرده ایم و این ضعف ما است. به طور 
مثال، گردشگري فقط محدود به آثار تاریخي و بناهاي معماري و جاذبه هاي موجود در خشكي 
نیست، بلكه مي توان از سواحل و دریاي بیكران که خداوند نصیب ما کرده به بهترین نحو استفاده 
و آن را جایگزین صنعت نفت کرد. البته استقبال نكردن گردشگران از توریسم دریایي بزرگ ترین 
دغدغه و رکود و فراموشي این بخش از گردشگري را رقم می زند. که البته ایمن سازي سواحل 
مهم ترین بخش از توسعه گردشگري دریایي است، چراکه استقبال گردشگران داخلي و خارجي 
از سواحل ایران خیلي زیاد است، اما وقتي با کمبود امكانات ایمني و رفاهي مواجه مي شوند، سرد 

شده و مكان دیگري را انتخاب می کنند.  
در پایان اینجانب به عنوان عضوی از جامعه دریایی کشور، با تبریك مجدد هفته دریانوردی، امید 
بهترین ها را برای دریادالن دریایی کشور و به خصوص مردم دریادوست ایران زمین داشته و 

دارم. 

    سید نبی سیدپور- مدیر کل بنادر و دریانوردی استان مازندران
با توجه به اینكه حدود یك سوم مرزهاي کشورمان مرز دریایی است و با 12 کشور همسایه 
مرز دریایی داریم و در حال حاضر بیش از 90 درصد صادرات و واردات از مرز دریایی انجام 
می شود، پرواضح است که رشد و توسعه بخش دریایی مزایای درآمدی و توسعه ای گسترده ای 
برای کشور ایجاد می کند و رشد و توسعه سایر بخش های اقتصادی کشور را در پي دارد. ضمن 
اینكه مي توان از طریق تجارت دریایی با ایجاد بنادر و توسعه حمل ونقل دریایی، استفاده از 
دریاها در جهت ایجاد اشتغال، بهره برداری از منابع زیستي موجود در دریا، توسعه گردشگري 
دریایي و افزایش ارتباط سیاسي و اقتصادي با کشورهاي همجوار، نقش موثر و عمده ای در 

رشد و توسعه کشور ایفا کرد. 
عالوه بر توجه به این موضوع، باید تالش خود را به توسعه پایدار در فعالیت های مرتبط با دریا 
معطوف داشته و به حفاظت و مراقبت از محیط زیست دریایی در عین بهره برداری از این 
نعمت بیكران الهی توجه ویژه کرده و امكان بهره برداری از منابع را برای نسل های آینده نیز 

میسر کنیم. 
 بندر نوشهر در راستاي سیاست هاي کالن سازمان بنادر و دریانوردي که همسو با سیاست ها، 
خط مشي ها و نو آوري هاي سازمان جهاني دریانوردي قبل و بعد از کنفرانس ریو است، اقدام 
به به روز کردن زیرساخت هاي خود با ساخت اسكله هاي جدید، به کارگیري تجهیزات بندري 
مدرن با حداقل مصرف انرژي و ارتقاي ایمني بندر به ویژه آبراه هاي قابل ناوبري آن جهت 
پذیرش کشتي هاي بزرگ تر با تناژ بیشتر کرده ودر جهت تبدیل شدن به بندر سبز گام 

برمي دارد.
در این راستا آگاهي آحاد مردم از قابلیت ها و ظرفیت هاي فراوان دریا، باید در اولویت قرار 
گیرد. مسلما یكی از راه های شناخت، فرهنگ سازی است. برای ترویج فرهنگ دریا و حرفه 
دریانوردی مي توان از ابزارهای مختلف هنری مانند ساخت فیلم، نماهنگ، برپایی نمایشگاه ها 
و ابزارهاي تبلیغاتي استفاده کرد. بندر نوشهر نیز به عنوان بخشي از این حوزه بزرگ با ایجاد 
موزه دریایي جهت بازدید دانشجویان، دانش آموزان و عموم مردم، نصب تابلوهاي تبلیغاتي در 
سطح شهر و در جهت افزایش آگاهي و اطالع افكار عمومي نسبت به اهمیت دریانوردي و 

صنعت حمل ونقل دریایي گام برمي دارد.
راه اندازي شماره تماس 1550 مرکز جستجو و نجات بندر نوشهر، گام دیگري است که در 
زمان وقوع هرگونه حادثه دریایي و درخواست امداد و نجات در سواحل استان مازندران و 
امكان تماس بدون پیش شماره را براي همه مشترکین شرکت هاي ارتباطات سیار فراهم 
آورده است.روز جهانی دریانوردي بهانه اي است تا ضمن تبیین نقش و جایگاه واقعي 
دست اندرکاران صنعت دریانوردي، از زحمات کلیه دریاییاني که در جهان و کشور عزیز 

اسالمي مان در حوزه هاي مختلف این صنعت فعالیت می کنند، قدرداني به عمل آید.
اینجانب به نوبه خود روز سوم مهر - روز جهاني دریانوردي- را به همه تالشگران عرصه دریا 
تبریك عرض نموده، امیدوارم با اشاعه فرهنگ دریا و دریانوردي شاهد توسعه روزافزون این 

صنعت مهم و حیاتي در کشورمان باشیم.

بندر نوشهر؛ بندر سبز
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فعالیت های توسعه ای بندر انزلی
 پیوند دهنده صنایع دریایی و بندری با جامعه

     فرهاد منتصر کوهساری- مدیر کل بنادر و دریانوردی استان گیالن
سازمان بین المللی دریانوردی در سال 1978 میالدی برابر سال 1357 شمسی، روز 29 
سپتامبر که مطابق 7 مهر است را به عنوان روز جهانی دریانوردی انتخاب کرده است. ایرانیان 
باستان روز دهم مرداد هر سال را که برابر است با روز اول ماه اوت فرنگی، به نام نوروز دریا 
می نامیدند و آن را روز شروع دریانوردی قرار داده بودند و این روز را که آغاز آرامش آب ها و بهار 
دریا و وزش بادهای موسمی است جشن می گرفتند و با گل و گیاه و شاخه سبز درختان 
خصوصاً با موز و نارگیل و میوه های گرمسیری به میانه دریا می رفتند و پس از شكر و سپاس 
به درگاه خداوند که دریا را برای آنها آفریده و آن را رام و مسخر آنان ساخته است، گل و گیاه و 
میوه ها را به نذر فرشته آب و دریا به پیشگاه خداوند هدیه می کردند و به آب های بیكران دریای 
پارس که به اعتقاد ایرانیان شامل دریای سرخ، دریای فارس، دریای مكران، دریای هند و 
دریای چین می شد، می ریختند و به شادی می پرداختند و پس از یك روز شادمانی به بنادر و 
جزایر و سواحل محل سكونت خود بازمی گشتند و از فردای آن روز با امید فراوان به عنایت 

خداوند سفرهای دور و دراز دریایی خود را آغاز می کردند.
روز جهانی دریانوردی در راستای همگامی جامعه با سیاست های سازمان بین المللی 
دریانوردی و به منظور توسعه فرهنگ دریایی دنیا پایه گذاری شده است، لذا با تاسی از 
رهنمودهای دین مبین اسالم و در جهت ترویج فرهنگ دریایی و تقویت پیوند سازمان ها و 

ارگان های دریایی با مردم، دیدگاه ها و راهكارهایی ارایه می شود.
بر اساس اصول روابط اجتماعی جهت ارتباط با یك جامعه بشری بایستی ساختار و چارچوب 
و نحوه فعالیت ها و از همه مهم تر نتایج کلی سازمان ذی ربط را برای آن جامعه مذکور، 
شفاف سازی کرد و متذکر شد که نتایج حاصله چه تاثیر مثبتی به صورت مستقیم و 
غیرمستقیم بر روزمرگی و آینده آن جامعه خواهد گذاشت و از طرفی دیگر، افراد در آن جامعه 

می توانند در این زنجیره چه نقش بسزایی داشته باشند. پس از لمس نتایج کاری 
سازمان بنادر و دریانوردی توسط مردم، 

این ارتباط و در نتیجه تبادل فرهنگ بین سازمان و جامعه خودبه خود به صورت تصاعدی 
پیش خواهد رفت، به گونه ای که وقتی یك عضو از جامعه بزرگ بشری به این نتیجه می رسد 
که تجارت دریایی به صورت ایمن و بی خطر در مقیاس باال و در نتیجه با قیمت تمام شده حمل 
بسیار اندک به چه اندازه می تواند در قیمت محصول نهایی مورد استفاده وی تاثیرگذار باشد، 
در قبال ارتباط فرهنگی و حتی در بعضی موارد در ارتباط کاری با این سازمان خود را مسوول 
می داند. این مقوله خود به وجود آورنده یك زنجیره تامین قدرتمند و هدفمند خواهد بود. از 
طرفی تجمع تعداد کثیری از این جمعیت در بنادر کانونی خود گواه بر وجود یك ارتباط 
تنگاتنگ بنادر با جامعه بشری است. عالوه بر این، در مباحث دیگر سازمان بنادر و دریانوردی 
تالش هایی در جهت سهولت این ارتباط انجام می دهد تا در زمینه های گوناگون این پیوند 
مستحكم شود.با توجه به اینكه صنعت دریانوردی به عنوان صنعتی فراگیـر در جهان معاصر 
مطرح است، کشور ایران نیز می تواند در این فرآینـد جهانی نقش ویژه ای ایفا کند. جمهوری 
اسالمی ایران که چون پلی بین کشورهای حاشیه خزر و آب های آزاد جهان قرار گرفته است، 
ارزان ترین راه ترانزیتی بین کشورهای آسیای میانه و دریاهای آزاد جهان است. صدور نفت و 
گاز و صادرات غیرنفتی از پایانه ها و بنادر خلیج فارس، ورود کاال و افزایش این میزان با پذیرش 
کاالهای ترانزیتی و وجود منابع پروتئینی غنی در خلیج فارس، دریای عمان و اقیانوس هند، 
همگی انگیزه هایی بسیار قوی برای دولت جمهوری اسالمی ایران در توجه به این صنعت و 
توسعه آن است. در این میان موقعیت ممتاز بندر انزلي در کریدور شمال و جنوب و همچنین 
نقش آفریني آن در کریدور تراسیكاي جنوبي از ویژگي هاي یك قطب اقتصادي کم نظیر در 

منطقه است. موقعیت بندرانزلی در تامین مواد اولیه برای داخل کشور و کشورهاي 
آسیاي میانه، ایجاد اشتغال در بندر و استان ثابت کرده 

است که طی 5 سال 
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گذشته یك بندر استراتژیك و خاص در دریای خزر بوده و جایگاه ویژه و مهمی در بنادر حاشیه دریای 
خزر دارد. اجراي طرح جامع و توسعه بازرگاني بندر انزلي و توسعه چشمگیر موج شكن ها و احداث 
زیرساخت هاي اراضي خریداري شده ضرورت آماده سازي بندر را دوچندان کرده است. افزایش حجم 
مبادالت اقتصادي با کشورهاي حاشیه دریاي خزر و رونق گرفتن کریدورهاي شمال – جنوب و 
تراسیكا آماده سازي بسترهاي یك بندر ملي را بیش از گذشته الزم و ضروري ساخته است. فعالیت های 
توسعه ای از پیش گفته، عالوه بر ایجاد اشتغال پایدار از طریق فعالیت های دریامحور می تواند از مصادیق 

و پایه های پیوند صنایع دریایی و بندری با جامعه محسوب شود.
- در حالت کلی برخي از رویكردها و استراتژي هایی را که سازمان بنادر و دریانوردی و مدیریت 

بندرانزلی بر اساس آنها این پیوند را مستحكم تر می سازد، عبارتند از:
1. تجاري سازي ارتباطات بین بندر و دریا و جامعه در جهت اشتغال زایی پایدار

2. نظرسنجی عمومی از مردم در تصمیم گیري ها و برنامه ریزي های عام سازمان
3. توسعه مشارکت هاي مردمي و جوامع محلي در برگزاری همایش ها و جلسات عمومی

4. تقویت بخش خصوصي متخصص برای انجام کارها و عملیات های بندری 
5. واگذاري امور تصدي گري و غیرحاکمیتي به بخش خصوصي فعال

6. آموزش های عمومی به منظور افزایش اطالعات عمومی دریایی مردم در بخش ایمنی دریایی
7. ارزان سازي سفرهای دریایی در بعد داخلي و خارجي )کاهش بهای خدمات گردشگری دریایی در 

زمان های پیك ارایه خدمات، برعكس کلیه پایگاه های ارایه خدمات(
8. شناسایي و بهره گیري از ظرفیت هاي اقتصادي و مالي سایر دستگاه هاي دولتي و خصوصی

9. ایجاد منطقه آزاد تجاري و صنعتي جهت برخورداري از تسهیالت و مزایاي قانوني منطقه و 
کاهش قیمت تمام شده کاال 

10. تأسیس آموزشگاه تعلیم راهنمایان و یا کارکنان دریانوردی بازرگانی 
11. آموزش نیروي انساني متخصص و اعزام آنان به خارج در قالب دوره هاي کوتاه مدت و 

بلندمدت 
12. برگزاری همایش های صنایع ساحل و فراساحل و حضور جدی متخصصان، مراکز، 

شرکت ها، موسسات و ارگان های دریایی
13. به کارگیری آموزه های سوانح و حوادث، میزگردها و کارگاه های آموزشی سوانح و حوادث در 

جهت کسب اعتماد شرکت ها و مؤسسات دریایی
14. هم اندیشی و لزوم حضور فعال تر متخصصان در فرایند تكمیل فن آوری های آب های 

عمیق
15. تدوین مدل ملی برای توسعه و پیشرفت دریایی کشور و جلب حمایت های خاص و ملی در 

حوزه منابع انسانی و توجه به حل چالش های منابع انسانی، بیمه و گمرک
16. ضرورت توجه به تولیدات داخلی در حوزه صادرات و افزایش جاذبه های مالی برای نیروهای 

متخصص به منظور تداوم کار آنها در داخل کشور
17. حمایت بیشتر از دانشگاه ها و مراکز فعال در این حوزه با پشتیبانی شرکت ها و سازمان های 

مرتبط جهت افزایش رشته ها و دانشجویان در حوزه دریانوردی و حمایت های مالی.
عالوه بر این موارد هر ساله سعی شده است تا با انتخاب شایستگان دریایی و بندری، ایشان را 
تحسین کرده و شوق خدمت را در جامعه دریایی و بندری دو چندان کنیم. این مجموعه شامل: 
محققان دریایی، ایثارگران دریایی، کشتیرانی ها و مالكین، خبرنگاران دریایی، فعاالن  ایمنی و 
محیط زیست دریایی، مدیران دریایی، مدرسان دریایی، پایانه داران دریایی، پیشكسوتان دریایی، 
نشریه های برتر دریایی، صنایع دریایی، بندر نمونه تجاری، نفتی و صیادی، دانشجویان دریایی، 
موسسات آموزشی فعال دریایی، عكاسان دریایی هستند.الزم به ذکر است که سازمان بنادر و 
دریانوردی با همكاری کلیه ارگان های دولتی و خصوصی ذی ربط همواره تالش کرده است 
تا با ارایه یك کار جهادی در پوشش خدمت به خلق همراه با اعتقاد و نگاه درست به حقایق 
جامعه به یك پیوند پایدار با مردم دست یابد و از طرفی با سالمت اقتصادی و مبارزه با فساد 
مالی در گرو مصّوبات و قوانین موجود با توجه به ظرفیت درون زای کشور و کار کارشناسی، 
مطالعه  درست، مالحظه  همه جانبه توانسته است با ایجاد اقتصاد مقاومتی در مقابل 
بحران ها و جزر و مدهای بین المللی مقاوم باشد. ایجاد همكاری بین دانشگاه ها و مراکز 
علمی و تحقیقاتی با سازمان بنادر و دریانوردی باعث شده تا زنجیره ای از علم و فن آوری 
به وجود آید. این زنجیره  مجموعه ای از ایده و فكر و علم را در عرصه فن آوری و تولید و بازار 
در اختیار جامعه قرار داده است. عالوه بر این اکثر شرکت هایی که با سازمان بنادر و 
دریانوردی در ارتباط هستند از شرکت های دانش بنیان به شمار می روند. در انتها امید 
است سازمان بنادر و دریانوردی با تدبیر و امید بیش از پیش و با درک درست عّزت و 
حكمت و مصلحت همراه با اعتماد به خدا و انس با معنویات در ارایه خدمت به خلق و ایجاد 

پیوندی پایدار با جامعه بشری هر روز موفق تر از دیروز باشد.
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برقراری پیوند مردم و دریا از 
سرمایه گذاری های بلندمدت است

     علی اکبر شریف پور بوشهری-  رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و 
کشاورزی بندر بوشهر

دریا، تمدن و تاریخ بوشهر را شكل داده و شاید بتوان این دیار را بیش از هر چیز با کرانه 
خلیج فارس به یاد آورد.

بندر بوشهر دارای ویژگی های منحصربه فردی در امر توسعه تجاری و اقتصادی است و 
الزم است مسووالن امر با همكاری مردم از این موهبت الهی به نحو احسن استفاده 

کنند.
اتاق بازرگانی بوشهر نیز به نوبه خود به عنوان مهم ترین و بزرگ ترین نهاد غیردولتی در 
بخش تجارت و بازرگانی با رویكردی جدید به دنبال شناسایی ظرفیت های بكر و 

نقش آفرینی مناسب در این عرصه است.
قطعاً برقراری پیوند بین مردم و دریا از سرمایه گذاری های بلندمدت محسوب می شود 
که الزم است در این مسیر گام برداشت. آگاه سازی و آموزش دست اندرکاران در وهله 
اول و ترویج و آگاه سازی مستمر در بین مردم می تواند گام نخست در تحقق این مهم 
باشد.در این مورد اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی بندر بوشهر همگام با سایر 
نهادها می تواند با فراهم آوردن اطالعات و خدمات بهنگام در برقراری ارتباط با شهروندان 

و به تبع آن پیوند دریا و مردم به عنوان یك الگوی موفق ایفای نقش کند.
الزم است نیازهای اطالعاتی به خوبی شناسایی و از طریق شبكه های اجتماعی 
اطالع رسانی شود. بی تردید ترغیب به آگاه سازی و آموزش می تواند نقش مهمی در 

ایجاد این پیوند و ارتقای دانش و آگاهی عمومی ایفا کند.
انجام مستمر امور آموزشی نظیر برپایی دوره های آموزشی و بازدید علمی، تالش در 
راستای فرهنگ سازی تجاری نظیر برپایی نمایشگاه ها، برپایی همایش های تخصصی، 
چاپ بروشور و اطالع رسانی رسانه ای و استفاده از توان باالی ناوگان حمل ونقل دریایی 
از جمله فعالیت هایی است که این اتاق می تواند در راستای کار خود قرار دهد و در 

برقراری این پیوند و استحكام آن سهیم باشد.
همانطور که پیش تر نیز عنوان شد، دریا سرمایه و موهبتی خدادادی است و الزم است 
از این ثروت طبیعی محافظت شود و ایجاد بستر آموزشی و ترویج آن از جمله 
اساسی ترین کارها محسوب می شود که می توان شاهد توسعه و ترویج آن به نسل های 
آتی بود و چنانچه آگاه سازی و آموزش به درستی انجام شده باشد، می توانیم شاهد نتیجه 

درازمدت آن یعنی حفظ دریا و تربیت مردمان حافظ باشیم.

  فتح اله خوشبختی- سرپرست اداره کل بنادر و دریانوردی استان 
بوشهر 

دریا و دریانوردی از اعصار گذشته نقطه شروع تبادل فرهنگ ها بین ملل بوده؛ یعنی دریا 
از دیرباز با فرهنگ ملل پیوند داشته است، اما برخی ملل به تدریج از دریا فاصله گرفتند و 
به خشكی روی آوردند، زیرا تضاد فرهنگی هم نتیجه مثبت دارد و هم منفی. بنابراین 
اصوال طرح سوال پیوند بین دریا و مردم با توسعه و گسترش بنادر و صنایع مرتبط با دریا 
و ایجاد مناطق آزاد و ویژه مستحكم تر، اقتصادی تر و اختصاصی تر شد. اگر بخواهیم 
ارتباط مردم با دریا را تقویت کنیم، باید زمینه های این ارتباط را خوب بشناسیم و محیط 
آن را سازگارتر با فرهنگ، اقتصادی تر، پویاتر و جذاب تر و از ظرفیت های دریاها و سواحل 
به نحو صحیح و برنامه ریزی شده تر استفاده کرد. نقطه فیزیكی پیوند مردم به دریا سواحل 
است، سواحل بندری، سواحل تفریحی، سواحل توریستی، سواحل شهری و سواحل 
صنعتی و... چگونگی استفاده از این ظرفیت ها برای تقویت پیوند مردم با دریا بسیار مهم 
است. برنامه ریزی برای ایجاد یا تقویت پیوند مردم با دریا برای آن مناطقی که از سواحل 
دور هستند با مردمی که در مجاور سواحل زندگی می کنند، بسیار مهم و متفاوت است؛ 
هم از نظر محتوا هم از نظر ماهیت کار. معموال در کشورهای در حال توسعه یا کمتر 
توسعه یافته در این خصوص نقایص برنامه ریزی و هماهنگی بیشتر احساس می شود. 
بنابراین ارگان های ذی ربط با دریا و صنایع مرتبط با آن برای انجام این برنامه ریزی و 
هماهنگی پیوندی، نقش حیاتی دارند، لكن در بسیاری از مواقع این نقش ها پراکنده، 
مبهم و یا تعریف نشده و یا قابل تفسیر است. لذا برای نهادینه سازی این نوع پیوند 
برنامه ریزی یكپارچه در نظام برنامه ریزی مرتبط با دریا و یا مناطق شهری ساحلی و 
غیرساحلی در جهت تحقق این مهم، ضروری است. از این جهت نوع برنامه ریزی، کنترل 
و نظارت و نوع استفاده از سواحل و دریا در همه جای دنیا با هم متفاوت است. بنابراین 
ارتباطات مردم با دریا را با هر ابزاری می توانیم فراهم کنیم، لكن روی همه ابزارها خوب 
کار نمی شود، انجام این مهم فقط وظیفه سازمان بنادر و دریانوردی نیست که به خوبی 
توانسته نقش خود را با همراهی بسیاری از ارگان ها ایفا کند که باید از همه آنها در اینجا 
تقدیر و تشكر کرد، بلكه همه ارگان ها اعم از دریایی و غیردریایی را نیز شامل می شود. در 
شهر های ساحلی دنیا اینقدر جذابیت ایجاد می شود تا همه چیز را تحت تاثیر قرار دهد، 
لكن در بسیاری از شهر های ساحلی ما حتی برای جذب یك پزشك و حفظ و نگهداری 
وی هم مشكالت زیاد و برنامه جامع وجود ندارد، پس چطور انتظار داریم این پیوند 
روزبه روز عمیق تر شود و گسترش یابد. لذا به نظر بنده برای انجام کار عمیق در این زمینه 
باید برنامه جامع در حوزه های مختلف غیراقتصادی سواحل نیز داشت که این برنامه 
جامع بتواند در بلندمدت این ظرفیت را ایجاد و این پیوند را به صورت نهادینه 
تضمین کند. حتی گستره سواحل و دریا های همجوار کشور ما 

نهادینه سازی پیوند مردم با دریا 
نیازمند برنامه ریزی یکپارچه و 

پایدار در نوار ساحلی 
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در شمال و جنوب آنقدر زیاد است و قابلیت های زیادی دارد که جا دارد حتی یك 
کمیسیون تخصصی در مجلس شورای اسالمی کشورمان با عنوان کمیسیون دریا و 
سواحل ایجاد شود تا در خصوص مسایل مختلف با دریا و سواحل برنامه ریزی راهبردی 

صورت گیرد.
در کل جذابیت های ایجادشده در سواحل از هر حیث که در نظر بگیریم نتوانسته نقش 
پیوندگرایی و پیوندسازی مردم با دریا را نهادینه کند و این در جای خود متاثر از برنامه های 
ناهمگون و غیریكپارچه است. ظرفیت ها و قابلیت های ساحلی و دریا به خودی خود 
نمی تواند زمینه ساز قطعی ایجاد پیوند سازگار مردم با دریا و یا دریا با مردم باشد، لذا باید 
جهت دهی ارگان ها به مردم به عنوان رهیافتی مهم تلقی شود. مثال ایجاد مناطق توریستی 
ساحلی یكی از ابزارهای آشناسازی، ایجاد ارتباط مستحكم بین مردم و دریا و یا دریا با 
مردم است. اما دربسیاری از سواحل ما چنین ظرفیت هایی را به طور اقل هم نداریم؛ یعنی 
به بعد اقتصادی این ارتباط در سواحل بیشتر اندیشیده می شود تا به ابعادی که می تواند 
ضامن نهادینه سازی ارتباط بلندمدت بین مردم و دریا یا دریا با مردم شود. همه اشاعه 
فرهنگ دریا می کنند، اما در گستره شهر های ساحلی برای نهادینه سازی ارتباط مردم با 
دریا در عرصه ها و ابعاد مختلف در حوزه های توریستی، صنعتی، بندری، شهری و تفریحی 
و.. یكپارچگی وجود ندارد، لذا هیچگاه برنامه های یكپارچه تحقق نمی یابد. بدین 
منظوربرای نهادینه سازی ایجاد ارتباط موثر مردم با دریا و بالعكس باید به خود مردم 
رجوع کنیم و مردم را در سواحل و دریا بیشتر سهیم و مصادیق و ابزار آن را هم فراهم 
کنیم. ما در سواحل مان زمینه های پیوند سازی عمیق مردم با دریا را نتوانسته ایم به خوبی 
فراهم کنیم و دالیل آن را هم در مباحث فوق برشمردیم. ما در کالنشهرها مصادیق مختلفی 
را برای جذب مردم به برخی مناطق انجام می دهیم، لكن به سواحل که محل تالقی و آشنایی 
مردم با دریا است، بعضا نگاه جامع نیست. خوشبختانه سازمان بنادر و دریانوردی به خوبی 
توانسته در ایفای نقش اقتصادی خود در سواحل بندری عمل کند، اما شهرهای ساحلی فقط 
شامل بنادر نمی شوند، بلكه بنادر یك نقطه از این شهر ها ولی با نقشی حیاتی هستند. نتیجه 
این رهیافت ها می تواند در بلندمدت،کالنشهرهای ساحلی را ایجاد کند، نگاه مسووالن 
کشوری را نسبت به دریا و راهبردهای آن جهت دهی و تغییر دهد، برنامه ریزان را نسبت 

به مسایل دریا حساس تر کند، استراتژی های دریامحور را گسترش داده و کشور را به سمت 
دریامحوری سوق دهد، از مزیت های دریا در قالبی جامع و مانع استفاده کنیم، ارتباط مناطق 
غیرساحلی را به مناطق ساحلی بیشتر کرده و نزدیك تر کنیم، فرهنگ های مختلف مردم را در 
کنار دریا و یا در دریا به هم پیوند بزنیم، توسعه پایدار را در حفظ و نگهداری متخصصان 
حوزه های مختلف در مناطق ساحلی ایجاد کنیم، سرمایه گذاران را به سمت سواحل سوق 
داده و زمینه رشد و توسعه اقتصادی و اشتغال پایدار را در این مناطق ایجاد کنیم، کشور 
را از اتكا به یك صنعت رهایی بخشیم، رقابت پذیری و جذابیت شهر های ساحلی را در مقایسه 
با جذابیت های مناطق سایر کشورهای همجوار بیشتر کنیم، مهاجرت از شهرهای ساحلی را 
کاهش دهیم و... البته مسایل و موارد مختلفی را در این زمینه می توان بیان کرد، لكن مجال 

برای ذکر آنها در این مقال نیست.



شماره 204مــهـر  1392بندر و دریا 

82

پایگاه اطالعاتی؛ مبنای 
ساماندهی فعالیت ها 

در نوار ساحلی

و  بنادر  بنادر سازمان  و  اللهیار، مدیر کل سواحل     محمدرضا 
دریانوردی

سواحل در گذر تاریخ  ، به  طور قطع جذاب ترین سكونتگاه ها براي انسان بوده  است، 
به گونه اي که حدود دوسوم مردم جهان در حاشیه 60 کیلومتري از دریا زندگي 
مي کنند، اما در کشور ما به رغم وجود بیش از 5800 کیلومتر ساحل، باوجود 
توسعه هایی که به خصوص طی سال های پس از پیروزی انقالب اسالمی صورت 

گرفته، هنوز از بخش اعظمی از این ظرفیت ها بهره گیری نشده است.
بخش عمده ای از این مشكالت را می توان به عدم وجود زیرساخت های مورد نیاز 
جهت اسكان جمعیت نسبت داد، ولی قسمتی از آن نیز به دلیل عدم شناخت کافی 

جامعه و نیز سرمایه گذاران تولید از پتانسیل های سواحل است.
سواحل عالوه بر اهمیت سكونتگاهي  ، براي بهره برداري از منابع زنده و فسیلي  ، 
استقرار صنعت  ، بازرگاني و حمل ونقل کاال  ، گردشگري  ، کشاورزي و آبزي پروري نیز 
مورد استفاده قرار مي گیرند . محدود بودن فضاي منطقه ساحلي و تقاضاي زیاد براي 
بهره برداري منجر به رقابت و گاه تضاد میان کاربري هاي مختلف مي  شود که چنین 
شرایطي با پیامد هاي محیط زیستي از قبیل کاهش تنوع زیستي و منابع زنده  ، 
تخریب زمین هاي ساحلي  ، فرسایش کرانه ها  ، رسوب گذاري در دهانه رودخانه ها  ، 
پرشدن تاالب  هاي ساحلي و آلودگي ها همراه است. بروز مشكالت روزافزون در 
مناطق ساحلي جهان از نیمه دوم قرن گذشته موجبات نگراني کشور ها و مجامع 
جهاني را فراهم آورده و توجه برنامه  ریزان را به خود معطوف داشته است. سواحل 
کشور ایران با توجه به گستردگی، فراهم کننده ظرفیت هایي براي برنامه ریزي توسعه 
اقتصادي و اجتماعي هستند  ، این در حالي است که موقعیت ژئوپلتیك مناطق 
دریایي کشور در شمال و جنوب از یك سو و ناهمگون بودن شرایط محیط زیستي و 
جغرافیاي طبیعي سواحل کشور از سوي دیگر  ، تحقق هرگونه برنامه توسعه را در این 
مناطق با پیچیدگي همراه ساخته است. عالوه براین تداخل حوزه فعالیت دستگاه هاي 
اجرایي مختلف اعم از مستقیم و غیرمستقیم که بیش از 18 دستگاه اجرایي را به طور 
مستقیم و نزدیك 40 دستگاه را به طور غیرمستقیم دربر مي گیرد، ضرورت 

یكپارچه سازي و هماهنگي در زمینه سیاستگذاري و اقدامات اجرایي را مي طلبد. 
اداره کل مهندسی سواحل و بنادر سازمان بنادر و دریانوردي در راستاي وظایف 
قانوني و حاکمیتي سازمان به عنوان مرجع دریایي کشور و متولي صدور اجازه 
تاسیس، ساخت و بهره برداري هرگونه سازه و تاسیسات ساحلي و دریایي و در قالب 
طرح های متعدد و گسترده مطالعاتی تالش کرده است مقدمات این امر را فراهم 

ضرورت حفظ توسعه پایدار در تداخل 
زیستگاه دریا و خشکی 

   علي فتحي - مدیر کل مهندسي عمران
توسعه پایدار در باور امروز، حفظ و صیانت از منابع و سرمایه هاي موجود و 
زمینه سازي به منظور ارتقا و انتقال این سرمایه ها به صورت مستقر و پایدار به 
نسل هاي بعدي است. لذا مدیریت و برنامه ریزي در ساخت وساز و نگهداري مناسب 
و شایسته از زیرساخت هاي ایجادشده در سواحل نیز به عنوان یكي از مهم ترین 

سرمایه هاي طبیعي، نقش بسزایي در رسیدن به توسعه پایدار ایفا خواهد کرد. 
اداره کل مهندسي عمران در سالیان اخیر با ایجاد و استقرار سامانه هاي مدیریت جامع 
اطالعات پروژه ها )PMIS( و تعمیرات پیشگیرانه )PM( در این مسیر گام برداشته 
و امید است با تكمیل و بهره برداري نهایي از آن ایفاگر نقش شایسته اي در جهت 

توسعه پایدار باشد.
همچنین از آنجا که نقش انسان به عنوان محور توسعه پایدار همواره برجسته و بارز 
بوده است، زمینه سازي جهت ارتقای توان عملكردي و بهره وري نیروي انساني از 
بستر برقراري آموزش هاي الزم در نیل به اهداف در این بخش، اثرگذار است. بدین 
منظور این اداره کل همزمان با هدفگذاري ارتقای سطح برنامه ریزي و برنامه محوري 
در فرایند اجراي پروژه ها و انجام وظایف، نسبت به آموزش پرسنل بنادر و ستاد 
سازمان بنادر و دریانوردي با موضوعاتي نظیر امور قراردادي، مهندسي ارزش و 
برنامه ریزي و کنترل پروژه ها اقدام کرده است که با تداوم آن شاهد اثربخشي مناسب 

نیز خواهیم بود.
به کارگیري بخش غیردولتي )خصوصي( به واسطه بهره مندي از مزایا و توانمندي این 
بخش در تولید اطالعات، مدیریت منابع و در نهایت ایجاد زیرساخت هاي موردنیاز 
در بنادر نقش بسزایي در پایداري امر توسعه دارد و لذا این اداره کل ضمن برنامه ریزي 
جهت واگذاري راهبري زیرساخت هاي انرژي بنادر به بخش خصوصي، جهت ایجاد 
شفافیت و تسهیل فرایند جذب و فعالیت سرمایه گذاران اقدام به تدوین و اجرایي 
کردن دستورالعمل نحوه کنترل مهندسي ساخت وساز پروژه هاي سرمایه گذاري 

بنادر کرده است.
جلوگیري از ورود آسیب به محیط زیست )سرمایه هاي طبیعي( هنگام توسعه به 
ویژه در بنادر به واسطه تداخل دو زیستگاه دریا و خشكي به عنوان یكي دیگر از 
شاخص هاي توسعه پایدار همواره مورد تأکید بوده و لذا در این راستا سعي شده 
ضمن طرح ریزي استقرار صنایع غیرآالینده و سازگار با محیط زیست در بنادر، 
کنترل پساب ها و پسماندهاي خروجي این قبیل صنایع نیز در دستور کار قرار گیرد 

که ایجاد تصفیه خانه هاي متعدد در بنادر کشور بر این مبنا استوار است.
با یاري خداوند متعال مجموعه این اقدامات در کنار ایجاد زیرساختي مستحكم و 

پایدار زمینه ساز تحقق اهداف سازماني و ملي در امر توسعه پایدار خواهد بود.   



83 ماهنامه   علمی ، تحقیقاتی 

PORT & SEAMAGAZINE

آورد. در این راستا طرح مدیریت یكپارچه مناطق ساحلی )iczm( توانسته است با 
بهره گیری از تخصص کارشناسان داخلی و تجمیع اطالعات موجود کشور در قالب 
بانك اطالعات جغرافیایی و تحلیل و فرآوری این اطالعات، برنامه ای جامع در 

خصوص مدیریت و بهره برداری پایدار از سواحل ارایه کند.
این طرح که از لحاظ گستردگی و تنوع مطالعات انجام شده و وسعت آن در منطقه 
بی نظیر است کاربری مطلوب نوار ساحلی کشور در قالب مشخص نمودن پهنه های 
مناسب برای هر یك از فعالیت های صنعتی،کشاورزی،گردشگری و ... را ارایه داده 

است.
همچنین در قالب این طرح عالوه بر تبیین و تحلیل وضعیت موجود سواحل کشور، 
محدوده و مرزبندی، پهنه بندی سواحل کشور، برنامه های مدیریت نوار ساحلی، 
مدیریت زیست محیطی، مالحظات سیاسی و امنیتی کشور و ... نیز تدوین شده 

است.
امید می رود تاکید بر استفاده از نتایج این مطالعات که بخش های عمده از آن به 
تصویب شورای عالی معماری و شهرسازی رسیده و به استان های ساحلی ابالغ شده 
است، سامان دهی فعالیت ها در نوار ساحلی کشور را به همراه داشته باشد؛ به عنوان 
مثال استفاده از مطالعات مرزبندی نوار ساحلی می تواند کمك شایانی به متولیان امور 

شهرهای ساحلی در تصمیم گیری های مربوط به توسعه آتی شهرهای ساحلی و 
مقاوم سازی شهرها در برابر پدیده های دریایی کند و یا استفاده از توان گردشگری 
سواحل کشور مخصوصا در سواحل جنوبی و دریای عمان تا حد بسیاری مغفول مانده 
است که این مطالعات پیشنهادات مناسبی در این خصوص ارایه کرده که در نهایت 

به رونق این صنعت و آبادانی سواحل کشور با رویكرد توسعه پایدار می انجامد.
عدم وجود اطالعات دقیق و مستمر در سواحل، این اداره کل را بر آن داشت که طرح 
پایش و مطالعات شبیه سازی سواحل کشور را در دستور کار خود قرار دهد؛ طرحی 
که در گام نخست از خلیج چابهار آغاز شد و در گام های بعدی استان های بوشهر، 
هرمزگان و سواحل شمال کشور تحت پوشش مطالعات قرار گرفت. همچنین این 
اداره کل مطالعات سواحل مكران و استان خورستان را در برنامه های آتی خود قرار 

داده است.
شناسایی، جمع آوری و تحلیل اطالعات موجود در خصوص شرایط سواحل و بنادر 
کشور و شناسایی نقاط ضعف و نقایص اطالعاتی موجود و تهیه و تامین اطالعات پایه 
موردنیاز مهندسی سواحل و سازه های ساحلی از طریق: مشاهدات میدانی، 
اندازه گیری پارامترهای مرتبط با دریا و مهندسی سواحل )نظیر جریان، موج، باد، 
تغییرات خط ساحلی و ...(، نمونه برداری و انجام بررسی های آزمایشگاهی در موارد 
مقتضی )نظیر شرایط زیست محیطی، رسوب و ...( و مدل سازی پدیده های دریایی در 
محدوده جغرافیایی طرح و شناسایی مشكالت بالقوه و بالفعل موجود و ارایه 

راهكارهای مهندسی برای پیشگیری و اصالح آنها از اهداف این طرح است.
انشاءا... با تكمیل این مطالعات بانك اطالعاتی جامع و غنی از داده های پایه سواحل 
کشور ایجاد خواهد شد که ضمن ارایه شناختی مناسب از سواحل کشور، انجام 
مطالعات دیگر را در سواحل کشور تسهیل و مدیریت سواحل را در تصمیم گیری های 
مربوطه یاری می کند.از آنجا که در راستای اجراي بند 22 از ماده 3 آیین نامه سازمان 
بنادر و دریانوردی مصوب مجلسین سال 1348 و تبصره الحاقی مصوب 1387 
مجلس شورای اسالمی که صدور اجازه تاسیس اسكله و سایر تاسیسات و تجهیزات 

را ضمن تصویب طرح مربوطه، با داشتن حق نظارت در اجرا و بهره برداري به عهده این سازمان 
گذاشته است، کمیته صدور مجوز سازه های دریایی با بهره گیری از توان علمی اعضا و نظارت 
مستمر در قالب پایش سواحل توانسته است مدیریت مناسبی بر ساخت و سازهای ساحلی کشور 
داشته باشد و از ساخت و سازهای غیراصولی در سواحل که باعث اتالف منابع بسیار و عدم 

استفاده بهینه از ظرفیت سواحل می شود جلوگیری کند.
همچنین این کمیته با توجه به تجارب ارزنده اعضا و حضور تخصص های مختلف درجلسات خود 
نقش زیادی در ارایه مشاوره به بخش های دولتی و خصوصی و سرمایه گذاران بخش دریایی در 
استفاده بهینه از منابع و جلوگیری از بروز مشكالت مهندسی که در این بخش اتالف منابع و 
خسارات بسیاری را به همراه دارد، ایفا کرده است.آنچه مسلم است تا زمانی که شناخت جامع و 
دقیقی از سواحل کشور موجود نباشد، نمی توان برنامه ای منسجم برای شكوفایی ظرفیت های 
مناطق ساحلی کشور تدوین کرد؛ به طور مثال سواحل شمال کشور به واسطه طبیعت سرسبز 
و دریای خزر همه ساله میزبان بسیاری از هموطنان ماست که این مساله جایگاه ویژه ای در 
اقتصاد منطقه دارد، ولی متاسفانه آمار غرق شدگان سال های اخیر بسیار نگران کننده شده است. 
بررسی های انجام شده در اداره کل مهندسی سواحل نشان می دهد که بسیاری از این سوانح 
مربوط به وجود پدیده جریان های بازگشتی )currents rip( است که این اداره کل کوشیده 
است در قالب مطالعات پایش سواحل شمال کشور این پدیده را بررسی و معرفی کند. ضمن 
اینكه نتایج مربوطه را به رغم نداشتن وظیفه قانوني در این زمینه و صرفا در راستاي حس 
انسان دوستي و رسالت سازماني در قالب بروشور تهیه و براي استان هاي ساحلي شمالي ارسال 
کرده است.اطالع رسانی و آگاهی بخشی رسانه ای این پدیده و جانمایی مناسب و محدود کردن 
سایت های گردشگری و شنا به مناطق ایمن می تواند نقش بسزایی در کم کردن این حوادث 
داشته باشد این اداره کل تالش کرده است به نوبه خود با تدوین و توزیع بروشورهایی در این 
مناطق گردشگران را به وجود این جریان ها آگاه کند که صدالبته اطالع رسانی گسترده توسط 
رسانه ها و نصب تابلو های هشداردهنده می تواند دامنه این اطالع رسانی را گسترده تر کند.

مطالعات و فعالیت های انجام شده در مجموعه اداره کل مهندسی سواحل می تواند در چنین 
مواردی با ارایه برنامه فرهنگی و رسانه ای مناسب ضمن معرفی این فعالیت ها نقش موثری در 
زندگی مردم در سواحل کشور و همچنین بهره برداران از سواحل ایفا کند.همچنین با گسترش 
نگاه مهندسی در جامعه می توان از بسیاری از خسارات احتمالی بروز پدیده های دریایی و یا 
هدررفتن منابع مالی جلوگیری کرد. برگزاری برنامه هایی مانند کارگاه های آموزشی آشنایی با 
پدیده های دریایی مانند سونامی، جزر و مد، جریان های بازگشتی و نصب تابلو های هشداردهنده 
و توزیع بروشور ها و همچنین برگزاری مانور مقابله با این پدیده ها می تواند کاهش خسارات 
احتمالی را تا حد بسیار زیادی کاهش دهد.همچنین پیشگیری و تعدیل خسارات ناشی از 
پدیده های دریایی از طریق اصالح الگوی شهرسازی در شهرهای ساحلی و سازه های در معرض 
پدیده های دریایی و پیش بینی مكان های امن برای اسكان جمعیت در موقع بروز این پدیده ها 
اقدام موثری است که این اداره کل نیز گام هایی در این خصوص برداشته است.از اقدامات موثر 
اداره کل مهندسی سواحل و بنادر در راستای فرهنگ سازی دریایی و همچنین با هدف ایجاد 
اتاق فكر جهت هم افزایی دانش متخصصان، پژوهشگران و مجامع دانشگاهی برگزاری 
 )ICOPMAS( همایش های بین المللی دوساالنه مهندسی سواحل و بنادر و سازه های دریایی
بوده است.این همایش که یكی از معتبرترین همایش های علمی کشور از لحاظ قدمت و استمرار 
برگزاری و همچنین سطح کیفی مقاالت ارایه شده و سطح علمی شرکت کنندگان داخلی و 
خارجی و مقاالت ارایه شده به شمار می رود، زمینه ساز ترویج فرهنگ دریایی و تبادل اطالعات 
علمی شده و همچنین با بسترسازی مناسب در قلب کارگاه های تخصصی و نمایشگاه های جانبی 
موجبات هم افزایی دو بخش صنعت و دانشگاه را فراهم آورده است.استقبال گسترده فعاالن 
این عرصه از این همایش و افزایش کیفی و کمی مقاالت ارسالی در ادوار مختلف نشان 
می دهد که این همایش در اهداف تعیین شده خود موفق بوده است.همچنین با توجه به 
تجربه های برگزاری این همایش سازمان بنادر و دریانوردی بسترسازی فرهنگی الزم را 
جهت تشكیل انجمن مهندسی سواحل و سازه های دریایی فراهم آورد که به لطف خدا با 
استقبال مواجه شد و پس از پیگیری های الزم و طی مراحل قانونی اخذ مجوز و ثبت در 
وزارت علوم، تحقیقات و فن آوری و برگزاری مجمع عمومی آغاز به کار کرده است و با توجه 
به حضور شخصیت های برجسته علمی و فعاالن این عرصه و حمایت های موثر سازمان 
بنادر و دریانوردی از این انجمن در آینده نزدیك اهداف انجمن که همانا رشد و ارتقای 

صنعت دریایی کشور است، محقق شود.
امیدوارم با بهره گیری از دانش مهندسی سواحل و بنادر و مدیریت صحیح در آینده بتوانیم 

شاهد شكوفایی هر چه بیشتر سواحل کشور در عرصه های مختلف باشیم.
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      حسن رجایی- مدیریت حقوقی سازمان بنادر و دریانوردی
روز جهانی دریانوردی و تالش در جهت همگام کردن جامعه جهانی با سیاست های 
سازمان بین المللی دریانوردی و ترغیب کردن اذهان عمومی در جهت توسعه فرهنگ 
دریایی، ما را بر آن داشت تا به منظور گرامیداشت تالش دریانوردان با تاکید بر مسایل روز 
مطروحه در IMO  که همان الزم االجرا شدن کنوانسیون کار دریایی و حرکت به سمت 
ارتقای شرایط استخدامی و ایمنی کار در کشتی های دریاپیما است، صفحاتی را به بررسی 

این مهم اختصاص دهیم.
کار در کشتی های تجاری در سفرهای دریایی که معموال ماه ها به طول می انجامد، از 

مشاغل حساس و تخصصی و در عین حال یكی از پرخطر ترین شغل ها محسوب می شود. 
حساسیت شغلی کار دریانوردی که به علت ارتباط آن با ایمنی کشتی در سفرهای دریایی 
مستقیما با سالمت و ایمنی جان سرنشینان کشتی )اعم از خدمه و مسافران( و محیط 
زیست دریایی و نیز حمل ونقل سالم محموله های کشتی ارتباط می یابد، آمادگی دایم 
برای مواجه شدن با شرایط اضطراری و سوانح غیرقابل پیش بینی در دریا از قبیل توفان، 
به گل نشستن، آتش سوزی، دزدی دریایی، توقیف کشتی در آب ها و بنادر سایر کشورها 
و باالخره دوری از شهر و خانواده و نزدیكان و نگرانی از وضعیت همسر و فرزندان و...، 

معموال کارکنان کشتی ها را به انواع بیماری های جسمی و روانی مبتال می کند.
این درحالی است که با تصویب کنوانسیون جامع کار دریانوردی در سال 2006 توسط 
سازمان بین المللی کار، تحولی اساسی در زمینه حقوق بین الملل کار دریانوردی ایجاد 
شده است؛ تحول بزرگی که برخی از صاحبنظران و کارشناسان سازمان بین المللی کار از 
آن به عنوان یك رویداد تاریخی و تكمیل ستون چهارم کشتیرانی تجاری بین المللی بعد 
از کنوانسیون های سوالس و مارپل و STCW یاد می کنند. با اقدامات گسترده ای که 
مسووالن مربوط سازمان بین المللی کار برای تشویق و ترغیب کشورها جهت تصویب و 
الحاق به این کنوانسیون به عمل آوردند، همچنین با فراهم آمدن حد نصاب های موجود 

در کنوانسیون، مقاوله نامه کار دریایی در تاریخ بیستم آگوست 2013 الزم االجرا شد.
الزم االجرا شدن این کنوانسیون بهبود قابل مالحظه ای را در شناسایی نقش دریانوردان 

درتامین ایمنی دریانوردی ایفا می کند.
هدف از کنوانسیون کار دریایی که تا امروز به تصویب 48 کشور جهان رسیده، تامین 
حقوق دریانوردان با فراهم کردن مقدمات حق بر کار شایسته )Work Decent( یعنی 
حق بر انجام کار به نحوی که کرامت انسانی آنان حفظ شود می باشد که الزمه دستیابی 
به این هدف نیز فراهم کردن امكاناتی از قبیل ایجاد شرایط مناسب استخدامی برای آنان 

کنوانسیون کار دریانوردی در 
کشور، یک امر اجتناب ناپذیر و 

الزم االجراست

دریا عامل بالندگي، غرور و اقتدار ملي

    رمضانعلی محمودی- مدیر کل 
برنامه، بودجه و تحول اداری سازمان بنادر و دریانوردی

موهبت دریا و نوع و موقعیت آن براي مردم عزیز کشورمان، نعمتي است که 
هیچكس از عهده شكر آن برنخواهد آمد. کشور ما نه تنها از این موهبت الهي برخوردار 
است، بلكه به صورتي ویژه و متمایز و بلكه به صورت منحصربه فرد مشمول این رحمت 
بیكران الهي قرار گرفته است. برخورداري از مواهب خلیج همیشه فارس به عنوان 
مهم ترین و راهبردي ترین خلیج دریایي جهان که به حقیقت قلب ذخیره گاه انرژي 
جهاني و یكي از مهم ترین و پررونق ترین مناطق تجاري و حمل ونقل دریایي جهاني 
است، به سادگي قابل ارزش گذاري نیست. اشراف بر دریاي آزاد عمان که از طریق 
اقیانوس هند به همه نقاط جهان دسترسي دارد و از لحاظ منابع زنده دریایي غني است، 
امتیازي ذي قیمت را براي مردم کشورمان به وجود آورده و نهایتاً اینكه بزرگ ترین 
دریاچه جهان در شمال کشور و در قلب منطقه اوراسیا با آب و هوایي منحصربه فرد، 
منابع زنده دریایي غني و به عنوان سومین منبع ذخایر نفت و گاز جهان به نام دریاي 
خزر، خوان نعمت دریایي را به تمام و کمال براي مردم این سرزمین گسترانیده است. از 
سوي دیگر تاکنون بیش از 120 رشته فعالیت دریایي در سطح جهان شناخته شده 
است، لیكن مردم ما به رغم برخورداري از این میزان امكانات متنوع، گسترده و غني 
دریایي، تاکنون تالش بایسته و شایسته اي جهت بهره برداري کامل از امكانات و 
فرصت هاي دریایي پیش رو به خرج نداده اند، لذا بسترها و زمینه هاي بكر و دست نخورده 
و یا کمتر بهره برداري شده زیادي براي ایجاد و تقویت پیوند مردم با دریا وجود دارد. اهم 
رئوس اینگونه زمینه ها را مي توان در چند دسته طبقه بندي کرد: زمینه هاي اقتصادي و 
معیشتي، زمینه هاي فرهنگي، گردشگري، زمینه هاي ارتباطي و حمل ونقلي و 
زمینه هاي امنیتي و غیره. به هر حال سازمان بنادر و دریانوردي درخصوص ایجاد و 
تقویت پیوندهاي اقتصادي و معیشتي، سفرهاي دریایي، اکولوژیكي و زیست محیطي 
و ارتباطي و حمل ونقلي مردم با دریا نقش مؤثر و عمیقي دارد. این نقش آفریني از طریق 
مدیریت کالن و عالیه سیستم حمل ونقل دریایي و سواحل کشور انجام مي شود. 
بي شك انجام مسوولیت خطیر مدیریت کالن و عالیه سیستم حمل ونقل دریایي و 
سواحل کشور نیازمند طرح ریزي هاي راهبردي بلندمدت و برنامه ریزي هاي اجرایي 
کوتاه مدت است، لذا دفتر برنامه، بودجه و تحول اداري سازمان بنادر و دریانوردي با انجام 
این مسوولیت مهم، نقشی محوري در زمینه سازي پیوندهاي اقتصادي، معیشتي، 
ارتباطي و حمل ونقلي مردم با دریا دارد و با آگاهي از این نقش در تالش است با ایجاد 
هماهنگي و هم افزایي بین ارکان اصلي سیستم حمل ونقل دریایي در سطح کالن و 
اجزای مختلف سازمان بنادر و دریانوردي در سطح خرد از طریق طرح ریزي هاي 
بلندمدت و برنامه ریزي هاي کوتاه مدت، تأمین به موقع منابع مورد نیاز و پایش، کنترل 
و اصالح برنامه ها، با توسعه و رشد ظرفیت ها و عملكردهاي بنادر بازرگاني، مسافري و 

غیره، بیش از پیش بستر و زمینه پیوند مردم با دریا را فراهم کند.



85 ماهنامه   علمی ، تحقیقاتی 

PORT & SEAMAGAZINE

است. همچنین باید از نظر انعقاد قرارداد نیز پروسه مناسبی وجود 
داشته باشد که در این مسیر مساله تقویت انجمن صنفی 
دریانوردان مطرح می شود و به جای قراردادهای فردی باید 
پیمان های جمعی کار منعقد شود تا دریانوردان بتوانند به صورت 
یك گروه منسجم طرف پیمانكاران قرار گیرند. اگر این مساله 
فراهم بشود، جزئیات قرارداد کار دریایی از قبیل مزد و ایمنی 

قرارداد و نظایر اینها نیز حمایت خواهد شد.
به علت وجود بحث سه جانبه گرایی در مقوله کار دریانوردی 
دولت نیز باید با ایجاد یك رژیم قراردادی مناسب این حقوق را در 

عمل تضمین کند.
کار یك مقوله اجتماعی و اقتصادی است که برحسب 
تجربیات بشری، دست اندرکاران اصلی آن یعنی کارگران، 
کارفرمایان و دولت باید با توجه به جایگاه خود در تنظیم 
روابط مربوطه مشارکت سازمان یافته داشته باشند. بررسی 
رویه کشورهایی که دارای سابقه طوالنی در زمینه کار 
دریانوردی هستند، حاکی از آن است که در شرایط کنونی 
دولت های مزبور برای ایجاد تعادل در روابط طرفین کار 
دریانوردی )دریانوردان و مالكان و بهره برداران کشتی ها( جز 
در مورد تضمین حقوق بنیادی کار، نوعا از مداخله مستقیم 
خودداری و سعی می کنند نقش تنظیمی و نظارتی داشته 
باشند. به بیان دیگر، در عمل این خود دریانوردان و مالكان و 
بهره برداران کشتی ها هستند که باید از طریق نمایندگان 
کار،  جمعی  پیمان های  انعقاد  و  گفتگو  با  صنفی شان 
روابطشان را به صورت مناسب و عادالنه سازمان دهی کنند و 
دولت ها در این میان بیشتر نقش سیاستگذاری و نظارتی ایفا 
می کنند. در سطح بین المللی نیز، در کنار سازمان بین المللی 
کار، فدراسیون بین المللی کارگران حمل ونقل )ITF( از 

طریق انعقاد پیمان های جمعی با نمایندگان مالكان کشتی ها 
و تهیه و تدوین قراردادهای نمونه کار دریانوردی و پیگیری 
اجرای مفاد آن در کشتی ها و حل وفصل اختالفات مربوط، 
ایفا  دریانوردی  کار  مقررات  اجرای  در  ممتازی  نقش 

می کند.
باید توجه داشته باشیم که در بحث سه جانبه گرایی در مقوله کار 
دریانوردی توجه کافی به ماهیت اقتصادی فعالیت کشتیرانی 
تجاری، به ویژه جنبه بین المللی آن کامال ضروری است. سازمان 
بین المللی کار پس از یك فعالیت طوالنی به این نتیجه رسیده 
است که برای تشویق کشورهای مختلف جهت الحاق به 
مقاوله نامه های کار دریانوردی و اجرای مقررات آن و تحقق 
بین  باید  تجاری،  کشتی های  در  شایسته  کار  هدف 
موقعیت  و  عملی  واقعیت های  و  تجاری  مالحظات 
اقتصادی، اجتماعی کشورهای مختلف و لزوم رعایت 
حقوق اجتماعی کارکنان کشتی ها، یك تلفیق معقول و 
قابل اجرا ایجاد کند و »کار شایسته« در چنین بستری، 
هرگونه  اساس  این  بر  یافت.  خواهد  عملی  تحقق 
سیاستگذاری و اقدام در مقوله کار دریانوردی در کشور 
اقتصادی کشتیرانی  به ماهیت  با توجه  از جمله  باید 
تجاری و پیامد های درازمدت آن برای صنعت کشتیرانی 
کشور و حقوق دریانوردان، به عمل آید. دریانوردان در 
کنار برخورداری از مزد و شرایط مناسب کار در کشتی ها، 
نیازمند امنیت و تداوم شغلی هم هستند و جمع میان این دو 
در صورتی میسر است که سیاست هایی که در قلمرو کار 
دریانوردی اتخاذ می شود، در درازمدت باعث تشویق بیشتر 
سرمایه گذاری در صنعت کشتیرانی تجاری و تمایل به ثبت 
کشتی ها در کشور شود. )و یا حداقل منجر به خروج از ثبت 

ایران نشود( و رسیدن به سیاستی که بتواند همزمان تا 
متعارض  بعضا  و  گوناگون  منافع  بیشترین حد ممكن 
گروه های مختلف در کار دریایی را تامین کند، مستلزم 
گفتگو و تعامل با نگاهی واقع بینانه و دور از هیجان زدگی 
کار  مقوله  در  همین سبب سه جانبه گرایی  به  و  است 
یك ضرورت  بلكه  نیست،  شعار  یك  صرفا  دریانوردی 
اجتناب ناپذیر است و تحقق کامل اهداف کنوانسیون 2006 
کار دریایی در کشور نیز از رهگذر چنین رویكردی، امكان پذیر 

است.
موارد فوق الذکر نقش حمایتی و نظارتی دولت را در تحقق اهداف 
کنوانسیون کار دریایی به خوبی نشان می دهد. از نظر فرهنگ 
عمومی نیز بررسی های کارشناسی نشان می دهد که در ایران 
بسیاری از شاغلین در کشتی های تجاری با حقوق قانونی 
خود آشنا نیستند و حتی از وجود انجمن های صنفی در 
کشور کمترین اطالعی ندارند و تاکنون کمتر اقدامی در 
زمینه تهیه قراردادهای نمونه کار دریایی و انعقاد پیمان های 
جمعی کار بین انجمن های صنفی مالكان کشتی ها و 
دریانوردان صورت گرفته است.در این میان ایران با تصویب 
قانون اجازه الحاق به کنوانسیون 2006 در سال 89 گام 
مهمی در جهت نیل به اهداف فوق برداشته است، منتها به 
علت فراهم نبودن تجهیزات و امكانات مدنظر کنوانسیون 
جهت تحقق هرچه بهتر اهداف آن هنوز سند الحاق سپرده 
نشده و کنوانسیون برای کشور ما الزم االجرا نیست و لذا 
دولت و تمامی نهاد های مرتبط باید در جهت فراهم کردن 
سازوکارهای الزم و توسعه فرهنگ عمومی جهت تسریع در 
امر الزم االجرا کردن این کنوانسیون در کشور نهایت تالش 

خود را مبذول فرمایند.
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مشارکت بخش های خصوصي و تعاوني در 
بنادر، زمینه ساز توسعه فرهنگ دریایي

   حمیدرضا  آبایي- مدیر کل امور مناطق، بازاریابي و سرمایه گذاری 
دریا موهبتي است الهي و ظرفیت های اقتصادي در آن به اندازه ای باالست که اغلب 
کشورهاي پیشرفته صنعتي یكي از مهم ترین دالیل توسعه یافتگي و پیشرفت خود را 
مدیون بهره برداري صحیح و البته حداکثري از مزیت های دریایي و حاکمیت و سیادت 

سیاسي و اقتصادي بر دریاها و آبراه هاي بین المللي می دانند.
در حال حاضر از 10 شهر بزرگ دنیا 8 مورد آن شهرهاي بندري است. بالغ بر 20 درصد 
جمعیت جهان در فاصله 25 کیلومتري از ساحل دریاها و 39 درصد در محدوده 100 
کیلومتري دریا زندگي می کنند و سعي کرده اند با دسترسي به آب هاي بین الملل از 
مزایاي بازرگاني، گردشگري و تفریحي، شیالت و آبزي پروري و از همه مهم تر از مزیت 

حمل ونقلي آن در تجارت خارجي بهره برداري کنند.
در کشور ما نیز حدود 5800 کیلومتر نوار ساحلي و 11 بندر عمده بازرگاني با ظرفیت 
188 میلیون تن تخلیه و بارگیري وجود دارد که بیش از 90 درصد تجارت خارجي 
کشور را به خود اختصاص داده اند. از این نظر اغلب تجار، بازرگانان و تمامي کساني که به 
نوعي به فعالیت هاي صادراتي، وارداتي ترانشیپي و یا ترانزیت کاال از کشور سروکار دارند 
و همچنین کلیه فعاالن این صنعت از جمله نهادها و دستگاه هاي دولتي و سرمایه گذاران 
بخش های غیردولتي )خصوصي و تعاوني( که در ارایه خدمات و فعالیت هاي مرتبط با 
امور بندري و دریایي کشور مشغول هستند، با اداره کل امور مناطق، بازاریابي و 

سرمایه گذاری سازمان بنادر و دریانوردي در ارتباط هستند.
با توجه به وظایف و فعالیت هاي این اداره کل گسترش و تعمیق پیوند دریا با مردم که به 
طور خاص شرکاي تجاري و بازرگاني بنادر هستند، در توسعه فعالیت هاي بندري و 
نقش آفریني بندر در سطوح باالي کارکردي که همانا تغییر نسل بندي بنادر و انجام 
وظایف اصلي در زنجیره تامین و خدمات لجستیك بندري است، مفهوم و تجلي پیدا 
می کند، به طوري که با تبدیل بنادر به مراکز لجستیكي و تغییر رویكرد بنادر از تخلیه و 
بارگیري و انبارداري صرف به صنایع تولیدي و انواع فعالیت هاي لجستیكي و ارزش 
افزوده، بنادر کشور را به مراکز توزیع کاالهایي در سطح ملي و منطقه ای و نقش آفریني 
در مسیر زنجیره حمل ونقل جهاني کاال رهنمون ساخته و از بنادر به عنوان سكوهاي 
پشتیبان اقتصاد ملي یاد می شود. در حال حاضر تمامي سیاست های توسعه بندري در 
این مسیر قرار گرفته و سازمان بنادر و دریانوردي روند روبه رشدي را در جذب و حمایت 
از سرمایه گذاران بخش های خصوصي و تعاوني طي سال هاي اخیر طي کرده است، به 
طوري که هم اکنون حجم سرمایه گذاری هاي بخش غیردولتي در بنادر کشور بالغ بر 26 
هزار میلیارد ریال بوده و در انواع فعالیت هاي لجستیكي و ارزش افزوده نظیر حمل، 
نگهداري، توزیع کاال و خدمات رساني به شناورها توزیع شده اند. در این رابطه سازمان 
بنادر و دریانوردي نیز با سرمایه گذاری بالغ بر 30 هزار میلیارد ریال در زیرساخت های 
بندري بستر مناسبي را براي جذب سرمایه گذاری و افزایش بازدهي طرح های 

سرمایه گذاری فراهم کرده است.
با عنایت به موارد فوق، انتظار می رود در صورت تداوم چنین حرکت شتاباني که در 
جذب سرمایه گذاری بخش هاي خصوصي و تعاوني و فعالیت هاي ارزش افزوده 
لجستیكي بنادر شروع شده است، شاهد اثرات مثبت و قابل توجهي در توسعه بنادر و به 
تبع آن در حوزه پیراموني و اقتصاد ملي باشیم. قطعاً نخستین نتیجه و رهیافت چنین 
توسعه اي، اشتغالزایي باالي این بخش و پیوند خانواده های شاغلین بندري در مرحله 
نخست، سپس همه کساني که به نوعي به صورت غیرمستقیم و یا القایي از فعالیت هاي 
بندري بهره مند می شوند، برقرار خواهد شد و بدین ترتیب توسعه فرهنگ، دانش، 
تخصص و علوم دریایي و بندري در شاخه های متعدد جزو نخستین آثاري است که به 
طور پایدار و ماندگار به جوامع بندري انتقال خواهد یافت و این روند فزاینده به صورت 
شبكه ای همزمان با توسعه لجستیك و زنجیره تامین کاال و خدمات توسعه خواهد 

پذیرفت.

   رمضان عربساالری- مدیرکل مرکز بررسی ها و مطالعات راهبردی
به طور عمده، نقش هایی که براي ساختارهایي چون مرکز بررسي ها و مطالعات راهبردي و یا 
مدیریت های راهبردي قایل می شوند، این است که آنها را به حلقه ارتباطي میان »تفكر 
راهبردي« و »برنامه های راهبردي« تشبیه و مانند می کنند. در واقع، »تفكر راهبردي« از 
نگرش ها و چشم اندازها و آرمان ها و نیازها و ضرورت ها سخن می گوید و »برنامه های 
راهبردي« از »روش ها و منش ها و راهكارها و مسیرها« براي رسیدن به آن آینده های مورد 

انتظار.
به محتواي دو پرسش مطرح شده که بازگردیم، می بینیم که در عمق این پرسش ها، »پیوند 
میان مردم و دریا« یك آرمان و چشم انداز است و نحوه و چگونگي برقراري این پیوند براي 
رسیدن به این چشم انداز، یك راهبرد است. به عبارتي، پیوند میان مردم و دریا، به عنوان 
یك آرمان و آرزو محصول یك »تفكر راهبردي« است و روش و منش و برنامه براي 

رسیدن به این انتظار و آرزو به منزله طرح ریزی یك »برنامه راهبردي«.
با توجه به توصیف و تعریف ارایه شده از »تفكر راهبردي« و »برنامه راهبردي« مالحظه 
می شود که این دو مفهوم را می توان براي هر موضوعیتي، چون موضوع های اقتصادي، 
اجتماعي، فرهنگي، سیاسي، مدیریتي، بهداشتي و درماني و یا دریایي و بندري به کار 

گرفت.
به این ترتیب، موضوع ایجاد پیوند و ارتباط میان »مردم و دریا« یك آرمان و برخاسته از 
یك »تفكر راهبردي« است. این تفكر راهبردي، تمایل دارد با نگرشي آینده نگر، ظرفیتي 
تازه از ارتباط میان »مردم و دریا« به وجود آورد. از سوي دیگر، تحقق این آرمان و 
اجرایي و عملیاتي ساختن این »تفكر«، مستلزم طراحي یك برنامه و روش است که آن 

را »برنامه راهبردي« می نامیم.
مرکز بررسي ها و مطالعات راهبردي، مرکزي براي وضع این برنامه هاست. 
طبعا براي طراحي و مدل سازي و سیاستگذاري و برنامه ریزي، 
نیازمند پژوهش و مطالعه و بررسي هستیم تا به واسطه 
آنها بتوانیم خود را از نقطه ای که هستیم به 

نطقه آرماني خود برسانیم.

ارتباط مردم و دریا به روایت تاریخ و 
راهبردهاي آن
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حال به پرسش اول بازگردیم که این ارتباط را چگونه برقرار کنیم. 
به نظر من، جستار پاسخ این پرسش را باید از »تاریخ« خواست. ما تاریخی 
طوالني در بهره برداري از دریا داریم، لذا وقتي از تاریخ دریایي خود سخن 
می گوییم، به معناي آن است که از ارتباط خود با دریا سخن می گوییم. حال و 
به پشتوانه این مطالعه ببینیم که در این تاریخ طوالني، ارتباط ما با دریا حول 

چه شاخص ها و چه داالن هایي برقرار شده است.
چنانچه مفاهیم خرد این ارتباط را به مقوله های کالن تبدیل کنیم، این ارتباط 
و این داالن های ارتباطي را حول چند محور اصلي اجتماعي، فرهنگي، اقتصادي 

و سیاسي می بینیم.
- محور »اجتماعي« که به معناي وجود باشندگان و یا استقرار مردمان در نواحي 
ساحلي است؛ این استقرار و اقامت یا به لحاظ زادگاهي بوده است و یا به لحاظ 

»اراده فردي و وجود شوق و رغبت انگیزه ها و جاذبه های خاص«.
- محور »فرهنگي« که آن نیز به لحاظ پایداري و ثبات در جهت گیري های 
انسان هاست. جهت گیري فرهنگي به این معنا که استقرار در نواحي ساحلي 
همواره براي افراد و خانوارها داراي انگیزه باشد. حال این انگیزه می تواند به طور 
مستقیم برخاسته از »فرهنگ« بومي و محلي و یا به صورت غیرمستقیم برخاسته 

از »انگیزه های ایجادشده« باشد.
- محور »اقتصادي«، از این جهت که فرد احساس کند در بودن کنار دریا )به مفهوم 
حضور داشتن در موقعیت کاري و بهره مندي مناسب و پایدار از یك حرفه و شغل( 
می تواند حصه و بهره ای اجتماعي و اقتصادي داشته باشد و به نیازهاي مادي و معنوي 
خود و خانواده اش پاسخ گوید. این داراي بیشترین ضریب »انگیزه در جذب« و پیوند 

با دریا است.
- محور »سیاسي«، از این جهت که برنامه ریزی ها و سیاستگذاري های کالن از 
گونه ای تعادل در »توزیع سرمایه گذاري« برخوردار باشند که بتوانند تعادل در 
»توزیع جمعیتي« را برقرار سازند. در کشور ما سهم سكونت جمعیت در کرانه های 
ساحلي جنوب کشور که داراي قابلیت های دریایي است، نسبت به جمعیت های 

متمرکز در شهرها بسیار کم است.
مالحظه می شود که عامل »انگیزه« و »انگیزش« ناشي از آن، وجه مشترک هر چهار 
مقوله اجتماعي، فرهنگي، اقتصادي و سیاسي است. ارتقا و توسعه این انگیزه ها، 

مهم ترین عامل براي تقویت رشته ارتباط میان مردم و دریاست.
براي پاسخ به پرسش دوم نیز الزم است باز هم به همین تاریخ بازگردیم. فراز و فرود 
بنادر ما نشان دهنده ظرفیت ها و قابلیت های ایجادشده و ارتقایافته و یا ظرفیت ها و 

قابلیت های کاهش یافته است.
در طول تاریخ رونق بنادر، شاهد ظرفیت هایی چون اشتغال کامل منابع سرمایه ای و 
انساني و تاسیسات دریایي و بندري در بنادر هستیم، به نحوي که باعث مهاجرت 

اهالي بسیاري از استان های کشور به بنادر شده است. 
همچنین شاهد گسترش سرمایه گذاري ها در سواحل دریایي براي تاسیس 
مزرعه های پرورش آبزیان و بازارهاي منطقه ای مشترک با کشورهاي همسایه در 
سواحل خلیج پارس هستیم. عالوه بر اینها می توان به شكل گیري ظرفیت ها و 
قابلیت های دیگري اشاره کرد؛ قابلیت هایی مانند سرمایه گذاري براي استقرار صنایع 

صادرات مجدد. 
با انجام یك مطالعه تاریخي و یا انجام یك مطالعه تطبیقي بین بنادر موفق و با بهره وري باال 
در جهان می توانیم بیش از این به رهیافت های حاصل از این پیوند پي ببریم. گردشگري 
دریایي و گردشگري تجاري، از جمله ظرفیت های اقتصادي پنهاني هستند که در 

شرایط توسعه این پیوند می توانند رونق یابند.
هم اکنون، بسیاري از اهالي کشورهاي ساحلي همسایه براي »درمان پزشكي« و یا 
انجام معاینات کلینیكي به کشور ما مسافرت می کنند. در حال حاضر سهم مراجعه، 
ابتدا به تهران و پس از آن شیراز خالصه می شود و طبیعي است که با توسعه 
در  این خدمات  ارایه دهنده  مراکز  و  کانون ها  استقرار  براي  الزم  زمینه های 
شهربندرهاي ساحلي مثل بوشهر، بندرعباس، خرمشهر و آبادان می توان با کاهش 

هزینه های سفر، تعداد این گردشگران درماني پزشكي را افزایش داد.
به هر تقدیر، می توان به پشتوانه ارایه یك »تفكر و برنامه راهبردي« که ماهیت 
آن، استوار بر ایجاد جاذبه ها و انگیزه های پایدار باشد، بر نقب و حفاري این 

داالن های ارتباطي میان مردم و دریا تالش کرد.

ایجاد و توسعه فرهنگ امنیت 
دریانوردی در میان ذی نفعان بخش 

خصوصی و عمومی

 حسین کریم زاده- مدیر کل حراست سازمان بنادر و دریانوردی
اسناد تاریخی گواه آن است که ایرانیان طالیه دار برگزاری روز دریانوردی در جهان 
بوده اند. نیاکان ما، دهم مرداد هر سال را که مصادف با روز اول ماه آگوست است، روز 
دریانوردی قرار داده بودند و آن را جشن می گرفتند. آنها با تشریفات خاصی، قایق ها و 
کشتی های خود را آذین بسته و به دریا می زدند و پس از یك روز شادمانی، به محل 
سكونت خود بازمی گشتند و از فردای آن روز، با امید فراوان به عنایات خداوند، سفرهای 
دور و دراز دریایی را برای متنعم شدن از سفره بیكران الهی و ارتزاق روزی آغاز می کردند. 
شعار سال سازمان بین المللی دریانوردی برای سال 2013 که برگرفته از التزام مقامات 
بلندپایه شرکت کننده در فراهمایی سازمان ملل متحد در برزیل در خرداد سال 1391 
بوده و توسعه دریانوردی پایدار نام دارد، به خوبی ابعاد توجهات و دغدغه خاطر جامعه 

بین المللی در حوزه های اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی را نمایان می سازد.
اداره کل حراست سازمان بنادر و دریانوردی با تصریح این مهم که امنیت یكی از 
مولفه های منفك ناپذیر صنعت دریانوردی محسوب می شود، همواره برآن بوده است تا 
استانداردهای بنیادین امنیت در بنادر را به نحوی که موجد تعامل تنگاتنگ و سازنده با 
اشخاص حقیقی و حقوقی ذی مدخل در امر حمل ونقل دریایی شود، ارتقا بخشیده و با 
نگاهی ویژه به مدیریت یكپارچه و پایدار، موانع، تنگناها و نارسایی ها را به صورت مرتب 
احصا و بر رفع آنان اهتمام ورزد، زیرا دستیابی به اهدافی که ورای شعار سال سازمان 
بین المللی دریانوردی نهفته است، بدون ایجاد امنیت در بنادر و در کل صنعت 

دریانوردی امری الیحتمل و بلكه ناشدنی می نماید.
در همین راستا، تالش برای حفظ برقراری فرصت های مساوی برای همگان در بستر 
امنیتی پایدار در بنادر و ایجاد، توسعه و ترویج و اطمینان سازی فرهنگ امنیت 
دریانوردی در میان طرف های ذی نفع در دو بخش عمومی و خصوصی در حوزه 
دریانوردی و ارتقای توجهات عامه به آن مقوله و مقابله با هرگونه اقدامی که مانع از تحقق 

کامل آن شود از جمله رهیافت های کلیدی و مردم مدارانه این اداره کل به شمار 
می آید.
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نقش استاندارد سازی و آموزش در توسعه 
فرهنگ دریایی 

   حسین میرزایی- مدیرکل امور دریانوردان سازمان بنادر و دریانوردی
با توجه به مسوولیت اداره کل امور دریانوردان در تدوین استانداردهای آموزشی، اخذ 
آزمون و صدور گواهینامه های دریانوردی و نظارت بر اجرای موثر آنها در کشور و با در 
نظر گرفتن اهمیت موضوع آموزش در تمامی جوامع و صنایع که نقشی سازنده در تعلیم 
و تربیت نیروی انسانی دارد، در زمینه آموزش های دریانوردی اقدامات مناسب و 
شایسته ای انجام شده که مورد تایید ممیزین و بازرسان داخلی و بین المللی قرار گرفته 
است. لیكن جهت اجرای بهتر برنامه های طرح ریزی شده، دستیابی به نتایج مطلوب تر 
و ارتقای کیفیت خدمات، لزوم ارتباط و اطالع رسانی هرچه بیشتر به مردم شریف کشور 
و به ویژه هموطنان ساحل نشین در استان های ساحلی شمالی و جنوبی جهت ایجاد 

تعامل سازنده تر، از طریق راهكارهای ذیل، ضروری و مفید به نظر می رسد.
1- حضور موثر و به موقع رسانه ها جهت پوشش دهی فعالیت ها و برنامه ها و نتایج 

عملكرد بخش های مختلف سازمانی. 
2- حضور نشریات مختلف تخصصی، به ویژه مجله »بندر و دریا« به عنوان نشریه 
تخصصی سازمان جهت انعكاس آخرین اخبار، قوانین و مقررات، اقدامات صورت گرفته 
در اجرای وظایف ملی و بین المللی همچون اقدامات صورت گرفته این اداره کل در 
خصوص استانداردسازی و اجرای الزامات ناشی از اصالحیه 2010 به کنوانسیون 

STCW
3- حضور مسوولین و متخصصین سازمان بنادر و دریانوردی در رسانه های جمعی رادیو 

و تلویزیون و معرفی هرچه بیشتر سازمان های دریایی کشور
4- تهیه فیلم ها و سریال های مرتبط با صنایع دریایی و صنعت دریانوردی، توسط صدا 
و سیمای کشور با هدف شناساندن این صنایع )به ویژه صنعت دریانوردی( به کلیه 
هموطنان و ترغیب جوانان به ورود به این بخش و حتی صدور نیروی جوان و متخصص 

به تمام کشورهای دریایی
5- ورود مطالب مرتبط با دریا و دریانوردی به کتاب های مقاطع ابتدایی، راهنمایی و 

دبیرستان با در نظر گرفتن کنوانسیون های دریایی. 
دستاوردهای این رهیافت ها از یك سو منجر به شناساندن هرچه بیشتر ماموریت 
سازمانی و مسوولیت اداره کل امور دریانوردان )همچنین سایر بخش های سازمان( در 
اجرای الزامات ملی و بین المللی به مردم و از سوی دیگر افزایش آگاهی هموطنان عزیز 
از صنعت دریا و دریانوردی شده و تصمیمات و اقدامات هوشمندانه تری در جهت ورود 

به صنعت دریانوردی خواهند گرفت.
همچنین داوطلبان و ارباب رجوع های فهیم ما با شناخت بیشتر از محدودیت های ناشی 
از الزامات کنوانسیون های بین المللی و قوانین داخلی، ما را در اجرای مسوولیت های ملی 

و بین المللی، بیش از پیش یاری خواهند کرد.

ضرورت عبور از چارچوب های 
کلیشه ای اشاعه فرهنگ دریایی در 

پیوند مردم با دریا

     محمد راستاد- مشاور  سازمان بنادر و دریانوردی
سابقه  و  جنوب  و  شمال  در  طوالنی  سواحل  با  است  کشوری  ایران 
چندهزارساله در امر دریانوردی. مردم نواحی ساحلی کشور همواره با دریا 
انس داشته اند و به شدت تحت تاثیر این نعمت بیكران الهی بوده اند. ایران 
به لحاظ جغرافیایی یك کشور مهم از نظر سیاسی به لحاظ وجود دریاهای 
آزاد شناخته می شود. ناوگان تحت پرچم و مالكیت جمهوری اسالمی 
ایران، جزو 20 کشور اول جهان محسوب می شود. در مجامع بین المللی 
دریایی، ایران کشوری تاثیرگذار و مهم قلمداد می شود و دریانوردان ایرانی 
از نظر کیفیت و کمیت به جایگاه قابل توجهی در بین کشورهای جهان 
رسیده اند. اساتید دریایی و دستاوردهای حاصل از پژوهش های مرتبط با 
آن، افتخارات بیشماری را نصیب کشور کرده است. در صنعت کشتی سازی 
و صنایع فراساحل به پیشرفت های قابل توجهی رسیده ایم و کشتی های 
دریانوردی  مشغول  ایران  کشتی سازی  کارخانه های  در  ساخته شده 

هستند.
این موارد تنها گوشه ای از نقش، اهمیت و جایگاه کشورمان در ارتباط با 
دریا، دریانوردی، حمل ونقل دریایی و صنایع و علوم مربوطه است. اما آیا 
پیوند مردم کشورمان با دریا متناسب با چنین جایگاه مهمی است؟ یقینا 
خیر، و اساسا به جز ساکنان نقاط ساحلی، مردم سایر مناطق کشور تا حد 
زیادی با دریا بیگانه اند و بیش از هر چیز با گرما و شرجی سواحل جنوب 
آشنا هستند که آنهم نقش بازدارنده را در مسیر پیوند با دریا ایفا می کند.

برای ارتقای پیوند عموم مردم کشورمان با دریا، الزم است از چارچوب های 
کلیشه ای اشاعه فرهنگ دریا خارج شده و برنامه ریزی گسترده ای برای 
توسعه فرهنگ دریایی انجام شود. در این راستا آموزش و پرورش با توجه 
به حوزه نفوذ گسترده در اقصی نقاط کشور، می تواند نقشی بی بدیل ایفا 
کند. آشنایی با دریا در کتب درسی از مقطع ابتدایی باید پررنگ تر شود و 
هر دانش آ موز صرف نظر از اینكه در چه نقطه ای از کشور تحصیل می کند، 

مدام از طریق موارد درسی با دریا مرتبط باشد.
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     هادی حق شناس- مشاور سازمان بنادر و دریانوردی
شاید طرح چند سوال ساده و بدیهی و پاسخ به آنها بتواند کمك بهتری برای تبیین پیوند دریا با 
مردم باشد. فرض می کنیم اگر مرز دریایی نداشتیم 90درصد صادرات و واردات ما که امروز از طریق 
مرز آبی یا بهتر بگویم بنادر وارد کشور می شود، با چه هزینه ای وارد کشور می شد؟ بیشتر یا کمتر از 
سایر راه ها؟ اصوالً ایرانیان می توانند ایران بدون مرزهای آبی در جنوب و شمال تصور کنند؟ نعمت 
دریا مثل نعمت داشتن نفت آنچنان در اقتصاد ما پررنگ است که نمی توان بدون نقش آن در اقتصاد 
ایران تعریفی برای اقتصاد ایران ارایه کرد. باید مردم را با نعمت و مزایای مرزهای آبی کشور آشنا کرده 
ظرفیت های نهفته تجاری، صنعتی، توریستی، نظامی و ... در مرزهای آبی را بار دیگر تبیین کرد. اگر 
جنگل، معدن و دشت یك منبع اقتصادی بی نظیر است، دریا بی نظیرتر از همه منابع اقتصادی دیگر 
بر روی کره زمین است. در مدارس کشور ابتدا به دانش آموزان باید گفت ایران مرزهای آبی دارد و 
باید گفت حدود 60 کشور از 200 کشور جهان مرزهای آبی دارند و این یعنی یك منبع کمیاب که 
در اقتصاد، قیمت هر منبع کمیابی مثل طال و آب جهانی است و البته پرارزش. خالصه مطلب اینكه 
خداوند مثل همه منابع کم نظیر مثل نفت که به مردم ایران اهدا کرده است، ارزش دریا را نیز مانند 
ارزش نفت برای ایران قرار داده است. اگر چنین موضوعی برای مردم نهادینه شود، آنگاه ظرفیت 

مرزهای آبی بیشتر نمایان خواهد شد.
اگر جذابیت آب و مرزهای آبی مشخص شود، آنگاه می توان برای استفاده از ظرفیت ها و قابلیت های 

مرزهای آبی برنامه داشت و برنامه ریزی کرد.
امروز ورزش موضوعی مهم برای کشور است. همچنین شرکت در المپیادهای علمی موضوعی 
جذاب برای دانش آموزان است، لذا برای آن برنامه دارند. مسووالن مربوطه نیز برنامه ریزی دقیقی 
برای آن انجام می دهند، بنابراین اگر استفاده از قابلیت های دریا، موضوع و مسأله مردم ایران باشد، 
آنگاه خود مردم برای همه بخش های آن برنامه خواهند داشت و از مسووالن می خواهند که برای 
اجرای برنامه خود، برنامه ریزی کنند؛ به عنوان مثال اگر حجم تقاضای مردم ایران برای دریانوردی 
افزایش یابد، قطعاً دستگاه های اجرایی به خصوص وزارت علوم در بهترین دانشگاه های ایران رشته 
دریانوردی یا سایر رشته های مربوطه را ایجاد خواهد کرد و اگر درخواست مردم استفاده از کشتی 
برای تجارت یا مسافرت یا... باشد، صنعت نیز مكلف به پاسخ به این درخواست خواهد بود. آنگاه 
بانك ها نیز جهت گیری پرداخت تسهیالت بانكی را به سمت صنایع دریا با اشتیاق تغییر خواهند داد. 
پس مهم آشنا کردن مردم با دریا و سپس تبدیل تقاضای بالقوه مردم به تقاضای بالفعل است تا از 
همه ظرفیت ها و قابلیت های دریا بتوانند استفاده کنند. اگر چنین بشود، آنگاه اهمیت داشتن 
مرزهای دریایی کمتر از نفت نخواهد بود، چون نفت یك منبع تجدید ناپذیر، ولی دریا یك منبع 

دایمی است. 

اهمیت دریا
 کمتر از نفت نیست

مردم باید بتوانند با سهولت بیشتری به حوزه های مختلف فعالیت های 
همایش  در  که  محورهایی  از  یكی  باشند.  داشته  دسترسی  دریایی 
ارگان های دریایی می توان بر آن تمرکز کرد، این است که هر ارگان دریایی 
اماکن  در  مردم  حضور  و  بازدید  امكان  فعالیتش،  حوزه  با  متناسب 
عملیاتی شان را در بازه های زمانی مناسب فراهم کند؛ یعنی همانطور که 
ساحل نشینان و گردشگران ساحلی به طور گسترده از تفریحات دریایی 
بهره  می برند، بتوانند از سایر فعالیت های مرتبط با دریا هم از نزدیك آشنا 
شوند؛ کاری که سازمان بنادر طی سال های اخیر در ایام نوروز انجام داده 

و با استقبال گسترده مواجه شده است. 
در برنامه های علمی صدا و سیما باید سهم بیشتری به علوم دریایی 
اختصاص داده شده و در واقع تناسب سهم کشورمان در دریا و امور مربوط 
به آن باید در برنامه های صدا و سیما هم برقرار شود. سریال ها و فیلم های 
سینمایی با مضامین دریایی هم می تواند در این بخش بسیار موثر بوده و پوشش 
وضعیت دریا در گزارش های هواشناسی که از طریق صداوسیما پخش می شود، 

گسترده تر شود.
با وجود اینكه کشور ما جاذبه های تاریخی و اقلیمی فراوانی در سواحل و جزایر 
خود دارد، در حوزه گردشگری دریایی از نظر سرمایه  گذاری برای خرید یا 
ساخت  کشتی های تفریحی و توریستی )کروز( کار خاصی انجام نداده ایم، 
به طوری که فاقد حتی یك کشتی کروز هستیم. در این رابطه به نظر می رسد 
سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی می تواند با حمایت از بخش 
خصوصی، زمینه برای پیوند بیشتر گردشگران داخلی و خارجی با جاذبه های 
دریایی کشور را فراهم کند و بخش قابل توجهی از بازار گردشگری کشور را از 
خشكی به دریا منتقل کرده و برای گردشگران خارجی هم که در فصل زمستان 
تمایل به سفر به نقاط گرمسیری مثل خلیج فارس را دارند، زمینه استفاده از 
گردشگری دریایی کشور در کنار جاذبه های تاریخی استان های فارس و 
اصفهان فراهم شود. بدیهی است که صنعت گردشگری دریایی می تواند 
به میزان بسیار زیادی اشتغال ایجاد کرده و سكونت در سواحل کشور و توسعه 

شهرهای ساحلی را تسهیل نماید.
اینها تنها گوشه ای از اقداماتی است که می تواند منجر به تعمیق ارتباط مردم با 
دریا شود. پرواضح است که تبیین تمامی راهبردها و اقدامات در این مقال 
نمی گنجد و باید با بهره گیری از نظرات تمامی کارشناسان و دست اندرکاران 
مرتبط با دریا و نگرش جامعه شناختی به این مقوله مهم، برنامه های مدونی 

را تهیه کرد.
نتیجه حاصل از پیوند بیشتر مردم با دریا، استفاده گسترده تر از این 
موهبت الهی و ظرفیت های فراوان نهفته در آن است. ما می توانیم در 
صورت تمرکز بر روی دریا، نه تنها در عرصه تجارت و رونق اقتصادی، بلكه 
صنایع  گردشگری،  کشتی سازی ،  افزوده،  ارزش  صنایع  با  رابطه  در 
فراساحل، تربیت دریانورد و متخصصین دریایی، استفاده از منابع غذایی 
دریایی و ده ها حوزه مرتبط با آنها، به جایگاه های واالتر و باالتری برسیم. 
در صورت توفیق در این زمینه ها می توانیم امیدوار باشیم که در آینده، 
چند کالنشهر در سواحل کشور داشته باشیم و مردم ما بدون تبلیغات و 
رفاه  و  اقتصادی  به لحاظ جاذبه های  اشاعه فرهنگ دریا،  برای  تالش 

اجتماعی، به سمت سواحل کشور جذب شوند.
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پیوند مردم با
 دریا با توسعه موج شکن های مردمی  

توسعه فرهنگ دریایی مستلزم آن 
است که احساس نیاز به بهره برداری از مواهب 
گوناگون دریا در اقشار مردم به وجود آمده و تقویت شود 
و از سویی گرایش و انگیزه های جدی و قوی مردمی برای 
فعالیت در دریا و امور مربوطه به طور وسیعی فراگیر و 
تحرک فزاینده و جنب وجوش در سواحل کشور بیش از 

پیش ایجاد شود.
بدون تردید ایجاد چنین زمینه های اساسی، حضور 
جمعیتی انبوه در سواحل را طلب می کند تا آن نیازها و 
انگیزه ها ظهور و بروز کند، بنابراین باید با گسترش 
زیرساخت ها و عمران و اّبادانی اولیه مناطق دریایی 
موجبات مهاجرت چشمگیر مردم و به ویژه جوانان جویای 
کار را به سمت سواحل و کسب وکار دریایی فراهم کرد، 
چراکه این مردم ساکن در هر منطقه هستند که اقتصاد، 
مشاغل مناسب و حرفه های مورد نیاز را در شهر و دیار 

خود شكل داده و روند آن را جهت می دهند. 
برای شناخت وضع موجود در استان های سواحل جنوب 
کشور و با نگاهی در آمار سرشماری سال 85 مالحظه 
می شود که جمعیت 3 استان ساحلی بوشهر، هرمزگان و 
سیستان و بلوچستان که بالغ بر 1800 کیلومتر از سواحل 
خلیج فارس و دریای عمان را دربر دارند، رقمی در 4/7 

ن  میلیو
نفر است و از این رقم کمتر 
از 50 درصد آن در شهرها و نواحی ساحلی 
زندگی می کنند و اگر از تراکم نسبی این جمعیت در 
مالحظه  کنیم،  صرف نظر  هرمزگان  استان  سواحل 
می شود که در هر کیلومتر طول سواحل این 3 استان 
تقریبا 1100 نفر سكونت دارند، حتی در استان خوزستان 
که نسبت به این استان های ساحلی دارای تراکم جمعیتی 
بسیار زیادتری است و جمعیت آن به تنهایی بالغ بر 
4/247 میلیون نفر است، نسبت ساکنین مناطق ساحلی 
آن کمتر از 20 درصد جمعیت استان است و این در 
حالی است که همان آمار نشان می دهد در برابر مهاجرین 
وارد شده به استان های ساحلی به تعداد تقریبی 1/67 
میلیون نفر، تعداد 1/59 میلیون نفر از اهالی این استان ها 
خارج شده اند. به عبارت دیگر، رشد مهاجرتی آنها در 

حدود 1/05 بوده که مسلما نسبت مطلوبی نیست.
پس برای رونق و شكوفایی اقتصاد دریامحور و تبدیل آن 
به یك اقتصاد پایه ای، در تحقق سیاست راهبردی کشور 
الزم است عزم ملی بر آن قرار گیرد تا با یك تحول اساسی، 
تمرکز جمعیتی سواحل کشور به ویژه در سواحل و جزایر 
جنوبی به وضع مطلوب و شایسته برسد و مشاغل دریایی 
در زمره مشاغل پرطرفدار و سودمند قرار گیرد. برای نیل 
به این هدف نیاز است تا دولت جمهوری اسالمی توسط 
دستگاه های تخصصی و ذی ربط به سرمایه گذاری در امر 
زیرساخت ها و فراهم کردن زمینه ها و بسترهای مناسب 

آن اقدام کند.
بدیهی است که برای توسعه و پیشرفت باید همه نوع 

ی  ح ها طر
کوتاه مدت، میان مدت و درازمدت اقتصادی براساس 
اولویت بندی های برنامه ای مورد مطالعه قرار گرفته و با 

نظارت قوی و پایش دایمی به مرحله اجرا درآید. 
یكی از نیازها و مطالبات مردم ساحل نشین مناطق 
جنوبی کشور که سال ها از کمبود آنها رنج برده و از بابت 
آن خسارت های زیادی را متحمل و کسب و کارشان 
دچار رکود یا زیان شد و همچنین باعث افزایش مهاجرت 
بسیاری از آنان به سایر مناطق ویا خارج از کشور و شاید 
منجر به رواج بیشتر قاچاق در بین اهالی آن مناطق 
گردید، عدم وجود موج شكن و حوضچه های آرامش برای 
استقرار امن شناورهای مردمی به تعداد الزم و کافی بود.

یكی از مشكالت کار در دریا به ویژه کار صیادی، کم بودن 
روزهای کاری در طول سال به علت شرایط آب و هوایی 
نامساعد است و در نتیجه توقف زیاد و بعضی مواقع 
طوالنی مدت شناور ها در ساحل در مواجهه با موج ها و 
تخریب  از  عدیده  خسارت های  دریایی،  توفان های 
تجهیزات تا شكستگی، ازکارافتادگی و غرق شناورها را 
تحمیل کرده است. در این شرایط مردم ساحل نشین 
توانایی آن را دارند تا به هر طریق ممكن ابزار و وسایل 
صیادی و صفاری اولیه در دریا را فراهم کنند، ولی 
درآمدشان برای تامین ایمنی، توقف و استقرار شناورها در 
لنگرگاه ها کافی نیست. در اکثر مناطق فاصله نزدیك ترین 
زیاد  هزینه های  و  طوالنی  بسیار  موجود  موج شكن 
هم  مناطق  از  بعضی  در  است.  داشته  را  رفت وآمد 
تعاونی های صیادی راساً اقدام به احداث موج شكن برای 
خود کرده اند، ولی در مراحل اولیه ساخت به علت کمبود 

   مهندس محمد متولیان- مشاور مدیرعامل و مجری 
طرح احداث موج شکن ها در سواحل جنوب
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شدید مالی از تكمیل آن بازمانده اند. بنادر موجود کشور اعم 
از شیالتی و بازرگانی در سواحل جنوب به رغم توسعه های 
قابل توجهی که هم از نظر وسعت باراندازها و پسكرانه ها و هم 
از نظر رشد سریع در ظرفیت تخلیه و بارگیری داشته اند، 
به دلیل حجم عظیم مبادالت واردات و صادرات و پهلوگیری 
شناورهای بزرگ در تامین نیاز اهالی بومی برای استقرار 

شناورهای مردمی با مشكل مواجه هستند.
سازمان بنادر و دریانوردی در سال 88 از یك فرصت تاریخی 
به وجود آمده باتوجه به ارتباط آن با ماموریت و وظایف قانونی 
خود استفاده کرد و احداث موج شكن ها در سراسر سواحل 
جنوبی کشور را با هدف توسعه زیرساخت های ساحلی و 
ایجاد بنادر چندمنظوره کوچك آغاز نمود. بدیهی است 
نخستین قدم برای عمران و آبادانی سراسری سواحل 
به منظور بهره برداری حداکثری از پتانسیل های الیزال دریا، 
افزایش هرچه بیشتر زیرساخت های دریایی است. گستردگی 
بنادر و اسكله های صیادی و صفاری در جای جای سواحل 
جنوب می تواند زمینه ساز اقامت امیدوارانه اهالی و جذب 
سایر مردم جویای کار باشد و در راستای آن به ایجاد بنادر 
سیاحتی، تجاری و فعالیت های فزاینده و پردامنه خدماتی، 
اقتصادی و حتی تولیدی در مناطق ساحلی منجر شود. 
حوضچه های آرامش داخل موج شكن ها حقیقتاً برای مردمی 
که با اتكال به خدای خود دل به دریا سپرده اند و روزی خود 
را در دریا می جویند، آرام بخش و دلگرم کننده است و برای 

کشور پربرکت.
از سال 88 با مجوزهای صادره تعداد 90 نقطه در سواحل 4 
استان ساحلی شناسایی و مورد مطالعه قرار گرفته است. از 
این تعداد، ساخت بیش از 50 موج شكن پس از اتمام طراحی 

فاز یك آنها به مرحله اجرا درآمد و همزمان با تكمیل طراحی 
فاز2 آنها هم اکنون ساخت اکثر آنها تكمیل و تعداد 28 
موج شكن به مرحله تحویل موقت و طبق برنامه قرار است 
تمامی آنها در سال 92 تكمیل و به اتمام برسد. تاکنون 
بودجه های موردنیاز طرح و احداث موج شكن ها از محل 
درآمدهای سازمان بنادر و دریانوردی تامین و بر اساس میزان 

پیشرفت ساخت آنها هزینه شده است. 
این موج شكن ها در فواصل مناسب در سراسر سواحل جنوبی و 
جزایر از شرقی ترین نقطه جنوبی در مرز پاکستان تا غربی ترین 
نقطه در استان خوزستان قرار گرفته اند، بدین ترتیب که در 
استان سیستان و بلوچستان موج شكن های گوآتر، رودیك، 
گیشاب در شرق خلیج چابهار و گوردیم، بیردف، جد، کرتی، 
بیاهی و سورگلم در غرب آن و در استان هرمزگان: موج شكن های 
یك بنی، بحل، بنجی، بریزک، زیارت بزرگ )سیریك(، خور 
کرپان در شرق بندرعباس و حمیران، شناس، فارور، دیوان، 
مغویه، طاحونه، گرزه، کالت، مقام، شیو، زیارت پارسیان، تبن در 
غرب آن و ذاکری، شیب دراز، ریگو، مسن، کندالو و ابوموسی در 

جزایر قشم و ابوموسی و در استان بوشهر: موج شكن های بنود، 
هاله متروکه، پرک، دیر، اولی، چاه پهن، کری، خورشهاب، جزیره 
شمالی جنوبی، امام حسن و در استان خوزستان: موج شكن 
قمر1 و سه اسكله گوبان، گوارین و خور سمایلی ساخته شده اند. 
الزم به توضیح است که در ساحل استان خوزستان به علت وجود 
خورهای متعدد و نزدیك به هم که آب های آرامی را دربردارند 

نیاز چندانی به ایجاد موج شكن وجود ندارد.
این نكته قابل ذکر است که در گذشته و در طول مدت 
ساخت وسازهای دریایی اجرای همزمان این تعداد موج شكن 
سابقه نداشته است و می توان گفت که اکثر قریب به اتفاق 
شرکت های مهندسین مشاور ذی صالح دریایی کشور در امر 
مطالعه، طراحی و نظارت بر ساخت این موج شكن ها همكاری 
کرده اند. سازمان برآن است تا به یاری خداوند متعال و با 
این  از  بهینه  بهره برداری  جهت  مناسب  برنامه ریزی 
موج شكن ها، مردم میهن اسالمی ما در سال های آتی شاهد 
تمدن و فرهنگ شكوهمند دریایی در خطه سواحل نیلگون 

خلیج فارس و دریای عمان باشند.
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بنادر مجهز و پیشرفته از عوامل 
مهم توسعه تجارت کشورهاست

  علیرضا خوشنویس- مدیرعامل شرکت مروا تجارت
در جهانی که ما زندگی می کنیم، بیش از سه چهارم سطح کره زمین را آب فراگرفته 
است و این اقیانوس ها هستند که قاره ها را دربر گرفته اند. از دیرباز انسان در اندیشه 
استفاده بهینه از منابع غنی غذایی دریایی از یك سو و استفاده از اقیانوس ها و دریا ها به 

عنوان بهترین راه ارتباط بین قاره ای از سوی دیگر بوده است.
با استفاده از کشتی های ماهیگیری مدرن و روش های جدید فرآوری آبزیان، انسان 
بخش مهمی از نیاز خود به مواد غذایی و به خصوص پروتئین الزم را از طریق دریاها به 
دست می آورد و با استفاده از بنادر مجهز ماهیگیری و ماشین آالت مخصوص تخلیه و 

فرآوری موفق به تأمین بخش وسیعی از نیازهای غذایی جوامع بشری شده است.
در زمینه تجارت بین المللی بر کسی پوشیده نیست که سهم اصلی تجارت بین المللی از 
طریق حمل ونقل دریایی انجام می پذیرد و در حقیقت انسان بخش مهمی از نیازهای 
جوامع به غذا، پوشاک و سایر مایحتاج و همچنین ماشین آالت و مواد اولیه سوخت و 
سنگ های معدنی و غیره را از طریق دریا تأمین می کند. بنابراین امروزه کشورهایی که 
از سواحل دریایی و بنادر مجهز بهره مند هستند و به ناوگان حمل ونقل دریایی مجهز 
دسترسی دارند، از مزیت باالیی در زمینه تجارت بین المللی برخوردارند که در سودآوری 
و تقویت اقتصادی نقش بسزایی ایفا می کند. در این زمینه بنادر هر کشور به عنوان 
زیرساخت های موردنیاز برای تجارت بین المللی به عنوان شاخص های توسعه و رشد 
کشورها شناخته می شوند و هرقدر بنادر کشور مجهزتر باشند و امكانات بیشتری داشته 

باشد، آن کشور از لحاظ قدرت اقتصادی توانمندتر است.

  سید محمد    حکیمی-  مدیر عامل شرکت بناگسترکرانه 
دریا و موجودات زنده آن که وسعتی بالغ بر 71 درصد از مساحت کره خاکی را دربر 
می گیرد، به علت اطالعات اندک مردم یا برخی اوقات عدم آگاهی بشر از زیست بوم این 
حوزه در معرض خطر جدی قرار دارد. منطقه دریایی خلیج فارس و دریای عمان به دلیل 
شرایط خاص زیست محیطی و تردد زیاد انواع شناورها- از قایق های تندرو شخصی 
گرفته تا نفتكش های غول پیكر که همه روزه به واسطه انجام امور جاری خود مشغول 
آلوده کردن این دو منطقه پراهمیت اقتصادی از جهان هستند- نیازمند حفاظت و 
مراقبت هرچه بیشتر در برابر آلودگی های زیست محیطی است. حمل ونقل  دریایی  در 
گستره وسیع خود شامل  بنادر تجاری ، پایانه های نفتی ، تعمیرگاه  کشتی ها، اسكله های 
 صیادی  و انواع کشتی ها به خودی خود باعث ایجاد زایداتی  می شوند که این زایدات 
به طور بالقوه می توانند منبعی برای آلودگی دریا محسوب شوند. جمع آوری ، بازیافت، 
پاکسازی، پردازش  و دفع  صحیح این مواد اثر قابل توجهی بر کاهش آلودگی دریا، ناشی 
از حمل ونقل دریایی خواهد داشت. از یك سو پیشرفت در تكنیك های صیادی و استحصال 
بی رویه منابع دریایی و از سویی دیگر تهدیدهای زیست محیطی از قبیل دفع پساب های 
شهری، آلودگی های صنعتی، آلودگی های ناشی از استخراج منابع حوزه فالت قاره و گاه دفع 
ضایعات اتمی به این منبع خدادادی طی دو دهه اخیر به طور جدی آسیب رسانده است. 
مصداق این روایت را می توان در زوال زاینده رود، کارون، مرگ دریاچه ارومیه و آلودگی 50 
برابری خلیج فارس نسبت به دریاهای آزاد و در نتیجه کاهش چشمگیر مرجان های آن 
جستجو کرد. باری، پرداختن به هرکدام از این تراژدی ها فرصت های موسعی می خواهد که 
اگرچه پیش تر به آنها پرداخته شده، اما به نظر بیشتر از پیش نیازمند توجه و فرهنگ سازی 
است.با پیشرفت علوم و استحصال هرچه بیشتر از منابع دریایی، از نیمه دوم قرن بیستم، توازن 
بین تجدیدپذیری منابع طبیعی و برداشت از آن برهم خورده و باوجود برقراری قوانین اکید 
به علت تغییرات سریع زیست محیطی، منابع دریایی روبه کاهش نهاده است.عدم آشنایی با 
قوانین بین المللی، عدم همكاری در توافقنامه های منطقه ای حامی محیط زیست توسط 
کشور های محاط، ناکارآمدی قوانین موجود و کمبود قوانین ملی در خصوص حفظ و صیانت 
از منابع دریایی همه روزه آسیب بیشتری به این بخش حیاتی خصوصا در دو منطقه مورد 

بحث وارد می آورد.
اما چاره کار چیست؟ 

به نظر می آید برنامه ریزی و سرمایه گذاری در امر آموزش و ضرورت گنجاندن دروس 
حفاظت از محیط زیست در دوران تحصیالت ابتدایی، متوسطه، دانشگاهی، فراخوان و 
آماده سازی نیروهای داوطلب و تجهیز مراکز واکنش سریع که این روزها در اقصی نقاط 
جهان در حال اعمال است، می تواند نقش مهمی را در این خصوص ایفا کند.امیدواریم روزی 
فرابرسد که فرزندان ایران هریك به تنهایی و مستقل از یكدیگر در حفاظت از زیست بوم 
دریایی ایران و حتی جهان کوشا باشند تا منابع محدود دریایی برای آیندگان نگاهداری 

شده و برکت آن همه را منتفع سازد.

مسوولیت های اجتماعی در خصوص 
حفظ و صیانت از محیط زیست دریایی
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   حبیب اهلل ابوبیان- مدیرعامل شرکت تعاونی چندمنظوره بندر 
انزلی

بدیهی است جامعه انسانی ساکن در مناطق ساحلی در ابعاد گوناگون زندگی 
به ویژه اقتصادی، فرهنگی و زیست محیطی تحت تأثیر مستقیم عوامل مرتبط 
با دریا و بندر است، به گونه ای که می توان با نگاهی گذرا در زندگی روزمره این 
جوامع شاهد اثرات مثبت و گاهی منفی ساحل و دریا بود؛ از جمله نقش 
مثبت دریا به عنوان یک منبع درآمد خانواده های ساحلی، حضور پررنگ 
رژیم های غذایی متشکل از آبزیان و فرآورده های آبزی، تفریحات ساحلی و در 
مقابل اثرات منفی حاصل از آالینده های دریایی که گاه بر سالمت و حیات 
ساحل نشینان سایه می افکند. در این مطلب به زندگی ساحل نشینان از منظر 

پورت اپراتورها و ترمینال اپراتورها خواهیم نگریست.
به برکت وجود بندر و فعالیت های تخلیه و بارگیری کاالهای تجاری توسط 
شرکت های کارگزار بندری، تعداد قابل مالحظه ای فرصت شغلی مستقیم 
برای کارکنان شاغل در شرکت های کارگزار فراهم شده است که با برخورداری 
از تسهیالتی از قبیل آموزش و بازآموزی حرفه ای و ایمنی و پوشش خدمات 
بیمه ای به امنیت نسبی شغلی و سالمتی برای خود و اعضای خانواده خود 
دست یافته اند. تأثیر رونق یا افول اقتصادی بندر بر کیفیت زندگی خانواده های 
ساحلی به طور چشمگیری قابل مالحظه است. ناگفته پیداست که حمایت های 
مراجع سیاستگذار از شرکت های کارگزار سازمان بنادر و دریانوردی معادل 
است با حمایت از قشر قابل توجهی از جامعه شاغل در بنادر کشور، به نحوی 
که شرکت های کارگزار قادر به ایجاد زیرساخت های الزم و برنامه ریزی های 
بلندمدت به منظور انسجام نیروی انسانی شاغل در بنادر باشند و با ایجاد 
کارگروه های تخصصی زمینه های الزم را در جهت تأمین مادی و معنوی 

خانواده های ساحل نشینان فراهم کنند.
در پایان با تبریک این روز به دریانوردان جهان، به ویژه دریادالن ایران عزیز، 
امیدواریم به عنوان عضوی از جامعه بندری و دریایی کشور بتوانیم در راستای 
آرمان های متعالی جمهوری اسالمی ایران و ارتقای هر چه بیشتر سالمت و 

معیشت جامعه ساحل نشینان کشور گام برداریم.

بندر و نقش انکار ناپذیر آن در 
اطالع رسانی از فعالیت های اشتغال و معیشت ساحل نشینان

دریایی مسیر سرمایه گذاری و 
پیوند با مردم را هموارتر می سازد

 مجتبی دلگشایی- مدیرعامل شرکت ره نگار پارس
90 درصد تجارت جهانی با توجه به مزایای بسیاری همچون قیمت ارزان، انتقال حجم 
و وزن انبوه کاال و انتقال سریع و بی خطر از طریق دریا صورت می گیرد که در کشور ما نیز 
در حال حاضر نزدیك به 95 درصد واردات و 85 درصد صادرات کشور را شامل می شود 
که شاید اغلب مردم عادی کشور از این موضوع اطالع کافی نداشته باشند. آنچه مسلم 
است مخاطبان ما را بخشی از مردم عادی و بخش اصلی آن را تجار، بازرگانان و 
متخصصان این حوزه تشكیل می دهند. برای اطالع رسانی و ترغیب مردم عادی به 
فعالیت های دریایی نقش دولت و سازمان های ذی ربط در ایجاد زیرساخت های اصلی 
اعم از شهرهای ساحلی مدرن، ایجاد جاذبه های توریستی، فراهم کردن شرایط اشتغال 
و فراهم کردن شرایط برای سكونت مردم، سرمایه گذاری با همكاری بخش خصوصی 
در جهت توسعه بنادر و سایر موارد از اهمیت ویژه ای برخوردار است. مردم عادی با توجه 
به فراهم شدن شرایطی که ذکر شده است، به سواحل، بنادر و دریا پیوند می خورند نه 
صرفا دریا. از همه مهم تر اطالع رسانی به موقع از عملكرد و فعالیت های صورت گرفته در 
سواحل نقش مهمی را ایفا می کند. آنچه که تجار، بازرگانان و متخصصان را به مناطق 

ساحلی جذب می کند، شرایط اقتصادی آن منطقه است، لذا با توجه به حجم گسترده 
صادرات و واردات کاال از طریق دریا و توسعه کشتیرانی، بنادر و سواحل دریا به عنوان 
دروازه های ارتباط کشور از اهمیت زیادی برخوردارند.البته عمده برقراری این پیوند به 
عهده دولت است، ولی در حوزه های تخصصی، این شرکت هدایت فعالیت های 
حمل ونقل دریایی، ریلی، زمینی و مدیریت خدمات بندری را به عهده دارد، آنچه که ما 
می توانیم در برقراری پیوند با مردم یعنی مخاطبان اصلی که عمدتا تجار، بازرگانان و 

متخصصان هستند، انجام دهیم به شرح ذیل است:
1- معرفی فعالیت های دریایی اعم از کشتیرانی، عملیات فورواردری دریایی، خطوط 

دریایی، نمایندگی های کشتیرانی و سایر موارد.
2- معرفی عملیات بندری از قبیل تخلیه و بارگیری، انبارداری، سوخت رسانی و ... با 

تجهیزات مدرن و به کارگیری نرم افزارهای تخصصی در این حوزه.
3- معرفی فرصت های شغلی تخصصی در حوزه های دریایی و بندری.

4- معرفی حمل ونقل ترکیبی با توجه به توانمندی شرکت های زیرمجموعه در این حوزه.
5- معرفی فعالیت های لجستیكی اعم از حمل ونقل، ترخیص کاال، انبارداری، استفاده 

از بنادر خشك و سایر فعالیت های لجستیكی.
رهیافت حاصل از این پیوند کمك شایانی به رونق اقتصادی کشور، توسعه شهرهای 
ساحلی، ایجاد بنادر هاب منطقه، توسعه گردشگری، توسعه سرمایه گذاری، توسعه 
حمل ونقل بین المللی، توسعه فرصت های شغلی، توسعه حمل ونقل ترکیبی و 
لجستیكی برای عموم مردم به خصوص تجار و بازرگانان خواهد کرد. جهت نهادینه 
کردن این فرایند معرفی فعالیت های صورت گرفته از کانال های صحیح و به روز مانند 
رسانه های عمومی، همایش های تخصصی و عمومی، دانشگاه ها و مدارس، مجامع 
داخلی و کلیه ابزارهای تبلیغاتی توسط دولت و سازمان های ذی مدخل امری 

اجتناب ناپذیر است.
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     محمد حسین داجمر- مدیرعامل شرکت کشتیرانی جمهوری اسالمی 
ایران

با توجه به استعداد بالقوه کشور ما در زمینه حمل ونقل دریایی )برخورداری از 3200 
کیلومتر ساحل دریایی در جنوب و شمال، برخورداری منطقه خلیج فارس از بیشترین 
ذخایر نفتی، استقرار کشور جمهوری اسالمی ایران در ضلع شمالی خلیج فارس و وجود 
استعداد عظیم شیالتی( لزوم توجه استراتژیك به صنعت حمل ونقل دریایی و منابع 

انسانی دریانورد روشن می شود.
در سال 1978 سازمان بین المللی دریانوردی روز 29 سپتامبر، برابر با 7 مهر را به عنوان 
روز جهانی دریانوردی انتخاب کرد و از کشورهای عضو خواست تا با برپا داشتن مراسمی 
به همین مناسبت، کارشناسان، مسووالن و دیگر دست اندرکاران فعالیت های دریایی 
خود را گرد هم بیاورند و از این طریق به شناسایی بیشتر سودمندی قوانین و مقررات 
تدوین شده از سوی IMO کمك کنند. هدف دیگر سازمان بین المللی دریانوردی از 
اعالم یك روز در سال برای بحث درباره مسایل دریایی در جهان این بوده که اهمیت دریا 
را در روابط بازرگانی جهانی بشناساند. برای تامین این هدف ها مراسم روز دریانوردی از 
سال 1978 در بسیاری از کشورهایی که به کنوانسیون های مختلف IMO پیوسته اند 
برگزار می شود. IMO برای هر سال شعار مناسبی را از پیش به همه کشورهای عضو 
ابالغ می کند. این شعارها در کمیته های تخصصی سازمان بین المللی دریانوردی، با توجه 
به مسایل روز کشتیرانی در جهان انتخاب شده و به شورای IMO پیشنهاد می شود و 

همین شورا است که تصمیم نهایی را اتخاذ می کند.
تامین و مدیریت منابع انسانی در حمل ونقل دریایی یك فرایند بسیار 
حساس، چالش برانگیز و حایز اعمال توجهات دقیق و کارشناسانه 
است. موضوع ترویج فرهنگ دریایی، جذب، آموزش 
و نگهداری و وضع قوانین مرتبط، از 
جمله سنوات خدمت و 

بازنشستگی مباحث مفصل و گسترده است و الزم است به منظور حفظ کارامدی و 
بهره مندی صحیح و مناسب از منابع انسانی شاغل در بخش دریا بهترین راهكارها 

در این خصوص گزینش شوند.
رمز موفقیت در صنایع دریایی بهره مندی صحیح از منابع انسانی کارآمد در بخش 
دریا است. نخستین قدم در این ارتباط ضرورت معرفی حرفه دریانوردی و مولفه های 

وابسته به آن است.
الزم است نقش ارگان های دریایی در حوزه فرهنگی- اجتماعی مرتبط با دریا تنظیم 
شود. براین اساس ارگان های دریایی کشور بایستی به منظور فرهنگ سازی مبادرت 
به ارایه شناختی دقیق و مرتبط با موضوع دریانوردی برای نهادهای مرتبط از جمله 
مجلس شورای اسالمی، وزارتخانه های مرتبط، به خصوص با موضوع و محوریت 
آموزش )وزارت علوم، تحقیقات و فن آوری و وزارت آموزش و پرورش(، سازمان بنادر 

و دریانوردی و سایر نهادها نمایند.
در این میان نقش مشارکتی دانشگاه ها، قطب های علمی و رسانه های عمومی به منظور 
اشاعه فرهنگ دریایی و فراگیر کردن آن در بین گروه های سنی، دانش آموزان و اقشار 
مختلف جامعه در زمینه های مختلف بهره برداری از دریا، دریانوردی و حفظ محیط 
زیست دریایی از اهمیت زیادی برخوردار است. ایجاد و گسترش دوره های تخصصی و 
پژوهشی عالی مرتبط با دریا از قبیل حقوق دریایی، بیمه دریایی، آلودگی دریا، مدیریت 
منابع دریایی، مدیریت نواحی ساحلی، سازه های ساحلی و دریایی در این چارچوب 

قابل بررسی است.
در این راستا تشكیل کمیته مشترک بین  کلیه ارگان های آموزشی، دانشكده های دریایی 
و سایر نهادهای مرتبط با امر آموزش و بسط فرهنگ دریایی با تولیت وزارت علوم 

می تواند منجر به جهت گیری صحیح فعالیت ها شود.
رهیافت های  حاصل:

به پشتوانه غنی سازی اطالعات نهادهای اجتماعی نسبت به ماهیت حرفه دریانوردی، 
زمینه های شكل گیری فرهنگ حمایت مدار و به تبع آن بسط و شناسایی فرهنگ دریایی 

در سطح جامعه امكان پذیر خواهد بود.
شناساندن فرهنگ دریایی به جامعه، انگیزه های ورود به این حرفه را تقویت نموده، 
امكان انتخاب صحیح تری را برای متقاضیان حرف دریایی به همراه داشته و جذب 

نیروهای غیرکارامد را به حداقل می رساند.
تقویت فرهنگ دریانوردی، تقویت جامعه پذیری و رشد شخصیت، شادابی فرهنگی و 
افزایش دلبستگی های شغلی دریانوردان را به همراه داشته، باعث ثبات ارتباط و وابستگی 

به حرفه دریانوردی می شود.
همچنین تقنین قوانینی که منافع مشاغل دریایی را دربر داشته باشد، توسط متولیان 
امور دریایی، بندری و دریانوردی نیز از خروج متخصصان بخش دریا جلوگیری و با 
تسهیل امور، موجبات جذب حداکثری منابع انسانی جدید و حفظ و نگهداری منابع 

انسانی موجود را فراهم می آورد.

نقش ممتاز مراکز علمی و ارگان های 
دریایی در پیوند مردم با دریا
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ترویج فرهنگ دریایی ؛  عامل پیوند مردم
با نهادهای دریایی

    حسن تیمورتاش،  دبیرکل اتحادیه مالکان کشتی ایران

مردمانی که نمی دانند اگر 
باد شرطه برنخیزد/ چه می آید برسر 

کشتی نشستگان!
یك کالم بگوییم با همه حرف و حدیث هایی که درباره 
اهمیت و ضرورت فرهنگ سازی دریایی در کشورمان 
مطرح کرده ایم هنوز دریایی به عمق یك میلی متر هم در 
ذهن جامعه اطرافمان درباره اهمیت دریا نقش نبسته 
است! شاید خیلی دیر شده باشد که متوجه شویم راه را 
درست نرفته ایم و فعاالن امروز دریایی کشور به مبلغان 
خوبی برای این حرفه پرارزش قدیمی و مهم امروزی 

تبدیل نشده اند.
حكایت فرهنگ سازی دریایی ما قطعا داستانی مبتنی بر 
واقعیت های جامعه دریایی ما نبوده است، همانگونه که 
نتوانسته ایم اکثریت قریب به اتفاق هموطنان خودمان را 
هم راغب کنیم که به سمت محصوالت وطنی روی 
بیاورند و از هر آنچه که از جاهای دیگر دنیا می آید دل 
بكنند، که کسی که دستش به دهانش می رسد، چرا از 
دیگران باید بخواهد که لقمه در دهانش بگذارند! مردمانی 

که زمانی شاعران فیلسوفش می نوشتند از دریا:
کشتی نشستگانیم/  ای باد شرطه برخیز

که اگر آن باد شرطه برنمی خاست چه می آمد برسر آن 
کشتی نشستگان که در میان دریا و اقیانوس می ماندند و 

ه  ا ر
ایمن  ساحل  به 
نمی سپردند و این همه توسعه و پیشرفت 
پدید نمی آمد که در همه جای جهان مشاهده می کنیم. 
و چه بدتر می شد اوضاع آن ساحل نشینان که به امید 
رسیدن کشتی نشسته بودند که آذوقه شان را از هزار 
سوی عالم بیاورد برای مردمانی که چیزی در بساط 

نداشتند که بدون دریا به زندگی شان ادامه دهند.
شاید که ما چون دریایی هستیم و بیش از اندازه به مقوله 
ما همین  ایران  نگاه می کنیم، گمان می کنیم  دریا 
دریاهایی است که اطرافمان را فراگرفته است. دریاهایی 
که طول سواحلش محل اختالف بسیاری ازکسانی است 
که برخی می گویند سه هزار کیلومتر است و برخی دیگر 
با در نظر گرفتن طول کناره های چندین جزیره ایرانی 
از 5 هزار کیلومتر هم  به بیش  را  خلیج فارس آن 
می رسانند. اما مگر چه فرقی می کند که چند کیلومتر 
طول کناره هایمان باشد. مگر نه این است که هنوز با 
مقوله فرهنگ دریا بیگانه مانده ایم و بچه های ما حتی 
نمی دانند که قوت الیموتشان هم از راه دریا به دست آنها 
باید قدردان دریا و موهبت هایش  می رسد و چقدر 

باشند.
ما در سایر بخش ها هم به همین مشكل رسیده ایم و از 
سایر  از  برخورداری  برای  مناسب  فرهنگ  ساختن 
مزیت های علمی و فرهنگی نیز محروم مانده ایم. کشور 
بزرگی مانند ایران که طول و عرض جغرافیایی اش به 
بیش از دو هزار کیلومتر می رسد، هنوز بیشترین رابطه را 
با استفاده از جاده و خودرو برقرار می کند؛ وسیله ای که 

بیش از 20 هزار 
کشته و یكصدهزار مجروح و معلول در هر سال روی 
دستمان می گذارد. ما مانده ایم که چرا فرهنگ حمل ونقل 
ریلی در کشورمان جا نمی افتد و کسی وارد این عرصه 
نمی شود که می تواند بهترین ارتباط را میان مراکز 35 

استان کشورمان برقرار کند.
اگر ما در همه بخش ها برای ساختن فرهنگی ماندنی و 
دریا  بخش  روی  فقط  وامانده ایم، چرا  اعتماد  قابل 
متمرکز می شویم. قبول کنیم که راه را به خطا رفته ایم 
و همه فرهنگ دریایی کشور را میان خودمان به 
مجادله گذاشته ایم و همگان را از محتوای آن دور نگاه 
داشته ایم. اي دریا ،چه غریبي...! هرکس از تو حوضي 
درست کرده کشتي خودش را مي راند و تو را فراموش 

کرده است.
مثال ساده تری برای درک مطلب کافی است. بچه ای 
که هیچ وقت رستن یك لوبیا را در بوته ای ندیده است! 
کارخانه  از  را  گوجه فرنگی  نمی داند  که  کودکی 
می آورند یا از درخت می چینند! شهروندی که به 
راندن ماشینش خو گرفته، اما در عمرش ساختن یك 
ماشین را از نزدیك تماشا نكرده است! چگونه باید 
متقاعد شود که فرهنگ زراعت یا خودروسازی را 
فراگرفته باشد؟ وقتی کسی خط تولیدی را ندیده 
است چه سان تشخیص می دهد که مدیریت یك خط 
تولید چه مشكالتی برای او دارد؟ همانگونه جوانی که 
به راحتی به خیابان می رود و به بهای سنگینی یك 
شلوار جین آمریكایی را می خرد کجا می داند که آن 
زحمتكش چینی چه زحماتی و با چه مزد اندکی آن 
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لباس را برایش دوخته و کدام کشتی و 
کدام دریانورد در کدام فصل سال آن را 
میان چند قاره جابه جا کرده است تا به 

دست مصرف کننده ایرانی اش برسد؟
فرهنگ دریا را نتوانسته ایم به جوان ها و 
خردساالنمان بباورانیم. به آنها نگفته ایم 
که از باد شرطه چه برمی خاست و چرا 
خدا به خلق دریاها این همه می بالد. وآیه 
»اهلل الذی سّخرلكم البحر« که در شروع 
مي شود  قرائت  دریایي  گردهمایي هاي 
مفهوم و عظمت دیگري دارد که باید درک 

کرد. 
 اگر 90 درصد بار جهان را روی دوش عرشه 
دریانوردان  دوش  روی  یا  و  کشتی ها 
با  را  تولیدات جهان  و همه  گذاشته ایم 
منظم ترین و امن ترین روش ها به مقصد 
می رسانیم، اگر در کنارش به شهروندمان 
این کار سترگ دریانوردان و دریادالنمان را 
نگوییم، اگر به دانشگاهش کمك نكنیم.... 
کدام فرهنگ دریایی را باید از آنها انتظار 
داشته باشیم. کدام مادر و پدری با این 
اطالعات اندک و بدون کمك بزرگ دریا ... 
جگرگوشه خودش را به دست ما خواهد 
سپرد که سینه خود را سپر امواج دریا 
کند و به دریا نهیب بزند که نعمت های 
مردمان  و  کند  عرضه  را  بیشمارش 

اطرافش را بی نیاز .
صد البته برای رسیدن به مقصودی که 
سال های سال دورش پرسه زده ایم و خود 
گفته ایم و خود شنیده ایم یا خوانده ایم 
تنها راه آوردن جوان ها و نورسته های این 
مرز و بوم به محیط های دریایی است و 
یاددادن مواهب و ضرورت های دریا. این 
کار روی رودخانه زاینده رود یا دریاچه 
از  نیست.  عملی  تهران  مصنوعی 
که  بپرسید  وسالی  کم سن  جوان های 
از  اما  است،  اندک  تعدادشان  هرچند 
نیلگون  آب های  به  خودشان  سپردن 
خلیج فارس واهمه ای ندارند و یا به زیر 
دریا فرو می غلطند تا صدفی را صید کنند 
که قوت آن روزشان باشد و روزگارشان را 
فرهنگ  عزیزان!  دارد.  نگاه  مستدام 
دریایی نه با نوشتن این نوشتار و نه گفتن 
این محتویات عملی نمی شود. باید مردم 
را به میان دریا ببریم و به آن بباورانیم که 
بی جهت نیست که دوسوم روی زمین را 
آن  روی  ما  تا  است  فراگرفته  آب 
از  و  کنیم  زندگی  اندک  خشكی های 
بهره مند  بزرگ  آب های  این  موهبت 
بمانیم. یادشان بیاوریم که زمانی همه 
روی کره زمین آب بود و زمین برای هیچ 
انسانی که شنا نمی دانست امكانی برای 

زیستن فراهم نمی کرد!

    کاپیتان محمد سمیعی- مدیر عامل شرکت کیش 
اسپنتا 

ارگان های دریایی در کشورمان با همه کوشش هایی که برای  
هماهنگ کردن آنها به کار گرفته ایم، همچنان به صورت جزیره ای 
به حیات خود ادامه می دهند و یكی از دالیل اصلی عدم توسعه 
فرهنگ دریایی همین تفرق نهادهایی است که متصدی انجام 
فعالیت های بندری، دریایی و کشتیرانی هستند. خیلی ساده تر 
بگوییم در این عرصه هرکس ساز خودش را می زند و کل 
مجموعه ها به ارکستری می ماند که انگار اعضای ارکستر توسط 
رهبر هماهنگ نشده اند. همین تفرق باعث شده است که در همه 
بخش های دریایی کشور با معضالتی روبه رو شویم که بهره گیری 

حداکثر از فرصت ها و سرمایه گذاری ها را ناممكن می کند.
می توان وضعیت موجود را حاصل نگاه دوگانه دولتی و خصوصی به 
عرصه دریا تلقی کرد. سال های سال شرکت های کشتیرانی بزرگ 
ما در قالب دولتی کار می کردند و حاال هم که به تدریج از زیر چتر 
دولت بیرون می روند، هنوز روش های دولتی در رفتارهای آنان 
مشهود است. در واقع در قلمرو فعالیت های دریایی ما هیچ وقت 
رقابت واقعی را تجربه نكرده ایم. گزارش های این بخش فوق العاده 
محدود و دور از دسترس مردم قرار دارد. تقریبا هیچ کس نمی داند 
که بنگاه های دولتی و خصوصی در این زمینه چه کاری انجام 
می دهند. نگاهی به صفحات نشریاتی مانند پیام دریا )ارگان 
شرکت کشتیرانی جمهوری اسالمی( و بندر و دریا )ارگان سازمان 
بنادر و دریانوردی( کمتر شامل گزارش هایی است که مردم را با 
واقعیت های این حرفه آشناتر کند. وقتی مردم هم از دریا دور 
مانده اند و هم از مسایل مرتبط با دریا، چرا باید انتظار داشته باشیم 

که در عرصه فرهنگ این بخش اتفاقی بیفتد. 
سه دهه پیش تر بزرگ ترین مشكل ما وابستگی به عوامل خارجی 
در کشتیرانی بین المللی بود. بخش بزرگی از کارکنان کشتی ها و 
حتی فرماندهان آن از اتباع خارجی انتخاب می شدند. امروز بعد از 
30 سال هم مواجه با کمبود نیروی انسانی شده ایم و این خطر 
وجود دارد که تعداد افراد خارجی شاغل در ناوگان هایمان از 
مرزهای قبلی هم فراتر رود. از خودمان بپرسیم چرا اینگونه شده 
است. این همه دانشكده و دانشگاه و موسسه و کالج و غیره درست 

کرده ایم، پس چرا کمبودهایمان از میان نمی رود؟ چرا عالقه ای به 
خدمت در این بخش در اهالی جویای کار به وجود نیامده است؟ 
چرا همه از سختی کار و ناامنی روزگارشان در این قلمرو گله مند 
هستند؟ چرا نتوانسته ایم به همه جوانان بقبوالنیم که حرفه 
دریانوردی هم در میان حرفه های بین المللی جا افتاده و شاغالن 
این بخش می توانند هم در وضعیت حال زندگی بهتری داشته 
باشند و هم زودتر از دیگران و با شرایط بهتری به بازنشستگی 
برسند؟حقیقتا هم با این همه مشكالتی که امروز بخش دریایی با 
آن دست به گریبان است، چه کسی در اندیشه ساختن فرهنگ 
ماندگاری در این قلمرو است؟ وقتی حرف نهادهای مدنی این 
بخش نه اینكه به کرسی نمی نشیند، بلكه اصوال شنیده نمی شود 
چرا باید جوان ترهای صنف احساس امیدواری کنند؟ چرا آنها باید 
قبول کنند که اعضای مهمی در یك فعالیت بزرگ بین المللی 
هستند؟ آیا فقط تاکید روی اینكه 90درصد بار بین المللی ما را 
کشتی ها به مقصد می رسانند، برای رساندن مقصودمان کافیست؟ 
قطعاً نه!براي ایجاد پیوند بین مردم و دریا و فرهنگ سازی در این 
حوزه باید دست کودکان و نونهاالن و جوانان را بگیریم و آنها را 
داخل کشتی ها و آبراه ها ببریم )تقویت گردشگري دریایی( به آنها 
نشان بدهیم که کارکنان این بخش چه مسوولیت مهم و 
طاقت فرسایی را برعهده دارند و تا چه اندازه ایثار و فداکاری باید 
بكنند تا یك کشتی از آن سوی دنیا کاالهای مورد نیازشان را تا سر 
سفره شان بیاورد. ما باید بچه ها را به آب بیندازیم تا با روح و جسم و 
استخوانشان احساس کنند که این آب حیات بخش زندگی همه 
اقشار بشر و همه جانداران روی زمین بوده و حرکت در داخل آن و 
روی آن نیز به این حیات و امید همگانی واقعیت می بخشد. ما باید 
به فرزندانمان بباورانیم که پوشیدن لباس دریانورد و پیوستن به 
جمع دریادالن تا چه اندازه اتفاق ارزشمندی است و تا چه 
اندازه جامعه باید قدردان عزیزانی باشد که دل به دریا 
می سپارند و دست از خانواده و کاشانه خود می شویند تا در 
روزها و شب های طوالنی محموله های سنگینی را که زندگی 
امروز همه ما بدان ها بسته است به مقصد برسانند و تالشی را 
که همه ابنای بشر برای ادامه حیات روی این کره آسمانی آغاز 

کرده اند، ادامه دهند.

حرفه دریا نوردی را به درستی
 به مردم معرفی نکرده ایم!
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بسط فرهنگ دریایی 
نیاز به برنامه ریزی دارد

      محمود کیا، مدیرعامل شرکت کشتیرانی بنیاد
سال هاست که از اهمیت فرهنگ سازی و آشنایی مردم با دریا در همایش های مختلف 
سخن به میان آمده، اما در عمل غیر از برگزاری چند جشنواره و مسابقه که البته به نوبه 

خود شایان تقدیر می باشد، قدمی برداشته شده است.
فرهنگسازی می تواند در دو بستر انجام پذیرد؛ یكی در حوزه رسانه ای و تثبیت حاکمیت 
ملی در عرصه بین المللی و همچنین جایگاه ویژه آن در توسعه اقتصادی از طریق اعمال 
حاکمیت بر آب های سرزمینی و فراسرزمینی )شامل مناطق انحصاری اقتصادی( که تا 
برد بیش از 200 مایلی خط ساحلی را شامل می شود و به صور مختلف اطالع رسانی 

کرد.
در حوزه عملی و تخصصی نیز همانگونه که از قبل بیان شده، نخستین و مهم ترین قدم، 
رفع موانع موجود در انجام دوره های کارورزی دانشجویان این رشته است. هریك از 
دانشجویان خود مبلغی در نشر فرهنگ دریایی در جامعه بوده و در شرایطی که 
مشكالت عدیده آموزشی موجب دلسردی و یأس آنها می شود، آیا می توان امیدوار به 

جذب جوانان مستعد در این حوزه بود؟
لذا نتیجه آنكه بسط فرهنگ دریایی شاید نیاز به برنامه ریزی پیچیده و بودجه ای 
قابل مالحظه نداشته و در صورت اطالع رسانی کافی در مورد مزایای اقتصادی دریا )با 
ارایه نمونه های موفق کارآفرینی در این حوزه از طریق رسانه ملی( و همچنین در 
نخستین قدم با رفع عملی مشكالت آموزشی دانشجویان می توان شاهد اقبال مثبت 

مردم به این حوزه بود. 

تدوین نقشه راه فن آوری صنایع 
دریایی؛ راهبردی راهگشا

    محمود زیرکچیان زاده- مدیرعامل شرکت نفت فالت قاره ایران
احتراما ضمن تبریك روز جهانی دریانوردی و احترام به تمامی خانواده های دریادالن 
زحمتكش و تقدیر از مجموعه ماهنامه »بندر و دریا«، همانگونه که استحضار دارند شرکت 
نفت فالت قاره ایران در زمینه اکتشاف، توسعه، تولید نفت خام، گاز طبیعی و همچنین 
حمل ونقل نفت خام و گاز و فرآورده ها به مخازن و بنادر مربوطه و بارگیری در محدوده 

خلیج فارس و دریای عمان فعالیت می کند.
این شرکت از یك سو فعالیت تولیدی خود را در چارچوب استانداردهای به روز دنیا و قواعد 

بین المللی معین شده است به انجام می رساند که مشتمل بر موارد ذیل است:

  اکتشاف و حفاری تولید و فرآورش و نهایتا صادرات نفت خام و گاز
  رعایت مقررات و قوانین زیست محیطی و پرهیز از آلودگی دریاها در سطح آموزش ، 
  پیشگیری، مقابله و امحای آلودگی نفتی و تهیه و به کارگیری ابزارهای موردنیاز 

به عنوان اولویت نخست در فعالیت های تولید
  تهیه و استفاده از وسایل موردنیاز در راستای روش های تكنیكی در دریا مانند انواع 
شناورهای بارج های پشتیبانی و دکل های حفاری با حفظ استانداردهای شرکت نفت 
فالت قاره ایران به عنوان نخستین شرکت فراساحلی تولید و صادرات نفت خام در 

خلیج فارس
  کلیه فعالیت های برون سازمانی مرتبط با تولید با شرکت ها، سازمان ها، دوایر دولتی و 
غیردولتی، بخش خصوصی داخلی و خارجی اعم از اقتصادی، حقوقی و امنیتی و ... در 

مجموعه دریاها و آبراه های داخلی و بین المللی
از سوی دیگر صیانت و حفظ منابع نفتی در اعماق دریا به خصوص میادین انرژی مشترک 
با همسایگان حوزه خلیج فارس، به طوری که بتوانیم در این عرصه نابرابر از منظر وسایل و 
تكنولوژی و ابزار به روز در اختیار همسایگان جنوبی و از طرفی حمایت های اقتصادی و 
نظامی ابرقدرت ها از رقیبان کشور عزیزمان ایران با پشتوانه و اتكا به دانش و استعداد و 
ابتكار متخصصان که تنها نقطه قوت و موثر در تولید و خودکفایی در سالیان گذشته بوده 
است، ضمن مطرح کردن جمهوری اسالمی ایران، نقش بی بدیل کشور عزیزمان را در 
اقتصاد انرژی دنیا، حفظ و اعتالی صنعتی و اقتصادی خود را ضمن تعامل عقالنی و به دور 

از احساسات انجام داده و این مهم را به اثبات می رسانیم.
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لذا در همین راستا همانطور که قبال نیز اشاره شده است، نیاز به 
کار در سطح ملی جهت شناخت بهتر فرصت ها و همزمان 
شناساندن مزایای دریا در راستای منافع ملی داریم، به همین 
منظور الزم است مراکز علمی در گام نخست تدوین نقشه راه 
فن آوری صنایع دریایی را با در نظر گرفتن واقعیت های فعلی و 
جغرافیای خاص ایران دسترسی به دو دریا که خوشبختانه از 
منابع غنی انرژی و ثروت هستند تبیین کرده و ضمن ارجاع آن 
به مقامات و مراجع تصمیم گیری با مشارکت و حمایت همه 

شرکت های به خصوص دولتی به هدف »توسعه دریایی کشور« 
گام برداریم. البته تاکنون در مجامع علمی کشور کانون دانش و 
صنعت و انجمن های مهندسی دریایی و اقیانوس شناسی 
گام هایی برداشته شده است، لیكن هنوز تا شروع نخستین 
اقدامات عملی فاصله زیادی داریم. برای رسیدن به توسعه دریایی 
کشور می توان با توجه به مرز ساحلی بسیار مناسب به خصوص 
در جنوب کشور با مرکزیت جزایر بسیار مهم و استراتژیك که در 
اختیار و در قلمرو آب های کشور قرار دارد،  نسبت به جذب 

سرمایه گذاری داخلی و به خصوص خارجی اقدام های اولیه در 
راستای استقرار زیرساخت ها و کارهای زیربنایی مانند موارد ذیل 

انجام داد:
جذب  منظور  به  کشور«  دریایی  توسعه  »بانك  ایجاد 
سرمایه گذاری داخلی و خارجی با حمایت دولت و استفاده از 
پتانسیل بورس کشور و همچنین کشورهای همسایه و عالقه مند 

به سرمایه گذاری.
ایجاد جزایر آزاد نفتی، به منظور تمرکز فعالیت های نفتی جذب 
نیروهای متخصص و همچنین فارغ التحصیالن دانشگاهی و 

روان تر کردن عملیات و فعالیت ها.
ایجاد دو یا چند کارخانه بزرگ کشتی سازی )صنعت سنگی( و 
ساخت سكوهای دریایی با استفاده از شرکت های معتبر و 
صاحب نام دنیا که البته نیاز به یك رابطه معقول و برد- برد در 

حوزه روابط خارجی و دیپلماتیك دارد.
ایجاد دو مرکز بزرگ تعمیرات کشتی های کوچك و بزرگ در 

غرب و شرق نوار ساحلی.
بدیهی است که به دنبال گام برداشتن در صنایع دریایی و ایجاد 
اشتغال و فرصت های اقتصادی آنگاه ظرفیت ها و قابلیت هایی که 
به دنبال خواهد داشت، پشتوانه خوبی برای نسل آینده برجا 

خواهد گذاشت.
از جمله می توان به کشتی سازی، حمل ونقل دریایی، سازه های 
فراساحلی، بنادر،  صنایع نظامی، گردشگری، شیالت و آموزشی 
اشاره کرد که در تمام آنها پتانسیل بسیار باال و بالقوه وجود دارد 
که با مدیریت صحیح و کارآمد منشأ بهره وری و رفاه مردم در 

سطح وسیع و ماندگار خواهد شد.   
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ملوانان شناورهای سنتی و 
استانداردهاي حقوق دریانوردان

       سعد اهلل عبدالهی - مدیر کل ترانزیت و تعرفه سازمان بنادر 
و دریانوردی 

کنوانسیون های مصوب سازمان بین المللی کار )ILO( در بیان حقوق 
اساسی دریانوردان، تامین حداقل استاندارد ها در محیط کار را به عنوان یكی 
از وظایف انكارناپذیر مالكان کشتی مد نظر قرار داده است. وظیفه ای که در 
شناورهای مدرن به خوبی رعایت می شود، اما در شناورهای سنتی به هیچ 
عنوان مورد توجه نبوده و با کمال تاسف، انبوه دغدغه ها و گرفتاری های 
پیش روی سازمان های مسوول نیز آنان را از پرداختن به این امر مهم و 

بنیادی بازداشته است. 
حقیقت این است که دیرزمانی است که مراجع مسوول کشور در 
خصوص تداوم فعالیت شناورهای سنتی یا تعطیلی آن با سردرگمی 
مزمنی مواجه هستند و اینگونه که از شواهد و قراین پیداست، پایانی 
نیز برای این سردرگمی متصور نیست. از یك سو کشورهای کوچك 
حاشیه خلیج فارس با زرنگی خاصی اینگونه شناورها را از گردونه حمل 
و نقل دریایی خارج کرده و به تدریج زمینه را برای عدم پذیرش آن در 
بنادر خود فراهم کرده اند، به نحوی که دیری نخواهد پایید که لنج های 
چوبی و شناور های سنتی ما از ورود به بنادر آنها منع شوند و از سوی 
دیگر نقشی که صنعت ساخت و بهره برداری از شناورهای مذکور در 
ایجاد اشتغال )هرچند ناپایدار( برای بخش وسیعی از نیروی انسانی 
کشور خصوصا در سواحل خلیج فارس و دریای عمان ایفا می کند، 
مقامات محلی چون استانداری ها را به دفاع تمام قد از ادامه حیات 
اقتصادی آنها وادار کرده و به موازات آن، مسوولین کشوری را از 
ورود ساختاری به این عرصه و اتخاذ تصمیمی بنیادی در این باره 
بازمی دارد. صرف نظر از این حقیقت تلخ و آزاردهنده که باید در 
زمان مناسبی به آن پرداخته شود، حق برخورداری از شرایط 
مناسب در محیط کار در لنج های چوبی و شناورهای سنتی به 

نحو غیرقابل باوری مورد بی توجهی قرارگرفته است. 
در شناورهای ذکرشده، به لحاظ ساختار فیزیكی و محدودیت فضا، 
امكان ایجاد تسهیالت استاندارد و مناسب برای استراحت، خواب، 
آن  به  دریانوردی  اصطالح  در  که  آن  نظایر  و  حمام 
»Accommodation« گفته می شود، وجود ندارد و این امر 
باعث می شود که ملوانان و خدمه به علت محرومیت از امكانات 
ذکرشده، وضعیت ظاهری مناسب و آراسته ای نیز نداشته باشند. 
محدودیت گردش پولی و عدم صرفه اقتصادی بهره برداری از 
اینگونه شناورها در چرخه حمل ونقل دریایی نیز از دیگر علل 
موجده این معضل محسوب می شود. در عصری که کشورها برای 
به کارگیری کشتی های غول پیكر )Mega Ships( رقابت 
تنگاتنگی دارند و جمهوری اسالمی ایران نیز برنامه ریزی ها و 
ارزنده ای در این زمینه به عمل آورده است، عدم  اقدامات 
برخورداری از برنامه ای مشخص و تدوین شده در این عرصه، 
عذری موجه نبوده و الزم است مسووالن و مراجع ذی ربط در 
این باره چاره اندیشی کنند. پرواضح است که بایستی با انجام 
مطالعات کارشناسي و بررسي تمام جوانب امر و لحاظ کلیه 
تجاربي که کشورهاي مختلف در برخورد با این پدیده اجتماعي 
و اقتصادي داشته اند، طرحي مناسب تهیه و به اجرا درآید. اما 
اینكه در مرحله تدوین چنین طرحی، چه پارامترها، دیدگاه ها و 
نكانی باید مورد توجه قرار گیرد، براساس سوابق، مطالعات و تجربیات 

موجود، پیشنهادات زیر قابل ارایه است:
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برنامه ای  تدوین   .1
پنج ساله برای جایگزینی 
شناورهای  تدریجی 

سنتی و چوبی با 
شناورهای فلزی و 

مزایای سایز بزرگ ضمن  تشریح 
اقتصادی آن از قبیل بهره مندی از مزیت های »اقتصاد 
مقیاس« در حمل دریایی کاالها، تامین امكانات و تسهیالت 
مورد نیاز خدمه بر اساس استانداردهای جهانی و ... و تصویب 
آن در مراجع قانونگذاری چون هیات وزیران و مجلس 
شورای اسالمی. به کارگیری این فرایند و طی کردن مراحل 
استصوابی طرح و تبدیل آن به قانون، موانع اجرایی پیش 
روی آن از قبیل مقاومت جریان های ذینفع و ذی نفوذ را 
کاهش داده و امكان تخصیص منابع مالی و تسهیالتی 
موردنیاز را نیز از سوی دولت فراهم خواهد ساخت. ضمن 
آنكه  ریسك شكست در اجرای آن را - که برای طرح اجرایی 
مشابه در سال های 85 و 86 روی داد-  به حداقل کاهش 

خواهد داد. 
ذکر این نكته ضروری است که براساس آمارهای موجود، 
این شناورها عامل بروز درصد بسیار باالیي از سوانح و حوادث 
دریایی در سواحل و بنادر کشور هستند و از سوی دیگر به 
لحاظ گستردگی بهره برداری از آنها در حوزه آب های داخلی 
و منطقه اي، قطعا در آینده ای نه چندان دور، رعایت حداقل 
استانداردهای موردنیاز دریانوردی در آنها به یكي از الزامات 
قرارگرفتن کشور در فهرست سفید IMO )سازمان جهانی 

دریانوردی( مبدل خواهد شد. 
2. تدوین برنامه ای پنج ساله برای جایگزینی تدریجی 
کارگاه های ساخت شناورهای سنتی و چوبی و انتقال 
سرمایه و نیروی انسانی شاغل در آن به کارگاه های ساخت و 
تعمیر شناورهای فلزی باالی هزارتن. این امر عالوه بر ایجاد 
زمینه صنعتی سازی تولید شناور، موجب ایجاد ارزش افزوده 
و اشتغال در نواحی ساحلی کشور شده و گامی مهم در 
جهت توسعه دریامحور نواحی ذکرشده که از عناصر مهم 

توسعه پایدار است، محسوب خواهد شد.
3. تا زمان تحقق اهداف مندرج در بندهای فوق، در 

کوتاه مدت نیز اقداماتی صورت 
گیرد. از جمله مي توان به این 
نكته اشاره کرد که خدمه و ملوانان 
شاغل بر روي شناورهاي سنتي، حتي 
از لحاظ نوع لباس و شكل ظاهري آن و 
حداقل مزایایي که باید برخوردار باشند، وضعیت 
مناسبي ندارند و این موضوع عالوه بر اینكه تامین شرایط 
زیستي و معیشتي مطلوب براي آنان را تحت الشعاع قرار 
داده، در عمل نیز چهره ای ناخوشایند از جمهوري اسالمي 
در خارج ترسیم مي کند، از این رو  موضوع طراحی لباس فرم 
شكیل و مناسب برای خدمه و ملوان های شاغل بر روی 
شناورهای سنتی و نصب درجه مطابق درجات کارکنان 
شناورهای تجاری  و تدوین و  ابالغ الزامات موردنیاز برای 

به کارگیری و رعایت آن مي تواند مورد توجه قرار گیرد.
4. تشكیل و استقرار دستگاه نظارت به منظور الزام مالكان 
شناورهای سنتی به رعایت حقوق خدمه و ملوان های آن و 

رسیدگی به دعاوی و اختالفات مطروحه در این زمینه. 
5. استفاده از »تعرفه های هدایت کننده« به منظور ترغیب 
مالكان شناورهای سنتی به اجرای الزامات مورد اشاره در 
بند های 3 و 4 فوق. به عنوان مثال تخفیفات وسیعی که 
توسط سازمان بنادر و دریانوردی به شناورهای مذکور اعطا 
می شود، فقط در صورت رعایت الزامات ذکرشده، به آنان 
تعلق گیرد، چراکه عالوه بر اجرای مطلوب این الزامات، بهانه 
کمبود درآمد و ایجاد بارمالی در صورت اجرای آن را نیز از 

بین می برد.
6. نظر به اینكه واردات کاالهای همراه ملوان که اصطالحا به 
کاالی »ته لنجی« معروف است، موجب بروز مشكالت 
متعددی برای بنادر و گمرکات کشور شده و به لحاظ عدم 
رعایت ضوابط مربوط به استاندارد و قرنطینه، موجب ورود 
کاالهای تاریخ مصرف گذشته به کشور شده و از این منظر، به 
بروز معضالت بهداشتی نیز منجر می شود و از سوی دیگر به 
دلیل سوءاستفاده هایی که افراد سودجو از کارت های ملوانی 
به عمل می آورند، فقط بخش ناچیزی از درآمد حاصل از آن 
به دارنده کارت ملوانی تعلق می گیرد، لذا پیشنهاد می شود 
دستورالعمل جامعی تدوین  شده و به موجب آن، ضمن 

اعمال محدودیت های الزم، ورود کاالی مذکور را 
ممنوع کرده و با ایجاد مكانیزم مناسبی، منابع مالی 
حاصل از معافیت سود بازرگانی یا حقوق گمرکی 
این کاالها، به طور مستقیم به ملوانان شناورهای 
سنتی و لنج های چوبی پرداخت شود. این امر 
ضمن رفع معضالت فوق الذکر، موجب تقویت 
توان مالی ملوانان و خدمه شناورهای سنتی شده و 
آنان را در رعایت بهداشت فردی و عمومی و تامین 
آراستگی ظاهر نیز راغب خواهد کرد. مزیت دیگر 
این اقدام، حذف زمینه های قاچاق کاال در پوشش 
کاالي ته لنجي و کاهش هزینه های سنگیني است 

که کشور در مقابله با آن متحمل مي شود.     
7. به لحاظ قدمت تاریخی و حضور 2000 ساله 
شناورهای چوبی در عرصه دریایي ایران و حضور 
پررنگي که در فرهنگ و سنن ایران زمین دارند، 
برنامه ریزی ها و اقدامات الزم از طریق مراجعی 
چون سازمان میراث فرهنگی  جهت انتقال این 
حضور پررنگ از حوزه تجاری به حوزه فرهنگی و 
هنری جامعه به عمل آید. به عقیده نگارنده، 
گنجاندن شناورهای چوبی در فیلم ها و برنامه های 
تجاری باید محدود شود و  اگر هم بنا بر بهره گیري 
از آن باشد، ترجیحا و تدریجا در فیلم های تاریخي و 
مستند مورد استفاده قرار گیرد. عدم توجه به این 
نكته ظریف حتی در ساخت سرود اختصاصی 
سازمان بنادر و دریانوردی تحت عنوان »شط 
خدایی« نیز به خوبی مشهود است؛ جایی که با 
قراردادن حرکت لنج های چوبی در مجاورت 
کشتی های کانتینری نسل جدید در بندر 
شهیدرجایی، عالوه بر اعطای نقشی پررنگ به 
لنج ها در چرخه تجارت دریایی، اعتبار بندر مذکور 
به عنوان یك  بندر کانتینری نسل سوم را نیز 

خدشه دار نموده است. 
در خاتمه هفته دریانوردي را به کلیه دریانوردان و 
فعاالن عرصه حمل ونقل دریایي کشور تبریك 

عرض مي کنم.

حق برخورداری از 
شرايط مناسب در 

محیط كار در 
لنج های چوبی و 

شناورهای سنتی به 
نحو غیرقابل باوری 

مورد بی توجهی 
قرارگرفته است

***
گنجاندن شناورهای 

چوبی در فیلم ها و 
برنامه های تجاری 

بايد محدود شود و  
اگر هم بنا بر 

بهره گیري از آن 
باشد، ترجیحا و 

تدريجا در فیلم های 
تاريخي و مستند 

مورد استفاده قرار 
گیرد

زیرنویس:

گواه این ادعا، موردی است که شخصا با آن 
مواجه بوده ام. وقتی به عنوان مدیرکل بندر 
سومین  برگزاری  جریان  در  خرمشهر 
کمیته مشترک همکاری های بندری و 
دریایی ایران و کویت در پاییز سال 1387 
از بندر الدوحه کویت )با دوحه قطر متفاوت 
است( بازدید کردم، بندری سنتی، تقریبا 
و  تسهیالت  امکانات،  فاقد  و  متروک 
استانداردهای الزم برای خدمات بندری و 
دریایی بود که دولت کویت آن را صرفا برای 
پذیرش شناورهای سنتی و لنج های چوبی 
و خدمه  ملوانان  و  بود  داده  اختصاص 
شناورهای ذکرشده که عمدتا ایرانی و به 
میزان معدودی پاکستانی بودند با وضعیت 

رقت انگیزی در آن تردد داشتند.      
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روز   پنجم ؛     نماز جمعه 
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روز   ششم  ؛     دریانوردی ،ناوگان 
نظامی و مقابله با دزدی دریایی
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سرنوشت ایران عزیز ما، چه بخواهیم و چه نخواهیم، با دریا 
گره خورده است. بخش اعظم منافع ملی و منابع ما در دریا 
قرار دارد و یا از طریق دریا تامین می شود و در عین حال 
بزرگ ترین تهدیدهای منابع، منافع و امنیت ملی ما از 

طریق دریاها متصور می شود. 
وجود منابع سرشار نفت و گاز و سایر مواد معدنی در آب های 
سرزمینی و فالت قاره ایران، وجود بیش از 3 هزار کیلومتر مرز 
آبی، انجام بیش از 90 درصد تجارت جهانی ایران از طریق 
دریا، قرار گرفتن در قسمت شمال خلیج فارس، تنگه هرمز و 
دریای عمان و مجاورت با دریای خزر بیش از پیش، اهمیت 
داشتن یك قدرت دریایی برتر را در منطقه برای کشور ما 

ضروری می نماید.
کشور ما در گذشته دور، کشوری دریایی بود، لیكن تا قبل از 
پیروزی انقالب اسالمی به عللی از قبیل درگیری حكومت ها 
در مسایل داخلی، عدم استقالل در فناوری دریایی، جهت 
تهاجمات خارجی، نامساعد بودن اقلیم و ضعف پوشش گیاهی 
در مناطق ساحلی به ویژه خلیج فارس و دریای عمان و عدم 
شناخت جامع نخبگان کشور از پتانسیل های بالقوه دریایی، 
همواره از دریا و فواید راهبردی آن غفلت شده است. مقام 

معظم رهبری در این خصوص می فرمایند:
»ما هفتصد، هشتصد سال سابقه دریانوردی داریم. آن روزی 
که از بنادر خلیج فارس کشتی هایمان به اقصی نقاط آسیا 
می رفت، خیلی از کشورهایی که امروز در دریانوردی شهرت 
پیدا کرده اند، اصال وجود قابل ذکری نداشتند. در طول این 
قرن ها به ملت ما جفا شده است. کی جفا کرده؟ خارجی ها 
از  پرتغالی ها،  از  من  فاسد.  آن حكمرانان  کرده اند.  جفا 
هلندی ها، از انگلیسی ها که آمدند سواحل و جزایر ما را تصرف 
کردند، گله نمی کنم. خوب آنها کشورها و دولت هایی هستند 
که دنبال منافع خودشان بودند و قدرت های مادی از این کارها 
کشورشان  از  فاصله  فرسنگ  هزاران  می روند  می کنند، 
دست اندازی می کنند، مگر شبه قاره هند را نگرفتند؟ مگر 
مناطق شرقی را تصرف نكردند؟ مگر هنوز این کارها 
را در دنیا نمی کنند؟ گله از آنها 
 ، نیست

گله از آن قدرت های فاسد و خودکامه و فاقد انگیزه و عزم است 
که نتوانستند حیثیت و آبروی ایران و ایرانی را حفظ کنند تا 
دشمن بیاید یك روز بندرعباس را، یك روز جزیره هرمز را، 
یك روز قشم را، یك روز بقیه جزایر را یكی یكی از دست این 
ملت خارج کند و مدعی هم باشد. این حق ملت ایران نبوده.« 

)1388/11/30(
»البته خوب می دانید که در طول سالیان دراز، به مساله 
دریانوردی بسیار بی احترامی و بی اهتمامی شده است؛ یعنی 
ما آن مردمی هستیم که وقتی در یك طرف مرزمان به آب 
رسیدیم، متوقف شدیم. برخالف ملت هایی که وقتی به آب 
رسیدند، آب برایشان با خشكی یكی بود. مثل انگلیسی ها. 
خیلی از اروپایی ها وقتی به آب –به دریاهایشان- رسیدند، 
پایشان را در قایق هایشان گذاشتند، مثال تا هندوستان آمدند. 
یعنی برایشان آب و خاک هیچ فرقی نداشته است. شما ببینید 
چه تفاوتی ایجاد می کند. یعنی وقتی که آب و خاک برای 
ملتی تفاوت نكند، پنج قرن، شش قرن، هفت قرن از ملت های 
دیگر جلوتر خواهد افتاد؛ یعنی به دریا که رسید، پایش را به 
دریا می گذارد و حرکت می کند. اما ما وقتی به دریا رسیدیم، 
همان جا متوقف شدیم، ماندیم تا آنهایی که دریاها را تصرف 
کردند، بیایند دریای ما را هم تصرف کنند و وارد خشكی  ما هم 
بشوند. این طوری شده دیگر! جزیره هرمز، بندرعباس و 
بوشهرمان - در طول همین مرزهایی که االن دست شماست- 

مدت ها در دست بیگانه ها بود.« )1376/9/9(
اجزای اصلی قدرت دریایی عبارتند از: ناوگان نظامی، ناوگان 

تجاری، صنایع و زیرساخت های دریایی.
ناوگان نظامی و قدرت نظامی دریایی، عمال امنیت در دریا که 
الزمه هر فعالیتی است را به وجود می آورد تا ناوگان تجاری، 
نفتكش، شیالت و ... فعالیت های اقتصادی و بهره برداری از 
دریا و صنایع دریایی از نظر سخت افزاری پشتیبانی این فرایند 
دریایی  فرهنگ  فوق،  موارد  بر  عالوه  نمایند.  محقق  را 
زیرساختی اساسی برای تحقق هر یك از این حوزه ها و قدرت 
دریایی است )به تعبیری یكی از مهم ترین موانع توسعه قدرت 
دریایی ایران، عدم وجود زیرساخت فرهنگی مناسب در این 
حوزه می باشد( و در نهایت اتخاذ راهبرد توسعه دریامحور، 
چارچوب مغزافزاری تحقق قدرت دریایی 

توسعه فرهنگ دریایی ؛ مهمترین عامل
 توسعه قدرت دریایی

وقتی كه آب و خاک برای ملتی 
تفاوت نكند، پنج قرن، شش قرن، 

هفت قرن از ملت های ديگر 
جلوتر خواهد افتاد؛ يعنی به دريا 

كه رسید، پايش را به دريا 
می گذارد و حركت می كند. اما 

ما وقتی به دريا رسیديم، همان جا 
متوقف شديم، مانديم تا آنهايی 

كه درياها را تصرف كردند، بیايند 
دريای ما را هم تصرف كنند و 

وارد خشكی  ما هم بشوند

امیر دریادار     دكتر 
حبیب اله سیاری
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انجام رزمايش های متعدد در 
چند سال اخیر نیز خود 

گواهی بر آمادگی اين نیرو 
در مقابله با تهديدات است، 

لذا در تمام مباحث  می توان 
نقش نیروی دريايی و اقتدار 

دريايی را در صیانت از منافع 
ملی و برقراری امنیت ملی 

در عرصه های گوناگون 
سیاسی، اقتصادی، اجتماعی 

و فرهنگی مشاهده كرد

است.
نیروی دریایی به عنوان یكی از ارکان اصلی و اساسی قدرت 
دریایی، در صیانت از اهداف و منافع ملی کشور از جایگاه ویژه ای 

برخوردار است.
تدابیر مقام معظم رهبری در خصوص اهمیت نیروی دریایی از 
ابتدای دهه 60 تا به امروز بیانگر این حقیقت است که معظم له از 
همان آغازین روزهای دفاع مقدس به نیروی دریایی همواره به 
عنوان یك نیروی راهبردی و اثرگذار بر سیاست های داخلی و 
خارجی نگریسته اند. در پی رهنمودهای فرماندهی کل قوا، با ابالغ 
طرح والیت در سال 1388 )قدبیگی( و به ویژه پس از ابالغ فرمان 
مقام معظم رهبری مبنی بر لزوم نگرش رهبری به نداجا در 
شامل  و  کرده  تغییر  نداجا  ماموریت  منطقه   ،1388/7/14
محدوده ای وسیع تر شده است. منطقه ای که ابتدا شامل 306 هزار 
کیلومتر مربع از آب های خلیج فارس و دریای عمان بود، از سواحل 
جنوب شرقی کشور تا شمال اقیانوس هند و مدار 10 درجه عرض 
شمال جغرافیایی گسترش یافت و منطقه ای به وسعت 2 میلیون 
و 70 هزار کیلومتر مربع، از دریای عمان تا خلیج عدن و بخشی از 
اقیانوس هند را شامل شد و بر اساس ماموریت های ابالغی حتی 
)به صورت موردی( تا دریای مدیترانه نیز گسترش یافته است؛ 
منطقه ای که از نظر ژئوپلتیكی، بازیگران، رویدادهای اثرگذار در 
قبلی  ماموریتی  منطقه  با  متفاوت  کامال   ... و  جهانی  ابعاد 
)خلیج فارس( است و نداجا با توجه به تبدیل شدن به یك نیروی 
راهبردی عالوه بر درگیر بودن در مسایل نظامی با مسایل 
اقتصادی، سیاسی، تبلیغاتی نیز روبه رو شد و الزم بود که به عنوان 
نماینده ای شایسته، موجبات ارتقای جایگاه نظام جمهوری 
اسالمی ایران را در صحنه بین الملل فراهم آورد، زیرا امروز دیگر 

دشمن ما یك کشور منطقه ای مانند رژیم متجاوز عراق و 
صحنه عملیات فقط دریای نیمه بسته خلیج فارس نیست، 
بلكه امروزه دشمن ما در منطقه ای به وسعت اقیانوس هند 
و حتی اقیانوس آرام گسترش یافته است.نیروی دریایی 
راهبردی ارتش جمهوری اسالمی ایران با نصب العین 
قرار دادن تدابیر و فرامین معظم له در 4 سال گذشته با 
اعزام 26 ناوگروه، حضور دایمی خود را در منطقه خلیج 
عدن، دریای سرخ و دریای مدیترانه نشان داده و در دو 
مورد از آخرین ماموریت ها با عبور ازکانال سوئز و ورود به 

دریای مدیترانه و همچنین اعزام زیرسطحی به دریای 
سرخ، دریای چین و اقیانوس آرام مهم ترین ماموریت های 

تاریخ دریایی ایران را رقم زد. با حضور زیردریایی ایران در 
آب های دور ثابت شد که نیروی دریایی ارتش ایران نه تنها در 

سطح دریاها نیروی راهبردی شده است، بلكه در زیر سطح نیز 
توانسته راهبردی شود که نمایش اقتدار جمهوری اسالمی ایران 
در آب های بین المللی را به همراه داشته است. انجام رزمایش های 
متعدد در چند سال اخیر نیز خود گواهی بر آمادگی این نیرو در 
مقابله با تهدیدات است، لذا در تمام مباحث فوق به وضوح می توان 
نقش نیروی دریایی و اقتدار دریایی را در صیانت از منافع ملی و 
برقراری امنیت ملی در عرصه های گوناگون سیاسی، اقتصادی، 
اجتماعی و فرهنگی مشاهده کرد. همچنین این نیرو پس از ابالغ 
فرمان فرماندهی معظم کل قوا با استقرار در سواحل مكران، عالوه 
بر تامین امنیت در منطقه مذکور بسترهای رشد و توسعه 
اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی این منطقه را فراهم کرده است. 
گزیده ای از اقدامات صورت گرفته توسط نیروی دریایی ارتش 
جمهوری اسالمی ایران جهت ارتقای فرهنگ دریایی عبارت است 

از:
        لحاظ کردن مفاهیم دریایی در کتب درسی دانش آموزان در 

مقاطع مختلف تحصیلی با همكاری وزارت آموزش و پرورش
       برگزاری همایش های ملی نظیر همایش نیروی دریایی 
راهبردی، همایش سواحل مكران و اقتدار دریایی جمهوری 

اسالمی ایران و همایش ملی فناوری های نوین دریایی
       مشارکت با سایر سازمان ها و ارگان های دریایی در زمینه 

همایش ها،  برگزاری 
نمایشگاه ها و 

م  نجا ا
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     دریادار دوم پاسدار سید علی محمد سالمی، فرمانده دریاباني 
مرزباني ناجا 

ایمني به عنوان مهم ترین مسأله در مأموریت ارگان هاي دریایي به شمار می رود. بر اساس آمار 
بیش از 90 درصد مبادالت تجاري کشور از طریق دریا انجام می شود و عالوه بر آن، صنایع 
کشتي سازي، نفت، گاز، صنایع پشتیبان کارخانه های تولیدکننده تجهیزات بنادر و پایانه ها، 
شرکت های حمل ونقل، شرکت های بیمه و ... از جمله صنایع دخیل در موضوع دریا هستند 
که تمامي موارد فوق اهمیت توجه به دریا در اقتصاد کشور را نشان می دهد. تمایل بین المللي 
تغییر قوانین ایمني از دستوري به عملي و با توجه به این رویكرد، قبول استانداردهاي ایمني 
مبتني بر ارزیابي جامع مخاطرات و کاهش اندازه ریسك ها و همچنین توسعه و تطبیق فرایند 

ارزیابي به نحوي که کلیه مراحل طراحي را پوشش دهد، امري ضروري است.
اهمیت امنیت دریانوردي بر کسي پوشیده نیست، چراکه در سایه امنیت دریانوردي است که 
انجام هرگونه فعالیتي در دریا امكان پذیر می شود. ایجاد بستر مناسب براي کنترل کشتي ها 
و بار آنها، پیش بیني شرایط زیست محیطي و ساخت انواع کشتي هاي متناسب با محیط 
زیست، قدم هاي اساسي ایمني هستند، اما زیربنا و اساس کار در برقراري امنیت همگرایي 
کلیه ارگان هاي دریایي در راستاي اقدامات عملي در جهت برقراري امنیت دریانوردي است.

اینجانب دست همه ارگان ها و سازمان هاي دریایي را در رسیدن به امنیت پایدار در پهنه 
آب هاي تحت حاکمیت کشور صمیمانه می فشارم و به عنوان کوچك ترین عضو مجموعه 
دریاباني کشور کمال تشكر و تقدیر را از افسران، درجه داران و سربازاني که در نیل به اهداف 
بلند جمهوري اسالمي ایران با کمترین چشمداشت تالش شبانه روزي می نمایند دارم. باشد 
که در سایه توجهات ایزد منان، رهنمودهاي داهیانه مقام معظم رهبري و با همكاري تمامي 
ارگان هاي دریایي امنیت پایدار در پهنه آب هاي تحت حاکمیت جمهوري اسالمي ایران 

همچنان به صورت شایسته استمرار داشته باشد.

توسعه فعالیت های دریانوردی؛ مرهون 
امنیت پایداری دریایی

پروژه های تحقیقاتی
       رایزنی با مجلس شورای اسالمی جهت برگزاری دومین همایش 
سواحل مكران و اقتدار دریایی جمهوری اسالمی ایران با محوریت 
شناسایی و تقویت بسترهای قانونی مرتبط با توسعه سواحل مكران و 

تحقق اقتدار دریایی جمهوری اسالمی ایران
       انجام طرح های تحقیقاتی در خصوص توسعه سواحل و ...

       ارتباط با اصحاب رسانه و بهره برداری بایسته از فرصت های حاصله 
و سخنرانی ها در جهت تشریح اهمیت دریا

       حضور مقتدرانه در آب های آزاد و مناطق راهبردی منطقه و جهان 
و ابالغ پیام صلح و دوستی به کشورهای همسایه.

 با توجه به موارد فوق و با بهره گیری از فحوای کالم مقام معظم رهبری و 
فرماندهی کل قوا می توان  رهیافت های  حاصل از پیوند دریا با مردم را 

اینگونه بیان کرد: 
»همان طوری که همه ما می دانیم، دریا برای یك کشور یك فرصت 
بزرگ برای پیشرفت و حفظ منافع ملی است. فواید دریا برای یك 
کشور و یك ملت، فواید راهبردی است، فواید بزرگ و کالن است. 

»90/5/1
با توجه به اینكه کشور ما از مرزهای وسیع دریایی در شمال و 
جنوب کشور برخوردار است، لذا بهره گیری از ظرفیت های دریایی 
در ابعاد گوناگون می تواند منافع فراوانی را به دنبال داشته باشد. به 
طور مثال، در بعد اقتصادی می توان به منابع غذایی دریایی، منابع 
تاسیس  برای  مكانی  مزیت های  دریایی،  توریستی  و  تفریحی 
کانون های اقتصادی نظیر مناطق آزاد تجاری و صنعتی، منابع 
فالت قاره و کف و زیر کف، انرژی، آبزیان، امالح، خود آب و غیره 
می تواند منافع سرشار به بار آورد و یا در بعد ارتباطی، دریاها در 
واقع برقرارکننده ارتباط بین کانون های تولید و مصرف کاال و 
خدمات است؛ انتقال مواد اولیه، انتقال سوخت، انتقال غذا، انتقال 
تولیدات صنعتی، انتقال مسافر، انتقال تجهیزات و نیروی نظامی و 

غیره، انتقال پیام های مخابراتی از طریق شبكه های الكترونیكی. 
همچنین در بعد ژئوپلتیكی دریاها می توانند زمینه ساز شكل گیری 
شمال  راهبردی  منطقه  در  )باالخص  منطقه ای  اتحادیه های 
اقیانوس هند( شده و به عنوان منابع تاثیرگذار بر فرایندهای 
منطقه ای و جهانی نظیر سوخت ایفای نقش کنند. عوارض دریایی 
باالیی  اهمیت  از  نیز  کنترل(  نقاط  )یا  استراتژیك  نقاط  نظیر 
برخوردارند. در بعد نظامی نیز حضور نظامی ناوها برای اعمال 
قدرت سیاسی، فراهم سازی امكان کنترل شبكه دریایی و تسلط بر 
نقاط استراتژیك به خصوص در زمان جنگ و اسكورت ناوگان 
تجاری و نفتكش از جمله مواردی هستند که به نقش بی بدیل 
دریاها اشاره دارند و با اتخاذ راهبردی دریامحور، جمهوری اسالمی 
ایران می تواند از این مواهب خدادادی در عرصه های گوناگون بهره 

الزم را ببرد.
در پایان الزم می دانم بار دیگر جهت حسن ختام از تدبیر دیگری از 
رهبر معظم انقالب اسالمی در زمینه اهمیت حضور در دریاها بهره 

جویم:
»... شما دارید حضور خودتان را اثبات می کنید، هویت و شخصیت 
ملی خودتان را اثبات می کنید، این چقدر آبرو است؟ این انتقال 
فرهنگ است، انتقال سخن دل یك ملت است. وقتی شما پرچمتان 
می تواند در دریای آزاد به اهتزاز دربیاید، معنایش این است که 
ملت ایران، فرهنگ ملت ایران، حرف حق ملت ایران در انقالب، 
قدرت زیادی پیدا کرده و این برای دیگر ملت ها الهام بخش است. 

)قرارگاه مقدم ناوگان جنوب نداجا 90/5/2(«
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و مقابله با د زدي دریایي
ناوگان نظامي 
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برای روشن شدن موضوع ابتدا تعریفی از دزد و دزدی دریایی به طور خالصه 
ارایه می شود:

دزد دریایی: شخصی است که در دریا چپاول می کند یا از دریا به خشكی 
)زمین ها( بدون اجازه دولت )حاکمیت(، تجاوز می کند، برای این هدف 

معموال از یك شناور که مسلح است، استفاده می شود.
دزدی دریایی: عملی است که دزد یا دزدان دریایی، خود را با ترفند یا با 
استفاده از قدرت اسلحه بر سر راه تجارت دریایی و کاالهایی که از طریق 
کشتی در دریا جابجا می شود با چپاول کاالی مورد حمل که بعضی اوقات با 
گرفتن جان خدمه کشتی و غرق آن نیز همراه است، ثروت و قدرت جمع 

می کنند.
دزدی دریایی در مناطق مختلف جهان مشاهده شده است که این مناطق در 

جهان عبارتند از:
آسیای جنوب شرقی و شبه قاره هند

بنگالدش: در این مناطق هنوز دزدی دریایی با ریسک باال وجود دارد. دزدان دریایی 
در حال حمله به کشتی هایی که در حال لنگراندازی هستند، مشاهده شده است. 

هند: در منطقه کوچين دزدی زمانی که کشتی در لنگر است، اتفاق می افتد.
اندونزی: در محدوده برخي جزایر این کشور دزدی دریایی صورت می گيرد. دزدان 
دریایی در این مناطق معموال به اسلحه  های سرد و گرم مسلح هستند. بيشتر حمله ها 
ممکن است گزارش نشده باشد. دزدان معموال شبانه به کشتی ها حمله می کنند. 
عموما وقتی دزان دریایی شناسایی شوند ممکن است از سوار شدن به کشتی 

صرف نظر کنند. 
تنگه ماالگا: گرچه تعداد حمالت اخيرا به علت گشت هایی که توسط کشورهای 
ساحلی از سال 2005 صورت می گيرد، به طور قابل توجهی کاهش یافته است، با این 
وجود به کشتی ها اکيدا توصيه شده که دیده بانی ضددزدی دریایی وقتی که از تنگه 

عبور می کنند، به عمل آورند. 
مالزی: دزدی دریایی در آب های مالزی در برخي مناطق دریایي و جنوب دریای چين 
صورت می گيرد. به کشتی ها توصيه شده است هنگام تردد در این مناطق هوشيار 
باشند. دزدان این ناحيه به سالح  های سرد و گرم مسلح هستند و در زمان تاریکی به 

کشتی ها حمله می کنند.
تنگه سنگاپور:  به رغم کاهش چشمگير حمله دزدان در این منطقه به کشتی ها 
توصيه شده است که دیده بانی کافی ضددزدی دریایی داشته باشند، چون اخيرا تعداد 

زیادی یدک کش مورد دستبرد قرار گرفته است.
آفریقا، نیجریه: دزدان دریایی اغلب در طول ساحل رودخانه الگوس و 
بروئنی، بنادر و آب های احاطه شده به کشتی ها حمله می کنند و آنها را چپاول 
و خدمه را به گروگان می گیرند. تعدادی خدمه در حمالت دزدان دریایی 
زخمی شده اند. به طور کلی آب های حوزه نیجریه از ریسك باالیی برخوردارند. 
به کشتی ها توصیه شده است که هوشیار باشند، زیرا بسیاری از حمله ها 

گزارش نشده است.
بنین، کوتنو: حمالت دزدان دریایی در حال افزایش است، دزدان دریایی کشتی ها 
را تهدید می کنند و در برخی مواقع دزدان بر روی کشتی ها آتش گشوده اند. تعداد 
زیادی کشتی به ویژه تانکرها مورد حمله قرار گرفته اند و ربوده شده اند. دزدان ناخدایان 
کشتی ها را وادار می کنند تا به منطقه ناشناس جایی که بخشی از کاال دزدیده می شود، 

حرکت کند. گزارش شده است که تعداد زیادی از خدمه زخمی شده اند.
گینه: دزدان دریایی به سالح  های اتوماتيک مسلح هستند و حالت تهاجمی دارند. در 

برخی حمالت دزدان دریایی لباس نظامی برتن دارند.
کامرون: دو فقره حمله با گروگانگيری خدمه در محدوده بندر دوهال رخ داده است.

اما مهم ترین مناطق دزدي دریایي در شرق آفریقا، دریاي سرخ و آب هاي سومالي 
اتفاق می افتد که به شرح ذیل است:

خلیج عدن، دریای سرخ و سومالی پرمخاطره ترین منطقه دزدی 
دریایی

همانگونه که مالحظه شد، دزدی دریایی در مناطق مختلف جهان رخ می دهد و 
گزارش  های مختلفی از تهدیدات دزدان دریایی توسط سازمان  های بين المللی ثبت 

نیروی دريايی ارتش 
جمهوری اسالمی 

ايران ناوگروه های 
متعددی را برای 
مبارزه با دزدان 
دريايی و نجات 

كشتی  های گروگان 
گرفته شده توسط 
دزدان دريايی به 

خلیج عدن فرستاده  
است. اين ناوگان ها 

بارها حمالت دزدان 
دريايی به 

كشتی های تجاری 
ايرانی و خارجی را 

خنثی كرده اند

 علی مرادی -  کارشناس 
مسوول   دفتر  سازمانهای 
المللی  بین  و  تخصصی 
سازمان بنادر و دریانوردی  
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دفع زباله های سمی و 
اتمی در آب های 
سومالی به وسیله 

كشتی های خارجی 
توانايی ماهیگیران 
سومالیايی را برای 

گذراندن زندگی با 
محدوديت جدی 

روبه رو كرده و 
ماهیگیران بدون امكانات 
اين منطقه را دست خالی 

گذاشته  است. در نتیجه 
اين امر، آنها مجبور 

شده اند به جای 
ماهیگیری به دزدی 
دريايی روی بیاورند

شده است. اما امروزه به دليل شرایط حاکم بر کشور سومالی دزدان 
دریایی که از این کشور خطوط کشتيرانی را تهدید و کشتی ها را به 
گروگان می گيرند تا محموله آنها را چپاول کنند و یا به ازای آزادی 
خدمه و کشتی از مالکان باجگيری کنند که در این ميان تعدادی از 
خدمه مورد آزار و اذیت قرار گرفته اند که بعضا به فوت آنها نيز منجر 
شده است. در اینجا به طور ویژه به محدوده خليج عدن، دریای 
سرخ و سومالی پرداخته می شود که پرمخاطره ترین محدوده 
دریایی از لحاظ دزدی دریایی است. دزدی دریایی در سومالی 
یك تهدید جدی علیه کشتیرانی بین المللی است که از 
زمان مرحله دوم جنگ داخلی سومالی در دهه1990به 
 وجود آمده است. این تهدیدات از سال 2005 افزایش 
چشمگيری یافت  و سبب افزایش هزینه کشتیرانی و 
ممانعت در رسیدن کمك های غذایی به کشور سومالی 
نيز شده  است. در این راستا بسیاری از سازمان های 
جهانی نظیر سازمان بین المللی دریانوردی )IMO( و 
برنامه جهانی غذا نگرانی شدید خود را نسبت به توسعه 
کمی و کیفی حمالت دزدان دریایی اعالم کرده اند. بر 
اساس گزارش مؤسسه آلمانی تحقیقات اقتصادی، 
دزدی دریایی در منطق خود یك بازار نوظهور است که 
تبدیل به صنعتی پررونق در کشور سومالی شده  است. 
شرکت های بیمه، به خصوص از حمالت دزدان دریایی 
سود برده اند به این دلیل که حق بیمه ها به طور 

فزاینده ای رشد کرده است.

براي مقابله با پدیده دزدي دریایي تنها 
راه مداخله نیروهاي نظامي کشورهایي 
که کشتي هاي آنها در محدوده دزدي 
دریایي ناچار به حرکت هستند، بود. از 
این رو در آگوست سال 2008، اجرای 
گروه  یك  توسط   )150( عملیات 
عملیاتی که از ائتالف چند ملیت ایجاد 
شده بود، اقدام به ایجاد محدوده گشت 
بین المللی امنیتی در خلیج عدن کردند. 
تالش های مقامات حكومت خودمختار 
گلموداگ واقع در شمال مرکزی بندرگاه 
هوبایو در استفاده از دزدان دریایی به 
عنوان دیواری دفاعی علیه شورشیان و 
ارتباط مقامات دولت سومالی با دزدان 
دریایی همگی نشان از همدستی دولت 
در این جرم بین المللی است. برخالف 
این همكاری، بان کی مون، دبیر کل 
سازمان ملل متحد بر این باور است که 
دولت سابق و دولت جدید منطقه 
خودمختار پانت لند امروزه فعاالنه و 
جدی تر با این تهدید اقیانوسی مبارزه 

می کند. نقشه شماره )1( قرار گرفتن 
حكومت خودمختار گلموداگ و بندر 

هوبایو را نشان می دهد. 
دزدان دریایی نگرانی زیادی برای کشور 
هند - به علت آنكه قسمت مهمی از 
تجارت هند از طریق کشتی از طریق 
خلیج عدن است- به وجود آورده اند و در 
نهایت هند مجبور شد یك ناو دریایی 
خود را به این منطقه بفرستد. روسیه 
برای مبارزه بین المللی با دزدان دریایی 
پیوسته است. البته این مبارزه خارج از 
چارچوب گشت بین المللی و به صورت 
مستقل است.در 7 اکتبر 2008 شورای 
امنیت سازمان ملل با صدور قطعنامه 
1838 کشورهای جهان را به مبارزه با 
فراخواند.  سومالی  دریایی  دزدان 
بزرگ ترین سرقت دزدان دریایی در 
سومالی سرقت یك نفتكش متعلق به 
عربستان سعودی بود که 2 میلیون 
بشكه نفت به ارزش 100 میلیون دالر را 

حمل می کرد. 

علل اصلی دزدی دریایی در این منطقه
گزارش سازمان ملل متحد و چندی از منابع خبری نشان دهنده این واقعیت 
است که ماهیگیری غیرقانونی توسط سایر کشورها که امکانات زیادی در اختیار 
دارند در بخش هایی از سواحل سومالی در وقوع این پدیده مؤثر بوده  است. بر 
اساس گزارش مؤسسه تحقیقات اقتصادی آلمان و کمیته خدمات نیروهای 
مسلح آمریکا، دفع زباله های سمی و اتمی در آب های سومالی به وسیله 
کشتی های خارجی توانایی ماهیگیران سومالیایی را برای گذراندن زندگی با 
محدودیت جدی روبه رو کرده و ماهیگیران بدون امکانات این منطقه را دست خالی 
گذاشته  است. در نتیجه این امر، آنها مجبور شده اند به جای ماهیگیری به دزدی 
دریایی روی بیاورند. به گفته مسووالن، 70 درصد از مردم سومالی این نوع دزدی 
دریایی را نوعی دفاع ملی از آب های سرزمینی خود تلقی می کنند و خواهان عدالت و 
جبران خسارت برای منابع دریایی به یغما برده شده توسط ماهیگیران خارجی هستند.
یکی دیگر از دالیل دزدی دریایی در این محدوده تکه پاره شدن کشور سومالی به مناطق 
و حکومت  های دیگر است که کنترل بر آنها را سخت کرده است.بسیاری از دزدان دریایی 
بر این باورند که در نبود یک گارد ساحلی کارآمد که درگیری ها و طغیان های جنگ داخلی 
سومالی را دنبال کند و متعاقب آن از بین رفتن نیروهای مسلح دولت سومالی، آنها مجبور 

شده اند ماهیگیری را رها و به دزدی دریایی روی بیاورند. 

ناوگان نظامي و مقابله با تهدیدات دزدان دریایی

)Hobyo( بندر هوبایو

اقیانوس هند

سومالی
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دزدی دريايی در سومالی 
يک تهديد جدی علیه 

كشتیرانی بین المللی است 
كه از زمان مرحله دوم جنگ 

داخلی سومالی در 
دهه1990به  وجود آمده 

است. اين تهديدات از سال 
2005 افزايش چشمگیری 

يافت  و سبب افزايش هزينه 
كشتیرانی و ممانعت در 

رسیدن كمک های غذايی به 
كشور سومالی نیز شده  است

باتوجه به قطعنامه شماره 1838 شورای امنیت 
سازمان ملل متحد مبنی بر مبارزه با دزدی دریایی و 
در راستای حفاظت از منافع ملی که دزدان دریایی از 
تهدید  ایرانی  گروگانگیری کشتی  های  طریق 
می کردند، نیروی دریایی ارتش جمهوری اسالمی 
ایران ناوگروه های متعددی را برای مبارزه با دزدان 
دریایی و نجات کشتی  های گروگان گرفته شده 
توسط دزدان دریایی به خلیج عدن فرستاده  است. 
به  دریایی  دزدان  بارها حمالت  ناوگان ها  این 
کشتی های تجاری ایرانی و خارجی را خنثی کرده اند، 
جدول زیر  لیست برخي کشتی  های ایرانی را که 

مورد تعرض دزدان دریایی قرار گرفته اند، نشان 
می دهد:

البته جدول مذکور  تنها کشتی هایی که پرچم ایران 
را افرشته اند شامل می شود. کشتی هایی که در 
مالكیت ایران هستند، ولی دارای پرچم ایران نیستند 
در این لیست آورده نشده است. بزرگی تهدیدات 
دزدان دریایی در محدوده با ریسك بسیار باال، به 
اندازه ای است که تنها در کمتر از دوماه )از اول ماه 
ژوئن تا 24 آگوست 2011( بیش از 50 مورد تعرض 
به کشتی  های متعدد که در محدوده تردد می کردند، 

صورت گرفته است.

مبارزه ایران با دزدان دریایی 

 IRAN FARAZ 2010-04-04
05:45 

East Africa

IRAN HORMOZ 2008-10-16
17:00 

East Africa

IRAN DEYANAT 2008-08-21
23:02

East Africa

IRAN BAYAN  2006-03-21
16:30

Indian Ocean

MIR DAMAD 2006-02-14
19:28 

Indian Ocean 
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روز   هفتم   ؛     دریانوردی ، ایمنی و حفاظت 
محیط زیست دریایی  و گردشگری پایدار دریایی
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“گردشگری و آب؛ صیانت از آینده جوامع بشری”
شعار سازمان جهانی گردشگری 2013

    بهروز جاللی- مدیرکل گردشگری داخلی سازمان گردشگری
ایران با در اختیار داشتن موقعیت ژئواکونومیك خلیج فارس، تنگه هرمز، دریای عمان و 
دریای خزر به عنوان بزرگ ترین دریاچه جهان و حدود پنج هزار کیلومتر مرز آبی، 
مالكیت جزایر مختلف، دارا بودن طیف وسیعی از چشم اندازهای طبیعی، تنوع آب و 
هوایی، چشمه های آب معدنی و سابقه فرهنگی و تمدنی چندهزارساله از پتانسیل 
بی مانندی در زمینه صنایع دریایی برخوردار است. از طرف دیگر، ایران با قرار گرفتن در 
شاهراه ترانزیتی کریدور شمال- جنوب و محور ترانزیتی شرق، دارا بودن ده ها بندر 
تجاری، مناطق آزاد تجاری- صنعتی، مناطق اقتصادی دریایی و... از فرصت های بزرگی 
برای سرمایه گذاری در بخش های گردشگری دریایی برخوردار است که نیاز به 
هنوز برنامه ریزی جامع جهت سرمایه گذاری و بهره برداری از پتانسیل های طبیعی 

و موقعیت جغرافیایی راهبردی وجود دارد. 
صنعت  گردشگری، صنعتی فرابخش است که در آن اقدامات  انجام شده ازسوی دیگران 
تبدیل به محصول می شود، پس برای اینكه این خدمات بتواند از سوی توراپراتورها 
تعریف و مسیرهای سفر طراحی شود، لزوم  شناخت صنعت گردشگری از سوی 
ارگان های ذی مدخل جهت هرچه همسوتر شدن با هدف توسعه آن ضروری می نماید. 
سازمان میراث فرهنگی و گردشگری طی دو سال گذشته با تشكیل کمیته ملی 
گردشگری دریایی و عضویت 40 نماینده از ارگان های دولتی و خصوصی فعال در زمینه 
دریا و گردشگری سعی در معرفی گردشگری دریایی و تبیین اهمیت آن در ایجاد 
هماهنگی بین نهادهای ذی ربط کرده است. کمیته مزبور محل تالقی نظرات مختلف 
دستگاه های دست اندرکار جهت تدوین قواعد و توسعه سرمایه گذاری در 
گردشگری دریایی است و به اعتقاد اینجانب، ادامه فعالیت کمیته 
و تدوین قواعد و سازوکارهای الزم مهم ترین راهی 
کلیه  مشارکت  با  می توان  که  است 
نهادهای ذی مدخل در 

گردشگری دریایی به توسعه در گردشگری دریایی دست یافت. در این راستا 
همچنین امیدواریم با آموزش، فرهنگ سازی و اطالع رسانی به کمك رسانه ها 
زمینه های رشد و شكوفایی گردشگری دریایی را با افزایش اطالعات و آگاهی 
 اجتماعی  ساکنان و جوامع محلی استان های ساحلی کشور در زمینه های چگونگی 
حفظ محیط زیست و میراث طبیعی کشور و راه های ارزآوری و اشتغال زایی را 
فراهم آورد و گردشگری دریایی را به عنوان یكی از مفرح ترین نوع از سفر با امكانات 
اقامت در دریا با انواع شناورهای تفریحی، آکواریوم های دریایی، هتل ها، موزه ها و 

نمایشگاه های زیر آب را به مردم معرفی کند.
گردشگری مقوله ای است که چند سالی است در کشور ما به آن پرداخته شده و از 
جنبه های مختلف و به عنوان بهترین صنعت جایگزین صادرات نفت و درآمد ارزی 

مورد بررسی و نقد قرار گرفته است.
در حال حاضر دولتمردان کشور ما عالقه مند به رشد و گسترش صنعت گردشگری ایران 
هستند و به این یقین رسیده اند که باید وابستگی های کشورها به داده های نفتی را کنار 
گذاشته و از پتانسیل های غنی طبیعی و تاریخی خود بهره برداری کنند و با رونق صنعت 
گردشگری در ایران می توان زمینه های اشتغال برای نیروهای جوان و جویای کار را 

فراهم کرد.
گردشگری صنعت »صادرات نامرئی« است که محصوالت و خدمات را تولید و صادر 
می کند. صدور این خدمات با در اختیار قرار دادن آنها جهت مسافران ورودی کشور 
صورت می پذیرد. گردشگری دریایی به عنوان یكی از شاخه های گردشگری، امروزه در 
سطح دنیا مطرح است و به رغم نوپا بودن و نیاز به زیرساخت های بیشتر نسبت به انواع 
دیگر گردشگری در سالیان اخیر از رشد چشمگیری برخوردار بوده است، لكن در ایران 
 به رغم پتانسیل های بیشمار آنطور که باید، از رشد چندانی برخوردار نبوده و تا حدودی 

ناشناخته بودن آن موجب مغفول ماندن شده است.
از سوی دیگر، از جانب سازمان جهانی جهانگردی، روز27 سپتامبر، روز جهانی 
جهانگردی نامیده شده است که در ایران مصادف با روز 5 مهرماه بوده و در کشور ما به 
مدت یك هفته و بر اساس شعار تعیین شده سازمان جهانی جهانگردی جهت بزرگداشت 
آن برنامه ریزی شده است. روز و هفته گردشگری را در کنار مردم عزیز کشورمان 
گرامی می داریم. شعار تعیین شده امسال »گردشگری و آب، صیانت از آینده جوامع 
بشری« است که مبین اهمیت به دریا، تفریحات آبی، سفرهای دریایی و حفظ 

منابع آبی به عنوان یك اولویت جهانی است.
سازمان میراث فرهنگی نیز همراستا با این اولویت درصدد توسعه گردشگری 
دریایی با حفظ و صیانت زیست پاک است و در تالش است با تعامل بیشتر با دیگر 
گردانندگان صنایع دریایی)وزارت راه و شهرسازی، وزارت جهاد سازندگی، وزارت 
نفت، وزارت صنایع و سازمان محیط زیست( به توسعه این صنعت بپردازد. بدیهی 
است که با توسعه و تقویت پیوند بین مردم و سازمان مسوول گردشگری امیدهای 
افزون تری ایجاد خواهد شد که بتوان به این اهداف که همانا اهداف راهبردی در حوزه 

گردشگری است، دست یافت.
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روز   هشتم   ؛     دریانوردی ، 
صنایع فرا ساحل و مهندسی دریایی



121 ماهنامه   علمی ، تحقیقاتی 

PORT & SEAMAGAZINE

  دکتر علی طاهری مطلق- مدیرعامل شرکت مهندسی و ساخت 
تاسیسات دریایی ایران

پرواضح است که صنعت دریانوردی به عنوان صنعتی فراگیر در جهان معاصر مطرح است و نقش 
مهمی در زمینه اقتصاد جهانی دارد، تا آنجا که در حال حاضر فعالیت های دریانوردی منبع مهم 
درآمد بسیاری از کشورهای در حال توسعه به شمار می رود. حال در این میان، جمهوری 
اسالمی ایران با دارا بودن بیش از 2400 کیلومتر مرز آبی می تواند در این فرایند جهانی نقش 
ویژه ای ایفا کند. این کشور که چون پلی میان کشورهای حاشیه دریای خزر و آب های آزاد 
جهان قرار گرفته است، ارزان ترین راه ترانزیتی بین کشورهای آسیای میانه و دریاهای آزاد 
جهان به شمار می رود. صدور نفت، گاز و صادرات غیرنفتی از پایانه ها و بنادر خلیج فارس، 
ورود کاال و افزایش این میزان با پذیرش کاالهای ترانزیتی و وجود منابع پروتئینی غنی در 
خلیج فارس، ورود کاال و افزایش این میزان با پذیرش کاالهای ترانزیتی و وجود منابع 
پروتئینی غنی در خلیج فارس، دریای عمان و اقیانوس هند همگی انگیزه هایی بسیار قوی 

برای دولت جمهوری اسالمی ایران در توجه به این صنعت و توسعه آن محسوب می شود.
از دیگر سو، صنعت فراساحل به عنوان بخش مهمی از صنعت دریایی، فرصت ویژه ای برای 
کشور در زمینه ساخت، حمل و نصب سازه های دریایی نفت و گاز فراهم ساخته است. الزم 
به ذکر است که صنعت فراساحل به عنوان صنعتی پیشرفته در سراسر دنیا شناخته می شود 
که فن آوری آن تنها در اختیار کشورهای معدودی در سراسر جهان قرار دارد. بر همین 
اساس ورود به این حوزه پیچیده تا حد زیادی دستیابی به فن آوری، دانش روز، تجهیزات و 
نیروی متخصص انسانی ماهر را ضروری می سازد؛ موضوع مهمی که شرکت های ایرانی 

توانسته اند با موفقیت از عهده آن برآمده و در این عرصه حرفی برای گفتن داشته باشند.
معتقدم ورود کشور به این صنعت از نگاه کالن، به معنای حضوری توانمند در پهنه دریاها و 
آب های ملی و بین المللی است. حضور در عرصه فراساحل فراتر از حوزه دریانوردی تعریف 
می شود، چراکه تنها یكی از پیش نیازهای ورود به صنعت فراساحل، داشتن صنعت 
دریانوردی قوی و روزآمد است که با توجه به نوع پروژه ها یا فعالیت های فراساحلی موردنظر، 

دانش و فن آوری آن حوزه خاص را نیز می طلبد.
در این راستا و با توجه به بازار روبه رشد صنعت نفت و گاز در منطقه و جهان، شرکت 
مهندسی و ساخت تاسیسات دریایی ایران با برخورداری از سال ها تجربه در زمینه پروژه های 
فراساحلی نقش مهمی در ارتقای دانش و توان صنعت فراساحل کشور ایفا کرده و توانسته 
است رضایت کارفرمایان و مشتریان خود را در اجرای پروژه های فراساحلی نفت و گاز به 
همراه آورد.شرکت مهندسی و ساخت تاسیسات دریایی با بهره گیری از یاردها و کارخانجات 
مستقر در خرمشهر و مناطق دیگر به انجام فعالیت های اجرایی پروژه ها پرداخته و با استفاده 
از ناوگان دریایی مجهز و پیشرفته خود- از جمله شناورهای لوله گذار و جرثقیل دار تا ظرفیت 
نصب 5000 تن- عملیات دریایی فراساحلی را در توسعه میادین نفت و گاز کشور هدایت 
می کند.بهره گیری از نیروهای بومی در مناطق عملیاتی پروژه ها که اشتغال زایی قابل توجهی 
را برای این مناطق )به ویژه خرمشهر و عسلویه( به همراه داشته، همچنین پرورش نیروی 
متخصص و انتقال فن آوری های روز موردنیاز در حوزه فراساحل از دستاوردهای مهم 
بزرگ ترین شرکت فراساحلی کشور به شمار می رود.این شرکت به عنوان بزرگ ترین 
شرکت فراساحلی کشور از حضور 21 ساله در پروژه های ملی صنعت نفت و گاز کشور 
برخوردار است و تجربه قابل توجه آن در عرصه مدیریت، تامین مالی، مهندسی، تدارکات، 
ساخت، نصب، لوله گذاری و راه اندازی پروژه های فراساحلی و ساحلی نفت و گاز، توانمندی 
اصلی شرکت مهندسی و ساخت تاسیسات دریایی ایران را از ابتدای تاسیس آن تاکنون 
تشكیل می دهد. انجام موارد فوق سبب انتقال تكنولوژی جدید به مملكت عزیز اسالمی و 
زمینه اشتغال خیل عظیم نیروهای داخلی شده است.در پایان با توجه به اهمیت صنعت 
فراساحل نفت و گاز به نظر می رسد برپایی مراسم روز دریانوردی که با نامگذاری روز دوشنبه 
هشتم مهرماه به عنوان روز »دریانوردی، صنایع فراساحل و مهندسی دریایی« قرین است، 
رویدادی فرخنده در جهت تجلیل از زحمات همه دست اندرکاران صنعت دریانوردی به ویژه 
دست اندرکاران صنعت فراساحل کشور باشد؛ همكارانی که با کار و تالش شبانه روزی خود کشور 
را از حضور بیگانه در این عرصه بی نیاز ساخته اند. با تبریك این ایام خجسته، دست همه فعاالن در 

عرصه فراساحل نفت و گاز و سایر همكاران عرصه دریایی کشور را به گرمی می فشارم.

  ملک رضا ملک پور- عضو هیات مدیره انجمن توسعه دریا محور 
پیوند مردم با دریا از طرق گوناگون ایجاد می شود که به تعدادی از آنها ذیال اشاره می شود:

1( گردشگری و تفریحی
بسیاری از مردم ماه ها و سال ها کار می کنند تا در یك مقطع بتوانند به همراه خانواده به مسافرت 
بروند و گردش کنند. برای کسانی که دور از آب و دریا زندگی می کنند، سواحل و جزایر دریا بسیار 

جذاب و مفرح است.
متاسفانه فقدان مدیریت مطلوب در سواحل دریایی کشور ما باعث شده است افراد ناآشنا به موج، 
آب و توفان وقتی به دریا می رسند خود را به آب بزنند و متاسفانه همه ساله  حوادث مرگباری را شاهد 
باشیم. همه ساله آمار افرادی که در دریای خزر خود را به آب می زنند ولی برنمی گردند و یا اخباری 
نظیر غرق قایق مسافربری بازنشستگان آموزش و پرورش در مسیر بین جزیره هرمز و اسكله شهر 
بندرعباس، شوک هایی است که به مسوولین یادآور می شود با اعمال مدیریت مطلوب در سواحل و 

جزایر کشور، طعم گردشگران را تلخ نكرده و به جای آن آثار مطلوبی را جایگزین کنند.
2( پیوند کاری

بسیاری از مردم ما به دلیل ارتزاق مستقیم از دریا، با آن پیوند کاری دارند که از جمله می توان به 
موارد زیر اشاره کرد: 

1-2( در دریای خزر، خلیج فارس و دریای عمان دو دسته متفاوت پیوند کاری را شاهد هستیم؛ یكی 
صید سنتی که با بلم و تور و تراکتور و لنج و یخ و ... همراه است و ماهی و میگو را با استفاده از آنها به 
بازار می رسانند، دیگری صید، پاک کردن و فریز کردن، بسته بندی کردن، تفكیك بخش حرام و 
حالل آن و صدور بخش غیرمأکول در ایران به خارج از کشور است. اگرچه قضیه محیط زیست 
دریایی و آلودگی های انسانی، شیمیایی و غیره و ظهور کشند قرمز باعث شده است میزان برداشت 
ما از ذخایر دریایی را کاهش دهد، با این همه باز هم به رغم تمامی این بی توجهی ها، سفره آسمانی 

هنوز هم پهن است و پیوند مستمری را بین انسان و دریا برقرار نگه داشته است.
2-2( سفر به مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و یا مناطق نفتی

1-2-2 این نوع پیوند مردم و مناطق آزاد و ویژه اقتصادی بیشتر جنبه خرید مایحتاج با استفاده از 
مشوق هایی که سازمان های مربوطه می دهند و یا برای استفاده از سهمیه منطقه آزاد و سپس انتقال 
آن به سرزمین اصلی جهت فروش صورت می گیرد. بخش اعظم سفرهای دریایی در آمار سالیانه 

متعلق به این بخش است.
2-2-2 مسافرت های دریایی دیگری وجود دارد که خدمه یا پرسنل مناطق نفت خیز و دور از ساحل 
از طریق بنادر کوچك حاشیه خلیج فارس خود را به جزایر نفتی و سكوهای حفاری نفت و گاز 
می رسانند. این دسته از افراد به علت بهره مندی از طرح اقماری مستمرا از سفرهای دریایی در طول 

چگونگی برقراری پیوند
 دریا و مردم

دریانوردی مقتدرانه؛ پیش نیاز 
فعالیت های فراساحلی
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سال استفاده می کنند.
3-2 ( کار بر روی شناورهای سنتی باری

وجود سه  هزار فروند لنج باری که بعضی از آنها سفرهای بین المللی نیز انجام می دهند و خدمه 
آنها به طور سنتی از لحظه تولد به علت مجاورت در کنار دریا با این نوع کار انس و خو گرفته اند، 
بخش دیگر پیوند مردم با دریا را تشكیل می دهد. اغلب خدمه این نوع شناورها اقلیت های مذهبی 
هستند و حضور آنها به خاطر استفاده از »ته لنجی« است. اگر متوسط نفرات این شناورها را 6 نفر 

فرض کنیم، حدود 180 هزار نفر مستقیما از این طریق به کار دریایی پیوند دارند.
4-2( کار بر روی کشتی های تجاری بزرگ

تا قبل از تحریم  تحمیلی سازمان ملل و کشورهای غربی، ناوگان تجاری ایران از نظر ظرفیت 
حمل بار نخستین خطوط کشتیرانی تجاری منطقه بودند. این کشتی ها از کادر مجرب و 
باصالحیتی در رده های فرماندهی، مدیر ماشین، افسران عرشه و موتور و خدمه دیگری که 
در بخش آشپزخانه شاغلند بهره مند هستند. شغلی است سخت و زیان آور ولی در هر 
صورت جاذبه »سیرو فی االرض« باعث شده است تعدادی از جوانان تحصیلكرده ایرانی 
خود و آینده خود را با کشتی و دریا پیوند بزنند. در اینجا بحث از 140 فروند کشتی 
اقیانوس پیماست که موید اشتغال قشر قابل توجهی از جوانان کشور در این بخش 

می باشد.
5-2( کار بر روی کشتی های بزرگ نفتی و حمل  گاز و مواد پتروشیمی

الزم به اشاره است که ظرفیت ناوگان نفتی ایران تا قبل از تحریم دریایی، چهارمین رده 
جهانی بوده و سهم بسزایی در جابه جایی انرژی جهان به عهده داشته اند. پیوند خدمه 
مجرب ایرانی و غیرایرانی بر روی نفتكش ها و کشتی های حامل مواد پتروشیمی با پرچم 

ایران و اخیرا با مالكیت ایرانی قابل توجه بوده و خواهد بود.
6-2( تاسیسات نفتی دور از ساحل

صنعت »offshore« ایران و کشورهای همسایه برای بهره برداری از مخازن مشترک 
نفت و گاز در خلیج فارس و دریای خزر قطب اقتصاد و تزریق کننده انرژی بخش اعظمی از 
صنایع در سطح جهان است. بعد از انقالب اسالمی و خروج خارجی ها، بسیاری از 
فارغ التحصیالن دانشگاه های صنعتی کشور جذب این صنعت دریایی شده و این مسأله 

پیوند مستحكمی را بین مردم و دریا فراهم آورده است.
7-2( صنایع ساخت کشتی و قطعات مربوطه

اگرچه کشور ما بعد از انقالب اسالمی راهبرد مشخصی را در بخش ساخت و تعمیرات 
کشتی پیروی نكرده است، ولی استراتژیك بودن صنعت کشتی سازی و تعمیرات کشتی و 
سكوهای حفاری و قطعات مربوطه حجم عظیمی از نیروی کار متخصصین ایرانی را با دریا 

پیوند می دهد.
8-2( بندرداری و شرکت های کارگزار ترابری دریایی

اپراتورهای بندری و شرکت های کارگزار ترابری دریایی که تعدادشان از نظر صدور مجوز 
از 70 شرکت تجاوز کرده و از نظر فعالیت  باالی 70 شرکت را از آن خود نموده، گستردگی 

پیوند مردم با دریا و بندر را نشان می دهد.
9-2( لوله گذاری در دریا

تخصص ویژه ای است که ایرانی ها بعد از جنگ تحمیلی عراق به آن پرداخته و هم اکنون 
نه تنها در ایران بلكه صادرکننده خدمات در کشورهای منطقه و ونزوئال هستند.

3( سیادت دریایی و نیروهای رزمی
متحدان  و  جنگی  آمریكا  ناوگان  حاضر  حال  در 

اروپایی اش سوریه را محاصره کرده اند. از سوی دیگر روسیه نیز با اعزام ناوگان جنگی به 
منطقه به نحوی دنبال نشان دادن قدرت رزمی خود در جهان است که از طریق دریا به 
منصه ظهور می رسد.بنابراین داشتن مرزهای طویل دریایی برای جمهوری اسالمی ایران 
تنها یك فاکتور اقتصادی نیست، بلكه سیادت دریایی کشور ما را نشان می دهد. نیروهای 
رزمی دریایی کشور ما چه در منطقه و چه سفرهای بین المللی در اقیانوس های دور و 

سواحل شمالی دریای خزر به نحوی پیوند رزمی خود را با دریا نشان می دهند.
خیلی از اساتید دانشگاه  معتقدند که همسایه های ایران تنها کشورهایی نیستند که در 
جغرافیای دوران دبستان و دبیرستان معرفی می شوند. ایران از طریق دریا با تمامی 
کشورهای جهان همسایه است؛ لیكن قدر این پتانسیل را خوب ندانسته و اجازه داده ایم 
دیگران ناوگان رزمی خود را به منطقه ما بیاورند؛ چرا ما ناوگان رزمی نداشته باشیم که به 

مناطق دوردست جهان بفرستیم.
4( مراکز آموزش، پرورش و تحقیقات دریایی و انجمن های مردم نهاد

این مراکز نیز با دادن آموزش های حرفه ای و آکادمیك نه تنها نیروی انسانی ایرانی را آماده 
پیوند با دریا می کنند، بلكه با ساخت  و راه اندازی کشتی های تحقیقاتی دنبال شناخت 
جریان های اقیانوسی، هواشناسی دریایی و حتی سفر محققان ایران به قطب شمال و 
جنوب کره زمین هستند. نهادینه شدن پیوند مردم با دریا از طریق آموزش، پرورش و 

تحقیقات و انجمن های مردم نهاد دریایی صورت می گیرد.
رهیافت حاصل از این پیوند چه ظرفیت ها و قابلیت هایی می خواهد؟

1- طبیعی است که اول باید کارهای فرهنگی انجام دهیم. باید در سطح خانواده ها، 
مدارس، دبیرستان ها و دانشگاه ها کارهای فرهنگی مناسبی صورت گیرد. بسیار بجاست 

که این مسوولیت به NGOها داده شود تا برنامه ریزی و نظارت درازمدت داشته باشد.
به عنوان مثال عرضه غذاهای دریایی در نمایشگاه های مرتبط، آموزش چگونگی پخت 
ماهی و میگو بدون آنكه بوی نامطبوع آن در آشپزخانه های open مناطق شهری دافعه 
ایجاد کند، نحوه پخت انواع آبزیان و بی ضرر بودن پروتئین دریایی می تواند از اقدامات اولیه 

پیوند خانواده با دریا باشد.
2- مدیران بخش دریایی را باید »دریامحور« انتخاب کرد. اگر تفكر دریامحور در مدیران 
کالن نباشد نتوانسته ایم ظرفیت الزم را برای پیوند مردم با دریا تامین کنیم. تمامی وزرای 
راه و ترابری بعد از انقالب غیردریایی بوده اند. در حال حاضر نیز ضرورت دارد تا عالوه بر 
آنكه از معاونت های وزیر راه و شهرسازی باید افراد باسابقه دریایی باشد، مشاورین ارشد دریایی 

نیز در سطح وزارتخانه حضور فعالی داشته باشند.
3- سیاست غلط گذشته ما در جهت آبادانی و توسعه شهرها در مرکز کشور باید تغییر کند. 

ببینید، بنادر و جزایر ما جزو محروم ترین نقاط کشور هستند؛ بالعكس همسایه، که در 
جنوب خلیج فارس، در شمال دریای خزر، در جنوب دریای عمان و در ترکیه 

آبادترین شهرها در کنار آب  هستند. سیل جمعیت و مردم از مرکز 
کشور باید در دراز مدت به کنار آب انتقال داده شود. این 

امر یك سیاست  طوالنی مدت و پایدار الزم 
دارد.
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نقش انجمن ها در توسعه پایدار و 
اشاعه فرهنگ دریایی در کشور

   علیرضا کبریایی، رییس هیات مدیره انجمن مهندسی سواحل و سازه های دریایی 
ایران

برخورداری از 5800 کیلومتر طول سواحل در شمال و جنوب کشور، جابه جایی حدود 90 درصد 
مبادالت تجارت جهانی از طریق دریاها و کشتیراني، وجود بیش از 200 بندر بزرگ و کوچك در نوار 
ساحلی، رفع مشكالت فني و اجرایی احداث انواع سازه هاي ساحلي و فراساحلي و عدم آشنایی مردم با 
فرهنگ دریایی و اهمیت سواحل و دریا سبب شد تا جمعی از اساتید و متخصصین دریایی کشور اقدام به 
تاسیس انجمن مهندسی سواحل و سازه های دریایی ایران کنند. درخواست تاسیس انجمن علمی - 
مهندسی سواحل و سازه های دریایی در سال 1390 از سوی سازمان بنادر و دریانوردی به وزارت علوم، 
تحقیقات و فناوری ارسال و در سال 1391 مجوز تاسیس انجمن صادر شد. با توجه به گذشت کمتر از 
یك سال از تاسیس انجمن، این مجموعه جایگاه مناسبی میان اعضای هیات علمی و عالقه مندان عرصه 
سواحل و سازه های دریایی یافته است، به گونه ای که بیش از 350 عضو پیوسته و وابسته دارد. هدف 
کلی از تاسیس این انجمن گسترش، پیشبرد و اعتالي علمي جامعه دریایی کشور، ارتقاي کیفي 
نیروهاي متخصص و بهبود بخشیدن به امور آموزشي و پژوهشي است که در این ارتباط برنامه 
راهبردی انجمن توسط اعضای هیات مدیره در حال تدوین است. در برنامه راهبردی به مواردی 
همچون ارتقاي کیفي نیروهاي متخصص و بهبود بخشیدن به امور آموزشي و پژوهشي، ایجاد 
بسترهای الزم جهت انجام تحقیقات علمي و کاربردي در سطح ملي و بین المللي، ترویج و ارتقای 
اخالق مهندسي در حوزه مهندسي سواحل و سازه هاي دریایي، حمایت از پژوهشگران، متخصصان 
و نوآوري هاي علمي و فن آوري و ارتقای آگاهي عمومي و اشاعه فرهنگ دریایي در راستاي توسعه 
پایدار در مناطق ساحلي در اهداف اشاره شده است. با توجه به اینكه انجمن های علمی، 
مجموعه های غیردولتی و مردم نهاد هستند، می توانند نقش موثری در ارتقای فرهنگ دریایی 
داشته و با همكاری یكدیگر برنامه هایی راهبردی در راستای اشاعه این فرهنگ ارایه کنند. 
همانگونه که اشاره شد، این انجمن افق اهداف خود را فراتر از حد معمول در نظر گرفته و ارتقای 
آگاهی عمومی و اشاعه فرهنگ دریایی را در راستای توسعه پایدار انجام خواهد داد؛ توسعه پایدار 
به مفهوم توانایی بشر به توسعه برای رسیدن به نیازهای امروز به گونه ای که نسل آینده نیز توانایی 
توسعه برای رسیدن به نیازهای خود را داشته باشند. این مهم می تواند با آشنایی عموم مردم در 
طریقه استفاده صحیح از فرصت ها و منابع دریایی و محیط زیست و ظرفیت های دریا در تامین نیازها 
صورت پذیرفته و کمك بسزایی در حفظ سواحل و دریاهای کشور برای آیندگان انجام دهد. از برنامه های 
این انجمن جهت توسعه پایدار و اشاعه فرهنگ دریایی می توان به همكاري با نهادهاي اجرایي، علمي و 
پژوهشي در زمینه ارزیابي و بازنگري و اجراي طرح ها و برنامه هاي مربوط به امور آموزش و پژوهش، 
برگزاری دوره های آموزشی کوتاه مدت، چاپ کتب و نشریات مرتبط، تهیه برنامه های چندرسانه ای 
آموزشی و تهیه بروشور، پوستر و کتابچه های مخصوص برای سنین مختلف اشاره کرد که این امور با 

برنامه ریزی و مشارکت انجمن ها و ارگان های دریایی کشور امكان پذیر خواهد بود. 
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ارزش و اعتبار دریا و نقش آن در زندگی روزمره مردم و تاثیرپذیری آن بر اقتصاد 
کشورهایی که صاحب دریا هستند بر هیچكس پوشیده نیست، که بر این اساس اهداف 
اقتصادی، سیاسی و نظامی را به دنبال دارد. موفقیت در هر یك از اهداف یادشده بستگی 
تام به نحوه به کارگیری صحیح و موثر ابزار و تجهیزات، نیروی انسانی و مقررات و قوانین 

وابسته دارد.
کشور جمهوری اسالمی ایران با دارا بودن حدود 2800 کیلومتر خط ساحلی و دسترسی 
به دریای خزر و خلیج فارس و همچنین دسترسی به اقیانوس هند و وجود کریدور شمالی، 
جنوبی و ارتباط کشورهای آسیای میانه با خلیج فارس از طریق این کریدور از مزیت های 

حیاتی حوزه دریایی برخوردار است که از بابت اقتصادی و صنایع دریایی اهمیت دارد.
یكی از راه های اصلی و مهم پیوند بین مردم و دریا احداث و توسعه صنایع دریایی در 
سواحل شمالی و جنوبی کشور است که همواره با موانع و تنگناهایی رودررو بوده، به رغم 
اینكه سرمایه گذاری های انجام شده تا حدی در این صنعت اثرگذار بوده، لیكن طرح ها و 
برنامه های اجرایی باوجود تالش ها و فعالیت ها در مواردی به نتیجه غایی نرسیده است که 
علل عمده آن را می توان فقدان سیاستگذاری هماهنگ و عدم وجود استراتژی مشخص 

و معین ذکر کرد.
نیروی انسانی یكی از عوامل و فاکتورهای مهم در صنایع دریایی به خصوص صنعت 
کشتی سازی است که به عنوان یكی از مهم ترین عناصر صنایع دریایی کشور می توان 
مطرح کرد. این صنعت یكی از محورهای مهم و بااهمیت در اشتغال زایی و توسعه بنادر 
تجاری کشور به عنوان مدخل اصلی ورود و خروج کاال به کشور مطرح است که در این بین 
نقش کشتیرانی ها نشان دهنده میزان نقش این صنعت دریایی در اقتصاد کشور محسوب 

می شود.
از دیگر نقش های پیوند بین مردم و دریا موضوع خدمات پشتیبانی و لجستیكی دریایی 

شامل: حمل ونقل دریایی، خدمات بندری و جابه جایی مسافر دریایی است.
با توجه به اینكه حدود 95درصد تجارت بین الملل از طریق حمل ونقل دریایی انجام 
می پذیرد، لذا پیشرفت های اخیر در صنعت کشتی سازی، استقرار تجهیزات پیشرفته 
لجستیكی در بنادر و استفاده از کانتینر ها جهت سهولت در حمل ونقل کاال، کاربرد 

حمل ونقل دریایی بین قاره ای را هدف قرار داده است.
با عنایت به اینكه حمل ونقل دریایی برگرفته از نیاز به مصرف کاالهای متنوع در اقصی 
نقاط جهان است، لذا امروزه کاهش هرچه بیشتر در هزینه ها و ارزش افزوده نیز باید در 
نظر گرفته شود که این خود مفهوم جدیدی در حمل ونقل دریایی به نام 
لجستیك دریایی را بیان می دارد که حمل ونقل دریایی تنها یكی از 

موارد مطرح در بحث لجستیك دریایی است.
چنانچه پیوند بین مردم و دریا محقق شود، 
یكی از ثمرات آن همگرایی 
نقل  حمل و

دریایی و لجستیك دریایی است که تا حد زیادی به یكپارچگی و تلفیق روش های 
گوناگون حمل کاال منتهی می شود. اساس و پایه لجستیك دریایی در واقع مفهوم 

یكپارچگی قرابت و نزدیكی مردم با دریا است.
خدمات بندری نقش مهم و اساسی در پیوند بین مردم با دریا ایفا می کند که نكته برجسته 
آن ایجاد زمینه یكپارچگی در به کارگیری تجهیزات مدرن و پیشرفته بندری است که 
به منظور ایجاد یكپارچگی، اپراتورهای بندر باید توسعه و به کارگیری تكنولوژی های 
پیشرفته اطالعات و ارتباطات، ظرفیت های ارتباطی، تسهیل یكپارچگی بین روش های 
حمل در بندر، مهیا کردن خدمات دارای ارزش افزوده و برنامه ریزی موثر را در نظر 

بگیرند.
اگر فرایند یكپارچگی بین مردم و دریا از باب استفاده از دریا و مواهب آن موفقیت آمیز 
باشد، منجر به افزایش بهره وری در انواع عملیات در شرکت های حمل ونقل و همچنین 

اپراتور ترمینال ها می شود.
اهمیت خدمات لجستیك دریایی و استفاده موثر و صحیح از دریا توسط آحاد مردم تنها 
محدود به حمل ونقل کاال و تجارت نبوده و مسافرت دریایی و لجستیك مسافری دریایی 
نیز در اقتصاد کشور های دریایی با جاذبه های توریستی از محورهای اصلی محسوب 

می شود، زیرا بخش عمده سفرهای دریایی در ردیف سفرهای توریستی قرار می گیرند.
با توجه به اینكه ایران یك کشور دریایی محسوب می شود که تقریباً 30 درصد از مرزهای 
آن را مرزهای آبی تشكیل می دهد که در شمال و جنوب کشور گسترده اند و آب و هوای 
متفاوتی در طول سال دارند و نیز دارای 37 جزیره در خلیج فارس هستند که از نظر 
جاذبه های گردشگری منحصربه فرد است، لذا با توجه به اینكه حجم سفرهای گردشگری 
دریایی بستگی تام به تسهیالت و امكانات و زیرساخت های تفریحی و لجستیكی دارد، 
می توان با برنامه ریزی صحیح و اصولی در جهت توسعه زیرساخت های لجستیكی و 
رفاهی، این تقاضا را چندین برابر افزایش داد که در این صورت عالوه بر ایجاد اشتغال و 
توسعه اقتصادی و اجتماعی مناطق ساحلی و محرومیت زدایی، تاثیر قابل توجهی در 

افزایش تولید ناخالص داخلی کشور خواهد داشت.
به طور اعم می توان پیوند بین دریا با مردم را در موارد ذیل بیان کرد:

1- توسعه صنایع دریایی به خصوص کارخانجات کشتی سازی در سواحل شمالی و جنوبی 
کشور

2- توسعه حمل ونقل دریایی به موازات توسعه صنایع دریایی
3- توسعه و پیشرفت در تجهیزات لجستیك بندری

4- توسعه فیزیكی و تجهیزاتی لجستیك دریایی در مقوله صنایع فراساحلی و مسافری 
دریایی

5- ارتقای سطح گردشگری دریایی با استفاده از روش های مدرن و ایمن لجستیك 
دریایی 

توسعه پایدار، فرآیند تغییری است در استفاده از منابع، هدایت سرمایه گذاری ها، 
سمت گیری توسعه فناوری و تغییری نهادی است که با نیازهای حال و آینده سازگار باشد 
که جنبه ای از توسعه انسانی و در ارتباط با محیط زیست و 

نقش صنایع دریایی  در   پیوند 
دریا با مردم

      حسن رضا صفری- رئیس هیات مدیره 
انجمن مهندسی دریایی ایران
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   محمدسعید سیف- دبیر انجمن مهندسی 
دریایی ایران

به طور کلی فعالیت ها و اقدامات انجمن ها برای رفاه حال 
مردم و تسهیل در فراهم آوردن نیازهای زندگی آنها 
است. این امر ناشی از ماهیت ذاتی به شكل گیری 
انجمن ها است. به عبارت دیگر، هدف اصلی مردم از 
اجتماع و ایجاد یك تشكل مردمی این است که بتوانند 
نقطه نظرات، نیازها و پیشنهادات خود را به صورت 
جمعی مطرح و دنبال کنند. بنابراین انجمن مهندسی 
دریایی ایران و دیگر تشكل های مردمی، باید ارتباط 
جدی با جامعه دریایی داشته و بتواند آنها را نمایندگی و 
پیگیری کند.  را  آنها  حل دغدغه ها و مشكالت 
خوشبختانه این امر در فعالیت های انجمن مهندسی 
دریایی ایران تا حد زیادی محقق شده و اعضای حقیقی 
و حقوقی انجمن با حضور آنها تشكیل و مسایل 
حوزه های تخصصی مختلف به بحث گذاشته می شود. 
بر این اساس شاید تحقق اهداف انجمن چالش اصلی را 
نه ارتباط با مردم بلكه ارتباط با قوه مجریه دانست. 
متاسفانه هنوز جایگاه تشكل های تخصصی و نقش آنها 
در نظام اجرایی و قانونگذاری کشور به میزان شفاف 
ترسیم نشده است. این موضوع باعث شده که مدیران به 
صورت سلیقه ای عمل کرده و ارتباط مناسبی که 
می تواند در قالب انجمن ها بین مراکز دولتی و مردم 
شكل گیرد، ایجاد نشود. امیدواریم مراکز و سازمان های 
دولتی بیش از پیش به این امر توجه قایل شده و چه در 
تصمیم گیری ها و چه در ارزیابی عملكردها، همكاری 
مناسب تری با تشكل های تخصصی که نماینده جامعه 

دریایی هستند، داشته باشند.
مسلما ارتباط عمیق و جدی سازمان ها و مراکز دریایی 
با مردم فواید و نتایج بسیاری به دنبال خواهد داشت. 
مهم ترین این نتایج را می توان وارد شدن توان بخش 
غیردولتی و عامه مردم در توسعه و پیشرفت بخش 
دریایی دانست. به عبارت دیگر، در صورت خارج شدن 
دولت از موضوع رقابت با بخش خصوصی و جلب 
همكاری آنها، بسیاری از اهداف بخش دریایی با 
سرمایه گذاری ها و حضور بخش خصوصی محقق 
خواهد شد. متاسفانه طی سال های گذشته بسیاری از 
دستگاه های دولتی کمتر اینگونه عمل کرده اند و یا خود 
را در رقابت با بخش خصوصی و مردم تصور نموده اند و یا 
نظر  به  را  در خوشبینانه ترین حالت درک خود 
صاحبنظران و جامعه دریایی ارجحیت داده و طبیعتا 
مشارکت و همراهی آنها را از دست داده اند. انجمن 
دریایی ایران به نمایندگی از صدها عضو حقیقی امیدوار 
است بتواند حلقه ارتباطی مناسبی برای رفع معضالت 
فوق باشد و امیدواریم در این راستا دولت جدید و 
مجلس زمینه ها و شرایط الزم مشارکت را فراهم 

آورند.

انعکاس نظرات، نیازها و 
پیشنهادات مردمی به دولت، از 
وظایف اصلی انجمن هاست

نسل های آینده است.
توسعه پایدار به عنوان یك 
فرآیند که الزمه بهبود و 
اساس  است،  پیشرفت 
رفع  و  وضعیت  بهبود 
و  اجتماعی  کاستی های 
فرهنگی جوامع مختلف به 
شمار می رود و باید موتور 
محرکه پیشرفت متعادل و 
اقتصادی،  هماهنگ 
اجتماعی و فرهنگی تمامی 
جوامع و به ویژه کشورهای 

در حال توسعه باشد.
وضعیتی  پایدار  توسعه 
است که در آن مطلوبیت و 
امكانات موجود در طول 
زمان کاهش نمی یابد و به 
توانایی اکوسیستم ها برای 
آینده  در  کارکرد  تداوم 
نامحدود مربوط می شود، 
بدون آنكه به تحلیل منابع 
و یا بار بیش از حد منابع 

منجر شود.
شرایطی  پایدار،  توسعه 
است که در آن سیستم های 
اجتماعی و طبیعی با هم و 
به شكل نامحسوس کار 

می کنند.
که  اهمیتی  به  توجه  با 
توسعه پایدار در جهت رشد 
و اعتالی کلیه فعالیت ها 
فعالیت های  من جمله 
دریایی دارد، لذا انتخاب 
سازمان  امسال  شعار 
دریانوردی  بین المللی 
جهانی  روز  در   IMO
عنوان  تحت  دریانوردی 
نقش  پایدار،  »توسعه 
ارگان های دریایی کشور«

 Sus ta inab le (
 .Development
 s ’I M O
Contribution( قطعاً 
با توجه به ارزش و اهمیت 
توسعه پایدار و نقش آن در 
ارگان های دریایی کشور 

انتخاب شده است. 
روز جهانی دریانوردی و 
هفته  مراسم  برگزاری 
دریانوردی در کشور با شعار 
واصله از سازمان بین المللی 
دریانوردی بر همه دریاییان 

مبارک باد.
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تاثیر گذاری شگرف صنایع دریایی 
بر زندگی مردمان ساحل نشین 

        حمید رضاییان اصل - مدیر عامل شرکت  کشتی سازی  و صنایع 
فراساحل ایران )ایزو ایکو (

همجواری استان هرمزگان با دریای خلیج فارس و عمان، اثرات قابل توجه 
اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي بر زندگی مردم استان داشته است. 

بخش عمده اي از معیشت مردم این استان به طور مستقیم و غیرمستقیم از سوي 
دریا است، به گونه اي که دریا منبع حیات اقتصادي آنان را تشكیل می دهد. این 
منبع اقتصادي و گسترش آن باعث ایجاد مشاغل متعدد شده که شامل انواع 
فعالیت های صیادي، شناورسازی و تعمیرات شناورها، ساخت و تعمیر صنایع 
فراساحلی، صادرات و واردات کاالهای مختلف از طریق بنادر، صنعت گردشگری 

و ... است. 
پتانسیل ها و ظرفیت های موجود در منطقه از جمله ساخت شناورها و 
زیرساخت های تفریحی دریایی منجر به توسعه و پیشرفت همزمان دو صنعت 
دریایی و گردشگری خواهد شد. توسعه صنایع دریایی ایجاد مشاغل مستقیم و 
غیرمستقیم را در پی خواهد داشت و ساخت و تعمیرات تجهیزات صنایع 
گردشگری دریایی نیز سبب ایجاد مشاغل مناسب و همچنین استفاده بهینه از 
دریا به طور مستقیم خواهد شد.بدون شك دریای عمان و خلیج فارس دروازه 
ارتباطی استان هرمزگان با کشورهای همسایه منطقه بوده و اهالی استان با 
استفاده از این موقعیت جغرافیایی به تعامل و ارتباط بیشتر با دیگر کشورها 
)کشورهای عربی، آسیای شرقی، آفریقا و اروپایی و ...( می پردازند. این امر موجب 
شده است که دریا بر فرهنگ استان نیز تاثیرگذار باشد. این برونگرایی و ارتباط 
مستمر تاثیری است که بر رفتارهای اجتماعی نیز قابل مشاهده است، سفرهای 
دریایی از یك سو حمل ونقل تجهیزات را به همراه داشته که توانسته است 
نشانه هایی از فرهنگ ایران را نیز تا نقاط دور جهان ببرد و میراثی فراتر از مرزها 
برای ایرانیان خلق کند و از سوی دیگر دستاوردهای کشورهای دیگر نیز وارد 
فرهنگ اهالی این استان شده و به میراث های مادی و غیرمادی این مناطق رنگ 
و بویی دیگر بخشیده است.در یك نمود صنعتی می توان به رشد و شكوفایی 
صنعت ساخت شناورهای چوبی اشاره کرد که امروزه به صنعت بزرگ ساخت 
شناورهای اقیانوس پیما تبدیل شده است که می تواند پاسخگوی نیازمندی های 
کشور در این زمینه باشد. امید است این صنعت با حمایت مسووالن مرتبط کشور 

به پویایی و کارآفرینی بیشتر دست یابد. انشاءا...

دریای مازندران و 
حمل ونقل دریایی

     بهزاد الصفی- کارشناس ارشد حمل و نقل 
و مدیریت دریایی از دانشگاه انتورپ بلژیک 

 کارشناس اداره کل بنادر و دریانوردی استان 
هرمزگان 
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دریای مازندران به نام های دریای خزر 
و دریای کاسپین مشهور بوده و 
همچنین به کوچک ترین دریای 

خودکفای کره زمین نیز معروف است. 
این دریا در بین دریانوردان »دریای 

دیوانه« )Mad Sea( قلمداد 
می شود و علتش بروز توفان های 

سهمگین دریایی در آن است. این 
دریاچه که بزرگ ترین دریای بسته 

جهان نیز محسوب می شود، در حدود 
380 هزار کیلومتر مربع وسعت دارد و 

5 کشور ایران، ترکمنستان، روسیه، 
قزاقستان و آذربایجان در اطراف آن 
واقعند. این دریا در حدود 50 میلیارد 

بشکه ذخیره نفت خام و در حدود 
257 میلیارد فوت مکعب گاز طبیعی 
ذخیره دارد که به طور کلی دارنده 4 

درصد ذخیره نفت و گاز جهان است و 
برای نخستین بار نفت آن در سال 

1923 میالدی در باکوی آذربایجان 
کشف شد. 90 درصد خاویار جهان در 

این دریاچه و از بهترین نوع در دنیا 
است و با توجه به قیمت زیاد آن که در 
حال حاضر هر کیلو 14000 دالر ارزش 

دارد، به »مروارید سیاه« در جامعه 
جهانی معروفیت خاصی دارد و کشور 
روسیه بزرگ ترین کشور صادرکننده 

خاویار جهان به شمار می آید. از 
مشهورترین بنادر این دریا می توان به 

بنادر آکتائو قزاقستان، باکو 
آذربایجان، آستاراخان و ماخاچ کاال 

روسیه، کراسنودسک )ترکمن باشی( 
ترکمنستان و نیز انزلی )به عنوان بندر 

آزاد ؛ Free Port(، امیرآباد 
)تاسیس سال 1382(، بندر نفتی نکا، 

آستارا )نخستین بندر ساخته شده 
ایران توسط بخش خصوصی که در 

بهار سال 1392 افتتاح شد( اشاره کرد 
که کشتی های تجاری و مسافری در 

آنها تردد می کنند. دریای خزر که 28 
متر از سطح آزاد دریاها پایین تر است، 
از طریق رود ولگا به دریای سیاه، اروپا 

و دریاهای آزاد مرتبط بوده و در آن 
575 نوع گیاه، 1300 گونه جانور و 

850 نوع ماهی وجود دارد. طی 
سالیان گذشته طرح اتصال دریای 

خزر به خلیج فارس بر اساس الگوی 
کانال پاناما مطرح بوده که شهر 

جاسک در بندرعباس را به بندر نکا 
در شمال به طول 1500 کیلومتر و با 

هزینه 7 میلیارد دالر متصل می کند 
که موافقان و مخالفانی را به همراه 

دارد.
    بزرگ ترین ترمینال نفتی ایران در جزیره   بندر نکا در ساحل دریای خزر                    

خارگ استان بوشهر

يكی از ويژگی های 
دريای خزر اين است 
كه عمق آن از جنوب 

به شمال كاهش 
می يابد، به نحوی كه 

صرفا كشتی هايی با 
سايز 5 الی 7 هزار تن 

DW قابلیت 
دريانوردی در آن را 
دارند، در صورتی كه 

در درياهای آزاد 
بزرگ ترين كشتی ها با 

 DW سايز 550 هزار تن
در حال فعالیت هستند

پس از فروپاشی شوروی در آغاز دهه 90 میالدی و ظهور کشورهای تازه به استقالل رسیده، موضوع 
مهم و تا حدی چالش برانگیز میزان مالكیت کشورهای دریای مازندران بر آب ها و منابع سرشار آن 
مطرح شد که از لحاظ ادبیات دیپلماتیك به »رژیم حقوقی دریای خزر« ملقب شد و همچنان ابهامات 
و عدم توافقاتی بر این موضوع وجود دارد.  ایران بر اساس قرارداد ترکمنچای در سال 1828 میالدی از 
هرگونه فعالیت کشتیرانی جنگی و تجاری در دریای خزر محروم شده بود که در سال 1918 این 
محدودیت ملغی شد. در این راستا شرکت کشتیرانی دریای خزر که وابسته به شرکت کشتیرانی 
جمهوری اسالمی ایران )IRISL( است، به عنوان بزرگ ترین شرکت کشتیرانی دریای خزر در حال 
حاضر )تابستان 1392( دارای 19 فروند کشتی با ظرفیت 85 هزار تن Dead Weight  و پرچم 
کشورمان را در پهنه آب های این دریای مهم به اهتزاز درمی آورد. یكی از ویژگی های دریای خزر این 
است که عمق آن از جنوب به شمال کاهش می یابد، به نحوی که صرفا کشتی هایی با سایز 5 الی 7 هزار 
تن DW قابلیت دریانوردی در آن را دارند، در صورتی که در دریاهای آزاد بزرگ ترین کشتی ها با سایز 
550 هزار تن DW در حال فعالیت هستند. چالش کم بودن عمق دریای خزر در سواحل آن باعث عدم 
امكان بهره گیری از کشتی های بزرگ شده و بالطبع حمل کاال ها با اینگونه کشتی ها از مزیت »اقتصاد 
مقیاس« و یا همان »Economy of Scale  « بی بهره است. این چالش مخصوصا بر صادرات نفت 
خام کشورهایی نظیر ترکمنستان اثری منفی گذاشته است، چراکه انتقال نفت خام با کشتی های سایز 
کوچك چندان صرفه اقتصادی ندارد. با توجه به اینكه کشورهای آسیای میانه محصور در خشكی 
)Land Lock( هستند، جهت صادرات نفت خام خود به بازارهای جهانی قراردادی تحت عنوان 
»معاوضه نفت خام« که اصطالحا »SWOP« نام دارد را با کشورمان طی سال های گذشته منعقد 
کرده اند که به عوض احداث خط لوله نفت از پاالیشگاه های خود به سواحل ایران در خلیج فارس )در 
حدود 2500 کیلومتر(، ایران نفت آنها را در پایانه نفتی بندر نكا تحویل و به مصرف پاالیشگاه های 
نزدیك به نكا شامل پاالیشگاه های تهران و تبریز رسانده و مابه ازای آن را از نفت خام تولیدی خود در 
جنوب کشور از طریق ترمینال نفتی جزیره خارگ به بازارهای جهانی ارسال کرده و جهت این عملیات 
انتقالی به ازای هر تن 2 الی 8 دالر هزینه SWOP از کشورهای مذکور دریافت می کند که متاسفانه 
طی سالیان اخیر این درآمد ارزی دچار چالش های سیاسی و اقتصادی شده و گاهی توقف می یافت.طی 
سالیان اخیر ساخت خط لوله نفتی باکو – تفلیس – جیحان که نفت خام صادراتی دریای خزر متعلق 
به کشور آذربایجان را از طریق کشور گرجستان به بندر جیحان ترکیه در سواحل مدیترانه انتقال 
می دهد، از ابعاد سیاسی – اقتصادی مورد توجه کشورهای منطقه بوده است. ایران همواره این مسیر را 
جهت انتقال نفت دریای خزر به بازارهای جهانی غیراقتصادی قلمداد کرده و خواستار احداث خط لوله 
نفتی مذکور از شمال غربی کشورمان - که نسبت به مسیر قبلی نزدیك تر است- بود که به دالیل 
فشارهای سیاسی آمریكا عملی نشد.ایران در سال 2001 میالدی با کشورهای روسیه و هند 
  International North – South« که مخفف INSTC توافقنامه ای به امضا رسانید که به
Transit Corridor « و به معنی کریدور ترانزیتی بین المللی شمال – جنوب است، معروف شد. 
این کریدور که یكی از 9 کریدور بین المللی ترانزیتی جهان است، کاالهای صادراتی هندوستان و به طور 
کلی جنوب شرقی آسیا را با کشتی به بندرعباس ایران منتقل می کند و سپس با قطار یا کامیون به بنادر 
شمالی ایران نظیر انزلی و امیرآباد و مجددا با کشتی به بندر آستاراخان روسیه و نهایتا با سیستم ریلی و 
یا جاده ای به اروپای غربی و هلسینكی فنالند انتقال می دهد که نسبت به مسیر کانال سوئز و دریای 
سرخ در حدود 30 درصد از لحاظ هزینه ای و 35 درصد از لحاظ زمان کمتر است. در حال حاضر 14 
کشور دیگر نیز به این توافقنامه ملحق شده اند و سال گذشته از این مسیر در حدود 8 میلیون تن کاال 
انتقال یافت. موفقیت این کریدور ترانزیتی به عواملی نظیر کاهش بوروکراسی های اداری، ورود به موقع 
کشتی، قطار و کامیون، مقررات آسان گمرکی و میزان سختگیری نهاد های امنیتی و حراستی در بازدید 

فیزیكی کانتینرها در طی مسیر بستگی دارد.
منابع:
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هشت میلیارد و هفتصد میلیون تنمیزان کلی تجارت دریایی جهان در سال 2012

صد و چهار فروندتعداد کل کشتی های جهان

پانصد و هفتاد و سه میلیون TEU کانتینرتعداد کل کانتینرهای تخلیه و بارگیری شده در بنادر جهان طی سال 2012

یک میلیون و پانصدهزار نفرتعداد کل دریانوردان جهان

سی و دو میلیون کانتینرتعداد کل کانتینرهای دریایی جهان

برابر با 7/2 درصد )سال قبل برابر با 4/1 درصد(نرخ رشد اقتصادی جهان در سال 2012

CMA CGM با ظرفیت 16000 کانتینربزرگ ترین کشتی کانتینری جهان

Osasis of the sea با ظرفیت 9000 نفر و با هزینه چهار میلیارد یورو بزرگ ترین کشتی مسافری جهان
)ساخته شده توسط فنالند(

شانگهای چین با عملکرد سی و یک میلیون و هفتصد هزار TEU کانتینر )از فعال ترین بندر کانتینری جهان
بین 4200 بندر در 195 کشور(

در حدود 50000 فروندتعداد شناورهای عبوری از تنگه هرمز به صورت ساالنه

HPH هنگ کنگ یا عملیات هفتاد و پنج میلیون کانتینر در سال 2012اولین پورت اپراتور کانتینری جهان

Vale Brazil با ظرفیت چهارصد هزار تنبزرگ ترین کشتی فله بر جهان

کره جنوبیبزرگ ترین کشور سازنده کشتی جهان

Hyundai با سهم 15 درصدبزرگ ترین شرکت سازنده کشتی جهان

Maersk Line با دارا بودن 453 فروند کشتی کانتینری با ظرفیت دو بزرگ ترین شرکت کشتیرانی کانتینری جهان
میلیون و صد هزار TEU کانتینر

فیلیپین با دارا بودن سیصد و پنجاه هزار دریانوردبزرگ ترین کشور تامین کننده دریانورد جهان

Nippon Kaiji Kyokai ژاپنبرترین موسسه رده بندی کشتی ها در جهان

ZPMC چین )با ساخت 1300 دستگاه گنتری کرین تاکنون(بزرگ ترین شرکت سازنده تجهیزات تخلیه و بارگیری بنادر

چین با سهم بازار 90 درصدبزرگ ترین کشور سازنده کانتینرهای دریایی

چین با عملکرد صد و سی و هشت میلیون کانتینر )25 درصد سهم بازار(برترین کشور جهان در زمینه دارا بودن فعال ترین بنادر

بندر رتردام هلند )با سیستم معروف AGV(بزرگ ترین بندر کانتینری اتوماتیک جهان

کنوانسیون SOLAS )مصوب سال 1974 میالدی(مهم ترین و پایه ای ترین کنوانسیون سازمان بین المللی دریانوردی

هند با سهم بازار 32 درصدبزرگ ترین کشور اوراق کننده کشتی ها در جهان

یونان با سهم بازار 16 درصدبزرگ ترین کشور دارنده بیشترین ناوگان کشتی جهان

پاناما )21 درصد کشتی های جهان در پاناما ثبت شده اند(برترین کشور دنیا در زمینه ثبت کشتی ها در جهان

صنعت دریایی بسیار شگرف انگیز، متنوع، پویا و اثرگذار است و کشور عزیزمان ایران شایسته 
رشد بیشتر در این زمینه می باشد. توسعه پایدار در زمینه دریایی مستلزم آن است که به مسایل 
زیست محیطی و استفاده صحیح و عادالنه از این موهبت الهی توجه ویژه ای مبذول گردد. در این 
قسمت از ماهنامه “بندر و دریا” و به منظور نشان دادن وسعت و گسترده فعالیت های دریایی 
نیم نگاهی به برترین های دریایی در سال 2012 که برگرفته از کتاب “توسعه دریامحور، مروری بر 
صنایع دریایی جهان” است و اخیرا به کوشش آقای بهزاد الصفی با استفاده از منابع معتبر 

بین المللی و داخلی تدوین شده و به تحریر درآمده است می پردازیم:

برترین های دریایی جهان 
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)P & Club( بزرگ ترین شرکت بیمه کشتی ها در جهانAmerican Club

آلمان – HSH Nord Bank با اعطای حدودا پنجاه میلیارد دالر وام در برترین کشور دنیا در زمینه اعطای تسهیالت مالی برای خرید کشتی
سال 2012

دانمارک- 12 درصد کشتی های کانتینری جهان متعلق به این کشور است.بزرگ ترین کشور دارنده کشتی های کانتینری دنیا

سنگاپور )با حجم عملیات سالیانه سی و سه میلیون تن( برترین کشور جهان در زمینه ارایه سوخت به کشتی ها با درآمد سالیانه پانزده میلیادر دالر

تنگه هرمز ایران با عبور هفده میلیون بشکه نفت خام توسط کشتی های مهم ترین تنگه دریایی جهان در عبور کشتی های نفتی
نفتکش

کانال پاناما به طول 75 کیلومترمهم ترین کانال دریایی ساخت بشر

Tonsberg نروژ با ظرفیت حمل 7000دستگاه خودروبزرگ ترین کشتی RO-RO جهان

چینبرترین کشور جهان در زمینه ساخت بنادر جدید و توسعه بنادر

کشتی موسوم به Malacamax با ظرفیت TEU 35000 )هنوز ساخته برترین کشتی کانتینری طراحی شده که امکان ساخت آن از لحاظ فنی در آینده وجود دارد
نشده است(

چینبزرگ ترین کشور جهان در زمینه واردات موتور کشتی

قطربزرگ ترین کشور صادرکننده LNG جهان با کشتی

Salvage هلندمهم ترین کشور دنیا در زمینه الیروبی های دریایی و عملیات

مهم ترین کشور دریایی جهان )بیشترین دفاتر شرکت های مرتبط با دریا و بندر با سابقه 
کهن کشتیرانی و ...(

انگلیس

مارکوپولوی ایتالیایی )سال 1271 میالدی(یکی از معروف ترین دریانوردان جهان

فیلیپین با دارا بودن 100 مرکز و فارغ التحصیلی ساالنه چهل هزار نفر دریانوردکشوری با دارا بودن بیشترین مراکز و آکادمی های آموزش دریانوردان

حادثه کشتی مسافری Costa Concordia در سواحل ایتالیا در اوایل یکی از مهم ترین حوادث دریایی سال های اخیر )ملقب به تایتانیک ایتالیایی(
سال 2012 با خسارت یک میلیارد دالر

عامل خطای انسانی با سهم 79 درصدیمهم ترین عامل حوادث در بنادر

حادث تصادم کشتی Atlantic Express در سال 1979 که دویست و بزرگ ترین آلودگی نفتی کشتی نفتکش در جهان
هشتاد و هفت هزار تن نفت وارد دریا در سواحل کشور ترینیداد و توباگو 

گردید.

حادثه کشتی تایتانیک در سال 1912 در مسیر انگلیس به آمریکا با 1500 تلخ ترین حادثه کشتی مسافری جهان
کشته

انفجار سکوی نفتی BP در خلیج مکزیک در سال 2010تلخ ترین حادثه نفتی در دریا برای حیات دریایی

بروز حادثه آتش سوزی در بندر دالیان چین که هنگام جداشدن کشتی نفتی یکی از بزرگ ترین حوادث آتش سوزی بنادر در سال های اخیر
سیصدهزار تنی از اسکله و نشت 15 تن نفت به وقوع پیوست و باعث تعطیلی 

بندر دالیان به مدت یک هفته شد

حادثه کشتی Amoco در سواحل انگلستان در سال 1978 با نشت 223 عمده ترین حادثه دریایی که بشر را به فکر الزام دوجداره کردن کشتی های نفتکش انداخت
هزار تن نفت خام به دریا و نیز حادثه کشتی نفتی Exxon Valdes در 

سال 1989 در آالسکا

سونامی فوکوشیمای ژاپن که منجر به حادثه انفجار نیروگاه اتمی شهر شد )با از خسارت بارترین سونامی های دریایی در سال های اخیر
خسارت صد و بیست و دو تا دویست و سی و پنج میلیارد دالر(

عملیات تروریستی 11 سپتامبر سال 2001مهم ترین حادثه تروریستی جهان که باعث تحولی در مسایل امنیتی بنادر و دریانوردی شد

تنگه ماالکا در آب های اندونزیمعروف ترین تنگه دریایی جهان در زمینه دزدی دریایی در زمان های قدیم

بلژیک – بندر آنتورپبزرگ ترین LOCK دریایی جهان به سبب اختالف سطح آب دریا

مازندران ایران )خزر(بزرگ ترین دریاچه سطح زمین

چین )که مورد اعتراض شدید جهانی نیز می باشد(بزرگ ترین شکارچی نهنگ و دلفین جهان
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تونل مانش بین فرانسه و انگلیس )موسوم به یکی از عجایب هفتگانه دنیای بزرگ ترین تونل زیردریایی جهان و به عنوان یکی از جاذبه های گردشگری دریایی جهان
مدرن(

آمریکا )این کشور در زمینه ساخت کشتی های تجاری فعالیت چندانی ندارد بزرگ ترین سازنده کشتی های جنگی جهان
و نیاز خود به کشتی های تجاری را از خارج تامین می کند و تمرکز خود را بر 

نظامی گری در دریا ها معطوف کرده است(

چین )این کشور برترین سازنده فوالد جهان با تولید ششصد و سی میلیون بزرگ ترین سازنده فوالد جهان برای کاربری در ساخت کشتی
تن فوالد در سال 2010 است(

بندر شنزن چین که هر دستگاه گنتری کرین آن به طور متوسط هر ساعت بهره ورترین بندر کانتینری جهان
120 دستگاه کانتینر تخلیه و بارگیری می کند

کشتی »وایکینگ سال« با ظرفیت پانصد و شصت و چهار هزار تن و با طول ظرفیت بزرگ ترین کشتی نفتی جهان
)ULCC 458 متر )کشتی های موسوم به

فنالند – نروژ – ایتالیاسه کشور برتر صاحب نام سازنده کشتی های لوکس مسافری دریایی )کروزهای مجلل(

بندر جبل علی که فرودگاه المکتوم به عنوان بزرگ ترین فرودگاه جهان در بندری که بزرگ ترین فرودگاه جهان در جوار آن می باشد
جوار آن می باشد.

شرکت Damen در هلندیکی از شرکت های صاحب نام سازنده شناورهای خدماتی )نظیر یدک کش و ...( در جهان

صاحب نام ترین کشور در زمینه ساخت تجهیزات مخابرات و رادار دریایی 
)Navigational Aids(

ژاپن

LNG روتردام هلند- این کشتی را که 110 متر طول و سازنده اولین کشتی نفتکش جهان با سوخت Trico یارد کشتی سازی
مجهز به موتور دوگانه سوز می باشد را در سال 2010 ساخت

شرکت MAN B&Wیکی از بزرگ ترین شرکت های سازنده موتورهای دیزل کشتی

)Admiral Law( انگلستانکشور پایه گذار اولین قانون دریایی در جهان

شرکت Lioyds لندناولین و معروف ترین بیمه گذار دریایی در جهان

ساخت 20 فروند کشتی کانتینری موسوم به Triple E توسط کشتی سازی بزرگ ترین قرارداد ساخت کشتی در جهان
Daewoo کره جنوبی برای خط کشتیرانی مرسک الین در سال 2011 به 

ارزش یک میلیارد و 900میلیون دالر

کشتی Utopia با هزینه یک میلیارد و صد میلیون دالر که توسط بزرگ ترین و لوکس ترین کشتی مسافری، مسکونی جهان که در حال ساخت است
کشتی سازی Samsung کره جنوبی

اولین خط کشتیرانی کانتینری جهان که بر اساس IT خدمات جدید و ابداعی را در 
وب سایت خود ارایه نمود، به نحوی که صادرکنندگان می توانند با مراجعه به پورتال 

الکترونیکی مربوطه کانتینرهای خود را بر روی کشتی های آن خط از قبل رزرو کنند و برای 
این کار نیاز به حضور فیزیکی آنها در دفتر کشتیرانی نبود

خط کشتیرانی مرسک الین

EMERA:Europe Middle East AGREEMENTیکی از مهم ترین کنوانسیون های خطوط کشتیرانی کانتینری جهان

سلیمان تاجر سیرافی که 400 سال پیش از مارکوپولو با کشتی به چین رفتیکی از نخستین دریانوردان ایران

روسیهبزرگ ترین کشور صادرکننده خاویار جهان 

انستیتو تحقیقات و پرورش خاویار آستاراخان روسیهبزرگ ترین و قدیمی ترین مرکز تحقیقات خاویاری جهان

چینبزرگ ترین کشور تولیدکننده ماهیان خاویاری در جهان

امام قلی خان سردار صفوی در سال 1622 میالدیمعروف ترین سرداری که به سلطه پرتغالی ها بر خلیج فارس پایان داد

خلیج فارس- در مسیر چین به اروپاجاده ابریشم دریایی

پالنگتون ها )ریزترین موجودات دنیای هستی( عجایب خلقتعمده ترین منبع غذایی بزرگ ترین جانور دنیا )نهنگ های 30 تنی با طول 12 متر(

سال 1870 میالدیاولین حفاری نفتی در دریای خزر

سال 1958 با حضور 80 کشور در ژنونخستین کنفرانس سازمان ملل در خصوص حقوق دریاها

مصب رودخانه گنگ در اقیانوس هند )ارتباط دریا با کشاورزی(یکی از غنی ترین سرزمین های کشاورزی دنیا
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کشور فیلیپین با دارا بودن 7100 جزیرهیکی از کشورهای جهان با بیشترین تعداد جزیره

رودخانه یانگ تسه چینبزرگ ترین عامل آلوده کننده اقیانوس آرام

مبلغ بیست و پنج میلیون دالر برای آزادسازی یک فروند سوپر نفتکش بیشترین میزان باج درخواستی دزدان دریایی سومالی برای آزادسازی یک فروند کشتی
عربستانی حامل دو میلیون بشکه نفت خام

پهن کردن سفره هفت سین در بستر دریا و نیز ساخت فرش دریایی در جدیدترین روش ابداعی ایران برای جلب توجه مردم به مقوله دریا
ساحل جزیره هرمز

رنگ های سیلیکونیبهترین نوع رنگ بدنه کشتی که باعث کاهش اصطکاک بدنه کشتی با آب می گردد

سال 2010- تعداد3748 فروند کشتی جدید با نود و شش میلیون تن GT در بیشترین رکورد عرضه کشتی در جهان صرفا طی یک سال
سال مذکور وارد چرخه حمل و نقل دریایی گردید و به یکباره 12درصد 

ظرفیت کشتی جهان را افزایش داد

ناو ارتش تارستان در بندر هرمز و سیراف در دوره ساسانینخستین دانشگاه های دریایی جهان

دانشگاه جندی شاپور خوزستان در دوره ساسانینخستین دانشگاه جهان که به تحقیق درمورد بیماری های دریایی پرداخت

)Sea Food( اروپا- ژاپن- آمریکابیشترین مصرف کنندگان غذاهای دریایی

هند – ویتنام – چینبزرگ ترین کشورهای تولیدکننده میگو در جهان

کانادا – چین-  روسیهبزرگ ترین کشورهای تولیدکننده ماهی در جهان

ایرانبزرگ ترین کشور تولیدکننده و صادرکننده میگو 

سنگاپور با درآمد سالیانه پانزده میلیارد دالربزرگ ترین کشور پرورش دهنده ماهیان آکواریومی

الک پشت منقار عقابی در خلیج فارس با قدمت دویست و هفتاد و پنج یکی از جذاب ترین الک پشت های دریایی جهان 
میلیون سال

آب دریا )استفاده های پزشکی از دریا(بهترین ماسک ضورت

پرورش نوعی ماهی که با شیشه شیر، شیر می خوردجدیدترین ابتکار چین در جذب توریست دریایی

دلفین که باهوش ترین موجود دریایی می باشدبهترین دوست آدم ها در دریا

مجارستان )به رغم عدم دسترسی به آب های آزاد و دریا(مهم ترین کشور در زمینه صنعت شیالت و علوم شیالتی

جزیره قشم ایرانبهترین مکان تولید صدف دریایی در ایران

کریستف کلمب اسپانیایی در سال 1492 میالدی با کشتیکاشف قاره آمریکا

توسط ماژالن اسپانیایی در سال 1521 میالدیاولین سفر دور دنیای انسان با کشتی

ستاره قطبی )نقش نجوم در دریانوردی(قدیمی ترین قطب نمای طبیعی در دریانوردی

نخستین طراح فلسفه ایجاد شرکت های طبقه بندی کننده و بازرسی بر ساخت و نگهداری 
کشتی ها 

ادوارد لویدز انگلیسی در سال 1760

خرید کل سهام P & O Port Operator به قیمت دو میلیادر و 700 بزرگ ترین و معروف ترین خریداری شرکت کشتیرانی در قرن حاضر
میلیون دالر توسط DP World در سال 2006

MOKPO کره جنوبی که 60 سال پیش فعالیت خود را در قالب هنرستان از معروف ترین دانشگاه های دریایی جهان
ماهیگیری آغاز کرد

بندر کنگ در 5 کیلومتری بندر لنگه هرمزگانمعروف ترین شهر دریانوردان و کشتی سازان ایران

بندر لنگه )مروارید در گذشته نقش استراتژیک امروزی نفت را در مهم  ترین مرکز صید و تجارت مروارید ایران
خلیج فارس داشته است(

دریادار دو البوکرک در سال 1507 میالدی که باعث سلطه 115 ساله پرتغال بر پایه گذار قلعه پرتغالی ها در جزیره هرمز
خلیج فارس گردید

هزینه سوخت کشتی که تقریبا 60 درصد هزینه عملیاتی کشتی ها را شامل عمده ترنی هزینه جاری کشتی ها 
می شود.

سال 2009- به میزان نوزده میلیارد و چهارصد میلیون دالر ضرر بر اثر رکود زیان ده ترین سال برای شرکت های کشتیرانی جهان
اقتصادی جهانی
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