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سياست هاي کلی نظام
 در خصوص پدافند غيرعامل

ابالغی از سوی مقام معظم رهبری)مدظله العالی(- 1386

، ارتقای پایدار مل و تسهیل مدیریت بحران  ، تداوم فعالیت ها ضرور ، کاهش آسیب پذیر یرمسلحانه که موجب افزایش بازدارندگ یرعامل که عبارت است از مجموعه اقدامات  کید بر پدافند  ت
در مقابل تهدیدات و اقدامات نظام دشمن م گردد.

، اختفای، استتار، فریب دشمن و ایمن ساز نسبت به مراکز جمعیت و حایز  یرعامل از قبیل انتخا عرصه ایمن، پراکنده ساز یا تجمیع حسب مورد، حساسیت زدای رعایت اصول و ضواب پدافند 
ه در طرح ها آمایش سرزمین و طرح ها توسعه آینده کشور. اهمیت به وی

، حساس و مهم و تجدیدنظر در این طبقه بند در صورت لزوم. سیسات حایز اهمیت به حیات  طبقه بند مراکز، اماکن و ت
یرنظام موجود و در دست اجرا بر اساس اولویت بند و امکانات حداکثر  سیسات حایز اهمیت نظام و  یرعامل )با رعایت اصل هزینه- فایده( در مورد مراکز، اماکن و ت  تهیه و اجرا طرح ها پدافند 

مین اعتبار مورد نیاز توس دولت. تا پایان برنامه ششم و ت
، میکروب و شیمیای یرمتعارف نظیر هسته ا یرعامل در برابر سالح ها   تهیه طرح جامع پدافند 

ه در مناطق مرز و حساس کشور. سیسات و شبکه ها ارتباط و مواصالت )با نظر نهاد مسوول در بند 13( در جهت بهره گیر پدافند از آنها به وی  دو یا چندمنظوره کردن برخ از مستحدثات، ت
، پیش بین آموزش ها متناسب در سطح عموم و عال و توسعه تحقیقات در زمینه  یردولت یرعامل در بخش دولت و   فرهنگ ساز و آموزش عموم در زمینه بکارگیر اصول و ضواب پدافند 

پدافند یرعامل.
یرعامل.  رعایت طبقه بند اطالعات طرح ها پدافند 

سیسات که وجود آنها الزام است و ممانعت از ایجاد مراکز  سیسات از شهرها و پیش بین تمهیدات ایمن برا آن دسته از ت سیسات پرخطر در مراکز جمعیت و خرو این گونه ت  ممانعت از ایجاد ت
سیسات پرخطر یا تعریف حریم آنها. جمعیت در کنار ت

. کید بر طراح و تولید داخل یرعامل با ت  حمایت الزم از توسعه فناور و صنایع مرتب با پدافند 
. ، مخابرات و رایانه ا  اصول و ضواب مقابله با تهدیدات نرم افزار و الکترونیک و سایر تهدیدات جدید دشمن به منظور حف و صیانت شبکه ها اطال رسان

یصالح برا تصویب و نظارت بر اعمال آنها.  یرعامل و پیشنهاد به مراجع  ، استانداردها و آیین نامه ها پدافند  ، برنامه ریز و تهیه ضواب  تعیین یا ایجاد نهاد در دولت برا تدوین، طراح
یرمترقبه در جهت  یرعامل و حواد   پیش بین ساز و کار الزم برا تهیه طرح ها مشترک ایمن ساز و ایجاد هماهنگ در سایر طرح ها و برنامه ها و مدیریت نهادها مسوول در دو حوزه پدافند 

هم افزای و کاهش هزینه ها.

با سالم و درود بر روح پرفتوح و بلند امام راحل، بنیانگذار جمهوری اسالمی ایران و آرزو توفیق در خدمتگزار 
به نظام مقدس جمهور اسالم تحت رهبر مقام عظما والیت و با گرامیداشت یاد و خاطره شهدا واالمقام 
کیدات و منویات  یرعامل را به تمام فعاالن و دست اندرکاران امر، با توجه به ت و تبریک هفته بزرگداشت پدافند 
یرعامل و با عنایت به موقعیت جغرافیای جمهوری اسالمی ایران در منطقه،  مقام معظم رهبری پیرامون پدافند 
یرعامل، امر الزم و ضرور است. از آنجا که توسعه پایدار و بالنده در سایه امنیت میسر  رعایت مالحظات پدافند 

می شود، شناخت تهدیدها و آسیب پذیری ها و افزایش توان بازدارندگی ملی از اهمیت خاصی برخوردار است.
یرعامل مکمل پدافند عامل )دفا عامل( و عاملی موثر در ارتقای توان دفاعی کش��ور اس��ت که کاهش  پدافند 
صدمات و خسارات به مراکز حیاتی، حساس و مهم را به دنبال دارد که از جمله اتخا و به کارگیری تدابیر و تمهیدات 
الزم در طراحی و اجرا پروژه ها بوده تا قابلیت دفاعی را در برابر بحران و تهدیدها به صورت سیستمی و با کمترین 
نیاز به نیروی انسانی افزایش داده و آثار و پیامدهای خسارت بار بحران را کاهش و امکان احیا و بازسازی را با هزینه 

کمتر و زمان کوتاه تر فراهم می آورد.
یرعامل، برگزاری دوره های آموزشی تخصصی با محوریت پدافند  تش��کیل اداره کل مدیریت بحران و پدافند 
یرعامل بنادر حیاتی شهید رجایی و  یرعامل در سازمان مرکزی و بنادر تابعه، انجام مطالعات مفهومی پدافند 
امام خمینی )ره( و حساس چابهار، بخش از اقدامات سازمان در این راستا بوده و برنامه ریزی جهت برگزاری مانور 
 ، یرعامل کشور و سایر مبادی مرتب یرعامل در بندر چابهار با مشارکت وزارت متبو و سازمان پدافند  پدافند 

یرعامل بنادر شهید رجایی و امام خمین )ره( و ... در دست اقدام است.  انجام مطالعات تفصیلی پدافند 
یرعامل به صورت شعله ای  پدافند  در پایان با بهره گیری از رهنمودهای مقام معظم رهبر در این خصوص که 
یرعامل یک اصل برای همیشه عزت، سربلند  پدافند  و تبریک مجدد بزرگداشت هفته فو با شعار  بلند شود
لت  رت احدیت مس و توفیق در مسیر خدمتگزار شایسته به کشور را برای کلیه تالشگران این عرصه از درگاه ح

می نماید.

اله صدر سیدعطا
معاون وزیر راه و شهرسازی و
مدیرعامل سازمان بنادر و دریا نوردی

ی  ريانور ر و ا مان ب ا ر  ام م ير ا م
ام ر ا  ه  ا ه  به م
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ده و  از  ه زما آ ه اروميه از  دن دريا وييد   ا ب نوان سوا او   به 
ده اس لو زيس محي  ديد اي جريان ام وامل منجر به ت ه 

دریاچه ارومیه از نظر جغرافیایی در جایی قرار گرفته اس��ت که بارش ها در آن منطقه حدود 250 
میلیمتر است، در حالی که تبخیر حدود 1000 یا 1200 میلیمتر است، بنابراین اگر به این این دریاچه 
که در حوزه ای کامال بسته قرار دارد، هی رودخانه ای وارد نشود، طبیعتا اختالف بارش و تبخیر طوری 
است که ساالنه باید شاهد حدود یک متر افت آ در این دریاچه باشیم. این دریاچه به علت بارش های 
فصلی نوسان سطح داشته است و حداکثر آ این دریاچه حدودا 500 هزار هکتار و حوزه آبریز آن 

5 میلیون و 200 هزار هکتار است یعنی وسعت حوزه های آبریز 10 برابر وسعت دریاچه است.
در سال 1374 بیشترین سطح آ برای این دریاچه ثبت شده است که سطح ارتفا آن 1278 متر 
از سطح دریا باال آمده است و این پیشروی آ به قدری بود که وزارت نیرو بر آن شد که دور دریاچه 
را با دایک هایی محصور کند که  آ به سمت زمین های کشاورزی پیشروی نکند و احتماال برنامه های 
یرعادی در این حوزه سد  فشرده سدسازی وزارت نیرو نیز از همان زمان شرو شد، زیرا به صورت 

ساخته شد. 
به تدری از سال 1377 بارش ها کم شد و در سال 1379 یا 80 عالیم خشکسالی در این دریاچه دیده 
شد که اولین هشدارهای سازمان حفاظت محی زیست در خصوص روند خشک شدن دریاچه در 
س��ال 1380 داد شد )اسنادش موجود است( . این هشدارها در آن سال ها زیاد جدی گرفته نشد و 
سازمان حفاظت محی زیست چندین هشدار به رییس جمهور وقت، به وزیر نیرو و ... داد و با اینکه 

آنها قول مساعد در خصوص این هشدارها داده بودند، اما عمال اتفا خاصی در این حوزه نیفتاد. 
تداوم بارش های کم و در نتیجه تداوم خشک شدن دریاچه به جایی رسید که در وضعیت فعلی در 
این روند 12 ساله در پسروی دریاچه ، سطح این دریاچه از 500 هزار هکتار به 200 هزار هکتار رسیده 

است که این 200 هزار هکتار با عمق بسیار کم و شوری بسیار باال است. 
شوری متوس دریاچه در درازمدت بین 180 تا 210 گرم در لیتر بوده است، در حالی که هم اکنون 
این شوری نزدیک به 400 گرم در لیتر رسیده است که اصطالحا آ این دریاچه به آ فو اشبا 
1 کیلوگرم در متر مکعب است  تبدیل شده است، به طوری که آ از نظر جرم مخصوص حدود 3
که این آ بسیار سنگین می باشد و ویسکوزیته باالیی دارد و بلورهای نمک در آ شکل می گیرد.

در گذشته به طور متوس در این حوزه ساالنه حدود 7 میلیارد متر مکعب بارندگی داشته ایم و نیاز 

ساالنه دریاچه چیزی حدود  3 میلیارد متر مکعب است و 4 میلیارد مترمکعب هم برای کشاورزی، 
شر و صنعت مصرف می شده است. در سال های خشکسالی این بارش ها کم شد و بارش به ساالنه 

حدود 4 میلیارد یا 5 میلیارد مترمکعب رسید. 
سازگاری با شرای  در همه جای دنیا وقتی خشکسالی در جایی ر می دهد با مدیریت صحیح 
ایجاد می شود، یعنی مثال اگر در منطقه ای دو کشت انجام می شده، با به وجود آمدن شرای خشکسالی 
یک کشت کم می شود یا مثال در برنامه های صنعتی و شر مدیریت مصرف صحیح و صرفه جویی 
ه در ارومیه اتفا افتاد این بود که برنامه  اعمال می شود تا از شرای بحران خرو پیدا کنند، اما آن
( نداشتیم، بنابراین همه چیز به صورت عادی نه بحرانی پیش رفت  آداپتیشین )سازگاری با شرای
یعنی از 5 میلیارد متر مکعب بارندگی 4 میلیارد مترمکعب مطابق قبل برای مصارف صنعتی و شر 

و کشاورزی استفاده شد.
در این سال ها تنها جایی که صدمه دیده دریاچه بوده، چون همان طور که گفتم کشاورزی و صنعت 
و شر مانند گذشته به کار خود ادامه دادند و هرجا آ کم می آمد از سهم دریاچه استفاده می کردند.
یرمجاز از  سهم دریاچه همان آ های زیرزمینی است که دراین سال های خشکسالی با چاه های 
این سهم برداشت شده است. در واقع یک نو بی برنامگی تاسف بار سبب بروز چنین فاجعه ای شده 
است. خانم ابتکار هم معتقد است، ارومیه از نظر اقلیمی بدترین شرای بارندگی را نداشته است، اما 
متاسفانه مدیریت ناکارامد سبب بروز این حادثه شده است. از همه اینها گذشته بخش کشاورزی 
طی سال گذشته از 150 هزار هکتار به 450 هزار هکتار رسیده است و قرار بوده که بیشتر هم شود، 
روی کلیه رودخانه ها سد زده شده است. چیزی حدود 72 سد در این منطقه کوچک زده شده که 
نین جمعیت زیاد منطقه که سبب ایجاد  تمام ر های حیاتی این دریاچه بسته شده است. هم

یرمجاز برای آ شر مصرف شده است هم از علل بروز خشک شدن دریاچه می باشد. چاه های 
حدود 90 درصد آ دریاچه برای بخش کشاورزی هزینه شده است که بهره وری بخش کشاورزی 

ير از  كار جلو را  را ه دو برا اج تور وي با وجود دس
ه بر  ا دن م وال  ورت  ه اروميه در  ك كام دريا
ه مرز  ا زر و رود ا آ دريا  ت ند ا ا بزر ما ر  رو 
ر  ه و  ل دريا د  ك  در مراه با  ار به زود 
ييرات آ و  اورز و ت ت ك ا مك از بي ر ان  و تو وق
ور جهان  ه آ  ر از دومي دريا ور ا ر ك ه در  واي به وي

د د ما وا ه ايران باق  در 
اه  ور از  ل ك ه دا مي جات بزر تري دريا ا ا با اي 
كي  د و ريي جمهور دستور ت امات دو تدبير و اميد دور ما م
ه اروميه را در  ا جات دريا كار رو برا بررس را كار
زار را در  س  روه در مهرماه توا تابستان امسا داد اي كار
وي  كار مورد تاييد و ت ت وزيران ارايه كند كه  آن  را ي
ر و از سوي وزير يرو يز ماموري يا دراي باره  دو قرار 

د جا د ر را ا اقدامات مو
ه اروميه ه تنها ي  دن دريا تيجه آن   دن و در ك آ 
اد   مار م آيد بلكه به حا اقت ه زيس محي به  اج

رر و زيان م كند ار  ور را د ك
ور جهان اس   ه  ه اروميه  بزر تري دريا جا كه دريا از آ
مار م ر  با رو  ور به  ا توريست ك جزو جاذبه 
ا  ت  ير ك ده بود و  بار ور  رب ك ه  اوز در من ك
ه بود  ه س رو تجار در اي من اه اي دريا ر تجار در ن
اورز در اي  م آ  ك دن  اال با وجود ي متر  كه 
ر م رسد ج توريس  ده  تجارت و به  ه ب رو  من
ه  با دكتر  مي راب د در  د  وا ك روبه رو  يز با اي وجود با م
ا و امور منا   اه  تر زيس  اون د ود باقرزاده كريم  م مس
ري  سته اي تا از آ و  ت ا محيط زيس به  ازمان  س
ه به حا  ه به حا زيس محي و  ه اروميه  تحوالت دريا

وي ل  اد  م اقت

نین الگوهای کشاورزی هم در این  حدود 30 درصد است. هم
منطقه نامناسب بوده است.

، کشت های پرآ آفتابگردان و  مثال در این منطقه نسبتا کم آ
چغندر قند انجام می شود که این چغندرقند با قیمتی بسیار ارزان 
به فریمان صادر می ش��ود. یعنی ما آ ارزشمند این منطقه را با 
مدیری��ت ظالمانه به جاهایی دیگر با قیمت بس��یار ارزان صادر 
می کردیم و در همه این سال ها هی توجهی به واردات و صادرات 

آ مجازی به این منطقه نشده است.
به طور متوس�� در این حوزه 6 میلیون تن محصول کشاورزی 
تولید می شده که ارزش افزوده این محصوالت ساالنه کمتر از 600 

میلیون دالر است.
در طول این 12 س��ال ما حدود 2 میلیارد دالر کش��اورزی مازاد 
داش��ته ایم و این بدان معناس��ت که دریاچه ارومیه را در ازای 2 
میلیارد دالر از دست داده ایم، در حالی که هم اکنون برای احیای 
آن باید بیش از 10 میلیارد دالر هزینه کنیم. از دیگر مدیریت های 
ظالمانه در این منطقه اس��تفاده از آ فرش )Fresh( که بسیار 
ارزشمند است برای مصارف صنعتی بوده که معموال در جاهای 

دیگر دنیا آ بازیافتی به مصارف صنعتی می رسد.
این مثال ها نشان می دهد که در حوزه ای که به شدت نیاز داشتیم 
خی��ره کنیم و در جریان اکوسیس��تم این آ را چندبار  آ را 
بازچرخانی کنیم، این کار را نکردیم و به جای آن زه آ های آلوده 
را فرستادیم در تاال های اقماری دریاچه ارومیه و در کشاورزی 
اس��تفاده کردی��م و 90 درصد آ را تلف کردی��م و عددی که از 
صادرات محصوالت کشاورزی در این منطقه به دست آمده، در 

برابر زیانی که به این منطقه رسیده، بسیار ناچیز است.
یک خطای بسیار بزر مهندسی هم در این منطقه انجام دادیم 
که به قولی می توان گفت آخرین ضربه را به خشکی دریاچه ارومیه 
زد و آن احدا میان گذر شهید کالنتری است که در بدترین شکل 
مهندس��ی ایجاد شد و همین باعث شد که جریان هیدرولیکی 
داخل دریاچه مختل شود، چشمه های زیرزمینی دریاچه را کور 
کردیم و حجم زیادی ازمخزن را با خاک پر کردیم و این یک اثر 

ماندگار چرکینی است در دریاچه ارومیه.

يرمجاز و   اه  ه  ل   با توجه به اينكه بي از  
ه اروميه وجود دارد  وزه دريا سد بزر و كو در 
ه اروميه كدا هاد و  ارت و جات دريا ل  متو ا

ان اس ار
از نظر حاکمیتی چتر اصلی حفاظت و حمایت از طبیعت ایران 
طبق اصل 50 قانون اساسی، بر عهده آحاد مردم است، ولی بخش 
عمده ای از آحاد مردم چه در س��طح مسووالن، چه افراد عادی و 
چه در س��طح رسانه ها به تعهدشان عمل نکردند یعنی خشک 
ش��دن دریاچه ارومیه گناه جمعی است و نمی توان گفت کدام 

سازمان یا وزارتخانه یا نهادی مقصر است.
کر شده است ،  ه بر اس��اس تفوی اختیارات حاکمیتی  اما آن
مسوولیت نظارت بر اعمال قانون در خصوص حف محی زیست 
بر عهده سازمان محی زیست است. عالوه بر آن، در تعدادی از 
مناطق که همان مناطق چهارگانه و تاال هاس��ت، مسوولیت 
مس��تقیم دارد یعنی در آنها هم دستگاه ناظر است هم دستگاه 
مجری است. مثال در دریاچه ارومیه فق ناظر است، اما در پارک 

دریاچه ارومیه هم ناظر و هم مجری است.
در خصوص دریاچه ارومیه جنبه های خو سازمان محی زیست 
این اس��ت که هشدارهای الزم را از سال 80 تاکنون به نهادهای 
مختلف داده اس��ت. مثال در خصوص میان گذر شهید کالنتری 
یه داشت. به هر حال این میان گذر  مخالفت 100 درصد با این ق
بر اساس اراده دولت ساخته شد. اما پس از اخذ مجوز از دولت برای 
ساخت میان گذر، احتیا به فاینانس پیدا شد و مجامع بین المللی 
ای سازمان حفاظت  در اختیار قرار دادن فاینانس را منوط به ام
ا سر باز زد و در  محی زیست کردند. در اینجا هم سازمان ازام

نهایت اعالم کرد که برای اینکه اثرات مخر این س��اخت و ساز 
کمتر شود، شرای سازمان را اجرایی کنید که در نهایت این اتفا 
هم نیفتاد یعنی وزارت راه به تعهداتش برای اصالح این میان گذر 

عمل نکرد.
به هرحال بخشی از مسوولیت حفاظت از دریاچه بر عهده محی 
زیست بوده است که در این زمینه سازمان محی زیست تعداد 
زی��ادی نامه و مکاتبه در خص��وص جلوگیری از تعبیه چاه های 
یرمجاز، سدسازی های کارشناسی نشده و توسعه کشاورزی اعالم 
موضع کرده، اما بی نتیجه بوده است. واقعا نمی توان فهمید که این 
عدم نتیجه گیری به خاطر نداشتن اختیار قانونی است یا مدیریت 

ضعیف. 
در بخشی هم وزارت نیرو مسوول حف و مدیریت آ کشور است، 
ولی وقتی باالنس آ دچار مشکل شد، وزارت نیرو هی اقدامی 
یرمنطقی متقاضیان برای آبرسانی  نکرد و در برابر خواسته های 
به مناطق ایستادگی نکرد. در واقع به جای اینکه مردم خودشان 
را با کم آبی وفق دهند، آ دنباله رو تقاضاهای مردم رفته و برای 
پاسخگویی به تقاضاها از اکوسیستم مایه گذاشته است. مهم ترین 
مشکل این حوزه فقدان نگاه آمایشی به کل توسعه این حوزه است 
و این نگاه آمایشی میسر نمی شد مگر با همه دولت، و اگر این اتفا 

می افتاد، ظرفیت بسیار زیاد اقتصادی این شهر که با چهار کشور 
همسایه است، باعث توسعه تجارت و توسعه گردشگری خصوصا 

گردشگری دریایی می شد.
ه اروميه از ابتدا تا  ات دريا اي برا ج كار ه را  

ده اس يي  كنون ت
زنگ خطر در سال 1380 زده شد. از همان موقع نه تنها ایران که 
همه کشورها درگیر خشکسالی بودند، این نو درگیری ها بین دو 
کش��ور بهتر دیده می ش��ود. وقتی به بین النهرین از ترکیه آ 
نمی رسد، بالفاصله جامعه جهانی واکنش نشان می دهد، ولی در 
داخل کش��ور مالحظاتی رعایت می شود که اگر جایی با مشکل 
کم آبی مواجه شد، اگر دریاچه خشک هم بشود، متاسفانه چندان 

مشکلی پیش نمی آید.
در این س��ال ها یک مدلی از مدیریت مطرح ش��د به نام رویکرد 
اکوسیستمی. این رویکرد 12 اصل دارد و هدف آن مدیریت منابع 
ی نفعان  زیست محیطی در حوزه های آبریز و مشارکت دادن همه 

در مدیریت منابع است.
برای نجات دریاچ��ه ارومیه باید رویکردهای مدیریتی را تغییر 
دهیم. وزارت کش��اورزی دریاچه را نمی بیند، اراضی را می بیند، 
وزارت نیرو دریاچه را نمی بیند، س��دها را می بیند. باالخره این 
وزارتخانه و خواسته ها باید یک جایی به هم نزدیک شود و این در 
اکوسیستم اپرو  میسر می شود. این موضو در برنامه چهارم 
اجرای مدیریت زیست بومی در زیست  بند الف ماده 67 با عنوان 

بوم های حساس با اولویت دریاچه ارومیه تکلیف قانونی شد.
جالب اینجاست که در طول اجرای برنامه چهارم ما نتوانستیم این 
دستگاه های اجرایی را دور یک میز بنشانیم  تا این ماده قانونی را 
اجرایی کنیم و در طول این مدت هی اقدامی نشد. ولی کم کم 
ش��رای محی این را به مسووالن تحمیل کرد که دور یک میز 

بنشینند. 
س��ازمان محی زیست از سال 2005 با مسووالن یو ان دی پی 
اکوسیستم اپرو در  ا کردکه عملیاتی کردن  قراردادی را ام
حفاظت از تاال های ایران در سه تاال پایلوت اجرایی شد حوزه 
دریاچه ارومیه، حوزه پریشان در فارس و شادگان در خوزستان.

حاصل این چند سال تالش این بود که ماده 67 برنامه چهارم به 
نین  سه ماده 193، 191 و 187 در برنامه پنجم تبدیل شد. هم
با مسوولیت معاون اول رییس جمهور ، ستاد قانونی برای مدیریت 

كار   به زود مجر  را
ا  ت ه اروميه ا جات دريا
د كه با قدرت تما و  د  وا

تياركام ريي جمهور  ا
ا  ه  برا جات دريا

بردارد

ر و ام  ب و ت ت 
ه ه اروم ريا برای  نجا  

گفت و گو

امي تحو اس كرب  يواتري م ا و  ي ت ا ا تري م ر م بري كه واجد  در ايام به س
ته  سان تكام يا وي ا ورا بهتري ا ا ماسه سازان  و تاري و  ا در  واالتري مد سازمان مت

ستند ي  و ماد كي
امه ريزي  ي بهينه تري روش بر ن تري استرات يري  ري به كار هو ر  كرب ايده آ تري م

ا تري  داق زمان رسيدن به  سا و در  ا ا ه سرمايه  ا كوتاه تري مسير توس ت با ا
ه اس ن قر ا دمات ي ران  ن تري روش ج د و 

رقداس و با برك تر از به س بر كرب  سي س بر سرزمي  س بر 
ون در آن  ان  مد تا در ري كه آ زت و  ر  ا م اه مت دا

رك به  ا رو  ان اس و به ام  مه آزاد نما  مي تاري را برا 
ادت را ارزا م دارد سو كما و در س

ا و وارسته ا  اه  ا آ سان  ا ا ان  اه قهرما و س بر جاي
ات  ل مه ت ود از  ر  ج  ا س به  نا و آ كه با 

ا  ير م حرا سوزان كرب و در ميان رق  تند و در 
ان وارد  ارك يكر م م كه بر  ر ز تند و  ر ره  مر را به س

ر تا ابدا تاري ند بود بر قام ك م آمد ي
ا  رمنده   ي تاكنون  مه كه از  قرن  ل و س بر 
د تا ابد  ا ي و تما  دو  داس و ا ون  نه ياران  ت

د ا م ك به د
ا جدا از  ا ورا دس  هر سر ا م يكر و س بر 
هيد و س  ان  ت ون  ته به  ا يمه سو يمه  يكر 
وي را به  ا  تي كرب كه رس يا آور راس بر زين  

د د جا رسا سرا
ود كه سرش  ي  ر  ود و ا ر و قاس  ل اك ه  ماس ر  ا
سي  ر كودكان  د و ا ا  دس به دس زين زي اس 
تا بر  وزان آ ا آت بر دام و تي س ار در   آه بر  
ر زين   د و ا رب م دويد ارستان يتيم و  ر در س
ا  ي رمسار در  كسته با دا از  وار و  ود ما امروز 

ار بودي كنده تري و رسواتري مرد قرون و ا سرا

ا در  اي مت سان  يري ا ي و به كار ن تري استرات ا دقي  ت ه و ا ا ا ري آ استه از ر ينا بر ا م كني ي ا د ا و تحو در سازمان  ه از ت آ
و قاب بهره برداري اس وراي به و ا د اس كه در مديري  ا تري  مسير 

ود را در ي به  ي  ود ياز دارد تا ميزان مو دا سازما  تار بلو و يا ميزان كامياب درتامي ا ا دازه س ي ا ا ر از و  ر  ازما  ر س
ه در س  ي  و ادي اجتما و تكنو تا تحوالت اقت ر د  د رو ير قرار بد دازه  وي مورد سنج و ا ا كس وكار  رد ا و را آرمان 
ن با اي  ما ا در  مندي سازمان  د توا و در كنار  ده و اي مو ا  ازمان  ات در س د  ملل منجر به ايجاد  ه در س بي ا مل و 
ا  ا مديريت  مي راستا مه تري  مح قرار داده اس  در  ر ابودي و ا اي بزر جها را در  تحوالت بسياري از سازمان 
ر  ه ا و ا اس كته قاب تام در اي م ود و ت رك متوازن به سم به ازما و س  ايداري س و به  ا  ازمان  ر در س ا
ايداري سازما مستلز  و به  ر م توان   ارت دي ر اس به  ا سازما بر يكدي ايداري سازما و ت امل  ه و ت ر دو
ه مسل اس  ود  آ ا سازمان م  ايداري و ب ا سازما منجر به  ني دستياب به ت م ود بوده و  ا و به رك به سم ت
ا وآوري  ييري يازمند ارت ني ت اد سازما اس  مه اب ده در  از يير م و س ير سرآمدي مستلز ت رك در مس

راد سازما اس يري ت ت ا ي  قي و مسوو
كر  و ا اي  سان سازما با دارا بودن وي  ا ا سان بوده و  و ا اره در  ا موردا ه  و روا اس كه محور تمام م
قي  لم و  اي  م دارا بودن دا و مهارت  ني كارمندا  د بود  وا ا سازمان  ايداري و ت ام كليدي 

ستند  وردار  يزش كا يز بر يري و ا ي  از مسوو
ا  اري سازما مت زينه يس در ت ازمان ساده  ب دردسر و ك  د و سرآمد ي س ير ر ي كه مس بايد بدا
امه ريز  ا برا بر د اي مد  ات سرآمد با ك قاب ا ملكرد و تاي به  ر دو زمينه  ود كه در  ده م  وا
ته اس بديه  ر اده قرار  ورد يز مورد است رك به سم سرآمد و ارزياب سرآمد در سازمان بنادر و دريا
رايند  جا  ا اس و الز اس ابتدا با ا ا مستلز ايجاد زيرسا الز برا ت ا هادن در مسير ت اس كه 
ا او را برا  ود  ا به ه  رو ري  ازمان  برده و س با ت ت و امرا س ك ازما به م ه ياب س ار

ا برداري  ود در مسير ت آماده ساز 
و مسير با  ود و در  از م  ار آ د امه ريز و  يوسته ا اس كه با بر رايند  دن ي سازمان  سرآمد 
ات الز  ده و با ا ا م  ده واق و ارساي  يي  ي ت دا از  اده از ا ت ا مداو و اس ارزياب 

ود جا م  ا قوت ا وي   موا و ت
و مناس را برا مديري سازمان در محيط رقابت ارايه كند و به مديران اي  ار ا سازما  اميد اس مد ت
ييرات م را  را ايجاد ت ش ب تمر و ت ود مس ا به ا الز برا ت ا  م ايجاد زيرس د تا  امكان را بد
ته و  ود را يا ا قاب به د  و ود قادر  ود قرار داده و با  ارزياب مستمر سازمان تح امر  ا  امه  الين بر جز

ند ود قرار د ود مستمر را در دستور كار  به

ا امام محمدر

ي ا و ت ي تري م ا كرب 
و مون ت واتري م ورا   ا  و 

و
مس

ير 
   م

ا
يا
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P O R T  &  S E A M A G A Z I N E

مجله FDi هر دو سال یک بار طی فراخوانی اطالعات به روز شده 
ه اقتصادی در سراسر جهان دریافت می کند  را از مناطق آزاد و وی
ه اقتصادی برتر  و گزارشی را مبنی بر رتبه بندی مناطق آزاد و وی
ارایه می دهد. در زیر گزارشی از 25 منطقه آزاد برتر خاورمیانه 
طی سال های 14-2013 از سوی این مجله ارایه شده که جای 
ایران در میان این فهرست خالی است. طی مکاتباتی که ماهنامه  
بندر و دریا  با س��ردبیر این مجله معتبر در خصوص علت عدم 
والن  ور ایران در این فهرست انجام داد، مشخص گردید مس ح
ه ی اقتصادی در ایران هی گونه اقدامی را در  مناطق آزاد و وی
ه  کشور  راستای تکمیل و به روز رسانی اطالعات مناطق آزاد و وی

در فرم فراخوان این مجله انجام نداده اند. 

مناطق آزاد خاورمیانه در سال های 2013-14

به گزارش جاکوالین والز )JACQUELINE WALLS(، منطقه آزاد فرودگاهی دوبی بار دیگر عنوان منطقه آزاد برتر 

آینده در خاورمیانه را در رتبه بندی دو ساالنه مجله FDi )سرمایه گذاری مستقیم خارجی( از آن خود کرد. طبق این رتبه بندی 

منطقه آزاد جبل علی در جایگاه دوم و مرکز مالی بین المللی دوبی در جایگاه سوم قرار دارد.

منطقه آزاد فرودگاهی دوبی توانست عنوان منطقه آزاد برتر خاورمیانه در زمینه سرمایه گذاری مستقیم خارجی را در سال های 

14-2013 کسب کند. پیشینه 16 ساله این منطقه آزاد خود دلیلی محکم در زمینه جذ شرکت های بین المللی بوده است.

ده در سا  ر  ا منت آمار
اك از آن اس كه اي   
ا برا   ه به منز من
ده  دي  ندمليت ت رك 
جا  ر يز در آ زار  ا   ري كه ت
د  ده ا مارده   دا  ت به اس
ن بر  زار را م ه  اي من
د در  ه  در اال د س ر
ج تجارت در سا  ارايه 
روش  ا از  ا  داد درآمد
د  د  در كاي از ر يز 

ايسه با سا  دا در م

گذاری مستقیم خارجی( 

المللی دوبی در جایگاه سوم قرار دارد.

المللی دوبی در جایگاه سوم قرار دارد.

مللی دوبی در جایگاه سوم قرار دارد. علی در جایگاه دوم و مرکز مالی بین
علی در جایگاه دوم و مرکز مالی بین
جایگاه دوم و مرکز مالی بین منطقه آزاد جبل

گذاری مستقیم خارجی را در سالهای 
گذاری مستقیم خارجی را در سال
ی مستقیم خارجی را در سال بی توانست عنوان منطقه آزاد برتر خاورمیانه در زمینه سرمایه

بی توانست عنوان منطقه آزاد برتر خاورمیانه در زمینه سرمایه

یانه در زمینه سرمایه

منطقه آزاد فرودگاهی دو

منطقه آزاد فرودگاهی دوبی توانست عنوان منطقه آزاد برتر خاورم

بی توانست عنوان منطقه آزاد برتر خاورم

 ساله این منطقه آزاد خود دلیلی محکم در زمینه جذ شرکتهای بینالمللی بوده است.

 ساله این منطقه آزاد خود دلیلی محکم در زمینه جذ شرکت

زمینه جذ شرکت

 کسب کند. پیشینه 16
 کسب کند. پیشینه 16
16

2013-2013-2013 14

ا  ري كه ت
مارده دا  ت به اس

ن بر  زار را م ه  اي من
ه  اال د س ر

ج تجارت در سا 
روش  ا از  ا  داد درآمد

موقعیت استراتژیک
م  موقعیت مکانی و جغرافیایی از جمله عوامل کلیدی برای موفقیت هر منطقه آزاد محسو می شود. به ر
وجود تنش ها در خاورمیانه، منطقه آزاد فرودگاهی دوبی همواره توانسته خود را از نظر جهانی به صورت یک 

ها مهم تجاری حف کند و به عنوان پل ارتباطی آسیا، اروپا و آفریقا مطرح باشد.
با استناد به شورای بین المللی فرودگاه ها در سازمان تجارت جهانی، فرود گاه  بین المللی دوبی با پروازهای 
خود توانسته بیش از 180 مقصد بین المللی را پوشش دهد و به عنوان ششمین فرودگاه پرتردد جهان از 
2 میلیون تن محموله در سال 2012 جابه جا کرد که این  نظر حمل کاال فعال باشد. این فرودگاه بیش از 2
3 درصدی در این فرودگاه دارد. در نتیجه تمامی این عوامل مهم و  حجم جابه جایی نشان از رشد ساالنه 1
تاثیرگذار، شرکت های چندملیتی که معموال با تجارت های کم حجم، محصوالت پرارزش نظیر ارتباطات، 
الکترونیک، داروسازی، لجستیک و کاالهای لوکس سروکار دارند، منطقه آزاد فرودگاهی دوبی را به دلیل 

یک منطقه و نزدیکی به فرودگاه به عنوان یک ها جذا شناخته اند. موقعیت استرات

امات را ملز به ادامه  ه ترمينا  م از او توس ير  تتا ا ا
ملل دوب كرده تا از اي  اه بي ا رود ت در  ه تسهي توس
ند اران با وي در ج سرمايه  ود و ت د به ا ري 

ما  ري م كند  ه ت زارو ريي ك من دكتر محمدا
ردازي  ه آزاد ب ود اي من ر داري در سا  به به در 
ه  مليات تجار مستاجري اي من كمااينكه برا تسهي 
د  ير رو ر ما در ا ا  ود را كرده اي در  تاكنون كار 
ا  ت ر ودكورت با تسهي ار  ح ه ا در ا رو ا  س
اتر جديد برا  ا به د ت ه از آن ا ستي كه  
ركا  ا به  ت تمان ا ملل و ي سا ا بي ا سازمان 
ت دارد تل دو ه آزاد از موسسات م ي اي من استرات

زاي  د ا د تا  در ي اي ر ل برا ت اه بر ا يرو
ه با  ند اركين  وه بر اي ما ي  د يا  وا
يه  ود ت تريان  نجاي  جا ار برا ر ياز م
زينه ا با بر   ه با  رو ار م رود كه اي  ت كرده اي ا
ورت  ا   از او در س را تكمي  ميليون در ب

يرد

فرود گاه  بین المللی دوبی 
با پروازهای خود توانسته 
بی��ش از 180 مقص��د 
بین المللی را پوشش دهد 
و ب��ه عن��وان شش��مین 
فرودگاه پرتردد جهان از 

نظر حمل کاال فعال باشد

گزارش

دی
سعی

ید 
 سع

یم:
نظ

ه و ت
جم

تر
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1- شرو کسب و کار: 4 مولفه این نماگر به ارزیابی تعداد دفعات مراجعه یک متقاضی، مدت زمان، هزینه 
و حداقل سرمایه برای ثبت یک شرکت معمولی می پردازند. رتبه ایران در این نماگر از 42 در سال 1388 
به 107 در سال 1392 کاهش یافته است. اگر رویکرد افراد و نهادهای موثر بر نهاد ثبت شرکت تسهیل 
فرایندهای ثبت شرکت برای کارآفرینان است، آیا این عملکرد متناسب با این رویکرد خواهد بود؟ در 
صورتی که به دالیل مختلف از جمله عدم توانایی کافی در شناسایی اشخاص حقیقی و حقوقی و عدم 
وجود ارتباط سیستمی دستگاه ها و نهادهای مختلف با یکدیگر از نهاد ثبت شرکت به عنوان گلوگاه استفاده 
ه در حوزه استعالم ها بر عهده این سازمان نهاده می شود تا بخشی از  می شود و تکالیف اداری متعدد به وی
بار اداری سایر دستگاه ها را به دوش بکشد، آیا می توان پذیرفت که حمایت از کارآفرینی و ورود قانونی 
کارآفرینان به عنوان اولین اولویت در نظر گرفته شده است. تا زمانی که از نهاد ثبت شرکت، انتظاری فراتر 

از ثبت شرکت داشته باشیم نباید انتظار بهبود رتبه را داشت.
2- اخذ مجوزهای ساخت: در این نماگر بهترین رتبه ایران 141 در سال 1388 بوده و در حال حاضر در 
رده 169 قرار دارد. این نماگر از طریق سه مولفه تعداد دفعات مراجعه متقاضی برای اخذ مجوزهای ساخت 
یک س��ازه صنعتی تجاری در محدوده شهری، مدت زمان و هزینه مربوط به آن کارایی دستگاه های 
ی رب را ارزیابی می کند. فاصله 20 رتبه ای تا انتهای جدول هر چند عجیب به نظر می رسد، اما با فر 
درستی آن باید پذیرفت که با وجود دستگاه های متعدد در مدیریت شهری که بسیاری از آنها قادر و یا 

متمایل به تبادل اطالعات با یکدیگر نیستند باید در پیشداوری خود تجدید نظر 
کنیم. این نماگر از مرحله ارایه درخواست مجوز ساخت تا برقراری انشعا های 
آ و فاضال و بر و تلفن را مورد محاسبه قرار می دهد. مهم ترین دلیل رتبه 
پایین کشور در این نماگر زمان بسیار طوالنی 270 روز ) 84 درصد کل زمان( 
برای برقراری انش��عا آ و فاضال اس��ت. به جز شهرداری و دستگاه های 
ارایه دهنده خدمات شهری، بسیاری از سازمان ها اطالعاتی در اختیار دارند که در 
این فرایند باید برای دریافت تایید یا استعالم به آنها مراجعه کرد و این رفت وآمدهای 
اداری مستمر زمانی 320 روزه را در 16 مرحله رقم زده است. شاید اعالم این نتای 
بهانه ای باشد تا موضو مدیریت واحد شهری که در برنامه پنجم به مدیریت 

یکپارچه شهری تغییر یافت، مجددا در دستور کار قرار گیرد. 
3- دسترسی به انرژی الکتریکی: در سه سال گذشته که این نماگر معرفی شده، 
رتبه ایران کمتر از 160 نبوده است. این نماگر از مرحله ارایه درخواست تا برقراری 
انشعا بر در مقیاس صنعتی برای سازه صنعتی تجاری مفرو در نماگر اخذ 
مجوزهای ساخت را در چارچو سه مولفه تعداد مراحل، زمان و هزینه محاسبه 

می کند. زمان 140 روزه انتظار برای برقراری انشعا مهم ترین دلیل رتبه نامطلو ایران است. از آنجا که 
از سال 1383 تاکنون تعرفه اجرا، نصب و برقراری انشعا بر مبنای قانون اصالح ماده 3 برنامه چهارم 
ثابت مانده و از سال 1386 به این سو شرکت های توزیع، به دلیل عدم توان مالی قادر انجام کلیه امور نبوده 
و آن را به متقاضی واگذار کرده اند، امکان برنامه ریزی برای تامین و تدارک کاال و خدمات در این حوزه 
وجود نداشته و عمال موجب آشفتگی در بازار و زیان متقابل شرکت های تولیدکننده و مصرف کنندگان 

کارآفرین در اولویت قرار ندارد. نهایی شده است. مشخص است که در این فرایند نیز 
4- نماگر ثبت مالکیت: بدون ثبت مالکیت و حمایت قانونی از آن امکان کارآفرینی و استمرار آن وجود 
ندارد. در این نماگر فرایندهای قانونی ثبتی مربوط به نقل و انتقال یک ملک تجاری، مدت زمان و هزینه 
آن ارزیابی می شود. رتبه این نماگر هم در چند سال گذشته بهتر از 150 نبوده است. از یک سو به دلیل 
ی رب در تعیین رتبه این نماگر از جمله سازمان ثبت اسناد  تعدد دستگاه های 
و امالک، شهرداری، سازمان امور مالیاتی، سازمان تامین اجتماعی و ادارات کار و 
از سوی دیگر به دلیل عدم وجود تبادل اطالعات موثر و سیستمی بین دستگاه های 
یادشده، همانند نهاد ثبت شرکت، نهاد ثبت امالک نیز تبدیل به گلوگاه شده و 
عمال متقاضی باید استعالم اطالعات موردنیاز سایر دستگاه ها را نیز در مرحله 
نقل وانتقال ملک تهیه کند. در این نماگر نیز هزینه )مالی و زمانی( ناکارامدی 
دس��تگاه های اجرایی را کارآفرین پرداخ��ت می کند. به عبارت دیگر، به جای 
دستگاه ها در یک فرایند تعریف شده اطالعات مرتب با یک پرونده را از یکدیگر 
دریافت کنند. این متقاضی است که باید پرونده دردست به نهادهای مختلف 

مراجعه کند. موضو فساد اداری و جعل احتمالی خار از این بحث است. 
5- نماگر اخذ اعتبار: یکی از دو رتبه دو رقمی ایران در گزارش امسال. این نماگر 
در دو بعد مستقل اطالعات اعتباری و قدرت حقو قانونی به ارزیابی رواب اعتباری 
وام دهنده و وام گیرنده می پردازد. هر چند که در بعد اطالعات اعتباری تقریبا همه 
نمرات اخذ شده )5 از 6(، اما نقطه ضعف اصلی کشور در بعد قدرت حقو قانونی 
است، چراکه به دلیل عدم وجود تعریف دقیق از وثایق منقول در نظام حقوقی 

 )Doing Business( رتبه ایران در ارزیابی محی قانونی و مقرراتی کسب و کار
دوباره کاهش یافت. اگر سال گذشته رتبه کلی کشور 145 در بین 185 کشور 
بود، امسال در بین 189 کشور 152 شده است. در سنجه فاصله از پیشرو )اقتصادی 
فرضی که نماینده بهترین عملکرد همه اقتصادهای مورد بررسی در مولفه های 
نان  ش��اخص های دهگانه است( هم تغییری در وضعیت حاصل نشده و هم
فاصله 46 واحدی از 100 در کارنامه ایران ثبت ش��ده است. اطالعات پایه این 

گزارش بازه زمانی تابستان 1391 تا بهار 1392 را دربر می گیرد.
این ارزیابی اگرچه در ظاهر در چند عدد خالصه می شود، اما در باطن به رویکرد 
بخش خصوصی می پردازد. برای  و اولویت های یک نظام اقتصادی نسبت به 
رویکرد و اولویت ها نگاهی مختصر به هر یک  ورود به بحث الزم است از منظر 
از نماگرهای شاخص داشت. رویکرد و اولویت ها در این نوشتار تنها به مقامات یا 
ی نفو در  ی نفع و  مدیران یک دستگاه مفرو محدود نیست و همه افراد 
فرایند قانونگذاری، سیاستگذاری، تدوین مقررات، اجرا و نظارت در همه دستگاه ها 

و سازمان های حاکمیتی را دربر می گیرد.

ا برز  رك  بسيار از 
ران ما  ا در جريان بح ي د
ي  قوا ي  د ه  ب  
كست از  ه ور رايا ماي 
ري ورود به  رينان و از  كارآ
سازمان د دوباره  رايند 
و كه  د مو تن جات يا
ا آن در ادبيات  نان ج م
ا  اد ايران  وق و اقت

اس

ه  ايران را رت
و ر نم  ر كس و كار ب  
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، چارچو جامع از ارزش ها    تعال منابع انسان
، معیارها و شاخص ها در تمام ابعاد منابع انسان  محور
اس��ت، که به مدیران منابع انسان س��ازمان ها )دولت 
( کمک م کند تا با ارزیاب مستمر فعالیت ها،  وخصوص
رویه ها، فرایندها و نتای منابع انسان شان، نقاط قوت و 
حوزه ها بهبود )مسائل و مشکالت( خود را شناسای کرده 
و برا بهبود آنها، برنامه ریز کنند. در این مقاله سع شده 
است پس از مرور اجمال ارزش ها و معیارها مدل ها 
 ، تعال سازمان در رابطه با مدیریت و توسعه منابع انسان
 ، مدل مفهوم تعال منابع انسان شامل ارزش ها محور
معیارها و شاخص ها حوزه منابع انسان و نیز امتیازده 
آنها معرف ، بحث وبررس شود و در پایان با یک رویکرد 
تطبیق و انتقاد به مقایسه معیارها تعال منابع انسان 
با معیارها مرتب با منابع انسان مدل ها تعال سازمان 
پرداخته ش��ده است، لذا با برش��مردن معیارهای 9گانه 
پیش بینی شده برای دریافت جایزه تعالی انسانی ، شامل 
ی منابع انسانی،  آنالیز رهبری منابع انس��انی، اس��ترات
برنامه ریزی و تامین نیروی انسانی، جبران خدمات نیروی 
انسانی، توسعه منابع انسانی، ارتباط کار و کارکنان، نتای 
ادراکی منابع انس��انی، نتای عملکردی منابع انسانی و 
دستاوردهای کلیدی عملکرد سازمان می توان مدعی شد 
با احتسا امتیازات پیش بینی شده برای هر معیار که در 
مورد معیارهای راهبردی 180 و معیارهای فرایند و نتای 
به ترتیب 420 و 400 امتیاز را ش��امل می شود، مجمو 
1000 امتیاز پیش بینی شده است که برای تقاضای داوری 
و نخستین سطح جایزه که گواهینامه است، اخذ دست کم 
250 امتیاز ضروری است. در چهارمین دوره تعالی منابع 
انسانی نیز که توس انجمن مدیریت منابع انسانی ایران 
برگزار شد ، برای نخستین بار از سازمان بنادر و دریانوردی 
در س��طح تقدیرنام��ه و ادارات کل بن��ادر و دریانوردی 
استان های مازندران و گیالن در سطح گواهینامه تقدیر به 
عمل آمد .امسال نیز سازمان بنادر و دریانوردی برای دریافت 
جایزه تعالی انسانی متقاضی شده است ،به همین بهانه برآن 
شدیم تا در این شماره  به ضرورت ایجاد تعالی منابع انسانی 

در نهادها و معیارهای 9 گانه آن بپردازیم.

 تعالی فردی و تعالی انسانی سنگ بنای تعالی خواهی سازمانی 
و اجتماعی اس��ت. تعالی س��ازمانی و تعالی اجتماعی برای 
دستیابی به تعالی و توسعه پایدار در گرو وجود افراد تعالی خواه 
و تعالی جو است. این افراد شالوده و سلول های یک سازمان 
و یا یک جامعه را تش��کیل می دهند. تصور کنید که در یک 
س��ازمان و یا یک جامعه مدیران ارشد آن تعالی جو باشند و 
دیگ��ران اینگونه فکر نکنن��د و یا بالعک��س دیگرکارکنان 
تعالی خواه باشند و مدیران اینگونه نباشند. آیا می توان انتظار 
تعالی از این سازمان و یا جامعه را داشت. واقعیت آن است که 
سازمان های ایرانی از هر دو رن می برند و تا این دو درد کامال 
بر طرف نشود، تعالی سازمانی  ما به معنی کامل و به صورت 
ول  پایدار تحقق نخواهد یافت. اما چه باید کرد؟ چه کسی مس

این کار است؟

سا ا مناب ا مد ت
پس از وارد شدن به هزاره سوم ، توسعه اقتصادی، اجتماعی 
ه ای  و فرهنگ��ی  پایدار س��ازمان ها و جوام��ع از اهمیت وی
برخوردارشده است. بشر برا دستیاب به پیشرفت ها سریع 
علم و تکنو لوژیک سرمایه گذار ها مختلف را انجام 
یده تر شده  داده و عرصه دانش نیز روز به روز گسترده تر و پی
است. هر چند این تحوالت ضرورت کسب دانش و مهارت را 
صد چندان کرده است ، اما بر یک اصل کلید و سرنوشت ساز 
عان دارد و آن اینکه منابع انسان اصل ترین  ارزش و سرمایه  ا
سازمان ها است، به گونه ا که در اختیار داشتن منابع انسان 
کیف�� و حائ��ز توانمند ه��ا و مهارت ه��ا متناس��ب با 
نیازمند ها سازمان ها امروز تنها مزیت رقابت آنها 
محس��و  م شود. بر این اس��اس توانمند ساز ،توسعه ، 
ه ها  د همسوسازی و هم افزایی منابع انسان به یک از د

اصل مدیران سازمان ها تبدیل شده و تعالی آنها نیز جایگاه 
ه ا را در سازمان ها به خود اختصاص داده است . وی

بنابراین کلید موفقیت در اقتصاد مبتنی بر دانش در حال ظهور 
به خصوص در ش��رای حساس کنونی جامعه سازمان های 
ایرانی، که در آن داشتن مزیت رقابتی و عبور از بحران باعث 
تمایز یک سازمان از سایر سازمان ها می شود،منابع انسانی آن 
است. شهرت و عظمت سازمان ها و شرکت های بزر امروزی 
صرفا به دلیل وجود دارایی های فیزیکی یا مالی بیشتر نیست، 
بلکه به خاطر سرمایه انسانی کارآمد ، اثر بخش و ارزش آفرین 
آن اس��ت. س��ازمان ها در جریان تغییر و تحوالت روزافزون 
امروزی خود به منظور پاسخگویی به چالش ها، از روش ها و 
سیستم های متعدد مدیریتی و تکنولوژیکی استفاده کرده 
اند ، اما در بسیاری از موارد، نتای حاصله بسیار کمتر از انتظار 
بوده اس��ت. اگر چه سیستم های مدیریتی ، تکنولوژیکی و 
نقدینگی می توانند تسهیل کننده تغییر باشند، اما در حقیقت 
تغییر باید از عامل انس��انی ناشی شود. پول و تکنولوژی می 
توانند حرف بزنند ولی نمی توانند فکر کنند، خالقیت داشته 
باشند و به نوآوری دست بزنند. بنابراین مدیران سازمان ها به 
یک چارچو نوین مناس��ب، که متناسب با شرای خاص 
قوانین ، مقررات و فرهنگ کشور باشد، نیاز دارند تا بر اساس 
آن و با توجه به ش��رای سازمانی خود، طرح جامع توسعه و 
تعالی منابع انس��انی خاص شان را برای پاس به بحران ها و 

چالش های سازمانی ، ملی و بین المللی تدوین کنند.
مدل تعال منابع انس��ان با بهره گی��ر از مدل ها تعال 
س��ازمان ، به همت انجمن مدیریت منابع انسان ایران و با 
همکار و تالش جمع از اندیش��مندان و مدیران برتر این 
حوزه در طول چند سال تحقیق و کار مداوم طراح و آماده 
اجرا ش��ده اس��ت. این مدل یک چارچو جامع مبتن بر 

اب انسان ا م ر  ت انه  ارهای   م گزارش

ات ي لم تح نامه  ماره ما



يد  وا ماره م  در اي 
   ياددا مدير مسوو

ام ير ند  و دا ا در  ا كل    سياس 

ام ير ند  ته دا ورد به مناس  ام سازمان بنادر و دريا يا مدير    

ار   ا

ا  ه در سا  اورميا   منا آزاد 

ه در سا   اورميا ا  اه  ن ماي رر ايران در  ور    

ه اروميه ش دو تدبير و اميد برا جات دريا   ت

س باستا ي ه اروميه يا      دريا

وير زارش ت   

سا ا مناب ا ه در ت ا ا   يار   م

ورد ا مديري دا در سازمان بنادر و دريا رار  رورت است    

يا مليات salvage د    مرور بر بزر تري 

جيره تامي ير  بنادر تجار در مديري ز    بررس تا

از ير  مي     مديري سوا درياي ايران با مد ت

موم در مديري بحران     روابط 

هرستان بندر  ر در  م و درياي مسا ه  ا مناس توس و يي ا    ت

SWOT اده از روش ه با است ن

ود ه ايران در كس و كار بهتر م  را رت    

مسايه ايران ا  ور ا روابط تجار آمريكا با ك ا بر آمار    

ير جها زارش رقاب     
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73 ماهنامه   علمی ، تحقیقاتی 
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گزارش رقابت پذیری جهانی یا The Global Competitiveness Report مربوط به سال 
2014-2013 از طرف مجمع جهانی اقتصاد )World Economic Forum( منتشر شد. این 
گزارش در دو بخش اندازه گیری رقابت پذیری و ارایه اطالعات مربوط به کشورها تنظیم شده است. 
در بخشی از این گزارش کشورها از نقطه نظر زیرساخت های حمل و نقلی رتبه بندی شده اند. به عنوان 
مثال، کشور هلند رتبه نخست را در رابطه با بهترین زیرساخت های بندری به خود اختصاص داده 
اس��ت که بنا به گفته آقای Hans Smits مدیر اجرایی بندر روتردام، این امتیاز به دلیل توس��عه 

مستمر بندر روتردام در طی دهه گذشته بوده است.
• کشورهای سنگاپور، هنگ کنگ و امارات متحده عربی به ترتیب رتبه های دوم تا چهارم را در زمینه 

زیرساخت های بندری به خود اختصاص داده اند.
• در زمینه زیرساخت های هوایی کشورهای سنگاپور، هنگ کنگ، امارات متحده عربی ، هلند و 

آلمان به ترتیب رتبه های اول تا پنجم را به خود اختصاص داده اند.
• در رابطه با زیرساخت های ریلی بعد از ژاپن به عنوان کشوری که بهترین زیرساخت های ریلی را 

دارد، سوئیس، هنگ کنگ، فرانسه و اسپانیا در رتبه های دوم تا پنجم قرار گرفته اند.
•از نظر کیفیت جاده ها، کشورهای امارات متحده عربی، فرانسه و عمان در رتبه های اول تا سوم قرار 

دارند.
از نظر شاخص زیرس��اخت ها به صورت کلی )overall infrastructure( به عنوان یکی از 12 
شاخص مهم رقابت پذیری که عالوه بر زیرساخت های حمل و نقلی )بندر، فرودگاه، ریل و جاده( در 
برگیرنده تلفن و انرژی نیز هست کشور سوئیس در جایگاه نخست جهانی قرار دارد. بعد از سوئیس، 
هنگ کنگ و فنالند در رتبه های دوم و سوم قرار گرفته اند. کشور ایران با امتیاز 4,2 از 7 و در بین 
148 اقتصاد بررسی شده، در رتبه 76 از نظر وضعیت کلی زیرساخت ها قرار گرفته است. جزییات 

وضعیت زیرساخت های حمل و نقلی کشور ما بر اساس این گزارش به شرح زیر است:

• کیفیت جاده ها با امتیاز 4,1 در رتبه 66
• کیفیت زیرساخت های ریلی با امتیاز 3,5 در رتبه 46

• کیفیت زیرساخت های بندری با امتیاز 4,1 در رتبه 79 و
• کیفیت زیرساخت های هوائی با رتبه 3,3 در جایگاه 122 رتبه بندی شده است. 

در ادامه به 12 شاخص در مورد ایران را به تفصیل در جداول جداگانه ای پرداخته ایم که از نظرتان 
می گذرد. اما شاید این سوال برایتان پیش آید که این گزارش چه زمانی و به چه منظوری منتشر 
می شود؟!   زمانیکه اقتصاد جهان دستخوش تغییرات مهمی می شود گزارشی مبنی بر رقابت پذیری 
اقتصادی در سطح جهانی منتشر می شود. عواملی نظیر بحران های  مالی جهانی و پیشرفت های 
متعاقب آن در اقتصادهای نوظهور جهان تاثیرگذار هستند و باعث انتشار گزارش هایی از این دست 
می شوند. چنین گزارش هایی باعث تسریع در تحوالت موجود اقتصاد اصلی می شوند و به عاملی 
تبدیل می شوند برای تحریک رشد با این وجود، اگرچه چشم اندازهای اقتصادهای جهانی امسال 
بسیار مثبت تر از گزارش های منتشر شده سال گذشته به نظر می رسد، اما این رشد در بسیاری از 
اقتصادهای نوظهور روند کندی داشته در حالیکه اقتصادهای پیشرفته در اروپا و سایر کشورها به 

کشمکش خود ادامه می دهند. 
بیش از سه دهه است که مجمع جهانی اقتصاد نقش تسهیل کننده ای را با ارزیابی دقیق امکانات 
تولیدی کشورهای مختلف در سراسر جهان ایفا کرده است. این گزارش بیشتر به درک عوامل کلیدی 

که عامل تعیین کننده ای در رشد اقتصادی هستند می پردازد.
بر همین اساس مجمع جهانی اقتصاد با جمع آوری فعالیت های خصوصی-عمومی که مفید واقع 
شدن آنها در افزایش رقابت پذیری در کشورهای سراسر جهان به اثبات رسیده است تالش های خود 
را ادامه خواهند داد. عالوه بر این ها، رهبران سیاسی به همان اندازه که به کیفیت اهمیت می دهند 

به کمیت نیز بها می دهند. 

ان يری  اب  ار ر
گزارش



در ایامي به س�ر می بریم که واجد عالي ترین مفاهیم تعالي و شیواترین مضامین تحول است. کربال 
واالترین مدل سازمان متعالي در طول تاریخ و حماسه سازان عاشورا بهترین الگوي انسان تکامل یافته 

و نماد کیفیت هستند.
 کربال ایده آل ترین مفهوم رهبري، به کارگیري غني ترین استراتژي، بهینه ترین روش برنامه ریزي 

با انتخاب کوتاه ترین مسیر توسعه سرمایه های انساني و در حداقل زمان رسیدن به عالي ترین 
هدف و غني ترین روش جبران خدمات یعني قرب الهي است.

س�الم بر حسین، سالم بر سرزمین پرقداست و با برکت تر از بهشت، سالم بر کربال 
دانشگاه متعالي معرفت، عّزت و حّریت که آفتاب درخشاِن عشِق مدفون در آن 

برای همیش�ة تاریخ راهنمای همه آزادگان است و به امت ها روح حرکت به 
سوی کمال و درک سعادت را ارزانی می دارد.

و سالم بر جایگاه قهرمانان صالح، انسان های آگاه، عاشق و وارسته ای 
که با ش�ناخت و آگاهی نسبت به حجت عصر خود از همه تعلقات 

گذش�تند و در صحرای سوزان کربال و در میان رقص شمشیرها 
مرگ را به ُسخره گرفتند و هر زخمی که بر پیکر مبارکشان وارد 

می آمد، نیشخندی بود بر قامت کفر تا ابدای تاریخ.
و س�الم بر علقمه که از 14 قرن پیش تاکنون شرمنده لب های 
تشنه یاراِن خوِن خداست و اندوهی عظیم و تمام ناشدنی تا ابد 

به دنبال می کشد.
و س�الم بر پیکرهای مطهر، سرهای نورانی، دست های جدا از 
پیکر، خیمه های نیمه سوخته، به خون خفتگان شهید و سالم 
بر زینب )س( پیام آور راس�تین کربال که رس�الت خویش را به 

سرانجام رساندند.
اگر حماس�ه علی اکبر و قاسم نبود و اگر حبیب نبود که سرش 
دست به دست زینت زین اس�ب ها شد و اگر کودکان حسین 
)ع(، آه بر لب، خار در پا، آتش بر دامن و تیغ س�وزان آفتاب بر 
س�ر درخارستان یتیمی و غربت نمی دویدند و اگر زینب )س( 
نبود، ما امروز خوار و شکسته، با داغی از شرمساری در پیشانی، 

سرافکنده ترین و رسواترین مردم قرون و اعصار بودیم.

كربال عالي ترین مفهوم تعالي
 و عاشورا  شیواترین مضمون تحول



آنچه از تعالي و تحول در سازمان ها دنبال می کنیم، یقیناً برخاسته از رهبري آگاهانه و انتخاب دقیق غني ترین استراتژي و به کارگیري انسان هاي متعالي در 
مسیر عالي ترین هدف است که در مدیریت عاشورایي به وضوح قابل بهره برداري است.

هر س�ازمانی صرف نظر از نوع فعالیت، اندازه، س�اختار، بلوغ و یا میزان کامیابی درتامین اهداف سازمانی خود، نیاز دارد تا میزان موفقیت خود را در نیل به 
آرمان ها و راهبردهای کسب وکار خویش مورد سنجش و اندازه گیری قرار بدهد. روند پرشتاب تحوالت اقتصادي، اجتماعي و تکنولوژي چه در سطح 
ملي و چه در س�طح بین المللي منجر به ایجاد عدم ثبات در س�ازمان ها ش�ده و این موضوع در کنار عدم توانمندي سازمان ها در هماهنگي با این 
تحوالت، بسیاري از سازمان هاي بزرگ جهاني را در خطر نابودي و اضمحالل قرار داده است.  در همین راستا مهم ترین چالش مدیریتي حال 
حاضر در س�ازمان ها، حصول به پایداري س�ازماني و سپس حرکت متوازن به سمت بهبود و تعالي است. نکته قابل تامل در این مقوله، اثر 
دوطرفه و تعاملي پایداري سازماني و تعالي سازماني بر یکدیگر است. به عبارت دیگر، می توان گفت حصول به پایداري سازماني مستلزم 
حرکت به سمت تعالي و بهبود بوده و همچنین دستیابي به تعالي سازماني منجر به پایداري و بقای سازمان می شود . آنچه مسلم است، 
حرکت در مس�یر سرآمدي مستلزم تغییر مثبت و س�ازنده در همه ابعاد سازماني است. چنین تغییري نیازمند ارتقای نوآوري، 

خالقیت و مسوولیت پذیري تک تک افراد سازماني است.
پرواضح است که محور تمامي مقوله های مورداشاره در فوق، انسان بوده و لذا انسان سازماني با دارا بودن ویژگي هاي فوق الذکر، 
عامل کلیدي پایداري و تعالي سازمان خواهد بود. چنین کارمندانی ضمن دارا بودن دانش و مهارت هاي علمي و خالقیت، 

از مسوولیت پذیري و انگیزش کافي نیز برخوردار هستند .
باید بدانیم که مس�یر رشد و سرآمدی یک س�ازمان، ساده ، بی دردسر و کم هزینه نیست. در تعاریف، سازمانی متعالی 
خوانده می ش�ود که در هر دو زمینه عملکرد و نتایج به ش�کل قابل اثباتی سرآمد باشد. این مدل ها برای برنامه ریزی، 
حرکت به سمت سرآمدی و ارزیابی سرآمدی، در سازمان بنادر و دریانوردی نیز مورد استفاده قرار گرفته است. بدیهی 
است که گام نهادن در مسیر تعالی مستلزم ایجاد زیرساخت الزم برای تعالی است و الزم است ابتدا با انجام فرایند 
عارضه یابی س�ازمانی به مش�کالت و امراض س�ازمان پی برده و س�پس با تعریف پروژه های بهبود، گام اول را برای 

آماده سازی خود در مسیر تعالی برداریم. 
سرآمد شدن یک سازمان، فرایند پیوسته ای است که با برنامه ریزی و هدفگذاری آغاز می شود و در طول مسیر با 
ارزیابی های مداوم و اس�تفاده از اهداف از پیش تعیین ش�ده، نواقص و نارسایی ها مشخص شده و با اصالحات الزم، 

حذف موانع و تقویت نقاط قوت انجام می شود.
امید است مدل تعالی سازمانی، چارچوب مناسبی را برای مدیریت سازمان در محیط رقابتی ارایه کند و به مدیران این 
امکان را بدهد تا ضمن ایجاد زیرس�اخت های الزم برای تعالی، بهبود مس�تمر و تالش ب�رای ایجاد تغییرات مثبت را 
جزءالینفک برنامه های خود قرار داده و با  ارزیابی مستمر سازمان تحت امر خود، قادر شوند نقاط قابل بهبود را یافته و 

بهبود مستمر را در دستور کار خود قرار دهند.

محمدرضا امامي

ول
سئ

ر م
دی

ت   م
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دد
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سياست  هاي  کلی  نظام
 در خصوص  پد ا فند  غيرعامل
ابالغی از سوی مقام معظم رهبری)مدظله العالی( - 1386

، ارتقای پایدار مل و تسهیل مدیریت بحران  ، تداوم فعالیت ها ضرور ، کاهش آسیب پذیر یرمسلحانه که موجب افزایش بازدارندگ یرعامل که عبارت است از مجموعه اقدامات  کید بر پدافند  ت
در مقابل تهدیدات و اقدامات نظام دشمن م گردد.

، اختفای، استتار، فریب دشمن و ایمن ساز نسبت به مراکز جمعیت و حایز  یرعامل از قبیل انتخا عرصه ایمن، پراکنده ساز یا تجمیع حسب مورد، حساسیت زدای رعایت اصول و ضواب پدافند 
ه در طرح ها آمایش سرزمین و طرح ها توسعه آینده کشور. اهمیت به وی

، حساس و مهم و تجدیدنظر در این طبقه بند در صورت لزوم. سیسات حایز اهمیت به حیات  طبقه بند مراکز، اماکن و ت
یرنظام موجود و در دست اجرا بر اساس اولویت بند و امکانات حداکثر  سیسات حایز اهمیت نظام و  یرعامل )با رعایت اصل هزینه- فایده( در مورد مراکز، اماکن و ت  تهیه و اجرا طرح ها پدافند 

مین اعتبار مورد نیاز توس دولت. تا پایان برنامه ششم و ت
، میکروب و شیمیای یرمتعارف نظیر هسته ا یرعامل در برابر سالح ها   تهیه طرح جامع پدافند 

ه در مناطق مرز و حساس کشور. سیسات و شبکه ها ارتباط و مواصالت )با نظر نهاد مسوول در بند 13( در جهت بهره گیر پدافند از آنها به وی  دو یا چندمنظوره کردن برخ از مستحدثات، ت
، پیش بین آموزش ها متناسب در سطح عموم و عال و توسعه تحقیقات در زمینه  یردولت یرعامل در بخش دولت و   فرهنگ ساز و آموزش عموم در زمینه بکارگیر اصول و ضواب پدافند 

پدافند یرعامل.
یرعامل.  رعایت طبقه بند اطالعات طرح ها پدافند 

سیسات که وجود آنها الزام است و ممانعت از ایجاد مراکز  سیسات از شهرها و پیش بین تمهیدات ایمن برا آن دسته از ت سیسات پرخطر در مراکز جمعیت و خرو این گونه ت  ممانعت از ایجاد ت
سیسات پرخطر یا تعریف حریم آنها. جمعیت در کنار ت

. کید بر طراح و تولید داخل یرعامل با ت  حمایت الزم از توسعه فناور و صنایع مرتب با پدافند 
. ، مخابرات و رایانه ا  اصول و ضواب مقابله با تهدیدات نرم افزار و الکترونیک و سایر تهدیدات جدید دشمن به منظور حف و صیانت شبکه ها اطال رسان

یصالح برا تصویب و نظارت بر اعمال آنها.  یرعامل و پیشنهاد به مراجع  ، استانداردها و آیین نامه ها پدافند  ، برنامه ریز و تهیه ضواب  تعیین یا ایجاد نهاد در دولت برا تدوین، طراح
یرمترقبه در جهت  یرعامل و حواد   پیش بین ساز و کار الزم برا تهیه طرح ها مشترک ایمن ساز و ایجاد هماهنگ در سایر طرح ها و برنامه ها و مدیریت نهادها مسوول در دو حوزه پدافند 

هم افزای و کاهش هزینه ها.
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با سالم و درود بر روح پرفتوح و بلند امام راحل، بنیانگذار جمهوری اسالمی ایران و آرزو توفیق در خدمتگزار 
به نظام مقدس جمهور اسالم تحت رهبر مقام عظما والیت و با گرامیداشت یاد و خاطره شهدا واالمقام 
کیدات و منویات  یرعامل را به تمام فعاالن و دست اندرکاران امر، با توجه به ت و تبریک هفته بزرگداشت پدافند 
یرعامل و با عنایت به موقعیت جغرافیای جمهوری اسالمی ایران در منطقه،  مقام معظم رهبری پیرامون پدافند 
یرعامل، امر الزم و ضرور است. از آنجا که توسعه پایدار و بالنده در سایه امنیت میسر  رعایت مالحظات پدافند 

می شود، شناخت تهدیدها و آسیب پذیری ها و افزایش توان بازدارندگی ملی از اهمیت خاصی برخوردار است.
یرعامل مکمل پدافند عامل )دفا عامل( و عاملی موثر در ارتقای توان دفاعی کش��ور اس��ت که کاهش  پدافند 
صدمات و خسارات به مراکز حیاتی، حساس و مهم را به دنبال دارد که از جمله اتخا و به کارگیری تدابیر و تمهیدات 
الزم در طراحی و اجرا پروژه ها بوده تا قابلیت دفاعی را در برابر بحران و تهدیدها به صورت سیستمی و با کمترین 
نیاز به نیروی انسانی افزایش داده و آثار و پیامدهای خسارت بار بحران را کاهش و امکان احیا و بازسازی را با هزینه 

کمتر و زمان کوتاه تر فراهم می آورد.
یرعامل، برگزاری دوره های آموزشی تخصصی با محوریت پدافند  تش��کیل اداره کل مدیریت بحران و پدافند 
یرعامل بنادر حیاتی شهید رجایی و  یرعامل در سازمان مرکزی و بنادر تابعه، انجام مطالعات مفهومی پدافند 
امام خمینی )ره( و حساس چابهار، بخش از اقدامات سازمان در این راستا بوده و برنامه ریزی جهت برگزاری مانور 
 ، یرعامل کشور و سایر مبادی مرتب یرعامل در بندر چابهار با مشارکت وزارت متبو و سازمان پدافند  پدافند 

یرعامل بنادر شهید رجایی و امام خمین )ره( و ... در دست اقدام است.  انجام مطالعات تفصیلی پدافند 
یرعامل به صورت شعله ای  پدافند  در پایان با بهره گیری از رهنمودهای مقام معظم رهبر در این خصوص که 
یرعامل یک اصل برای همیشه عزت، سربلند  پدافند  و تبریک مجدد بزرگداشت هفته فو با شعار  بلند شود
لت  رت احدیت مس و توفیق در مسیر خدمتگزار شایسته به کشور را برای کلیه تالشگران این عرصه از درگاه ح

می نماید.

اله صدر سیدعطا
معاون وزیر راه و شهرسازی و
مدیرعامل سازمان بنادر و دریا نوردی

ی  ريانور ر و ا مان ب ا ام  ير ا م
ام ر ا  ه  ا ه  به م
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ه اقتصادی و  مهندس اکبر ترکان، مشاور رییس جمهور و دبیر شورای هماهنگی مناطق آزاد و وی
هیات همراه از محوطه های بندری و طرح توسعه بندرانزلی بازدید کردند.

در این بازدید مدیرکل بنادر و دریانوردی استان گیالن ضمن بیان ظرفیت های تخلیه و بارگیری این 
اداره کل به طرح توسعه این بندر اشاره کرد و اظهار داشت: تا سال 1306 بندرانزلی 4 پست اسکله با 
مو شکن های قدیمی مشغول به کار بود و پس از توسعه تا سال 1387 با 10 پست اسکله مشغول 

فعالیت شد و توانستیم در بندرانزلی ظرفیت 6 میلیون و 848 هزار تن عملکرد را به ثبت برسانیم. 
مهندس کوهساری افزود: هم اکنون کشتی های 5 هزار تنی در این بندر پهلو می گیرند و با ورود این 
4 میلیون تن در سال و توان اسمی آن 7 میلیون تن در سال است،  کشتی ها توان واقعی بندرانزلی 5
اما با واگذاری امور به بخش خصوصی به 5 ترمینال خصوصی از جمله 3 ترمینال کاالهای عمومی ، 
الت و با ایجاد رقابت درون بندری توانستیم از ظرفیت واقعی گذشته و به  یک ترمینال سوختی، 

ظرفیت اسمی آن برسیم.
مدیرکل بنادر و دریانوردی استان گیالن در خصوص اجرای طرح توسعه بندرانزلی نیز گفت: با توجه 
به رضایتی که اربا رجو از عملکرد این اداره کل داشتند و انتظاراتی که از این بندر باال رفت، تصمیم 
ربی جدید  گرفتیم طرح توسعه بندرانزلی را در دستور کار قرار دهیم و امروز مو شکن های شرقی و 

بندرانزلی بیش از 92 درصد پیشرفت فیزیکی دارند. 
وی افزود: 5 کیلومتر )دیواره ساحلی( دایک و مو شکن با 690 میلیارد ریال هزینه تاکنون ساخته 
شده است و برای ساخت این مو شکن ها حدود 3 میلیون تن سنگ به محدوده بندری آورده شد. 
مهندس کوهس��اری با اشاره به الیروبی ساالنه یک میلیون متر مکعب کانال بندر قبل از ساخت 
مو شکن های جدید تصریح کرد: با ساخت مو شکن ها 60 درصد از میزان الیروبی کاسته شده 
است و این مو شکن ها طوری ساخته شده اند که به راحتی رسوبات تاال را خار کرده و از اموا 
هم بندر را ایمن ساخته است. وی با اشاره به اینکه الیروبی سالی 50 میلیارد ریال برای این بندر هزینه 
داشت، خاطرنشان کرد: 690 میلیارد ریال هزینه ساخت دایک و مو شکن ها طی 12 سال جبران 

خواهد شد.  مدیرکل بنادر و دریانوردی استان گیالن افزود: با ساخت مو شکن های جدید هم بندر 
ه  ه قدیم حدود 40 هکتار و حوض را ایمن کردیم و هم ظرفیت بندر افزایش می یابد. از طرفی، حوض
ه را احدا کرده و  جدید بندرانزلی حدود 76 هکتار اس��ت و توانس��تیم حدود 120 هکتار حوض
4 میلیون تن واقعی به 11 میلیون تن و 7 میلیون تن اسمی به 17 میلیون تن  ظرفیت بندر را از 5
افزایش دهیم، به طوری که کش��تی هایی با ظرفیت 12 ه��زار تن کاالهای عمومی و 20 هزار تن 

فرآورده های نفتی می توانند در آینده به این بندر وارد شوند. 
نین افزود: فاز اول بندر آستارا با ظرفیت 600 هزار تن در سال به شکل  مهندس کوهساری هم
BOT به بخش خصوصی واگذار ش��ده و از 21 فروردین امسال که مورد بهره برداری قرار گرفت، 
تاکنون 18 فروند کشتی در این بندر پهلو گرفته و 17 هزار تن صادرات و یک هزار تن واردات داشت 
و بندر چمخاله با ظرفیت 600 هزار تن توان تخلیه و بارگیری با کاربری بار و مسافر جانمایی شده و 
با بخش خصوصی نیز مذاکره شده و بندر کیاشهر نیز جانمایی آن انجام شده که این بنادر طبق مصوبه 

هیات دولت بود.
ه اقتصادی کشور با اشاره به ساخت  مشاور رییس جمهور و دبیر شورای هماهنگی مناطق آزاد و وی
ه جدید به  ه قبلی است و افزوده شدن بیش از 70 هکتار حوض 1 برابر حوض ه جدیدکه 5 حوض
40 هکتار قبل ساخت اسکله های تجاری و نفتی جدید و امکان پهلوگیری کشتی های 12 تا 20هزار 

تنی به بندرانزلی، روند توسعه این بندر را تحسین برانگیز خواند.
مهندس ترکان با اشاره به در دست احدا بودن مرکز تعمیرات کشتی در محدوده بندرگاه انزلی 
کید  خاطرنشان کرد: مرکز تعمیرات کشتی، فرصت جدیدی برای توسعه صنعتی منطقه است. وی ت
کرد: کار توسعه بندرانزلی به خوبی و با استانداردهای جهانی پیش رفته و اتفا بسیار خوبی در حوزه 
اقتصاد و تجارت است. مهندس ترکان در پایان با اشاره به اینکه در آستارا و چمخاله نیز اتفاقات خوبی 
از کرد و تاکنون 18 کشتی  افتاده، افزود: بندر آستارا از فروردین ماه کار تخلیه و بارگیری خود را آ

پهلودهی کرده اند که این نشان دهنده ظرفیت تجاری این بندر است.

بازدید مشاور رییس جمهور و دبیر شورای هماهنگی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی از بندرانزلی
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به گزارش رواب عمومی اداره کل بندر و دریانوردی خرمش��هر، دکتر عباس آخوندی، وزیر راه و 
شهرسازی از بندر خرمشهر بازدید کرد.

در این بازدید، مهندس صدر معاون وزیر و مدیرعامل س��ازمان بنادر و دریانوردی، دکتر حجازی 
استاندار خوزستان، مهندس ایدنی مدیرکل بنادر و دریانوردی استان خوزستان و عبدا سامری 
نماینده مردم خرمشهر در مجلس شورای اسالمی، دکتر آخوندی وزیر راه و شهرسازی را همراهی 
نمودند.مهندس عادل دریس، مدیرکل بندر و دریانوردی خرمشهر طی گزارشی آخرین وضعیت 
فعالیت های این اداره کل و نقش کلیدی آن در توسعه منطقه و تجارت را برای وزیر راه و شهرسازی 

تشریح کرد. 
نوان  د و كارون به  ا ارو ده از جن تحميل در آبراه  ا به جاما روقه  و به م
زود بندر خرمشهر طی سال های گذشته  اره كرد و ا ه ا يك از موا مه تجارت من
در زمینه شناورس��ازی موفق به خار س��ازی 56 مغروقه و الیروبی بیش از 500 هزار مترمربع از 

آبراه های اروند و کارون شده است.

بازدی�د وزی�ر راه و شه�رس�ازی از بن��در خرمش�هر

سیسات بندری و  ور در اسکله ها و محوطه  های بندر، از ت ت همراه با ح وزیر راه و شهرسازی و هی
نحوه تخلیه و بارگیری، پایانه مسافری دریایی خلی فارس، پروژه های در دست اقدام، شرکت های 
سیسات دریایی به عنوان بزر ترین شرکت سرمایه گذار در بنادر کشور که  سرمایه گذار و شرکت ت

کار ساخت سکوهای نفتی را بر عهده دارد، بازدید کرد.
خاطرنشان می سازد وزیر راه و شهرسازی پس از بازدید از بندر خرمشهر، از راه آهن خرمشهر و پایانه 

ه هم بازدید و سپس به سمت اهواز حرکت کرد. شلم
 

دکتر عباس آخوندی، وزیر راه و شهرس��ازی در جریان س��فر خود به اس��تان 
خوزستان، ضمن بازدید از مجتمع بندری امام خمینی )ره( از پروژه های بزر 
ن خام  س��رمایه گذاری بخش خصوصی در زمینه احدا کارخانه تصفیه رو
خیره و ترانزیت مواد نفتی در این مجتمع بندری  خوراکی و پایانه های نفتی 

دیدن کرد.
به گزارش رواب عمومی اداره کل بنادر و دریانوردی استان خوزستان، طی این 
ن  ور در محل پروژه احدا کارخانه تصفیه رو بازدید، دکتر آخوندی ضمن ح
خام خوراکی، از روند مراحل ساخت وساز و تکمیل این پروژه سرمایه گذاری که 
21 متر مربع  با سرمایه ای معادل 94میلیارد ریال و در مساحتی به وسعت 870
احدا می ش��ود، دیدن کرده و ضمن اس��تما گزارش مدیران پروژه از روند 
پیشرفت این پروژه که طی دهه فجر سال جاری به بهره برداری می رسد، مطلع 

شد.
در ادامه این بازدید که مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی، استاندار خوزستان، 
مدیرکل بنادر و دریانوردی استان خوزستان و جمعی از مسووالن محلی وی را 
خیره و ترانزیت مواد نفتی که  همراهی می کردند، از روند احدا پایانه نفتی و 

با مشارکت بخش خصوصی احدا می شود، نیز دیدن کرد.
وزیر راه و شهرسازی در جریان بازدید از این پروژه بزر سرمایه گذاری که در 

42 مترمربع و با مبل اولیه سرمایه گذاری معادل 570  مساحتی به وسعت 409
میلیارد ریال در حال ساخت است، با توضیحات مدیران این پروژه از ظرفیت ها 
و قابلیت های این مجموعه در تقویت و گس��ترش توان این مجتمع بندری در 

پهلودهی کشتی های حامل مواد نفتی با ظرفیت باال آگاه شد.
الت که در مساحتی به  این بازدید وی از روند احدا س��یلوی صدهزار تنی 
45 متر مربع و با اعتبار اولیه 210 میلیارد ریال با مشارکت بخش  وسعت 126

از شده است، بازدید به عمل آورد. خصوصی در این مجتمع بندری آ
نین ایشان با اشاره به مسیر ترانزیتی کاال از شمال کشور در حوزه قفقاز به  هم
سمت کشورهای حوزه خلی فارس و شمال آفریقا، اظهار امیدواری کرد که با 
فعالیت این س��یلوی ترانزیتی مدرن، توان ترانزیتی بنادر و دریانوردی استان 
خوزستان جهت فعال شدن در این مسیر ترانزیتی به کار گرفته شده و موجبات 

رونق اقتصادی در بازرگانی در منطقه و کشور را فراهم آورد. 

بازدی�د وزیر راه و شهرس�ازی از چهار پ�روژه بزرگ 
سرمایه گذاری در مجتمع بندری امام خمينی )ره(
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وزیر راه و شهرسازی طی دومین روز سفر خود به استان خوزستان در نشست 
ای مجمع نمایندگان اس��تان  ور اع ش��ورای حمل ونقل اس��تان که با ح
خوزس��تان برگزار شد، ضمن اشاره به ارزیابی خود طی بازدید از بنادر استان 
خوزستان، از رشد سرمایه گذاری بخش خصوصی در بنادر استان خوزستان 

اظهار رضایت کرد.
به گزارش رواب عمومی اداره کل بنادر و دریانوردی اس��تان خوزستان، دکتر 
ور دس��تگاه های اجرایی حوزه  عب��اس آخوندی طی این نشس��ت که با ح
حمل ونقل اس��تان در اهواز برگزار ش��د، در بخش��ی از سخنانش، مجموعه 
سرمایه گذاری بخش خصوصی در بندر امام خمینی )ره( را قابل توجه توصیف 
کرد و ضمن ابراز رضایت از س��رمایه گذاری انجام شده در این مجتمع بندری 
اظهار داش��ت: بندر امام خمینی )ره( موفق شده با بهره وری 70 درصدی، به 
خوبی توان بخش خصوصی را جهت رونق فعالیت های اقتصادی در این مجتمع 

بندری به کار بگیرد، که از تصوری که اینجانب داشتم بیشتر بوده است.
دکتر آخوندی با اشاره به درصد پیشرفت قابل قبول پروژه های سرمایه گذاری 
در مجتمع بندری امام خمینی)ره( گفت: بر اثر رضایت، تعامل سالم و سازنده 
شرکت های بخش خصوصی و سازمان بنادر شاهد افزایش ظرفیت و توسعه در 

بنادر استان خوزستان هستیم.
وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اهمیت جایگاه بنادر اظهار داشت: بنادر استان 
ب��ه لحا جایگاه ترانزیتی و مزیت های بازرگانی، می توانند منش�� امید برای 

حرکت و رونق در سطح منطقه و کشور باشند.
وی در ادامه بر ضرورت یکسانی ظرفیت تمامی جوانب حمل ونقل کشور تاکید 
کرده و با تشریح ابعاد مختلف سیستم حمل ونقل ترکیبی توسعه یافته بیان 
داشت: باوجود ظرفیت 58 میلیونی تنی در بنادر استان، این ظرفیت در سایر 
بخش های حمل ونقل کمتر است و ضروری است طرح جامع حمل و نقل استان 

در این خصوص تهیه شود.

ابراز  رضایت  وزیر  راه  و  شهرسازی  از  
ميزان رشد  سرمایه گذاری های  بخش 

وزیر راه و شهرسازی با اشاره به وجود رقابت جدی در حوزه حمل ونقل کشور گفت: اکثر خصوصی  در بندر  امام خمينی )ره(
بانک ها در تامین منابع مالی در وضعیت قرمز هستند که یکی از راه حل های تامین منابع 

بخش حمل ونقل تامین مستقیم منابع مالی از بازار سرمایه است.
عباس آخوندی در حاشیه بازدید از مجتمع بندری امام خمینی )ره( در جمع فعاالن حوزه 

حمل ونقل اظهار کرد: بحث رقابت در حوزه حمل ونقل بسیار جدی است.
وی بر لزوم تشکیل شرکت های توانمند در زمینه حمل ونقل تاکید کرد و افزود: برای افزایش 

سهم ایران در اقتصاد جهانی باید شرکت های بزر مقیاس حمل ونقل تشکیل شوند.
وزیر راه و شهرسازی خاطرنشان کرد: برای انجام کارهای بزر نیاز به تشکیل شرکت های 
بزر مقیاس داریم، لذا در دولت از تش��کیل ش��رکت های س��هامی عام در حوزه های 

حمل ونقلی حمایت جدی می کنیم.
آخوندی اظهار داش��ت: وزارت راه و شهرس��ازی آماده اس��ت به بخش خصوصی برای 

فعالیت هایی که می خواهد انجام دهد کمک جدی بکند.
وی خاطرنشان کرد: انتظار داریم بخش خصوصی ارتباط با مجموعه وزارت راه و شهرسازی 

را در بخش حمل ونقل همواره حف کند.
وی وجود رقابت در بخش حمل ونقل را از نظر توسعه، سالمت، ارتقای کیفیت و رضایتمندی 
مشتریان مهم توصیف کرد و گفت: تالش می کنیم در حوزه راه و شهرسازی بحث رقابت 

را سرلوحه فعالیت ها قرار دهیم و مشکالت را برطرف کنیم.
وزیر راه و شهرسازی با اعالم اینکه اکثر بانک ها در تامین منابع مالی در وضعیت قرمز هستند، 
گفت: یکی از مهم ترین و جدی ترین راه حل های  تامین منابع مالی در بخش حمل ونقل 

تامین مستقیم منابع مالی از بازار سرمایه است.
آخوندی در ادامه، سرمایه گذاری بخش خصوصی در پسکرانه ها را مطلو توصیف کرد و 
اظهار داشت: پیشنهاد من این است که مدیران مربوطه و کسانی که در بخش خصوصی 
فعالیت می کنند، در انجام اقدامات و فعالیت های خود حس تعلق به زندگی درون شهری 

نشان دهند و در واقع به بهبود چهره شهرها کمک کنند.
وی ادامه داد: حمایت اجتماعی از سرمایه گذاری ها باید مورد توجه قرار گیرد، چراکه بدون 

حمایت اجتماعی امکان توسعه سرمایه گذاری وجود ندارد.
وی خاطرنشان کرد: ما نیز حمایت های الزم را انجام می دهیم و وزارت راه و شهرسازی در 

این زمینه همکاری و همراهی جدی خواهد کرد.
وی با ابراز خشنودی از استقبال بخش خصوصی از حمل و نقل ترکیبی، گفت: رصد کردن 

اتفاقات و آشنایی با تکنولوژی های روز نقش بسیار مهمی دراین حوزه دارد.

وضعيت مطلوب سرمایه گذاری بخش 
خص�وصی در پسکران�ه های بن�دری
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وزیر راه و شهرس�ازی در روز جهانی دریانوردی تاکيد کرد:ت�وس�عه حمل و نقل ت�رکيبی ب�ا محوریت بن��ادر

ور وزیر راه و شهرسازی،   نرم افزار جامع دریایی با ح
مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی و نایب رییس 
کمیس��یون عمران  رونمایی و بهره  برداری شد و 
همزمان با افتتاح، 17 بندر کشور به آن وصل شدند.

در مراس��م روز جهانی دریان��وردی، این نرم افزار 
جدیدتری��ن مدل مدیریت دریای��ی و بندری به 
صورت آنالین است و تولید این نرم افزار  با همکاری 
س��ازمان بنادر و دریانوردی و توس متخصصان 

داخلی انجام شده است.
یرعامل  نرم افزار جامع دریایی که پدافند سایبری 
را مدنظر دارد، در توسعه های آینده خود این موضو 

را گسترش خواهد داد.

رونمایی و افتتاح بزرگ ترین نرم افزار جامع دریایی
و اتصال 17 بندر به این نر م افزار

بنابه گفته دست اندرکاران، در حال حاضر 17 بندر 
به نرم افزار جامع دریایی متصل هستند و به زودی 
تمامی بنادر بزر و کوچک نیز به آن وصل می شوند.

از مزایای این سیس��تم آنالین بودن آن است  بدین 
ترتیب که هر مصوبه ای در تهران به تصویب برسد، با 
فاصله زمانی کمتر از یک ساعت در بنادر تعیین شده، 

عملیاتی می شود.
طبق گفته مسووالن، در حال حاضر اطالعات 150 
هزار نفر دریانورد، 26 هزار فروند ش��ناور، حدود 26 
هزار فروند قایق و مواردی نظیر گواهینامه شناورها و 

کد  های مخابراتی در این سیستم ثبت شده است.
این نرم افزار بزر ترین نرم افزاری است که تاکنون 
در زمینه مدیریت عملیات دریایی و دریانوردی در 

جهان تولید شده است.
مراحل مختلف این سیس��تم نرم افزاری که تولید 
داخل کشور است، با هماهنگی سازمان بنادر آماده 
شده و چند شرکت خصوصی در این زمینه فعالیت 

کرده اند.

ور وزیر راه و شهرسازی،  نرم افزار جامع دریایی با ح
مدیرعامل س��ازمان بنادر و دریانوردی و نایب رییس 

کمیسیون عمران  بهره  برداری شد.
این سیستم اطالعات همه کشتی ها و شناورهایی را که 
تحت پرچم جمهوری اس��المی ای��ران در آ های 
سرزمین کشورمان وارد یا خار می شوند، ثبت می کند.
این سیستم یک بانک اطالعاتی است که ارتباط کاملی 
میان تهران و همه بنادر کشور برقرار می کند و شناورها 
با ورود به بنادر با دیگر دستگاه ها مانند گمرک هم از 

طریق این سیستم ارتباط برقرار می کنند.
در این سیس��تم همه اطالعات الزم درباره عملیات 
دریایی، دریانوردی، ثبت ش��ناورهای تحت پرچم، 
محی زیست دریایی، عملیات تامین ایمنی آبراه ها، 
پیام های ایمنی دریانوردی ، ارتباطات دریایی و جستجو 

و نجات دریایی ثبت شده است.
تاکنون 17 بندر کشور به این سیستم متصل هستند و 
در آینده نزدیک همه بنادر، ورودی ها و خروجی های 

خود را در آن ثبت خواهند کرد.

در این سیستم همه اطالعات 
الزم درباره عملیات دریایی، 
دریانوردی، ثبت شناورهای 
تحت پرچم، محیط زیس��ت 
دریایی، عملیات تامین ایمنی 
آبراه ه��ا، پیام ه��ای ایمنی 
دریانوردی ، ارتباطات دریایی 
و جستجو و نجات دریایی ثبت 

شده است

عباس آخوندی در مراسم روز جهانی دریانوردی با اشاره به لزوم توجه به توسعه دریامحور و 
اهمیت دریا در توسعه ملی ایران اظهار داشت: موقعیت جغرافیایی و توپوگرافی جمهوری 

اسالمی ایران به نحوی است که ایران را کشوری دریایی کرده است.
کید بر اینکه باید سهم خود را در حمل ونقل جهانی ارتقا دهیم، تصریح کرد: الزم است  وی با ت
به عنوان ملتی فرهنگ مدار، از این موقعیت جهت تسهیل مبادالت در کریدورهای شمال - 

ر استفاده کرد. جنو و شر - 

سیسات  وزیر راه و شهرسازی با اشاره به لزوم روان سازی مبادالت تجاری و حمل ونقل اظهار داشت: ت
زیربنایی مطلوبی در کنار جامعه جوان در اختیار داریم که باید از این ظرفیت ها استفاده کنیم.

آخوندی با اشاره به لزوم توسعه بنادر و دریانوردی اضافه کرد: یک سوم مرزهای ایران دریایی است، 
اما دریا و سفر دریایی برای مردم ما کمتر شناخته شده است.

آخوندی ادامه داد: ظرفیت عظیم دریا، منابع آن، گردشگری دریایی، حمل  ونقل بار و مسافر دریایی 
و صنایع دریایی چندان مورد توجه قرار نگرفته است و از این پس باید بیشتر مورد توجه قرار گیرد.

وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه در دوران دفا مقدس بسیاری از صنایع بزر که قرار بود نزدیک 
دریا ساخته شود به مراکز کشور منتقل شد، یادآوری کرد: به عنوان مثال کارخانه ای نظیر فوالد 

مبارکه قرار بود ابتدا در بندرعباس ساخته شود، اما در شرای جنگ در اصفهان ساخته شد.
کید بر اینکه  باید از امکانات ساحلی بیشترین استفاده را داشت، اضافه کرد: دولت وظیفه  آخوندی با ت
دارد زیرساخت های الزم را در پسکرانه های بنادر فراهم کند تا  صنایع برای صادرات در کنار بنادر 

توسعه یابد و از این امکانات استفاده بهینه  ای شود.
کید بر لزوم توسعه حمل ونقل ترکیبی با محوریت بنادر و رشد لجستیک  وزیر راه و شهرسازی با ت

در کشور اضافه کرد: کار سختی را در پیش داریم تا بتوانیم مبادالت را تسهیل کنیم.
آخوندی با اشاره به نارضایتی انجمن های حمل  ونقلی از روان  نبودن مسیر در حوزه حمل  ونقل گفت: 
باید شرایطی فراهم شود تا فعاالن حمل  ونقل در حوزه بار و مسافر به راحتی در سطح دنیا جابه جایی 

انجام دهند.
وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه سهم ایران در حمل  ونقل مسافری دریایی بسیار کم است، گفت: 

این در حالی است که ظرفیت شناور های کشور بیش از این است.
وی با بیان اینکه زندگی بسیاری از مردم ساحل نشین به دریا بستگی دارد، گفت: بار سنگین را روی 
دوش خود حس می کنم تا زندگی مردم بهبود یابد و به توسعه پایدار و توسعه اجتماعی - اقتصادی 

بنادر دست یابیم و مردم امکان استفاده از صنایع دریایی را داشته باشند.



شماره 205آبان  1392بندر و دریا 

12

با اقدام نوآورانه متخصصان امور بندری بزر ترین بندر تجاری کشور و بهره گیری از توان عملیاتی بخش 
ون جرثقیل های  خصوصی، یک نگله رآکتور 700 تنی بدون استفاده از تجهیزات تخلیه و بارگیری هم
بزر و در زمانی کمتر از یک ساعت در بندر شهید رجایی تخلیه شد که رکوردی جدید در بنادر کشور به 
ثبت رس��ید.  به گزارش رواب عمومی اداره کل بنادر و دریانوردی هرمزگان، طی س��الیان گذشته، اعمال 
ون جرثقیل های  یکی هم ر علیه جمهوری اسالمی مانع از تامین تجهیزات استرات تحریم های یکجانبه 
بزر دارای توان عملیاتی بیش از 250 تن برای افزایش ظرفیت تخلیه و بارگیری در اسکله های بندر شهید 
رجایی شده است. باوجود این محدودیت های تحمیل شده به صنعت حمل ونقل دریایی کشور، کارشناسان 
و متخصصان مجتمع بندری شهیدرجایی برای نخستین بار موفق شدند با استفاده از یک روش نوآورانه، 
کاستی های عملیاتی ناشی از کمبود تجهیزات بندری را جبران کرده و اقدام به تخلیه یک نگله رآکتور 700 
تنی متعلق به پاالیشگاه بندرعباس کنند که به لحا عملیاتی در نو خود یک رکورد مهم محسو می شود. 
اد، رییس اداره امور بندری اداره کل بنادر و دریانوردی هرمزگان ضمن تش��ریح عملیات  حمید جهرمی ن
تخلیه این محموله بزر از یک فروند شناور بار گفت: با پیشنهادات ارایه شده از سوی کارشناسان یک 
شرکت کشتیرانی بین المللی به صاحب کاال، محموله مورد نظر از طریق یک خ کشتیرانی به بندر جبل علی 
امارات منتقل و توس جرثقیل های بزر مستقر روی کشتی تخلیه شد که پس از قرار گرفتن روی یک 
کشنده بوژی )دستگاهی برای حمل کاالهای حجیم و سنگین(، توس یک بار ایرانی بارگیری و به بندر 

شهید رجایی منتقل شد.

ناور ه جزر و مد و آ توازن  اده از محاس ه با است ليه محمو ت
وی اضافه کرد: پس از انجام محاسبات دقیق توس کارشناسان و متخصصان در بندر شهید رجایی و تهیه 
یک س��ناریو، در حوالی س��اعت 14 نخستین روز از آبان ماه جاری که تغییرات جزر و مدی ثبات بیشتری 
داشت، پس از پهلوگیری این بار در اسکله شماره 7، عملیات تخلیه آن با اجرای دقیق مراحل پیش بینی 

شده در سناریو کلید خورد.
اد بیان کرد: در ادامه دو دستگاه کامیون در طرفین عرشه بار به عنوان باالنسر قرار گرفتند و یک  جهرمی ن
دستگاه کشنده نیز وظیفه انتقال بوژی حامل نگله را بر عهده گرفت. از سوی دیگر، از طریق تخلیه آ توازن 
، شرای الزم برای سربه سر شدن عرشه بار با سطح اسکله فراهم شد تا امکان جابه جایی این  شناور بار

محموله فراهم شود.

ي تري رآكتور واردات  ليه سن ته برا ت ي ي سا ر 
نین ضمن بیان جزییاتی بیشتر از این دستاورد مهم، خاطرنشان کرد: در این عملیات که در یک  وی هم
فرصت طالیی یک س��اعته به ثمر رسید، تیمی متش��کل از 30 نفر از کارشناسان بندری اداره کل بنادر و 
دریانوردی هرمزگان و متخصصین بخش خصوصی توانستند این محموله بزر 700 تنی را بدون استفاده 
از جرثقیل و با رعایت تمامی نکات ایمنی، به روی سکوی اسکله منتقل کنند.  رییس اداره امور بندری اداره 
کل بنادر و دریانوردی هرمزگان ضمن ستایش انجام چنین اقدامات نوآورانه ای از سوی متخصصان بندری 
هرمزگان برای یافتن روش هایی برای دور زدن تحریم ها گفت: با توجه به نیاز اقتصادی منطقه برای حمل 

تجهیزات فلزی و محموله های چندصدتنی پاالیشگاهی و صنعتی، این ضرورت احساس می شود که در 
زمینه تامین تجهیزات تخلیه و بارگیری و خریداری جرثقیل های دارای توان عملیاتی بیش از 250 تن، 
والن  شرای سرمایه گذاری برای بخش خصوصی فراهم شود. وی اضافه کرد: در این رابطه مکاتباتی با مس
س��ازمان بنادر داش��ته ایم و امکان سنجی صدور مجوز الزم برای تحقق این امر مهم، هم اکنون در سازمان 
اد یادآور شد: سه سال پیش، با استفاده از جرثقیل های مستقر روی  مرکزی در دست بررسی است. جهرمی ن
کشتی حامل کاال، یک نگله 480 تنی تخلیه شده بود که با اقدام جدید صورت گرفته، رکورد تخلیه یک 

ساعته رآکتور 700 تنی بدون استفاده از جرثقیل به ثبت رسید.

ور تيرا ك ان بندر و ك قي مت ا با  دور زدن تحري 
ابوالقاسم محمدی یکتا، مدیرعامل شرکت خدمات بندرجنو که به عنوان بخش خصوصی فعال در زمینه 
حمل ونقل بین المللی کاالهای سنگین از طریق مسیرهای دریایی وظیفه برنامه ریزی و حمل این محموله 
700 تنی از کشور مبد تا بندر شهید رجایی را بر عهده داشته است، درباره اهمیت این اقدام گفت: پس از 
ربی در خصوص تردد خطوط بین المللی کشتیرانی به بنادر ایران  اعمال قوانین محدودیت آفرین کشورهای 
و لغو تعهدات مربوط به بیمه های دریایی، حمل کاالهای سنگین مورد نیاز واحد های صنعتی کشور از طریق 
مسیرهای دریایی دچار مشکالتی شد که خوشبختانه با خالقیت متخصصان کشور توانستیم تحریم ها را 
دور بزنیم. وی ادامه داد: هرچند بسیاری چنین می اندیشیدند که تحقق چنین کار بزرگی نشدنی است، اما 
ما ثابت کردیم که با خودباوری می توان حماسه خلق کرد.  به گفته محمدی، این رآکتور700 تنی بزر ترین 
کاالی سنگین در صنعت حمل ونقل دریایی محسو می شود که بدون استفاده از تجهیزات پیشرفته و 

جرثقیل های بزر تخلیه و بارگیری وارد کشور شده است.

ا اه بندر االي ل بر جديد  ه ا تن ق رآكتور 
صیاد، رییس اداره ترخیص و خدمات کاالی شرکت ملی مهندسی و ساختمان نفت ایران با اشاره به اهمیت 
این محموله وارداتی خاطرنشان کرد: این رآکتور به همراه بیش از 40 نگله دیگر برای احدا بر اصلی طرح 

توسعه پاالیشگاه بندرعباس مورد استفاده قرار خواهد گرفت. 
وی ضمن بیان اینکه پس از پایان فرایند ترخیص محموله از گمرک شهید رجایی، این رآکتور به پاالیشگاه 
از خواهد شد، اضافه کرد: عملیات احدا این بر  بندرعباس منتقل و عملیات نصب آن در بر پاالیشگاه آ
در وضعیت حاضر 75درصد پیشرفت فیزیکی دارد و این رآکتور از بخش های اصلی سازه این بر محسو 
نین خاطرنشان کرد: با راه اندازی فاز جدید طرح توسعه پاالیشگاه بندرعباس،  می شود. این مقام مسوول هم
2میلیون و 400 هزار لیتر بنزین معمولی و 3میلیون و 400هزار لیتر بنزین س��وپر به ظرفیت تولید این 
پاالیشگاه افزوده خواهد شد که نقش مهمی در خودکفایی ایران در تولید فرآورده های نفتی ایفا خواهد کرد. 
نگله کلمه ای است ظاهرا هندی که در بنادر و گمرکات جنو بسیار متداول است. با این  یادآور می شود، 
توضیح که به واحد کاالهای بسته بندی نشده مثل یک شاخه تیرآهن یا یک شمش فلزی سنگین یا یک 
دستگاه ماشین بدون لفاف و حتی به یک دستگاه اتومبیل یا تراکتور نیز که اقالم مانیفست و بارنامه یک واحد 

را تشکیل می دهند، نگله می گویند.

ثبت رک�وردی 
جدی�د در 

بزرگ تری�ن 
مجتم�ع 
بندری ایران

ور ستي بار در ك ي برا  اده از جر ليه ي رآكتور  تن بدون است زار درباره ت
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، سفیر این کشور از  وایت هد در راستای سیاست های اقتصادی دو کشور ایران و آفریقای جنوبی، 
ه اقتصادی امیرآباد بازدید کرد و در زمینه  امکان��ات و توانمندی های بن��ادر و دریانوردی و منطقه وی
همکاری های بین دو کشور با دکتر مقیمی نماینده مردم نکا، بهشهر و گلوگاه و سید علی نعیمی مدیر 

بنادر امیرآباد بهشهر به گفتگو نشست.
به گزارش رواب عمومی سازمان بنادر و دریانوردی، در ابتدای این جلسه سیدعلی نعیمی، مدیر منطقه 
ور مدیران اتا بازرگانی مازندران  ه  اقتصادی  امیر آباد  ضمن خیر مقدم به میهمانان و تقدیر از ح وی
و دبیر اول و دبیر دوم سفیر آفریقای جنوبی، با برشمردن مزایای بندر امیرآباد و معرفی امکانات بزر ترین 
بندر حاشیه خزر، جلسه را به دکتر مقیمی نماینده مردم شریف بهشهر، نکا و گلوگاه در مجلس شورای 

اسالمی سپرد.

دکتر مقیمی نیز با اشاره به پتانسیل بسیار باالی بندر امیرآباد، مراودات اقتصادی بیش ازپیش دو کشور 
ایران و آفریقای جنوبی را یکی از فرصت های بالقوه در این منطقه دانس��ت و از مدیران اتا بازرگانی 

ه کرد. مازندران به خاطر نقش پررنگ در ارتباطات اقتصادی مازندران تشکر وی
یک استان مازندران به شمار می رود و از موقعیت حساسی در زمینه  وی گفت : بندر امیرآباد نقطه استرات
حمل ونقل دریایی سود می برد که بجاست از ظرفیت های ایجادشده در آن کمال بهره برداری صورت 

گیرد.
وی با اشاره به نقش پررنگ بندر امیرآباد بهشهر در صادرات و واردات و ترانزیت ادامه داد: مدیران استانی 
ه اقتصادی امیرآباد به کارگرفته اند که  همت همه جانبه ای برای حمایت از بنادر و دریانوردی و منطقه وی

نتای آن در میزان عملکرد بندر کامال مشهود و مشخص است.
وی اظهار امیدواری کرد که رواب تجاری و اقتصادی بین دو کشور ایران و آفریقای جنوبی روند روبه رشد 

داشته باشد که منافع این امر برای هردو کشور قابل توجه خواهد بود.
در ادامه سفیر آفریقای جنوبی با اشاره به بنادر کشور متبو خود و نگاه بلندمدت و مثبت مسووالن این 
کشور به ارتباطات تجاری و اقتصادی با ایران گفت: یکی از وظایف من در سفر به استان های مختلف 
ایران، بررسی توانمندی های مختلف استان هاست که می تواند در بهبود و متعالی ساختن ارتباطات 

تجاری بین دو کشور مفید باشد.
وی استان مازندران را از لحا تولید، کشاورزی، صنایع مختلف و بنادر و دریانوردی بسیار توانمند دانست.

ه اقتصادی امیرآباد بازدید میدانی به عمل  در ادامه از امکانات و تجهیزات بنادر و دریانوردی و منطقه وی
آمد.

سفیر آفریقای جنوبی در ایران 
از بندر امیرآباد بازدید کرد
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چابهار؛ مناسب ترین مسیر برای صادرات کاالهای افغانستان
تج�ار افغ�ان از ظرفی�ت بن�در چاب�هار اس�ت�قبال ک�ردن�د

از صادرات کاالهای افغانستان از مسیر  یک هفته پیش از آ
، سفیر افغانستان در تهران  نصیر احمد نور چابهار به هند، 
در دیدار با جمعی از مسووالن جمهوری اسالمی ایران بیان 
داشت که بندر چابهار بهترین راه برای تبادالت تجاری میان 

افغانستان و ایران به شمار می رود.
ت دولت افغانستان به  وی یادآور شد: در چند هفته اخیر هی
موریت داد تا مبادالت اقتصادی  دو وزیر دارایی و بازرگانی م
از طری��ق بندر چابه��ار را راه اندازی کنن��د و ما هم در حال 
رایزنی های مستمر با مهم ترین شریک اقتصادی خود هند 

برای استفاده از بندر چابهار برای تجارت هستیم.
عالوه بر تمایل ش��دید مسووالن بازرگانی افغانستان برای 
انتقال کاالهای صادراتی این کش��ور از بندر چابهار به هند، 
دهلی نو نیز به شدت تالش دارد کاالهای هندی از این بندر 

به افغانستان منتقل شود.
سفیر هند در کابل 2 ماه پیش با بیان اینکه دهلی نو نمی تواند 
برای انتقال کاالهای ترانزیتی خود به افغانس��تان از مسیر 
پاکستان استفاده کند، تصریح کرد که بندر چابهار بهترین 

گزینه برای هند است.
این مقام هندی تصریح کرد: انتقال کاالهای هندی از مسیر 

بندر چابهار به افغانستان، به سود سه کشور است.
حال سوال اینجاست که چرا چابهار برای هندی ها تا این حد 
مهم اس��ت و چرا در چند سال اخیر اینهمه مورد توجه قرار 

گرفته است؟

با گذشت 2 ماه از ارسال نخستین محموله صادراتی افغانستان از 
طریق بندر چابهار، بازرگانان این کشور با استقبال از انتقال کاالهای 
خود از مسیر چابهار به هند، این بندر را مناسب ترین مسیر برای 

صادرات کاالهای افغانستان عنوان کردند.
حدود 2 ماه پیش و پس از رایزنی مسووالن اقتصادی افغانستان 
و جمهوری اسالمی ایران، نخستین محموله کاالهای صادراتی 
عان  افغانستان از مسیر بندر چابهار به هند منتقل شد و اینک به ا
کراچی در پاکستان  بازرگانان افغان، بندر چابهار نسبت به بندر 
مناسب ترین مسیر برای انتقال کاالهای افغانستان به هند و سایر 

کشورها است.
عان دارند که بندر چابهار نه تنها برای  سرمایه گذاران افغانستان ا
رشد اقتصادی افغانستان، بلکه برای آنها نیز مفید و سودآور است. 
این در حالی اس��ت که به گفته انورالحق احدی، وزیر بازرگانی 
افغانستان 50 هکتار از زمین های منطقه آزاد چابهار برای امور 
ترانزیتی و انبار بر اساس قوانین مناطق آزاد جمهوری اسالمی 

به صورت اجاره در اختیار تجار افغان قرار گرفته است.
در همین حال روز گذش��ته 20 کانتینر حاوی میوه خش��ک 
افغانستان از بندر چابهار وارد هند شد که مورد استقبال مسووالن 

اقتصادی کابل و دهلی نو قرار گرفت.
، رییس اتا تجارت افغانستان ماه گذشته  محمدقربان حقجو
با بیان اینکه بندر چابهار مسیر مناسبی برای صادرات و واردات 
کاالهای افغانستان است، تصریح کرد: استفاده از این بندر برای 

بازرگانان افغان یک فرصت است.

پاس این سوال را باید در افغانستان جستجو کرد. تحوالت 
چند سال اخیر در منطقه، رواب بین پاکستان و افغانستان، 
وجود طالبان و ناامنی برای کانتینرهای افغانی و مسیر ترانزیتی 
کراچی به افغانستان، موجب شده تا اوال افغان ها مسیر دیگری 
را دنبال کنند و ثانیا پس از پایان دولت طالبان، هندوستان به 
ن افغان ها در پروژه های اقتصادی، معدنی  عنوان شریک مطم

و ترانزیتی افغانستان در نظر گرفته شود.
به عالوه هندوس��تان و پاکستان به صورت سنتی به دلیل 
مشکالت سرزمینی و مرزی در کشمیر در حالت مخاصمه 
هس��تند، بنابراین منطقی خواهد بود تا برای دسترسی به 
آ های بین المللی و تجارت با افغانستان، هندی ها مسیری 
یر از پاکستان را در پیش بگیرند و چابهار به دلیل نزدیکی به 
افغانستان، امن تر بودن نسبت به کراچی و دسترسی جاده ای 
آس��ان از جنو تا شمال افغانس��تان به عنوان جایگزینی 

اقتصادی تر نسبت به مسیر قبلی تعیین شود.

ابهار  كيلومتر س به بندر كرا به  بندر 
د تاجران  دود  در ستان زدي تر اس و  ا ا
ادر م كنند ري وارد و  ود را از اي  اموا تجار 

ا آزاد جهان و اس در  ه آ  اي بندر كه ب
يمروز  ته و از والي  ي دا ر ايران موق جنو 

له دارد ا ستان تنها  كيلومتر  ا ا
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عادل دریس، مدیرکل بندر و دریانوردی خرمشهر در تشریح اقدامات اداره کل 
بندر و دریانوردی خرمشهر در حوزه خار سازی مغروقه ها از آبراه اروند و کارون 
با اشاره به شناس��ایی بیش از 180 فروند مغروقه افزود: به همت کارشناسان 
بندر خرمش��هر تاکنون تعداد 50 فروند مغروقه از کارون و 6 فروند مغروقه از 

اروند خار سازی شده اند.
دریس فرآیند شناورسازی مغروقه ها در آبراه اروند و کارون را دو مقوله جدا از 
هم دانست و گفت: شناورسازی مغروقه ها و الیروبی در اروند به دلیل بین المللی 
بودن این آبراه ش��رای خاص خود را دارد و برخی از اقدامات در آن بایستی از 

ی رب دنبال شود. طریق وزارت امور خارجه و مبادی 
مدیرکل بندر خرمشهر به سرعت و دقت در شناورسازی اشاره کرد و ادامه داد: 
از ابتدای امسال تاکنون 7 فروند مغروقه شناورسازی و پیش بینی می شود تا 

پایان سال به 17 فروند افزایش یابد.
دریس در پایان خاطرنشان ساخت: با پیگیری این اداره کل زمینی به مساحت 
ه جانمایی شده و کار  بندر خش��ک در شلم 700 هکتار به منظور احدا 

تملک آن رو به اتمام است.

ور مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی، فاز اول ترمینال ریلی کانتینری در مجتمع  با ح
بندری شهید رجایی به بهره برداری رسید.

اله صدر، معاون وزیر راه و شهرسازی در حاشیه مراسم افتتاح این ترمینال گفت:  سیدعطا
ترمینال ریلی کانتینری بندر شهید رجایی ظرفیت تخلیه و بارگیری 350 هزار کانتینر در سال 
را دارد و حمل ونقل ترکیبی کانتینر را از این بندر به بنادر شمالی کشور سرعت خواهد بخشید.
وی افزود: این ترمینال در مدت 18 ماه و با سرمایه گذاری 142 میلیارد ریالی بخش خصوصی 

احدا شده است.
مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی گفت: فاز دوم این طرح نیز توس یک شرکت خصوصی 

دیگر با ظرفیت ساالنه 350 هزار کانتینر در حال اجراست.
صدر با اش��اره به اینکه بندر شهید رجایی در مسیر کریدور شمال - جنو قرار دارد، گفت: 
هم اکنون ظرفیت ترانزیت از طریق بنادر کشور 20 میلیون تن است که این میزان تا پایان برنامه 

پنجم به 50 میلیون تن افزایش می یابد.
وی از توسعه پسکرانه بندر شهید رجایی به میزان 2400 هکتار خبر داد و گفت: این پسکرانه 
عالوه بر افزایش مشارکت بخش خصوصی امکان توسعه فعالیت های لجستیکی و تبدیل شدن 

بندر شهید رجایی به بنادر نسل سوم را فراهم می کند.
به گفته مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی، کاال در بنادر نسل سوم در بندر فرآورش و بازتولید 

می شود که تامین کاالی کشور را به دنبال دارد.
صدر خاطرنشان کرد: هم اکنون اسکله رو-رو قطار در بندر امیرآباد در شمال کشور با اعتباری 
بال بر یکهزار و 100 میلیارد ریال مراحل پایانی ساخت را سپری می کند که موجب حمل 

یکسره کاال از بنادر جنو به شمال کشور، ترکیه، اروپا و آسیای مرکزی می شود.

بهره برداری از نخس�تين  ترمينال 
ریلی کانتينری  د ر   بندر   رجای�ی

تش�ریح اقدامات شناورس�ازی 
مغروقه ه�ای  بن�در خرمش�هر

ای هیات عامل سازمان، ضمن بازدید از  کر است که مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی به همراه اع الزم به 
بخش های مختلف بندر شهید رجایی و مرکز خدمات بندری این مجتمع، از نزدیک با صاحبان کاال و مشتریان 

گفتگو کرد و در جریان مشکالت و دیدگاه های آنان قرار گرفت.
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اداره کل بن��ادر و دریانورد هرمزگان در حال عملیات 
اجرای خرو سه فروند شناور مغروقه از آ های ساحل 
خلی فارس را توس متخصصان داخل کشور کلید زده 
که مالکان کشت های مغروقه، عالقه چندانی به این کار 
نش��ان نمی دهند. این عملیات پرهزینه به منظور تامین 
ایمن بیش��تر دریانوردی انجام می شود تا امنیت تردد 

شناورها در آ های ساحل استان به خطر نیفتد.
به گ��زارش رواب عموم اداره کل بن��ادر و دریانورد 
هرمزگان، کش��ت ب��ه عنوان نماد صنع��ت حمل ونقل 
، به دلیل قرار داش��تن در محی متالطم و اموا  دریای
ون  ناآرام، با خطرات فراوان روبه روس��ت. خطرات هم
، برخورد با  ، واژگون شدگ ، به گل نشستگ ر شدگ
اشیای مغروقه و ... همواره یک کشت را در طول سفر خود 
تهدید می کند و در موارد نیز باعث وارد شدن آسیب های 

جد به آن می شود.
نجات کشت یا سلوی )salvage( در ادبیات دریایی به 
دو منظور به کار می رود یکی با هدف نجات شناور در حال 
اضطرار و دیگری به منظور استخرا الشه کشتی مغروقه 
یا به گل نشسته. عملیات سلوی مجموعه اقدامات را دربر 
می گیرد که به منظور خار س��اختن ش��ناور از شرای 
اضطرار و کاهش میزان آس��یب های وارده بر کش��ت 

حادثه دیده انجام می شود. 
این عملیات ش��امل بازرس اولیه، جلوگیر از واژگون 

آغاز عملیات س�لویج س�ه ش�ناور در س�واحل اس�تان هرمزگان؛

پرونده خطرآفریني مغروقه ها در آب های هرمزگان بسته می شود

بیشتر، یدک کش��یدن، رفع نقص به منظور جلوگیری از 
آسیب دیدگی بیش��تر و از آ بیرون کشیدن یک کشت 
ر شده یا به گل نشس��ته است. هرچند عملیات سلوی 
پیامدهای مثبتی نیز به لحا جنبه های زیست محیط در 

پی دارد. 
گروه سلوی کارشناسان امور دریایی و مهندسانی را شامل 
می شود که عملیات نجات کشت های را انجام می دهند که 
آن ش��ناورها متعلق به آنها نیست و جزو خدمه آن کشت 

نیز نیستند.

هنگام نجات کشت ها ممکن است از جرثقیل ها، اسکله های 
شناور، بار ها، تجهیزات سمع و بصر برای مستندسازی 
واص استفاده شود. هدف از عملیات سلوی  و گروه های 
ر شده به  ممکن است پاکساز یک کانال از کشت های 
منظور ناوبر ایمن تر و تس��هیل ترافیک دریایی باشد. در 
این عملیات، کشت یا قسمت های باارزش آن ممکن است 

برا فروش مجدد یا اورا شدن، نجات داده شود. 
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ت  ت ك ها از ميان بردا ود كه از جمله آ ه بند م  تل  وا م لوي به ا مليات س
د كه برا تردد  ده ا اي واق  م متوسط اس كه در مكان  م و با  ا ك  ده در آ  ر 
روقه در  اي م ناور از  ار س امه  ر بر ا ا  ر م كنند در  ور ايجاد  ا  ناور

ان قرار دارد رمز وردي  دستور كار اداره ك بنادر و دريا
خروج سه فروند شناور مغروقه کلید خورد

از مراحل  حمیدرض��ا دلبری، مدیرکل بنادر و دریانوردی هرمزگان از آ
اجرای خرو سه فروند شناور مغروقه از آ های ساحل خلی فارس خبر 
داد. و به خار سازی یک شناور مغروقه آ های ساحل بندرعباس در اواخر 
س��ال 91 اش��اره کرد و افزود: یکی از شناورها مغروقه ای که مانع ایمن 
تردد های دریایی بودند، قبل از عید نوروز سال گذشته از آ بیرون آورده شد 
و چند فروند دیگر هم باق مانده که جهت خار سازی در دستور کار قرار دارد.
لب موارد هزینه  مدیرکل بنادر و دریانوردی هرمزگان خاطرنشان کرد: در ا
خار سازی شناورها بیش از قیمت واقع آن شناور است که بر همین اساس، 
مالکان کش��ت های مغروقه عالقه ای به این کار نشان نمی دهند.  دلبری 
اتی خود اقدام  نین اضافه کرد: سازمان بنادر و دریانورد بنا به وظایف  هم
به خار سازی شناورها مغروقه می کند تا ایمن دریانوردان و دیگر شناورها 
به خطر نیفتد و این کار نیز با اولویت بندی ش��ناورها مغروقه در سواحل 

خلی فارس صورت می گیرد. 
و تاكيد كرد عملیات خار س��ازی مغروقه ها پس از اولویت بندی 
توس�� یک کارگروه تیمی شامل معاونت های فنی و نگهداری، امور 
نین اداره امور حقوقی و قراردادهای اداره کل، برنامه ریزی  دریایی و هم

و طبق یک سناریوی هماهنگ اجرایی می شود.

شناسایی هشت شناور مغروقه پرخطر طی دو سال اخیر
ان  رمز ورد  او امور درياي اداره ك بنادر و دريا رس م رست سر مهد و
ها  وي بند آ ر و او روقه ر ا م ناور ناساي  ه تح مديري و  كه مجمو
ه منجر  ناسان اي مجمو هده دارد  تيجه دوسا بررس و كنكاش كار را بر 
ايتد  رتوان يو ته  ت سو ياك د كه يهون  ر  ر روقه  ناساي  م به 
ا  ناور ر و يد ك آتوسا از جمله اي  ر واي وا بار برديا يد ك ا وين
ا  هيد  رتوان در مسير بي بندر  يهون و  ا  ناور ستند   و ادامه داد 
ه يك  ري من واي وا در سا روبه رو  ناور  هيد ذاكر ق  و بندر 
ار و  اه  ه بندر ا ر در د ا و يد ك ا ورو بار بردي يرو درياي و محله س

د ده ا رو  هيد رجاي م ه بندر  و يد ك آتوسا در 
واي وا با  يهون و  ناور روقه ما دو  ه كرد از بي اي  م ا ت ا رس و
مكار اداره  ني  م ورد و  ا ايمن دريا ه و مكرر اداره  ا مجدا ير  ي
د كه   ناساي  ان  رمز ورد  ا اداره ك بنادر و دريا وق و قرارداد امور 
د  د ا  روقه  ار ساز م مليات  جا  هد به ا ناور مت كان اي دو  منامه ا ما ا ت
رتوان  روقه  ان كرد يد ك م ر ا جا اس و در ادامه  ا ا و اي اقدا در 
ا  را  مواره  ير  يان ا ا قرار دا و  سا هيد  يز كه در زديك بندر 
ا ق دام زده بود  ر مسير بندر ا مسا ناور اد  و ت زياد را در 
د  ك منت  ار و به  هدار اداره ك از مسير درياي  ن و  د  ارت وا با 
م ا  ان  رمز ورد  او امور درياي اداره ك بنادر و دريا رس م سر
از  منامه برا آ ا اد ت امه ريز جه ا ر بر ايتد وين ناور يو اي ما  ناس
ني  م ار و  اه  ر در بندر ا برديا و ا روقه  ه كرد م ا اكساز ا مليات 
ن  او  هيد رجاي در قا قرارداد از سو م ه بندر  و يد ك آتوسا در 

ار ساز از دريا اس ا  هدار اي اداره ك در  و 
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عملیات س��لویج ش��ناورها 
و  کارتیم��ی  ی��ک  حاص��ل 

سناریوی هماهنگ
مع��اون فن��ی و نگه��داری اداره کل بنادر و 
دریانوردی هرمزگان نیز با اشاره پیشینه انجام 
عملیات سلوی طی سال های گذشته در استان 
گفت: از س��ال91 شناس��ایی و اولویت بندی 
شناورهای مغروقه در آ های ساحلی استان 
که ایمنی آبراهه های مورد تردد ش��ناورهای 
مس��افری و تجاری را تهدی��د می کردند، در 

دستور کار قرار گرفت.
و ادامه داد عملیات خار سازی شناور 
پرت��وان به عن��وان مغروق��ه دارای اولویت 
نخست، توس یک کارتیمی، برنامه ریزی و 
طی یک سناریوی هماهنگ با اعتباری بال 
بر 10 میلیارد ریال از اوایل بهمن ماه سال 91 
کلید خورد و تا بیستم اسفندماه همان سال 
ادامه داشت که در کمتر از دوماه این عملیات 

اجرایی شد.
پوررجبی ضمن اش��اره به جزییاتی بیشتر از 
نحوه خار سازی شناور پرتوان از دهانه بندر 
شهید حقانی گفت: این شناور دارای قدمتی 
ر  حدود 50 س��ال فعالیت بود که از زمان 
شدن آن 5 سال می گذشت و حدود 5 متر نیز 
گل و الی روی بدنه آن رس��و ش��ده بود. در 
نخس��تین اقدام، عملیات گل روبی به انجام 
 ، واصی مجر ور یک تیم  رسید و سپس با ح
مقدمات خار سازی مغروقه فراهم و این اقدام 

با استفاده از یک فروند شناور کرین بار هزار تنی 
انجام ش��د.معاون فنی و نگهداری اداره کل بنادر و 
دریانوردی هرمزگان ضمن اشاره به برنامه ریزی های 
صورت گرفته برای خار سازی سه شناور جدید در 
سال جاری خاطرنش��ان کرد: شناورهایی که در 
فهرس��ت اولویت دوم عملیات سلوی طی سال 
جاری قرار دارند، ش��امل شناور آتوسا، بار بردیا و 
ر ش��دن هر کدام به  یدک ک��ش ناصر، از زمان 

ترتیب یک، 2 و 7 سال گذشته است. 
نین بیان کرد: عملیات  این مقام مس��وول هم
خار سازی هریک از این شناورها براساس برنامه 

زمان بندی 45روزه انجام می شود. 

بومی س��ازی فن��اوری س��لویج 
مغروقه ها در ایران

در حال حاضر کشورهای هلند و آمریکا در صنعت 
سلوی جزو برترین های دنیا هستند و تا پیش از این 
نیز تمامی عملیات مربوط به سلوی کشتی ها در 
آ های ایران با نظارت کارشناسان هلندی انجام 
می شد. این در حالی است که طی چندسال اخیر 
عملیات مربوط به خار سازی شناورهای مغروقه 
در سواحل کشور توس مهندسان و متخصصان 
، نشانگر  داخلی انجام می گیرد و این دستاورد بزر

ارتقای دانش فنی و تخصصی در ایران است.
در حال حاضر کشورهای هلند و آمریکا در 

نجات کشتي یا سلویج 
)salvage( در ادبیات 
دریایی به دو منظور 
به کار می رود؛ یکی با 
هدف نجات شناور در 
و  اضط��رار  ح��ال 
دیگ��ری ب��ه منظور 
الش��ه  اس��تخراج 
کشتی مغروقه یا به 

گل نشسته

صنعت سلویج جزو برترین های 

دنیا اس��ت و تا پیش از این نیز 

تمامی عملیات مربوط به سلویج 

کش��تی ها در آب ه��ای ایران با 

نظارت کارشناسان هلندی انجام 
می شد

سازمان بنادر و دریانوردي بنا به 

خلیج فارس صورت می گیردشناورهاي مغروقه در سواحل ای��ن کار نی��ز ب��ا اولویت بندی دیگر شناورها به خطر نیفتد و می کند تا ایمن��ي دریانوردان و خارج سازی شناورهاي مغروقه وظای��ف ذات��ی خود اق��دام به 
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ارزياب ايمن سوا درياي

سانحه نيمه غرق شدن لنج چوبي
ماجرای سانحه چه بود؟

22 متر با تناژ ناخالص86 پس از حدود یک ماه انتظار  صبح روز که لن چوب
برا بارگیر وارد اسکله شد، هوا صاف و باد مالیم در حال وزیدن بود. در مدت 
، کارگران متوجه  زمان نسبتا کوتاه لن از بار پر شد. درست در اواخر بارگیر
نین  نفو آ از شیارها بدنه لن شدند. موضو به مرکز کنترل ترافیک و هم
آتش نش��ان اطال داده شد و به سرعت با پم های کف کش اقدام به تخلیه 
مقدار از آ ورود کردند تا اینکه تیم آتش نشان بندر به محل رسیدند و با 
ر شدن لن شوند، اما این تعداد پم  افزایش تعداد پم ها سع کردند مانع 
ر شدن قرار  نیز نسبت به حجم آ ورود به لن کاف نبوده و لن در آستانه 
، آن را  ر شدن لن گرفته بود. در نهایت تصمیم گرفته شد برا جلوگیر از 
از هر دو سمت مهار کنند. بنابراین یک یدک کش از سمت دریا و دو جرثقیل از 
ر شدن آن شد. سرانجام با مسدود  س��مت اسکله آن را مهار کرده و مانع از 
، وضعیت اضطرار پس از حدود 10 ساعت به پایان رسید. شدن منافذ ورود آ

چرا این سانحه اتفاق افتاد؟
نین خاصیت بادکردگی  چو قابلیت جذ آ و هم
ه مدتی چو خشک بماند، نه تنها خاصیت  دارد و چنان
االس��تیکی سطح چو کاهش می یابد، بلکه کاهش 
طولی نیز در آن ایجاد می شود. در نتیجه هنگام که بدنه 
چوب لن خشک شود روزنه هایی بین قطعات چو به 
وجود می آید که باعث ورود آ به داخل لن می شود. 
، سطح چو دوباره آ را جذ  مدت پس از تماس با آ
کرده، قطعات چو دچار بادکردگ شده، افزایش طول 

می دهند و منفذهای ایجاد شده را می پوشانند.
همانطور که گفته شد، لن برا مدت طوالن بدون بار 
بوده، بنابراین به دلیل سبک کشت قسمت زیاد از 
بدنه خار از آ کامال خشک شده بوده است. تعمیر و 
نگهدار بدنه )خیس��اندن بدنه چوب جهت آ بند 
کردن( با توجه به گرما هوا و طوالن بودن زمان انتظار 
برا بارگیر صورت نگرفته بود. فرمانده لن به عوامل 
بارگیر هش��دار داده بود که عملیات را با سرعت کند 
انجام دهند. اما آنها به این هشدار توجه نکرده بودند. در 
نتیج��ه منافذ ایجادش��ده در بدنه چوب لن س��بب 

آ گرفتگ آن شد.

از این سانحه چه می آموزیم؟
تعمیر و نگهدار بدنه لن ها طبق برنامه و در فواصل زمان 
مناسب می توانست از بروز این سانحه جلوگیر کند. مالکان 
لن های چوب معموال از راهکار خیساندن بدنه چوب لن 
جه��ت آ بند کردن آن پی��ش از بارگیر در فصول گرم 

استفاده می کنند.
نی که بین  نقش فتیله در ساختمان شناور چوبی: پارچه رو
چو ها جهت عایق کردن چو ها به کار می رود و نقش مهم 
آن باد کردن آن و مسدود کردن منفذهای احتمالی است، 
اصطالحا فتیله نامیده می شود. در گذشته جهت چر کردن 
ن کوسه و یا کنجد  ن های طبیعی همانند رو فتیله ها از رو
استفاده می شد و امروزه به دالیل اقتصادی گالفان سنتی 
ن های خوراکی و یا صنعتی  )تعمیرکاران شناور چوبی( از رو
اس��تفاده می کنند و نهایتا فتیله ها عمر کمتری خواهند 

داشت.
ادره  ينامه  وا ا متناس با  يري ن  ارت بر بار

از سوي موسسات رده بندي
بازرس ایمن بدنه از سو شرکت های  رب قبل از شرو 
به بارگیر در لن ها چوب جهت اطمینان از آ بند بودن 

بدنه
بارگیر سریع لن سبب شد تا شناور قبل از آ بند شدن 
بدنه دچار آبگرفتگ شود. لذا قرار دادن بار در لن ها چوب 
به صورت تدریج به لحا آ بند شدن فتیله ها در منافذ 

بدنه باید مورد توجه عوامل بارگیر در بنادر قرار گیرد.

له یا موقعیت یا شیوه تفکر درباره آنها  رهیافت: راه پرداختن به یک مس

پارچه روغنی که بین چوب ها جهت 
عایق کردن چوب ها به کار می رود 
و نقش مه��م آن باد ک��ردن آن و 
مسدود کردن منفذهای احتمالی 
اس��ت، اصطالح��اً فتیل��ه نامیده 

می شود

مال��کان لنج های چوب��ي معمواًل از 
راهکار خیساندن بدنه چوبي لنج 
جه��ت آب بند ک��ردن آن پیش از 
بارگیري در فصول گرم استفاده 

می کنند

مركز بررس ايمن سوا درياي
ورد ملل  سازمان بنادر و دريا اي ت و بي ا تر سازمان  د

رهیافت ایمن دریایی به منظور استفاده از یافته های گزارش های بررسی سوانح 
دریایی که توس�� کمیته های ارزیابی سوانح دریای فراهم شده است، ارایه 
می شود. یک از روش های مدیریت درست، یافتن نقاط ضعف و تقویت این 
نقاط است. این موضو بر کارای و اثربخش سازمان اثر خواهد داشت. امید 
می رود با استفاده از یافته ها و درس های آموختنی که از سوانح می توان آموخت، 

بتوان از سوانح مشابه در آینده جلوگیری کرد.
، علل وقو و آموزه ها آن آورده شده  در مطلب زیر یک مورد از سوانح دریای

است:

رياي ا ايم  ره



21 ماهنامه   علمی ، تحقیقاتی 

P O R T  &  S E A M A G A Z I N E

خطای نقشه های دریانوردی

 International( ریی��س س��ازمان بین الملل��ی هیدروگراف��ی
Hydrographic Organisation( در سمپوزیومی که به مناسبت 
روز جهانی دریانوردی برگزار ش��د، درخواس��ت کرد که هر شناوری به 
 )echosounding logger( دستگاه های ثبت اطالعات بازتابنده صدا
مجهز ش��ده و اطالعات خود را در اختی��ار بخش داده های هیدروگرافی 
)crowdsourcing of hydrographic data( قرار دهد. به گفته 
ه  رابرت وارد )Robert Ward( فقدان اطالعات هیدروگرافی به وی
ه ایشان از آن به عنوان  در آ های کم عمق نیازمند توجه جدی است. آن
آ های کم عمق نام می برد، آ هایی هستند که بین صفر تا 200 متر عمق 
ربی، 95 درصد آ های  دارند و دربرگیرنده 80 درصد آ های آفریقای 
ر اقیانوسیه و 95 درصد آ های منطقه قطبی هستند که یا  جنو 
تاکنون ارزیابی نشده )unsurveyed( و یا مستلزم ارزیابی جدید هستند. 
، کشتیرانی امروزه به شدت وابسته به سیستم های  وارد به گفته آقای 
 Global Navigation Satellite(  ماه��واره ای ناوب��ری جهان��ی
System( اس��ت و دریانورد و کسی که نقش��ه های دریانوردی را تهیه 
می کنند )chartmaker( بیش از اندازه به این سیستم ها اعتماد و باور 
دارند. درحقیقت اطالعاتی که امروزه ما از آنها در ناوبری استفاده می کنیم، 
ه برای آ هایی که با فاصله  اطالعاتی هستند که در سال های 1980 به وی
بیش از 10 مایلی ساحل جمع آوری شده اند، دقت آنها بین 30 تا 50 متر 
بود، در حالی که امروزه وقتی کشتی ها تردد می کنند، واقعا موقعیت دقیق 
خود را در رابطه با موانع نمی دانند، چراکه عمدتا در فاصله بین 5 تا 10 متر 

با موانع و گوشه های برنده صخره ها قرار دارند.
 www.Mtect.info  :منبع خبر 
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مجله FDi هر دو سال یک بار طی فراخوانی اطالعات به روز شده 
ه اقتصادی در سراسر جهان دریافت می کند  را از مناطق آزاد و وی
ه اقتصادی برتر  و گزارشی را مبنی بر رتبه بندی مناطق آزاد و وی
ارایه می دهد. در زیر گزارشی از 25 منطقه آزاد برتر خاورمیانه 
طی سال های 14-2013 از سوی این مجله ارایه شده که جای 
ایران در میان این فهرست خالی است. طی مکاتباتی که ماهنامه  
بندر و دریا  با س��ردبیر این مجله معتبر در خصوص علت عدم 
والن  ور ایران در این فهرست انجام داد، مشخص گردید مس ح
ه ی اقتصادی در ایران هی گونه اقدامی را در  مناطق آزاد و وی
ه  کشور  راستای تکمیل و به روز رسانی اطالعات مناطق آزاد و وی

در فرم فراخوان این مجله انجام نداده اند. 

مناطق آزاد خاورمیانه در سال های 2013-14

به گزارش جاکوالین والز )JACQUELINE WALLS(، منطقه آزاد فرودگاهی دوبی بار دیگر عنوان منطقه آزاد برتر 

آینده در خاورمیانه را در رتبه بندی دو ساالنه مجله FDi )سرمایه گذاری مستقیم خارجی( از آن خود کرد. طبق این رتبه بندی 

منطقه آزاد جبل علی در جایگاه دوم و مرکز مالی بین المللی دوبی در جایگاه سوم قرار دارد.

منطقه آزاد فرودگاهی دوبی توانست عنوان منطقه آزاد برتر خاورمیانه در زمینه سرمایه گذاری مستقیم خارجی را در سال های 

14-2013 کسب کند. پیشینه 16 ساله این منطقه آزاد خود دلیلی محکم در زمینه جذ شرکت های بین المللی بوده است.

ده در سا  ر  ا منت آمار
اك از آن اس كه اي   
ا برا   ه به منز من
ده  دي  ندمليت ت رك 
جا  ر يز در آ زار  ا   ري كه ت
د  ده ا مارده   دا  ت به اس
ن بر  زار را م ه  اي من
د در  ه  در اال د س ر
ج تجارت در سا  ارايه 
روش  ا از  ا  داد درآمد
د  د  در كاي از ر يز 

ايسه با سا  دا در م

گذاری مستقیم خارجی( از آن خود کرد. طبق این رتبه

منطقه آزاد جبلعلی در جایگاه دوم و مرکز مالی بینالمللی دوبی در جایگاه سوم قرار دارد.

منطقه آزاد فرودگاهی دوبی توانست عنوان منطقه آزاد برتر خاورمیانه در زمینه سرمایهگذاری مستقیم خارجی را در سالهای 

 کسب کند. پیشینه 16 ساله این منطقه آزاد خود دلیلی محکم در زمینه جذ شرکتهای بینالمللی بوده است.
 کسب کند. پیشینه 16
16

2013-2013-2013 14

ا  ري كه ت
مارده دا  ت به اس

ن بر  زار را م ه  اي من
ه  اال د س ر

ج تجارت در سا 
روش  ا از  ا  داد درآمد

گزارش
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موقعیت استراتژیک
م  موقعیت مکانی و جغرافیایی از جمله عوامل کلیدی برای موفقیت هر منطقه آزاد محسو می شود. به ر
وجود تنش ها در خاورمیانه، منطقه آزاد فرودگاهی دوبی همواره توانسته خود را از نظر جهانی به صورت یک 

ها مهم تجاری حف کند و به عنوان پل ارتباطی آسیا، اروپا و آفریقا مطرح باشد.
با استناد به شورای بین المللی فرودگاه ها در سازمان تجارت جهانی، فرود گاه  بین المللی دوبی با پروازهای 
خود توانسته بیش از 180 مقصد بین المللی را پوشش دهد و به عنوان ششمین فرودگاه پرتردد جهان از 
2 میلیون تن محموله در سال 2012 جابه جا کرد که این  نظر حمل کاال فعال باشد. این فرودگاه بیش از 2
3 درصدی در این فرودگاه دارد. در نتیجه تمامی این عوامل مهم و  حجم جابه جایی نشان از رشد ساالنه 1
تاثیرگذار، شرکت های چندملیتی که معموال با تجارت های کم حجم، محصوالت پرارزش نظیر ارتباطات، 
الکترونیک، داروسازی، لجستیک و کاالهای لوکس سروکار دارند، منطقه آزاد فرودگاهی دوبی را به دلیل 

یک منطقه و نزدیکی به فرودگاه به عنوان یک ها جذا شناخته اند. موقعیت استرات

امات را ملز به ادامه  ه ترمينا  م از او توس ير  تتا ا ا
ملل دوب كرده تا از اي  اه بي ا رود ت در  ه تسهي توس
ند اران با وي در ج سرمايه  ود و ت د به ا ري 

ما  ري م كند  ه ت زارو ريي ك من دكتر محمدا
ردازي  ه آزاد ب ود اي من ر داري در سا  به به در 
ه  مليات تجار مستاجري اي من كمااينكه برا تسهي 
د  ير رو ر ما در ا ا  ود را كرده اي در  تاكنون كار 
ا  ت ر ودكورت با تسهي ار  ح ه ا در ا رو ا  س
اتر جديد برا  ا به د ت ه از آن ا ستي كه  
ركا  ا به  ت تمان ا ملل و ي سا ا بي ا سازمان 
ت دارد تل دو ه آزاد از موسسات م ي اي من استرات

زاي  د ا د تا  در ي اي ر ل برا ت اه بر ا يرو
ه با  ند اركين  وه بر اي ما ي  د يا  وا
يه  ود ت تريان  نجاي  جا ار برا ر ياز م
زينه ا با بر   ه با  رو ار م رود كه اي  ت كرده اي ا
ورت  ا   از او در س را تكمي  ميليون در ب

يرد

فرود گاه  بین المللی دوبی 
با پروازهای خود توانسته 
بی��ش از 180 مقص��د 
بین المللی را پوشش دهد 
و ب��ه عن��وان شش��مین 
فرودگاه پرتردد جهان از 

نظر حمل کاال فعال باشد
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جبل علی
منطقه آزاد جبل علی با قرار گرفتن در جایگاه دوم در این رتبه بندی 
توانسته بیش از 7 هزار شرکت را در خود جای دهد. منطقه آزاد 
جبل علی با کمک به بیش از 20 درصد از تولید ناخالص داخلی 
دوبی، حف بیش از 135 هزار فرصت شغلی و جذ 20 درصد از 
سرمایه گذاری مستقیم خارجی در امارات متحده عربی که در سال 
1985 تاس��یس شد، به عنوان بازیگر اصلی و کلیدی در اقتصاد 
محلی مطرح است. از دیگر دالیل موفقیت این منطقه می توان به 
موقعیت ها جهانی حمل ونقل اشاره کرد که بیش از 50 درصد 

از صادرات کلی دوبی را پوشش می دهد.
کر است که از تمام محموله های خروجی از دوبی، 25  ش��ایان 
درصد از تمام کانتینرها از بندر جبل علی عبور می کنند و 12 درصد 
از تم��ام کاالهای قابل انتقال با پرواز از فرودگاه بین المللی دوبی 

صورت می گیرد. 
منطقه آزاد جبل علی هم اکنون با ارایه بس��ته های مشو برای 
یب سرمایه گذاران در جهت ساخت مرکز کنوانسیون جدید  تر
ادامه می دهد. مدیر منطقه آزاد جبل علی در تفوی این منطقه 
به مناطق آزاد خاورمیانه در آینده اظهار می کند: یکی از پروژه های 
معتبر که در حال حاضر در منطقه آزاد جبل علی در دست اجراست، 
مرکز همایش است که تماما قرار است یکی از نشان های اختصاصی 
تجارت ممتاز امارات متحده عربی شود. این مرکز همایش این 
منطقه آزاد را به تنها منطقه آزاد در منطقه و شاید به یکی از چند 
منطقه آزاد برتر در جهان برای برخورداری از چنین تسهیالتی 

تبدیل خواهد کرد.

ور ك اد ه اقت من ه رت
امارات متحده عربی منطقه آزاد فرودگاهی دبی 1
امارات متحده عربی منطقه آزاد جبل علی 2
امارات متحده عربی مرکز مالی بین المللی دبی 3
امارات متحده عربی منطقه آزاد بر های دریاچه جمیرا 4

عمان منطقه آزاد سالله 5
بحرین پارک سرمایه گذاری بین المللی بحرین 6

امارات متحده عربی منطقه آزاد تجاری راس الخیمه 7
امارات متحده عربی منطقه آزاد راکیا 8

اردن ه اقتصادی آکابا منطقه وی 9
اردن منطقه صنعتی بین المللی آکابا 10

امارات متحده عربی منطقه مدیا، دو  وچهار 54 11
امارات متحده عربی منطقه آزاد عجمان 12
امارات متحده عربی شهر دبی مدیا 13

عمان منطقه آزاد سوهار 14
امارات متحده عربی دبی سیلیکون اوسیس 15

مراکش منطقه آزاد تانگر 16
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اردن منطقه توسعه دریایی دد 19

امارات متحده عربی روستای دبی نال 20
امارات متحده عربی شهر دبی هلث کر 21
امارات متحده عربی پارک بیوتکنولوژی و تحقیقات دبی 22
امارات متحده عربی شهر آکادمیک بین المللی دبی 23
امارات متحده عربی شهر دبی استودیو 24

بحرین بندر خلیفه بن سلمان 25
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بخش خصوصی
مرکز مالی بین المللی دوبی در زمینه س��رمایه گذاری مستقیم 
خارجی )FDi( در مناطق آزاد خاورمیانه در سال های 2013-14 
رتبه سوم را به خود اختصاص داده است. اگرچه  به  نظر می رسد 
ون قیمت نفت و رشد  سیاسی  توسعه  این منطقه به عواملی هم
وابسته است، اما چشم انداز خاورمیانه به دلیل رشد سرمایه گذاری  
منطقه هنوز مثب��ت باقی مانده و انتظار می رود این رش��د بین 

سال های 2012 تا 2014 دو برابر شود.
به دلیل این رشد مورد انتظار، مرکز مالی بین المللی دوبی موقعیت 
بسیار خوبی درجهت رفع نیازهای مالی منطقه دارد. مرکز مالی 
دوبی با بسترسازی برای 20 بانک از 25 بانک برتر جهان، 11 مدیر 
از 20 مدیر مالی برتر جهان، 8 شرکت بیمه از 10 شرکت بیمه برتر 
جهان و 6 شرکت حقوقی از 10 شرکت برتر جهان به تقویت خود 
ادام��ه می دهد و بیش از 170 لیس��انس )م��درک( تجاری را به 
شرکت های جدید در سال 2012 اعطا کرد که نشان از افزایش 27 

درصدی نسبت به سال گذشته دارد.

مرکز مالی بین المللی دوبی در این رتبه بندی مزیت بی نظیر خود را 
توضیح می دهد. این مرکز مجموعه ای از قوانین و مقررات مدنی و 
تجاری خود را دارد و دستورالعمل کاملی از مقررات خدمات مالی 
ایی  نین این مرکز یک سیستم ق دولتی را توسعه داده است. هم
مستقل را ایجاد کرده است. محکمه )دادگاه( مرکز مالی بین المللی 
دوبی نهاد مسوول برای رسیدگی و اجرای حکم در این مرکز مالی 

است.

ها سرمایه گذاری کمک می کند.
پارک بین المللی سرمایه  گذاری بحرین اگرچه از نظر فنی منطقه آزاد محسو نمی شود، اما جایگاه ششم را 
کسب کرده است و کشور بحرین از تمام منافع منطقه آزاد منتفع می شود. شرکت های مستقر در پارک بین المللی 
سرمایه گذاری بحرین نظیر kraft, BASF,و Siemens از دسترسی بدون مالیات به بازارهای شورای همکاری 
، مالکیت 100 درصدی خارجی و توانایی برای وارد کردن مواد خام اولیه بدون مالیات و تجهیزات به منظور  خلی

اهداف صنعتی بهره مند می شوند. 
این پارک سرمایه گذاری با قرار گرفتن در شهر صنعتی سلمان اتصال بسیار عالی هم به فرودگاه بین المللی بحرین 
و هم بندر خلیفه بن سلمان ایجاد می کند و در عین حال نیز از شاهراه  مستقیم به عربستان سعودی و اتصال به 

قطر در آینده از طریق پل دوستی قطر- بحرین بهره مند می شود.

چیزی که با ارزش به نظر می رسد

منطقه آزاد بر های دریاچه جمیرا منطقه جدیدی است که پس از مرکز مالی بین المللی 
دوبی در جایگاه چهارم این رتبه بندی قرار دارد. مرکز چندمحصولی دوبی که بیش از 10 سال 
از تاسیس آن می گذرد، ثبت بیش از 63 هزار شرکت را در این منطقه امکان پذیر کرده است.

تنها در سال 2012، این منطقه توانست در هر ماه به طور میانگین 200 شرکت را جذ کند. 
اگرچه بر های دریاچه جمیرا یک منطقه آزاد چند کاربردی اس��ت، اما عمده شهرت این 
منطقه به دلیل بازارهای محصوالت آن می باشد. این منطقه به فراهم ساختن جریان 70 
میلی��ارد دالر طال، 39 میلیارد دالر الماس برا و 48 میلی��ون دالر چای )60 درصد از بازار 

جهانی( از طریق دوبی در سال 2012 کمک کرد.
مالکوم  درواگذاری بر های دریاچه جمیرا در رتبه بندی سرمایه گذاری مستقیم خارجی، 
، مدیر این شرکت صراحتا به اهمیت منطقه آزاد در جهت ثبات اقتصادی کشور  وال موریس
اشاره کردند. در طول یک دهه گذشته، ما این زمین خالی را به یک جامعه تجاری موفق و 

ها جهانی برای تجارت تبدیل کرده ایم.
اگر این مناطق موفق باشند، طبیعتا ما، دوبی و امارات متحده عربی نیز موفق خواهیم بود. 
منطقه آزاد برتر در کشور عمان، منطقه آزاد سالله است که جایگاه پنجم را در رتبه  بندی در 
مناطق آزاد خاورمیانه در سال های 14-2013 به خود اختصاص می دهد. این منطقه آزاد با 
قرارگرفتن در کنار یکی از بزر ترین بنادر کانتینری جهان، توانسته سرمایه 150 میلیون 
3 میلیارد دالر سرمایه گذاری در این منطقه را جذ  دالری از سوی دولت تامین و تقریبا 6
کند. این منطقه با دسترسی به بندر پرآ و عمیق و یک فرودگاه بین المللی و میزان نیروی 
رقابتی در منطقه به تامین سرمایه گذاران با زیرساختی در سطح جهانی می پردازد که با خدمات 
ارزش افزوده و مشو هایی به پیوند فرم و شکل خود به عنوان یک تجارت بین المللی اصلی و 

منطق��ه آزاد فرودگاه��ی 
دوبی بار دیگر عنوان منطقه 
در  آین��ده  برت��ر  آزاد 
خاورمیانه را در رتبه بندی 
 FDi مجل��ه  س��االنه  دو 
)سرمایه گذاری مستقیم 
خارجی( از آن خود کرد. طبق 
این رتبه بندی منطقه آزاد 
جبل عل��ی در جایگاه دوم و 
مرکز مالی بین المللی دوبی 

در جایگاه سوم قرار دارد
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مناطق نوظهور
با وجود همسایگی امارات که از منافع و فواید تولید نفت بهره مند 
شده اند، مقامات در راس الخیمه تالش های خود را بر روی توسعه 
بخ��ش صنعتی امارات متمرک��ز کرده اند. دو منطق��ه آزاد از 
راس الخیم��ه جزو 10  منطق��ه آزاد اول خاورمیان��ه در حوزه 
سرمایه گذاری مستقیم خارجی هستند که منطقه آزاد تجاری 
راس الخیمه در جایگاه هفتم و منطقه سرمایه گذاری راس الخیمه 
در جایگاه هشتم قرار گرفته اند. منطقه آزاد تجاری راس الخیمه 
که در نتیجه تحول قرن ها تاسیس شد، بستری مناسب برای 
نین 2297 شرکت  بیش از 6 هزار شرکت از 106 کشور و هم

تازه ثبت شده در سال 2012 است.
شی احمد ساکر محمدالقاسمی، رییس هیات مدیره منطقه آزاد 
تجاری راس الخیمه در خصوص رشد منطقه آزاد اظهار می کند: 
ی رویایی برای جذ  موفقیت عهدی روشن و صریح، استرات
تج��ارت و س��رمایه گذاری در راس الخیم��ه اس��ت. اه��داف 
یب  مشخص شده برای منطقه آزاد تجاری راس الخیمه بر تر
سرمایه گذاری از طریق کاهش تشریفات زاید و محدودیت های 
قانونی متمرکز است و سیستم و روندهای کاری ساده و در عین 
حال موثری را ارایه و نیروی چندفرهنگی بسیار کارامد را جذ 
و توس��عه می دهد. منطقه س��رمایه گذاری راس الخیمه یک 
مجموعه دولتی است که به عنوان یک فروشگاه چندمنظوره 

برای سرمایه گذاران در راس الخیمه عمل می کند.

موفقیت مستمر
ه امارات متحده را ایفا  مناطق آزاد نقش مهمی در توسعه خاورمیانه به وی
می کنند. موقعیت منطقه بین اقتصادهای توسعه یافته به ر اقتصادهای 
نوظهور به جنو و شر آن را به یک نقطه مرکزی طبیعی برای تجارت، 
بازارهای مالی جهانی و ارتباطات حمل ونقل تبدیل می کند. تاسیس مناطق 
یک بهره مند شود و  آزاد تجاری به منطقه کمک کرد تا از موقعیت استرات

اقتصادهای محلی را از وابستگی به محصوالت نفتی متنو بسازد.
موفقیت مستمر مناطق آزاد در خاورمیانه به دلیل تحول مناطقی است که 
اکنون بیش از یک پناهگاه مالیاتی به شمار می روند. مناطق آزادی  موفق  
هستند که زیرساخت های توسعه یافته، لجستیک و مدیریت مستقلی را 
م وجود  فراهم می کنند که تامین کننده نیازهای بخش خصوصی است. به ر
ناآرامی های سیاسی در خاورمیانه، مناطق آزاد محی نسبتا ثابتی را با تمرکز 
یب و سو دادن تجارت های  صرف بر روی توسعه تجاری ارایه می دهند. تر
جهانی به یک منطقه آزاد می تواند از طریق تجارت رشد یافته و انتقال دانش 

و تکنولوژی به نیروی کار محلی، اقتصاد محلی را بهره مند کند.
با کاهش  بحران اقتصادی جهانی، کشورهای خاورمیانه در نظر دارند مناطق 
آزاد ایجاد کنند و به توسعه مناطق موجود بپردازند. توسعه زیرساخت های 
اصلی درنظر گرفته ش��ده برای این منطقه از جمله فرودگاه بین المللی 
المکتوم دوبی که ادعای بزر ترین ها مسافری و کاالیی جهان را با خود 
به یدک می کشد و Gulf Railway که ادعای ایجاد برقراری ارتباط با 
بحرین، کویت، عمان، قطر عربستان سعودی و امارات متحده عربی را دارد، 

هستند.

موقعیت مکانی و جغرافیایی از 
جمل��ه عوام��ل کلی��دی ب��رای 
موفقیت هر منطقه آزاد محسوب 
می شود. به رغم وجود تنش ها در 
خاورمیانه، منطقه آزاد فرودگاهی 
دوبی همواره توانسته خود را از 
نظر جهانی به ص��ورت یک هاب 
مهم تجاری حفظ کند و به عنوان 
پل ارتباطی آسیا، اروپا و آفریقا 

مطرح باشد

به رغم وجود ناآرامی های سیاسی 
در خاورمیانه، مناطق آزاد محیط 
نسبتا ثابتی را با تمرکز صرف بر 
ارای��ه  تج��اری  توس��عه  روی 

می دهند

ی  ر ا یه گذ ما منطق����ه س��ر
راس الخیمه یک مجموعه دولتی 
است که به عنوان یک فروشگاه 
چندمنظوره برای سرمایه گذاران 

در راس الخیمه عمل می کند

تد اما در  وي م ا نان به ت م ا زيرسا  ه  رو ه  ه توس ر ا
ه  د در من يزور برا ادامه ر نوان ي كاتا ورت دستياب بايد به 

م كند
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نمایشگاه ها

رتبه بندی کشورها بر اساس تعدادنمایشگاه های سال 2011

زار را در سا    UFI ا اه  ملل ماي اتحاديه بي ا
م ايران به  ر جمهور اس ن بر م  م
ر  اه منت زار ماي ور مو در زمينه بر نوان ك

كرد 
ر  ورت  ور  ه بر رو  ك ا زارش م  اي 
ا با توجه به  ري ور در قاره آ ه و  ك اورميا ور در  ك
ايدار  اد جهان در سا   و ا ا ركود اقت  آمد
ا  د از سازمان  ا   در رب در س بودن بهار 
ن  زار  ه به آينده ا رو جه بر ا مورد م

د ه اميدوار بود ا در بازار من ماي
كاي از اي دارد  ده در مودار  ا م  ه  ا
د اس بنا به  ه رو به ر اورميا ا در  ن ماي كه 
ا سا  اه  ماي داد  ا بر اسا ت ور ه بند ك رت
اه او را  اه جاي زار بي از  ماي  ايران با بر

ا داده اس  ت ود ا ه بند به  در اي رت
ور امارات متحده  ه دو در اي مودار مربو به ك رت
ا  ري ور آ ه سو به ك اه و رت ا  ماي ري رب با ت
ا دارد كته جا  ت اه ا جنوب با بي از  ماي
ه او و  ته در رت ر ا قرار  ور له ايران با ك ا توجه 
جزاير  ور ا هار به ك ه  ه بند اس رت دو در اي رت

ا دارد  ت يا ا زا ور تا ر به ك ه آ و رت

اتحادیه بین المللی نمایشگاه ها منتشر کرد:

حضور پررنگ ایران در صنعت نمایشگاه های خاورمیانه در سال 2011-2012

د  سته ا ا جنوب توا ري رب و آ م ايران امارات متحده  ور جمهور اس ده سه ك ر  ا منت با توجه به آمار
وزه بسيار  ي ايران  در اي  ند كه مو ته با هده دا ه را به  ا تجار من اه  د از ماي ا  در ري ميزبا ت

ير بوده اس م

اد  يا اقت م د
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ده و  از  ه زما آ ه اروميه از  دن دريا وييد   ا ب نوان سوا او   به 
ده اس لو زيس محي  ديد اي جريان ام وامل منجر به ت ه 

دریاچه ارومیه از نظر جغرافیایی در جایی قرار گرفته اس��ت که بارش ها در آن منطقه حدود 250 
میلیمتر است، در حالی که تبخیر حدود 1000 یا 1200 میلیمتر است، بنابراین اگر به این این دریاچه 
که در حوزه ای کامال بسته قرار دارد، هی رودخانه ای وارد نشود، طبیعتا اختالف بارش و تبخیر طوری 
است که ساالنه باید شاهد حدود یک متر افت آ در این دریاچه باشیم. این دریاچه به علت بارش های 
فصلی نوسان سطح داشته است و حداکثر آ این دریاچه حدودا 500 هزار هکتار و حوزه آبریز آن 

5 میلیون و 200 هزار هکتار است یعنی وسعت حوزه های آبریز 10 برابر وسعت دریاچه است.
در سال 1374 بیشترین سطح آ برای این دریاچه ثبت شده است که سطح ارتفا آن 1278 متر 
از سطح دریا باال آمده است و این پیشروی آ به قدری بود که وزارت نیرو بر آن شد که دور دریاچه 
را با دایک هایی محصور کند که  آ به سمت زمین های کشاورزی پیشروی نکند و احتماال برنامه های 
یرعادی در این حوزه سد  فشرده سدسازی وزارت نیرو نیز از همان زمان شرو شد، زیرا به صورت 

ساخته شد. 
به تدری از سال 1377 بارش ها کم شد و در سال 1379 یا 80 عالیم خشکسالی در این دریاچه دیده 
شد که اولین هشدارهای سازمان حفاظت محی زیست در خصوص روند خشک شدن دریاچه در 
س��ال 1380 داد شد )اسنادش موجود است( . این هشدارها در آن سال ها زیاد جدی گرفته نشد و 
سازمان حفاظت محی زیست چندین هشدار به رییس جمهور وقت، به وزیر نیرو و ... داد و با اینکه 

آنها قول مساعد در خصوص این هشدارها داده بودند، اما عمال اتفا خاصی در این حوزه نیفتاد. 
تداوم بارش های کم و در نتیجه تداوم خشک شدن دریاچه به جایی رسید که در وضعیت فعلی در 

این روند 12 ساله در پسروی دریاچه ، سطح این دریاچه از 500 هزار هکتار به 200 هزار هکتار رسیده 
است که این 200 هزار هکتار با عمق بسیار کم و شوری بسیار باال است. 

شوری متوس دریاچه در درازمدت بین 180 تا 210 گرم در لیتر بوده است، در حالی که هم اکنون 
این شوری نزدیک به 400 گرم در لیتر رسیده است که اصطالحا آ این دریاچه به آ فو اشبا 
1 کیلوگرم در متر مکعب است  تبدیل شده است، به طوری که آ از نظر جرم مخصوص حدود 3
که این آ بسیار سنگین می باشد و ویسکوزیته باالیی دارد و بلورهای نمک در آ شکل می گیرد.

در گذشته به طور متوس در این حوزه ساالنه حدود 7 میلیارد متر مکعب بارندگی داشته ایم و نیاز 
ساالنه دریاچه چیزی حدود  3 میلیارد متر مکعب است و 4 میلیارد مترمکعب هم برای کشاورزی، 
شر و صنعت مصرف می شده است. در سال های خشکسالی این بارش ها کم شد و بارش به ساالنه 

حدود 4 میلیارد یا 5 میلیارد مترمکعب رسید. 
سازگاری با شرای  در همه جای دنیا وقتی خشکسالی در جایی ر می دهد با مدیریت صحیح 
ایجاد می شود، یعنی مثال اگر در منطقه ای دو کشت انجام می شده، با به وجود آمدن شرای خشکسالی 
یک کشت کم می شود یا مثال در برنامه های صنعتی و شر مدیریت مصرف صحیح و صرفه جویی 
ه در ارومیه اتفا افتاد این بود که برنامه  اعمال می شود تا از شرای بحران خرو پیدا کنند، اما آن
( نداشتیم، بنابراین همه چیز به صورت عادی نه بحرانی پیش رفت  آداپتیشین )سازگاری با شرای
یعنی از 5 میلیارد متر مکعب بارندگی 4 میلیارد مترمکعب مطابق قبل برای مصارف صنعتی و شر 

و کشاورزی استفاده شد.
در این سال ها تنها جایی که صدمه دیده دریاچه بوده، چون همان طور که گفتم کشاورزی و صنعت 
و شر مانند گذشته به کار خود ادامه دادند و هرجا آ کم می آمد از سهم دریاچه استفاده می کردند.

یرمجاز از  سهم دریاچه همان آ های زیرزمینی است که دراین سال های خشکسالی با چاه های 
این سهم برداشت شده است. در واقع یک نو بی برنامگی تاسف بار سبب بروز چنین فاجعه ای شده 
است. خانم ابتکار هم معتقد است، ارومیه از نظر اقلیمی بدترین شرای بارندگی را نداشته است، اما 
متاسفانه مدیریت ناکارامد سبب بروز این حادثه شده است. از همه اینها گذشته بخش کشاورزی 
طی سال گذشته از 150 هزار هکتار به 450 هزار هکتار رسیده است و قرار بوده که بیشتر هم شود، 
روی کلیه رودخانه ها سد زده شده است. چیزی حدود 72 سد در این منطقه کوچک زده شده که 
نین جمعیت زیاد منطقه که سبب ایجاد  تمام ر های حیاتی این دریاچه بسته شده است. هم

یرمجاز برای آ شر مصرف شده است هم از علل بروز خشک شدن دریاچه می باشد. چاه های 

ير از  كار جلو را  را ه دو برا اج تور وي با وجود دس
ه بر  ا دن م وال  ورت  ه اروميه در  ك كام دريا
ه مرز  ا زر و رود ا آ دريا  ت ند ا ا بزر ما ر  رو 
ر  ه و  ل دريا د  ك  در مراه با  ار به زود 
ييرات آ و  اورز و ت ت ك ا مك از بي ر ان  و تو وق
ور جهان  ه آ  ر از دومي دريا ور ا ر ك ه در  واي به وي

د د ما وا ه ايران باق  در 
اه  ور از  ل ك ه دا مي جات بزر تري دريا ا ا با اي 
كي  د و ريي جمهور دستور ت امات دو تدبير و اميد دور ما م
ه اروميه را در  ا جات دريا كار رو برا بررس را كار
زار را در  س  روه در مهرماه توا تابستان امسا داد اي كار
وي  كار مورد تاييد و ت ت وزيران ارايه كند كه  آن  را ي
ر و از سوي وزير يرو يز ماموري يا دراي باره  دو قرار 

د جا د ر را ا اقدامات مو
ه اروميه ه تنها ي  دن دريا تيجه آن   دن و در ك آ 
اد   مار م آيد بلكه به حا اقت ه زيس محي به  اج

رر و زيان م كند ار  ور را د ك
ور جهان اس   ه  ه اروميه  بزر تري دريا جا كه دريا از آ
مار م ر  با رو  ور به  ا توريست ك جزو جاذبه 
ا  ت  ير ك ده بود و  بار ور  رب ك ه  اوز در من ك
ه بود  ه س رو تجار در اي من اه اي دريا ر تجار در ن
اورز در اي  م آ  ك دن  اال با وجود ي متر  كه 
ر م رسد ج توريس  ده  تجارت و به  ه ب رو  من
ه  با دكتر  مي راب د در  د  وا ك روبه رو  يز با اي وجود با م
ا و امور منا   اه  تر زيس  اون د ود باقرزاده كريم  م مس
ري  سته اي تا از آ و  ت ا محيط زيس به  ازمان  س
ه به حا  ه به حا زيس محي و  ه اروميه  تحوالت دريا

وي ل  اد  م اقت

ر و ام  ب و ت ت 
ه ه اروم ريا برای  نجا  

گفت و گو
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حدود 90 درصد آ دریاچه برای بخش کشاورزی هزینه شده 
اس��ت که بهره وری بخش کش��اورزی حدود 30 درصد اس��ت. 
نین الگوهای کش��اورزی هم در این منطقه نامناسب بوده  هم

است.
، کشت های پرآ آفتابگردان و  مثال در این منطقه نسبتا کم آ
چغندر قند انجام می شود که این چغندرقند با قیمتی بسیار ارزان 
به فریمان صادر می ش��ود. یعنی ما آ ارزشمند این منطقه را با 
مدیری��ت ظالمانه به جاهایی دیگر با قیمت بس��یار ارزان صادر 
می کردیم و در همه این سال ها هی توجهی به واردات و صادرات 

آ مجازی به این منطقه نشده است.
به طور متوس�� در این حوزه 6 میلیون تن محصول کشاورزی 
تولید می شده که ارزش افزوده این محصوالت ساالنه کمتر از 600 

میلیون دالر است.
در طول این 12 س��ال ما حدود 2 میلیارد دالر کش��اورزی مازاد 
داش��ته ایم و این بدان معناس��ت که دریاچه ارومیه را در ازای 2 
میلیارد دالر از دست داده ایم، در حالی که هم اکنون برای احیای 
آن باید بیش از 10 میلیارد دالر هزینه کنیم. از دیگر مدیریت های 
ظالمانه در این منطقه اس��تفاده از آ فرش )Fresh( که بسیار 
ارزشمند است برای مصارف صنعتی بوده که معموال در جاهای 

دیگر دنیا آ بازیافتی به مصارف صنعتی می رسد.
این مثال ها نشان می دهد که در حوزه ای که به شدت نیاز داشتیم 
خی��ره کنیم و در جریان اکوسیس��تم این آ را چندبار  آ را 
بازچرخانی کنیم، این کار را نکردیم و به جای آن زه آ های آلوده 
را فرستادیم در تاال های اقماری دریاچه ارومیه و در کشاورزی 
اس��تفاده کردی��م و 90 درصد آ را تلف کردی��م و عددی که از 
صادرات محصوالت کشاورزی در این منطقه به دست آمده، در 

برابر زیانی که به این منطقه رسیده، بسیار ناچیز است.
یک خطای بسیار بزر مهندسی هم در این منطقه انجام دادیم 
که به قولی می توان گفت آخرین ضربه را به خشکی دریاچه ارومیه 
زد و آن احدا میان گذر شهید کالنتری است که در بدترین شکل 
مهندس��ی ایجاد شد و همین باعث شد که جریان هیدرولیکی 
داخل دریاچه مختل شود، چشمه های زیرزمینی دریاچه را کور 
کردیم و حجم زیادی ازمخزن را با خاک پر کردیم و این یک اثر 

ماندگار چرکینی است در دریاچه ارومیه.

يرمجاز و   اه  ه  ل   با توجه به اينكه بي از  
ه اروميه وجود دارد  وزه دريا سد بزر و كو در 
ه اروميه كدا هاد و  ارت و جات دريا ل  متو ا

ان اس ار
از نظر حاکمیتی چتر اصلی حفاظت و حمایت از طبیعت ایران 
طبق اصل 50 قانون اساسی، بر عهده آحاد مردم است، ولی بخش 
عمده ای از آحاد مردم چه در س��طح مسووالن، چه افراد عادی و 
چه در س��طح رسانه ها به تعهدشان عمل نکردند یعنی خشک 
ش��دن دریاچه ارومیه گناه جمعی است و نمی توان گفت کدام 

سازمان یا وزارتخانه یا نهادی مقصر است.
کر شده است ،  ه بر اس��اس تفوی اختیارات حاکمیتی  اما آن
مسوولیت نظارت بر اعمال قانون در خصوص حف محی زیست 
بر عهده سازمان محی زیست است. عالوه بر آن، در تعدادی از 
مناطق که همان مناطق چهارگانه و تاال هاس��ت، مسوولیت 
مس��تقیم دارد یعنی در آنها هم دستگاه ناظر است هم دستگاه 
مجری است. مثال در دریاچه ارومیه فق ناظر است، اما در پارک 

دریاچه ارومیه هم ناظر و هم مجری است.
در خصوص دریاچه ارومیه جنبه های خو سازمان محی زیست 
این اس��ت که هشدارهای الزم را از سال 80 تاکنون به نهادهای 
مختلف داده اس��ت. مثال در خصوص میان گذر شهید کالنتری 
یه داشت. به هر حال این میان گذر  مخالفت 100 درصد با این ق
بر اساس اراده دولت ساخته شد. اما پس از اخذ مجوز از دولت برای 
ساخت میان گذر، احتیا به فاینانس پیدا شد و مجامع بین المللی 

ای سازمان حفاظت  در اختیار قرار دادن فاینانس را منوط به ام
ا سر باز زد و در  محی زیست کردند. در اینجا هم سازمان ازام
نهایت اعالم کرد که برای اینکه اثرات مخر این س��اخت و ساز 
کمتر شود، شرای سازمان را اجرایی کنید که در نهایت این اتفا 
هم نیفتاد یعنی وزارت راه به تعهداتش برای اصالح این میان گذر 

عمل نکرد.
به هرحال بخشی از مسوولیت حفاظت از دریاچه بر عهده محی 
زیست بوده است که در این زمینه سازمان محی زیست تعداد 
زی��ادی نامه و مکاتبه در خص��وص جلوگیری از تعبیه چاه های 
یرمجاز، سدسازی های کارشناسی نشده و توسعه کشاورزی اعالم 
موضع کرده، اما بی نتیجه بوده است. واقعا نمی توان فهمید که این 
عدم نتیجه گیری به خاطر نداشتن اختیار قانونی است یا مدیریت 

ضعیف. 
در بخشی هم وزارت نیرو مسوول حف و مدیریت آ کشور است، 
ولی وقتی باالنس آ دچار مشکل شد، وزارت نیرو هی اقدامی 
یرمنطقی متقاضیان برای آبرسانی  نکرد و در برابر خواسته های 
به مناطق ایستادگی نکرد. در واقع به جای اینکه مردم خودشان 
را با کم آبی وفق دهند، آ دنباله رو تقاضاهای مردم رفته و برای 
پاسخگویی به تقاضاها از اکوسیستم مایه گذاشته است. مهم ترین 

مشکل این حوزه فقدان نگاه آمایشی به کل توسعه این حوزه است 
و این نگاه آمایشی میسر نمی شد مگر با همه دولت، و اگر این اتفا 
می افتاد، ظرفیت بسیار زیاد اقتصادی این شهر که با چهار کشور 
همسایه است، باعث توسعه تجارت و توسعه گردشگری خصوصا 

گردشگری دریایی می شد.
ه اروميه از ابتدا تا  ات دريا اي برا ج كار ه را  

ده اس يي  كنون ت
زنگ خطر در سال 1380 زده شد. از همان موقع نه تنها ایران که 
همه کشورها درگیر خشکسالی بودند، این نو درگیری ها بین دو 
کش��ور بهتر دیده می ش��ود. وقتی به بین النهرین از ترکیه آ 
نمی رسد، بالفاصله جامعه جهانی واکنش نشان می دهد، ولی در 
داخل کش��ور مالحظاتی رعایت می شود که اگر جایی با مشکل 
کم آبی مواجه شد، اگر دریاچه خشک هم بشود، متاسفانه چندان 

مشکلی پیش نمی آید.
در این س��ال ها یک مدلی از مدیریت مطرح ش��د به نام رویکرد 
اکوسیستمی. این رویکرد 12 اصل دارد و هدف آن مدیریت منابع 
ی نفعان  زیست محیطی در حوزه های آبریز و مشارکت دادن همه 

در مدیریت منابع است.
برای نجات دریاچ��ه ارومیه باید رویکردهای مدیریتی را تغییر 
دهیم. وزارت کش��اورزی دریاچه را نمی بیند، اراضی را می بیند، 
وزارت نیرو دریاچه را نمی بیند، س��دها را می بیند. باالخره این 
وزارتخانه و خواسته ها باید یک جایی به هم نزدیک شود و این در 
اکوسیستم اپرو  میسر می شود. این موضو در برنامه چهارم 
اجرای مدیریت زیست بومی در زیست  بند الف ماده 67 با عنوان 

بوم های حساس با اولویت دریاچه ارومیه تکلیف قانونی شد.
جالب اینجاست که در طول اجرای برنامه چهارم ما نتوانستیم این 
دستگاه های اجرایی را دور یک میز بنشانیم  تا این ماده قانونی را 
اجرایی کنیم و در طول این مدت هی اقدامی نشد. ولی کم کم 
ش��رای محی این را به مسووالن تحمیل کرد که دور یک میز 

بنشینند. 
س��ازمان محی زیست از سال 2005 با مسووالن یو ان دی پی 
اکوسیستم اپرو در  ا کردکه عملیاتی کردن  قراردادی را ام
حفاظت از تاال های ایران در سه تاال پایلوت اجرایی شد حوزه 
دریاچه ارومیه، حوزه پریشان در فارس و شادگان در خوزستان.

حاصل این چند سال تالش این بود که ماده 67 برنامه چهارم به 

ه  كار ارا  به زود برا  را
ه  ده  برا جات دريا

ا  ت اروميه  مجر ذيربط ا
د كه با قدرت تما و  د  وا

تياركام ريي جمهور  ا
ا  ه  برا جات دريا

بردارد



شماره 205آبان  1392بندر و دریا 

30

نین  سه ماده 193، 191 و 187 در برنامه پنجم تبدیل شد. هم
با مسوولیت معاون اول رییس جمهور ، ستاد قانونی برای مدیریت 
دریاچه ارومیه در دولت ایجاد شد و نیز شورای منطقه ای دریاچه 
ارومیه در سه استان شکل گرفت یعنی ما در قانون دست بردیم، 
آیین نامه اجرایی نوشتیم و در ساختار سازمانی در سطح ستاد، 

ملی، سطح منطقه ای کار کردیم.
با جوامع محلی در خصوص اصالح کشت رایزنی کردیم و نهایتا به 
اینجا رس��یدیم که در دولت یازدهم هم کارگروه نجات دریاچه 

یل همان ستاد مشغول به کار شد. ارومیه در 
در دولت یازدهم سازمان شرو به آسیب شناسی کرد که با اینکه 
در قانون دست برده شد و آیین نامه اجرایی داشتیم چرا کاری از 

پیش برده نشد؟
نتیجه تحقیقات دو آسیب بود یکی اینکه برای این ستادهایی که 
شکل داده می شد، یک مجری تمام وقت توانمند با اختیارات تام 
ت مدیره تشکیل شده بود، ولی کسی که با  انتخا نشده بود، هی
اختیارات قانونی راب بین نهادها و ناظر بر اجرای امور باشد وجود 

نداشت.
دومین آسیب هم ندادن اعتبارات کافی برای اجرای ضواب بود. 
در ابتدا تامین منابع مالی بر عهده دولت بود ولی دولت نمی توانست 
ای��ن رق��م را تامین کند چون صحب��ت از ه��زار میلیاردها بود 
مکانیسم های مالی جایگزین هم نداشتیم که مثال بتوانیم از طریق 

مردم تامین اعتبار کنیم. 
در نهایت پس از اینکه پیشنهاد دادیم مدیری برای این ستاد معرفی 
شود پیشنهاد دادیم صندوقی هم دایر شود که تصمیم گرفتیم 
بخشی از اعتبارات همان صندو ملی محی زیست که در برنامه 
پنجم هم تاکید شده بود اختصاص داده شود به دریاچه ارومیه.به 
حول و قوه الهی در دولت یازدهم قرار است این دو مشکل مرتفع 

شود. 
در مرحله بعد بر اساس قول رییس جمهوری و گزارش  عملکردهای 

طرح  100 روزه تصمیم گرفته شد از میان برنامه های موجود در 
مدیریت جامع دریاچه ارومیه آن برنامه هایی را که با س��رعت 
بیش��تر اجرایی می شد برای ابتدا انتخا شود و ماحصل آن 19 
راهکاری شد که از سوی دولت بر اساس آخرین آمار تصویب شده 

است.
آخرین خبری که به سازمان رسیده این است که به زودی مجری 
این 19 راهکار نجات دریاچه ارومیه انتخا خواهد شد که با قدرت 
تمام و اختیارکامل رییس جمهور برای نجات دریاچه گام بردارد.

البته سازمان هم نشست هایی با اساتید و کارشناسان از دانشگاه های 
مختلف داشته است تا خطاهای مهندسی احتمالی ناشی از این 

تصمیم گیری سریع را به حداقل برساند. 
نین در طول بررسی های کارشناسی به این نتیجه رسیدیم  هم
که از یک موضو واحد آمارهای متفاوتی در دس��ت است که بر 

اساس آن نمی توان به برنامه ریزی صحیح دست پیدا کرد بنابراین 
قرار است مرکز هماهنگی مطالعات دریاچه ارومیه ایجاد شود تا 
با ایجاد هماهنگی بین نهادها به آمارهای واحد دست پیدا کرد. 

ا  ا و سازمان  ه اروميه آيا از هاد ه با جات دريا  در راب
ده اس واسته  اي  ملل  كم  بي ا

ما  فعال از س��ازمان های بین المللی کمک نگرفته ایم. فعال روی 
حمایت  های فنی و در کالن نگری ها از سازمان های بین المللی مثل 
یو ان پی دی کمک گرفته ایم. در خصوص اقدام برای نجات دریاچه 
تصمیم داریم ابتدا با سازمان های بین المللی مشورت کنیم بعد 

اگر آنها موافق بودند، در اقدام با ما همکاری کنند.

دن  ده ا از   ارات وارد  س ر آمار از   ا
ا  ارايه ماييد ه اروميه در دس داريد  دريا

در خصوص خس��ارات وارده دو نو ادعا می توان داش��ت یکی 
مطالعاتی و یکی مش��اهداتی. در خصوص خس��ارات مطالعاتی 
می توان گفت دو میلیارد تومان درآمد حاصل از اضافه برداشت 
محصوالت کشاورزی است که یکی از عوامل خشکی دریاچه است 

و برای جبران آن حداقل باید 10 میلیارد دالر هزینه کنیم.
اما مشاهدات به ما می گوید چاه های کشاورزی به سمت شور شدن 

پیش می رود و کشاورزی رو به نابودی است.
از نظر آمارهای بهداشتی مطالعاتی نشده اما با وجود پراکنده شدن 
نمک، مشکالت تنفسی و فشارخون می تواند در افراد مشکل ساز 

شود.
از نظر اکولوژیکی کریدور مهاجرتی پرندگان به هم خورده است 
و وضعیت آرتمیا به علت شوری بیش از حد دریاچه اسفناک است.
 ب��ه ه��ر ح��ال در دول��ت تدبی��ر و  امی��د ان��رژی ت��ازه ای
 برای نجات دریاچه ارومیه به مجموعه ها تزریق شده که امیدواریم 

به هدر نرود.

ا در دو تدبير و  ر  به 
ر تازه ا برا جات  اميد ا
ا  ه  ه اروميه به مجمو دريا
ده كه اميدواري به  تزري 

در رود
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ه اروميه  نا آرتميا در دريا ي اس و
د آ  ور بي از  ل  به 

ا   و مين د آ با مر  ور بي از 
ده اس
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ه اروميه ات دريا ت ي و م                     موق
دریاچه ارومیه از مهم ترین دریاچه های ایران به شمار می رود 
و مساحت آن به شش هزار کیلومتر مربع می رسد. این دریاچه 
را از ش��مال، کوه های س��هند و سبالن و از جنو کوه های 
کردستان و از جانب مغر کوه های مرزی ایران و ترکیه احاطه 
کرده اند گردنه های این کوه ها در حدود هزار متر ارتفا دارند.

بلندی و ارتفا سطح دریاچه ارومیه از سطح دریا تقریبا در 
حدود  1250 متر است. عمق این دریاچه به طور متوس در 
حدود 5 تا 7 متر و عمیق ترین نقاط آن 15 متر آبخور دارد. 
ی  ی نقاط کوهستانی بوده و در بع سواحل این دریاچه در بع
از قس��مت های دیگر زمین با شیب مالیم در آ به پیش 
می رود. معموال در تابستان سطح آ دریاچه در اثر تبخیر در 
2 متر پایین می رود، به نحوی که مس��احت  1 تا 5 حدود 5

دریاچه به حدود 4500 کیلومتر مربع می رسد.

دریاچه ارومیه یا چیچست باستانی

ستا  يركو وا  س
ست  رو ر  ه در ا دريا
ق اس و اي  آ بات
د  ي تو ود  ا  بات 
د كه  اي م كنن ج 
ا در مورد آن بررس  اق مت
وال  م رد م ي ك وا
ق با  وا بات س
ا  د در بسيار از  و م 
ه  دسترس به آ دريا

د ا مل 

«

يد  وا ه م  ا ه در اي م آ
رايط  ي و  يي و مربو به ت
ه اروميه  زيست و  اقليم دريا
ته و ق  دود  سا  در 
د كه  دن آن م با از  
د  د مه ا محم ط آق توس
ماره   نامه  يم در ما  
ا  بندر ودريا در سا  به 

رسيده اس

گزارش
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رودخانه هایی که به دریاچه ارومیه وارد می شوند، 
عبارتند از:

زوالچای که از کوه های س��ابداش )دهس��تان 
چهریق( سرچش��مه می گیرد و مصب آن قره 

قشال است.
تازلوچای که از کوه های ماپیش��و )مرز ترکیه و 
ایران( سرچشمه گرفته و مصب آن شمال قره ادا 

است.
شهرچای )بردسور- ارومیه( که از کوه های کوشن 
و شهیدان )مرز ترکیه و ایران( سرچشمه می گیرد 

و مصب آن جنو بندر گلمانخانه است.
بارانداز که از کوه های داالمه بردا )مرز ترکیه و 
ایران( سرچشمه گرفته و مصب آن در نزدیکی 

جیرانالر است.
کدارچای یا ق��ادررود که از کوه های دالمبردا 
سرچشمه می گیرد و مصب آن در نزدیکی مهاباد 

است.
زرینه یا چغانورود که از کو ه های چهل چشمه 
کردستان و افشار سرچشمه گرفته و مصب آن 

در نزدیکی مهاباد است.
س��یمینه که از کوه های سقز و بانه سرچشمه 

می گیرد و مصب آن در نزدیکی مهاباد است.
مردی رود که از کوه های سهند سرچشمه گرفته 

ه است. و مصب آن در نزدیکی مرا
صوفی رود که از کوه های س��هند سرچش��مه 

ه است. می گیرد و مصب آن در نزدیکی مرا
دهخوارقان که از کوه های س��هند سرچشمه 

رشهر است. می گیرد و مصب در نزدیکی آ
تل رود که از کوه های سبالن و سهند سرچشمه 
می گیرد و مصب آن در نزدیکی تبریز در دهستان 

کوکان است.
دو رودخانه زرینه و سیمینه آ فراوانی دارند و 
چون آبشان شیرین است، بنابراین ماهی ها در 
آنها زیس��ت می کنند. قسمت های قرار گرفته 
( می گویند.  مابین این دو رودخانه را )میان دوآ
با وارد شدن آ رودخانه ها به دریاچه ارومیه، تا 
اندازه ای تبخیرات سطحی آن جبران می شود، 

د ه م ريز اي كه به اي دريا ه  ا ولی با توجه به شرای فصول مختلف که آ رود
رودخانه ها کم و زیاد می ش��وند، سطح آ 
دریاچه ارومیه همیشه و به طور دایم در حال 
تغییر است، به طوری که شبه جزیره ای که در 
خاور آن قرار دارد در فصل بهار هنگام پرآبی 
رودخانه ها به ص��ورت جزیره درآم��ده و از 
خشکی جدا می شود این شبه جزیره دارای 
چشمه های شیرین است و در آن شش آبادی 

وجود دارد.

ه جزاير دريا
در قسمت جنوبی دریاچه ارومیه چهار جزیره 
وجود دارد که نام و مساحت تقریبی آنها به قرار 

زیر است:

18 کیلومتر  کوه  اشک  6
6 کیلومتر آرزو 6

24 کیلومتر ی 18 قویون دا
12 کیلومتر اسپر 6
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بنادر
دریاچه ارومیه دارای دو بندر مهم زیر است:

ه  ا لما بندر 
این بندر در زیر کوه سنگی که به دریاچه ختم 
می شود، قرار گرفته است. این بندر تقریبا به 
صورت نیم دایره و دارای یک اسکله چوبی به 
طول 500 متر بوده که قسمت مغر اسکله را 
کوهی از سنگ احاطه کرده  است. مغر آن را 
پالژی از ماس��ه و لجن تشکیل داده، مشر و 
شمال اسکله مشرف به دریاچه است. در بندر 
گلمانخانه عمق دریاچه در بندر گلمانخانه در 
ح��دود 5 متر و فاصله ش��هر ارومی��ه با بندر 

گلمانخانه در حدود 18 کیلومتر است.
س��اختمان اداره کش��تیرانی در روی بلندی 
س��اخته ش��ده و مش��رف به دریاچه است. 
ساختمان اسکله مرکب از چند اتا و انبار بوده 
و به وسیله واگن دس��تی تا بارانداز کشتی ها 
مربوط است. در دریاچه ارومیه چندین کشتی 
موتوردار )یدک ک��ش( و چندین دوبه )بار 
مخص��وص حمل ونقل نفر-کاال و احش��ام( 
مشغول به کار هستند که محل استقرار آنها در 
بندر شرفخانه که بندر اصلی دریاچه ارومیه به 
شمار می آید، می باش��د. ارتباط مابین بندر 
شرفخانه و شهر تبریز هم با خ آهن و هم جاده 
شوسه انجام می گیرد )در حدود 90 کیلومتر(.

از ایستگاه راه آهن بندر شرفخانه تا کنار دریاچه 
در حدود یک کیلومتر فاصله است و در قدیم 
که بندر شرفخانه فعال تر بود، برای بارگیری 
به وسیله خ فرعی به ایستگاه راه آهن مرتب 

می شد. 

ه ا ر بندر 
این بندر در حال حاضر مهم ترین و فعال ترین بندر دریاچه ارومیه به حسا می آید. سواحل بندر شرفخانه شیب مالیمی دارد و به     
علت همین شیب مالیم است که اجبارا برای پهلوگرفتن کشتی ها یک اسکله به طول یک کیلومتر به وجود آورده اند که متاسفانه   
در سال های اخیر به علت باال آمدن آ دریاچه بیشتر قسمت های آن آسیب  دیده و اکثر چو های آن در اثر مو و توفان به درون 

دریاچه رها شده اند. البته می توان اسکله را هم اکنون با بازسازی های الزم دوباره آماده بهره برداری کرد.

ه اروميه ات آ دريا م
  مشخصات آ دریاچه ارومیه برابر نمونه ای که از سطح آ به فاصله 300 متری از ساحل در بندر گلمانخانه برداشته اند، 

به شرح زیر است:
از طلو خوشید سبزرنگ بوده، ولی در داخل بطری آ کامال بی رنگ است.  1- رنگ آ دریاچه در ساعت 6 صبح در آ

2- رنگ آ دریاچه در داخل بطری آ کامال زالل است.
3- معموال آبی که دور از ساحل برداشته شده باشد، بدون رسو است. در حالی که اگر از کنار دریاچه برداشته شود، 

دارای لجن سیاه رنگی است.
4- مزه آ دریاچه ارومیه بسیار شور و کمی هم تل است، لیکن شوری آن به حدی است که طعم تل آن با اشکال حس 

می شود.
5- وزن مخصوص آ دریاچه ارومیه 1183 و باقیمانده آ پس از تبخیر درصد درجه 237 گرم در لیتر است.

6- واکنش آ دریاچه قلیایی است و مقدار آن در مقایسه با بی کربنات دوکلسیم مساوی است با 30 % گرم در لیتر.
7- کلرور: 255 گرم در لیتر به کلرور دوسدیم محاسبه شده است.

6 گرم در لیتر به سولفات دوسود محاسبه شده است. 8- سولفات: 40

ه در  لي آ دريا ر و ت ي ل ت به 
راوا به  ا  ه ج  ا ر سوا بندر 
ورت  ا به  وجود آمده اس كه اي ج 
ها را ي  ستند كه رو آ مير سياه ر 
يده اس اي  ا و ر از از ام آ  ق
اكستر بوده و  يد  ر از به ر س ق
ه زدي تر  ا به دريا ر قدر كه س

د و ا يز روان تر م  ود ج  م 



35 ماهنامه   علمی ، تحقیقاتی 

P O R T  &  S E A M A G A Z I N E

لظت آ  با آزمایش و بررسی هایی که در دفعات مختلف انجام شد، ثابت شد که 
دریاچه در تمام نقاط و قسمت های مختلف آن یکسان نبوده و متفاوت است. مثال 
آزمایش های انجام شده نشان داده است که در بندر شرفخانه آ کمی رقیق تر 
است. به عالوه میزان و مقدار کلرور آ این بندر کمی کمتر از بندر گلمانخانه است، 
لیکن مقدار آ محلول فلزات خاکی بندر شرفخانه بسیار بیشتر از بندر گلمانخانه 
لظت آ در فصل های مختلف سال متفاوت است و این امر  نین  است و هم
بستگی به تبخیر آ دریاچه در تابستان و فراوان شدن آ رودخانه در بهار دارد و 
لظت فراوان آ دریاچ��ه ارومیه، این آ را منبع مهمی برای  باید دانس��ت که 
استخرا کلرورو دوسدیم و دیگر امالح قابل استفاده قرار می دهد. آ های کلرورو 
از لحا درمانی بسیار اهمیت دارد. برای درمان بیماری های عصبی آ تنی کردن 

در این دریاچه بسیار مفید است.

ه اروميه ج دريا
ی نقاط لجن زار و باتالقی بوده و در برخی نقاط کوهستانی است. در مورد چگونگی به وجود آمدن این لجن ها دو عقیده وجود دارد: اول اینکه  همان طور که قبال نیز اشاره کردیم، سواحل دریاچه ارومیه در بع
، لجن تولید  در سواحل باتالقی زمین با شیب مالیم در دریاچه به پیش می رود و چون بیشتر زمین های سواحل باتالقی از خاک رس تشکیل شده، بنابراین در فصل تابستان در اثر تبخیر و پایین رفتن آ

می شود. 
دوم اینکه به علت موقعیت و وضعیت خاص آتش فشانی در نواحی مختلف اطراف این 
 Volcan de( دریاچه، به نظر می رسد که در داخل دریاچه چشمه های گل فشانی
له فو بایستی با مطالعات دقیق تری مورد  Bove( وجود داشته باشد. البته دو مس

بررسی قرار بگیرند تا به صحت و سقم آنها پی ببریم.
چش��مه های آ معدنی فراوانی در اطراف دریاچه ارومیه مشاهده شده است. لجن 
دریاچه، در ساحل به صورت خمیری سیاه رنگ است که روی آن را یک قشر سفید 
خاکستری پوشانده است. این قشر سفید خاکستری است که در نتیجه تبخیر حاصل 
می شود. لجنی که در بندر شرفخانه ایجاد می شود معموال به رنگ سیاه خاکستری بوه 
لظت آن مانند خمیرهای سفت بوی نامطبو )تخم مر فاسدشده – بوی هیدروژن  و 

سولفوره( دارد.

So
di

um
 C

hl
or

id
e

ام موارد زير اس ات ج  تركي
د  د درجه  در ده  از  كردن در  د باقيما آ  در

ي بي مرد ساك  يان  ه اروميه از سا اده از آ دريا ا است برا درمان ب از بيمار 
ت به امرا وست و يا رماتيس در  تابستان به  آذربايجان متداو بوده اس بيماران م
ر روز ي بار به كنار  ده و  جا مدت ساك  تند و در آ ه اروميه م ر يك از سوا دريا
ه آ تن  يده و  از مدت كوتا در آ دريا ود ما دار ج به ت  ته و ابتدا م ه ر دريا
ها  دار زياد م در رو بدن آ رو از آ م ر ام زياد آ  از  ون در ا د و  م كرد
ته  اكنون يز در  تابستان به  د ا و م داد ست يري  د بدن را با آ  باق م ما
ا  جه بيمار  ا ه برا م ردش و  ه برا  را و اكنا ايران مرد  رما از ا ا  ن و 
د آ  ور بي از  ل  د به  ه اروميه رو م آور وست و رماتيس به سوا دريا
ديدا آسي  ها  ون به آ ا رود  ه به   نا كردن آ دريا ا  ن ه بايد س كرد  دريا
رات  ن كردن ا يار برا  وس  ورا از  دار آ به  برود بايست  ر م د ا م رسا
و داد  ست يري  ا را با آ  اده كرد و س   يدن آن در رو  است ور با ما آ 
ته اس كه  ر جا  ه اروميه ا دد در مورد آ و ج دريا تل و مت لم م ا  بررس 
رو كوكور در سا   سور  مندان روس به ا رو از جمله آن را م توان توسط دا
د دكتر  ند ب ته اس  ار يا ت لم به زبان روس ا ات  ي ا برد كه تيجه اي بررس و تح
كان  ر كرد ز االت را منت كور م ه م مي درما آ و ج دريا ر ا اوس بو يز از 
د و  ه اروميه  برده بود مي درما ج و آ دريا ورو در تهران يز به ا بيمارستان 
ا وست و رماتيسم  ه برا درمان بيمار  كور را با كاميون از سوا دريا ا م ت ج 

د  م م كرد ورو  به تهران و به بيمارستان 
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فر دیگری نیز وجود دارد و آن سولفوروز بودن لجن دریاچه ارومیه است که 
س��ولفات های آ به وسیله مواد آلی موجود در لجن احیا می شود و در نتیجه 
هیدروژن سولفوره تشکیل می شود. آزمایشات متعدد و مختلف نشان داده است 
که 27 درصد وزن لجن خشک شده در اثر تکلیس کاسته می شود. بخش اعظم 
این مقدار از مواد آلی تشکیل شده که قسمتی از آن عبارت از باقیمانده های گیاهی 
و یا حیوانی است که توس رودخانه ها مرتبا به دریاچه وارد می شوند، ولی بایستی 
در نظر داشت که هر قدر این مواد فراوان باشند باز هم نمی توان تصور کرد که رقم 
یک چهارم لجن خشک شده را تشکیل دهند. در نتیجه به نظر می رسد مواد آلی 
یادش��ده دارای مبد جداگانه ای باش��د. با توجه به مش��اهدات محلی چنین 
نتیجه گیری شد که قسمتی از مواد آلی دریاچه ارومیه دارای مبد زیرزمینی است، 
یر از Bitme که همان قیر است، نمی باشد که البته  مواد آلی زیرزمینی چیزی به 
قیر مشتقاتی نیز دارد. ممکن است در زیر دریاچه یک یا چند دهانه وجود داشته 
باشد که از آن گل مخلوط به Bitme خار شود. این گل متعاقبا با امالح آ و 
مواد دیگری که قبال به آن اشاره شد، مخلوط شده لجن دریاچه ارومیه را تشکیل 
می دهد. سولفوروز بودن لجن ها در نتیجه کم شدن تدریجی سولفات های آ به 
وسیله Bitme است. با توجه به اینکه مسلم است که منابعی از قیر در زیر دریاچه 
ارومیه وجود دارد ممکن است در زیرزمین های اطراف آن منابع مهم نفتی نیز 

وجود داشته باشد که بررسی در این مورد را وزارت نفت بایستی انجام دهد.

ريه  وره دو  و ن س درو ي يداي  را  ب
تل وجود دارد م

ا نظریه اول بر این است که هیدروژن سولفوره لجن ها 
دارای مبد زیرزمینی است و احتماال به وسیله چشمه های 
گل فشانی در دریاچه تولید می شود. سولفورها در مقابل 
هوا تجزیه شده و هیدروژن سولفوره تشکیل می شود. ضمنا 
در ص��ورت وجود چش��مه های گل و ارتب��اط دریاچه با 
قسمت های زیرزمینی امکان وجود ترکیبات رادیواکتیو در 
له را امروزه می توان با دستگاه ها  این گل ها می رود. این مس
و وسایل پیشرفته به خوبی مورد بررسی های دقیق قرار داد.
 نظریه دوم بر این است که هیدروژن سولفوره لجن ها 
دارای مبدا زیرزمینی نیست، بلکه در اثر تجزیه ترکیبات آلی 

گوگرددار به وجود آمده است.

مسلم است که منابعی از 
قیر در زیر دریاچه ارومیه 
وجود دارد . ممکن است در 
زیرزمین های اط��راف آن 
منابع مهم نفتی نیز وجود 
داشته باشد که بررسی در 
این م��ورد را وزارت نفت 

بایستی انجام دهد
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با توجه به اينكه به موج آزماي وجود Bitme در ج 
ريه  وت رسيده اس در اي مورد دو  ه اروميه به  دريا

اوت وجود دارد مت
ا مبد آن زیرزمینی است و توس چشمه های گل فشانی که احتماال 
در کف دریاچه موجود است، با مواد دیگر از زمین خار می شود. در این 
زمینه بایستی حتما بررسی های دقیق محلی صورت بگیرد تا این فرضیه 

تایید شود.
 مبد آن سطحی است.

باید دانست که در روی دریاچه ارومیه دانه های سیاه  سبزرنگی به درشتی عدس 
و به مقدار زیاد یافت می شود )بیشتر در اطراف بندر شرفخانه( با بررسی های 
انجام شده برخالف نظریه های قبلی که تصور می شد این دانه ها مدفو پرندگان 
ی از  دریایی هس��تند، ثابت ش��د که این دانه ها نوعی آلک بوده که توس بع
لظت زیاد و شوری  رودخانه ها به دریاچه وارد می شوند و چون دریاچه از نظر 
بیش از اندازه آن اجازه زندگی به این آلک ها را نمی دهد، پس از مدتی این مواد 

به صورت ماده آلی مرده درآمده و به شکل لجن در ته دریاچه رسو می کند.
ن کرده و اکسید  معموال ماده آلی مرده به مرور زمان در برابر هوا جذ اکسی
می شود، ولی برای آلک های دریاچه ارومیه چون موجبات اکسیداسیون مهیا 
نیست، ممکن است با گذشت زمان به تدری بنا به عللی هیدروژنه شده و به 
Bitme تبدیل شود. در این زمینه اوال بایستی معلوم شود که آیا حقیقتا مقدار 
آلک توس رودخانه ها وارد دریاچه می شود؟ و یا مواد آلی گیاهی  زیادی 
فراوانی وارد آن می شود و اضافه بر آن باید دید که آیا موجبات هیدروژنه شدن 

در محی دریاچه فراهم است یا خیر؟

ه اروميه  يرات درما آ دريا تا
0 وجود امالح قابل حمل در آ و مخصوصا امالح هالوژن که 
به میزان تقریبی در حدود 25 درصد در میان لجن تازه وجود 
ی از بیماری های پوستی می شود. این  دارد، باعث درمان بع
امالح مانند امالح چشمه های آ شور در اروپا خاصیت درمانی 

ی از بیماری های پوستی را دارد. بع
 0 به علت وجود هیدروژن س��ولفوره و س��ولفوره های لجن 
بیماری های پوس��تی عموم��ا درمان می ش��وند، چون این 
سولفوره ها از طریق پوست و مخاط به خوبی جذ می شوند.

ه ثابت شود که رابطه بین لجن دریاچه و اعما زمین  0 چنان
وجود دارد، در این صورت امکان دارد که این لجن دارای مواد 
رادیواکتیو باشد، بنابراین همه به خوبی می دانیم که رادیواکتیو 
یکی از عومل درمانی به شمار آمده و امروزه از آن برای درمان 

بسیاری از بیماری ها استفاده می شود.

سواب درما
ت م زياد  ل دا ه اروميه را به  س كه دريا بايد دا
رو  يدان م را استراب ج امند  ور يز م  ه  دريا
ر  ني  ه اروميه را  ي دريا زار سا  ا در دو  يو

داده اس
وتا وجود دارد كه مدا  ه ا به ا كا در ماد كو دريا
ود  ر كس قسمت از بدن  م در رو آ م بندد و ا
ود كه درمان  ار م  ت بر او  ارش س د  را به م بز

يدن رو اس ط ما آن 
جر در  هار  مو در قرن  ياقوت  ته  بنا به و
دد وجود  ا مت ه اروميه د را دريا يرامون و ا
ند ابوريحان  م ايران ما مندان بنا اس ته اس دا دا
د ودان اس برده ا ك ه را به ا  يره اي دريا ود و  مس

ه را  ا قديم و تاري اس اي دريا در ب از كتا 
اوج  لدور س ند س را آن ما ا ا هر به ا 
يد  منا بد يس بدا د  سو اميده ا نويه و  سلما ا

ا اوستاي  ه  س بوده كه از وا ي ه اروميه  يه دريا كه ا او
س مركز تمدن و  ي هر  هور اس  ي از  اس 
مندان و موبدان  مار م ر و دا اتكان به  آتور ي  وا 
هر  كان  مندان و ز د دا د م كرد هر ز زياد در اي 
ه و دارو به دس  ان از آ دريا س در آن زم ي
ا در  ت  د كه اس آن توتيا بود و آن را برا درمان ارا م آورد
ر ز ايرا اي دارو را از ايران  ا ي  د تند ب  م ري
د از اي دارو برا  ي  ون در آن مملك م ربستان برد و  به 
ات دوز  مان سو اده كرد توتيا  جا است درمان  مرد آ
ي كه اي دارو امروز بهتري دارو  ته م دا SO اس كه ا Zn

و ترا اس  م به  جه امرا  ا برا م
نامه  ا ماسه سرا بنا ايران در  مايه و  را ر  ا ردوس 

ويسد ني م  س م برد و اين ي ه  اسم از دريا
كه  ا و و راز  ت ب ده اس  ب نهان  س  ي در اي آ 

س
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ه اروميه د يرامون دريا ا م آ 
در نزدیکی دهکده ای به نام خان تختی که در کنار جاده اصلی واقع شده است، 
مزرعه و آس��یابی قرار دارد که به نام یک نفر ارمنی )میناس( معروف است. 
چشمه معدنی به فاصله یک کیلومتر از آسیا میناس در مرتعی که در زیر 
میناس سو می نامند.  تپه قرار دارد، به خوبی دیده می شود که مردم، آنجا را 
در این چمنزار آ معدنی به حالت تراوش در یک مساحت چند صد متری از 
سورا های متعدد از زمین خار شده و به اطراف پراکنده می شود. چشمه 
20 و به  اصلی یکصد متر در پایین تپه قرار دارد و آ از حفره ای به اندازه 20
1 متر از هفت گوگرد با فشار گاز فراوان )گاز SO2( خار می شود. به  عمق 5
واسطه وضعیت باتالقی این چمنزار و وجود لجن در اطراف آ این چشمه 
کمی تار و کدر است، عالوه بر چشمه اصلی چشمه کوچکی به همین وضعیت 

در جوار چشمه اصلی یافت می شود که مبد  زیرزمینی آنها یکسان است.
برابر آزمایش هایی که در روی این چشمه به عمل آمده، آ این چشمه ترکیبی 
از کلر و بی کربنات و سولفاته کالسیک و منگنز است و جالب است بدانید که 
آ چشمه خان تختی از لحا ترکیبات شبیه چشمه های معدنی کوه های 
پویی دودم و پویی دوساتسی فرانسه است. آ چشمه مذکور از راه آ تنی، 
، گرفتن دوش و شستش��وی مخاط ها برای درمان بیماری های  استنشا
کم خونی، رماتیسم، دس��تگاه گوارش، نقرس، عوار دستگاه تنفسی و 

نین بیماری های زنانه به کار می رود. هم
آ تنی کردن در این چشمه باعث تسکین درد مفاصل و استخوان درد نیز 
ه آ تنی مکررا انجام شود، پوست انسان به شدت تحریک  می شود، ولی چنان

شده و عوارضی گریبانگیر می گردد.

د اروميه ا م آ 
در اطراف ارومیه چش��مه های معدنی فراوانی وجود دارند که آ آنها دارای 
ی چشمه  کیفیت فو العاده ای اس��ت. این چشمه ها عبارتنداز زنبیل دا
ی. ضمنا چشمه گوگردی را قی نیه هم می نامند. این  گوگردی سرد و قوش
چشمه به فاصله 29 کیلومتری از ارومیه قرار گرفته است. آ از گودال سنگی 
که قطر آن یک متر است با گاز هیدروژن سولفوره از زمین خار می شود که 
ب��وی نامطبوعی از آن به هوا متصاعد می کند. آ پس از عبور از یک داالن 
باریک به طول تقریبا 20 متر به زمین های اطراف وارد می شود و تشکیل یک 
باتال کوچک را می دهد. در داخل این باتال کوچک مقداری آهک مشاهده 
شده است. برابر آزمایش آ گوگردی ارومیه معلوم شده است که این آ در 
ردیف آ های کلروسولفورور کالسیک بوده و از حیث ترکیب آ این چشمه 
اوریاژ کش��ور فرانسه در نزدیکی شهر  الوار و  مانند آ چش��مه های 

گرونوبل است.
از چشمه های معروف دیگر، چشمه معدنی صدقیان است که در زمین های 
زراعتی دهستان صدقیان قرار دارد. چشمه آ در میان جلگه که مابین دهکده 
پایین جوش واقع شده، قرار گرفته است. آ این چشمه  صدقیان و آبادی 
از میان نهری به عمق 80 سانتی متر از چندین روزنه و شکاف که در داخل 
پایین جوش  گودالی قرار دارد با گاز بس��یار زیاد خار شده و به سوی ده 
جریان پیدا می کند. برابر آزمایش هایی که از این چشمه به عمل آمده، آ آن 
دارای بی کربنات کالسیک سرد با گاز است و از لحا ترکیبات مشابه است با 
لوار فرانسه. آ چشمه صدقیان  آ چشمه های رسن کالمیه در استان 
برای نوشیدن بسیار گوارا است. نوشیدن این آ گوارش را آسان می کند و 

ضمنا برای رفع ترشی معده بسیار مفید و سودمند است.

آب تنی کردن در چش��مه  
خان تختی باعث تس��کین 
درد مفاصل و استخوان درد 
نیز می ش��ود، ولی چنانچه 
آب تنی مکررا انجام شود، 
پوس��ت انس��ان به شدت 
تحریک ش��ده و عوارضی 

گریبانگیر فرد می گردد
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یک چشمه معدنی به نام ویشلیک در کنار یک آبادی 
به همین اسم قرار گرفته که آ معدنی آن به حالت 
تراوش از زمینی به مساحت یکصد در دویست متر 
خار شده و مردا کوچکی را تشکیل می دهد. در 
اطراف این مردا نیزار قرار گرفته اس��ت و چشمه 
ه ای به عمق نیم متر و طول دو متر از  اصلی از حوض
چندین روزنه با گاز زیاد از زمین خار می شود. آ 
ه خار شد، در اطراف نیزار  پس از اینکه از حوض
پراکن��ده می ش��ود و در روی س��نگ ها قش��ر 

قابل مالحظه ای از اکسید آهن به جا می گذارد.
اگر مقداری آ چشمه ویشلیک را در داخل بطری 
بریزیم، فش��ار گاز آن به حدی زیاد است که پس از 
چند ثانیه چو پنب��ه در بطری را به خار پرتا 
می کند. این آ س��ولفاته ب��وده و دارای ترکیبات 
منیزیم و کلروبی کربناته کالسیک و آهن است. به 
طور کلی آ این چشمه مخلوطی است از چند نو 
آ معدنی مختلف با ترکیبات متفاوت و روی این 
شاتل کویون کشور  اصل آ این چشمه مشابه آ 
فرانسه است. از نظر آ شناسی ممکن است اضافه بر 
امالح اصلی یادشده این آ دارای ترکیبات فرعی 
یره نیز  دیگر مانند لیتیوم ریسیلین ربرم ارسنیک و 
باشد و چه بسا دارای خاصیت رادیواکتیویته هم باشد.

از دیگر چش��مه های معدنی موجود در منطقه 
خوی را می توان چشمه نوایی نام برد. این چشمه 
در کنار رودخانه خوی در جوار پل نوایی قرار دارد. 
فاصله این چشمه تا محل انشعا جاده فرعی 
تقریبا نیم کیلومتر است. فاصله آبادی نوایی تا شهر 
خوی حدود 9 کیلومتر است )جاده بین خوی و 

مرند(. 
آ این چشمه آبی است سولفاته منیزیم و کلروبی 
کربناته کالسیک، به نظر می رسد که مبد این 
چشمه با چش��مه ویشلیک یکی باش��د، زیرا 
ترکیبات آنها یکی اس��ت. در آ چشمه نوایی 
انیدرید کربنیک به مقدار کم یافت می شود، ولی 
همانطور که در باال ش��رح دادی��م، گاز انیدرید 
کربنیک در آ معدنی ویشلیک بسیار زیاد وجود 
دارد. از آ این چش��مه می توان برای نوشیدن 
استفاده کرد. برای انجام این کار ابتدا بایستی به 
طریق علمی و عملی آ را استخرا کرد. سپس 
توس�� دستگاه آن را گازدار کرد و داخل بطری 
ریخت و آنگاه برای نوشیدن در اختیار عموم قرار 

داد.

آب چش��مه صدقی��ان 
برای نوش��یدن بسیار 
گوارا اس��ت. نوشیدن 
این آب گوارش را آسان 
می کند و ضمنا برای رفع 
ترشی معده بسیار مفید 

و سودمند است
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، چارچو جامع از ارزش ها    تعال منابع انسان
، معیارها و شاخص ها در تمام ابعاد منابع انسان  محور
اس��ت، که به مدیران منابع انسان س��ازمان ها )دولت 
( کمک م کند تا با ارزیاب مستمر فعالیت ها،  وخصوص
رویه ها، فرایندها و نتای منابع انسان شان، نقاط قوت و 
حوزه ها بهبود )مسائل و مشکالت( خود را شناسای کرده 
و برا بهبود آنها، برنامه ریز کنند. در این مقاله سع شده 
است پس از مرور اجمال ارزش های محوری تعال انسانی 
، مدل مفهوم  در رابطه با مدیریت و توسعه منابع انسان
تعال منابع انسان شامل معیارها و شاخص ها حوزه 
منابع انسان و نیز امتیازده آنها معرف ، بحث وبررس 
شود و در پایان با یک رویکرد تطبیق و انتقاد به مقایسه 
معیارها تعال منابع انسان با معیارها مرتب با منابع 
انسان مدل  تعال منابع انسانی پرداخته شده است، لذا با 
برشمردن معیارهای 9گانه پیش بینی شده برای دریافت 
جایزه تعالی انس��انی ، شامل آنالیز رهبری منابع انسانی، 
ی منابع انسانی، برنامه ریزی و تامین نیروی انسانی،  استرات
جبران خدمات نیروی انسانی، توسعه منابع انسانی، ارتباط 
کار و کارکنان، نتای ادراکی منابع انسانی، نتای عملکردی 
منابع انسانی و دستاوردهای کلیدی عملکرد سازمان می 
توان مدعی شد با احتسا امتیازات پیش بینی شده برای 
هر معیار که در مورد بخش  راهبردها 180 و بخش فرایند ها 
و نتای به ترتیب 420 و 400 امتیاز را ش��امل می ش��ود، 
مجمو 1000 امتیاز پیش بینی ش��ده اس��ت که برای 
تقاضای داوری و نخستین سطح جایزه که گواهینامه است، 
اخذ دس��ت کم 200 الی  250 امتیاز ضروری اس��ت. در 
چهارمین دوره تعالی منابع انسانی نیز که توس انجمن 
مدیریت منابع انسانی ایران برگزار شد ، برای نخستین بار 
از سازمان بنادر و دریانوردی در سطح تقدیرنامه و ادارات 
کل بنادر و دریانوردی اس��تان های مازندران و گیالن در 
سطح گواهینامه تقدیر به عمل آمد .امسال نیز سازمان بنادر 
و دریانوردی  و 8 تا از بنادر کشوربرای دریافت جایزه تعالی 
انسانی متقاضی شده است ،به همین بهانه برآن شدیم تا 
در این شماره  به ضرورت ایجاد تعالی منابع انسانی در نهادها 

و معیارهای 9 گانه آن بپردازیم.

 تعالی فردی و تعالی انسانی سنگ بنای تعالی خواهی سازمانی 
و اجتماعی اس��ت. تعالی س��ازمانی و تعالی اجتماعی برای 
دستیابی به تعالی و توسعه پایدار در گرو وجود افراد تعالی خواه 
و تعالی جو است. این افراد شالوده و سلول های یک سازمان 
و یا یک جامعه را تش��کیل می دهند. تصور کنید که در یک 
س��ازمان و یا یک جامعه مدیران ارشد آن تعالی جو باشند و 
دیگ��ران اینگونه فکر نکنن��د و یا بالعک��س دیگرکارکنان 
تعالی خواه باشند و مدیران اینگونه نباشند. آیا می توان انتظار 
تعالی از این سازمان و یا جامعه را داشت. واقعیت آن است که 
سازمان های ایرانی از هر دو رن می برند و تا این دو درد کامال 
بر طرف نشود، تعالی سازمانی  ما به معنی کامل و به صورت 
ول  پایدار تحقق نخواهد یافت. اما چه باید کرد؟ چه کسی مس

این کار است؟

سا ا مناب ا مد ت
پس از وارد شدن به هزاره سوم ، توسعه اقتصادی، اجتماعی 
ه ای  و فرهنگ��ی  پایدار س��ازمان ها و جوام��ع از اهمیت وی
برخوردارشده است. بشر برا دستیاب به پیشرفت ها سریع 
علم و تکنو لوژیک سرمایه گذار ها مختلف را انجام 
یده تر شده  داده و عرصه دانش نیز روز به روز گسترده تر و پی
است. هر چند این تحوالت ضرورت کسب دانش و مهارت را 
صد چندان کرده است ، اما بر یک اصل کلید و سرنوشت ساز 
عان دارد و آن اینکه منابع انسان اصل ترین  ارزش و سرمایه  ا
سازمان ها است، به گونه ا که در اختیار داشتن منابع انسان 
کیف�� و حائ��ز توانمند ه��ا و مهارت ه��ا متناس��ب با 
نیازمند ها سازمان ها امروز تنها مزیت رقابت آنها 
محس��و  م شود. بر این اس��اس توانمند ساز ،توسعه ، 
ه ها  د همسوسازی و هم افزایی منابع انسان به یک از د

اصل مدیران سازمان ها تبدیل شده و تعالی آنها نیز جایگاه 
ه ا را در سازمان ها به خود اختصاص داده است . وی

بنابراین کلید موفقیت در اقتصاد مبتنی بر دانش در حال ظهور 
به خصوص در ش��رای حساس کنونی جامعه سازمان های 
ایرانی، که در آن داشتن مزیت رقابتی و عبور از بحران باعث 
تمایز یک سازمان از سایر سازمان ها می شود،منابع انسانی آن 
است. شهرت و عظمت سازمان ها و شرکت های بزر امروزی 
صرفا به دلیل وجود دارایی های فیزیکی یا مالی بیشتر نیست، 
بلکه به خاطر سرمایه انسانی کارآمد ، اثر بخش و ارزش آفرین 
آن اس��ت. س��ازمان ها در جریان تغییر و تحوالت روزافزون 
امروزی خود به منظور پاسخگویی به چالش ها، از روش ها و 
سیستم های متعدد مدیریتی و تکنولوژیکی استفاده کرده 
اند ، اما در بسیاری از موارد، نتای حاصله بسیار کمتر از انتظار 
بوده اس��ت. اگر چه سیستم های مدیریتی ، تکنولوژیکی و 
نقدینگی می توانند تسهیل کننده تغییر باشند، اما در حقیقت 
تغییر باید از عامل انس��انی ناشی شود. پول و تکنولوژی می 
توانند حرف بزنند ولی نمی توانند فکر کنند، خالقیت داشته 
باشند و به نوآوری دست بزنند. بنابراین مدیران سازمان ها به 
یک چارچو نوین مناس��ب، که متناسب با شرای خاص 
قوانین ، مقررات و فرهنگ کشور باشد، نیاز دارند تا بر اساس 
آن و با توجه به ش��رای سازمانی خود، طرح جامع توسعه و 
تعالی منابع انس��انی خاص شان را برای پاس به بحران ها و 

چالش های سازمانی ، ملی و بین المللی تدوین کنند.
مدل تعال منابع انس��ان با بهره گی��ر از مدل ها تعال 
س��ازمان ، به همت انجمن مدیریت منابع انسان ایران و با 
همکار و تالش جمع از اندیش��مندان و مدیران برتر این 
حوزه در طول چند سال تحقیق و کار مداوم طراح و آماده 
اجرا ش��ده اس��ت. این مدل یک چارچو جامع مبتن بر 

اب انسان ا م ر  ت انه  ارهای   م گزارش
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مجموعه ا از ارزش ها ، معیارها و شاخص های کلیدی در حوزه منابع انسان سازمان است که به 
مدیران سازمانی کمک م کند با ارزیاب مستمر فعالیت ها ، فرایند و نتای منابع انسان سازمان، 
نقاط قوت و فرصت ها را شناسای و برا بهبود آنها و رسیدن به سازمان یادگیرنده و توسعه یافته 
به خصوص با توجه به بحران های متعدد برنامه ریز و حرکت کنند. مدل تعالی منابع انس��انی ، 
ماهیتی نتیجه گرا دارد و امکان ارزیابی عملکرد در سطح فردی، واحدی و سازمانی را فراهم می سازد.
جایزه تعالی منابع انسانی، چهار دوره موفقیت آمیز را پشت سر گذاشته است که دوره چهارم سازمان 
بنادر موفق به کسب تقدیرنامه دوستاره شد و در سال 1392 سازمان  و تعداد از بنادر در پنجمین 
ور فعال خواهند داشت. امید است طی سال های آینده شاهد  دوره جایزه تعال منابع انسان ح

درخشش و تعالی بیشتر سازمان و هریک از بنادر در مسیر تعالی منابع انسانی باشیم.

سا ا مناب ا رك در راستا مد ت ل  مزايا ا
،کاهش هزینه ها، افزایش بهره وری، توسعه و گسترش بازارها، بهبود کیفیت    افزایش کارآمد
خدمات و عملیات و حرفه ا گرای از طریق توانمندس��ازی، خالقیت، نوآوری، تعهد، مشارکت و 

انگیزش پرسنل )حرکت از تغییر فردی به سمت توسعه سازمانی(
  بهبود عملکرد پرسنل با تدوین شاخص ها و معیارهای شفاف و سنجش عملکرد مستمر

  کاهش اتالف ها و تعار های مخر به کمک همسوساز اهداف و فعالیت ها فردی منابع 
انسانی با اهداف سازمان، در عصر تغییرات سریع محیط و بین المللی 

   ایجاد یک سازمان یادگیرنده به کمک یادگیری فردی، گروهی، سازمانی و فراسازمانی متناسب 
با تغییرات محیطی

ا محور مد ارزش 
مدل تعالی منابع انسانی یک چارچو جامع مبتنی بر مجموعه ای از ارزش های محوری، معیارها 
و شاخص ها در تمامی ابعاد منابع انسانی سازمان است که به مدیران منابع انسانی یاری می دهد تا 
از طریق ارزیابی مستمر راهبردها، فرایندها و نتای منابع انسانی و سازمان ، نقاط قوت و فرصت های 
بهبود خود را شناسایی کرده تا برای بهبود آنها و رسیدن به سازمان یادگیرنده و توسعه یافته برنامه ریزی 

کنند.
این ارزش ها عبارتند از:

یک - رهبری استرات
- نگرشی سرمایه ای به منابع انسانی

- یادگیری، توسعه و بهبود مستمر
- تاکید بر مسوولیت اجتماعی و اخال حرفه ای و ارزش مداری

- تمرکز بر نتای حاصل از مدیریت مبتنی بر فرایند

سا ا مناب ا ا مد ت يار م

سا رهبران منابع انسانی سازمان های متعالی چشم انداز ، ارزش های محوری  ر مناب ا  ر
ی کسب و کار مشارکت  ی منابع انسانی سازمان را تدوین می کنند ، در فرایند تدوین استرات و استرات

فعال دارند  و نقش الگو را در توسعه فرهنگ تعال منابع انسانی ایفا م کنند . 
ی منابع انسانی خود را متناسب با  سا  س��ازمان ها متعال استرات ترات مناب ا اس
یات درونی و محیطی سازمان ، به گونه ای طراحی و مستقر می کنند تا سیاست ها، برنامه ها  مقت
ی های  وفعالیت های حوزه مدیریت منابع انس��انی در راستای تحقق چشم انداز، اهداف و استرات

محوری سازمان باشد .
ا  س��ازمان ها متعال به برنامه ریز منابع انس��انی  س امه ريز و تامي مناب ا  بر
ل  م پردازند. آنها معین م کنند که به چه تعداد منابع انسان ، با چه شایستگ های ، برا چه مشا

و در چه زمان نیاز دارند و با به کارگیر رویکردها وفنون پیشرفته جذ واستخدام ، افراد که از 
ویت در س��ازمان برخوردارباشند را جذ م کنند و یا از  توانای و شایس��تگی های الزم  برا  ع

درون سازمان پرورش می دهند .
سا سازمان ها متعال نظام های جبران خدمات )حقو و دستمزد،  دم مناب ا ران   ج
ثر متناسب با فرهنگ سازمانی  پاداش ، مزایای رفاهی ، سالمت و بهداشت( را به گونه ا نظام مند  و م

، طرح ریزی و مستقر می کنند . و در جهت  انگیزش ، رضایت و نگهداشت منابع انسان
سا س��ازمان های متعالی با طراحی و اجرای برنامه های مدیریت دانش،  ه مناب ا  توس

آموزش و یادگیری و مدیریت عملکرد زمینه توسعه و بالندگی منابع انسانی را فراهم می آورند .
 روابط كار و كاركنان سازمان ها متعال به منظور بهبود ارتباطات کارکنان ، ایجاد توافق های 
روان مثبت ، خلق جو اعتماد و حداقل نمودن تعارضات مخر ف مابین کارکنان و مدیریت و  نیز 
آگاه کردن آنها از مسایل کار برای مشارکت بیشتر در تصمیم گیر ها ، اقدام به طرح ریزی اهداف، 

سیاست ها و رویه ها موثر و نوآورانه ارتباطات کارکنان خود م کنند.
سا سازمان ها  متعال  به  طور فراگیر  و  مستمر برداشت های منابع   تاي ادراك مناب ا
انسانی از فعالیت ها حوزه منابع انسان در حوزه رضایت و تعهد سازمانی را به روش های مناسب 
نظی��ر نظرس��نج ، گروه ها نمونه ، مصاحبه ها ، ... اندازه گی��ری و تحلیل کرده و برای بهبود آن 

برنامه ریزی می کنند .
سا سازمان ها  متعال  به  طور فراگیر  و  مستمر میزان تحقق  ملكرد مناب ا  تاي 
ی منابع انسانی و نتای کلیدی حاصل از اجرای فرایندهای منابع  اهداف و برنامه های تحقق استرات
انسان را بر اساس ارزیابی مستندات ، گزارش ها و بازخوردهای رسمی اندازه گیری و تحلیل کرده و 

برای بهبود آن برنامه ریزی می کنند .
 تاي سازما سازمان ها  متعال  به  طور فراگیر  و  مستمر نتای  سازمانی حاصل از اجرای 

ی و فرایندهای عملیاتی خود را اندازه گیر وتجزیه و تحلیل نموده و بهبود م دهند. استرات

يار يارماره م انوان م يار داد زيرم وزنت

ا رد را
سا ر مناب ا ر

سا استرات مناب ا

ا رآيند
سا مي مناب ا امه ريز و ت بر

سا دمات مناب ا ران  ج

تاي

سا ه مناب ا توس

روابط كار و كاركنان

سا  تاي ادراك مناب ا

سا ملكردي مناب ا تاي 

تاي سازمان

جم
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رار مديري دا است
دانش، ترکیب از اطالعات، تجربیات، ارزش ها و نگرش هاست. 
دانش از اطالعات و اطالعات از داده ها سرچشمه م گیرد.   دانش 
را به عنوان یک مزیت رقابت در جوامع پیش��رفته پذیرفته اند و 
امروزه، مدیریت دانش )Knowledge Management( به 
ثرتر استفاده  س��ازمان ها کمک م کند تا از دانش به گونه م

کنند.

سازمان ها برا انتخا بازار باید از دانش موجود و ایجاد دانش 
جدید بهره جویند و مدیریت دانش در این امر کمک شایان به 
سازمان ها م کند. تجزیه  و تحلیل ها مدیریت دانش موجب 
م شود تا یک مدیر، موقعیت کنون سازمان را دریافته و بداند 
توس��عه در کدامیک از نواح سازمان بایست انجام پذیرد. در 
واقع مدیریت دانش بر شناسائ و بکارگیر آن بخش از دانش 
جمع  که مزیت رقابت برا سازمان ایجاد م کند، داللت دارد. 

مدیریت دانش به مجموعه ا از راه ها مورد استفاده یک سازمان 
، ایجاد، ترسیم و توزیع دانش برا استفاده  به منظور شناسای
مجدد، آگاه و یادگیر در کل س��ازمان اطال م شود و این 
مهم با هدف حصول به نتای خاص مانند س��ازمان هوشمند1، 
4 صورت م گیرد. 3 و نوآور عملکرد بهبود یافته2، مزیت رقابت

هن افراد جا دارد، پایان ناپذیر  دانش برخالف منابع دیگر در 
بوده و با استفاده بیشتر، حجم آن افزایش م یابد5. تمرکز مدیریت 

كر و دا محور  ا  روت و يا ايجاد ارزش از داراي  يد  ود به تو كر  ير آن سازمان بر اسا دا و يا سرمايه  رايند اس كه با به كار مديري دا 
ده در س سازمان  سترش دا كس  ار و  ت ته اس به حو كه مديران از ميزان ا ر جا  ته ا يا تار ا مند و سا ير ا  ي  ا ا  ردازد كه  م 
 Word ا ورد  اي  يك  كترو س ا ا داده در  اه  اي يره ساز در  ا دا سازمان به جا ذ د داراي  ود كه  در مي زده م  د ت ا دار
مي آن در  ا و ا رد برا سازمان  نوان ي من را دن دا به  ته  ير ته اس بدي ترتي با  ر ا جا  نرا  ا و س ي  ا ا  زارش  و در ارايه 
دان  ا به وجود آمده اس  ازمان  ير دا در س ترا و به كار يد ا ا تو رم به ايجاد روش  ير ياز م ا مت ازمان در  ايدار س اي و  ميزان توا
ا بايد  دي كرده اس از اي رو سازمان  ا ت زينه ا ا اري را در ذ مديران به  ياده سازي مديري دا اي و سرمايه  حي ارزياب و  اي  سازوكار
ناساي  ند و در بسترسازي و  ان آموزش د ت ام هي ت د كاركنان را در جه ت ود به وجود آور اي  اب دا در ميان ا ا و ت ت ترا ا محي براي ا
اكمي دو در سوا و بنادر  ورد ايران كه  ن دريا ا در  و رورت  ند اي  ياده ساز مديري دا در سازمان بكو ي براي  يات مو وام 
وار متداو را دارد و با مسايل  و و  و  ني و م ل و  ات سا ا سترش امور تجارت درياي و ارت ت الز در جه  ت تسهي را سا ور  به من
ه  دن يرو كار باساب سته  ه ياز به كس دا باز ي و توس ا تح ي  ا سترش  ر به به روزرسا دا سازما  و ساز ياز م ون  م
ه  نا يات اس  حي  ات  ورد ياز به ا ن دريا ر در  ود از  سا م  يره روبه روس ا ا و  ات و ارت ا ا ناور  اده از  د است ر
ا  وا ريس  ا و ا دت با توجه به تهديد ا ذ ربط به  ود سازمان  را  وزه  نهان در اي  اده از دا  د و است ير سازما يد تس نا تو امكان 
مليات و  ود  مند و كليد در ا و به نوان ي داراي ارز نوان ي من اساس برا مزي رقابت و به  ن به  ند ديد دا در اي  وا ي  آس

ود ير  ته و به كار نا ا سازما بايد  رايند

ان يري  ا م رار ن رور ا
ی ريانور ر و  ا مان ب ا ر    

گزارش
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کید دارد. تالش مدیریت دانش در آشک���ار  دانش بر رو افراد است و به آنها به عنوان منابع دانش ت
کردن سرمایه ها معنو و ناملموس و به کاربردن آنها برا بقا سازمان و مزیت در عرصه رقابت 

سازمان است. 
، مطالعه کتا ها، یادگیر ها  دانش با گذشت زمان از راه تجربیات کسب شده از دوره ها آموزش

یررسم گسترش م یابد. تجربه، تصورات  حین کار و حت یادگیر ها 
ه اتفا م افتد تغییر م دهد  آن ه باید ر دهد را به دانش  آن مربوط به 
و دانش زاییده تجربه است که م تواند الگوها مشابه را بازشناس کرده و 
ه ما  ه ر داده و در حال ر دادن اس��ت را بیابد. تجربه از آن ارتباط بین آن
ه در گذشته برایمان اتفا افتاده است، به وجود  م آید.  انجام  م دهیم و آن
بنابراین متخصص و مجر به کس اطال م شود که در زمینه ا خاص، 
از دانش عمیق برخوردار بوده، با تمرین و تجربه آموخته و در مقاطع خاص 

به دلیل بروز شرایط خاص، در عمل آزموده و آ دیده شده اند.
متخصصان و مدیران اجرای هر س��ازمان، گنجینه ا از تجربیات ارزنده و 
دانش آموخته ش��ده در سازمان هستند. بازنشسته  شدن هر فرد، به  مفهوم 
خرو انبوه از تجربیات و دانش از س��ازمان اس��ت که کسب دوباره آنها، 
وهش  مستلزم هزینه بسیار، دوباره کار و اشتباهات مجدد است. نتای پ
ک��ه در اروپا انجام شده اس��ت، نش��ان م ده��د که نیم از س��ازمان ها 
وهش، کارمندان کلید ا را از دست داده اند که 43درصد  شرکت کننده در پ

دانش سازمان را در اختیار داشته  و رفتن آنها عمال منجر به بازگشت به عقب سازمان بوده است. 
نین 13درصد آنها، کارمندان را از دست داده اند که سازمان را با مشکل مواجه کرده است.  هم
 ، الب سازمان ها معتقد بوده اند که بیشتر دانش مورد نیاز آنها در سازمان وجود داشته، ول شناسای

بازیاب و به کارگیر آن مشکل اصل آنها بوده  است. 6
از همین رو انتقال دانش به عنوان یک از جنبه ها مدیریت س��ازمان همیش��ه و به شکل ها 
 ، ، آموزش ها حرفه ا مختلف وجود داشته است. بحث و گفتگو با همکاران، کتابخانه ها سازمان
مربیگر کارکنان جدید و موارد مشابه دیگر راهکارها سنت در این زمینه بوده است. اما امروزه 
برنامه ها مدیریت دانش سع م کنند به صورت آشکار به ارزیاب و مدیریت فرایندها خلق یا 
، گردآور و به کارگیر دانش در کل سازمان بپردازند. مستند ساز و ایجاد مخزن دانش  شناسای
، عالوه بر ایجاد بهره ور باال، امکان کاهش اشتباهات تکرار در اقدامات آت کارمندان و عدم  فن

از دست رفتن دانش آنان پس از ترک سازمان را فراهم م کند. 
بنابراین م توان گفت پیاده ساز مدیریت دانش در سازمان دست کم منافع زیر را به همراه خواهد 

داشت:
• ایجاد هم  افزای سازمان به دلیل بهره بردار سایر افراد از تجربه ها به دست آمده

• ایجاد احساس و چشم انداز مشترک به دلیل مستندساز و انتقال تجربیات
• تسهیل گردش اطالعات و تجربه ها به دلیل مستندشدن آنها

• ایجاد و گسترش بینش، دانش، توان و خالقیت در بین مدیران و کارکنان
• افزایش بهره ور سازمان از طریق توجه به مستندساز معیارها مربوط به کارای و اثر بخش

( که عامل ایجاد، بقا و توسعه سازمان است. • گسترش توجه به مشتر )اربا رجو
•اس��تخرا نظریه ها جدید، از درون تجربه ها تکرار در زمان ها مختلف و به وسیله افراد 

گوناگون 
این در حال است که سازمان بنادر و دریانورد به دلیل جایگاه حاکمیت و مرجع رسم دریای 
ل کلید این  کشور در میان جامعه دریای ، اهمیت لزوم مستندساز تجربیات در برخ مشا
یل در دستور کار خویش قرار داده  بخش را برا توسعه دانش و علوم دریای کشور عالوه بر موارد 

است: 
و سازي از زمان که سیاست های کالن دولت به سمت خصوص ساز  راي دو به   •
گام برداشت و به تدری زمزمه کوچک ساز بدنه دولت توسعه یافت، مباحث پیش آمد که ضرورت 
گرایش به مستندساز دانش را تقویت کرد. یک از این مسایل انتقال بخش از نیرو متخصص 
به شرکت ها خصوص و بخش های است که به صورت مستقیم تحت نظارت شرکت نیستند. 
این امر سبب شده که دانش و تجربه پرسنل )و حت مدیران ارشد( که عمال در نزد خود آنها وجود 
داشته و به هی روش مستند و یا به سایر پرسنل منتقل نشده است نیز با خرو آنها از سازمان 
خار شود و در نتیجه منابع دانش سازمان به تدری نابود شوند. بخش دیگر طرح کاهش نیرو که 
لب شرکت های خصوص و دولت شرو شده و منجر به ستاره دار یا  از زمان اجرا این طرح در ا
حذف شدن برخ شغل ها و افراد سازمان شده است، سبب شده قسمت عظیم از منابع انسان 

و بالطبع منابع دانش سازمان ها از سازمان خار شوند.
ه دو عالوه بر موارد فو و با توجه به تاکید چشم انداز  داز توس تاي با  ا مراس  •
دولت بر دانای محور به نظر می رسد، سازمان بنادر و دریانورد نیز به عنوان بخش که عهده دار 
- اقتصاد کالن کشور بوده و از ارکان اصل حمل ونقل در کشور  سهم مهم از فعالیت های تجار
به حسا می آید، موظف به رعایت چارچو ارایه شده از سو دولت است،  بایستی مدیریت دانش 
و به تبع آن استخرا دانش )به عنوان یک از اجزا اصل این سیستم( را به عنوان یک از اساس ترین 

استرات های خود قرار دهد. 
رك یک دیگر از موارد که ضرورت به کارگیر ابزارها  ست كاركنان  ر باز  •
استخرا دانش را در این مجموعه بیشتر نشان می دهد، خطر است که از خرو پرسنل کلید 
و مدیران سازمان از مجرا قانون یا به عبارت دیگر بازنشستگ ر می دهد. پرسنل سازمان در 
طول مدت خدمت خود در شرکت، تخصص ها و مهارت های را کسب کرده 
و به مجموعه دانش های خود افزوده اند و به این طریق چرخه مدیریت دانش 
مس��یر خود را به خوب پیموده است. حال اگر سازمان تالش برا ثبت و 
نگهدار این دانش که به صورت آشکار و یا ضمن وجود دارد انجام ندهد، 
ن تجربیات از دست رفته و فرد دیگر که نیازمند این تجربیات  این مجموعه 
مجددا چر  است، مجبور به خلق مجدد آنها است و بایستی به اصطالح 
ون  . در حال که این تجربیات را می توان به روش  های هم را اخترا کند
 ، ، اس��تاد- شاگرد مستندس��از )در حالت آش��کار( و یا شبکه س��از
( در سازمان مدیریت و نگهدار  یره )در حالت ضمن تشکل های کار و 

کرد.
ها سازمان  ه سازي آ ار اي مناب دا سازمان و يك ناس  •
بنادر و دریانورد نیز مانند اکثر س��ازمان ها به منظور ارتقا قابلیت های 
ون برگزار دوره های آموزش  کارکنان خود از روش های متعدد هم
یره بهره برده است که بخش از این دانش به  مختلف، برگزار بازدیدها و 

ه اي  مديري دا به مجمو
اده ي  اي مورد است از راه 
ناساي  ور  سازمان به من
ايجاد ترسي و توزي دا 
ا و  اده مجدد آ براي است

يري در ك سازمان  ياد
ود  ا م 
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صورت آشکار به سازمان منتقل شده است، اما قسمت اعظم آن در قالب دانش ضمن و به صورت 
خیره شده است. به عالوه این سازمان به منظور فراهم ساختن دانش و اطالعات  تجربه و مهارت افراد 
، پروژه های مختلف را از طریق پیمانکاران و یا واحدها مختلف  موردنیاز در حوزه های مختلف کار

سازمان اجرا کرده است که در اکثر موارد مستندات مربوطه در واحدها وجود دارد. 
ات سازمان بنادر و دریانورد  ي و و تح ا  يري از ات مناب در ب  • جلو
نین بنادر زیرمجموعه، طرح های  ه مرکز تحقیقات( و هم در واحدها مختلف ستاد خود )به وی
وهش و تحقیقات را به انجام می رساند که سوابق اجرا آنها می تواند به صورت تجربیات  مختلف پ
وهش ها نیازمند صرف منابع  موفق در اختیار سایر بخش ها قرار گیرد. با توجه به اینکه انجام این پ
مهم مانند زمان، س��رمایه و نیرو انسان است، انتقال این تجربیات در قالب سیستم مدیریت 

دانش می تواند بسیار مفید باشد. 
نین بانگاهی کلی به اولویت های سازمان بنادر و دریانوردی در زمینه استقرار نظام مدیریت  هم

دانش در ستاد مجموعه، ضرورت های اصلی توسعه این نظام پروژه به قرار زیر است:

• نگهداشت دانش کاربردی سازمان براساس مالحظات زیر:
 به کارگیری مکانیزم هایی جهت شناسایی، خلق، تسهیم و کاربرد دانش

حف دانش و مهارت های قابل مستندسازی نیروهای قدیمی و در حال بازنشستگی
• ارتقای سطح عملکرد مجموعه از طریق توسعه نظام مدیریت دانش مبتنی بر مالحظات زیر:

خلق و تبدیل شدن به سازمان یادگیرنده 
•  بهبود یادگیری سازمانی پرسنل از طریق تسهیم دانش کاربردی

•  ارتقای سطح عملکردی پرسنل از طریق کاربرد دانش آشکار و مدون در حوزه های کاری سازمان
•  عدم نیاز به آموزش های چندباره از طریق به کارگیری مجدد دانش سازمانی

•  بیشینه سازی ارزش سرمایه های فکری سازمان و توانمندی مدیریت سرمایه های فکری
یل  با این حال چارچو مفهومی استقرار و پیشبرد مدیریت دانش در سازمان ها از چرخه حیات 

تبعیت می کند. 

 

ه رو يات  ه  ر تن بر  هوم م و م ار

زیرنویس:
Intelligence Organization.1

Improved Performance 2
Competitive Advantage 3

Innovation.4
Stanford Pal Rumer .5

KPMG)1998( .6
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قاعده نجات کشتی ها به کاهش مخاطرات دریایی منجر می شود، 
که از طریق تامین پشتوانه مالی و بهره گیری از افراد متخصص و 
یده  کارآمد در عرصه نجات کشتی تحقق می یابد. این یک حوزه پی
است و برای هر ادعا بایستی یک دلیل منطقی داشت. تعریف نجات 

بدین شرح است:
عملیاتی که یک جس��م مشخص را حف و یا کمک به حف آن 
می کند نجات گویند. اگر انجام چنین خدمتی داوطلبانه و صرفا 
در جهت کسب ش��هرت صورت گیرد، نه به معاهده ای ابدی ویا 
وظیفه ای رسمی تبدیل خواهد شد و نه به نفع شخص نجات دهنده.

ن و  عملیات نجات ش��امل دو قسمت اصلی تخلیه سوخت و رو
عملیات پارباکلینگ است. در ادامه به شرح این دو می پردازیم:

در دوازدهم فوریه 2012 بعد از گذشت هفته ها از ماجرای به گل 
، شرکت عملیات  اسمیت اینترنشنال زدن کوستا کونکوردیا، 
NERI SpA شرو  نجات هلندی، به اتفا شرکت ایتالیایی 
به تخلیه 2380 تن مازوت کردند. تعداد 15 مخزن ش��امل 84 
درصد از سوخت کشتی استخرا شد. از تاری 20 فوریه 2012 
مخازن جلوی کشتی که حدود دوسوم سوخت را در خود داشتند 
خالی شدند. در بیست و یکم فوریه عملیات تخلیه سوخت به دلیل 

بدی شرای جوی به تعویق افتاد. 
در سوم مارس 2012 کارگران عملیات نجات، حفره ای را در بدنه 
به منظور دسترسی به موتورخانه ایجاد کردند تا بقیه سوخت را نیز 
ب��ه بیرون هدایت کنند. در صبح دوازدهم مارس عملیات تخلیه 
س��وخت از سر گرفته شد. این عملیات مس��تلزم این بود که دو 
ش��یرفلکه یکی در زیر و دیگری روی سطح آ محکم شوند تا از 
ن و سوخت به آ جلوگیری شود. سپس شلنگ ها به  نشت رو
ن گرم شده با لزجت کم، از داخل  شیرفلکه ها متصل شدند تا رو
شلنگ باالیی مکیده و همزمان آ دریا به داخل شلنگ پایینی 
ای داخل شلنگ پایینی، تزریق می شد. نام  به منظور پر کردن ف
Hot-Tapping است بدین صورت که سوخت  این فرایند 
به یک کشتی مجاور پم شود و همزمان آ به جای آن تزریق 
می ش��ود تا توازن و تعادل کشتی به هم نخورد. فاز اول عملیات 
تخلیه ش��امل 15 مخزن، 28 روز تخمین زده شده بود. فاز دوم 
مربوط به موتورخانه بود که شامل استخرا حدود 350 مترمکعب 

سوخت دیزل و انوا روان کننده ها می شد. 
ن موجود در مخازن که در جدار  در نهایت مقداری از سوخت و رو
و بالکهد آنها مانده بود، به دلیل عدم دسترسی استخرا نشد که 
از لحا زیست محیطی به مقداری نبود که تاثیرچندانی داشته 

باشد. 

مجموعه این عملیات توس 20 شناور شامل یدک کش، بار های 
جرثقیل دار، تانکرها، شناورهای جمع آوری آلودگی نفتی و دیگر 
شناورها صورت گرفت. عملیات تخلیه در 24 مارس به پایان رسید. 
ن از درون کشتی، از ضرر  با انجام پروژه اس��تخرا سوخت و رو
 costa رس��یدن چند میلی��ون یوروی��ی دیگری به ش��رکت 

crociere کاسته شد. 
کشتی ها به دلیل از دست دادن نیروی شناوری  )بویانسی( و یا از 
دست دادن پایداری طی صدمات جنگی، تصادم، بدی آ و هوا، 
ر می شوند. صدمات  ر کردن عمدی و یادیگر دالیل کپه و یا 
وارده به کشتی، عملیات نجات را مشکل تر از موقعی می سازد که 
کشتی مغرو در همان محل صدمه ندیده باشد. عالوه بر این، وزن 
کشتی نیز بر کف دریا اعمال می شود که عکس العمل آن موجب 
ر شده می ش��ود. نحوه برخورد با  صدمات بیش��تر به کشتی 
یرعمدی  ر شده اند با کشتی هایی که  کشتی هایی که عمدا 
ر شدگی کشتی ها بدین  ر ش��ده اند برابری نمی کند. انوا 
ر می شود  صورت است که یا کشتی به طور کامل زیر سطح آ 
یا به صورت جزیی فق قسمتی از بدنه زیر آ می رود و یا به صورت 
جزیی توس�� نیروی بویانسی نگه داشته می شوند. در هر یک از 

ر شدگی ممکن است به صورت قائم یا ک باشد.  این شرای 
ر  در اکثر موارد کشتی هایی که به دلیل ایجاد پارگی و حفره 
می شوند، به صورت یکطرفه با یک زاویه کمتر از 90 درجه زیر آ 
ر می شوند مشکالت  می روند. کشتی هایی که بدین صورت 
یده تری نسبت به کشتی های مغرو در حالت قائم را  بسیار پی

دارند. این نمونه از کشتی ها با استفاده از گشتاور تولیدی از نیروها 
بر گشتاور ایجادشده توس نیروی وزن که تمایل دارد کشتی را 
لبه می کند. اساس��ا چهار روش برای  به حالت مغرو نگه دارد، 

نجات این نمونه از کشتی ها موجود است:
1- شناورسازی مجد د کشتی از طرف ساید )زاویه هیل 90 درجه( 

و منتقل کردن آن به محلی دیگر )شکل 1( 
2- دوران کشتی تا زمانی که کامال واژگون شود  )زاویه هیل 180 

درجه( و شناور سازی مجدد کشتی واژگون شده )شکل 2( 
3- به حالت قائم درآوردن کشتی )زاویه هیل صفر درجه( و سپس 
شناورسازی مجدد )در ابتدا ساده به نظر می رسد، ولی به حالت 
یده است  ، عملی بس دشوار و پی عمودی درآوردن کشتی مغرو

که نیاز به دقت و تحلیل جزییات دارد.(  )شکل 3( 
یر این صورت رها کردن آن  4- متالشی کردن در محل و یا در 

 که برای اجرای پروژه نجات کش��تی کوستا کونکوردیا از راه حل 
سوم استفاده شده است. 

 costa در بیست و یکم آوریل 2012 مدیر دفتر فوریت شرکت 
crociere اعالم کرد که مناقصه نجات کشتی به گل زده کوستا 
کونکوردیا از ساحل جزیره گیگلیو به دو شرکت دریایی تایتان و 

میکوپری داده شد. 
از  عملیات در ابتدای ماه می، پس از توافق با مقامات ایتالیایی آ
ش��د.  شرکت تایتان یک کمپانی معروف با مالکیت آمریکایی و 
نین  سردمدار و متخصص در عملیات های نجات دریایی و هم
زیرمجموعه گروه Crowley است. شرکت میکوپری یک شرکت 

Costa Concordia ر  مه  نجا كش ن
ا ن  Salvage ا م ر  تري  مروری بر ب

ا ير بندر اه اميرك ت ساز دا جو مهندس ك يا دا ي  يد  |    و ا ير بندر اه اميرك ت ساز دا جو مهندس ك سي بهرام دا ا |    امير ير بندر اه اميرك بهزاد ا مدر دا

در تاری 13 ژانویه سال 2012، کشتی تفریحی مجلل کوستا کونکوردیا عازم جزیره گیگلیو در ایالت توسکانی ایتالیا شد. این کشتی در سال 2006 با هزینه 570 میلیون دالر ساخته شده 
بود. کشتی حدود 300 متر طول داشت و وزنش به 115 هزار تن می رسید و 4200 مسافر داشت. اما در این سفر اتفا بدی ر داد کاپیتان کشتی را بیش از حد به ساحل نزدیک کرده بود 
و این کار باعث شد کشتی به صخره ها برخورد کند و حفره بزرگی در سمت چپش ایجاد شود و در نتیجه کشتی به گل بنشیند. 32 نفر در اثر این حادثه جان خود را از دست دادند و دو نفر نیز 
ر شدن یک کشتی و زیان به شرکت مالک آن و کشته شدن عده ای از مسافران بود، هر آن این خطر وجود داشت که 200 تن سوخت مایع کشتی به دریا نشت  ناپدید شدند. واقعه فراتر از 
کرده و آلودگی زیست محیطی زیادی ایجاد کند، به عالوه میزان توریسم منطقه هم 30 درصد افت کرده بود. مقامات و صاحبان کشتی باید کاری می کردند و کشتی را نجات می دادند، دو 
مور این کار شدند یک شرکت آمریکایی به نام تایتان که مقر آن در فلوریدا و یک شرکت کشتی سازی ایتالیایی به نام میکوپری. حادثه کشتی Costa Concordia و عملیات  شرکت م

نجات آن بیش از یک میلیارد دالر خسارت دربر داشت که ناشی از خطای کاپیتان کشتی بود. 
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ایتالیایی مشهور است که پیمانکار و متخصص در سازه های زیرآبی 
و مهندسی به شمار می رود.

عملیات نجات به پن مرحله تقسیم شده است: 
1- پایدارسازی یا تثبیت

2- نصب تکیه گاه های زیرآبی و کیسون های سمت چ
3- پارباکلینگ

4- نصب کیسون ها در سمت راست کشتی
5- شناورسازی مجدد

                                   
ي ايدارساز يا ت  

مرحله اول مربوط به مهار کردن کشتی به منظور ممانعت از لغزش 
و یا فرورفتن بیشتر در امتداد شیب کف دریا است که با اجرای این 
مرحله، کار کردن در مراحل بعدی در ش��رای جوی نامس��اعد 
امکان پذیر می شود.  عملیات تثبیت به کمک تجهیزات مهار کننده 
شامل چهار بلوک مهارکننده )شکل4( ثابت شده بین مرکز کشتی 

و ساحل در کف دریا انجام می شود. 
 در ابتدای ماه نوامبر مجمع سه شرکت کوستا، تایتان و میکوپری 

از اتمام عملیات تثبیت خبر دادند. 

پس از آن تعداد 12 ستون به منظور کمک به فاز اصلی عملیات 
یا همان مرحله پارباکلینگ نصب ش��د. جک های هیدرولیکی 
کنترل شده توس کامپیوتر روی این ستون ها نصب می شوند تا 
زنجیر های متصل به چ کشتی و عبورداده شده از زیر کشتی را 
تحت کشش قرار دهند. هر جک به دو زنجیر متصل شده است. 
این سیستم نگهدارنده به گونه ای است که به عملیات اصلی یعنی 

دوران کشتی کمک خواهد کرد.  )شکل5( 

ا سم  ا زيرآب و كيسون  اه    تكيه 
دومین فاز مربوط به ساخت و نصب یکسری سکوها به منظور قرار 
گرفتن کف کشتی پس از دوران بر روی این تکیه گاه ها است. از 

این تکیه گاه ها به عنوان کف کا نام برده می شود. 

آماده سازی کف کا به دو مرحله تقسیم می شود:
ای خالی بین برآمدگی  الف( کیسه های پرشده از سیمان در ف
صخره ها در قسمت پاشنه تا سینه کشتی قرار داده شدند تا اینکه 
یک کف مستحکم برای نشستن پس از دوران کشتی فراهم شود. 

واصان در موقعیت های  پس از قراردهی این کیس��ه ها توس 
مناسب، یک نمونه سیمان دوستدار محی زیست، از داخل یک 
بار به درون این کیس��ه ها تزریق خواهد ش��د. کیسه ها دارای 
حلقه هایی هس��تند تا پس از عملیات نجات و شرو پاکسازی 
، سریعا و به آسانی جابه جا شوند. بدین منظور یک شناور  محی
کمکی در سمت راست کشتی قرار داده شده است تا مرحله تولید، 
آماده س��ازی و موقعیت دهی کف کا شامل کیسه های قابل 
انتقال به خوبی انجام گیرد. در این مرحله حدود هزار کیسه پرشده 

از سیمان به کار رفت. 
( پس از قرار دادن کیس��ه در جاهای تعیین شده، سه سکوی 
نسبتا بزر و سه سکوی کوچک تر در کنار کیسه ها نصب می شوند 
تا کشتی پس از دوران در حالت عمودی قرار گیرد. بدین منظور 
شمع هایی در کف گرانیتی دریا که توس مته ها سورا شده بود، 
قرار گرفتند. این عملیات در یک سیستم کامال بسته انجام شد تا 
از پخش شدن ضایعات حاصله به دریا جلوگیری شود. این قسمت 
از عملیات که بس��یار حساس و مشکل بود، توس یک شرکت 
 Furgo بس��یار معروف انگلیسی و ماهر در زمینه حفاری به نام
Seacore صورت گرفت. وزن هر سکو هزار تن و دارای 32 متر 
1 متر  طول و 22 متر ارتفا و هرکدام توس پن شمع با قطر 5

تا عمق 10 متر به زمین محکم شده اند. 
، تعداد 30 جرثقیل از ش��رکت  پس از آماده س��ازی کف کا
میکوپری موظف بودند 15 کیسون را در ساید چ کشتی، توس 
جوش محکم کنند. کیسون ها در حقیقت مخازن آ بندی شده ای 
هستند که آ به داخل آنها توس پم ها تزریق و گاهی اوقات 
به منظور ایجاد تعادل تخلیه می شود. کیسون ها از جنس فوالد و 
10 متر عر و 20 یا 30 متر ارتفا  11 متر طول، 5 ب��ا ابعاد 5

هستند. 
 

ارباكلين  
عملیات پارباکلینگ یا دوران کشتی حداقل چند روز تخمین زده 
می شد. به دلیل حساسیت زیاد این مرحله، تمام عملیات بایستی 
توس کارشناسان و متخصصان، کنترل و مانیتور می شد. به همین 
جهت تمامی نیروهای درگیر، با دقت مشخص و محاسبه شدند 

تا در حین دوران کشتی حداقل تغییر شکل در آن ایجاد شود. 
پارباکلینگ توس�� جک های هیدرولیکی صورت می گرفت، 
به گونه ای که با کشیدن کابل های عبور داده شده از روی سکوها و 
باالی کیس��ون ها صورت می گرفت، که به منظور حف تعادل 
کشتی، کابل های عبوری از باالی کیسون ها به ستون های سمت 
راست کشتی متصل و کابل های عبوری از روی سکوها به طرف 
دریا کشیده می شدند. سرانجام با تعویق دوساعته ای که به خاطر 
بدی آ و هوا در حین این مرحله از عملیات ر داد، پس از 19 

ك 

ك

ك

ك 

ك 
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س��اعت تالش در تاری 17 سپتامبر 2013 به پایان رسید. طی 
این عملیات کش��تی 65 درجه دوران داده شد تا اینکه به حالت 
قائم درآمد. کارشناسان برای این مرحله از عملیات حدود 120 
هزار کیلو نیوتن نیرو را تدارک دیده بودند که به گفته آنها این مقدار 
نیرو برای بلند کردن دو بر ایفل کافی است، این درحالی است 
که نیروی الزم به منظور دوران کشتی تقریبا نصف این مقدار است. 

ت ا در سم راس ك   كيسون 
سپس 15 کیسون در سمت راست همانند سمت چ بدنه برروی 
ساید قرار داده شد، که این کیسون ها در مرحله شناورسازی مجدد 

نقش دارند. 

ناورساز مجدد   
در این مرحله بدنه روی کف کا در عمق 30 متری آ عمودی 
نگه داش��ته می شود. مقداری از آ داخل کیسون های دو طرف 
ر شده، تدریجا توس پم ها  به منظور شناور سازی کشتی 
استخرا می ش��د. در پایان 18 متر از آ به منظور نیمه مغرو 

بودن در کیسون ها باقی می ماند. 
 

:  مناب
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 Smit Internationale       

ت دن ك ر  ره و مح يمه  ت به  ورد ك مح بر
اما کشتی چطور باید نجات پیدا می کرد؟ ساده ترین راه این بود که 
کشتی به قطعاتی تقسیم شده و بعد هر قطعه به خار از محل حادثه 
حمل شود. اما این کار، دلخواه و ایمن نبود. گرچه همه سوخت مایع 
در ماه های بعدی تخلیه شده بود، اما هنوز از کشتی میزان زیادی 
ذایی فاسدشده  ن، رنگ، تینر، حشره کش و مواد  مواد سمی مثل رو

نشت می کرد. 
کشتی 65 درجه انحراف پیدا کرده و به گل نشسته بود، چطور بایستی 
کشتی را برخالف جهت انحراف باال می کشیدند، ظاهرا نمی شد این 
ول 115 هزار تنی را در این شرای دشوار و با حف ایمنی کارگران 
مین سالم ماندن بدنه کشتی نجات داد. اما سرانجام نقشه ای  و ت
کشیده شد و متخصصان توانستند کشتی را نجات بدهند. پس 
عملیات عجیبی با هزینه 400 میلیون دالر، با مشارکت 500 کارگر 
که شبانه روز کار می کردند، شرو شد. این عملیات سرانجام، در 16 
سپتامبر به ثمر نشست و کشتی بعد از قریب به 20 ماه، بار دیگر سرپا 

شد. 
اما این عملیات عجیب چه مراحلی داشت؟ نخست باید کشتی را از 
به گل رفتن بیشتر محافظت می کردند، پس در روی ساحل دکلی 
استوار شد و از روی آن 11 قطعه فلزی در بستر دارای استحکام کم 
دریا فرو برده شد تا کشتی بیشتر فرو نرود. مرحله مهم بعد، ایجاد یک 
سکوی فلزی در زیر کشتی بود. اگر کشتی برگردانده می شد، با توجه 
به وزن زیادش، زمانی که کف کشتی در تماس با بستر قرار می گرفت، 
ب��ه میزان زیاد در گل و الی فرو می رفت و دیگر ش��ناور کردنش 
یرممکن می شد، پس باید یک داربست فلزی محکم در محل ایجاد 
می شد تا پس از برگرداندن کشتی در گل فرو نرود. مرحله بعدی 
نصب تانکرهای خالی یا بالشتک هایی در سمت دیگر کشتی بود. 
وزن کل این تانکرها به 11 هزار تن می رسید. این تانکرها در عین 
حال سمت راست کشتی را در مقابل توفان های سهمگین زمستانی 
محافظت کردند. نیروی الزم برای به پهلو برگرداندن کشتی زیاد بود 
و به عالوه این نیرو باید حسا شده و به تدری اعمال می شد و عمدتا 
باید از دو طریق به دس��ت می آمد: 1- تانکرها را به تدری از آ پر 
کنند، 2- از موتورهای هیدرولیک استفاده کنند، کابل های ضخیم 
فلزی از این موتورها به تانکرها متصل می شد. عملیات پر کردن 
تانکرها و اعمال نیرو، 19 ساعت به طول کشید و در تاری 17 سپتامبر 

2013 به اتمام رسید. 
، برای اعمال نیروی شناوری  مرحله آخر هم خالی کردن تانکرها از آ
و جدا شدن کف کشتی از کف دریا است. کشتی کوستا کونکوردیا 
متحمل آسیب های زیادی شده است آسیب هایی که هم در حین 

حادثه اصلی دید و هم در حین عملیات نجات.

ر  ي بحرا ا در ي و
ه  و  ات را س مح ا
ر  ويي  داري و ب
ا ي  ايجاد  ر داري 
د  ود كه درون آن را  م 
اي ب اسا  ر  ه و  اي و 
ازد كه كام  ته م س ا ا

ار از كنتر سازمان اس
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جيره تامي مديري ز
یکپارچه س��ازی فعالیت های زنجیره تامی��ن و نیز جریان های 
اطالعات��ی مرتب با آنها از طریق بهب��ود در رواب زنجیره برای 

دستیابی به مزیت رقابتی قابل اتکا است. 
لجستیک: مدیریت جریان کاال، اطالعات و یا هر نو منابع دیگر 
بین محل تولید یا محل موجودی تا نقطه مصرف امور برای برطرف 

کردن نیازهای مصرفی. 
بندر: محل که کشت ها در آنجا مستقر شده و عملیات تخلیه و 

بارگیر کاال و مسافر در آنجا انجام می شود. 
جدول  1 نشان می دهد که اهمیت حمل ونقل دریایی با توجه به 
روند افزایشی آن در حال رشد است. امکانات و چارچو مدیریت 

ارایه شده در بندر به شدت به نو و حجم کاال بستگی دارد. 
پن معیار اصلی زنجیره تامین عبارت است از: اثربخشی هزینه، 
ن.  دقت، ایمنی و امنیت، پیشگیری از آسیب ها و حمل ونقل مطم
در مدل زنجیره تامین، بندر به عنوان هسته است که به طور موثر 
ام تامین کنندگان ) از جمله حمل ونقل، پردازش، ترخیص  از اد
کاال از گمرک، توزیع، خدمات کسب و کار( و مشتریان )شرکت های 
باربری و حمل ونقل( به یک محل با هدف دسترسی به کمترین 
هزینه در سراس��ر زنجیره عرضه است. زنجیره تامین متشکل از 
تامین کنندگان، تولیدکنندگان، توزیع کنندگان و مصرف کنندگان 
است، اما زنجیره تامین بندر شامل تامین کنندگان، شرکت های 
حمل ونقل، شرکت های بندری، شرکت های حمل ونقل زمینی، 
یدگی زنجیره تامین  یره است که حکایت از پی توزیع کنندگان و 
بندر دارد. بندر یک لینک مهم در زنجیره تامین جهان محسو 
می ش��ود، به طور که نقش فعال بندر در جریان زنجیره تامین 

موردنیاز است. 
پارامترهای قابل رقابت در بندر شامل اندازه گیری مواردی از قبیل 
هزینه، کیفیت، قابلیت اطمینان، پاس��خگویی و سفارش سازی 
است. پتانس��یل بنادر در زنجیره تامین بس��تگی دارد به 1( در 
دسترس بودن زیرساختارهای کارا و ارتباطات پسکرانه به عنوان 
قسمتی از سیستم حمل ونقل جهانی، 2( توانایی عمل کننده های 

حمل ونقل لجستیک در کمک به ایجاد و خلق ارزش افزوده. 
استفاده کنندگان از خدمات بندری خواهان پتانسیل باالی بنادر 
در اداره کردن خدمات یکپارچه، عملیات و انتقال کاال هس��تند. 
تح��والت تکاملی در وظای��ف بندری به تغییرات ان��وا کاالها، 
ای  نین درجه ای از دخالت اع ا و هم فعالیت های بندری و اع
جامعه بندری مربوط می شود. وجود خوشه های بندری و دریایی 
باعث افزایش مزیت های رقابتی و توسعه منطقه ای صنایع بندری 
و دریایی می گردد که معموال به 4 طبقه تقسیم می شوند: تخلیه 

و بارگیری کاال، فرایند ارزش افزوده و لجستیک، کانون زنجیره 
تامین منطقه ای و جهانی و خدمات بین المللی دریایی. 

الگوهای نموداری زنجیره تامین:
گ ها زنجیره تامین جهان ارتباط بین سیس��تم  یک از وی
لجستیک، حمل ونقل و جابه جای کاال است. این ارتباط در شکل 

1 نشان داده شده است. 
شکل 1: رابطه بین جابه جایی کاال، حمل ونقل و لجستیک

منبع: کاربن، موسسه حمل ونقل، فرانسه

شکل 1 بیان می کند که سیستم جابه جای کاال، قسمتی از سیستم 
حمل ونقل اس��ت که نشان دهنده وظایف سنتی بنادر است. در 
منطقه باالتر شکل سیستم لجستیک می باشد که منطقه ای است 
که ایجاد ارزش افزوده می کند و این نش��ان دهنده اثربخشی آن 
منطقه و نشان دهنده نقش برجسته بندر در زنجیره تامین است. 
جابه جایی کاال دارای یک ارتباط قوی با سیس��تم حمل ونقل و 
قسمتی از سیستم لجستیک اس��ت، با توجه به اینکه سیستم 
لجس��تیک، حمل ونقل را احاطه کرده است. ضرورت انبار داری 
موقت در بنادر و وجود خدمات حمل ونقل کاال بنادر را به طور بالقوه 

محلی جذا برای فعالیت های لجستیکی تبدیل کرده است. 
 شکل 2 نشان می دهد که زنجیره تامین کارآفرینان یا شرکت های 
بندری یک نو زنجیره خدماتی محس��و می ش��ود. این مدل 
نین شامل جریان مواد، جریان سرمایه و جریان اطالعات  هم
گی های خاص خود را دارد. جریان مواد نه  اس��ت که هر کدام وی
تنها به بندر وارد، بلکه از بندر نیز خار می شوند، بنابراین در تمام 
شبکه، جریان مواد دوطرفه است. این مدل دارای عدم اطمینان 
باالیی است. در مدل ساختار بندری، بندر به عنوان هسته مطرح 
می شود که تحت تاثیر عرضه کنندگان خدمات متفاوت ) شامل 
جابه جایی، فرایندزای��ی، حمل ونقل، انبارداری، مجوز گمرکی، 
یره( و مشتریان )شامل  توزیع، ش��رکت های خدمات تجاری و 
حمل کننده ها و شرکت های کشتیرانی( قرار می گیرند. هدف مهم 
ای این  رسیدن به پایین ترین قیمت در زنجیره تامین است. اع
مدل از ساختار زنجیره عرضه سنتی متفاوت هستند. مدل زنجیره 
تامین بندری ش��امل عرضه کنندگان، شرکت های کشتیرانی، 
کارآفرینان بندری، شرکت های حمل ونقل زمینی، توزیع کنندگان 

یره است. )جدول 2( و 
هر مدل توسعه لجس��تیک بندری مشخصات خاص خود را در 
محی فیزیکی، سخت افزار، مدیریت و حمایت مدیریت را دارد. 
مکانیزم عملیات بنادر مدرن نیاز به نوآوری دارند که این نیازمند 

ر ر تجاری   ا ر ن ب برر تا
ر تام نج يري   م

2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2000 نو کاال سال
1477 1347 1201 1319 1264 1134 1020 628 کانتینر
2105 1976 1921 2109 2066 2032 1852 1905
2477 2333 2094 2059 1957 1836 1701 1288 کاالی عمومی
2820 2752 2642 2742 2447 2698 2422 2163 نفت خام

ميليون ت  تل كاال  ا م روه  ير  مل بر اسا بار د تجارت درياي بي ا جدو   رو

منبع :گزارش دریای 2012- آنکتاد

سيست   جستي

م و  سيست 

سيست جابجاي كاال

م بار  جابجاي كاال     تحوي     

ير ارداربار ليها نماينا كت را

امروزه نقش زنجیره تامین از اهمیت باالیی برخوردار است. طی 
چند سال اخیر ظهور فن آوری های نوین و ایجاد تحوالت عظیم 
در بازارهای جهانی، مدیریت زنجیره تامین را بیش از پیش ضروری 
س��اخته اس��ت. زنجیره تامین به طور خالصه ش��امل تمامی 
فعالیت های مرتب با جریان و مبادله کاالها و خدمات از مرحله 
ماده خام تا مرحله محصول نهایی قابل مصرف توس مشتری 
است. تعریف فو بدون شک بر اهمیت نقش حمل ونقل در این 
عان دارد. با توجه به اینکه امروزه حمل ونقل دریایی،  زنجی��ره ا
باالترین و مهم ترین شکل حمل ونقل را به خود اختصاص داده 
است، لذا نقش بنادر در سیستم حمل ونقل و در مجمو در کل 
زنجیره تامین بسیار بااهمیت است. بدون شک تحوالت اخیر در 
سطح جهان باعث توجه زیادی به آسیب پذیری زنجیره تامین 
شده است. بنادر به دلیل جریان واردات و صادرات به عنوان یک 
ارتباط دهنده اساسی در زنجیره تامین جهانی مطرح هستند. در 
عصر جهانی سازی تجارت، توجه به این رویکرد برای بنادر بسیار 
مهم است که بتوانند به عنوان یک بازیگر اصلی در سراسر زنجیره 
تامی��ن نقش محوری ایفا کنند. وظای��ف در حال تغییر بنادر و 
گرایش های زنجیره تامین جهانی باعث شناس��ایی مفاهیمی 
ی های بهبود برای بنادر کمک  شده اند که به توسعه بهتر استرات
می کنند. بنادر به عنوان مجموعه ای از سازمان های لجستیکی، 
حمل ونقل و اپراتورهای مختلفی هستند که در آنها خلق ارزش 
به مصرف کننده نهایی یکی از وظایف اصلی آن محسو می شود. 
امروزه بنادر نقش بسیار مهمی در مدیریت و هماهنگی جریان 
کاال و اطالعات دارند و به عنوان یک بخش جدایی ناپذیر در سراسر 

زنجیره تامین محسو می شوند. 
هدف از مدیریت زنجیره تامین بندری کاهش عدم اطمینان و 
ریسک در زنجیره تامین است. با تغییر کاربرد بنادر و تبدیل آنها 
از باران��داز و انبار نگهداری کاال به ب��ازار کاال و محل هایی برای 
پردازش، فرآوری تغییر، تبدیل، توزیع و ترانزیت کاال، فعالیت های 
خدماتی، صنعتی و بازرگانی، اهمیت بنادر در اقتصاد جهانی دو 
چندان شده است. نقش بنادر به عنوان ورودی و خروجی کاالها، 

هر روز پررنگ تر از گذشته می شود.
 نقش حیات بنادر در کاهش یا افزایش هزینه حمل و تاثیر مستقیم 
یرقابل انکار  بر هزینه تمام شده کاال یا خدمات تولیدی مشهود و 
است، لذا در این مقاله ضمن بررسی اهمیت نقش بنادر در زنجیره 
تامین ساختار زنجیره تامین بندری و مدل های توسعه لجستیک 
بندری، عوامل موثر در انعطاف پذیری بنادر شناسایی شده و ضمن 
بررسی مشکالت، راه حل هایی جهت تقویت انعطاف پذیری بنادر 

که به تقویت زنجیره تامین منتهی خواهد شد، عنوان می شود.

ريان ل 
ورد نا سازمان بنادر و دريا مل و  كار اد بي ا دكترا اقت
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ير بنادر ا  ر در ا وام مو ك  

منبع: یافته های تحقیق

 هدف   :
 عوامل اجرایی در سطح سازمان   :

عناصر اساسی هدف  : 
فاکتورهای مربوط به عناصر اساسی:

  
 افزایش انعطاف پذیری بنادر به طور مستقیم باعث می شود تقویت 
در زنجیره تامین بنادر به حداکثر برس��د. تنو در روند تامین و 
عدم اطمینان در بازار، نیاز به ایجاد انعطاف پذیری در بنادر دارد. 
در شکل5 این رواب نشان داده شده است. در تقویت انعطاف پذیری 
نخس��ین گام اجرای اقدامات الزم در خصوص کاهش ریسک 
زنجیره تامین بنادر است که باعث تقویت در زنجیره تامین بنادر 
می ش��ود. در مدیری��ت تقویت زنجیره تامی��ن، هدف افزایش 
انعطاف پذیری در جهت کاهش، ریسک و تداوم کسب و کار است. 
با توجه به افزایش یکپارچگی بنادر در زنجیره تامین، همکاری با 
قسمت های مختلف جامعه بندری باعث تقویت زنجیره تامین 

بنادر و جلوگیری از اختالل در زنجیره تامین می شود. 
در ای��ن روش مدیریت تقویت زنجیره تامین بنادر در 5 ترکیب 
متشکل از: همکاری تقویت زنجیره تامین بنادر، جامع گرایی بنادر 
در جه��ت تقویت زنجیره تامین بن��ادر، مکانیزم های مقابله با 
تهدیدات زنجیره تامین، جدا کردن عوامل انحرافی زنجیره تامین 
و نظارت و و بازبینی مدیریت زنجیره تامین بندر عنوان شده 

است. 

ا تحلي داده 
پس از بررس�� نتای به دست آمده از طریق مصاحبه و بررس 
، اقدامات الزم در جهت تقویت مدیریت زنجیره تامین  میدان
بندر در سطوح مختلف به صورت شکل 6 نمایش داده می شود. 
در ش��کل مذکور اقدامات قابل انجام در س��ه س��طح سازمان، 
سیاست های مدیریت و اقدامات عملیات تخصیص یافته است. 
هر تصمیم گیری در س��طح س��ازمان دربرگیرن��ده تعداد از 
سیاست های مدیریت است که در نهایت به اقدامات عملیات 
ختم می شود. البته ممکن است این اقدامات همانطور که قبال نیز 

پیشرفت مدل های لجستیک با توجه به شرای محلی است. تعیین 
و برنامه ریزی مدل توسعه لجستیک بندری یک موضو کلیدی 
اس��ت که به محل وظایف بندری و هسته رقابت پذیری )بنادر( 

بستگی دارد. 

و متدو
ب��ا توجه به نقش موثر و حیاتی بندر بر مدیریت زنجیره تامین و 
مطالب گفته شده در مباحث قبلی، نیاز است در اینجا عواملی که 
باعث اختالل در زنجیره تامین بندر می ش��ود در سه سطح بندر، 
جامعه بندری و زنجیره تامین مورد شناسایی و بررسی قرار گیرد. 
برای این منظور ضمن بررسی و مطالعه مستندات مربوطه و انجام 
مصاحبه های متعدد با مدیران و دست اندرکاران این موارد در سه 
سطح مذکور مورد شناسایی قرار گرفت. در حین مصاحبه اطالعات 
الزم در خصوص زنجیره تامین به مصاحبه ش��وندگان داده شد و 
کر است که نتای به دست  شرای برای ایشان تشرح گردید. الزم به 
آمده از مصاحبه شوندگان توس کارشناسان و متخصصان امور 
بندر مورد بررس و تحلیل قرار گرفت که نتای آن در اشکال 6، 
کر است که مدل ها  5، 4، 3 به ترتیب قابل ارائه است. الزم به 
ارائه شده ممکن است در بنادر مختلف تفاوت هایی با هم داشته 
باشند به خصوص بنادر با کاالها ورود و میزان عملکرد متفاوت. 
  مشکالت زنجیره بندری در سه سطح بندر، جامعه بندری و زنجیره 
تامین طبقه بندی شده است. این مشکالت در سطح بندر به تعداد 
6، در جامعه بندری 8 و در زنجیره تامین 9مورد وجود دارد. در این 
روش طبقه بندی مشکالت زنجیره تامین بندری در سطوح مختلف 
بیانگر اثرات نامطلو در حوزه شان است. مثال تاخیر در عملیات 
در سطح بندر شامل تاخیر در تخلیه و بارگیری و پهلودهی کشتی 
اس��ت. یا تاخیر در تحویل محموله در سطح زنجیره تامین بدین 
معنی اس��ت که زنجیره تامین پایین دس��ت یا مشتریان نهایی، 

محموله را با تاخیر دریافت می کنند. 
با توجه به نتای به دست آمده مشخص می شود که عواقب مشکالت 
زنجیره تامین بندر باعث از دست رفتن اعتبار، سودآوری و اطمینان 

بندر در زنجیره تامین می شود. 

جيره تامي بندر در كليه  ت ز ك واق م ك  
و س

منبع: یافته های تحقیق

باالترین سطح تصمیم گیری مربوط است به هیات مدیره و مدیریت 
یک در این سطح انجام می شود.  ارشد که اخذ تصمیمات استرات
سیاس��ت های مدیریتی در س��طح دو قرار دارد و س��طح س��وم 
کر در هریک  دربرگیرنده اقدامات عملیات است. اقدامات قابل 
کر شده در جهت تقویت زنجیره تامین بندر تا اندازه ا  از سطوح 
با یکدیگر متفاوت است، لیکن خروج تصمیمات که در قسمت 
اقدامات عملیات خود را نشان می دهد، در نهایت حاصل، هماهنگ 

کامل بین اقدامات سه سطح مختلف تصمیم گیری است. 

جيره تامي جستي ك  مد ز
جيره تامي بندر ير در ز مي  ك  سه س ت

نو مدل مشخصاتبندر مورد نظر
مدل بندر روتردامبندر صاحبخانه ای، برنامه ریزی یکپارچه دولتی و سیستم تصمیم گیری بر اساس کسب و کاربندر روتردام

، خدمات جامع و شبکه حمل ونقل کاملبندر آنتور مدل بندر آنتوربندر بودجه ای، یک مرحله ای، در به در
مدل بندر سنگاپوربندر مشترک، سرمایه گذاری مستقیم توس دولت، سیاست بندری باز، تنو در خدماتبندر سنگاپور

مدل هنک کنگ نو مستقل، مرکز لجستیک خودسازمانی، یک مرحله ای، خدمات یکپارچهبندر هنک کنگ
ی مسیرها، کانال عمیق، یک شبکه جمع آوری و توزیع، وظایف خدماتی کاملبندر شانگهای مدل مرکز کشتیرانی بین المللبندرهای کانتینر، شلو

مدل بندر منطقه ای سیستم لجستیکبندر مرکزیت منطقه، پارک لجستیک بندری، مرکز توزیع، مدل یکپارچه-
مدل تعامل منطقه بندر و بندر منطقه اایجاد پارک لجستیک، روش ساده، سرعت بخشیدن به جریان کاال و توسعه یک بندر آزادبندر کینگدو

مدل لجستیک بندریشبکه لجستیک بندریبندر هات چی سان
ه ای مورد نظر، به اشتراک گذاری منابع، شرکت تخصصی، - ساخت حوض

، تنو بهره بردار  یکنوآور تکنولوژ مدل ائتالف زنجیره تامین استرات

، چین منبع: زنگ و هبنین، دانشگاه تکنولوژ

ا جستي بندر ايسه مد   جدو    م

سازمان     

ا مديري      سياس 

مليات         اقدامات 

هزینه های کاال                               قیمت کشتیرانی                                        هزینه خدمات                               هزینه خدمات

ه كننده ر ا  ا رينان بندر كارآ تيرا ا ك رك  ان كاال ا

جریان مواد
جریان سرمایه

جریان اطالعات



شماره 205آبان  1392بندر و دریا 

52

عنوان شد در بنادر مختلف متفاوت باشد، ول مهم این است که 
در همه بنادر، این اقدامات تاثیر مستقیمی در تقویت زنجیره تامین 
بندر خواهد داشت که در کل باعث تقویت زنجیره تامین خواهد 

شد. 
در خصوص اقدامات الزم و قابل انجام در س��طح عملیات )سطح 

سوم( می توان به موارد زیر به طور خالصه اشاره کرد:
بررسی سیاست های تجاری و بازرگانی و ارسال ماهیانه گزارشات 
برای مدیریت، توس��عه بن��در با توجه به عملکرد بن��در، ارتقای 
زیرساختارهای بندری، سیستم های عملیاتی و اطالعات بندر، 
انجام اقدامات کلیدی در ترمینال های چندمنظوره، پاسخگویی به 
انتظارات در زمان های اضطراری، تقویت همکاری بین بندر و جامعه 
بندری، ایجاد زمینه مشارکت برای کلیه استفاده کنندگان خدمات 
بندری، تشکیل کمیته همکاری اپراتورهای حمل ونقل پسکرانه و 
یر  اپراتورهای بندری، مشارکت با کلیه زنجیره تامین بندری و 
زنجیره تامین بندری، کنترل مدام فرایندهای داخلی بندر به منظور 
عدم تداخل بین آنها، هماهنگی بین کلیه اجزای درگیر در ارایه 
عملی��ات بندری از جمله دولت، کارگر و کارفرما، ارایه طرح های 
مناسب جهت توانمندسازی کارمندان، کنترل بودجه ای در اجرای 
عملیات بندری در سرفصل های مختلف، بهبود کارایی فرآیندهای 
داخلی، بررسی و شناس��ایی چالش های جدید صنایع دریایی و 

شناسایی نیازهای استفاده کنندگان خدمات بندری. 

ير  تيجه 
طی چند سال اخیر ظهور فن آوری های نوین و ایجاد تحوالت عظیم 
در بازارهای جهانی، مدیریت زنجیره تامین را بیش از پیش ضروری 
ساخته است. بنادر می توانند با تاثیر در هزینه و زمان دریافت کاال 
در زنجیره تامین اثرگذار باشند. تغییرات انجام شده اخیر در نقش 
سنتی بنادر، اهمیت بنادر در زنجیره تامین را بیشتر آشکار کرده 
است. در این مقاله مدل زنجیره تامین بندری با توجه به اقدامات 
قابل انجام در سه سطح سازمان، مدیریت و عملیاتی مورد بحث و 
بررسی قرار گرفته است. اجرای این مدل یک عمل مشارکتی بوده 
که نیازمند همکاری کلیه قسمت های داخلی و خارجی بندر است. 

البته درجه توسعه یافتگی بنادر متفاوت است، لذا به کارگیری نتای 
حاصل در بنادر مختلف با تفاوت هایی روبه رو است. انجام اقدامات 
ف��و باعث بهبود توانایی بندر در جهت تقویت مدیریت زنجیره 
تامین بندری شده که باعث ایجاد یک پوشش جامع تر برای حل 

مشکالت بندر و انعطاف پذیر بنادر می شود. 

ارس مناب 
، عظیم، یحی پور، یوسف )1392( نقش بنادر  1- مرت پور، سید محمد، قباد
نسل سوم در مدیریت لجستیک و زنجیره تامین با نگاه به بنادر کشور، بیست و 

یکمین همایش ارگان ها دریای کشور
، مصطف )1392( تعیین الگو  ، فرهاد، ملک ، حس��ین، کوهسار 2- چرا
توسعه یافته لجستیک بندر کشور، بیست و یکمین همایش ارگان ها دریای 

کشور

مناب التي
1-Carbone,V. )( The changing role of ports in Supply Chain 
,Taylor and Francis Group, france
2-Askola,H,Rantasila,k)(The role of ports in supply chain 
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Singapore
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Singapore, S. P. Jain Center of Management. 
7- Paramewaran,B)2004(, The Liberalization of Maritime 
Transport Services, International Research School
8- Nielsen, D)2005(, Maritime Security , World Maritime 
University

 

13 
 

 
 

                                                                               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

يافته هاي تحقيق : منبع  
 
 
 
 

 

 

 سیبست َبی مذیریتی

مکبویسم مقببلٍ بب 
تُذیذات زوجیرٌ 

 تبمیه

جذاکردن عًامل 
اوحرافی زوجیرٌ 

 تبمیه

َمکبری در تقًیت 
 زوجیرٌ تبمیه

جبمع گرایی بىبدر 
برای تقًیت 
 زوجیرٌ تبمیه

وظبرت ي ببزبیىی 
مذیریت زوجیرٌ 

 تبمیه

فرَىگ آگبَی رسبوی ي 
 ریسک

 کىترل مًجًدی

آوبلیس تُذیذات زوجیرٌ 
 تبمیه

تشخیص تُذیذ زوجیرٌ 
 تبمیه

ارزیببی تُذیذات 
 زوجیرٌ تبمیه

 طرح جبمع ببزرگبوی

آوبلیس تبثیر اختالالت 
 زوجیرٌ تبمیه

 سفبرشبت

 ارتببط مطمئه

َمبَىگی در ارائٍ 
 خذمبت

اطمیىبن کیفیت 
داخلیفرایىذَبی   

 رَبری

سیبست َبی مرتبط بب 
ارائٍ دَىذگبن خذمبت 
حمل ي وقل زمیىی ي 

 دریبیی

سیبست َبی مرتبط بب  
 مًسسبت زوجیرٌ تبمیه

سیبست َبی مرتبط بب 
مًسسبت غیر زوجیرٌ 

 تبمیه

درگیری شغلی ي 
 تًاومىذ سبزی

رتبط بب سیبست َبی م
استفبدٌ کىىذگبن 

 بىذری

استمرار بُبًد 
 فرایىذَبی داخلی

 کبَش تلفبت بُیىٍ

اقذامبت 
 عملیبتی

 سبزمبن

شکل  6: اقدامات قابل انجام درجهت تقویت مدیریت زنجیره تامین بندری در سطوح مختلف

زنجیره تامین شامل تمامی فعالیت های مرتب 
با جریان و مبادله کاالها و خدمات، از مرحله 
ماده خام تا مرحله محصول نهایی قابل مصرف 
توس مشتری است. بدون شک تحوالت اخیر 
در س��طح جه��ان باع��ث توجه زی��ادی به 
آسیب پذیری زنجیره تامین شده است. نقش 
سیستم حمل ونقل، به خصوص حمل ونقل 
دریایی، در این میان بسیار حایز اهمیت است. 
بنادر به عنوان نقاط کلی��دی در حمل ونقل 
دریایی، می توانند نقش موثر و قابل توجهی در 
زنجیره تامین داشته باشند. بدیهی است بنادر 
با بهره وری باال باعث ایجاد سرعت در جابه جایی 
کاال شده و با کاهش قیمت حمل، نقش مهمی 
به عهده دارند. تغیی��رات در وظایف بنادر در 
دوره های اخیر در راستای ارتقای زنجیره تامین 
بوده است. در این مقاله ضمن بررسی مدیریت 
زنجیره تامین بنادر، موارد مرتب تاثیرگذار بر 
زنجیره تامین در سطوح مختلف مورد بررسی 
قرار گرفته و ضمن بررسی مشکالت زنجیره 
تامین بن��دری، اقدامات قابل انجام در جهت 
تقویت مدیریت زنجیره تامین در سه سطح 
نین مدل  مختلف عنوان شده اس��ت. هم
نین  زنجیره تامین لجستیک بندری و هم
مقایسه مدل های مختلف لجستیک بندری 
نیز عنوان شده اس��ت. ارایه راه حل ها و نکات 
کلی��دی در ادامه مقال��ه می تواند در افزایش 
قدرت انعطاف پذیری بن��ادر و ارتقای نقش 
مثبت و تاثیرگذار بنادر در زنجیره تامین بسیار 

حایز اهمیت است. 

دي  يير كاربرد بنادر و ت با ت
هدار  ار  داز و ا ها از بارا آ
اي  ازار كاال و مح  كاال به ب
يير  رآور ت ردازش  برا 
زي كاال  دي توزي و ترا ت
ت  ن دمات  ا  ي  ا
مي بنادر در  ا ا و بازر
ده  ندان  اد جها دو  اقت

اس
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ا م كند واد اي ه  را در  ات  ا   ارت
- برا بیان نظرات و اخبار  گروه ها و شرکت های که به نوع درگیر با بحران هستند - چه خصوص و چه عموم
، چقدر آمادگ دارند؟ چه  خود و جلب اعتماد عموم به توانای ها خود درباره اقدامات انجا م شده در مورد حواد
اقدامات باید پیش، پس و در زمان بروز حادثه انجام داد تا بتوان با دامنه وسیع مخاطبان ارتباط موثر و مناسب برقرار 
ه در پ م آید، تحلیل در مورد ضرورت ارتباطات در حواد دریای است که به جنبه ها عمل به کارگیر  کرد؟ آن

و گسترش ارتباطات موثر بحران م پردازد. 

وده ا  
 ، در دنیا تجار امروز، روزنامه ها پر از اخبار و گزارش از حوادث است که شرکت ها تجار آمریکای و بین الملل
، دولت ها ایالت و فدرال و عموم را تحت تاثیر قرار م دهند. هدف از ارتباطات در بحران ها  موسس��ات نظارت
مختلف، به حداقل رساندن آسیب ها وارده به واسطه فعالیت ها مسووالنه، مدیریت موثر کارمندان و تماس داشتن 

با صاحبان کاال، سهامداران  نفو و عموم است. 
ا این صنعت و به طور کل مسووالن کلیه شرکت ها، اجبارا  صنایع دریای نیز از این قاعده مستثنا نیستند. کلیه اع
باید آمادگ مقابله با بحران را داشته باشند. این مقاله مجموعه ا از اقدامات صحیح برا توسعه برنامه ها ارتباطات 
بحران را ارایه م کند.  فعالیت ها گوناگون ارتباط یک گروه مسوول م تواند تا مدت پس از انجام اقدامات مربوط 
به کنترل بحران نیز ادامه داشته باشد. این مساله بسیار حیات است و مهم است که این گروه ها مسوولیت ها بزر تر 
، دستورالعمل ها و قوانین  را درک و خود را برا آنها آماده کنند.  در صنایع دریای برخالف سایر زمینه ها تجار
روشن و صریح در مورد حواد وجود دارد که باید تبعیت شوند. نیروها گارد ساحل در زمینه ارتباطات، جهت 
انجام اقدامات س��ریع ارتباط آموزش دیده اند و در صورت نیاز یک مرکز اطالعات ایجاد کرده و حقایق مربوط به 
حواد را به عموم که مشتا شنیدن حقایق حواد هستند ارایه م کنند. این مساله ممکن است بدون توجه به 
ور دارد یا نه و یا اینکه آیا طرح برا مقابله با بحران و تیم آموزش دیده برا برقرار  اینکه آیا گروهی مسوول ح
ارتباطات در اختیار دارد، اتفا بیفتد. این آموزش، به همراه یک استرات کامال منسجم و فو العاده تاثیرگذار جهت 
نشر اطالعات - از اطالعات عموم گرفته تا اطالعات مربوط به حواد - در برنامه ها گارد ساحل برا انجام اقدامات 
سریع در مورد حواد دریای تا اندازه ا جا انداخته شده است. برخالف بع شرکت های بزر که حتما پس از 
اعتراف به وقو بحران اطالعات ارایه م کنند، دفاتر محل گارد ساحل جهت برقرار ارتباط با رسانه ها و عموم 

بسیار سریع وارد عمل م شوند. 

ا را برقراري ارت  
پیش از آنکه یک سازمان بتواند به طور موثر از برنامه ارتباطات استفاده کند و آن را توسعه دهد، کس باید ضرورت 
سخن  ، بهترین استرات چرا این همه دردسر؟ این کار را درک کند. ممکن است دیرباوران و شکاکان بگویند 

نگفتن است. بگذارید گارد ساحل به اداره امور بپردازد. 
سطوح عال مدیریت سازمان های که دچار بحران م شوند باید در مورد اثرات زیانبار بلندمدت و قابل سنجش که 

شهرت و سرمایه آنان را تحت تاثیر قرار م دهد، برنامه ها بلندمدت و کوتاه مدت داشته باشند. 

موم بحران  روابط 
بحران، آبروریزی و موارد اضطراری یقینا گزارش های مهمی هستند، اما رواب عمومی فق با رسانه ها سروکار ندارد 
و چیزی بیش از آن اس��ت. بحران را می توان امور قابل پیش بینی  برنامه ریزی نش��ده توصیف کرد و هر زمانی برای 
هرکس ممکن است ر بدهد. شما در بزرگراه دچار حادثه می شوید و این امر می تواند برای خانواده شما یک وضعیت 
بحرانی باشد، درحالی که این شما هستید که با بحران مواجه هستید، زیرا شما به عنوان یک قربانی اگر دچار حادثه 

شوید، زندگی تان با مخاطره روبه رو خواهد شد. 
هی کس نمی خواهد با بحران مواجه شود، اما برخی از ما به نحوی بخشی از حادثه می شویم و باید با آن مواجه شویم. 
بحران هرزمانی ر می دهد اما انتشار یک بحران جریانی است که وقت الزم دارد. هی سازمانی در جهان نمی خواهد 
با بحران روبه رو شود. سازمان های کارآمد همیشه یک برنامه به عمل نیامده آماده سازی برای مقابله با هر بحرانی دارند. 
در واقع در قرن جدید بهترین کارکنان با باالترین درآمد در رواب عمومی این موقعیت را در اثر تالش و کوشش در 
مهار بحران به دست آورده اند. سالیان درازی طول می کشد تا شهرتی کسب شود، با این حال در چند دقیقه از بین 
ن به کار خود ادامه  می رود. هر سازمانی با هر میزان از اهمیت باید دارای برنامه ارتباطات بحران باشد تا به شکلی مطم

دهد. 
بحران ناخواسته فعالیت نهایی و آزمون نهایی برای مدیران است. در زمان بحران، شیوه های مدیریت سنتی ناکافی 

و راه پاس معموال ناکافی است. 
در مدیریت بحران استفاده از فعالیت های تخصصی در حوزه ارتباطات و رواب عمومی و به رسمیت شناختن توانایی های 
ی های تداوم کسب وکار  رواب عمومی در ارتباطات بحران به عنوان یک بخش حیاتی از مدیریت ریسک و استرات

است. 

موم اداره  نا روابط  يدر كار يمان 
وزستان ورد استان  ك بنادر و دريا

ر  ند در م ا اي كه در بنادر ام  ت  امروزه ك
د دو در مورد اقدامات  دن قرار دار ر  ر 
يرد  جا م  واد درياي ا ابله با  كه براي م
ه  ا وي كرده اس كه متاس ين ت ه قوا مجمو
ها را اجرا م كنند  و آ اي  رك  ب 
اي  رك  موم و  اي  ازمان  ياري از س بس
ي  ا ناي درياي  ه  و كه در زمين
اي  د بحران  ا كرده ا ي است م كنند از اي قوا
واد درياي به وجود م آيند مح  ه در   ك
ا  ازمان  مو به س اد  تم راي جل ا وب ب
د بود  وا ط  اي مرت رك  ت و  موسسات دو
ي و توجه و  ا وس ه  ري رسا و  رقدر 
ران و مديران محل و مل  قه ر كاوي و  كنج
موم يز  مان س تماي  د به  تر با بي

د يا  وا زاي  ا
ان درباره  ا ازي دامنه وسي م اه س اي آ توا
ير  د تا واد و تايج كه به بار م آور ي 
ات  ا د دا ارت وا ي  زيادي بر كس مو
ه  اي كه به واس ا و سازمان  روه  د به  ر م توا مو
تماد  د كم كند تا ا مواجهه با بحران زيان ديده ا
مو را به  ران و  ت ا دت قواي دو و  مسا
ي  ات  ا ك ارت ود جل كنند بر سم 
تر  اي بي زينه  ر  دن با موا  روبه رو
كس را در  ايه يا  اوي ب  ا و د رين  جنجا آ

د دا  وا  

ران يري  ب ر م موم  ن روابط 
مقاله
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ا موم  و كنتر بحران توسط روابط   
يد آماده با

مهار وضعیت بحرانی مشکل است، اما اگر سازمانی قبل از وقو 
بحران برنامه ای را آماده کرده باش��د، کمک بزرگی خواهد بود. 
برنامه ریزی موفق سناریویی نیاز به آن دارد که کارمندان بخش های 
مختلف سازمان و سطوح مختلف سلسله مراتب را دربر می گیرد، 
طوری که که تا حد امکان تجربیات زیادی را س��بب شود. افراد 
حرفه ای رواب عمومی باید نقش گره گش��ا را بازی کنند. بخش 
ازگر عملیات باشد و تبادل نظری را به صورت  رواب عمومی باید آ
ل  بحث سازمان دهی کند و یا جلسه ای از تکنیک های حل مع
گروهی ترتیب دهد و فهرست طویلی از حوادثی را که ممکن است 

ر دهد، گردآوری و روی آنها به صورت جدی کار کند. 
وقتی تمامی عناوین جمع آوری شد، افراد حرفه ای رواب عمومی 
احتماال مواردی را نیز که به تجربیات شخصی آنها مربوط شود 
اضافه کنند. مثال اگر ساختمان مرکزی دچار آتش سوزی شود، 
چه باید کرد؟ اگر تمام مدیران ارشد خار از سازمان مشغول انجام 
ماموریت گروهی باشند و هواپیمای آنها سقوط کند،چه می شود؟

ل قرار است با موفقیت  اگر چنین تکنیک های حل گروهی مع
عمل کند، مهم اس��ت که هر سناریویی مرتب با موضو باشد، 

یرمحتمل برسد، این مورد را امتحان کنید.  هرچند به نظر 
ر می شود یا اگر گروهی یک  زمانی که یک شناور بر اثر حادثه 
شناور نفتکش را به سرقت ببرند، چه می شود؟ تصور کنید شناور 
به طرف کشور هند درحال حرکت است، اما گروه تروریستی آن 
را به کشور دیگری ببرند جایی که حاکمان از قوانین دولت تبعیت 
نمی کنند. اگر کشتی را آتش بزنند چه می شود؟ به طور معقول 
شما انتظار دارید عناصر دخیل در حادثه را شناسایی کنید. این 
ه را ر می دهد  برنامه ریزی به ش��ما کمک می کند ن��ه تنها آن
شناسایی کنید، بلکه معلوم می شود چه کسی هنگام بحران از 
همه مهم تر اس��ت.  یک گروه مدیریت بحران انتخا کنید که 
مسوولیت های واضحی ، هم در مرحله برنامه ریزی و هم در زمان 
ل  بحران داشته باشد. این گروه به طور حتم شامل افرادی با مشا
زیر اس��ت: کارمند ارشد اجرایی، رییس بخش رواب عمومی یا 
هرکس دیگری که مس��وول برقراری ارتباطات است، یک یا دو 
کارمند مطبوعاتی، کارشناسان امور مالی و حسابداری، کسی از 
بخش بازاریابی و ش��خصی که مسوول حفاظت و امنیت است. 
کارکنان رواب عمومی نقش بسیار مهمی در شرای بحران بازی 

می کنند و اساسا همان نقشی را که در زندگی روزمره برای سازمان 
انجام می دهند، هنگام به وجود آمدن بحران ایفا می کنند. در تمام 
اوقات، آنها برای حف و بهبود رواب سازمان با مخاطبان خود به 

طور موثر به ارتباط سازنده می پردازند. 

ده مديري بحران ا  ت روه ا   روش اجراي 
این گروه باید مسوولیت تعیین خطوط اصلی یک طرح را به عهده 
بگیرد، طوری که بتوان آن را از قفسه بیرون کشید و هنگام نیاز به 
کار گرفت. طرح باید واضح، مختصر و عملی باشد و دوپهلو نباشد، 
طوری که هرکس که از آن استفاده می کند بتواند بفهمد چه کاری 
باید انجام شود. این طرح باید به حد کافی قابلیت انعطاف داشته 
باشد تا بتوانیم آن را مناسب هر بحرانی که ر می دهد برنامه ریزی 
کنیم. موضو مهم این است که وظیفه هرکس مشخص باشد تا 
اطمینان حاصل شود که امکانات چا در دسترس آن است و آن 
شخص بداند که چگونه در زمان وقو بحران چنین تسهیالتی را 

فراهم کند. 
ای گروه باید حتی پس از آنکه طرح بحران پیش نویس شده  اع
است، به طور منظم دیدار و جلسه داشته باشند. موضو مهم این 

است که آنها با هم تماس داشته باشند و طرح بازنگری شود. 
زمانی که طرح مدیریت بحران تنظیم شد، تنها راه عمل کردن 
این است که آن را تمرین کنند: تمرین هنگام وقو بحران خیلی 
دیر است. سازمان هایی که در زمینه مواد شیمیایی و حمل ونقل 
کار می کنند باید انجام مرت��ب تمرینات را به عهده بگیرند. هر 
سازمانی که دارای طرح مدیریت بحران است، باید بیازماید که آیا 

طرح عملکرد دارد، آن را به روز کند و به آگاهی همه برساند. 

ته  ر ا  ات  ا ات و ارت ر ا ياي كه  در د
ر  ات در  ا ه ارت ر ات و  ردش ا اس 
ازما و  ون درون س ا و اد  ازمان در اب س
ا  ران و ارت ي مدي د مو ازما كلي برون س
موم قل  اس در واق روابط  اه سازمان  جاي
د  ود كه در كا ازمان محسو م  ز ي س و م
د  ند كا ه اي دو كاراتر با ر  سازمان وجود دارد 
رك  ا  ا تر و مهياتر در جه ت سازمان س
هوم  رمايه اجتما م د در اي بي س م كن
ور از  ته من اجتما اس كه  كليد دارد ا
موم رويدادمحور يا  موم آن روابط  روابط 
رايند محور كس  موم  دمحور يس روابط  رو
ات  ا موم و ارت كار  ير ا ك  اس كه در 
ه با تروي  موم ك ر اس روابط  جريا مو
تر سازما در زمينه  ا م نجار ا و  ارزش 
ا برم دارد  ازمان  وي سرمايه اجتما س ت
هوم اجتما اس و از جمله  سرمايه اجتما م
مار م رود  رد به  ير  ير  و  ا  داراي 
ا  ا تجربه  ا مهارت  نا  ام  سا  سرمايه ا
اس اما سرمايه اجتما به اينكه  سان  و دا ا
ا  ه كسا در ارت ناسيد و با  ه كسا را م 
ه  ما به  ات  ا ي ارت ج و و كي ستيد و 
رد و اجتما  تماد  ميزان اس بست دارد ا
ه  ا ل ا داو ي  ا ا و  ون دوست  اي  د و يو
زا  ات اجتما از جمله مه تري اج ا و ارت
ه  د سرماي ار م رو م سرمايه اجتما به 
ا  د يو ارت اس از  ا به واق  اجتم
ا  نجار ا اجتما و  كه  راد  بي ا
ا به  د يو اب كه از اي  تماد و كن و واكن مت ا
د به يك  د  وا ه س  ا وجود م آيد در اي م
ا مواجهه با  ن ا  موم  ط  اي مه رواب از و
ه  ا زيرمجمو د بحران كنتر و سازمان د وا
ود  ته  ردا و در مجمو مديري كردن بحران 

اده از  در مديري بحران است
وزه  ا ت در  ي  ا
موم و به  ات و روابط  ا ارت
ا  اي  ت توا نا رسمي 
ات  ا موم در ارت ط  رواب
وان ي ب  ن ران به  بح
يات از مديري ريس و 
داو  ت ا  ت  ترا اس

كس وكار اس
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ات زيربناي    تهيه ا
وقتی یک بحران ر می دهد، همه چیز یکباره و خیلی سریع اتفا 
ور پیدا کردن بیش از یک هزار گزارشگر، عوامل ضب  می افتد. ح
صدا، عکاسان و فیلمبرداری در یک سانحه گسترده معمول نیست. 
آنها همگی باید با مطلب نزد سردبیر خود بازگردند. مطالبی مثل 
عکس، گزارش و کارشناس رواب عمومی می تواند به روزنامه نگاران 

کمک کند تا این کار بهتر صورت گیرد. 
در اکثر مواقع کارشناس رواب عمومی از طرف مشاوران قانونی 
از گفتن هر چیزی منع می شود که این امر بیشتر اوقات تصویر 

ناخوشایندی از فرهنگ کاری سازمان به جا می گذارد. 
اگر کارشناس رواب عمومی مقدار زیادی از اطالعات زیربنایی 
آماده داشته باشد، از این طریق حداقل می تواند تا حدی این شکاف 
را پر کند. در هر موردی الزم اس��ت مطالبی در مورد سازمان در 
دست داشته باشد مثل ارایه واقعیت ها و ارقام اساسی، تاری ها، 

یره.  موقعیت ها، عملیات و 

ات   مديري جريان ا
همیشه در بطن جریان اطالعات باشید. آگاه باشید که ممکن است 
چه اتفاقی درون و برون س��ازمان روی دهد. گاهی اوقات اولین 
سازمانی که تحت تاثیر قرار می گیرد زمانی از بحران باخبر می شود 
که یک گزارش��گر در سازمان ظاهر می شود تا در مورد اتفا ر 
داده صحبت کند . این موضو برای سازمان صورت خوشی ندارد 
و نشانگر سهل انگاری و عدم کفایت است. در چنین وضعیتی الزم 
است سازمان فورا کنترل جریان اطالعات را به دست بگیرد. این 

کار باید با دقت انجام شود و این امر به دالیلی حیاتی است. 
را  

سازمان بی صالحیت یا حتی بی مباالت به نظر خواهد رسید. این 
ه که در درون آن  احس��اس را منتقل می کند که س��ازمان از آن
می گذرد، بی خبر است و اگر مطلع باشد اما از گفتن اجتنا کند، 

یرقابل اعتماد بودن محکوم می شود.  ل کاری، مرموز و  به د

در یک وضعیت بحرانی اگر اطالعات را سخت محفو نگه داریم 
، صرفا یک خ ایجاد می شود که درون  حرفی نداریم و بگوییم 
آن را حدس و شایعه و حرف هایی بی اساس انباشته می سازد که 
کامال خار از کنترل س��ازمان است. مهم این است که در زمان 
وقو بحران، سازمان با یک صدا صحبت کند و یک خ برنامه ریزی 

شده داشته باشد. 

ه و  
یادتان باشد طرح بحرانی که طراحی کردید کامل باشد، تمرین 
کرده و به روز باشد. این امر باید چگونگی مدیریت جریان اطالعات 
را دربر گیرد. حواد را به صورت آسیب خبری احتمالی یا آسیب 
سیسات و تسهیالت طبقه بندی و در مورد صدمات خبری به  به ت

سیسات نیاز است که احتمال وقو سانحه مسدود شود.  ت

ودتان بياموزيد   از تجربه 
باید گفت که گروه بحران می تواند از تجربه ای که کس��ب کرده 

ل بزر تر  استفاده کند تا سازمان آمادگی بهتری داشته باشد. مع
این است که سازمان چقدر می تواند از اشتباهات دیگران بیاموزد. 
در کل کار خوبی نیست که به تک تک افراد در مورد اشتباهاتی که 
فرد در گسترش یک نتیجه بد داشته، خطاها مدام یادآوری و گفته 
شود، پس چرا آموختن درس های ناشی از مدیریت ضعیف بحران 

باید فکر خوبی باشد؟

ير    تيجه 
کارشناسان شایسته رواب عمومی از مخاطبان و نیز سازمانی که 
نماینده آن هستند باید استنباط مشخصی داشته باشند. استفاده 
از زبان یک موضو بس��یار حساس برای مسوول رواب عمومی 
کید مناسبی باید بر استفاده از زبان صورت گیرد.  است، بنابراین ت

تمام پیام ها از سازمان باید به صورت درست بررسی شود. 
هنگام وقو بحران وقتی فرصت ه��ای زیادی برای به کار بردن 
ین هست، گروه بحران رواب عمومی به یاد دارد که  لحنی درو

طبق قوانین عمل کند و حساس باشد. 
برقراری ارتباط در بحران بستگی به تحلیل سرسختی از خطرات 
ثر نیز بستگی  در مقابل فواید در جمع بودن دارد. برقراری ارتباط م

اوت حرفه ای های رواب عمومی دارد.  به تجربه و ق
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ي ه تح ه و ساب تاري
واقعیت این است که به این مهم یعن تصمیم گیری به شیوه علم در صنعت حمل ونقل و دریایی به 
وهش درصدد است تا بتواند با طراحی  ه در ارزیاب سوانح دریای تاکنون توجه نشده است. این پ وی
مدلی با استفاده از شاخص های کیفی و به کارگیری تکنیک های تصمیم گیری چندمعیاره در ارزیابی 
سوانح دریایی کمک کرده و خ موجود در این خصوص را پر کند. بنابراین الزم است به بررس موارد 
، رویکرد اجباری، رویکرد نظام مند و رویکرد جامع گرایانه  چون خطرهای دریایی و وقو مکرر سوانح دریای

به سوانح دریای بررس قرار گیرد:

ا درياي ر  •
ثیر حاصل از وقو حادثه برحسب هزینه در احتمال وقو آن است. از این رو می توان گفت:  نتیجه یا ت

احتمال وقو حادثه  درصد  نتیجه حادثه )برحسب هزینه (  خطر
خطر از دیدگاه حقوقی احتمال وقو حادثه یا رخدادی است که ممکن است به خسارت بینجامد و گستره 
ل در فعالیت های دریایی با آنها  آن دارای جنبه های انس��انی و فیزیکی باشد. خطرهایی که افراد شا
گی های دیگری دارند، با این وجود می توان خطرهای محی دریا را به دو دسته تقسیم  مواجهند، وی
کرد اول خطرهای جانی ناشی از ضایعات و صدمات واردشده به افراد روی کشتی که ممکن است همانند 
ور در دریا پیامدهای حادثه  آسیب ها و ضایعات خشکی باشد، با این تفاوت که اوضا روی کشتی و ح
ثر خواهند شد و دیگر خطرهای  را وخیم تر می کند و اشخاص دیگری که در نتیجه وقو اینگونه خطرها مت
رامت به کشتی و محموله آن  مین  جمعی ناشی از صدمات وارده به شناور و بار بر اثر وقو سانحه که ت

ه ارايه مد مناس جه ارزياب سوا درياي با توجه به  ا د اي م
لم  ا  يوه  ار در آن اس يك از  ر اي ا ارامتر ا و  ا  وي 
ازي اس كه  ياره با رويكرد  ندم ير  مي  ا ت ير روش  مي  ت
ا  د  ا و  ارامتر ا يا  يار م با بررس روابط بي م رايط ام د در  م توا

ادي   مي اس ارايه كند  مان ت زينه را كه  مناس تري 
اي زياد در ارزياب  ر له  تحلي و بررس سوا درياي به س وجود مدا
ي بر آن اس تا با  ود اي تح و م  يده محس ي ا  وزه  يك از 
ازي  رايند تحلي سلسلسه مرات د  اده از روش ارزياب با تكني  است

ناساي و مد ساز كند دد را  وام مت  FDAHP
ود مد او براي  ه ارايه م  ا وا درياي در م دو مد براي ارزياب س
اي  ارامتر سا و  وام ا حه و مد دو براي ارزياب  ا كل سا ارامتر

ا م كنند حه  بسيار مهم اي ر سا ده اس كه در  را  آن 
وردي و  ملل دريا ا و مواردي كه سازمان بي ا ه  را مد از مو براي 
ن  ي  ا ات درباره  ي االت و تح اير م ملل كار و س ازمان بي ا س
ده اس  د به كار برده  يي كرده ا ه سوا درياي ت م و درياي به وي
ورد و  دريا م و درياي  وزه  ان در  ر رات  ير از  ا بهره  و ب
اي  وي بندي ارامتر ازي به او ياره  ندم ير  مي  تيرا با روش ت ك
ر قرار دادن  يران با مد مي  ده تا ت ته  ردا حه درياي  ر در بروز سا مو
ور  د به  ر را دار تري ا وامل كه بي ا ا را براي كا  امه  ها بر آ
وي  ي مورد ياز براي ت ررات و قوا امه م م آيي  و با و دستورا ا
ي بر آن اس  د در واق تح له اجرا درآور د بروز سوا درياي به مر

رياب كند زي م ل ياب و كنتر امور را جاي تا 

ي  ا ري  م  رياي ايران با م ت وان  يري  م
هان ات ا ي لو تح د  م وا اه آزاد اس اريان استاد دا ت ر ا دكتر اك

هان ات ا ي لو تح د  م وا اه آزاد اس يار دا يروا دا ا  لير دكتر 
هان ات ا ي لو تح د  م وا اه آزاد اس يار دا ا دا دكتر اير سل
ورد سا سازمان بنادر و دريا جوي دكترا مديري مناب ا ل مراد دا

مقاله
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و جبران زیان های ناشی از صدمات جانی و تبعات زیست محیطی آن محسو می شود. 

• وقو مكرر سوا درياي
در کشتیرانی بازرگانی، با وجود تحوالت تکنولوژیکی در مقوله ایمنی در دریا، سوانح متعدی به وقو 
می پیوندند ) بایندور، 1387(. این امر نشان دهنده آن است که بسیاری از زمینه ها هنوز نیاز به بهینه سازی 
ه فردی در جایی و در مرحله ای اقدام الزم برای جلوگیری از وقو اتفاقی به عمل نیاورده  دارند چنان
لب اوقات عوامل اصلی یا  ه از افراد کم مهارت، که در ا باشد یا به اشتباه کاری کرده باشد و نیز چنان
کمک کننده در وقو سوانح دریایی قلمداد می شوند، استفاده شود. حتی با وجود استفاده از آخرین 

دستاورهای فنی برای حف ایمنی کشتی، بروز سوانح دریایی اجتنا ناپذیر است. )بایندور، 1387(
ار به سوا درياي • رويكرد اج

نین عدم بهره مند  هن متبادر م کند که حادثه، خطر و هم ، مفاهیم به  اصطالح خطرها دریای
، نظریه ها مختلف ابراز شده است.  از احتمال و اقبال مصادیق بارز آن هستند. در تحلیل حادثه دریای
ن  الب هستند هر قدر هم که باتجربه باشد هرگز نم تواند مطم دریانورد، در چالش علیه عوامل که بر او 
گاه نم توان به  باشد که اقدامش ثمربخش خواهد بود. بهترین راهکار برا تفو بر عوامل حاکم را هی
الب که با آنها روبه رو م شود، عینیت  دریانورد آموخت. انتخا راهکار برحسب اوضا محی و عوامل 
اوت صحیح، چندان  اوت درباره وضعیت و انتخا راهکار را باید بر عهده و سپرد. ق م یابد بنابراین ق

ساده نیست و استدالل مبتن بر شواهد تاریخ است.
تاری دریانورد بیانگر این واقعیت است که انسان خود را با مخاطرات عدیده ا روبه رو م کند. کشتیران 

سیس از کسان بهره م جست که ماجراجو بودند. خصلت آزادمنش که دریانوردان  بازرگان در بدو ت
به آن خو گرفته بودند، پذیرش تلفات را از بدیهیات دریانورد م دانست. فعالیت در دریا، به دلیل 
یرقابل پیش بین مخاطرات آن، مکتب فکر پدید آورد که منجر به پیدایش مسوولیت  وضعیت 

محدود شد. 
ثیرگذار را،  له احتمال و تقدیر را به طور کامل رد م کنند و دخالت 2 عامل ت برخ از صاحبنظران، مس
که یک متک بر عوامل فن و دیگر مربوط به فقدان یا کمبود تجهیزات است، در بروز حادثه دخیل 
، افزایش سرعت  ثیرگذار در وقو مخاطرات ناش از آبخور زیاد کشت م دانند. از نظر ایشان، عوامل مهم ت
و بزرگ کشتی ها مدرن هستند. به عالوه، عدم تناسب یا فقدان بع از دستگاه ها و تجهیزات عامل 

ثیرگذار در بروز حادثه به شمار م آیند.  ت
دسته ا از صاحبنظران نیز بر این باورند که علت اساس وقو سوانح بیشمار در دریا را نم توان تنها 
ثیر عامل  متک بر عوامل فن دانست. آنها عقیده دارند که در دریا وضعیت به وجود م آید که در آن، ت
انسان با اولویت مطرح است و هرگونه توجیه دیگر در این زمینه، نشان از رویکرد جهت دار است و 

گویا واقع علت حادثه نیست. 
لفه ها سطح یک اتفا م پردازد و با توجه به این نکته که گاه  ، به م این نو رویکرد به حواد
اولویت را به بع از عوامل فن و گاه به عوامل انسان نسبت م دهد، رویکرد کامل نخواهد بود. 
لب موارد، اینگونه حواد به درگیر حقوق منجر م شوند. دعوای بین چند نفر از افراد حرفه ا  در ا
و متخصص شکل م گیرد که هر یک از طرفین دعوا برا دفا از منافع که در پ دستیاب به آنها 
یرمعقول است هرچند که  ، منازعه  هستند اصرار به اثبات نظریه خود دارند. هدفمند مسایل فن
گاه به نتیجه منته م شود با این حال، خطا انسان و ناکارآی فن نتای فاجعه آمیز به دنبال دارد. 
، معدود از حواد منش فن دارند  ، کشت به عوامل نامتعادل و متغیر متک است و فق به طور کل
ثیرگذارند.  و عوامل نامطلو و تشدیدکننده دیگر نیز در کنار عوامل فن مذکور در تکوین حادثه ت

ا مند به سوا درياي  • رويكرد 
سطح نگر رویکردها سنت موجب تکوین روش ها جدید و جامع تر برا تحلیل سوانح م شود. 
لب این روش ها، از نظریه سیستم نگر استفاده م کنند. در این رویکردها، حادثه به منزله رویداد  ا
منبعث از مشیت اله یا به منزله امر تصادف یا سانحه فن مجرد تلق نم شود بلکه وقو هر حادثه از 
ت م گیرد که تجزیه و تحلیل مشروح عناصر آن، ترتیب توال  یده نش نقص و ناتوان سیستم پی
علل را آشکار م سازد. کلیه وقایع مرتب با اجزا مختلف سیستم، با دقت بسیار تحلیل م شوند و 
، اقدامات اصالح اتخا م شود. این تحقیق در ارزیابی  برا پیشگیر از وقو مجدد چنین سوانح

سانحه هم از رویکرد نظام مند استفاده می کند.
هر اتفاق که به سبب عوامل مختلف به وقو م پیوندد، با دقت بسیار زیاد تحلیل و اصالح م شود تا 
از بروز مجدد آن جلوگیر شود. این نحوه  برخورد با مسایل از محی ها فن حادثه فراتر م رود و به 
تحقق فرهنگ ایمن و در نهایت، ایجاد مجموعه ا از باورها، معیارها و طرز تلق خطرها منجر م شود. 
نین  تجار نشان م دهند که رفتار انسان ها، نگران و باورها آنها در تحلیل خطر و مدیریت آن و هم
ثیرگذارند. این نو برخورد، در برخ از  روش ها برخورد در حاالت بحران و در مصیبت ها بسیار ت
باط جدید  بخش ها صنعت مانند صنایع هسته ا که در طبقه خطرها سطح باال قرار دارند، ان
خطرها موسوم است و مقصود از آن، عبرت آموز  از حواد به منظور تحلیل  ایجاد کرده که به علم 

و کنترل خطر و چگونگ برخورد با حواد در اوضا بحران است. 

ه به سوا درياي رايا • رويكرد جام 
رویکرد نظام گرا به نوبه خود به رویکرد جامع منتهی می شود. برخ از تحلیلگران از روش تحلیل استفاده 
م کنند ول ماهیت پراکنده و متنو صنعت دریای ایجا م کند که رویکرد جامع گرایانه در مسایل 

ایمن به کار گرفته شود به این معنا که عالوه بر اثرگذاری یک نظام به نظامهای دیگر نیز توجه شود. 
وهشی درباره تصادم و به  گل نشین کشتی ها منتشر  در سال 1981، در مجله تحقیقات دریای نروژ4، پ
شد که در آن، خسارات، نتیجه عدم سازمان ده درست سیستم مسوول هماهنگ کلیه فعالیت ها 
مربوط به مس��ایل ایمن معرف ش��دند. وقایع در یک سیس��تم سازمان ده ش��ده از جنبه ها 

یل بررس شدند:  مختلف به شرح 
، عوامل انسان و تعامل آنهاست - کشت که خود دربرگیرنده سیستم ها فن

ثیرگذار در دریا، مشتمل بر دریا، وضعیت جو و تردد در دریا - عناصر محیط و اوضا ت
 ، ، سیستم آموزش ، مراجع دریای - جامعه دریای مشتمل بر کشت سازان، سازمان ها بین الملل
ا آن در مسایل ایمن  ، که هر یک از اع سسه ها رده بند ، اتحادیه ها تجار و م مراجع بهداشت

اثرگذار هستند.
ثی�رپذیری را دارند که عبارتند از : اف�راد، که ش�امل خدمه  ، هفت گروه بیشترین ت  - در حواد دریای�
ثی�رات محیط )آلودگی محیطی(، جس�تجو و نجات، منافع  و مسافران م شوند، کشتی ها، محموله، ت
 . ، کنترل و خسارت به سازه ها دریای ، عوامل عملیات و سایر عناصر نظیر عوامل زیربنای ساحل مال
در تحلیل ها مبتن بر رویکرد جامع در مسایل ایمن در دریا، سانحه به صورت پدیده ا منفرد در نظر 
گرفته نم شود و دالیل وقو آن، چنان ترسیم م شوند که راه  حل های برا ممانعت از وقو مجدد 
یده،  حادثه به دست آیند و نتیجه ا جامعیت خواهد داشت که از تحلیل تمام عوامل سیستم پی
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، زیرساختارها، تجهیزات کمک ناوبر  مشتمل بر دریانوردان، مالکان کشتی ها، کشت و شناورها دریای
و محی دریا، حاصل شده باشد )بویسون، پی 1999(5. 

ي ري و مد تحليل تح و  ار
وری های موجود و بررس ادبیات تحقیق، طراحی شده است:  مدل تحقیق به شرح نمودار )1( از ت

 نمودار )1( چارچو نظری تحقیق را نشان می دهد و عوامل متعددی که در بروز یک سانحه دریایی 
نقش دارند را دربر می گیرد. مدل براساس عوامل ایجاد کننده سانحه دریایی و نیز تصمیم گیری چندمعیاره 
طراحی شده است. رواب مدل براساس فرایند تحلیل سلسله مراتبی )AHP( تنظیم شده است و 
نین با توجه به نقش بسیار بااهمیت  متغیرهای مستقل و وابسته نیز بر همین اساس تنظیم شده اند. هم
، مدل برا اولویت بند اثرات این دو نیز طراح  عنصر انسان و عوامل پنهان در بروز سوانح دریای
می شود. نمودار شماره )2( ساختار سلسله مراتب را برا پارامترها انسان و پارامترها پنهان برا 

تعیین اولویت آنها ارایه می دهد.
 

ر بر سوا درياي اي مو ارامتر ارزياب 
تکنیک فاز دلف برمبنا تجربیات نظرها متخصصان یک علم اس��توار اس��ت. بنابراین نتای 
به دست آمده از این روش می تواند رهیافت مناسب برا ارزیاب اهمیت پارامترها موثر بر یک پدیده 
و یک مفهوم به طور عام باشد. در این تحقیق از تکنیک یادشده برا ارزیاب پارامترها موثر )اثرگذار( 

بر سوانح دریای استفاده شده است.
، اثرگذار  یره در وقو سوانح دریای ، محیط و  ، ساختار ، سازمان تعداد زیاد از پارامترها انسان
هستند. تاکنون محققان زیاد رابطه بین عوامل متعدد ایجادکننده سانحه دریای را مورد بررس قرار 

داده اند، اما ترتیب اثرگذار این پارامترها به شیوه علم مشخص نشده است. 
در این تحقیق تعداد 47 پارامتر اصل که انتظار می رود در یک سانحه دریای نقش باز می کنند، 
استخرا شد. این پارامترها طیف وسیع از فعالیت ها دریای را شامل می شود )شکل 1 مالحظه 
شود( و از امور مربوط به سازمان ده و مدیریت گرفته تا مسایل و مشکالت محیط را دربرم گیرد. 

ور انسان در فعالیت ها دریامحور تعداد 36 پارامتر برا فعالیت ها انسان  از طرف با توجه به ح
استخرا شد )شکل 2 مالحظه شود(. همانگونه که در شکل های مذکور اشاره شده، این پارامترها تقریبا 
ه کشتی ها را تحت پوشش قرار می دهد یا اگر عامل  تمام فعالیت ها مربوط به حمل ونقل دریای به وی
دیگر نیز در بروز سانحه نقش داشته باشد به نوع به یک از این پارامترها تبدیل می شود. از این رو 
تکنیک سلسله مراتب دلف فاز طبقه بند جدید اثرگذار پارامترها ایجادکننده سانحه دریای 

را ارایه می دهد. در ادامه مراحل مختلف طبقه بند پارامترها آورده شده است.
براساس ارزیاب نظرات خبرگان و تحلیل آنها، ماتریس مقایسه زوج متناظر با هریک از پارامترها از نظر 
خبرگان مختلف به صورت جداگانه برا هر نفر تشکیل شد. برا مدل اول یا عوامل اصل سانحه )شکل 
1( تعداد 20 ماتریس 47در 47 )2209مولفه در کل 44180مولفه( و برا مدل دوم )شکل 2( تعداد 

20 ماتریس 36در 36 )1296مولفه در کل 25920مولفه ( ایجاد شد. 
 ( با استفاده از رواب و فرمول های مربوطه، پس از مقایسه زوج اقدام به فاز سازی شد. تشکیل 

ویت مثلث و در نتیجه اعداد فاز مثلث استخرا شده است. ماتریس فاز سازی از تابع ع

ير  تيجه 
نتای حاصل از این تحقیق نشان می دهد که اثرگذارترین پارامترها را در دو حوزه یک کل سوانح به 

یل و به ترتیب اولویت به دست آمده است.  شرح جدول 

نهادي  اي ي كار را
حه درياي ل بروز سا اي ا ارامتر ا  

تاي آموزش وتجربه كار اي مهارت كار دا  • توا
توانایی، مهارت کاری و دانش به طور مستقیم بر عملکرد و رضایت شغلی کارکنان اثر می گذارد. این مورد 
طیف وسیعی از دست اندرکاران را دربرمی گیرد و از مدیران تا افراد عملیاتی در حوزه صنعت کشتیرانی 
را پوشش می دهد. شیوه گزینش افراد به صورتی درست به اجرا درآید، به عبارتی افراد با شایستگی در 

ل دریایی انتخا و به کار گرفته شوند. مشا

ي آن وا و كي • ميزان 
میزان خوا و کیفیت خوابیدن بر عملکرد و رفتار کارکنان اثر دارد. تدوین برنامه های مناسب برای 

خوا مناسب و کیفیت آن می تواند اثر این عامل را کاهش دهد. 

رد اي  ده باتوجه به توا اي محو  • و
مهم ترین موضوعی که در اجرای درست کارها مورد توجه قرار دارد، داشتن توانایی نسبی برای کار مورد 
نظر، دارا بودن دانش و تجربه کاری است. توانایی، مهارت کاری و دانش هر کدام به تنهایی و نیز بطور 
یکجا بر عملکرد افراد اثرگذار است. تناسب فرد و شغل، یعنی فرد مناسب برای کار مشخص اثر این عامل 

را تاحدودی کنترل می کند.

ت و تجهيزات آن هداري ك ي  و  • و
 در حداقل تدوین برنامه های حف و نگهداری کشتی و تجهیزات، ضامن بهتر کارکردن آنها می شود، 
لذا وضعیت مطلو تجهیزات که از حف و نگهداری آنها حاصل می شود در بهتر کار کردن کارکنان 
موثر است. بنابراین برنامه های حف و نگهداری کشتی و تعمیرات باید به طور مطلو و در فواصل مناسب 

با برنامه ریزی صورت گیرد.
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 ( مدلی اصلی تحقیق1نمودار )
 )ساختار سلسله مراتبی مسأله( 

 

ر مودار  ي به  مد تح

رتبه بند اولویت امتیاز پارامترها انسانی و پنهان به ترتیب اثرگذار پارامترها ردیف

1 0,03876699 l3 استرس و فشار کار 1

2 0,03823724 l10 کمبود یا فقدان آموزش 2

3 0,0380697 l2 3 فرسودگی روحی و جسمی

4 0,03714319 l11 4 دستپاچگ و ترس 

5 0,03528537 l7 کار بیش از اندازه توان 5

ار بر سوا درياي ر ل ا ارامتر ا ن  جدو  

نهان بر سوا درياي سا و  ار ا ر ارامتر مه ا ن  ك  
رتبه بند اولویت امتیاز پارامترها  به ترتیب اثرگذار پارامترها انسانی و پنهان ردیف

1 0,03876699 l3 استرس و فشار کار 1
2 0,03823724 l10 کمبود یا فقدان آموزش 2
3 0,0380697 l2 3 فرسودگی روحی و جسمی
4 0,03714319 l11 4 دستپاچگ و ترس 
5 0,03528537 l7 کار بیش از اندازه توان 5
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طراحان و سازندگان کشتی و تجهیزات آن، به تعامل بین انسانی و ماشین توجه 
داشته باشند و به گونه ای طراحی و ساخته شود که شرای فیزیکی و محدودیت 
انسانی در آنها لحا شود و تناسب بین ماشین آالت با بدن انسان برقرار شود تا 

خطاهای انسان، زمان عکس العمل بدن انسان و مسایل مشابه را بگیرد. 

سرد و و حه   تار در زمان وقو سا • ر
آموزش های رفتار شرای بحران 

تمرین رفتار در شرای اضطرار

نهان سا و  وام ا   

ار كاري • استر و 
بیشتر کارهای که یک سرپرست می تواند انجام دهد تا از استرس مخر 
پیشگیر کند یا آن را به حداقل برساند، محصول یک مدیریت خو است. 

آگاه سرپرست از هر فشار که ممکن است اثر منف بر شخص داشته باشد و میانجیگر قبل از آنکه 
آسیب به کس برسد، نقش مهم دارد. شیوه های خو مدیریت باید شامل موارد زیر باشد:

، استرس مخر ایجاد می کنند و فعالیت جهت بهبود محی کار و به حداقل  - یادگیر اینکه چه عوامل
رساندن استرس.

- انجام ارزیاب به منظور دریافت مشکل ناش از استرس مخر در محی کار.
ذاها و مواد مختلف را در بروز و پیشرفت اضطرا  مطالعات گوناگون علم به وضوح تاثیر مصرف برخ از 
ذاها در  ذای سبب افزایش اضطرا شده و دسته ای دیگر از  و استرس نشان می دهد. بع از مواد 

ایجاد آرامش و روحیه بهتر در ما تاثیر گذار هستند.

دان آموزش ود يا  • كم
1- تنظیم برنامه آموزش 

ور  2- آموزش های ت

3- آموزش عمل 
ور مرب  4- آموزش با ح

رسود رو و جسم   •
گی های  1- افرادی را به کار بگمارید که نه تنها به آن عالقه مند باشند، بلکه از وی
ه  شخصیتی الزم برای انجام دادن درست وظایف شغلی برخوردار باشند، زیرا چنان
مناسب ترین فرد برای تصدی مسوولیت های یک شغل انتخا شود، احتمال وارد 
آمدن تنش های روانی به او کمتر است، بنابراین احتمال ابتالی او به عارضه فرسودگی 
ش��غلی نیز کاهش می یابد. برای دستیابی به این هدف، بهترین راه آن است که از 
روش های علمی آزمایش و انتخا استفاده کنید و در صورت نیاز از همکاری متخصص 

روانشناسی بهره بگیرید.
ل گوناگون سازمان، دوره های آموزشی مناسب تشکیل  2- برای متصدیان مشا
دهید و مراقب باشید که برنامه ریزی، طراحی و اجرای چنین دوره هایی براساس 
نتای حاصل از تجزیه و تحلیل شغل شرکت کنندگان در دوره آموزشی انجام گیرد.

3- امکاناتی را فراهم آورید که مهارت های افراد بسته به موضو مسوولیت کاری آنها افزایش یابد، زیرا 
اگر فرد نتواند بر موقعیت شغل خود تسل داشته باشد، فشار روانی زیادی را تحمل می کند.

4- شرای خطرآفرین در سازمان را به حداقل برسانید و امکاناتی را فراهم آورید که افراد در معر خطر 
و محرک های تنش زای اضافی قرار نگیرند. به عنوان نمونه دچار بر گرفتگی یا سانحه و حادثه نشوند. 

5- شبکه های ارتباطی در سازمان را بهبود بخشید، به گونه ای که کیفیت و کمیت ارتباط ها در سازمان، 
در بهترین وضع خود باشند و اطمینان حاصل کنید که افراد می توانند نظرات و شکایات، پیشنهادات و 
، به راحتی و بدون ترس و نگرانی و به شیوه ای منطقی ارایه  انتقادات خود را در رابطه با هر فرد یا موضو
ایت مدیران می توانند با رفتار سنجیده خود به کارمندان بیاموزند چگونه بدون ترس و نگرانی  دهند. در 

با سرپرست یا مدیر خود وارد گفتگو شوند. 

ا و تر  • دست
�الت، ت�ن�فس ع�میق و آهست�ه،  را ش�ام�ل ری�ل�کس ک�ردن ع� ه بر ا ل ا   تكني 

. هن مدیتیشن و تصویر سازی 
اي اجتما الگو سازی رفتار های مناسب، پس از آن تمرین آنها در فعالیت ها   آموزش مهارت 

. واقع زندگ
را آور قرار دادن فرد را به مرور با عامل وحشت زا روبه رو کرده و ترس و  ام  ر   در م

را اینگونه کاهش م دهند.
 دارو آرام بخش ها، داروها ضد افسردگ و سرکو کننده سرتونین.

5- مشارکت در فعالیت های که اعتمادبه ن�فس و ح�س ام�ن�ی�ت ف�رد را اف�زایش م دهد.
 . 6- به چالش طلبیدن افکار نامعقول و مثبت اندیش

دازه و توان •كار بي از ا
با تحلیل شغل و کارشکافی برای تعیین توان فرد با کار مورد نظر می توان از عواقب این موضو کاست.
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 را دربرنقش دارند  یک سانحه دریاییدهد و عوامل متعددی که در بروز می نشان چارچوب نظری تحقیق را (7)ودار نم

روابط  .معیاره طراحی شده استچندگیری سانحه دریایی و نیز تصمیمکننده گیرد. مدل براساس عوامل ایجادمی

همین  ( تنظیم شده است و متغیرهای مستقل و وابسته نیز برAHPیند تحلیل سلسله مراتبی )افرمدل براساس 

مدلي  ،مل پنهان در بروز سوانح دريايياهمچنین با توجه به نقش بسيار بااهميت عنصر انساني و عو .انداساس تنظیم شده

ساختار سلسله مراتبي را براي پارامترهاي انساني و  (2نمودار شماره ) د.شومی بندي اثرات اين دو نيز طراحيبراي اولويت
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ی ها جهت  مقاله پیش رو با هدف بررسی قابلیت های گردشگری و تدوین بهترین استرات
رونق و بهبود عملکرد مدیریت حمل ونقل دریایی مسافری بندر لنگه صورت گرفته است. 
ه دوبی  بندر لنگه با دارا بودن نزدیک ترین مرز دریایی به کشور امارات متحده عربی و به وی
نین سابقه تاریخی کهن این منطقه می تواند به  و وجود پتانسیل های فراوان موجود و هم
یکی از قطب های گردشگری در ایران تبدیل شود. این بندر با توجه به سواحل زیبا و بکر و 
جذابیت های طبیعی، تاریخی و... از قابلیت های فراوانی برای جذ گردشگر برخوردار است.

 SWOT در این مقاله به منظور ارایه راهکارهای مدیریتی از روش برنامه ریزی راهبردی
که مبتنی بر شناسایی نقاط قوت و ضعف)عوامل داخلی( و فرصت ها و تهدیدات )عوامل 
خارجی( است، بهره گیری شده و حاصل آن به صورت جداول ماتریس خالصه تجزیه و 
تحلیل عوامل داخلی و خارجی ارایه شده است. این یافته ها به منظور تجزیه و تحلیل نهایی 
یک مورد استفاده قرار گرفته و نتای  به صورت جداول ماتریس برنامه ریزی کمی استرات
ی تشویق  ی محافظه کارانه )wo4( با امتیاز 552 با استرات نهایی نشان می دهد که استرات
بخش خصوصی به منظور راه اندازی مکان های تفریحی ساحلی و دریایی به عنوان بهترین 

ی شناخته شد. استرات

امروزه گردشگری در حال مبدل شدن به یکی از ارکان اصلی اقتصاد تجاری جهان است و 
بسیاری از برنامه ریزان و صاحبنظران از صنعت گردشگری به عنوان رکن اصلی توسعه اقتصادی 
یده ترین  یاد می کنند. در واقع گردش��گری در بس��یاری از کش��ور های جهان یکی از پی
کسب وکار های بشری به شمار می رود و به عنوان فعالیتی چندوجهی دارای کارکرد ها و اثرات 
مثبت گوناگونی است )زاهدی، 1385: 39( از جمله می توان اشاره به اشتغال زایی، کسب 
درآمد، جذ ارز و تقویت زیرساخت های اجتماعی، ارتقای فرهنگی و... کرد )کاظمی، 1387: 
1(. در اوایل قرن بیس��تم، با توجه به درآمد های کالن، س��االنه بال بر 550 میلیارد دالر و 
لفه های مهم تجارت  اش��تغال زایی ساالنه بال بر 750 هزار شغل، گردشگری به یکی از م
بین المللی مبدل شده است )سرور، 1386: 12(. بر اساس آمار های منتشرشده از سوی سازمان 
جهانی گردش��گری این صنعت امروزه دومین منبع درآمد بیش از 49 کشور جهان است 
اد، 1388: 23( و تا سال 2020 میالدی تعداد گردشگران در سرتاسر دنیا به رقمی  )قره ن
حدود یک میلیارد و 560 میلیون نفر خواهد رسید که 10 درصد درآمد های جهانی را شامل 
می شود )Unwto،2007(. این فعالیت به ازای هر یک میلیون دالر درآمد تولیدشده، هزار 

شغل جدید ایجاد می کند )شالین، 1373: 39(.

تبیین الگوهای مناسب توسعه حمل ونقل دریایی مسافری 
SWOT در شهرستان بندر لنگه با استفاده از روش

ه ورد بندر ن امه ريز محيط زيس اداره بنادر و دريا د مديري و بر نا ار د كار محمد زرا كار م
ه ورد بندر ن ي مك زاده  مدير بنادر و دريا اسما

مقاله
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با این وجود گردش��گری دارای کارکرد ها )اقتص��ادی، اجتماعی، فرهنگی و اکولوژی( و 
پیامد های مختلفی )مثبت و منفی( است که باید در تمام فرآیند برنامه ریزی مورد توجه قرار 
گیرد تا از گسترش اثرات منفی حتی االمکان جلوگیری شود )Pearce، 1999: 18(. اثرات 
منفی در زیرساخت های مقصد گردشگری معموال در پی عدم رعایت الگوواره جای پای 
بوم شناختی در محی های زیبا و حساس گردشگری ایجاد می شود که تخریب و آسیب های 
یرقابل جبران این مناطق را در پی دارد )Inskeep،1991: 144( همانند  زیست محیطی 
تاال انزلی، نواحی ساحلی دریایی هاوایی، مکان های تاریخی و باستانی تخت جمشید و... 
به های زیست محیطی مهم ترین منابع  این در حالی است که در صنعت گردشگری، جا
توسعه گردشگری به حسا می آیند )Brezet،2003: 102( و بر اساس همین تفکر بوده 
اس��ت که اکوتوریسم چنین جایگاه و اهمیتی یافته که از آن به عنوان واقعیت مهم قرن 

)2002:31،Heye( .بیست ویکم یاد می کنند
یکی از عوامل مهم و موثر در جذ گردشگران وجود زیرساخت های مناسب در مکان های 
مین خواسته های گردشگران به وجود آمده اند  مقصد گردشگری است زیرا آنها به منظور ت
و گردشگران می توانند از این امکانات استفاده کنند )چاک، 1388: 32( و لذا سرمایه گذاری 
در این زیرساخت ها و استفاده از توان های بالقوه منطقه ای به منظور توسعه گردشگری، از 

.)58 :1379 ، اهمیت فراوانی برخوردار است )صبا

داشتن خ س��احلی، یکی از باالترین قابلیت ها برای جذ گردشگر است. 
البا شهرهای ساحلی هستند، چون بیشتر  توریستی ترین شهرهای جهان، 
کشورهای دنیا تالش می کنند سواحل خود را برای جذ گردشگر به جذا ترین 
به های گردشگری جزو 10 کشور برتر  امکانات مجهز کنند. ایران به لحا جا
دنیاست، اما در ایران شمار گردشگران خارجی چندان نیست که بتوان بر اساس 
آن سیاستگذاری کرد. با این حال خطوط ساحلی هم در شمال و هم در جنو 
محبو ترین نقاط برای گردشگران داخلی است، اما نقاط کمی از خطوط ساحلی 
ای��ران آنطور که باید منطبق بر اس��تانداردهای جهانی گردش��گری اس��ت. 

)اسالمی،1392(

بر این اساس بندر لنگه با دارا بودن نزدیک ترین مرز دریایی به کشور امارات متحده عربی و دوبی و وجود 
پتانسیل های فراوان موجود در این منطقه می تواند به یکی از قطب های گردشگری در ایران تبدیل 
شود. این بندر با توجه به سواحل زیبا و بکر و جذابیت های طبیعی، تاریخی و... دارای قابلیت های فراوان 

برای جذ گردشگر است.
کر شده لزوم بهره گیری از راهبرد ها و راهکار های مناسب توسعه گردشگری در  با توجه به مطالب 
گی های حاکم بر آن به طور فزاینده ای احساس می شود.  بخش دریایی بندر لنگه با توجه به شرای و وی
در این تحقیق با در نظر گرفتن موارد فو و درک این مطلب که شناخت پتانسیل ها و امکانات توریستی 
این بندر می تواند تاثیر بسزایی بر توسعه گردشگری و رفع مشکالت آن داشته باشد، سعی شده ضمن 
پاسخگویی به این سوال که پتانسیل ها و محدودیت های توسعه گردشگری بندر لنگه کدامند و چه 
راهبردهایی جهت توسعه گردشگری وجود دارد؟ به تحلیل نقاط قوت، ضعف، فرصت ها و تهدیدها 
ی هایی جهت دستیابی به  پرداخته و در نهایت به وسیله مدل تحلیلی SWOT راهبرد ها و استرات

توسعه گردشگری ارایه شود.

معرفی بندر لنگه
شهرستان بندر لنگه، با پهنه ای حدود 150386 کیلومترمربع، در کنار آ های شمالی خلی فارس، در باختر 
و جنو باختری استان هرمزگان، در 36 درجه و 35 دقیقه پهنای شمالی و 54 درجه و 50 دقیقه درازای 
13 متر است. این شهرستان از سوی  خاوری نسبت به نیمروز گرینوی قرار دارد و بلندی آن از سطح دریا 5
شمال به شهرستان الر و المرد، از خاور به شهرستان بندرعباس، از باختر به شهرستان کنگان و از جنو به 
خلی فارس محدود است. این ناحیه به دلیل نزدیکی به دریا، رطوبت باالیی دارد، به طوری که اندازه رطوبت 
در تابستان تا 100 درصد و در زمستان 50 تا 60 درصد است. میانگین درجه حرارت ساالنه این منطقه، 26 

)1391،www.iran-travel.com( .درجه سانتیگراد و بارندگی در سال های گوناگون متغیر است
بندر لنگه از قدیمی ترین بنادر ایران است که در جنوبی ترین نقطه کشور درجوار خلی فارس قرار گرفته و 

کمترین فاصله را با کشورهای حاشیه خلی فارس دارد. 
تمدن های نخستین است. به موجب آن  قدیمی ترین اثر تاریخی که به شهر بندرلنگه اشاره کرده، کتا 
این شهر در دوره هخامنشیان یکی از بنادر اصلی تجاری خلی فارس بوده که از آن تحت عنوان گوگانا یاد 

می شده است.
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در مورد ش��رای این شهر پس از هخامنشیان تا دوره 
صفویان اطالعی در دست نیست. در زمان شاه عباس 
صفوی که بندر کنگ از رونق خاصی برخوردار بوده، لنگه 
روستایی کوچک در مجاورت آن بوده است، ولی در دوره 
زندیه در نتیجه برخ��ی اقدامات کریمخان زند مانند 
اس��کان دادن اع��را جاس��می از شی نش��ین های 
خلی فارس در لنگه و توسعه جاده های استان فارس و 
تسهیل حمل ونقل بین شیراز و سواحل خلی فارس، 
بندرلنگه رون��ق می یابد، به طوری ک��ه در اوایل دوره 
قاجاریه این شهر به او شکوفایی خود رسیده و به عروس 
بنادر ایران مشهور می شود، بنابراین می توان دریافت که 
از  رونق شهر لنگه در ایران بعد از اسالم از زمان زندیه آ
ش��ده اس��ت. صید مروارید و تجارت آن به کشورهای 
اروپای��ی موجب رونق روزافزون این بندر ش��د، پس از 
خاتمه جنگ جهانی اول با رکود اقتصادی کشورهای 
اروپایی و ابدا صنعت مروارید مصنوعی این مزیت بندر 
از بی��ن رفت. ضعف دولت مرکزی قاجار، بروز ناامنی و 
شیو بیماری های واگیردار باعث مهاجرت مردم و رکود 
مجدد بندر در اواخر دوره قاجار شد. توسعه بندر خرمشهر 
از سال 1300 و تصویب قانون انحصاری تجارت خارجی 
که بازرگانی آزاد را در بنادر خلی فارس محدود ساخت، 
شرای انحطاطی بندرلنگه را تشدید کرد. کشیده شدن 
جنگ جهانی دوم به ایران، بروز قحطی در بندرلنگه و 
ماجرای کش��ف حجا موجب مهاجرت مردم شهر و 
خالی ش��دن آن از جمعیت ش��د ت��ا اینکه اصالحات 
اقتص��ادی � اجتماعی ده��ه 1340 مهاجرت مجدد 
روستاییان اطراف لنگه به آن را در پی داشت و تصویب 
طرح جامع شهر در سال 1346 گامی بود که در جهت 

توسعه نظام مند شهر برداشته شد. 

 برنامه ریزی استراتژیک
یک کمک به اجرای قانون است تا جایگاه و مسیر چگونگی رسیدن به آن را مشخص کند.  هدف از برنامه ریزی استرات
گرچه ادارات مختلف از الفا مختلفی استفاده می کنند، ولی همگی باید برای رسیدن به موفقیت و پیشرفت برنامه ریزی 
کنند. این کار سختی نیست. ضر المثلی می گوید: اگر نتوانید برنامه ریزی کنید، برای شکست برنامه ریزی کرده اید. 
یک وضعیت موجود خود را مورد بررسی قرار دهند و با ترسیم  مراکز آموزش عالی در دنیا باید با دیدگاهی استرات
بصیرت ها و رسالت ها بر اساس قوت ها، ضعف ها، فرصت ها و نگرانی ها، اهداف خود را تعیین کنند تا در قالب برنامه های 
عملیاتی مرتب به وظایف خود به نحوی موثرتر بتوانند پاسخگوی نیازهای جامعه و مشکالت جهانی شدن باشند 
یک فرآیند تعیین اهداف سازمان و اتخا تصمیم درباره  )صالحی و همکاران، 1383: 40(. در واقع برنامه ریزی استرات

طرح های جامع عملیاتی و اجرایی برای تحقق آن اهداف است. )ملکی و همکاران، 1382: 35(

  الگوی اصلی مدیریت استراتژیک
ی، )3( اجرای  یک از چهار عنصر اساسی تشکیل می شود: )1( بررسی محیطی، )2( تدوین استرات مدیریت استرات
ی و ارزیابی و کنترل )افتخاری،7:1385(. عواملی که در این مدل بیشترین تاثیر را دارند، اصطالحا عوامل  استرات

.)SWOT( یک نامیده می شوند که عبارتند از: نقاط قوت و ضعف، فرصت ها و تهدیدها استرات

شکل 1: موقعیت بندر لنگه در استان هرمزگان

گردشگری در بس��یاری از 
کش��ور های جه��ان یکی از 
پیچیده ترین کسب وکار های 
بش��ری به ش��مار می رود و 
به عنوان فعالیتی چندوجهی 
دارای کارکرد ه��ا و اث��رات 

مثبت گوناگونی است
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ارزیابی و کنترل

بررسی محیط 
بررس��ی محیطی عبارت اس��ت از نظارت، ارزیابی و نشر اطالعات مربوط به 
محی های داخلی و خارجی یک مجموعه. محی بی�رونی یا خ�ارجی شامل 
متغی�رهایی )فرصت ها و تهدیدها( است که خار از سازمان وجود دارند و از 
ا و بافتی را به وجود  حیطه کنترل پیوسته مدیران خار است. این متغیرها ف

می آورند که سازمان یا مجموعه در آن وجود دارد و فعالیت می کند. 

یک شکل 3: عناصر اساسی فرآیند مدیریت استرات
)اعرابی، 1384: 12(

محی داخلی شامل متغیرهایی )نقاط ضعف و قوت( است که درون خود 
مجموعه وجود دارند و معموال در حیطه کنترل مستمر و بلندمدت مدیران 
 ، قرار دارند و این متغیرها بافتی را تشکیل می دهند که در آن بافت یا محی

کار انجام می شود. 

شکل 2: چارچو تحلیل SWOT )محمدی ده چشمه، 1387: 3(

اجرای استراتژیتدوین استراتژی ارزیابی و کنترلبررسی محیط

)swot تدوین استراتژیک )تجزیه و تحلیل عوامل درونی
یک نیز می گویند، عبارت است از طراح ماموریت  لب به آن برنامه ریزی بلندمدت استرات تدوین استرات که ا
و سیاست های مجموعه. تدوین استرات با تجزیه و تحلیل موقعیت شرو می شود. تجزیه و تحلیل موقعیت 
( با توج�ه به  ( و نقاط قوت )درون یک بین فرصت ها )بیرون عبارت است از پیدا کردن استرات یا موازنه استرات
یک یک مجموعه عبارتند از: نقاط  (، در جهت رفع آنها، عوامل استرات ( و نقاط ضع�ف )درون تهدیدها )بیرون
گ یا  ق��وت )S(، نقاط ضعف )W(، فرصت ه��ا )O( و تهدیدها )T(. این عوامل نه تنها باید به شناس��ای وی
ه، منابع تحت اختیار و روش اصل استفاده از آنها کمک کند، بلکه باید در  شایستگ های بارز مجموعه، توانای وی
شناسای فرصت هایی که مجموعه درحال حاضر و به دلیل نداشتن منابع مناسب نمی تواند از آنها بهره بردار 

 )36 :1384 ، کند نیز راهگشا باشد. )اعراب
  خالصه تجزیه و تحلیل عوامل استراتژیک بندرلنگه

یک داخل و خارج بندرلنگه در  یک فهرست از عوامل استرات جدول خالصه تجزیه و تحلیل عوامل استرات
قالب ماتریس سوآت است. این جدول مهم ترین عوامل را شامل می شود و به عنوان مبنا و پایه ای در تدوین استرات 

مورد استفاده قرار می گیرد. 
یک  ماتریس SWOT انوا استرات ها بعد از بررس ترکیبات خاص T،O،W،S به جدول برنامه ریز استرات

منتقل می شوند. در مرحله آخر ماتریس swot برا بندرلنگه به شرح زیر است:
SO استرات

1- شناسایی و تبیین پتانسیل های موجود در منطقه جهت رونق گردشگری دریایی، 2- برنامه ریزی به منظور 
افزایش خدمات اینترنتی به متقاضیان، 3- برنامه ریزی به منظور راه های جذ بودجه جهت تعوی ناوگان دریایی 
مسافری و استفاده از شناورهای استاندارد، 4- برنامه ریزی به منظور تعیین نو آموزش های مورد نیاز در بخش 
ور سرمایه گذاران خصوصی در  حمل ونقل دریایی مسافری، 5- ارایه راهکارهایی به منظور تسهیل شرای ح
بخش مسافری، 6- راه اندازی تورهای دریایی به مقصد جزایر، 7- بهبود وضعیت خدمات رسانی به مسافران در 

ترمینال مسافری.

از آنجا ک��ه هر س��ازمانی، خواه 
نظامی، تولیدی، خدماتی و یا حتی 
دولتی به منظور بقا و رشد در یک 
محیط رقابتی الزم است که برای 
آینده نگری و پاس��خ به تحوالت 
آینده و مشارکت در شکل دادن 
به آین��ده از یک رویکرد عقالنی 
تبعی��ت نمای��د، ب��دون تردید 
برنامه ریزی راهبردی در آینده 
اهمیت و رواج هر چه بیش��تری 

خواهد یافت

قدیمی ترین اثر تاریخی 
ک��ه ب��ه ش��هر بندرلنگه 
کت��اب  ک��رده،  اش��اره 
»تمدن های نخس��تین« 
اس��ت. به موجب آن این 
شهر در دوره هخامنشیان 
یکی از بنادر اصلی تجاری 
خلیج فارس بوده که از آن 
تح��ت عن��وان گوگانا یاد 

می شده است
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WO استرات
1- ک��م ک��ردن بوروکراس��ی ها جهت خرید 
شناورهای استاندارد توس بخش خصوصی، 2 
- تالش در جهت شناسایی فرهنگ دریایی از 
طریق برنامه های رس��انه مل��ی، 3- کم کردن 
بوروکراس��ی ها در ورود گردشگران خارجی به 
کشور، 4- تشویق بخش خصوصی به منظور 
راه اندازی مکان های تفریحی ساحلی و دریایی، 
5- استفاده از طرح هایی زیبا به منظور طراحی 
محی های گردشگری دریایی، 6- طراحی و 
س��اخت ش��ناورهای اس��تاندارد تفریح��ی 

گردشگری.
ST استرات

1- تشدید نظارت بر شناورها جهت جلوگیری 
از محی زیست دریایی، 2- انعقاد تفاهم نامه های 
هم��کاری فیمابین ارگان ه��ای مرتب با این 
صنعت، 3- کاهش بوروکراسی های دست وپاگیر 
به منظور رونق این صنعت، 4- تالش در جهت 
جذ سرمایه گذاری های خارجی جهت رونق 
صنعت، 5- راه اندازی س��ایت های گردشگری 
دریایی، 6- راه اندازی تور های دریایی به مقصد 
جزایر، 7- انجام تبلیغات در س��طح جهانی به 
منظور شناساندن پتانسیل های موجود، 8- ارایه 
تعاریف خاص از گردشگری دریایی و شناساندن 

آن.
WT استزات

1- تالش جهت ساخت شناورهای استاندارد با 
مشارکت بخش خصوصی، 2- استفاده از رسانه 
ملی جهت شناساندن پتانسیل های موجود، 
3- برنامه ری��زی به منظ��ور ارایه آموزش های 
مناسب در منطقه، 4- کم کردن بوروکراسی های 
موجود جهت رونق صنعت، 5- ایجاد تفریحات 
الزم در طول سفرهای دریایی برای مسافران با 
توجه به مدت زمان سفر، 6- ارایه تعریف دقیق 

و مشخص از فرهنگ و گردشگری دریایی.

ير  تيجه 
بر اساس بررس��ی های صورت پذیرفته در حمل ونقل دریایی مسافری 
شهرستان بندر لنگه و پس از تجزیه و تحلیل کلیه جداول به کار گرفته شده 

در روش سوآت نتای زیر حاصل شد:
وجود جزایری مانند ابوموسی،  1- با توجه به ماتریس ارزیابی داخلی عامل 
0 مهم ترین نقطه قوت این  کی��ش و... در نزدیک��ی لنگه با امتی��از 32

شهرستان در جذ گردشگر است. 
عدم تمایل بخش خصوصی  2- با توجه به ماتریس ارزیابی داخلی عوامل 
جه��ت س��رمایه گذاری در این امر، زمان بر بودن زمان ص��دور ویزا برای 
گردشگران دریایی، ناشناخته بودن فرهنگ دریایی با دارا بودن امتیاز 
0 مهم ترین نقاط ضعف موجود در شهرستان هستند که بایستی به  05

آن توجه شود.
حمایت مسوولین  3- با توجه به ماتریس ارزیابی بیرونی بندر لنگه عوامل 
دولتی از توس��عه گردشگری با رویکرد اش��تغال زایی، معرفی جلوه ها و 
توانمندی های شهر در عرصه داخلی و بین المللی، وجود منابع طبیعی 
0 مهم ترین  گردش��گری فراوان در منطقه ب��ا دارا بودن امتی��از 312
فرصت های موجود در شهرستان جهت جذ گردشگر در منطقه است.

آلودگی محی زیست دریایی  4- با توجه به ماتریس ارزیابی بیرونی عوامل 
ناش��ی از تردد شناورها، قوانین و مقررات دست و پاگیر موجود در جهت 
استفاده از شناورهای مناسب، عدم وجود تعریف مشخص از گردشگری 
دریایی با دارا بودن امتیاز 005 مهم ترین تهدیدهای موجود در شهرستان 

در افزایش میزان گردشگر است.
 2 5- در جدول حاصل از تجزیه و تحلیل عوامل بیرونی، امتیاز وزنی 27
نمایانگ��ر پایین بودن این امتیاز با توجه به فرصت ه��ای موجود در این 
شهرستان است. این عامل نشان می دهد که ما با توجه به قابلیت های فراوان 
نتوانسته ایم به حد مطلو در صنعت حمل ونقل دریایی مسافری موفقیتی 
پیدا کنیم. در واقع می توان گفت این ش��هر دارای نقاط فرصت بس��یار 
چشمگیری اس��ت که می تواند با کاهش نقاط تهدید در سایه مدیریت 

صحیح به جایگاه واقعی خود دست پیدا کند.
 2 6- در جدول حاصل از تجزیه و تحلیل عوامل داخلی، امتیاز وزنی 57
نش��ان می دهد که ما توانسته ایم تا حدودی از قوت های به دست آمده به 

لبه بر ضعف ها بهره ببریم. درستی در جهت 
7- با توجه به جدول برنامه ریزی کمی راهبردی که به تفکیک برای انوا 
ی 4 با بیشترین امتیاز 552 نمایانگر بهترین  ی تدوین شده، استرات استرات
ی تشویق بخش خصوصی به منظور  ی در شهرستان با استرات استرات

راه اندازی مکان های تفریحی ساحلی و دریایی معرفی می شود.

تجزیه و تحلیل عوامل خارجی که 
ش��امل محی��ط کاری و اجتماعی 
است، یکی از راه های دستیابی به 
فرصت ها و تهدیدها به ش��مار 
م��ی رود و مهم تری��ن عوامل در 
محیط اجتماعی، عوامل اقتصادی، 
فرهنگی، تکنولوژیکی و سیاسی 

و حقوقی هستند

ای��ران ب��ه لح��اظ جاذبه ه��ای 
گردشگری جزو 10 کشور برتر 
دنیاس��ت، اما در ایران ش��مار 
گردش��گران خارج��ی چن��دان 
نیس��ت که بتوان بر اساس آن 
سیاس��تگذاری کرد. با این حال 
خطوط ساحلی هم در شمال و هم 
در جنوب محبوب ترین نقاط برای 

گردشگران داخلی است

تدوین استراتژي که اغلب به 
بلندم��دت  برنامه ری��زی  آن 
اس��تراتژیک نی��ز می گویند، 
عبارت است از طراحي ماموریت 

و سیاست های مجموعه
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مناب و م
، )1388(، تحلیل عوامل موثر بر گسترش گردشگر در ناحیه ساحل چابهار با  ، آقاس زاده عبدا 1- ابراهیم زاده، عیس
وهش های شهر و منطقه ای، سال اول، شماره اول، صفحات 128- 107. استفاده از مدل راهبرد SWOT، مطالعات و پ
2- ادینگتون، جی ام)1374(، اکوتوریسم، اکولوژی، فعالیت های تفریحی و صنعت جهانگردی، ترجمه اسماعیل کهرم، تهران، 

سازمان حفاظت محی زیست.
وهش های فرهنگی، چا پنجم. یک، دفتر پ 3- اعرابی، سید محمد،)1390(، دستنامه برنامه ریزی استرات

4- الوانی، مهدی.پیروز بخت،معصومه.)1375(فرآیند مدیریت توریسم،تهران،مرکز مطالعات فرهنگی.
5- الوانی، مهدی و دهشتی شاهر زهره، )1386(، جهانگردی، اثرپذیری یا اثرگذاری فرهنگی، مجموعه مقاالت نخستین 

همایش جهانگردی و جمهوری اسالمی ایران، جلد2، کیش.
یک درون و بیرون دانشکده مدیریت و اطال رسان پزشک دانشگاه  ، مریم و همکاران، )1388(، تحلیل استرات 6- انصار

علوم پزشک اصفهان، مدیریت سالمت، شماره 12، صفحات 33-38.
7- ایکوموس)شورای بین المللی بناها و محل ها(، 1381، منشور بین المللی گردشگری فرهنگی، فصلنامه پل فیروزه، شماره3.

، )1390(، بررس شاخص های زیست اقلیم موثر بر تعیین فصل گردشگر مورد:  اد مرت ، فرامرز، اسماعیل ن 8- بریمان
نواح جنوب ایران، جغرافیا و توسعه، شماره 23،صفحات 46- 27.

وهش های فرهنگی. اد محمود، دفتر پ 9- بونی فیس، پریسیال، )1380(، مدیریت گردشگری فرهنگی، ترجمه عبدا ن
10- پاپلی یزدی، محمد حسین، )1389(، گردشگری ماهیت و مفاهیم، انتشارات مهر، چا چهارم.

، )1388(، ارزیاب توان اکولوژیک منطقه بوالحسن دزفول به منظور  ، مراد مجد نسرین، عبداله هد ، سیدعل 11- جوز
، زمستان، صفحات 71-84. استقرار کاربر گردشگر به روش تصمیم گیر چندمعیاره، مجله علوم و فنون دریای

ن، شمس مجید، حاتم فر ساناز، )1389(، امکان سنج توسعه پایدار گردشگر در شهر مالیر با استفاده  ، بی 12- رحمان
، سال اول، شماره 3، صفحات 25- 13. از مدلSWOT، فصلنامه جغرافیا و محی طبیع
13- رضوانی، علی اصغر، )1374(، جغرافیا و صنعت توریسم، انتشارات پیام نور، چا دوم.

، چا پنجم. 14- رنجبران، بهرام و زاهدی محمد، )1388(، شناخت گردشگری، انتشارات چهاربا
ان، )1380(، ارایه الگویی برای جلب گردشگران خارجی به ایران، مجله اقتصاد و مدیریت،  15- روستا، احمد و ستاری رم

دانشگاه آزاد اسالمی، شماره 50 و51.
16- سقایی، مهدی، )1380(، بررسی صنعت توریسم در شهرستان بندر گز، پایان نامه کارشناسی، دانشگاه اصفهان.

، )1389(، پهنه بندی اقلیم گردشگر ایران با استفاده از شاخص اقلیم گردشگر  17- فر زاده، منوچهر، احمدآباد عل
، شماره 71، صفحات 42- 31. وهش های جغرافیا طبیع )TCI(، پ

18- گلکار، کورش )1385(، مناسب سازی تکنیک سوآت برای کاربرد در طراحی شهری، نشریه صفه، شماره 41.
وهش های فرهنگی، چا  19- لس لومسدن، )1997(، بازاریابی گردشگری، ترجمه محمدابراهیم گوهریان، تهران، دفتر پ

اول،1380.
20- لی،جان )1378( گردشگری و توسعه در جهان سوم، ترجمه عبدالرضارکن الدین افتخاری، شرکت چا و نشر بازرگانی.
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1- شرو کسب و کار: 4 مولفه این نماگر به ارزیابی تعداد دفعات مراجعه یک متقاضی، مدت زمان، هزینه 
و حداقل سرمایه برای ثبت یک شرکت معمولی می پردازند. رتبه ایران در این نماگر از 42 در سال 1388 
به 107 در سال 1392 کاهش یافته است. اگر رویکرد افراد و نهادهای موثر بر نهاد ثبت شرکت تسهیل 
فرایندهای ثبت شرکت برای کارآفرینان است، آیا این عملکرد متناسب با این رویکرد خواهد بود؟ در 
صورتی که به دالیل مختلف از جمله عدم توانایی کافی در شناسایی اشخاص حقیقی و حقوقی و عدم 
وجود ارتباط سیستمی دستگاه ها و نهادهای مختلف با یکدیگر از نهاد ثبت شرکت به عنوان گلوگاه استفاده 
ه در حوزه استعالم ها بر عهده این سازمان نهاده می شود تا بخشی از  می شود و تکالیف اداری متعدد به وی
بار اداری سایر دستگاه ها را به دوش بکشد، آیا می توان پذیرفت که حمایت از کارآفرینی و ورود قانونی 
کارآفرینان به عنوان اولین اولویت در نظر گرفته شده است. تا زمانی که از نهاد ثبت شرکت، انتظاری فراتر 

از ثبت شرکت داشته باشیم نباید انتظار بهبود رتبه را داشت.
2- اخذ مجوزهای ساخت: در این نماگر بهترین رتبه ایران 141 در سال 1388 بوده و در حال حاضر در 
رده 169 قرار دارد. این نماگر از طریق سه مولفه تعداد دفعات مراجعه متقاضی برای اخذ مجوزهای ساخت 
یک س��ازه صنعتی تجاری در محدوده شهری، مدت زمان و هزینه مربوط به آن کارایی دستگاه های 
ی رب را ارزیابی می کند. فاصله 20 رتبه ای تا انتهای جدول هر چند عجیب به نظر می رسد، اما با فر 
درستی آن باید پذیرفت که با وجود دستگاه های متعدد در مدیریت شهری که بسیاری از آنها قادر و یا 

متمایل به تبادل اطالعات با یکدیگر نیستند باید در پیشداوری خود تجدید نظر 
کنیم. این نماگر از مرحله ارایه درخواست مجوز ساخت تا برقراری انشعا های 
آ و فاضال و بر و تلفن را مورد محاسبه قرار می دهد. مهم ترین دلیل رتبه 
پایین کشور در این نماگر زمان بسیار طوالنی 270 روز ) 84 درصد کل زمان( 
برای برقراری انش��عا آ و فاضال اس��ت. به جز شهرداری و دستگاه های 
ارایه دهنده خدمات شهری، بسیاری از سازمان ها اطالعاتی در اختیار دارند که در 
این فرایند باید برای دریافت تایید یا استعالم به آنها مراجعه کرد و این رفت وآمدهای 
اداری مستمر زمانی 320 روزه را در 16 مرحله رقم زده است. شاید اعالم این نتای 
بهانه ای باشد تا موضو مدیریت واحد شهری که در برنامه پنجم به مدیریت 

یکپارچه شهری تغییر یافت، مجددا در دستور کار قرار گیرد. 
3- دسترسی به انرژی الکتریکی: در سه سال گذشته که این نماگر معرفی شده، 
رتبه ایران کمتر از 160 نبوده است. این نماگر از مرحله ارایه درخواست تا برقراری 
انشعا بر در مقیاس صنعتی برای سازه صنعتی تجاری مفرو در نماگر اخذ 
مجوزهای ساخت را در چارچو سه مولفه تعداد مراحل، زمان و هزینه محاسبه 

می کند. زمان 140 روزه انتظار برای برقراری انشعا مهم ترین دلیل رتبه نامطلو ایران است. از آنجا که 
از سال 1383 تاکنون تعرفه اجرا، نصب و برقراری انشعا بر مبنای قانون اصالح ماده 3 برنامه چهارم 
ثابت مانده و از سال 1386 به این سو شرکت های توزیع، به دلیل عدم توان مالی قادر انجام کلیه امور نبوده 
و آن را به متقاضی واگذار کرده اند، امکان برنامه ریزی برای تامین و تدارک کاال و خدمات در این حوزه 
وجود نداشته و عمال موجب آشفتگی در بازار و زیان متقابل شرکت های تولیدکننده و مصرف کنندگان 

کارآفرین در اولویت قرار ندارد. نهایی شده است. مشخص است که در این فرایند نیز 
4- نماگر ثبت مالکیت: بدون ثبت مالکیت و حمایت قانونی از آن امکان کارآفرینی و استمرار آن وجود 
ندارد. در این نماگر فرایندهای قانونی ثبتی مربوط به نقل و انتقال یک ملک تجاری، مدت زمان و هزینه 
آن ارزیابی می شود. رتبه این نماگر هم در چند سال گذشته بهتر از 150 نبوده است. از یک سو به دلیل 
ی رب در تعیین رتبه این نماگر از جمله سازمان ثبت اسناد  تعدد دستگاه های 
و امالک، شهرداری، سازمان امور مالیاتی، سازمان تامین اجتماعی و ادارات کار و 
از سوی دیگر به دلیل عدم وجود تبادل اطالعات موثر و سیستمی بین دستگاه های 
یادشده، همانند نهاد ثبت شرکت، نهاد ثبت امالک نیز تبدیل به گلوگاه شده و 
عمال متقاضی باید استعالم اطالعات موردنیاز سایر دستگاه ها را نیز در مرحله 
نقل وانتقال ملک تهیه کند. در این نماگر نیز هزینه )مالی و زمانی( ناکارامدی 
دس��تگاه های اجرایی را کارآفرین پرداخ��ت می کند. به عبارت دیگر، به جای 
دستگاه ها در یک فرایند تعریف شده اطالعات مرتب با یک پرونده را از یکدیگر 
دریافت کنند. این متقاضی است که باید پرونده دردست به نهادهای مختلف 

مراجعه کند. موضو فساد اداری و جعل احتمالی خار از این بحث است. 
5- نماگر اخذ اعتبار: یکی از دو رتبه دو رقمی ایران در گزارش امسال. این نماگر 
در دو بعد مستقل اطالعات اعتباری و قدرت حقو قانونی به ارزیابی رواب اعتباری 
وام دهنده و وام گیرنده می پردازد. هر چند که در بعد اطالعات اعتباری تقریبا همه 
نمرات اخذ شده )5 از 6(، اما نقطه ضعف اصلی کشور در بعد قدرت حقو قانونی 
است، چراکه به دلیل عدم وجود تعریف دقیق از وثایق منقول در نظام حقوقی 

 )Doing Business( رتبه ایران در ارزیابی محی قانونی و مقرراتی کسب و کار
دوباره کاهش یافت. اگر سال گذشته رتبه کلی کشور 145 در بین 185 کشور 
بود، امسال در بین 189 کشور 152 شده است. در سنجه فاصله از پیشرو )اقتصادی 
فرضی که نماینده بهترین عملکرد همه اقتصادهای مورد بررسی در مولفه های 
نان  ش��اخص های دهگانه است( هم تغییری در وضعیت حاصل نشده و هم
فاصله 46 واحدی از 100 در کارنامه ایران ثبت ش��ده است. اطالعات پایه این 

گزارش بازه زمانی تابستان 1391 تا بهار 1392 را دربر می گیرد.
این ارزیابی اگرچه در ظاهر در چند عدد خالصه می شود، اما در باطن به رویکرد 
بخش خصوصی می پردازد. برای  و اولویت های یک نظام اقتصادی نسبت به 
رویکرد و اولویت ها نگاهی مختصر به هر یک  ورود به بحث الزم است از منظر 
از نماگرهای شاخص داشت. رویکرد و اولویت ها در این نوشتار تنها به مقامات یا 
ی نفو در  ی نفع و  مدیران یک دستگاه مفرو محدود نیست و همه افراد 
فرایند قانونگذاری، سیاستگذاری، تدوین مقررات، اجرا و نظارت در همه دستگاه ها 

و سازمان های حاکمیتی را دربر می گیرد.

ا برز  رك  بسيار از 
ران ما  ا در جريان بح ي د
ي  قوا ي  د ه  ب  
كست از  ه ور رايا ماي 
ري ورود به  رينان و از  كارآ
سازمان د دوباره  رايند 
و كه  د مو تن جات يا
ا آن در ادبيات  نان ج م
ا  اد ايران  وق و اقت

اس

ه  ايران را رت
و ر نم  ر كس و كار ب  
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نین فقدان دستورالعمل مشخص در نظام بانکی برای  کشور و هم
پذیرش اموال منقول به عنوان وثیقه از مجمو 10 نمره بیشتر از 4 
نمره به ایران اختصاص نیافته است. در بعد اطالعات اعتباری به دلیل 
نین عملکرد  وجود سامانه قوی اطالعات اعتباری بانک مرکزی و هم
فو العاده شرکت مشاوره رتبه بندی در سطح منطقه )دومین شرکت 
خصوص��ی ارایه دهنده اطالعات اعتباری پ��س از ترکیه( در زمره 
کشورهای پیشرو منطقه قرار داریم. با این حال ابهامات موجود در 
مبانی حقوقی و اجرایی مرتب با وثایق رویکرد مثبت به کارآفرینی را 
کمرنگ کرده است. در صورتی که در یک نظام بانکی وثیقه ملکی 
مهم ترین ابزار تامین مالی بخش خصوصی و کارآفرینی باش��د، آیا 
می توان پذیرفت که تاکید بر مبانی قانونی فعلی با هدف حمایت از 

کارآفرینان استمرار می یابد؟
6- حمایت از سهامداران خرد: رتبه 147 امسال این نماگر به مراتب 
نان نامطلو است.  بهتر از رتبه 165 دو سال گذشته است، اما هم
مولفه های این نماگر میزان حمایت قانونی از سهامداران زیر 10 درصد 
یک شرکت بورسی را در سه زمینه افشای اطالعات، مسوولیت مدیر 
و سهولت شکایت از مدیر بررسی می کنند. هر چند در دو مولفه اول 
از مجمو 10 امتیاز به ترتیب 7 و 4 امتیاز نصیب ایران شده است، اما 
متاسفانه در مولفه سهولت شکایت از مدیر با کسب صفر امتیاز در رده 
ه نتای این ارزیابی را بپذیریم، نتیجه این  189 دنیا قرار دارد. چنان
خواهد بود که در اقتصاد ما تامین حقو سهامداران خرد در بازار سرمایه 
در اولویت نیست و به عبارت دیگر شرکت های سهامی عام باید متکی 
به آورده سهامداران اصلی و یا تامین مالی از نظام بانکی باشند که پیش تر 
در مورد آن توضیح داده شد. شاید بتوان از نتای این نماگر برای عدم 

ور در بازار سرمایه به عنوان سهامدار  تمایل عموم ایرانیان برای ح
خرد بهره گرفت. آیا رویکرد قوانین فعلی حاکم بر رواب مدیران شرکت 
و سهامداران خرد در راستای حمایت از تامین مالی بنگاه ها از طریق 
بازار سرمایه با تاکید بر سرمایه های اندک است؟ آیا می توان نتیجه 
گرفت که شکوفایی های چند وقت اخیر بورس ناشی از توجه فو العاده 

به سهامداران خرد است؟
7- پرداخت مالیات و کسورات قانونی: هرچند که سه مولفه نر کلی 
مالیات، تعداد مراحل آماده سازی اسناد و پرداخت و مدت زمان آن 
مورد توجه قرار گرفته است، اما موضو اصلی در کشور ما و بسیاری 
کشورهای دیگر مراحل آماده سازی اسناد و پرداخت و مدت زمان 
مربوط به آنها است. به عبارت دیگر، این پروژه به دنبال آن است که 
ساالنه چه میزان از زمان و نیروی انسانی یک بنگاه برای انجام امور 
مربوط به دستگاه های وصول مالیات و سایر عوار اختصاص می یابد. 
رتبه امسال در این نماگر نسبت به سال قبل 10 رتبه تنزل کرده )از 
129 به 139( و در مقایسه با رتبه سال 1385 )96 در بین 175 کشور( 
43 رتبه نزول کرده است. دو سازمان اصلی در این نماگر عبارتند از 
سازمان امور مالیاتی و سازمان تامین اجتماعی که دارای زمینه های 
مشترک کاری برای بهبود رتبه هستند. هر دو سازمان از امکانات و 
تجهیزات پیشرفته الکترونیکی بهره می گیرند. با این حال بهبود رتبه 
در این نماگر نیازمند عزمی فراتر از حوزه مدیریتی دو سازمان است. 
ه از زاویه شرکت ها به موضو نگاه کنیم، استخدام افراد مجر  چنان
برای حل وفصل موضوعات مالیاتی و تامین اجتماعی خود گویای حجم 
باالی کار اداری تحمیل ش��ده به شرکت ها برای پرداخت مالیات و 
کسورات قانونی است. اگر رویکرد و اولویت با توسعه بخش خصوصی و 
کارآفرینی است، چگونه می توان این وضعیت را تحلیل کرد؟ آیا زمان 
آن نرسیده که انوا مختلف مالیات و کسورات قانونی در چارچو یک 

برنامه منسجم از طریق یک پایگاه اینترنتی ارسال و پرداخت شود؟
8- تجارت فرامرزی: 153 بدترین رتبه ای است که کشور تاکنون در 
این نماگر به خود اختصاص داده است. در این نماگر تعداد مراحل، مدن 
( مورد ارزیابی قرار  زمان و هزینه صادرات و واردات )6 مولفه در مجمو
می گیرد. در فاصله یک سال گذشته سه مرحله دیگر به مراحل واردات 
افزوده شده و به عدد 10 رسیده است. مدت زمان مشابه برای واردات 
ه که از بازرگانان کشور در چند  نیز به 37 روز افزایش یافته است. آن
خودتحریمی یاد می کردند در نتای  وقت گذشته از آن با اصطالح 
این گزارش نمود یافته است. جدا از بازبینی و حذف بسیاری از اسناد و 
طرح ها مانند ایران کد، ثبت سفارش، شبنم و ... ضروری است که در 
اولین اقدام وضعیت پنجره واحد تجاری کشور، متولی آن و دستگاه های 
اصلی و فرعی تعیین شوند. در صورتی که در راه اندازی پنجره واحد 
تجاری الکترونیکی کشور، منافع کارآفرینان بر منافع سازمانی )بیش 
از 30 دستگاه در این فرایند مداخله دارند( ترجیح داده شود، می توان 
به این باور رسید که کارآفرینی و توسعه آن به اولویت اصلی تبدیل شده 

است.
9- الزام به اجرای قرارداد: بهترین عملکرد در بین 10 نماگر. رتبه 51 
در گزارش امسال اگرچه بهترین رتبه ایران در سال های گذشته نبوده، 
اما سبب شده که رتبه کلی ایران بیشتر از این به انتهای جدول نزدیک 
ایی برای الزام به اجرای یک قرارداد  نشود. در این نماگر کارایی نظام ق
به ارزش 143 میلیون ریال )معادل دالری پرونده مفرو برای همه 
اقتصادها( در سه مولفه تعداد مراحل، مدت زمان و هزینه مرتب با 
تشکیل پرونده، دادرسی و اجرای حکم ارزیابی می شود. رای در دادگاه 
بدوی بر اساس اظهار نظر کارشناس رسمی صادر می شود. هرچند که 
با توجه به رتبه خو این نماگر نسبت به بقیه نباید مشکل خاصی وجود 
داشته باشد، اما واقعیت این است که رقم پایین پرونده در تعیین رتبه 
بسیار موثر است و در پرونده هایی با رقم های باالتر زمان دادرسی بسیار 
طوالنی تر است. جدای از موارد باال، در حال حاضر به دلیل عدم وجود 
سامانه ملی شناسایی اموال، شناسایی اموال شخص محکوم عمال به 
یدگی های موضو می افزاید. به  عهده شاکی است که همین بر پی
ایی عالوه بر هزینه های مالی و زمانی پرونده،  عبارت بهتر، نظام اداری و ق
هزینه یافتن اموال فرد محکوم را نیز به فعال اقتصادی تحمیل می  کند. 

به نظر نمی رسد که این فرایند نیز با در اولویت قرار داشتن کارآفرینی 
سازگار باشد. 

10- ورشکستگی: یکی از ناشناخته ترین ابزارهای اقتصادی برای توسعه 
کارآفرینی و بخش خصوصی در محی قانونی و مقرراتی ایران. هر چند 
که قرار گرفتن در رتبه 129 به اندازه کافی گویای ضعف در ساختار 
حقوقی و اجرایی ورشکستگی است اما توجه به سنجه فاصله از پیشرو 
ابعاد بیشتری از این موضو را نمایان می کند. اقتصاد ایران در نماگر 
ورشکستگی 80 واحد از بهترین عملکرد دنیا فاصله دارد و این بیشترین 
میزان فاصله در بین نماگرهای ده گانه است. ساختار حقوقی و اجرایی 
ورشکستگی در ایران ارتباط تنگاتنگی با اطالعات موجود در نهاد ثبت 
شرکت، ثبت امالک، اطالعات اعتباری )اعم از نظام بانکی و خار از آن 
مانند گمرک، شرکت های خدمات شهری و ...(، نظام حقوقی مرتب 
ب��ا وثایق، مالی��ات و ... دارد. عالوه بر این کاس��تی ها، قانون حاکم بر 
ایی موضو پرداخته  ورشکستگی مصو سال 1347 تنها به جنبه ق
و به ابعاد اقتصادی و حتی اجتماعی آن توجه نکرده است. فراموش 
نکنیم که بس��یاری از شرکت های برز دنیا در جریان بحران مالی 
2008 به دلیل قوانین حمایت گرایانه ورشکستگی از کارآفرینان و از 
سازمان دهی دوباره نجات یافتند موضوعی که  طریق ورود به فرایند 
نان جای آن در ادبیات حقوقی و اقتصادی ایران خالی است. عالوه  هم
بر این، از نظر اجتماعی نیز وجود این قوانین باعث تقویت حس همکاری 
فعاالن اقتصادی با یکدیگر شده، چراکه در صورت بروز مشکالت جدی 
برای یکی از طرفین به خاطر حمایت نهادهای حاکمیتی اختالل جدی 
در فعالیت طرف دیگر به وجود نخواهد آمد. این وضعیت را می توان به 

رابطه نهادهای مالی، بیمه ها، سهامداران و ... تعمیم داد.
تغییر رویکرد و در اولویت قرار گرفتن کارآفرینان و بخش خصوصی 
نه تنها در گفتار که در کردار نمایندگان و کارگزاران سه قوه نیز باید 
مشاهده شود. تا زمانی که اطالعات کسب شده از افراد در سازمان های 
محرمانه در اختیار سازمان های مرتب دیگر قرار  مختلف با برچسب 
نمی گیرد، تا زمانی که هر دستگاه بخش عظیمی از بودجه خود را صرف 
ایجاد پایگاه های اطالعاتی می کند، اما تمایل یا امکان فنی برقراری اتصال 
برای تبادل اطالعات با س��ایر دس��تگاه ها وجود ندارد، تا زمانی که 
اس��تعالم کتبی بخشی از نظام اداری کشور است، تا زمانی که در 
مراحل مختلف قانونگذاری، اجرا و نظارت منافع سازمانی بر توسعه 
کارآفرینی ترجیح داده می ش��ود و تا زمانی که پایگاه های اینترنتی 
متقاضی محور می توان  مدیرمحور است نه  دستگاه ها و سازمان ها 
نان بر پاشنه قبلی می چرخد و رتبه سال بعد  نتیجه گرفت که در هم
در این نماگر مشهور بین المللی فر چندانی با امسال نخواهد داشت. 

تل  تا زما كه در مرا م
ارت  را و  ار اج و قا
ه  ازما بر توس منا س
داده  ترجي  رين  كارآ
ه  ا زما ك ود و ت م 
ا  اه  ت دست ا اينتر اه  اي
ور  مديرمح ا  ازمان  و س
ا محور  مت ه  اس 
ر كه در  ه  م توان تيج
ل  نه ق ا ر  ان ب ن م
د در  ه سا ب د و رت ر م 
ملل  هور بي ا ر م ما اي 
د  وا ندا با امسا  ر 

دا

ريد قادر دبير تحريريه مجله بندرو دريا   
ه  آبان  ن هار اد مور  يا اقت امه د روز من
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سالصادراتواردات
46652005
46802006
331112007
431512008
77772009
751132010
92942011
89642012
67642013
جمع کل570821

نگاهي بر آمارهای روابط تجاري آمريكا 
با كشورهاي همسايه  ايران 

سالصادراتواردات
451322005
7162312006
18871772007
43602392008
19731852009
19882522010
24243362011
10954922012
8132382013

جمع کل153042285

روابط تجاري اياالت متحده آمريكا با جمهوري آذربايجان

روابط تجاري اياالت متحده آمريكا باجمهوري قزاقستان

ارزش به ميليون دالرروابط تجاري اياالت متحده آمريكا باجمهوري ارمنستان

سالصادراتواردات
11015382005
9606462006
12517522007
16039852008
15436032009
18727302010
16798262011
15658222012
8806182013

جمع کل124586584

گزارش
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روابط تجاري اياالت متحده آمريكا با جمهوري قرقيزستان

روابط تجاري اياالت متحده آمريكا با  جمهوري تاجيكستان

روابط تجاري اياالت متحده آمريكا  با جمهوري تركمنستان

سالصادراتواردات
5312005
4712006
2492007
2452008
6572009
4792010
31032011
91462012
3742013
جمع کل49685

سالصادراتواردات
241282005
61432006
1532007
8512008
8412009
2572010
121782011
26542012
1432013

جمع کل361549

سالصادراتواردات
1352152005
761122006
2181272007
139592008
932932009
48392010
43712011
90922012
221802013
جمع کل8681193
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روابط تجاري اياالت متحده آمريكا با جمهوري تركيه

را روابط تجاري اياالت متحده آمريكا با جمهوري 

روابط تجاري اياالت متحده آمريكا با جمهوري ازبكستان

سالصادراتواردات
96742005
151542006
164882007
2923002008
89972009
681012010
521002011
262852012
252642013
جمع کل9641366

سالصادراتواردات
51824232005
535952912006
460064982007
464199582008
366170942009
4207105382010
5220146562011
6292125202012
469479302013
جمع کل4386178728

سالصادراتواردات
905313732005
1154514902006
1139515602007
2207920692008
926317722009
1214316432010
1695923982011
1926520532012
1000813922013
جمع کل192662054
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ودي ربستان س روابط تجاري اياالت متحده آمريكا با 

ر روابط تجاري اياالت متحده آمريكابا  ق

روابط تجاري اياالت متحده آمريكا با كوي

سالصادراتواردات
433419742005
398020862006
411824842007
709227192008
378219512009
538227742010
780827262011
1302026832012
805816982013
جمع کل6081122619

سالصادراتواردات
1719268052005
3168976392006
35625103952007
54747124842008
22053107922009
31412115062010
47476138262011
55666179722012
33268123262013

جمع کل103848 339133

سالصادراتواردات
4479862005
26112782006
47725232007
48427152008
50527132009
46631592010

123328032011
102835762012
95936112013
جمع کل586523370



شماره 205آبان  1392بندر و دریا 

72

مان روابط تجاري اياالت متحده آمريكا با 

روابط تجاري اياالت متحده آمريكا با بحري

رب روابط تجاري اياالت متحده آمريكا با امارات متحده 

سالصادراتواردات
146881192005
1385102772006
1377107862007
1286144172008
1497122102009
1145116622010
2439158992011
2253225462012
1700166702013
جمع کل14515122590

سالصادراتواردات
5555702005
9088282006
104010592007
85113812008
90711262009
77311052010
220814332011
135417462012
75810562013
جمع کل935910308

سالصادراتواردات
4313502005
6324742006
6245912007
5388292008
4636672009
422012352010
51812132011
70112102012
4246972013
جمع کل47567270
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اكستان م  روابط تجاري اياالت متحده آمريكا با  جمهوري اس

مسايه  اي  ور ادالت اياالت متحده آمريكا با  ك آمار جم م
ه  اي ه ما اي   م ايران  سا  جمهوري اس

ردار  ج مجيد ر
اه تهران ه اي دا ات من ا جوي دكتراي م دا

ور اياالت متحده به  ادرات و واردات ك ادرات و واردات  ور از  من
د م ايران م با مسايه جمهور اس ا  ور ك
د ه    م با اي ه ما ا مندر در  جداو  از سا   آمار

د م ايران   م با ناس جمهور اس يتا ل جام  ته از ا ر ا بر ه   

 Source
U S  Department of Commerce  Bureau of the Census  Foreign Trade

ستان ا م ا روابط تجاري اياالت متحده آمريكا با  جمهوري اس

سالصادراتواردات
672622005
454172006
744952007
844812008
11615082009
8621512010
2629202011
3614972012
219412013
جمع کل55610675

سالصادراتواردات
325312512005
367217222006
357719432007
359118972008
316216172009
350919012010
383219872011
362715292012
252811192013
جمع کل3075414971

تراز بازرگان واردات صادرات کشور
251 569 821 ارمنستان
-13 15 2 ربایجان آ
-5 12 7 قزاقستان
617 38 655 قرقیزستان
189 360 549 تاجیکستان
325 867 1 ترکمنستان
402 963 1 ازبکستان
35 44 79 ترکیه

-106 121 16 عرا
-36 58 21 کویت
-235 340 103 عربستان سعود
17 5 23 قطر
108 15 123 امارات متحده عرب
951 9 10 عمان
2 5 7 بحرین
10 557 11 افغانستان
-16 31 15 پاکستان
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گزارش رقابت پذیری جهانی یا The Global Competitiveness Report مربوط به سال 
2014-2013 از طرف مجمع جهانی اقتصاد )World Economic Forum( منتشر شد. این 
گزارش در دو بخش اندازه گیری رقابت پذیری و ارایه اطالعات مربوط به کشورها تنظیم شده است. 
در بخشی از این گزارش کشورها از نقطه نظر زیرساخت های حمل و نقلی رتبه بندی شده اند. به عنوان 
مثال، کشور هلند رتبه نخست را در رابطه با بهترین زیرساخت های بندری به خود اختصاص داده 
اس��ت که بنا به گفته آقای Hans Smits مدیر اجرایی بندر روتردام، این امتیاز به دلیل توس��عه 

مستمر بندر روتردام در طی دهه گذشته بوده است.
• کشورهای سنگاپور، هنگ کنگ و امارات متحده عربی به ترتیب رتبه های دوم تا چهارم را در زمینه 

زیرساخت های بندری به خود اختصاص داده اند.
• در زمینه زیرساخت های هوایی کشورهای سنگاپور، هنگ کنگ، امارات متحده عربی ، هلند و 

آلمان به ترتیب رتبه های اول تا پنجم را به خود اختصاص داده اند.
• در رابطه با زیرساخت های ریلی بعد از ژاپن به عنوان کشوری که بهترین زیرساخت های ریلی را 

دارد، سوئیس، هنگ کنگ، فرانسه و اسپانیا در رتبه های دوم تا پنجم قرار گرفته اند.
•از نظر کیفیت جاده ها، کشورهای امارات متحده عربی، فرانسه و عمان در رتبه های اول تا سوم قرار 

دارند.
از نظر شاخص زیرس��اخت ها به صورت کلی )overall infrastructure( به عنوان یکی از 12 
شاخص مهم رقابت پذیری که عالوه بر زیرساخت های حمل و نقلی )بندر، فرودگاه، ریل و جاده( در 
برگیرنده تلفن و انرژی نیز هست کشور سوئیس در جایگاه نخست جهانی قرار دارد. بعد از سوئیس، 
هنگ کنگ و فنالند در رتبه های دوم و سوم قرار گرفته اند. کشور ایران با امتیاز 4,2 از 7 و در بین 
148 اقتصاد بررسی شده، در رتبه 76 از نظر وضعیت کلی زیرساخت ها قرار گرفته است. جزییات 

وضعیت زیرساخت های حمل و نقلی کشور ما بر اساس این گزارش به شرح زیر است:

• کیفیت جاده ها با امتیاز 4,1 در رتبه 66
• کیفیت زیرساخت های ریلی با امتیاز 3,5 در رتبه 46

• کیفیت زیرساخت های بندری با امتیاز 4,1 در رتبه 79 و
• کیفیت زیرساخت های هوائی با رتبه 3,3 در جایگاه 122 رتبه بندی شده است. 

در ادامه به 12 شاخص در مورد ایران را به تفصیل در جداول جداگانه ای پرداخته ایم که از نظرتان 
می گذرد. اما شاید این سوال برایتان پیش آید که این گزارش چه زمانی و به چه منظوری منتشر 
می شود؟!   زمانیکه اقتصاد جهان دستخوش تغییرات مهمی می شود گزارشی مبنی بر رقابت پذیری 
اقتصادی در سطح جهانی منتشر می شود. عواملی نظیر بحران های  مالی جهانی و پیشرفت های 
متعاقب آن در اقتصادهای نوظهور جهان تاثیرگذار هستند و باعث انتشار گزارش هایی از این دست 
می شوند. چنین گزارش هایی باعث تسریع در تحوالت موجود اقتصاد اصلی می شوند و به عاملی 
تبدیل می شوند برای تحریک رشد با این وجود، اگرچه چشم اندازهای اقتصادهای جهانی امسال 
بسیار مثبت تر از گزارش های منتشر شده سال گذشته به نظر می رسد، اما این رشد در بسیاری از 
اقتصادهای نوظهور روند کندی داشته در حالیکه اقتصادهای پیشرفته در اروپا و سایر کشورها به 

کشمکش خود ادامه می دهند. 
بیش از سه دهه است که مجمع جهانی اقتصاد نقش تسهیل کننده ای را با ارزیابی دقیق امکانات 
تولیدی کشورهای مختلف در سراسر جهان ایفا کرده است. این گزارش بیشتر به درک عوامل کلیدی 

که عامل تعیین کننده ای در رشد اقتصادی هستند می پردازد.
بر همین اساس مجمع جهانی اقتصاد با جمع آوری فعالیت های خصوصی-عمومی که مفید واقع 
شدن آنها در افزایش رقابت پذیری در کشورهای سراسر جهان به اثبات رسیده است تالش های خود 
را ادامه خواهند داد. عالوه بر این ها، رهبران سیاسی به همان اندازه که به کیفیت اهمیت می دهند 

به کمیت نیز بها می دهند. 

ان يری  اب  ار ر
گزارش
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ا ا و هاد يار او سازمان  ه ارزشم رت

14,365( حقو مالکیت

22,8122( حفاظت از مالکیت فکری

33,275( تنو صندو های عمومی در بودجه دولتی

43,347(اعتماد عمومی به سیاست مداران

یرمتعارف 53,873( رشوه و پرداخت های 

ایی 63,773( استقالل ق

73,452( جانب داری در تصمیمات مقامات دولتی

83,274( اتالف هزینه ها در دولت 

92,8123( تکالیف ناشی از مقررات دولتی

103,491( کارایی نظام حقوقی در حل وفصل اختالفات

112,7124( کارایی نظام حقوقی در به چالش کشیدن مقررات

123,5131( شفافیت سیاست گذاری دولتی

13( هزینه های اقتصادی مربوط به پیشگیری از 
تروریسم

4,6117

144,294( هزینه های اقتصادی مربوط به جرایم و خشونت ها

154,4105( جرایم سازماندهی شده

164,366( میزان اتکا به خدمات پلیس

173,882( رفتار مبتنی بر اخال شرکت ها

184,0105( قدرت استانداردهای حسابرسی و گزارش گیری

194,0119( کارایی هیات مدیره

203,7104( حمایت از منافع سهامداران خرد

213,7123( قدرت حمایت از سهامداران خرد

يار دو زيرسا هارزشم رت

ورت كل ا به  ي زيرسا   كي

ا ي جاده   كي

ا ريل  ي زيرسا   كي

ا بندر ي زيرسا   كي

53,3122( کیفیت زیرساخت های حمل ونقل هوایی

6261,156( تعداد صندلی موجود در خطوط هوایی )میلیون کیلومتر در هفته(

75,351( کیفیت تامین بر

876,9117( تعداد خ های تلفن  همراه واگذار شده به ازای هر 100 نفر

938,028( خطوط تلفن ثابت به ازای هر 100 نفر

م و آموزش ابتداي هار س يار  هارزشم رت

16,281( تاثیر اقتصادی ناشی از بیماری ماالریا

22,985( ابتال به ماالریا

35,763( تاثیر اقتصادی ناشی از سل

421,047( ابتال به بیماری سل

55,572( تاثیر اقتصادی ناشی از بیماری ایدز

60,2045( شیو ایدز

721,193( مر و میر کودکان

873,087( امید به زندگی

94,065( کیفیت آموزش ابتدایی

1099,86( ثبت نام در دوره ابتدایی

ا   ت  ي نج آموزش و تح يار  هارزشم رت

185,781( ثبت نام در مقطع دبیرستان

248,652( ثبت نام در موسسات آموزش عالی

33,2103( کیفیت سیستم آموزشی

44,640( کیفیت آموزش ریاضی و علوم

53,895( کیفیت دانشکده های مدیریت

62,7126( دسترسی به اینترنت در دانشکده ها

وهش و آموزش 74,082( در دسترس بودن خدمات مربوط به پ

83,0141( میزان آموزش کارکنان

ن اد ك يار سو محيط اقت هارزش م رت

2,362-1( تعادل بودجه دولتی

235,015( پس انداز ناخالص ملی

330,6148( تورم

410,79( بدهی کلی دولت

524,5118( رتبه  اعتباری کشور
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يار  كارآمد بازار كاال هارزشم رت

14,3121( شدت رقابت  محلی

23,867( میزان تسل بازار

34,173( کارایی سیاست ضد انحصاری

43,595( تاثیر مالیات بر مشو های سرمایه گذاری

544,198( نر مالیات کلی

6774( تعداد مراحل برای ثبت یک شرکت

71363( مدت زمان الزم برای ثبت یک شرکت

83,4114( هزینه های ناشی از سیاست کشاورزی

93,9113( عمومیت داشتن تجاری

1026,6147( تعرفه های تجاری

112,2148( عمومیت داشتن مالکیت خارجی

123,2136( تاثیر اقتصادی قوانین  و مقررات بر سرمایه گذاری 

133,5103( تکالیف اداری در فرایندهای گمرکی

1416,2147( واردات به عنوان درصدی از تولید ناخالص داخلی

153,9122( درجه مشتری مداری

163,656( خبره بودن خریدار

ت كارآمد بازار يرو كار يار  هارزشم رت

13,7128( همکاری در رواب کارفرما-کارمند 

23,6138( انعطاف پذیری در تعیین حقو

33,4109( شیوه استخدام و اخرا

423,1108( هزینه  مازاد 

53,582( تاثیر مالیات بر انگیزه  کار کردن

63,1130( میزان پرداخت و بهره وری 

73,4127( اتکا به مدیریت حرفه ای 

82,3131( ظرفیت کشور برای حف نیروی کار مستعد 

91,8145( ظرفیت کشور برای جذ نیروی کارمستعد

ل به مردان 100,23147( نسبت زنان شا

يار دوازد ابتكار هارزشم رت

13,485( ظرفیت نوآوری 

24,243( کیفیت موسسات تحقیقات علمی 

32,7110( شرکت هایی که بر روی تحقیق و توسعه متمرکزند 

43,390( همکاری صنعت و دانشگاه در تحقیق و توسعه 

53,573( تامین محصوالت برخوردار از فناوری پیشرفته از طرف دولت 

64,637( در دسترس بودن دانشمندان و مهندسان 

7( تعداد درخواست های مرتب با موافقت نامه همکاری بین المللی 
در خصوص امتیاز انحصاری 

0,1107

يار يازد مهارت تجارت هارزشم رت

14,857( کمیت عرضه کنندگان محلی

23,6128( کیفیت عرضه کنندگان محلی

33,499( وضعیت توسعه خوشه

43,0116( ماهیت مزیت رقابتی 

53,2112( گستره زنجیره ارزش

64,434( میزان کنترل بر توزیع بین المللی

73,680( خبره بودن در روند تولید

83,4120( میزان بازاریابی

93,1131( تمایل برای تفوی اختیار و قدرت

يك و يار ه آماد تكنو هارزشم رت

14,0121( در دسترس بودن تکنولوژی های روز

24,0120( جذ تکنولوژی در سطح بنگاه

33,8123( سرمایه گذاری مستقیم خارجی و انتقال تکنولوژی

426,098( درصد افرادی که از اینترنت استفاده می کنند 

54,185( درصد افرادی که از اینترنت با پهنای باند ثابت استفاده می کنند

63,8122( پهنای باند اینترنت 

70,0136( دسترسی افراد به اینترنت همراه 

دازه بازار يار د ا هارزشم رت

15,018( شاخص اندازه بازار داخلی

25,625( شاخص اندازه بازار خارجی

3999,217( تولید ناخالص داخلی )برابری قدرت خرید(

428,1103(  صادرات به عنوان درصدی از تولید ناخالص داخلی

ه بازار ما ت توس يار  هارزشم رت

13,1137( در دسترس بودن خدمات مالی

23,1135( توانایی دریافت خدمات مالی 

33,286( تامین سرمایه از طریق بازار سهام محلی 

41,5148( سهولت دسترسی به وام

51,8139( در دسترس بودن منابع مالی برای سرمایه گذاری های خطرپذیر

64,1121( سالمت مالی بانک ها 

73,982( مقررات حاکم بر تبادل وثایق

84101( شاخص حقو قانونی
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P a s s e n g e r  T r a n s p o r t a t i o n  
D e v e l o p m e n t  i n  L e n g e  P o r t ,  
U s i n g  S W O T  M e t h o d

T h i s  a r t i c l e  h a s  d o n e  w i t h  t h e  p u r p o s e  o f  r e s e a r c h i n g  
a m o n g  t o u r i s m  C a p a c i t i e s  a n d  c o m p l e t i n g  t h e  b e s t  
s t r a t e g i e s  f o r  s h o w i n g  a  g o o d  p e r f o r m a n c e  o n  m a r i n e  
t r a n s p o r t a t i o n  p a s s e n g e r s  o f  i n  c i t y  o f  B a n d a r  -  E -  L e n g e h .  
D u e  t o  h a v i n g  t h e  s h o r t e s t  d i s t a n c e  o f  s e a s h o r e  t o  U n i t e d  
A r a b i c  E m i r a t e s  a n d  s p e c i a l l y  c i t y  o f   D u b a i  a n d  h i g h  
a m o u n t  o f  r e g i o n a l   p o t e n t i a l  a n d  a l s o  h i s t o r i c a l  r e p u t a t i o n  ,  
B a n d a r  - E -  L e n g e h  c o u l d  b e  o n e  o f  t h e  b e s t  i n  t h e  t o u r i s m  
i n d u s t r y  i n  I r a n .  
A l s o  t h i s  c i t y  h a v e  m u l t i  -  f a c i l i t i e s  f o r  a t t r a c t i n g  v i s i t o r  a n d  
t o u r i s t s  s u c h  a s  o r i g i n a l  a n d  b e a u t i f u l  b e a c h e s ,  n a t u r a l  a n d  
h i s t o r i c a l  a t t r a c t i o n s  (  s u c h  a s  L a s h t a n  C a s t l e ,  F e k r i  
E d i f i c e , M a l e k  -  e b n e  A b b a s  ( A l i )  M o s q u e s  a n d  T o w e r ,  . . .  )  ,  
c l e a n  s e a  …  .

I n  o r d e r  t o  e x p o s u r i n g  m a n a g i n g  s o l u t i o n  i n  t h i s  a r t i c l e ,  w e  
u s e d  S W O T  M e t h o d  ( S t r e n g t h ,  W e a k n e s s ,  O p p o r t u n i t i e s ,  
a n d  T h r e a t s )  a n d  r e s u l t s  a r e  s h o w e d  i n  E F E  (  E x t e r n a l  
F a c t o r  E v a l u a t i o n  )   &  I F E  (  I n t e r n a l  F a c t o r  E v a l u a t i o n  )  
m a t r i x  c h a r t s  i n  t h i s  p a r t  d e t e r m i n e d  a l l  i n t e r n a l  a n d  e x t e r n a l  
f a c t o r  w h i c h  t h e  m a r i n e  t r a n s p o r t a t i o n  p a s s e n g e r s  f i g u r e .  
w h e n  d r a w  t h e  c i t y ’ s  p o s i t i o n  i t ’ s  s h o w e d  w h i c h  w e  a r e  a t  
W O  p o s i t i o n  .  
F o r  f i n a l  a n a l y s i s ,  r e s u l t  h a s  s h o w e d  i n  Q S P M  ( Q u a n t i t a t i v e  
S t r a t e g i c  P l a n n i n g  M a t r i x )  m a t r i x  c h a r t .  a t  t h i s  c h a r t  w e  
u s e d  i n t e r n a l  a n d  e x t e r n a l  f a c t o r s  a n d  t h e  s t r a t e g i e s  i n  W O  
a r e a  a n d  i t  s h o w s  t h a t  s t r a t e g y  W O 4  w i t h  p o i n t  o f  5 . 5 2  t h a t  
i s  e n c o u r a g i n g  t h e  p r e v e n t  s e c t o r  t o  e s t a b l i s h  r e c r e a t i o n a l  
p l a c e s  i n  t h e  s e a  a n d  s h o r e   i s  t h e  f i r s t  a n d  b e s t  s t r a t e g y .  

• Mohammad zeraatkar Moghdam
• Esmaeel Makizadeh
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In a quite innovative initiative, the port expert of Bandar Abbas 
port managed to unload a reactor with a total weight of 700 tons 
without using any crane within one hour registering a new record 
in this respect. 
Despite the sanctions inflicted on the Iranian maritime 
transportation industry, Iranian experts succeed to bypass the 
sanction through a completely innovative method.
As Mr. Jahrominejad, the Head of Port Affairs Office, explained 
the operation, this reactor was firstly carried to Jebel Ali port 
(UAE) and then was taken to Bandar Abbas port by being loaded 
on a barge using the appropriate equipment. In Bandar Abbas 
port the experts drew a sophisticated plan for unloading the 

U n l o a d i n g  o f  a  7 0 0 - t o n  R e a c t o r  
w i t h o u t  U s i n g  a n y  C r a n e  i n  t h e  
B a n d a r  A b b a s  P o r t

reactor”. As per the precise calculations, October 23rd at 14:00 when 
the tide was in its full stability, the plan was carefully carried out. At 
the outset of the operation, two trucks were used for maintaining the 
balance of the barge and then its ballast water was evacuated making 
the barge leveled with the berth. In this situation, the ground was 
prepared for unloading the reactor without using crane with 
complete safety. 
This plan was designed by team made up of 30 experts from the 
Bandar Port Authority and the private sector. 
Three years ago a similar operation was carried out in which a 
shipment with a total weigh of 480 tons was unloaded. This latest 
operation increased the record up 700 tons, Mr. Jahrominezhad said. 
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Marine accidents, particularly those involving 
pollution and large fatalities, bring into 
question the safety of shipping and the quality 
of ships and their crews. Whether or not such 
questions are justified, it is marine accidents 
that provide a poor image of the industry and 
attract considerable attention. Incidents that 
particularly attract attention are those resulting 
in the loss of life, pollution of the environment, 
and the loss of ship and/or cargo. People have 
a tendency to focus on the consequences of an 
accident rather than its root causes, Kristiansen 
S, (2005), so MCDM could be improved to 
find the root cause elements by providing 
more precise decision parameters.  
Marine Accident investigation 
multidimensional and complex , so this study 

aimed to provide a systematic approach to 
determining the degree of the most influential 
parameters (dimensions) in accident 
occurrence in order to improve marine safety 
in the direction of good governance. In this 
paper, two-phase procedures are proposed. 
The first stage utilizes the fuzzy Delphi 
method (FDM) to determine the critical 
factors of Marine Accident Investigation by 
interviewing the pertinent authorities. In the 
second stage, the fuzzy analytic hierarchy 
process (FAHP) is applied to pair fuzzy 
numbers as measurable indices and finally to 
rank by degree each influential criterion 
within accident investigation. This study 
considers two models each with 1 goal, 4 
aspects, and criteria (parameters) and 

establishes a ranking model that allows 
decision-makers to assess the prior ordering 
of reasons and sort by the most effective 
parameters involved in marine accident 
occurrence.
The five most effective criteria in Model 1 
respectively, are as follows:
(A) Duties related to people’s abilities (B) 
Sleeping and its quality (C) Ability, skills, and 
knowledge of workers (D) The maintaining 
condition of ship’ equipments (E) Behaviour 
when accident occurred. 
 The five most effective criteria in Model 2 
respectively, are as follows:
(A) Work stress and pressure (B) Lack of 
training (C) Mental and physical fatigue (D) 
Panic and fearing (E) Overwork duties.

The supply chain includes all activities associated with flow of products 
and services ,from the raw material stage to the product stage which use 
by consumer. The recent evolutionary in the world has brought much 
attention to the vulnerabilities of supply chain. The role of transport 
system, particular maritime transportation is very important. The ports 
as key points in maritime transportation are an important role in supply 
chain. It obviously that port with high productivity cause high speed in 
cargo handling and with reduce in cost transportation play main role in 
supply chain. Changes in duties at ports in recent help to improvement 

of supply chain. This paper analyzes the port supply chain management 
(PSCM) and the other issues affecting supply chain in different levels 
, institutional ,management policies and operational actions. In addition 
problems in port supply chain (psc) in three different levels and the 
actions for improvement of port supply chain examined and were 
studied model of port logistics and the comparison of port logistics 
development models. The paper can be presentation of solutions and 
key point for increase resilience of ports and upgrade of role ports in 
supply chain .
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F i r s t  o f  a l l  I  c o m m e m o r a t e  t h e  m e m o r y  o f  t h e  f o u n d e r  o f  t h e  
I s l a m i c  R e p u b l i c  o f  I r a n  a n d  o u r  m a r t y r s  a n d  w i s h  t h e  s u c c e s s  
f o r  o u r  c o u n t r y  u n d e r  t h e  g u i d a n c e  o f  S u p r e m e  L e a d e r  a n d  I  
w h i s h  t o  c o n g r a t u l a t e  t h e  P a s s i v e  D e f e n s e  W e e k .  
I n  v i e w  o f  t h e  g e o g r a p h i c a l  l o c a t i o n  o f  I r a n ,  g i v i n g  d u e  
c o n s i d e r a t i o n  t o  t h e  i s s u e  o f  p a s s i v e  d e f e n s e  i s  i n e v i t a b l e .  I n  
t h e  l i g h t  o f  t h e  f a c t  t h a t  s u s t a i n a b l e  d e v e l o p m e n t  w i l l  n o t  b e  
a c h i e v e d  i n  t h e  a b s e n c e  o f  s e c u r i t y ,  i d e n t i f i c a t i o n  o f  t h e  t h r e a t s  
a n d  v u l n e r a b i l i t i e s  a s  w e l l  a s  i n c r e a s i n g  t h e  d é t e n t e  c a p a b i l i t i e s  
i s  o f  p a r a m o u n t  i m p o r t a n c e .   
P a s s i v e  d e f e n s e  i s  c o m p l e m e n t a r y  t o  t h e  a c t i v e  d e f e n s e  a n d  
a n  e f f e c t i v e  e l e m e n t  i n  e n h a n c i n g  t h e  n a t i o n a l  d e f e n s i v e  
c a p a b i l i t y  w h i c h  c a n  l o w e r  t h e  p o s s i b l e  d a m a g e s  t o  t h e  
s t r a t e g i c  a n d  v i t a l  c e n t e r s  a n d  s i t e s .  P a s s i v e  d e f e n s e  i n v o l v e s  
m e a s u r e s  u n d e r t a k e n  i n  d e s i g n i n g  a n d  i m p l e m e n t a t i o n  o f  t h e  
p r o j e c t s  w i t h  a  v i e w  t o  e n h a n c e  t h e  d e f e n s i v e  c a p a b i l i t i e s  i n  a  
s y s t e m a t i c  a p p r o a c h  u s i n g  m i n i m i z e d  h u m a n  r e s o u r c e s  
l e a d i n g  t o  d e c r e a s e d  d a m a g e s  a n d  i m p l i c a t i o n s  o f  p o s s i b l e  
c r i s i s  a n d  r e n o v a t i o n  w i t h  l o w e r  c o s t  a n d  s h o r t e r  t i m e .  

F o r m a t i o n  o f  t h e  c r i s i s  M a n a g e m e n t  a n d  P a s s i v e  D e f e n s e  
D e p a r t m e n t ,  h o l d i n g  t r a i n i n g  c o u r s e s  w i t h  t h e  t h e m e  o f  
p a s s i v e  d e f e n s e  i n  P M O ’ s  h e a d q u a r t e r s  a n d  t h e  p o r t s ,  
c o n d u c t i n g  s t u d i e s  r e g a r d i n g  t h e  p a s s i v e  d e f e n s e  i n  B a n d a r  
I m a m  K h o m e i n i  p o r t  a n d  B a n d a r  A b b a s  a n d  C h a b a h a r  p o r t  
a r e  a m o n g  t h e  m e a s u r e s  c o n d u c t e d  b y  t h e  P M O  i n  t h i s  
r e s p e c t .  L i k e w i s e ,  p l a n n i n g  e x e r c i s e s  o f  p a s s i v e  d e f e n s e  i n  
C h a b a h a r  p o r t  i n  c o o p e r a t i o n  w i t h  t h e  N a t i o n a l  P a s s i v e  
d e f e n s e  O r g a n i z a t i o n  a n d  c o n d u c t i n g  c o m p r e h e n s i v e  s t u d i e s  
i n  B a n d a r  A b b a s  a n d  B a n d a r  I m a m  K h o m e i n i  p o r t  a r e  u n d e r  
c o n s i d e r a t i o n .  
I n  c o n c l u s i o n ,  n o t i n g  t h e  g u i d a n c e  o f  t h e  S u p r e m e  L e a d e r :  
“ P a s s i v e  D e f e n s e  s h o u l d  r i s e  l i k e  a  f l a m e ”  I  r e n e w  m y  
c o n g r a t u l a t i o n  o n  t h e  P a s s i v e  D e f e n s e  W e e k  a n d  w i t h  t h e  
s l o g a n  o f  P a s s i v e  “ D e f e n s e  a s  a  p r i n c i p l e  f o r e v e r ”  a n d  w i s h  
s u c c e s s  o f  a l l  t h o s e  p r o v i d i n g  t h e i r  v a l u a b l e  s e r v i c e s  t o  o u r  
c o u n t r y .  

S e y e d  A t a o l l a h  S a d r
D e p u t y  M i n i s t e r  a n d  M a n a g i n g  D i r e c t o r  o f  t h e  P M O

T h e  M e s s a g e  o f  t h e  P M O ’ s  
M a n a g i n g  D i r e c t o r  o n  t h e  
P a s s i v e  D e f e n s e  W e e k
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P o l i c i e s  I n s t r u c t e d  b y  t h e  S u p r e m e  L e a d e r  
R e g a r d i n g   t h e  P a s s i v e  D e f e n s e

Insisting on the Passive Defense which involves a group of measures resulting in 
increased defensive capability, decreased vulnerability, continued necessary 
activities, enhanced national persistence and facilitated crisis management in 
response to the threats and possible military attack of the enemy.
Observing the principles and standards of the passive defense such as choosing safe 
sites, camouflage, hiding, making the crowed places safe and conducting 
developmental programs.
Categorizing the important and sensitive sites, places and facilities and reconsidering 
of the categorized places where necessary.
Drawing and implementation of passive defense plans (on a cost-benefit basis) in 
terms of militarily important sites and places until the end of the Sixth Economic 
Development Plan
Development of the Passive Defense Master Plan for responding to the possible 
chemical, nuclear and biological strikes
Making the communication and transportation infrastructures dual or multipurpose 
for passive defense purposes.
Planning for providing general trainings in respect of application of passive defense 
principles in private and public sector and development of researches on passive 
defense.
Observing the confidentiality of information relating to the passive defense.
Banning the establishment of the high-risk facilities in densely populated areas and 
taking such facilities out of populated cities and taking required safety arrangements 
for those facilities the existence of which is necessary in populated areas and also 
preventing the establishment of populated areas in the vicinity of the high-risk 
facilities.
Supporting the industries related to the passive defense with a special focus of 
domestic production
Development of principles and instructions for dealing with the software and 
electronic threats and other new threats of the enemy with the aim of preserving the 
communication and computerized systems. 
Establishment or designation of a governmental body for development and 
formulation and planning of the rules, regulations and standards of the passive 
defense and submitting to the authorities concerned for approval. 
Devising necessary mechanisms for development of safety joint plans in the areas 
of passive defense and unexpected incidents for improving coordination and 
minimizing costs.
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we were the most abject and the most egregious people of the world.
What we look for in organizational excellence is certainly routed in informed leadership, careful selection of strategies, 
and excellence use of human resources to achieve higher objectives which are clearly reflected in Ashura Management 
System.
Every organization – regardless of its type, size, structure, maturity or success in achieving its organizational objectives 
– needs to evaluate and measure its success in achieving its objectives and business strategies. Accelerated process of 
economic, social, and technological development (both in national and international level) has led to organizational 
un-sustainability; and due to the disability of organizations in coordination with these developments, many international 
organizations have faced with the danger of collapse and destruction. Therefore, the main managing challenge of 
organizations is to achieve the organizational sustainability and to move toward the improvement and excellence. In 
this regard, two-way and interactive effect of organizational excellence and organizational sustainability on each other 
should be considered. In the other word, it could be said that it is necessary to move towards improvement and excellence 
to achieve organizational sustainability; therefore, achieving organizational excellence will lead to achieving 
organizational sustainability.
Certainly, being a leading organization requires a positive change in organizational level and such a change requires 
the innovation, creativity and responsibility of all personnel. 
 It is obvious that human resources are the basis for all above-mentioned issues. Therefore, organizational personnel 
that meet all above-mentioned requirements are the key factor of organizational excellence and sustainability. Such 
employees are motivated and responsible and at the same time, they have required knowledge and academic skills.
We must understand it is not easy to achieve organizational growth and excellence. An excellence organization is a 
leading one both from performance and outcome standpoints. PMO also is used these models for planning, moving 
towards leadership, and evaluating its leadership. It is obvious that achieving excellence requires providing necessary 
infrastructures for organizational excellence and it is necessary first to find organizational problems using fault finding 

process and then take the first step in the path of excellence by defining improvement projects.
Leadership of an organization is a continuous process that begins with planning and goal setting and will 

be continued with ongoing assessment of predetermined objectives, deficiencies, and shortcomings 
and then will be finalized by doing necessary modifications, removing barriers, and focusing 

on strengths. 
It is hoped that organizational excellence model provides a suitable framework 

for organizational management in a competitive environment and allows 
managers to provide necessary infrastructures for organizational 

excellence, and at the same time enables them to find the strengths 
and put the continuous improvement in their agenda by 

continuous evaluation of their organizations.

Mohammad Reza Emami

Editorial
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These days are a reminder of the highest level 
of excellence and the most precise form of 
evolution. Battle of Karbala is the best model of 
the organizational excellence in the history and 
epic-makers of Ashura are the best evolved 
human-pattern and the best quality model. 
Some of the most important features of battle of 
Karbala include having the best ideal model of 
leadership, using the best strategies, choosing 
the shortest path to human capital development, 
minimizing the time to achieve the higher goals, 
and choosing the best method of compensation 
for services which is Devine Proximity.
Peace be upon Imam Hussein; Praise for the 
holy land of Karbala which is more sacred and 
more blessings that the heaven; Praise for 
Karbala, the university of honor, wisdom, and 
liberty, a holy land where the shining sun of love 
and eternal guide for all nations to move toward 
bliss and perfection – Imam Hussein (Peace 
Upon Him) - is buried.
Peace upon the righteous champions and 
conversant people who sacrificed all their 
belongings to join Imam Hussein (Peace Upon 
Him) in the scorching desert of Karbala and 
were martyred with dreadful wounds and 
spears and any wounds on their holy bodies 
became a perpetual sneer at blasphemers.  
Praise for Alqameh which is ashmed of thirsty 
lips of friends of Allah and forced to endure this 
great and endless sorrow forever. 
Peace upon holy bodies, brilliant heads, severed 
hands, and burnt tents. Peace upon the martyrs 
of Karbala. Peace upon Zainab (AS), the true 
messenger of Karbala who had completed the 
mission of martyrs of Karbala.
If there was no Ali Akbar, Ali Asqar, Qasim, 
Habib, and Zeinab (Peace Upon them), today 
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