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سال نو رب تمامی ردیادالن مبارک باد
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سال بیست و نهم، پیاپی 207  - اسفند ماه  1392ماهنامه علمی، تحقیقاتی

قابل توجه خوانندگان محترم:
ماهنامه در ویرایش، تلخیص، درج یا رد مطالب آزاد است.

دیدگاه نویسندگان لزوماً نظر ماهنامه نبوده و مسئولیت حفظ حقوق مالکیت 
فکری و معنوی بر عهده مولفان می باشد.

عالقه مندان جهت آگاهی از نحوه پذیرش و چارچوب مقاالت مورد پذیرش 
ماهنامه به نشانی اینترنتی bandarvadarya.pmo.ir  مراجعه نمایند.

رئیس جمهور در جمع مردم بندرعباس: 

اقتصاد هرمزگان با توسعه ظرفیت های بندری و 
دریایی متحول خواهد شد

رئیس جمهور در سفر به بندر عباس اعالم کرد: اقتصاد استان هرمزگان با توسعه 
ظرفیت های بنادر تجاری و همچنین بخش های دریایی طی دولت یازدهم، 

به طور کامل متحول خواهد شد.
به گزارش روابط عمومی اداره کل بنادرو دریانوردی هرمزگان، دکتر حسن روحانی 
در جمع پر شور مردم بندرعباس در ورزشگاه تختی این شهر اظهار کرد: جمهوری 
اسالمی ایران در شرایطی است که همه باید خودمان را برای یک تحول بزرگ در 

اقتصاد کشور، در مسائل سیاسی و فرهنگی و در سیاست خارجی آماده کنیم.
رییس جمهور با اشاره به ابالغ سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی از سوی مقام 
معظم رهبری گفت:  کامال خود را آماده کرده ایم تا این سیاست ها را جامه عمل 

بپوشانیم .
روحانی افزود: در این سیاست ها اقتصاد ما بر مبنای علم و فناوری خواهد بود، 
اقتصادی دانش بنیان که این سیاست باید مسیر صادرات برای کاالهای ایرانی 
کند. طبق این سیاست بخش های فرآورده های نفتی، پاالیش و  را تسهیل 
صنعت باید توسعه یابد که پیگیری این سیاست، مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ما 

را برای فعالیت  و سرمایه گذاری بیشتر اقتصادی آماده می کند .
رئیس جمهور خاطرنشان کرد: شرایط ما امروز به گونه  ای است که همه بازرگانان 

و سرمایه گذاران جهان، مسیر ایران را انتخاب کرده اند.
برداشته شدن بخشی از تحریم ها در صنعت حمل و نقل دریایی وکشتی سازی 
اقتصاد  مسیر  که  را  ظالمانه  و  نابحق  زنجیرهای  باید  اینکه  بیان  با  روحانی 
مسئله  در  مهم  قدم  اولین  کرد:  تصریح  کنیم،  پاره  بودند  بسته  کشورمان 

خودروسازی و حمل ونقل دریایی و بیمه و در بخشی از مسائل اقتصادی بخش 
از تحریم ها برداشته شده است.

نخواهیم  نشینی  عقب  ایران  ملت  حقوق  از  قدمی  اینکه  بیان  با  روحانی 
کرد: تمامی حقوق مردم عزیز ما از جمله  کرد، خطاب به مردم خاطرنشان 
که نابحق  حقوق هسته ای محفوظ خواهد ماند. ما می خواهیم آن حقوق 
کنند، حق صادرات، تجارت، مبادالت پولی  می خواستند از ملت ما سلب 
که با حمایت شما  کنیم  و مالی، حقوق توسعه برای ملت ایران را تثبیت 

ممکن خواهد شد.
کرات نهایی با قدرتهای بزرگ برای  رئیس جمهور با بیان این مطلب که مذا
که به ناحق در مورد ما اعمال  حل مسائل هسته ای و همه تحریم های 
انجام شد و  کرات به خوبی  گفت: دور اول مذا ادامه خواهد یافت،  شده 
کرات تا پیروزی نهایی مردم ایران و احقاق حقوق ملت ایران انجام  این مذا

می شود.
رئیس جمهور در بخش دیگری از سخنان خود بر تقدم اشتغال بومیان در هر 
کید کرد و گفت: همزمان باید وسیله تخصص و اشتغال مردم بومی  استان تا

آن منطقه آماده شود.
اتخاذ تصمیمات مهم برای صنعت حمل و نقل دریایی هرمزگان

به گزارش روابط عمومی اداره کل بنادرو دریانوردی هرمزگان، روحانی یکی از 
اهداف دولت تدبیر وامید را شکوفایی سواحل جنوب خلیج فارس و دریای 
عمان دانست و گفت: در این سفر برای توسعه صنعت حمل و نقل دریایی، 

فوالد و کشتی سازی هرمزگان تصمیمات مهمی گرفته می شود.
کرد: دولت در قدم های بعدی برای بیمه سالمت و همچنین  وی اضافه 

امنیت غذایی اقشار آسیب پذیر جامعه تالش بیشتری خواهد کرد.
کید بر ضرورت احیای سواحل استان هرمزگان به ویژه  رئیس جمهور با تا
آینده  ای نزدیک به بندری مهم در  کرد: جاسک در  بیان  سواحل مکران 

کشورهای عراق، آذربایجان، ترکمنستان و حتی مصر به عنوان  ح اولیه  در طر

گرفته شده اند. ولی با توجه به حجم  گاز این خط لوله در نظر  کنندگان  تامین 
دارای  کشور  اولین  به عنوان  ایران  ویژه  موقعیت  و  مذکور  کشورهای  ذخایر 
حتی  بود.  خواهد  محتمل  پروژه  این  در  ایران  حضور  جهان  گازی  ذخایر 
از طریق  گاز  پیشنهاد سوآپ  این خط  به  گاز خود  انتقال  برای  ترکمنستان 
مناقشات  حل  به  بستگی  فوق  احتماالت  کلیه  است.  کرده  ح  مطر را  ایران 
منابع  توسعه  درصورت  اینکه  ضمن  داشت.  خواهد  غرب  و  ایران  سیاسی 
تنهایی  به  بود  خواهد  قادر  ایران  الزم،  زیرساخت های  ایجاد  و  ایران  گازی 
گاز طبیعی از طریق خط لوله  تامین کننده بخش بزرگی از نیاز انرژی اروپا به 
گاز از پیوستن ایران به خط  باشد. ترکیه نیز با توجه به سود حاصل از ترانزیت 

کو حمایت می کند. لوله نوبا

کیلومتری مرز ایران و ترکیه و در داخل  نقطه فیزیکی شروع خط لوله در چند 
ک اتریش و موضعی به نام  ک ترکیه در ارزروم قرار دارد. نقطه پایانی آن در خا خا
کشور) ترکیه، بلغارستان،  ک 5  بوم گارتن است. این خط لوله قرار است از خا
که  گاز به بوم گارتن،  کند. درصورت وصل  رومانی، مجارستان و اتریش( عبور 
کثر  ا گاز جاری در این خط لوله به  گاز است، عمال  یک ترمینال اصلی توزیع 
گاز عبوری به بوم  بازارهای اروپایی خواهد رسید. در نهایت قرار است نیمی از 
کشورهای عبوری مصرف شود. طول این خط لوله 3300  گارتن برسد و بقیه در 
کیلومتر است که 2000 کیلومتر در ترکیه،400 کیلومتر در بلغارستان،460 کیلومتر 
از نظر  کیلومتر در اتریش است.  کیلومتردر مجارستان، 46     در رومانی،390 
گاز  که وابستگی این منطقه را به  کو از آن جهت اهمیت دارد  اروپا، خط لوله نوبا
گاز طبیعی  کافی بودن عرضه  کو،  روسیه کاهش می دهد. در مورد خط لوله نوبا
گاز  از اجرایی شدن پروژه ساخت خط لوله اهمیت دارد. منابع تامین  بیش 
که در این میان اجماعی در میان بسیاری از  کو هنوز محل مناقشه است  نوبا
گاز ایران برای  کو وجود دارد و آن خرید  کشورهای خواهان اجرایی شدن نوبا
گاز  کنندگان  کو است. اتحادیه اروپا در تالش است تا با تنوع بخشی تامین  نوبا

کاهش دهد. خود، وابستگی به روسیه را 

کو کشور ایران به عنوان بزرگترین تامین کننده بالقوه  در مورد تامین گاز خط لوله نوبا
کو بدون در نظر  گاز مطرح می شود. به همین خاطر دست یابی به ظرفیت کامل نوبا

گرفتن گاز صادراتی ایران میسر نخواهد بود ایران به منظور افزایش ظرفیت صادراتی 

خود قصد دارد تا تولید ساالنه گاز خود را افزایش دهد. در همین ارتباط کشور ایران 
تمایل خود را برای تخصیص مقداری از این ظرفیت افزوده تولید گاز را به خط لوله 
کو با وجود  کو اعالم کرده است. حضور و مشارکت ایران در تامین گاز خط لوله نوبا نوبا
تحریم های آمریکا علیه این کشور شکل پیچیده ای به خود گرفته است به نحوی 
کشورهای اروپایی را مجاب ساخته تا از ترس رویارویی با تحریم های احتمالی  که 
علیه خود، نسبت به انجام فعالیت های تجاری با ایران تمایل نشان ندهند. 
کو اعالم داشته، اما شرایطی  دولت آمریکا حمایت خود را از احداث خط لوله نوبا
که عدم حضور ایران در این پروژه  کرده است  را برای تضمین حمایت خود اعالم 
از عمده این شرایط به شمار می رود. البته به سبب آنکه میزان ذخایر اثبات شده 
گاز ایران چهار برابر کل ذخایر کشور های آسیای مرکزی است، چنین موضع گیری 
ایالت متحده در برابر ایران از نگاه اتحادیه اروپا چندان مناسب و معقوالنه به نظر 
کو،  کثر ظرفیت گاز نوبا نمی رسد، زیرا حتی در بلند مدت به دلیل دست یابی به حدا
گیرانه تا حد زیادی تخفیف می یابد. اخیرآ شرکت های  گیری سخت  این موضع 
کو  نوبا کنسرسیوم  عضو  دو  هر  وOMV(که   MOL( اتریش  و  مجارستان  انرژی 
کردستان واقع در شمال عراق به  گردان  می باشند، توافقنامه ای را با منطقه خود 
کو از طریق ترکیه  امضا رسانده اند تا بخشی از گاز تولیدی این منطقه به خط لوله نوبا
کردستان عراق می تواند از طریق خط لوله احداث شده در  گاز  انتقال داده شود. 
کو تزریق گردد. بر این اساس گاز تولیدی این منطقه برای  کردستان به خط لوله نوبا
کو کافی خواهد بود، اما حقیقت این است  تامین بخش عمده ای از کل ظرفیت نوبا

که این ذخیره گاز به مدت زیادی دوام نخواهد داشت. 

خط لوله نوباکو

به  خزر  دریای  منابع  از  را  طبیعی  گاز  است  قرار  که  است  لوله ای  خط   )Nabucco( کو  نوبا لوله  خط 
کند. هدف  گرجستان، ترکیه، بلغارستان، رومانی، مجارستان و اتریش منتقل  اروپا از طریق آذربایجان، 
کاهش وابستگی منابع تامین انرژی اروپا به روسیه می باشد. اغلب اعضای اتحادیه اروپا  اصلی از احداث این خط لوله 
 )South Stream( جنوبی  جریان  لوله  خط  پروژه  برای  رقیبی  لوله  خط  این  می کنند.  حمایت  پروژه  این  از  آمریکا  و 

روسیه خواهد بود.

 TOC Container Supply با توجه به برگزاری سمینار
Chain Middle East 2013 در آذر ماه 1392 در شهر 
دوبی و سخنرانی اینجانب به نمایندگی از سازمان 
خصوص  در  مذکور  سمینار  در  دریانوردی  بنادرو 
توانمندی ها و زیرساخت های دریایی و بنادر تجاری 
از صنایع  تا  آمد  کشورمان، فرصت مجددی پیش 
دریایی امارات متحده عربی طی 10 روز اقامت در آن 
کشور بازدیدهای مختلفی به عمل آورده و آشنایی 
بیشتری حاصل شود. هدف از تدوین نوشتار زیر نه 
تمجید و تعریف، بلکه بررسی امکان اجرای برخی از 
که با فرهنگ اصیل ایرانی و  کشورمان است  آنها در 

اقتصاد کشور عزیزمان ایران هم خوانی دارد.

گرامی  عالقمندان  و  محققان  که  است  ذکر  شایان 
توسعه  کتاب  به  می توانند  بیشتر  اطالعات  جهت 
دریامحور، مروری بر صنایع دریایی جهان مراجعه 

فرمایند.

1- در کشور عزیزمان ایران سه سازمان شامل گمرک، 
به صورت  تجاری  آزاد  مناطق  و  دریانوردی  و  بنادر 
گانه هستند؛ ولی در آن کشور این سه  مستقل و جدا
سازمان تحت یک مدیریت واحد هستند که از مزایای 
آن یکپارچگی در ساختار و جلوگیری از بخشی نگری و 
جزیره ای عمل کردن است؛ هر چند که احتماال این 

سیستم می تواند مضراتی نیز به همراه داشته باشد که 
جای بررسی بیشتر دارد.

که  2- مدیر بندر جبل علی به مدت 15 سال است 
بندر  که  نداشته؛ در صورتی  تغییری  و  ثابت مانده 
خود  به  مدیر   7 مذکور  مدت  طی  رجایی  شهید 
رجایی  شهید  بندر  مدیریت  عمر  متوسط  و  دیده 
موفقیت  رمز  تحلیل  و  تجزیه  در  است.  سال   2/5
موضوعات  از  مدیریت  ثبات  مباحث  سازمان ها، 

بسیار مهم است.

3- 80 خدمت گمرکی در بنادر دوبی براساس گمرک 
الکترونیکی )E-Custom( و دولت الکترونیکی انجام 
می پذیرد، به نحوی که تجار با ورود به درگاه اینترنتی 
ترخیص  و  گمرکی  مراحل   www.dubaitrade.ae
کانتینر را حتی قبل از پهلوگیری کشتی به بندر انجام 
می دهند. از این رو مشاهده می شود متوسط زمان 
ماندگاری کانتینر در بندر جبل علی 3 تا 7 روز و در بندر 
شهید رجایی قبال تا 60 روز هم داشته ایم و در حال 

حاضر حدودا 20 روز است.

و  است  جبل علی  بندر  پشتوانه  فرودگاه،  چهار   -4
مباحث لجستیکی قوی را در آن بندر شاهد هستیم. 
انتقال کاالها از روش دریایی به روش هوایی طی صرفا 
4 ساعت در نوع خود یک رکورد محسوب می شود. 

المکتوم دوبی است  فرودگاه  فرودگاه ها،  آن  از  یکی 
که ادعای بزرگترین  هاب مسافری و باری جهان را با 
خود یدک می کشد و فاز چهارم آن اواخر سال 2013 به 

بهره برداری رسید.
کشور و رشدهای  5- تعدد مناطق آزاد تجاری در آن 
که تحقیقات  زیاد آنها طی سال های اخیر می طلبد 
بیشتری در خصوص علل موفقیت آنها به عمل آمده 
کشورمان حتی االمکان اجرایی شود.  و نتایج آن در 
منطقه  همراه  به  جبل علی  بندر  است؛  به ذکر  الزم 
آزاد جبل علی )JAFZA( به میزان 25درصد در تولید 
امارات  دارند.  نقش  دوبی   )GDP( داخلی  ناخالص 
متحده عربی با جمعیت 5 میلیون و 300 هزار نفری 
که در رده 115 دنیا از  کیلومترمربع  و وسعت 83600 
 Free( آزاد تجاری  لحاظ پهناوری است، 15منطقه 
جمعیتش،  و  وسعت  به  نسبت  که  دارد   )Zone
تعداد مناطق آزاد آن قابل مالحظه بوده و به نحوی 
تجارت آزاد و آسان را در آن کشور نشان می دهد. این 
گزارش Doing Business 2013 بانک  کشور براساس 
از  کشور جهان  بین 185  رتبه 26 در  جهانی دارای 
لحاظ سهولت تجارت، مقررات زدایی و ساده بودن 
پروسه های تجاری و رویه های بندری و گمرکی است.

6- در دوبی چنانچه شخصی زباله ای را به داخل خور 

یایی از سفر به دوبی نکته در 30
بهزاد الصفی

کارشناس ارشد حمل و نقل دریایی

که دولت  از خانه تا راه، فکر می کنیم همه چیز در اختیار دولت است. در صورتی 

کاالیی  که  کسی  چیزی جز یک خدمتگزار و تنظیم کننده روابط و قواعد نیست. 
که من وظیفه اش را بر عهده خودم  تولید می کند، این شما مردم هستید. آنچه 
می دانم، ساختن و ساختن نیست. من باید شرایطی را فراهم کنم تا شما بسازید. 
که قدرت سازندگی بخش خصوصی به ابعاد مضاعف چندین برابر  من مطمئنم 
قدرت سازندگی دولت می باشد. می گویند ما چقدر توان سازندگی داریم و چقدر 
که  کنیم، این است  که ما می توانیم فراهم  کنیم؟ آنچه  قدرت داریم تا مدیریت 
بگوییم بخش خصوصی عزیز این دریا در اختیار شماست. دریا منقع ثروت است. 
هرگونه ثروتی در این دریا هست. از تجارت تا معادن، از منابع مختلف ما نباید مانع 
دسترسی شما به دریا شویم و نه تنها مانع نشویم، بلکه دسترسی شما را به دریا 
کنیم تا شما بتوانید در حوزه منابع و صنایع شیالت و چه در حوزه تجارت  تسهیل 
که تمام منابع یا آسمان  و چه در حوزه مسافری در دریا فعال شوید. ما می گوییم 
که باید راه دسترسی شما به  کنیم این است  که ما باید  کاری  متعلق به شماست. 
آسمان را فراهم کنیم و بگذاریم که شما و تمام بنگاه ها ازآسمان ایران کسب ثروت 
کنید و کسب دانش نمایید، چه در حوزه بار و چه در حوزه دانش و چه در صنعت، 
کنیم تا موجبات آسایش شهروندان تمام ایران شود. ما باید بگوییم  فضا را فراهم 
کوه ها و دشت ها تماما متعلق به مردم ایران  تمام این سرزمین و این جاده ها و 
کنید  کنیم تا شما بتوانید سرمایه گذاری و تجارت  است. ما باید فضایی را فراهم 
کنید. لذا تمام خواسته های من از همکارانم  کار مشغول  و با تولید، انسان ها را به 
که همواره پروژه های سرمایه پذیر را در اختیار شما قرار بدهند. من در  این است 
این  وزارت مسکن  در  به همکارانم  پیشنهادم  وزارت خانه هستم،  در  که  مدتی 
که اساسا 100درصد سرمایه گذاری باید در اختیار بخش خصوصی قرار بگیرد و  بود 
نه معادله 50-50 و تماما قدرت تعرفه گذاری و قیمت گذاری باید در اختیار بخش 

خصوصی باشد و نه در اختیار ما. آنچه که ما وظیفه داریم، استاندارد ایمن و وظیفه 
تنظیم روابط بین بخش خصوصی و دولتی است. بنابراین چه در حوزه ریل و چه 
در حوزه جاده، تمام فرصت های سرمایه گذاری در اختیار شماست. خیلی ساده به 
که شما در بخش  که ما ظرفیت و قدرت اینکه بتوانیم یک صدم آنچه  شما بگویم 

خصوصی بتوانید انجام بدهید را نداریم. اصال من ادعای این را ندارم که ما می توانیم 
با بخش خصوصی رقابت کنیم همچنانکه بنده در مجلس شورای اسالمی و برنامه 
کردم، من این را نه از روی صحبت و نه اینکه بخواهم عده ای را  اصل اعتماد عرض 
خوشحال کنم، می گویم. بالندگی اقتصاد ملی و افزایش قدرت رقابت اقتصاد ملی، 
گر  توسعه اقتصاد ملی، فقط و فقط بر بال بخش خصوصی استوار است و نه غیر. ا
دولت وظیفه ای دارد ایجاد یک فضای اعتماد است تا بخش خصوصی بتواند با 
اعتماد به فعالیت هایش ادامه بدهد. من وقتی از اقتصاد ملی صحبت می کنم، از 
یک اقتصاد بسته صحبت نمی کنم. من اعتقاد به اقتصاد جهانی دارم و معتقدم 
بنگاه های ایران باید در سطح جهان رقابت داشته باشند و من مطمئنم که ایرانی 
جماعت، همکاران ما و دانشجویان ما، صنعتگران ما، قدرت تولید و قدرت فعالیت 
که بتواند  و رقابت های تجاری و صنعتی را در جهان دارند. این وظیفه دولت است 
برای آنها در حوزه های اجتماعی، صنعتی، فرهنگی، امکانات الزم را برایشان فراهم 
که تمام اختیارات را در حد خودم برای شما  کند و من خودم را متعهد می دانم 
کنم و نیازهای شما را برآورده سازم. من از شما درخواست راه حل دارم. از  مهیا 
ابتدایی که مسوولیت وزارت خانه را بر عهده گرفتم، با انجمن های مختلف حرفه ای 
تماس گرفتم و جلسات متعددی را برگزار کردیم و به همه آنها ابالغ کردم که درهای 
که  وزارت خانه به روی شما باز است. شما به ما راهکار بدهید، شما از ما بخواهید 
از دولت دارید؟ در صنعت  و دریا چه خواسته هایی  ریل و حمل ونقل  در حوزه 
هواپیمایی، راه سازی و همچنین مسکن. مگر دولت چقدر ظرفیت دارد که بخواهد 
برای چندین میلیون نفر تصمیم گیری کند. اساسا اولین مفهوم آزادی این است که 
شهروندان ما آزاد باشند تا خانه و محیطی که معماری و روابط اجتماعی آنجا مورد 
عالقه شان است را برای زندگی خود انتخاب کنند. این تصور درستی نیست که دولت 

دیدگاه هایی که مبنای سیاست گذاری در حوزه 

از زمان پذیرش مسئولیت وزارت راه و شهرسازی توسط 
دکتر آخوندی، مجموعه دیدگاه هایی از سوی ایشان 

که در نوع خود  ح شده  در سخنرانی های مختلف مطر
از سوی دولت مردان جمهوری اسالمی ایران در طی 

دهه های اخیر کمنظیر بوده است. ماهنامه بندر و دریا 
کنونی  این فرصت را مغتنم شمرده و با توجه به شرایط 

اقتصاد کشور به ویژه در بخش های حمل و نقل، تحلیل، 
ارزیابی و نشر و توسعه این دیدگاه ها را ضروری برای 

توسعه کشور میداند.

اهمیت توسعه بندر چابهار و راه اندازی محور شرق برای دولت مردان کنونی 
که آقای سعید نژاد مدیر عامل سازمان بنادر  به اندازه ای مورد توجه بوده 
و دریانوردی، طرح توسعه بندر مذکور را در اولویت های نخست خود قرار 
داده است. بر همین اساس ماهنامه بندر و دریا مصاحبه ای اختصاصی با 
را جهت  کمیتی  این سازمان حا ایشان داشته و سیاست ها و تصمیمات 

گرامی به شرح ذیل جویا شده است. اطالع خوانندگان 

e  ،سیاسی عرصه  در  جایگاهی  چه  چابهار  جناب عالی  دیدگاه  از 
اثراتی  چه  چابهار  بندر  توسعه  و  است  برخوردار  اجتماعی  و  اقتصادی 

می تواند در رشد و رونق منطقه داشته باشد؟

بندرچابهار به عنوان یکی از مهمترین بنادر جنوبی کشور واقع در سواحل شمالی 
بازرگانی به  کاالهای  ترانزیت  از موقعیت ممتازی در زمینه  و  دریای عمان بوده 
کشور های حوزه آسیای میانه و افغانستان برخوردار می باشد. با توجه به مصوبه 
هیئت محترم وزیران در خصوص توسعه محور شرق کشور، این بندر از نقشی حیاتی 
کشور به ویژه استان سیستان و بلوچستان  در زمینه توسعه استان های شرقی 
برخوردار بوده و به عبارتی به عنوان »موتور محرکه توسعه محور شرق « معروف است. 

بندر  توسعه  به  نسبت  نظام  عالی  مسئولین  ویژه  نگاه  به  نظر  همچنین 
جایگاه  ارتقا  زمینه  در  برنقش آفرینی  عالوه  می تواند  بندر  این  چابهار؛ 
ترانشیپ در حوزه دریای  و  و نقل دریایی  ایران در حمل  جمهوری اسالمی 
نیز در توسعه  افغانستان؛ سهم به سزائی  ترانزیت به آسیای میانه و  عمان، 
کشور، افزایش اشتغال، ایجاد توسعه پایدار و  اجتماعی ناحیه جنوب شرقی 
کشور به واسطه توسعه رفاه و بهبود رونق  جذب سرریز جمعیتی سایر مناطق 

کشور به خود اختصاص دهد. اقتصادی در استان های شرقی 

e  توسعه بندر چابهار چه ظرفیت هایی را درشقوق مختلف خدمات حمل
و نقل ایجاد خواهد نمود و بخش های خصوصی و متقاضیان سرمایه گذاری 

چگونه می توانند در این توسعه مشارکت نمایند؟

اقتصادی در  به عنوان محرک اصلی توسعه  بندر چابهار  ح توسعه  پروژه طر
کشور تلقی شده و با تکمیل این پروژه، سایر شقوق حمل  حوزه جنوب شرق 

چندوجهی  نقل  و  حمل  قالب  در  بندری  پسکرانه های  به عنوان  نیز  نقل  و 
چابهار،  در  بندری  خدمات  و  ظرفیت ها  توسعه  با  می کنند.  پیدا  توسعه 
 / از  بازرگانی  کاالهای  انواع  حمل  برای  اقتصادی  تقاضای  افزایش  شاهد 
حتی  و  کشور  داخل  اقتصادی  مقاصد  و  مبادی  سمت  به  چابهار  بندر  به 
بازارهای ترانزیتی منطقه به ویژه در حوزه آسیای میانه و افغانستان خواهیم 
درعین  و  سرمایه گذاری  مستلزم  امور  ازاین  هرکدام  در  خدمت  ارائه  بود. 
تخصص های  انواع  دارای  و  کارآمد  انسانی  نیروی  گسترده  اشتغال  حال 
ح توسعه بندرچابهار،  فنی می گردد. براین اساس، ما همزمان با اجرای طر
زمینه های سرمایه گذاری در زیرساخت ها و روساختهای بندری را به عنوان 
اقتصادی  باالی  بازدهی  دارای  و  سودآور  سرمایه گذاری  جهت  بستری 
و  رویکردی در سایر بخش های حمل  به نظر می رسد چنین  و  نموده  اعالم 
خصوصی  بخش  می رود  انتظار  و  بوده  فراهم  نیز  شرق  محور  بازرگانی  نقل 
بخش های  در  سرمایه گذاری  به  نسبت  خارجی  و  داخلی  سرمایه گذاران  و 

بندری و پسکرانه های آن مبادرت نمایند. 

e  یکی از مشکالت سرمایه گذاری در توسعه بنادر چابهار فقدان معافیتهای

مقررات  و  قوانین  همانند  قانونی  تسهیالت  و  مالیاتی 
صورت  اقدامی  چه  رابطه  دراین  می باشد.  آزاد  مناطق 

پذیرفته است؟
شهیدکالنتری  و  شهیدبهشتی  بنادر  الحاق  موضوع 
بهره-مندی  و  چابهار  صنعتی  تجاری-  آزاد  منطقه  به 
آزاد  منطقه  شبیه  قانونی  امتیازات  و  مزایا  از  بنادر  این 
شهیدبهشتی  بنادر  توسعه  ضروریات  از  یکی  چابهار 
مکرر  درخواست های  از  و  بوده  شهیدکالنتری  و 
سرمایه گذاران جهت حضور و سرمایه گذاری در این بنادر 

به حساب می آید. به همین منظور از سال 1383 این 

گفتگوی اختصاصی ماهنامه بندر و دریا 
با معاون وزیر راه و شهرسازی 

 و مدیر عامل سازمان بنادر و دریانوردی

چابهار موتور محركه 
ق توسعه محور شر

ورت نگاه راهبردی ضر
یت كالن در مدیر

غ التحصیل مهندسی راه  و ساختمان از دانشگاه پلی تکنیک تهران  محمد مدد فار
با درجه لیسانس و مدیریت رفتار سازمان از دانشگاه تهران با درجه دکترا است. 
وی به عنوان یکی ازخوشنام ترین مدیران عامل سازمان بنادر و دریانوردی، خدمت 
کشور  خود را از سال 1364 در این سازمان شروع و تا 1376 مدیریت بنادر بازرگانی 
کارنامه درخشان او تصدی گری پست های مهمی همچون   را بر عهده داشت. در 
کشور، معاونت وزیر راه  کل  کلی طرح و نظارت ساختمان های مخابرات  مدیریت 
کشتیرانی، معاونت معاون رییس جمهور و  و ترابری و مدیرعاملی سازمان بنادر و 
کشور، معاونت معاون رئیس جمهور و رییس مرکز  رییس سازمان نقشه برداری 
که وی همچنین به مدت 10 سال  آمارایران به چشم می خورد. شایان ذکر است 
مدیرمسئولی مجله بندرودریاراعهده داربوده است. از این رو ماهنامه بندرودریا 
گفت وگویی صمیمی با وی ترتیب داده است. مدیریت  فرصت را مغتنم شمرده و 

مصاحبه را آقای یونس غربالی، سردبیر ماهنامه بندر و دریا به عهده داشتند.

اجازه می خواهیم قبل از ورود به بحث، به مناسبت برگزاری دومین نمایشگاه  �
بین المللی دریایی، دیدگاه جناب عالی را نسبت به دریا و توسعه دریامحور بدانیم؟

 من هنوزمعتقدهستم که ایران بحری است نه بری؛ اما متاسفانه فرهنگ ما بری است نه 
گر  بحری. بعد از جنگ های مختلف مردم ما را از سواحل فراری دادند، در صورتی که شما ا
پایتخت های ایران را نگاه کنید همه نزدیك به دریاهای آزاد بودند مانند شیراز، پاسارگاد، 

و ...  عمدتا بعد از شروع جنگ ها، ما را از سمت دریا فراری دادند، ترساندند و بعد دریا را 

کدام  که هر  مستندسازی تجربیات مدیران سازمان بنادرودریانوردی، 
تحت شرایط و موقعیت های خاصی مسئولیت سکانداری این بخش 
کشور برعهده داشتند، آثار  مهم اقتصادی را به عنوان مرجع دریایی 
و  آن  برنده  پیش  عوامل  تقویت  دریایی،  بخش  توسعه  بر  ممتازی 
گذشته دارد. لیکن ذکر  جبران و یا رفع نواقص احتمالی در سال های 
تغییر مداوم  که به جهت  گیرد  باید مورد توجه قرار  نیز  این موضوع 
شرایط محیط سیاسی و اقتصادی، اتخاذ تصمیماتی نظیر تصمیمات 
کننده پیشرفت های قبلی نخواهد بود. با این  گذشته لزوما تضمین 
که همزاد  حال بیان و تشریح دستاوردهای مدیریتی دوره های قبلی 
کارکنان می باشد و تبدیل به خاطرات زندگی  با دوران تجربه اندوزی 
شده است از یك سو برای خوانندگان جذاب بوده و از سوی دیگر در 
انتقال ارزش های سازمانی به نسلهای بعدی سازمان موثر  تقویت و 
واقع می شود. از اینرو ماهنامه بندرودریا با طرح سئواالت تقریبا مشابه 
کنون به  از مدیران ارشد سازمان از سال های دوران جنگ تحمیلی تا
بازخوانی سیاست ها و تصمیمات مدیریتی وآثار و پیامدهای آن دوران 
پرداخته است که در این شماره مخاطبان نشریه می توانند گفت وگوی 
مالحظه  را  دکترمحمدمدد  آقای  جناب  با  گرفته  صورت  صمیمی 
مشی های  رویکردهاوخط  به  نیز  آتی  شماره های  در  انشا..  و  نموده 

سایر مدیران محترم خواهیم پرداخت.
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کشتیرانی و  کشتی سازی  کشتی،  بی گمان دریا و دریاشناسی، بندر و بندرسازی، 
مسافرت های دریایی، تاریخ دریا و دریانوردی، بهره برداری از دریا و صنایع دریایی، 
کمیت بر آب ها و قوانین، مقررات و حقوق دریایی و غیره از جمله  کشتی سازی و حا
که  مسائل و تحقیقات و برنامه های اقتصادی و اجتماعی و پژوهشی ای هستند 
کشور بر عهده  نقش مهمی در شکل گیری بنیان های توسعه دریایی و دریانوردی 
دارد و به همین جهت برقراری زبان مشترک و ارتباط علمی معقولی با جامعه دریایی 

را طلب می نماید.

گذشته اهمیت مباحث توسعه فرهنگ و فعالیت های دریایی  در طی سال های 
که بین مسئوالن و محققان و پژوهشگران این عقیده  آن چنان نمایان شده است 
کشوری است دریایی و با در اختیار داشتن حدود  که ایران  صائب تعمیم یافته 
آبی دارای فرصت های عالی و امکانات و تسهیالت خدادادی  کیلومتر مرز   5800
کم نظیری است که با توجه به قرار داشتن کشور در موقعیت حساس جغرافیایی باید 
گیرند. در این خصوص شناسایی ظرفیت ها و  به بهترین نحو مورد بهره برداری قرار 
کلیه ذی نفعان بخش حمل و نقل دریایی و  اطالع رسانی آن برای سرمایه گذاران و 
همچنین اندیشه تعمیم فرهنگ دریایی و نقش و اهمیت بخش حمل و نقل دریایی 
را در توسعه و پیشرفت اقتصادی کشور، مسئولیت مهمی را بر دوش یکایک ما باقی 

گذاشته است.

کشور، طرح موضوعاتی نظیر  رسالت تشریح فعالیت های بالقوه و بالفعل دریایی 
کار آنها در جامعه علمی  معرفی سازمان های دریایی داخلی و خارجی و آشنایی با 
گردشگری و  کشتی سازی،  ناوگان تجاری و نظامی،  به  و دریایی، موارد مربوط 
مسافرت های دریایی، شیالت و آبزیان و میزان بهره برداری ما از آنها، ژئوپولتیک 
کولوژی محیط زیست، مناطق  دریاهای جمهوری اسالمی ایران، حقوق دریایی، ا
آزاد و ویژه بندری، تاریخ سیاسی و اجتماعی دریایی، نظام آموزش دریایی و مهمتر 
از همه معرفی فرصت های بی شمار سرمایه گذاری در سواحل و بنادر کشور از جمله 
کنونی از رقابت های منطقه ای به دوش  که در شرایط  مسئولیت هایی هستند 
کارهای پایان ناپذیر  کنار مسائل فرساینده و  یکایک ما سنگینی می کند و باید در 

روزانه به بحث و تبادل نظر در مورد آنها بپردازیم.

شاید این از شانس های دریایی و فعاالن دریایی کشور باشد که رئیس جمهور محترم 
در ابتدای کار خود و در سال اول فعالیت دولت و آن هم در آستانه تدوین برنامه پنج 
کشور به خرمشهر سفر نماید تا مسیر توسعه بنادر خوزستان را هموارتر  ساله ششم 
که قبل از انقالب اسالمی نگین بنادر خلیج فارس بود ولی به دلیل  سازد. خرمشهر 
که سال ها باید بگذرد تا به جایگاه اول خود  جنگ تحمیلی آسیب های جدی دید 
برسد. سپس به مهمترین بندر ایران و البته مهمترین بندر بالقوه خلیج فارس سفر 
کند تا بلکه عقب ماندگی های تاریخی بنادر ایران با دستور ایشان و اراده سیاسی دولت 
یازدهم جبران گردد. اینك بندر شهید رجایی در شرایطی گام های توسعه را برمی دارد 
که دستورات رئیس جمهور مبنی بر راه اندازی و بهره برداری کامل از فاز دوم و اجرای 
فاز سوم و تصمیم گیری برای فازهای چهارم و پنجم در طول فعالیت دولت یازدهم، 
امید بخش آینده ای روشن برای فعاالن دریامحور و ارتقاء جایگاه بنادر ایران در 
گرچه هدف اصلی از انتشار این نشریه، اشاعه فرهنگ  سطح منطقه و جهان است.ا
دریایی و توسعه علوم، فنون و دانش دریایی با برقراری ارتباط علمی بین مسئولین و 
متخصصان با همه مردم عالقه مند به مسائل حمل و نقل دریایی در کشور می باشد، 
لیکن این نشریه نیز هم چون سایر نشریات علمی، خبری و تحلیلی از آغاز انتشار 
کنون و در طی 29 سال از عمر رسانه ای خود، با نوسان همراه بوده و نتوانسته است  تا
رسالت حقیقی رسانه ای خود را ایفا نماید، اما امیدوار است با گستره شعاع نفوذ خود 
در جامعه دریایی کشور و فعاالن دریایی در سطح منطقه، فراسوی وظایف سازمان 
بنادر و دریانوردی و یا سایر ارگان های دریایی گام برداشته و اقدامات موثری در حوزه 
کوشید هرچه بیشتر ارتباط دریا را با مصالح و منافع  رسانه ای انجام دهد. خواهیم 

ملی در جهت ارتقای جایگاه بنادر ایران در منطقه و جهان حفظ نماییم.

کار بعدی و اصلی  کوچک از  که این شماره از ماهنامه بندر و دریا نمونه ای  باشد 
گویاتر و مبسوط تر از قبل و  کامل تر و  و برنامه ریزی شده به شمار آید و هر شماره 
که ثمرات آن به شکل انتشار فرهنگ دریایی در  گردد  در مجموع نهال برومندی 
جامعه، میوه های خوشگوار خود را به ساخت و احیای بنیان های فرهنگی و علمی 

کشور به ویژه در زمینه حمل و نقل دریایی تقدیم نماید. 

دکتر هادی حق شناس

چشم انداز فعالیت های دریایی ایران، در بـرنامه دولت یازدهم

حقیقاتی
ماهنامه علمی، ت
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ایران در جنگ  که زمانی پشتیبان اصلی و تنفسگاه تجارت خارجی  چابهار 
تحمیلی علیه میهن عزیزمان محسوب می گردید و بیش از 20 سال در انتظار 
توسعه و نقش آفرینی در سطح ملی و منطقه ای با وعده های مکرر مسئوالن 
اقتصادی،  حیات  از  نوینی  عرصه  وارد  امروزه  بود،  مانده  ذیربط  متولیان  و 
گشته و اراده سیاسی مقامات عالی رتبه نظام جمهوری  اجتماعی و سیاسی 
خلیج  و  عمان  دریای  منطقه  هاب  به  چابهار  بندر  تبدیل  در  ایران  اسالمی 
فارس و همراهی بخش های خصوصی، بازیگران مهم اقتصادی در این بخش 

را بر انگیخته است.

باالخص  بنادر  توسعه  برای  راهبردی  تصمیمات  اتخاذ  میان  این  در 
از  برخی  رفع  و  کاهش  با  امید،  و  تدبیر  کار دولت  به  آغاز  در  که  بندر چابهار 
نو  دهلی  برای  است،  شده  مواجه  نیز  بین المللی  تجاری  محدودیت های 
فرصتی فراهم نمود تا یک بار دیگر در خصوص سرمایه گذاری در بندر شهید 
و  میانه  آسیای  به  هندی  کاالهای  ترانزیتی  پل  تقویت  و  )چابهار(  بهشتی 

گفت وگو بپردازد. کره و  افغانستان با همتای ایرانی به مذا

رقابت  و  اقتصادی  رشد  هدف  با  که  هند  صنعتی  توسعه  گزارش  بر اساس 
شده  ترسیم   2025 سال  تا  )چین(  همسایه  بزرگ  کشورهای  با  پذیری 
کشورهای آسیای میانه و  کشور برای توسعه بازار و دسترسی به  است، این 
کستان به لحاظ امنیتی مواجه  افغانستان با دو مانع چین به عنوان رقیب و پا
گذرگاه امنی برای هندی ها ایجاد  است و طی سال های اخیر نتوانسته است 

نماید.

بازار افغانستان برای هندی ها به قدری حائز اهمیت است که این کشور جهت 
چهارکنسول گری  کابل  بر  عالوه  خود  اقتصادی-سیاسی  مناسبات  توسعه 
کرده  ایجاد  جالل آباد  و  قندهار  شریف،  نواز  هرات،  شهرهای  در  نیز  دیگر 
است و در طی 10 سال بالغ بر 2 میلیارد دالر به صورت هدف مند در بازسازی 

کرده است. جاده ها، بیمارستان و تامین برق هزینه 

و  میانه  آسیای  کشورهای  برای  مواصالتی  تسهیالت  توسعه  دنبال  به  هند 
پونا  کند.  وصل  به آن  را  خود  صنعتی  بزرگ  کز  مرا بتواند  تا  است  افغانستان 
نقلیه  تولید وسایط  از سه شهر بزرگ صنعتی دنیا در زمینه  که یکی   )Pune(
کشورهای  از  تولیدی  بزرگ  شرکت های  اغلب  و  می شود  محسوب  موتوری 
کیلومتر با بمبئی فاصله دارد و  مختلف جهان در آن حضور دارند، تنها 200 
کشورهای پیرامونی هست و این  در جستجوی بازارهای جدید صادراتی در 
عوامل موجب شده است تا مسیر بمبئی _ چابهار _ محور شرق ایران به یک 
مسیر  امتداد  هند  راستا  همین  در  شود.  تبدیل  هند  برای  راهبردی  مسیر 
کاال  شرق را از دالرام تا زرنج به اتمام رسانده تا بخش مهمی از زنجیره تامین 

و خدمات برای افغانستان را تکمیل نماید.

سرمایه گذاری  با  چابهار  بهشتی  شهید  بندر  توسعه  یک  فاز  حاضر  حال  در 
شده  انجام  دریانوردی  و  بنادر  سازمان  توسط  تومان  میلیارد   200 بر  بالغ 
به  گر طرف هندی  ا و  برخوردار است  از پیشرفت فیزیکی حدود 50 درصد  و 
و  یك  فاز  بهره برداری  و  تجهیز  از  نماید  اقدام  بندر  این  ساخت  در  مشارکت 

راه اندازی فاز دو شروع خواهد نمود.

است.  ح  مطر نیز  دیگری  جنبه های  از  چابهار  بندر  توسعه  ایران  برای  اما 
که منجر به افزایش بازدهی  توسعه این بندر با ظرفیت 6 میلیون تن در سال 
اطالع  با  می شود  بندری  مکمل  و  لجستیکی  فعالیت های  در  سرمایه گذاری 
در  کاال  نقل  و  حمل  زنجیره  ابعاد  کلیه  در  بالقوه  و  بالفعل  پتانسیل های  از 
محور شرق، فشار بزرگی در طرف تقاضا )Big Push Demand(در حمل و نقل 
که زودتر وارد این  و تجارت منطقه چابهار فراهم می سازد و هر سرمایه گذاری 
بازار شود به عنوان پیشگامان توسعه چابهار از سودآوری بیشتری نسبت به 

رقبا برخوردار خواهد بود.

با  مقایسه  در  چابهار  بندر  رقابت پذیری  قدرت  افزایش  فوق  موارد  بر  عالوه 
بنادر  یا  و  عمان  سالله  کستان،  پا گوادر  بنادر  نظیر  منطقه ای  رقیب  بنادر 
محور  توسعه  بر  چابهار  بندر  توجه  قابل  تاثیر  فارس،  خلیج  جنوبی  حاشیه 
کاهش هزینه  کشورهای آسیای میانه و افغانستان،  شرق، تسهیل ترانزیت به 
کاال در زنجیره حمل و نقل جهانی و افزایش سهم ایران از بازار حمل  حمل 
منطقه،  توسعه  در  چابهار  بندر  نقش آفرینی  ارتقا  و  جهان  و  منطقه  نقل  و 
اشتغال زایی و محرومیت زدایی از جمله اهداف راهبردی جمهوری اسالمی 

ایران در دولت یازدهم در سطح منطقه خلیج فارس و دریای عمان است.

کنونی  اهمیت توسعه بندر چابهار و راه اندازی محور شرق برای دولت مردان 
در  مذکور،  بندر  توسعه  ح  طر که  است  بوده  توجه  مورد  اندازه  ای  به  ایران 
دریانوردی  و  بنادر  سازمان  مدیر عامل  سعید نژاد  آقای  نخست  اولویت های 
گرفته و با پشتیبانی وزاری سابق وزارت راه و شهرسازی آقایان سعیدی کیا  قرار 
امور  هماهنگی  شورای  دبیرخانه  تام االختیار  نمایندگان  به عنوان  خرم  و 

مناطق آزاد و ویژه اقتصادی پیش رفته است.

گویای  اما ظاهرا توسعه بندر چابهار به هندی ها ختم نمی شود و اخبار واصله 
سناریوهای دیگری از سرمایه گذاری در بنادر چابهار بر روی میز سعیدنژاد قرار 
برای  برگشت ناپذیر  به یک مسیر  بندر چابهار  توسعه  نظر می رسد  به  و  دارد 
نو  دهلی  با  توسعه  این  خواه  است  شده  تبدیل  دریانوردی  و  بنادر  سازمان 

باشد یا به گونه ای  دیگر. 

   یونس غربالی مقدم

سردبیر ماهنامه بندر و دریا

آیا قفل توسعه چابهار باز می شود؟
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درآمد
تشبیه سرعت زمان به سرعت آمد و شد نوروزها، حرف تازه ای نیست. هم 
کرده ایم. چکیده ترین حالت  آن را بسیار شنیده و هم آن را خود، بارها تجربه 
گشودیم، سالی شد  که:  چشم برهم زدیم و تا دوباره  این جمله چنین است 

و سالی آمد!

که  کار برده اند،  گذشته هایی به  که این جمله را حتی در  به یقین، دیده اید 
ابزار و ملزوم های ارتباطی »زندگی«، هزارمی از قدرت سرعت امروز را بهره مند 

و برخوردار نبوده است.

بتواند  شاید  سپهری،  سهراب  سروده  از  گزاره  چند  این  به  نگاهی  جمع  در 
کند:   ذات این معنای سخت را، به لطافت و ظرافت بیان 

زندگی، تجربه ی شب پره در تاریکی است      

غ مهاجر دارد. که یک مر زندگی حس غریبی است 

که در خواب پلی می پیچد   زندگی سوت قطاری است 

زندگی دیدن یک باغچه از شیشه ی مسدود هواپیماست

خبر رفتن موشک به فضا،

لمس تنهایی ماه،  

کره ای دیگر گل در  فکر بوییدن 

زندگی، شستن یک بشقاب است  

زندگی، یافتن سکه ی ده شاهی در جوی خیابان است.

زندگی مجذور آینه است

گل به توان ابدیت زندگی 

زندگی ضرب زمین در ضربان دل ما

زندگی »هندسه« ی ساده و یکسان نفس هاست )سپهری، سهراب، 1363: 
.)290 - 291

که بگوید ...  زندگی  کید مورد نظر این نگارنده آن است تا  در این سروده، تا
نتیجه  آهنگین  نظم  این  از  و  نفس هاست.  یکسان  و  ساده  »هندسه « ی 

که »ایده از فرهنگ می گیرد«  که جریان زندگی روزمره، مقوله ای است  بگیرید 
و ایده را در روندهای مختلف زندگی به پدیده تبدیل می سازد و هم آن که بر 
نفس  پویایی  و  نوشتاری  رفتاری،  گفتاری،  کالمی،  ارتباط های  و  تعامل  اثر 

کمال و اصالح و نوشدگی می بخشد. زندگی انسانی، به »مقوله ی فرهنگ« 

که هم چون  در این شکل از نگاه و تحلیِل »جریان فرهنگ« و »جریان زندگی« 
کنار هم و با هم جاری و ساری هستند، می توانیم  دو رود رونده، پیوسته در 
کنیم تا به »کمک فرهنگ«، لحظه های زندگی امان را غنی  کمک  به خودمان 
که  و پربار سازیم و از سویی دیگر »زندگی« را به چنان فضایی پرورش دهیم 
به واسطه ی آن بتوانیم جنبه های معنایی و ارزشی فرهنگ را به جنبه های 
جریان  در  را  فرهنگ  عبارتی،  به  سازیم.  تبدیل  عینی،  و  رفتاری  ملموس 

زندگی نشان دهیم.

که انجام می دهیم و آنچه  »جریان زندگی«، جریان رفتارهاست. یعنی آنچه 
فکری  باورهای  و  هویت  شخصیت،  ناخواسته،  یا  خواسته  آن،  طریق  از  که 
ـ به نمایش می گذاریم.  از طریق نمودهای عینی رفتاری  ـ  را  و فرهنگی خود 
»شخصیت«  شناخت  مبنای  »رفتار«  تربیتی،  وعلوم  روانشناسی  حوزه  در 
است. یعنی، از مطالعه ی »رفتار« های فردی، پی به »شخصیت« افراد برده 
ح است. مفهومی دال  می شود. و چنین مفهومی نیز، درحوزه »جامعه« مطر
که در حوزه روانشناسی اجتماعی، از طریق مطالعه ی رفتارهای  بر این معنی 
آنچه  هر  کلی  به طور  و  اجتماعی  کنش های  فردی،  بین  رفتارهای  جمعی، 
»روان  و  شناسی«  »مردم  برای  زمینه  می شود،  مرتبط  روزمره  زندگی  به  که 

شناختی اجتماعی« فراهم می آید.

که »ما در ارتباط با دیگران زندگی  گزاره طبیعی را بپذیریم  حال و چنانچه این 
که این ارتباط صرفا  می کنیم« )باومن، زیگموند، 1390: 33(.باید نیز پذیرفت 
گذشته و وضعیت  کل تاریخ  محدود به زمان حال نشده بلکه، پهنه ای به 
آداب  و  فرهنگ  گذشته،  این  در  نیز شامل می شود.  را  آینده  قابل شناخت 

انسانی و ارزش ها و باورها، از جمله ی آن " دیگران" هستند!

که به این ترتیب:    زندگی، ضرب زمین در ضربان دل ما، نتیجه بگیریم 

زندگی هندسه ی ساده و یکسان نفس هاست!

حمید ودادی - پژوهش گر مطالعات دریایی
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یکسان  و  ساده  هندسه ی  که  ـ  زندگی  سریع  گذشت  این  برابر  در  و  حال 
ما  از  خاطره  جز  نیست  چیزی  ماناست،  و  ماندگار  که  آنچه  نفس هاست، 
و  رسوم  و  آداب  از  مجموعه ای  و  فرد  یک  به عنوان  ما  کارنامه ی  و  کارها  و 
که آن ها را تحت عنوان فرهنگ می نامیم. هم پای  ارزش های معنوی و مادی 
که ؛ تاریخ عمل مداوم تاثیرپذیری ما و واقعیات جریان  با آن، تاریخی است 
پایان  شنود  و  گفت  از  حاصل  که  آنچه  و  است،  یکدیگر  از  اتفاقات  و  زندگی 

گذشته باقی می ماند. ناپذیر حال و 

که به عنوان  به این ترتیب، از همین لحظه های زودگذر و از همین نوروز است 
گذشت یکسال را احساس می کنیم و به دنبال این احساس،  یک شاخص، 
درس  و  خود  کارنامه  ساختن  زیبا  برای  که  می نشینیم  قضاوت  به  را  خود 
آموزی از فرهنگ و تاریخ چه ها انجام داده ایم و چگونه »ارزش های فرهنگی« 
گذشته  که می گوید...  گرفته و از این جمله  کار  را در جریان زندگی روزمره به 
گرفته و چقدر به این چراغ،  چراغ راه آینده است، چقدر از این چراغ، انرژی 

انرژی بخشانده ایم.

نوروز: خط رابط میان ما و فرهنگ و تاریخ است.
مناسبتی،  روزهای  یادمان ها،  سرزمینی،  هر  برای  و  فرهنگ  هر  برای 
ساخته ها،  دست  متن ها،  نمادها،  ابزارها،  کردارها،  نمادین،  صورت های 
نیز  وجودی  علت  یک  از  برخوردار  هستند،  فلسفه ای  دارای  آن که  ضمن 
»بررسی  کلی  به طور  می دهد.  اهمیت  و  اعتبار  اصالت،  آن  به  که  می باشند 
مطالعه ی  می توان  ممکن،  شکل  گسترده ترین  در  را  فرهنگی  پدیده های 
کرد« )تامپسون،  جهان اجتماعیـ  تاریخی، به مثابه ی حوزه ای معنادار تعبیر 
خاستگاه های  از  تاریخی،  ـ  اجتماعی  جهان  این   .)151  :1378 ب   جان، 
اجتماعی جامعه ها  زندگی  تقاضاهای مشترک  به  و  برخاسته است  واحدی 
که از آن تحت عنوان »هویت فرهنگی«، یاد  پاسخ می دهد. به واقع، چیزی 
که از اصالت و اعتبار این یادمان ها  می کنیم، وابسته به همان اعتباری است 
و صورت های نمادین اخذ می کنیم. به عبارتی بین این صورت های نمادین 
که  کردارها و ... و زندگی ما انسان ها، تعاملی دوسویه برقرار است. تعاملی  و 
طی آن، زندگی ما، اصالت و اعتبار خود را از تاریخ و فرهنگ اخذ می کند و از 
کنش خود در زندگی، به فرهنگ و  کارنامه ی حاصل از رفتار و  سوی دیگر، با 
کنشی دوسویه، ما را همواره بر آن می دارد  تاریخ اعتبار می دهد. این چنین 
که از تاریخ و فرهنگ بیاموزیم و از سوی دیگر با رفتارها و زندگی آموزنده ی  تا 

خود، به تاریخ و فرهنگ بیفزاییم.

در فضایی چنین تعاملی است که جشن نوروز، جشن فرودین و یا جشن بهار، 
گستره و پهنه ی جامعه ای آن را  که  به نمادی از فرهنگ ملی تبدیل می شود 
می توان در مجموعه ی به هم پیوسته ای از آداب و رسوم و اشکال معرفت و 
کارکردگرایانه  که معطوف به تکوین یک رهیافت  کرد. عناصری  هنر مشاهده 
از  که  بود  عینی  پدیده هایی  شاهد  می توان  آن،  طی  که  بوده  فرهنگ  از 
ایده های فرهنگی »نوروز« نشات می گیرد. سفره هفت سین، هفت شین و 
که با الهام از ایده ی اعتباری عدد هفت، اعتبار و از وجود آدابی  یا هفت میم 
هم چون،  مراسمی  می گیرند.  نشات  انسانی  مشترک  ایده های  از  برخاسته 
به  اقلیمی  خاص  مراسم  فرودین،  سیزده  روز  مراسم  سوری،  چهارشنبه 
مانند مراسم آب پاشیدن بر یکدیگر و یا به آب روان و زالل نگریستن، هدیه 
ِکشت  ستادن و هدیه دادن، نقش آفرینی میر نوروزی، چیدن سفره نوروزی، 
کوزه اندازی مراسم  غ، مراسم  گلین، رنگ آمیزی تخم مر حبوبات در ظروف 
قاشق زنی، برپایی مراسم موسیقایی شامل نواختن موسیقی و آواز خوانی، 
گاه میان  که  کارناوال های شادی و مطربان در فضاهای عمومی و ...  گردش 
آن ها نیز می توان شاهد وجود مشترکات فرهنگی ویژه ای  بود از جمله عناصر 
گلین  ِکشت حبوبات در ظروف  را تشکیل می دهد. به عنوان مثال رسم  آن 
که طی آن، در  که مشابه با بخشی از مراسم جشن آدونیس )Adonis( است 
گیاه می کارند و بر لبه های پشت بام خانه می گذارند.  گل و  ظروفی نقشین، 
که رسمی مشابه  غ دید،  کردن تخم مر مشابهت دیگر را می توان در آیین رنگ 

که نه فقط رمزی از تجدید حیات  با مراسم عید فصح مسیحیان بالکان است 
است بلکه نمایه ای از باروری را تداعی می کند.

میم  هفت  یا  و  شین  هفت  یا  سین  هفت  در  را  آن  اثر  که  هفت  عدد  اعتبار 
گزاره،  )که بوشهری ها آن را داشته اند( می توان دید، خود و به منزله ی یک 
که مشترک فرهنگی بین بابلی ها و عبرانی های  نشانه از یک رمز مقدس دارد 

باستان است. 

که در هم  تکاملی با  به این ترتیب، نوروز، جلوه ای از نقش های زندگی است 
فرهنگ و تاریخ، همواره خود را هم اندام ساخته است.

ملی  فرهنگ  و  هویت  و  تاریخ  با  ایرانیان  ما  زندگی  بین  ربطی  خط  نوروز، 
که از جمله عناصر آیینی ـ فرهنگی ما را تشکیل می دهد. است،ضمن آن 

در  تامل  و  تفکر  ثابت  موضوع  همواره  انسان ها،  زندگی  نمادین  منش های 
میان متفکرین حوزه های علوم اجتماعی و انسانی، ادبیات و فلسفه و هنر 
و فرهنگ است. این نوع از منش های نمادین، سلسله و مراتب معناداری 
رفتارهای اجتماعی و جامعه ای مردمان شکل می دهد و خود  به  که  است 
توسعه ی  و  هنری  نوآوری های  و  انسانی، تولیدات  جوامع  تکاملی  روند  از 
کید بر وجود  که اهمیت می یابد، تا فرهنگی الهام می گیرد. در این میان آنچه 
تعاملی  دوسویه ی  تحقق  امکان  که  است  مساعدی  زمینه های  و  بسترها 
و  سازد  فراهم  زندگی«  »جریان  با  را  زندگی«  نمادین  منش های  و  »فرهنگ 
آن را در مسیر هم تکاملی و رشد وتوسعه ی »فرهنگ و جریان زندگی روزمره« 

حمایت نماید.

ـ فرهنگی است.  آیینی  از مراسم  کارا  و  زاینده  این رویکرد، دریافتی  زیربنای 
که سبب می شود تا بین »فرهنگ و جریان زندگی روزمره« پیوندی  دریافتی 
صور  در  نهفته  معانی  الگوی  فرهنگ  گردد.  برقرار  تکامل گرایانه  و  توسعه گرا 
که افراد  گفته ها و هرگونه مقوله ی معنادار است  کنش ها،  نمادین، از جمله 
و  و در تجارب، دریافت ها  برقرار می کنند.  ارتباط  یکدیگر  با  آن  به واسطه ی 
که  است  رویکردی  چنین  تحت تاثیر  دقیقا  و  می شوند  شریک  هم  باورهای 
می توان امکان تحقق »فرهنگ سازی« برای »پدیده های نوین« و مقابله با 

آسیب های اجتماعی را فراهم آورد.

تاریخ  با  پیوند  در  و  برخاسته  که  نمادین  ـ  فرهنگی  مراسم  هر  به  پرداختن 
از  باشد،  پدری  و خانه های  و داشته ها  پیشینه ها  و  مادری  تمدن سرزمین 
آن جمله »نوروز«، فراتر از هرچیز، تالش برای حفظ سرمایه های بین نسلی 
گفتن در  است تا نسل های جدید، احساس بی هویتی ننمایند و برای سخن 
کردن«  گفتن« و »آدابی برای رفتار  »جامعه ی فرهنگ جهانی«، »حرفی برای 

داشته باشند.

اصالت نوروز و تاریخ فرهنگی ما
شکل   مدنیت،  و  زمان  و  مکان  در  که  هستیم  فرهنگی  از  برخوردار  ما، 
با آن اعتبار مکان، هم عرض با سکونت و آداب ثبات  یافته است. هم جوار 
کننده ی یک بازه زمانی  که تبیین  سرزمینی ما ایرانیان است. اعتبار  زمان نیز 
بسیار طوالنی است توانسته تا منزلت و ارزش تاریخ و پیشینه های تاریخی 
کند. در همین راستا اعتبار مدنیت،  ما را در پیوند با مدنیت و مکان حفظ 
گویای مقام واالی مادی و فرامادی زندگی ما به طول تاریخ است، مکمل  که 
گردیده و سببی بوده است تا عناصر این فرهنگ غنی  مکان و زمان و تاریخ 
و پایداری آن را به طول نسل ها مراقبت و محافظت نماید. خط ربط تداوم 
مراسم  برپایی  و  گرامی داشت  واسطه ی  به  و  همواره  فرهنگ،   این  تاریخی 
ـ از آن جمله یلدا و مهرگان و آبانگان و تیرگان و  وآداب و آیین های فرهنگی 
ع، سپاس باران و تقدیر از بانوان  کشت و زر سده و نوروز و مراسم و آیین های 

)همسران( و ... بوده است.

یعنی  فرهنگی،  یگانگی  عناصر  بر  تکیه  زندگی  فلسفی  شاخصه های  وجود 
که ما  در فرهنگ زیستی  زمان و مکان و مدنیت تا به آنجا تسری داشته است 
که در آن  و پی رنگ های فرهنگی، برخوردار از تقویم دریایی خاص بوده ایم 
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کار دریانوردان و دریاورزان بوده است.  »نوروز دریایی«، آغاز تحرک زندگی و 
با  و  شده  برگزار  جشن  است،   ماه  مرداد  نهم  روز  با  مصادف  که  روز  این  در 
کار و اشتغال دریایی و  مراسم و آیین هایی، بر هم معنایی زیستی ـ فرهنگی و 

کید می شده است.  دریانوردی تا

باشندگان  تاریخی  ـ  زیستی  ـ  فرهنگی  انسجام  باعث  چنین،  این  فرایندی 
جنوب  ساحلی  )نوار  خلیج  پارس  و  عمان  دریای  شمال  ساحلی  کرانه های 
کشور،  و تداوم فرهنگی فرهنگ دریایی  امر فرهنگ پروری  بر  و  کشور( شده 

مایه ی جان بخشانده است. 

از  تابعی  را  جشن ها  و  آیین ها  و  خاص  مراسم  ماندگاری  فرهنگ،  و  تاریخ 
که خود جوشی ناشی از  گواهی و تذکر می دارد  اراده ملی و جمعی می داند و 
احساسات متناسب با نیازها و آمال های جمعی و ملی، یکی از قراین و دالیل 
حفظ و تداوم آن جشن ها و آیین ها بوده و خواهد بود. جشن نوروز نیز چنین 
گشتن سرما  با تحول طبیعت در سپری  این جشن، دقیقا متناسب  است. 
گشایش شکوفه بهاران، است. و مردمان به ُیمن بهار، بهار زندگی را طلب  و 
نو شدن سال و سال گشت های جهانی  برای  تنها عید  نوروز،  می داشته اند. 
که دقیقا با نوشدگی فصل و بهارانه ی آن هم زمان است. این تناسب،  است 
که »سعدی«  مزید بر هر داشته ای، از این صفت ارزشمند نیز برخوردار است 

به خالصه آن را چنین توصیف نموده است:

که تفاوت نکند لیل و نهار بامدادان 

خوش بود دامن صحرا و تماشای بهار

را  سرزمین  این  فرهنگی  عمیق  داشته های  ارزشی،  مزیت های  همه  این 
که موجبی برای ارزش مداری فرهنگ ملی مابین سه تمدن شرقی  می سازند 

چین، هند و ایران است.

کالم آخر
پیوستگی سه مفهوم »زندگی روزمره«، »فرهنگ« و »تاریخ« با یکدیگر، نمود 
که محصول تعامل این سه عنصر  نشانه ای از تحرک اجتماعی دارند. تحرکی 

با یکدیگر است.

که قرن هاست با جریان  نوروز، فصلی از فرهنگ ملی و هویت تاریخی ماست 
است  جایی  در  زندگی،  جریان  با  آن  پیوست  است.  خورده  پیوند  ما  زندگی 

هم  بر  آن  اثر  و  است  همراه  نوین  زایش های  و  زادن  و  بهارانه  رویش  با  که 
که ما زندگی روزمره خود را متناسب با فرهنگ   تکاملی فرهنگ، جایی است 
ملی امان، رفتار می کنیم. نمود آن از انگیزه زایی بین شکفتن بهار و شکوفایی 
که می گوییم،   بهاران،  ما از همین خاستگاه الهام می گیرد. و از همین روست 

فصل شکفتن زمین و شکوفایی ما باشندگان آن است:

گرچه ذوق زندگی در آرزوست
باز لطف آرزو در جستجوست

گردد مرادت بی طلب گر روا 
تو درون بحر مانی خشک لب

زندگی، بی جست و جو افسردگی است
ناشکفتن نوعی از پژمردگی است

این  تکرار  با  و  گیریم  را جشن  روزگار  بهارانه، خوشی  با رویشی  و  بیاییم  پس 
سروده، فرهنگ را به زندگی، و زندگی امان را در جایگاهی تاریخی بنشانیم.

ک بوی باران، بوی سبزه، بوی خا
ک شاخه های شسته، باران خورده پا

آسمان آبی و ابر سپید
برگ های سبز بید

عطر نرگس، رقص باد
نغمه ی شوق پرستوهای شاد

کبوترهای مست گرم  خلوت 
نرم نرمک می رسد اینک بهار

خوش به حال روزگار
در همه ایام،  نوروزتان پیروز و هر روزتان نوروز

ارجاع ها و منابع
1- سروده عبدالحسین زرین کوب

2- سروده فریدون مشیری
کاربردی در زندگی روزمره - ترجمه راضیه  3- باومن، زیگموند، 1390، جامعه شناسی 

خزاعی، نشر لوح فکر
اوحدی،  مسعود  ترجمه   - مدرن  فرهنگ  و  ایدئولوژی   ،1378 جان،  تامپسون،   -4

نشر آیندپویان
کتاب، نشر طهوری 5- سپهری، سهراب، 1363، هشت 
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اتبلو اعالانت
جناب آقای دکتر علی جهاندیده

معاون محترم امور بندری و مناطق ویژه
و  بندری  امور  در  جنابعالی  شایسته  انتصاب  شك  بی 
کثری از توان  گامی بلند در استفاده حدا مناطق ویژه، 
بخش خصوصی در امور تصدی گری سازمان محسوب 
روزافزون  توفیق  انتصاب  این  تبریك  ضمن  شود.  می 

شما را از خداوند متعال خواستاریم.

ماهنامه علمی تحقیقاتی بندر و دریا

      

جناب آقای دکتر محمد علی حسن زاده 
مدیر کل محترم مرکز برررسی ها و مطالعات راهبردی
به  را  انتصاب هوشمندانه جنابعالی  ابراز خرسندی  با 
مدیریت مرکز بررسی ها و مطالعات راهبردی سازمان 
آرزومند  و  نموده  عرض  تبریك  دریانوردی  و  بنادر 
موفقیت آن مجموعه محترم در تحول آفرینی و رشد و 

توسعه دانش سازمانی هستیم.

 ماهنامه علمی تحقیقاتی بندر و دریا

      

جناب آقای جبار جلیلیان
رئیس محترم صندوق بازنشستگی و وظیفه سازمان 

بنادر و دریانوردی
ریاست  به  جنابعالی  ارزشمند  انتصاب  بدینوسیله 
و  بنادر  سازمان  وظیفه  و  بازنشستگی  صندوق 
را  شما  موفقیت  و  نموده  عرض  تبریك  دریانوردی 
که  بازنشستگان  جایگاه  ارتقاء  و  رضایت  افزایش  در 
از خداوند  بنادر هستند  و تجربی  سرمایه های علمی 

متعال مسئلت داریم.

ماهنامه علمی تحقیقاتی بندر و دریا

جناب آقای دکتر هادی حق شناس
معاون محترم توسعه مدیریت و منابع

به  جنابعالی  شایسته  انتصاب  بخش  مسرت  نوید 
معاونت توسعه مدیریت و منابع را تبریك عرض نموده 
را در جهت  ایزد منان توفیق روزافزون شما  از درگاه  و 
سازمانی  تعالی  و  انسانی  منابع  شکوفایی  و  رشد 

آرزومندیم.

ماهنامه علمی تحقیقاتی بندر و دریا

      
جناب آقای حمزه علی بخشی

کل محترم حوزه مدیر عامل، ارزیابی عملکرد  مدیر 
و روابط عمومی

درایت،  مبین  که  را  جنابعالی  ارزشمند  انتصاب 
هماهنگی  و  مدیریت  در  شما  توانمندی  و  کارآمدی 
دریایی  و  بندری  مختلف  ارگانهای  و  سازمانی  احاد 
است، تبریك عرض نموده و توفیق روزافزون در توسعه 
کشور را برایتان آرزومندیم. و پیشرفت  جامعه دریایی 

 ماهنامه علمی تحقیقاتی بندر و دریا

      

جناب آقای منوچهر تاتینا
کل محترم بنادر و دریانوردی استان مازندران مدیر 

ضمن تبریك انتصاب شایسته جنابعالی به عنوان مدیر 
خداوند  از  مازندران،  استان  دریانوردی  و  بنادر  کل 
گام هایتان  متعال آرزوی موفقیت جنابعالی و استواری 

کشور خواستاریم. را در راه توسعه و پیشرفت 

 ماهنامه علمی تحقیقاتی بندر و دریا

      
جناب آقای جواد جهاندار

کل محترم منابع انسانی، پشتیبانی و رفاه مدیر 
رضایت  ارتقاء  در  را  شما  سربلندی  و  توفیق  متعال  خداوند   از  و  نموده  عرض  تبریك  را  جنابعالی  شایسته  انتصاب 

سازمانی خواستاریم.

ماهنامه علمی تحقیقاتی بندر و دریا



رئیس جمهور در جمع مردم بندرعباس: 

اقتصاد هرمزگان با توسعه ظرفیت های بندری و 
دریایی متحول خواهد شد

رئیس جمهور در سفر به بندر عباس اعالم کرد: اقتصاد استان هرمزگان با توسعه 
ظرفیت های بنادر تجاری و همچنین بخش های دریایی طی دولت یازدهم، 

به طور کامل متحول خواهد شد.
به گزارش روابط عمومی اداره کل بنادرو دریانوردی هرمزگان، دکتر حسن روحانی 
در جمع پر شور مردم بندرعباس در ورزشگاه تختی این شهر اظهار کرد: جمهوری 
اسالمی ایران در شرایطی است که همه باید خودمان را برای یک تحول بزرگ در 

اقتصاد کشور، در مسائل سیاسی و فرهنگی و در سیاست خارجی آماده کنیم.
رییس جمهور با اشاره به ابالغ سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی از سوی مقام 
معظم رهبری گفت:  کامال خود را آماده کرده ایم تا این سیاست ها را جامه عمل 

بپوشانیم .
روحانی افزود: در این سیاست ها اقتصاد ما بر مبنای علم و فناوری خواهد بود، 
اقتصادی دانش بنیان که این سیاست باید مسیر صادرات برای کاالهای ایرانی 
کند. طبق این سیاست بخش های فرآورده های نفتی، پاالیش و  را تسهیل 
صنعت باید توسعه یابد که پیگیری این سیاست، مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ما 

را برای فعالیت  و سرمایه گذاری بیشتر اقتصادی آماده می کند .
رئیس جمهور خاطرنشان کرد: شرایط ما امروز به گونه  ای است که همه بازرگانان 

و سرمایه گذاران جهان، مسیر ایران را انتخاب کرده اند.
برداشته شدن بخشی از تحریم ها در صنعت حمل و نقل دریایی وکشتی سازی 
اقتصاد  مسیر  که  را  ظالمانه  و  نابحق  زنجیرهای  باید  اینکه  بیان  با  روحانی 
مسئله  در  مهم  قدم  اولین  کرد:  تصریح  کنیم،  پاره  بودند  بسته  کشورمان 
خودروسازی و حمل ونقل دریایی و بیمه و در بخشی از مسائل اقتصادی بخش 

از تحریم ها برداشته شده است.
نخواهیم  نشینی  عقب  ایران  ملت  حقوق  از  قدمی  اینکه  بیان  با  روحانی 
کرد: تمامی حقوق مردم عزیز ما از جمله  کرد، خطاب به مردم خاطرنشان 
که نابحق  حقوق هسته ای محفوظ خواهد ماند. ما می خواهیم آن حقوق 
کنند، حق صادرات، تجارت، مبادالت پولی  می خواستند از ملت ما سلب 
که با حمایت شما  کنیم  و مالی، حقوق توسعه برای ملت ایران را تثبیت 

ممکن خواهد شد.
کرات نهایی با قدرتهای بزرگ برای حل  رئیس جمهور با بیان این مطلب که مذا
که به ناحق در مورد ما اعمال شده ادامه  مسائل هسته ای و همه تحریم های 
کرات تا  کرات به خوبی انجام شد و این مذا گفت: دور اول مذا خواهد یافت، 

پیروزی نهایی مردم ایران و احقاق حقوق ملت ایران انجام می شود.
رئیس جمهور در بخش دیگری از سخنان خود بر تقدم اشتغال بومیان در هر 
کید کرد و گفت: همزمان باید وسیله تخصص و اشتغال مردم بومی آن  استان تا

منطقه آماده شود.

اتخاذ تصمیمات مهم برای صنعت حمل و نقل دریایی هرمزگان
به گزارش روابط عمومی اداره کل بنادرو دریانوردی هرمزگان، روحانی یکی از 
اهداف دولت تدبیر وامید را شکوفایی سواحل جنوب خلیج فارس و دریای 
عمان دانست و گفت: در این سفر برای توسعه صنعت حمل و نقل دریایی، 

فوالد و کشتی سازی هرمزگان تصمیمات مهمی گرفته می شود.
کرد: دولت در قدم های بعدی برای بیمه سالمت و همچنین  وی اضافه 

امنیت غذایی اقشار آسیب پذیر جامعه تالش بیشتری خواهد کرد.
کید بر ضرورت احیای سواحل استان هرمزگان به ویژه  رئیس جمهور با تا
آینده  ای نزدیک به بندری مهم در  کرد: جاسک در  بیان  سواحل مکران 
منطقه تبدیل خواهد شد. برهمین اساس، یکی از تصمیمات مهم دولت 
که بخشی از آن انجام  یازدهم احداث بزرگ راه بندرعباس به جاسک است 

شده و سال آینده بقیه بودجه آن تامین می شود.
افزایش ظرفیت بندر شهید رجایی از 80 میلیون تن به 100 میلیون تن 

روحانی در جمع مردم بندرعباس گفت: ظرفیت بنادر استان هرمزگان به ویژه 
بندرشهید رجایی و باهنر توسعه می یابد و ظرفیت آن از 80 میلیون تن به 

باالی 100 میلیون تن تا سال آینده افزایش می یابد.
توسعه  با  کرد:  اعالم  ایران  اقتصادی  پایتخت  به  سفر  در  جمهور  رئیس 
ظرفیت های بنادر تجاری هرمزگان به ویژه بندر شهید رجایی طی دولت 

یازدهم، اقتصاد استان هرمزگان به طور کامل متحول خواهد شد.
کاالها به  کرد: هدف دولت آبادی سواحل و تبدیل  کید  رئیس جمهور تا
که موجبات تحول در هرمزگان و  محصوالت ارزشمند برای صادرات است 

کشور را فراهم خواهد کرد. 
هرمزگان باید به مرکز گردشگری دریایی تبدیل شود

گردشگری  گردشگری دارد و باید به مرکز  کرد: هرمزگان استعداد  وی اضافه 
دریایی تبدیل شود و سواحلی داشته باشد که بتواند کشتی های گردشگری، 

مسافران را از شمال به جنوب و شرق به غرب بندرعباس منتقل کند.  
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دولت یازدهم برای فازهای 4 و 5 بندرشهید رجایی هم تصمیم می گیرد

قرار  کار  دستور  در  را  رجایی  سوم شهید  و  فاز دوم  تکمیل  یازدهم  کرد: دولت  اعالم  جمهور  رئیس 
گرفت.  خواهد داد و بعد از برنامه ریزی، مدتی بعد برای فازهای 4 و 5 این بندر نیز تصمیم خواهد 
گزارش خبرنگار عمومی اداره کل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان، دکتر حسن روحانی در نشست  به 
آوینی  که در تاالر شهید  با فعاالن صنعت فوالد و توسعه دریامحور استان هرمزگان  رییس جمهور 
بندرعباس برگزار شد، با اشاره به ظرفیت های باالی صنعت حمل ونقل دریایی در استان هرمزگان 
اظهارکرد: چرا با همه امکانات موجود در کشور نتوانیم فاز دوم بندر شهید رجایی را با سرمایه گذاری به 

سرانجام برسانیم؟ 
وی ادامه داد: دولت یازدهم به حول و قوه الهی تکمیل فاز دوم و سوم شهید رجایی را در دستور کار قرار 

خواهد داد و بعد از برنامه ریزی، مدتی بعد برای فازهای 4 و 5 این بندر نیز تصمیم خواهد گرفت.
کشورها نیز  کاالهای سایر  کرد: باید با توسعه بنادر و جاده ها، بستر الزم را برای صادرات  روحانی اعالم 
برنامه ریزی کنیم، زیرا خواست کشورهای آسیای مرکزی، اتصال به آب های جنوب ایران از طریق شبکه 

راه آهن است.
رئیس جمهور تصریح کرد: من نمی خواهم بگویم تحریم ملتی را از پا در نمی آورد، اما تحریم ظالمانه است 
و ما می خواهیم تحریم ظالمانه را برداریم .امروز در گزارشی مطلع شدم به خاطر تحریم های ظالمانه برای 

حمل غیر مستقیم هر کانتینر به بنادر ایران 700 دالر اضافه پرداخت می شود .
گاز برای  رئیس جمهور با اشاره به اینکه در بخش صادرات باید مواد خام مانند سنگ آهن، نفت و 
جلوگیری از خام فروشی فرآوری شود، افزود: با وجود این همه نعمت، نباید در کشور ایران فقیری وجود 
که استعداد و  کار نگیریم در پیشگاه خدا مسئولیم، ملتی  گر تمام این نعمت ها را به  داشته باشد، ما ا

لیاقت دارد، نباید فقیر داشته باشد.
وی سیاست های کلی اقتصادی کشور را بر مبنای اقتصاد مقاومتی درون زا و برون نگر عنوان کرد و اظهار 
داشت: بار اصلی اقتصاد مقاومتی بر دوش صنعتگران و کارآفرینان است و دولت در صدد با بهبود محیط 

کسب و کار، قوانین و مقررات، تسهیالت، بازکردن گره ها و سرمایه در گردش به وظیفه خود عمل کند.
کرد: با  کاهش مصرف اضافه  کید بر رشد صنعتی و همزمان با آن  کشور با تا عالی ترین مقام اجرایی 
که ما مستاصل  تکنولوژی و بهره وری و دانش بنیانی این امر امکان پذیر است ونمی خواهم بگویم 
که به نفع اشتغال و سرمایه گذاریست، خوشحال  هستیم، چرا نباید از این همه سرمایه گذار خارجی 

نباشیم .
روحانی با اشاره به اینکه در بخش برون نگر بودن اقتصاد مقاومتی قدم های مهمی در زمینه تجارت، 
صادرات و مشکالت مالی برداشته شده است، افزود: اولین نشست با 6 قدرت بزرگ جهان خوب 

برداشته شد و ایران اراده الزم برای حل و فصل نهایی را دارد.
گر یک میلیون و 800 هزار  کشور دوبرابر استاندارد جهانی است ا کرد: مصرف انرژی در  وی خاطرنشان 

بشکه نفت مصرف می کنیم باید 800 هزار بشکه آن صادر شود.
رئیس جمهور بر کاهش مصرف انرژی، توجه به محیط زیست برای توسعه و اقتدار کشور و افزایش ثروت 
کارآفرینان، فرهیختگان و مردم تدبیر وامید می گیرد و دولت به عنوان  گفت: دولت از  کرد و  کید  ملی تا

خادم مردم باید این امید را افزایش دهد.
روحانی به برنامه های دولت برای توسعه شهرستان جاسک اشاره و خاطرنشان کرد: طی سه تا پنج سال 

آینده این منطقه به بندر مهمی برای صادرات انرژی تبدیل می شود.
رئیس جمهور در پایان سخنان خود از تالش و کوشش صنعتگران قدردانی کرد و گفت: امیدوارم کشور 

شاهد سرفرازی بیشتر مردم از جمله در سواحل و جزایر جنوب باشد. 

بـازتـاب

کشور حاشیه   حضور سفرای پنج 
دریای خزر در بندر انزلی 

و  مدیره  هیئت  رئیس   : عصرایران 
برگزاری  از  انزلی  آزاد  منطقه  مدیرعامل 
کشور  پنج  سفرای  حضور  با  گردهمایی 
حاشیه دریای خزر در اردیبهشت ماه سال 
آینده خبر داد و افزود: عالوه براین جلسات 
متعددی با تشکل های صادراتی - وارداتی 
برگزار شد  این مسیر  از  برای استفاده  کشور 

که به حصول نتیجه آن امیدوار هستیم. 

در  مسرور  رضا  مهر،  خبرگزاری  گزارش   به 
نشست مطبوعاتی با خبرنگار خبرگزاری ها، 
پایگاه های  و  هفته نامه ها  روزنامه ها، 
اینکه  بیان  با  کشوری  و  استانی  خبری 
بندرانزلی  کتائو،  بندرا چین،  جدید  کریدور 
حمل ونقل  مسیر  صرفه ترین  به  مقرون 
به  توجه  با  داشت:  اظهار  کاالست، 
گرفته,  صورت  کارشناسی  بررسی های 
چین،  تجاری  جدید  پیشنهادی  مسیر 
و  زمان  کتائوقزاقستان،بندرانزلی،  بندرا
موجود  مسیر  به  نسبت  را  کمتری  هزینه 
مسیر  این  درنتیجه  می شود،  شامل 
مسیر  برای  مناسبی  جایگزین  می تواند 
حاضر صادرات و واردات میان چین و ایران 

باشد. 

شوق چینیها و هندی ها برای 
چابهار

رقابت   : ایران  اسالمی  جمهوری  خبرگزاری 
حضور  برای  هندی ها  و  چینیها  تنگاتنگ 
آزاد  آب های  به  یافتن  دست  و  ایران  در 
استفاده  و  چابهار  طریق  از  بین المللی 
مرحله  وارد  جنوب،  و  شمال  کریدور  از 

جدیدی شده است.

و  چابهار  در  چینی  سرمایه گذاران  حضور 
کشور  که دو  از این جهت مهم است  ایران 
بزرگ  قدرت  دو  به عنوان  چین  و  هند 
و  استفاده  خصوص  در  ظهور  نو  اقتصادی 
کریدور شمال و  گرفتن  استقرار و در اختیار 
به عنوان مهمترین  به غرب  و شرق  جنوب 
چهارراه انرژی جهان و همچنین مهمترین 
کشورهای  با  کشور  دو  این  ترانزیتی  مسیر 
را  دیرینهای  رقابت  مرکزی  و  میانه  آسیانه 
کرده اند و حضور هر کدام در این منطقه  آغاز 

باعث تشدید حضور دیگری می شود.
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وزیر راه و شهرسازی با اعالم خبر فراهم شدن مقدمات 
اجرای فاز 3 در طرح توسعه بزرگترین بندر تجاری 
که نیازمند 500  ایران گفت: با عملیاتی شدن این فاز 
کانتینری  میلیون دالر سرمایه گذاری است، ظرفیت 

بندر شهید رجایی به 8 میلیون TEU خواهد رسید.
کل بنادر و دریانوردی  گزارش روابط عمومی اداره  به 
رییس  نشست  در  آخوندی  عباس  دکتر  هرمزگان، 
و توسعه دریامحور  با فعاالن صنعت فوالد  جمهور 
که در تاالر شهید آوینی بندرعباس  استان هرمزگان 
برگزار شد، حجم تجارت جهانی از طریق حمل ونقل 

دریایی را بالغ بر 9 میلیارد تن در سال اعالم کرد.
وی در این نشست که وزیر صنعت معدن و تجارت نیز 
کرد: در حال حاضر سهم ایران از  حضور داشت بیان 
تجارت جهانی تنها دو درصد است؛ این درحالی است 
که ایران به لحاظ جغرافیایی موقعیت استراتژیکی 
جهانی  تجارت  از  ما  سهم  کنیم  تالش  باید  و  دارد 

افزایش یابد.
امکانات  و  زیرساخت ها  اینکه  بیان  با  آخوندی 
خوبی برای توسعه حمل و نقل در استان هرمزگان 
فراهم شده، بندر شهید رجایی را مهمترین دروازه 
کشور برای ارتباط با دنیا دانست و افزود:  اقتصادی 
سهم این بندر از مجموع 85 میلیون تن تخلیه و 
کشور 53 درصد است.  کاالی غیر نفتی در  بارگیری 
همچنین ساالنه 56 میلیون تن فرآورده های نفتی 

از این بندر صادرمی شود.
وزیر راه و شهرسازی با اشاره به آماده سازی 2 هزار و 
400 هکتار اراضی در پسکرانه بندر شهید رجایی برای 
سرمایه گذاری بخش خصوصی، گفت: خوشبختانه 
با فراهم شدن امکان سرمایه گذاری در اراضی 2400 
هکتاری پشتیانی و به همین میزان اراضی پسکرانه،  
کشور در  کل سرمایه گذاری بنادر  بیش از 34 درصد 

بزرگترین بندر تجاری ایران صورت گرفته است.

دو گام بزرگ وزارت راه برای توسعه بندر رجایی
به گفته آخوندی، 84 درصد تخلیه و بارگیری کاالهای 
کانتینری کشور در بندر شهید رجایی انجام می شود 
که بر همین اساس، دو گام بزرگ برای توسعه این بندر 

در دستور کار وزارت راه و شهرسازی قرار دارد.
 وی بیان کرد: با تکمیل تجهیزات فاز 2 طرح توسعه 
که به میزان 3  کانتینری فعلی  این بندر، ظرفیت 
کانتینر در   TEU است، به 6 میلیون  TEUمیلیون
که بخش عمده عملیات انجام  سال خواهد رسید 
پایان  به   93 سال  در  باقیمانده  درصد   10 و  شده 

خواهد رسید.

اضافه شدن 18 گنتری کرین جدید به ترمینال 
دوم کانتینری بندر

آخوندی در همین رابطه از نصب تجهیزات جدید 
تخلیه و بارگیری و توسعه امکانات بندر شهید رجایی 
گفت: در سال 93، تعداد  در سال آینده خبر داد و 
در  کرین(  )گنتری  دروازه  ای  پیکر  غول  جرثقیل   18
یال های شرقی و غربی ترمینال دوم نصب خواهد شد 
کانتینر افزایش   TEU که ظرفیت بندر را به 6 میلیون

خواهد داد.
اجرای  مقدمات  کرد:  خاطرنشان  همچنین  وی 
فاز 3 طرح توسعه بندر شهید رجایی فراهم شده 
که  و طی سال های آینده با عملیاتی شدن این فاز 
نیازمند 500 میلیون دالری بتوانیم آغاز کنیم، ظرفیت 
کانتینری بزرگترین بندر تجاری ایران به 8 میلیون 

TEU خواهد رسید.
آخوندی در ادامه سخنان خود یادآور شد: بر اساس 
چشم انداز،طرح های توسعه بندر شهید رجایی در 7 
که باید ظرفیت نهایی این بندر  فاز پیش بینی شده 
کانتینر برسد و ایران بتواند توان   TEU به 24 میلیون

رقابت با بنادر منطقه خلیج فارس را داشته باشد.

سهم  50 درصدی بخش حمل و نقل دریایی در 
ترانزیت کشور

وزیر راه و شهرسازی در بخش دیگری از سخنان خود 
سهم بخش حمل و نقل دریایی را در زمینه ترانزیت 
کرد و افزود: سهم این بخش  کشور 50 درصد عنوان 
از تولید ناخالص ملی کشور بدون احتساب نفت 9.8 

درصد است که الزم است افزایش یابد.

وی در ادامه بر لزوم توسعه زیرساخت های بخش 
طی  گفت:  و  کرد  کید  تا دریایی  مسافرت های 
از طریق  از 14 میلیون مسافر  گذشته بیش  سال 
کشورهای  بنادر  و  فارس  خلیج  جزایر  به  دریا 
همسایه جنوبی ایران جابه جا شدند؛ در صورتی 
که ظرفیت بنادر مسافری بسیار بیش از این رقم 

است.

بهره برداری از بزرگترین ترمینال مسافری 
دریایی؛ دو ماه دیگر

بزرگترین  راستا،  این  در  کرد:  بیان  آخوندی 
شهید  بندر  در  کشور  دریایی  مسافرت  ترمینال 
آماده  آینده  ماه  دو  طی  بندرعباس  حقانی 
بلیط  صدور  شرایط  و  می شود  بهره برداری 
فراهم  نیز  دریایی  سفرهای  برای  الکترونیک 

خواهد شد.
وی در بخش پایانی سخنان از برخی ظرفیت های 
فراموش  بنادر  به عنوان  هرمزگان  استان  بندری 
باهنر  شهید  بندر  ظرفیت  گفت:  و  کرد  یاد  شده 
اما در  نیز دارای 12 میلیون تن است  بندرعباس 
حال حاضر تنها در سطح 3.5 میلیون تن بیشتر 
بندر،  این  کارآیی  افزایش  که  نمی شود  استفاده 

نیازمند تصمیمات مدیریتی است.

وزیر راه و شهرسازی اعالم کرد:

افزایش ظرفیت بندر شهید رجایی به 8 میلیون کانتینر در فاز3
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بـازتـاب

جذب 2 هزار میلیارد تومان
سرمایه بخش خصوصی در سال 

آینده

ســازمان  معــاون  ایســنا:  خبرگــزاری 
حداقــل  گفــت:  دریانــوردی  و  بنــادر 
خصوصــی  بخــش  از  ســرمایه گذار  جــذب 
حــدود   1393 ســال  بــرای  ایــران  دربنــادر 
علــی  بــود.  خواهــد  تومــان  میلیــارد   2000
کرد: ســال آینــده در بحث  جهاندیــده اظهــار 
جــذب ســرمایه گذاری بــرای مناطــق ویــژه 
اقتصــادی ســازمان بنــادر اقدامــات مهمــی 
را انجــام خواهیــم داد. وی بــا بیــان اینکــه 
در ارتبــاط بــا بحث هــای مختلــف ســاخت 
و ســاز و نوســازی نــاوگان مســافری، ارتقــای  
ایمنــی در بنــادر و ارتقــای ظرفیــت بنــادر، 
حــال  در  آینــده  ســال  بــرای  برنامه هایــی 
کــرد: ســال آینده، ســال  انجــام داریــم، اظهــار 
رونــق ســاخت و ســاز در بنــادر ایــران اســت. 

کانتینری  کاالی  سیستم رهگیری 
در بندر خرمشهر راه اندازی شد

خرمشهر،  بندر  عمومی  روابط  گزارش  به 
http:\\web. که در وب سایت این نرم افزار 

fdgja.net قابل بهره برداری است، با هدف 
و  اطالعات  تبادل  در  دقت  سرعت،  افزایش 
رضایت مندی خطوط  کشتیرانی و صاحبان 

کاال طراحی و راه اندازی شده است.

و  ورود  عملیات های  الکترونیکی  انجام 
وضعیت  آخرین  از  اطالع  و  کانتینر  خروج 
خروجی،  و  ورودی  کانتینری  کشتی های 
بارگیری  و  تخلیه   EDI فایل  ثبت  امکان 
فایل  دریافت  امکان  سایت،  وب  در 
از تعداد  گیری  گزارش  بارگیری،   BAPLIE
کانتینرهای موجود پر و خالی در محوطه، 
کانتینرهای تخلیه و  گیری از تعداد  گزارش 
گیری از  گزارش  بارگیری بر روی شناورها و 
ج شده  پر  وارد و خار کانتینرهای خالی و 
به بندر از مزایای راه اندازی این وب سایت 

است.

همچنین این سیستم قادر به گزارش گیری 
ردیابی  امکان  و  استریپی  کانتینرهای  از 
نیز  کشتیرانی  خط  تفکیک  به  کانتینر 

می باشد.

برگزاری مانور بزرگ جستجو و نجات مسافری در آب های ساحلی بندرعباس
در آستانه تعطیالت نوروزی 93، بزرگترین مانور جستجو و نجات مسافری در منطقه خلیج فارس به منظور 

تقویت سطح هماهنگی ها بین ارگان های دریایی در آب های ساحلی بندرعباس عملیاتی شد.
به گزارش روابط عمومی اداره کل بنادرو دریانوردی هرمزگان، در این مانور یک فروند هواپیمای فوکر F27، دو 
کرافت، سه فروند شناور  فروند بالگرد، دو فروند شناور ناجی، سه فروند شناور مسافری، یک فروند لندینگ 
یدک کش، دو فروند شناور هادی، سه فروند شناور ناجی دریابانی، یک فروند شناور هالل احمر و چهار فروند 

شناور همیار ناجی حضور داشتند.
براساس سناریوی طراحی شده، بزرگترین مانور جستجو و نجات مسافری منطقه خلیج فارس در چهار فاز 
پیش بینی شده بود؛ در فاز نخست آن، یک شناور مسافری حامل 70 نفر سرنشین که از بندر شهید حقانی 
بندرعباس به سمت بندرگاه جزیره هرمز حرکت می کند اما در فاصله دومایلی ساحل دچار آتش سوزی و 
آبگرفتگی می شود که طی یک عملیات نفسگیر یکساعته، سرنشینان در قالب گروه های مختلفی با استفاده از 

چندین فروند شناور، یک فروند هواپیما و دو فروند بالگرد نجات می یابند. 
همچنین در عملیاتی دیگر، یک گروه خرابه کار وارد یک شناور یدک کش حامل کانتینر می شوند که پس از به 
گانه،  آتش کشیدن کانتینرها یکی از خدمه شناور مذکور را نیز گروگان می گیرند که در نهایت طی دو مرحله جدا
کنش سریع  ابتدا اطفای حریق صورت می گیرد و در مرحله بعدی نیز، با اجرای عملیات راپل توسط گردان وا

دریایی و بندری هرمزگان، عملیات گروگانگیری خنثی می شود. 
در فاز چهارم نیز، یک نفر پایلوت )راهنما( در حین خروج کشتی از کانال بندر شهید باهنر از روی شناور به دریا 

سقوط می کند که پس از تقاضای کمک، توسط شناور ناجی از خطر غرق شدن نجات می یابد.
"مهدی نوفرستی" معاون امور دریایی اداره کل بنادر و دریانوردی هرمزگان هدف از برگزاری این مانور را ایجاد 
آمادگی درون سازمانی و برون سازمانی و همچنین تقویت سطح هماهنگی ها بین ارگان های درگیر با عملیات 
که در آستانه آغاز  کرد  جستجو و نجات دریایی در آب های خلیج فارس جهت اقدام به موقع و سریع عنوان 

طرح نوروزی سال 93 انجام می شود.
مانور بزرگ جستجو و نجات مسافری در آب های هرمزگان در حالی برگزار شد که به گفته مسئوالن برگزارکننده 

آن، منطقه خلیج فارس برای نخستین بار نظاره گر عملیاتی با این حجم کار و گستردگی بوده است.
گفتنی است، "محمدرضا قادری" مدیرکل نجات و حفاظت دریایی سازمان بنادر و دریانوردی، "احمد مرادی" 
فرماندار بندرعباس، "سعید رنجبر" مدیرکل هواشناسی استان، "ارسالن بهاری میمندی "سرپرست اداره کل 
مدیریت بحران استانداری هرمزگان، نمایندگانی از فرماندهی دریابانی و نیروی انتظامی شهرستان بندرعباس 

از جمله مسووالنی بودند که در این مانور حضور داشتند. 
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احداث 1500 متر طول اسکله به عمق 16 متر

ی احداث 30 هکتار محوطه كانتینر

وبی غرب حوضچه سوم به میزان 5 میلیون متر مکعب الیر

ین نسل ششم و 20 دستگاه ی كر ید 8 دستگاه جرثقیل گنتر RTG خر

یکا ی 300 میلیون دالر آمر میزان سرمایه گذار

ی به 8 میلیون در سال TEU افزایش ظرفیت ساالنه كانتینر

ــی یـ جا ر شــهید ی  ر ــد بن ــع  مجتم   3 ز  ــا ف ــعه   س تو ح  ــر ط ت  ــخصا ــیمش یـ جا ر شــهید ی  ر ــد بن ــع  مجتم   3 ز  ــا ف ــعه   س تو ح  ــر ط ت  ــخصا مش

3 ز  فا
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بـازتـاب

درخواست هند برای ایجاد خط 
مستقیم کشتیرانی از چابهار

هندی  هیات  ایلنا:  خبرگزاری  گزارش  به 
ابراز  ضمن  شهرسازی  و  راه  وزیر  با  دیدار  در 
تمایل شرکت های هندی برای سرمایه گذاری 
بر  چابهار  بندر  در  به ویژه  حملونقل  حوزه  در 
به  چابهار  از  کشتیرانی  مستقیم  خط  ایجاد 
گسترش  خواستار  و  کردند  کید  تا هند  بنادر 
شدند.  کشور  دو  بین  مستقیم  حمل ونقل 
با  دیدار  در  آخوندی  عباس  ایلنا  گزارش  به 
از  تهران  در  هند  سفیر  سریواستو  دی.پی 
چابهار  بندر  به  هندی  طرف  عالقه مندی 
در  ملموس  نتیجه  خواهان  کرد:  اظهار 
برنامه زمان بندی  کرات هستیم و تعیین  مذا
کردن امور الزم است در بخش  برای عملیاتی 
وزیر  رسید.  خواهیم  نتیجه  به  زودتر  راه آهن 
یک  اعتباری  خط  گفت:  شهرسازی  و  راه 
پروژه ها  فاینانس  برای  هند  دالری  میلیارد 
نقش مهمی را در ایجاد تحرک الزم برای آغاز و 
ح ها می تواند داشته باشد  کردن  طر عملیاتی 
آغاز  و حرکت  کرد  نقطه شروع  از یک  باید  اما 
از  طرف  دو  ذهن  در  مطلوبی  تصویر  تا  شود 

این همکاری شکل بگیرد. 

معاون جدید سازمان بنادر : به 
استراتژی بلند مدت نیاز داریم

هادی  نیوز  تین  خبری  سایت  گزارش  به 
و  بنادر  سازمان  اینکه  بیان  با  حق شناس 
دارای  و  تخصصی  سازمان  یک  دریانوردی 
مرجع  را  سازمان  این  است  بین الملل  روابط 
رئیس  تعبیری  به  و  کشور  دریایی  قانونی 
بر  گفت:  و  کرد  عنوان  کشور  دریایی  جمهور 
شمال  بنادر  در  آب خور  محدودیت  خالف 
کشور  کشور و در سواحل دریای خزر در جنوب 
در    آب های آزاد با ساخت بنادر نسل جدید 
غول  کانتینری  کشتی های  اندازی  آب  به  و 
که به استراتژی بلند مدت  پیکر بدیهی است 
در  دریایی  تجارت  رونق  و  بنادر  خصوص  در 
امکانات  تمرکز  حق شناس  داریم.  نیاز  کشور 
مطلوب  سرویس دهی  و  بنادر  در  مناسب 
اقتصاد  نفع  به  را  جدید  نسل  کشتی های  به 
ملی دانست و به کارگیری پیمانکاران و فعاالن 
برای  را  بازرگانی  بنادر  در  خصوصی  بخش 

حصول به این منظور ضروری دانست.

رونق دریایی با استفاده حداکثری از ظرفیت بنادر 

گفت: 84 درصد  گفت وگو با خبرنگار شبکه خبر  کشور در  مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی 
انجام  رجایی  شهید  بندری  مجتمع   2 و   1 شماره  ترمینال های  در  کشور  کانتینری  عملیات 

می شود.

گفت: با دستور وزیر راه و شهرسازی تجهیزات ترمینال شماره 2 این مجتمع  محمد سعید نژاد 
که با  بندری با تامین اعتبار از محل داخلی سازمان بنادر و فاینانس به زودی تامین می شود 

کاتنینر افزایش می یابد.  TEU نصب آن ظرفیت این مجتمع به 6 و نیم میلیون

افق 3 ساله ظرفیت  فاز 3 در یک  اجرایی  انجام عملیات  با  آن  از  برنامه داریم پس  افزود:  وی 
کنون اقدامات در زمینه  کانتینر برسانیم و هم ا  TEUاین مجتمع بندری را به 8 و نیم میلیون

انتخاب مشاور را انجام داده ایم.

کشور  مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی 
جمهوری  ریاست  سفر  در  اینکه  به  اشاره  با 
مجتمع  سریع تر  هرچه  توسعه  بر  دستور 
است،  شده  صادر  رجایی  شهید  بندری 
برای  تقاضا  افزایش  با  کنون  ا هم  گفت: 
شده ایم  مواجه  کشور  بنادر  در  کاال  ترانزیت 
کثر  حدا ممتاز  موقعیت  این  از  باید  که 

استفاده را انجام دهیم.

اقتصاد  برنامه های  تحقق  برای  سازمان  این  برنامه های  تشریح  به  ادامه  در  سعید نژاد  محمد 
گفت: برای اجرای اقتصاد درون زا و  مقاومتی با توجه به بیانات مقام معظم رهبری پرداخت و 

کنیم. کشور استفاده  برون نگر باید از ظرفیت تمامی بخش های دریایی و بندری 

در  را  هزینه  کاهش  دالر   700 ایران  بنادر  در  کانتیر  هر  مستقیم  تخلیه  اینکه  به  اشاره  با  وی 
کاال در مرزهای دریایی را افزایش دهیم و  برخواهد داشت،ادامه داد: در همین راستا باید مبادله 

کشتی های اقیانوس پیمای نسل جدید را پهلو دهند.  اسکله های بنادر تجاری بتوانند 

الیروبی  با  و  نگرش  همین  با  کرد:  تصریح  کشور  دریانوردی  و  بنادر  سازمان  مدیرعامل 
تا  توانست  خواهیم  داخلی  متخصصان  به دست  رجایی  شهید  بندری  مجتمع  حوضچه های 

کانتینر را در این بندر پهلو دهیم.  TEUکشتی هایی با ظرفیت 18 هزار

که از سال 86 آغاز شده باید ظرفیت  کرد: در آینده نیز طی برنامه 25 ساله  سعید نژاد خاطرنشان 
گیری در این بندر را به 24 و نیم میلیون TEUکانتینر در سال برسانیم. تخلیه و با

کنون ساالنه افزون بر 3 میلیون و 300 هزار TEUکانتینر در این بندر از پای  کرد: هم ا وی اضافه 
که البته جواب گوی نیاز بازار است. کشتی جابه جا می شود 

استان  در  دریایی  سفرهای  باالی  ظرفیت های  به  خود  سخنان  پایانی  بخش  در  سعید نژاد 
گرایش به سفرهای دریایی  گرفته  گفت: با برنامه ریزی های صورت  کرد و  هرمزگان به جزایر اشاره 
در مردم افزایش چشم گیری داشته است به طوری که پیش بینی می شود تا پایان سال 15 میلیون 

مسافر از بنادر مسافری این استان جابه جا شوند.

را برعهده داشتند  گذشته شناورهای سنتی حمل و نقل مسافر  گفت: در طول سال های  وی 
کنار همین تعداد  ناوگان دریایی، 57 فروند شناور تندروی استاندارد در  با نوسازی  کنون  ا اما 
کیش، قشم و هرمزدر نوروز 93 اختصاص  برای جابه جایی مسافران به جزایر  کرافت  لندینگ 

یافته است. 
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که دولت  از خانه تا راه، فکر می کنیم همه چیز در اختیار دولت است. در صورتی 
کاالیی  که  کسی  چیزی جز یک خدمتگزار و تنظیم کننده روابط و قواعد نیست. 
که من وظیفه اش را بر عهده خودم  تولید می کند، این شما مردم هستید. آنچه 
می دانم، ساختن و ساختن نیست. من باید شرایطی را فراهم کنم تا شما بسازید. 
که قدرت سازندگی بخش خصوصی به ابعاد مضاعف چندین برابر  من مطمئنم 
قدرت سازندگی دولت می باشد. می گویند ما چقدر توان سازندگی داریم و چقدر 
که  کنیم، این است  که ما می توانیم فراهم  کنیم؟ آنچه  قدرت داریم تا مدیریت 
بگوییم بخش خصوصی عزیز این دریا در اختیار شماست. دریا منقع ثروت است. 
هرگونه ثروتی در این دریا هست. از تجارت تا معادن، از منابع مختلف ما نباید مانع 
دسترسی شما به دریا شویم و نه تنها مانع نشویم، بلکه دسترسی شما را به دریا 
کنیم تا شما بتوانید در حوزه منابع و صنایع شیالت و چه در حوزه تجارت  تسهیل 
که تمام منابع یا آسمان  و چه در حوزه مسافری در دریا فعال شوید. ما می گوییم 
که باید راه دسترسی شما به  کنیم این است  که ما باید  کاری  متعلق به شماست. 
آسمان را فراهم کنیم و بگذاریم که شما و تمام بنگاه ها ازآسمان ایران کسب ثروت 
کنید و کسب دانش نمایید، چه در حوزه بار و چه در حوزه دانش و چه در صنعت، 
کنیم تا موجبات آسایش شهروندان تمام ایران شود. ما باید بگوییم  فضا را فراهم 
کوه ها و دشت ها تماما متعلق به مردم ایران  تمام این سرزمین و این جاده ها و 
کنید  کنیم تا شما بتوانید سرمایه گذاری و تجارت  است. ما باید فضایی را فراهم 
کنید. لذا تمام خواسته های من از همکارانم  کار مشغول  و با تولید، انسان ها را به 
که همواره پروژه های سرمایه پذیر را در اختیار شما قرار بدهند. من در  این است 
این  وزارت مسکن  در  به همکارانم  پیشنهادم  وزارت خانه هستم،  در  که  مدتی 
که اساسا 100درصد سرمایه گذاری باید در اختیار بخش خصوصی قرار بگیرد و  بود 
نه معادله 50-50 و تماما قدرت تعرفه گذاری و قیمت گذاری باید در اختیار بخش 
خصوصی باشد و نه در اختیار ما. آنچه که ما وظیفه داریم، استاندارد ایمن و وظیفه 
تنظیم روابط بین بخش خصوصی و دولتی است. بنابراین چه در حوزه ریل و چه 
در حوزه جاده، تمام فرصت های سرمایه گذاری در اختیار شماست. خیلی ساده به 
که شما در بخش  که ما ظرفیت و قدرت اینکه بتوانیم یک صدم آنچه  شما بگویم 
خصوصی بتوانید انجام بدهید را نداریم. اصال من ادعای این را ندارم که ما می توانیم 
با بخش خصوصی رقابت کنیم همچنانکه بنده در مجلس شورای اسالمی و برنامه 
کردم، من این را نه از روی صحبت و نه اینکه بخواهم عده ای را  اصل اعتماد عرض 
خوشحال کنم، می گویم. بالندگی اقتصاد ملی و افزایش قدرت رقابت اقتصاد ملی، 
گر  توسعه اقتصاد ملی، فقط و فقط بر بال بخش خصوصی استوار است و نه غیر. ا
دولت وظیفه ای دارد ایجاد یک فضای اعتماد است تا بخش خصوصی بتواند با 
اعتماد به فعالیت هایش ادامه بدهد. من وقتی از اقتصاد ملی صحبت می کنم، از 
یک اقتصاد بسته صحبت نمی کنم. من اعتقاد به اقتصاد جهانی دارم و معتقدم 

بنگاه های ایران باید در سطح جهان رقابت داشته باشند و من مطمئنم که ایرانی 
جماعت، همکاران ما و دانشجویان ما، صنعتگران ما، قدرت تولید و قدرت فعالیت 
که بتواند  و رقابت های تجاری و صنعتی را در جهان دارند. این وظیفه دولت است 
برای آنها در حوزه های اجتماعی، صنعتی، فرهنگی، امکانات الزم را برایشان فراهم 
کند و من خودم را متعهد می دانم که تمام اختیارات را در حد خودم برای شما مهیا 
کنم و نیازهای شما را برآورده سازم. من از شما درخواست راه حل دارم. از ابتدایی که 
مسوولیت وزارت خانه را بر عهده گرفتم، با انجمن های مختلف حرفه ای تماس گرفتم 
و جلسات متعددی را برگزار کردیم و به همه آنها ابالغ کردم که درهای وزارت خانه به 
که در حوزه ریل و  روی شما باز است. شما به ما راهکار بدهید، شما از ما بخواهید 
حمل ونقل و دریا چه خواسته هایی از دولت دارید؟ در صنعت هواپیمایی، راه سازی 
و همچنین مسکن. مگر دولت چقدر ظرفیت دارد که بخواهد برای چندین میلیون 
که شهروندان ما آزاد  کند. اساسا اولین مفهوم آزادی این است  نفر تصمیم گیری 
که معماری و روابط اجتماعی آنجا مورد عالقه شان است  باشند تا خانه و محیطی 
که دولت وظیفه دارد  کنند. این تصور درستی نیست  را برای زندگی خود انتخاب 
که امکانات  خانه بسازد و در اختیار مردم قرار دهد. دولت وظیفه اش این است 
که دوست دارند با قدرت  کند و مردم آنچه را  خانه سازی راحت را برای مردم فراهم 
کنند. من عرض  که دوست دارند در آنجا زندگی  انتخاب خود بسازند و در مکانی 
می کنم که ما جز تنظیم کننده، هیچ چیز نیستیم. آنکه سازنده است، شما هستید. 
حاال چه در ساخت وساز مسکن و چه مکان های دولتی. ما به جای اینکه خودمان 
بیمارستان بسازیم و خودمان اداره اش کنیم، می توانیم خدمات آنها را به نفع مردم 
خریداری کنیم. بخش خصوصی می تواند درمانگاه و ورزشگاه بسازد و اداره کند و ما 
خدمات این بخش ها را خریداری می کنیم و در اختیار رفاه و آسایش مردم قرار دهیم. 
ما نمایندگان دولت هم با این شعار در خدمت شما هستیم که ما فقط تنظیم کننده 
ارتباط هستیم. شما می توانید به ما اطمینان داشته باشید و متقابال دولت هم به 
شما اطمینان داشته باشد و در نتیجه این فاصله بین دولت و بخش خصوصی و 
فاصله بین ملت و دولت حذف شود و این دو دست در دست هم بدهیم و به کمک 

هم یک مجموعه واحد را برای توسعه و آبادانی ایران سربلند ایجاد کنیم. 

همه ما شنیده ایم که موقعیت ما در وضعیت رکود تورمی است. همه می دانیم که 
جامعه جوانی داریم و ساالنه هزاران نفر، وارد بازار اشتغال می شوند. 

تمام مسکن باید فعال باشد. قدرت خرید و فروش در مسکن باید افزایش پیدا 
که یک طبقه متوسط بتواند بخش  کند. نظام طراحی مسکن باید طوری باشد 
قابل اعتنایی را از سیستم بانکی تسهیالت دریافت کند. وقتی بخش مسکن ما در 
این زمینه فعال باشد. صدها صنعت و هزاران شغل در پس او به وجود خواهد آمد. 
برنامه هایی داریم این است که حتما با باز کردن کریدورهای شمال و جنوب و شرق 
کریدوری توسعه های  کنیم و در این حاشیه های  و غرب، تجارت را در ایران فعال 
که تمام  کاربری را توسعه بدهیم و من به شما عرض می کنم  شهری و توسعه های 
اختیارات بر عهده مردم عزیز است و حق تمام شهروندان این است که توسعه بدهند 
و تصمیم بگیرند و به ما راه حل نشان بدهند. شما پرسش کنید و ما موظف هستیم 

پاسخگوی شما در تمام زمینه ها باشیم.

دیدگاه هایی که مبنای سیاست گذاری در حوزه راه و شهرسازی می شود.

از زمان پذیرش مسئولیت وزارت راه و شهرسازی توسط 
دکتر آخوندی، مجموعه دیدگاه هایی از سوی ایشان 

که در نوع خود  ح شده  در سخنرانی های مختلف مطر
از سوی دولت مردان جمهوری اسالمی ایران در طی 

دهه های اخیر کمنظیر بوده است. ماهنامه بندر و دریا 
کنونی  این فرصت را مغتنم شمرده و با توجه به شرایط 

اقتصاد کشور به ویژه در بخش های حمل و نقل، تحلیل، 
ارزیابی و نشر و توسعه این دیدگاه ها را ضروری برای 

توسعه کشور میداند.
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 مذاکره با پنج خط کشتیرانی بین المللی 
برای بازگشت به بندر شهید رجایی

کل بنادر و دریانوردی هرمزگان در بازدید معاون  معاون امور دریایی سازمان و سرپرست اداره 
کرات انجام شده برای  وزیر و مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی از بندر شهید رجایی، از مذا
گفت: در حال  کشتیرانی بین المللی به بزرگترین بندر تجاری ایران خبر داد و  بازگشت پنج خط 

آماده سازی شرایط در بندر شهید رجایی برای پهلودهی به شناورهای این خطوط هستیم.

در  استیری"  علی  "سید  هرمزگان،  دریانوردی  بنادرو  کل  اداره  عمومی  روابط  گزارش  به 
و  شد  حاصل  ژنو  توافق  پی  در  که  بین المللی  فضای  شدن  مثبت  با  کرد:  اظهار  رابطه  این 
کانتینری  کشتیرانی و  همچنین فعال سازی اپراتور دوم بندر شهید رجایی، تعدادی از خطوط 

بین المللی عالقمندی خود را برای از سرگیری تردد به این بندر اعالم نموده اند.

کشتیرانی به مقصد بنادر ایران  وی همچنین توضیح داد: مشکالتی در زمینه بیمه خطوط 
اجرایی  و  ژنو  اخیر  نامه  تفاهم  در  شده  صادر  بیانیه های  و  تصمیمات  براساس  که  داشتیم 
کشور فراهم  کشتی های بیشتر در یک شرایط ساده و متعارف به  شدن آن، شرایط برای تردد 

است.

کاال در بزرگترین بندر تجاری ایران رونق بیشتری می گیرد جابه جایی 

کنون پیش بینی های الزم بر  ای تخلیه، نگهداری  کرد: هم ا سعید نژاد در این بازدید خاطرنشان 
کاال در سازمان بنادر و بنادر تابعه را انجام داده ایم تا با ورود کاالهای بیشتر و شرکت های  و حمل 

که مستحق بزرگترین بندر تجاری ایران است، دست یابیم. کشتیرانی به رونقی  بزرگ 

مساعد  شرایط  شدن  فراهم  با  که  کرد  امیدواری  ابراز  پایان  در  شهرسازی  و  راه  وزیر  معاون 
توسط سازمان  گرفته  زیربنایی صورت  اقدامات  و  نقل دریایی  و  زمینه حمل  در  بین المللی 

کاال و مسافر در بنادر هرمزگان رونق بیشتری یابد. بنادر و دریانوردی، جابه جایی 

ترانزیتی  کریدور  گرفتن در محل تالقی  با قرار  گزارش، مجتمع بندری شهید رجایی  بنابراین 
شمال - جنوب، مهمترین دروازه واردات و صادرات جمهوری اسالمی ایران محسوب شده 
و  واردات  ترانزیت،  مقوله  در  مبادالت  این  حجم  درصد   53 از  بیش  دار  عهده  تنهایی  به  و 

صادرات و ترانشیپ می باشد. 

این بندر ضمن بهره مندی از 36 پست اسکله و با در اختیار داشتن بزرگترین و پیشرفته ترین 
گسترده  ای از  کشور، با ظرفیت 6 میلیون TEUکانتینر در سال، حجم  کانتینری  ترمینال های 
و  کاالهای عمومی خصوصا محصوالت فوالدی، فله خشک، فله مایع  عملیات جابه جایی 

فرآورده های نفت خام  در این بندر انجام می شود.

یادآور می شود، بندر شهید رجایی به عنوان بزرگترین بندر تجاری ایران در فاصله 22 کیلومتری 
غرب بندرعباس واقع شده و با بیش از 4800 هکتار وسعت، از ظرفیت پذیرش ساالنه بیش از 

کاال برخوردار است. 88 میلیون تن 

بـازتـاب

رشد سرمایه گذاری در بنادر بزرگ 
منطقه: هشداری که باید جدی گرفت

تین نیوز: سازمان بنادر و دریانوردی به عنوان دریچه 
ایفا  اقتصاد  در  مهمی  بسیار  نقش  کشور  تجارت 
می کند. نقشی که از یک جهت با چالش های بیرونی 
و جهانی و از سویی با نیازها و درخواستهای درون 
سازمانی مواجه است. معاون وزیر راه و شهرسازی 
با بیان اینکه این مطلب در مراسم تودیع و معارفه 
و  بنادر  سازمان  منابع  و  مدیریت  توسعه  معاون 
سازمان  این  رقابت  کرد:  نشان  خاطر  دریانوردی 
بین المللی  و  منطقه ای  ذاتی  و  طبیعی  به طور 
است و چنانچه حوزه مسئولیت و فعالیت خود را 
کنیم حتما دچار  با چارچوب های داخلی محدود 
سازمان  مدیر عامل  شد.  خواهیم  ضرر  و  خسران 
باید  ما  نگاه  اینکه  بر  کید  تا با  دریانوردی  و  بنادر 
جهانی باشد و به سرمایه گذاری ها اهمیت بیشتری 
بدهیم . همچنین وی چابکسازی را یکی از وظایف 

مهم معاونت توسعه مدیریت و منابع برشمرد

پیش بینی  بیش از 6 میلیون 
سفردریایی ایرانیها در نوروز 

تین نیوز: سید علی استیری، معاون امور دریایی 
گفت: نوروز امسال،  سازمان بنادر و دریانوردی، 
در  کشور  کل  در  نوروزی  مسافرت های  میزان 
مقایسه با سال 91 حدود  10درصد رشد داشت و 
55 میلیون نفر مسافر از طریق دریا جابه جا شدند 
وی افزود: پیش بینی میکنیم در نوروز سال 93 
نیز میزان  مسافرت های  دریایی حداقل 10 درصد 
افزایش یابد و  به حدود 1/6 تا 2/6 میلیون نفر 
کرد: با توجه  مسافر برسد. استیری خاطر نشان 
گرفته در  به امکانات و برنامه ریزی های  صورت 
سازمان  بنادر، میزان  سفرهای دریایی در نوروز 
93 را حدود 5/6 میلیون نفر  پیش بینی کردهایم. 
به گفته وی، در نوروز امسال  حدود  4500 صندلی 
استاندارد برای تردد مسافران دریایی در استان 

هرمزگان در نظر گرفته شده است .

پیشرفت 80 درصدی ساخت  3 موج 
شکن در چابهار

خبرنگار قدس: مدیر کل بنادر و دریانوردی چابهار 
گفت: در بندر چابهار 3 موجشکن در حال ساخت 
دارند.  فیزیکی  پیشرفت  درصد   80 که  است 
در  شکن  موج  سه  این  افزود:  رضوانی  سیاوش 
قسمت شرقی چابهار با هدف توسعه گردشگری 
و سه موجشکن دیگر در قسمت غرب با هدف 
توسعه صید و صیادی در دست برنامه ریزی و 
منظوره  چند  موجشکن  گفت:  وی  اجراست. 
که استقرار این موج  »جد « در چابهار افتتاح شد 
شکن  توانسته زمینه اشتغال 80 نفر و پهلوگیری 

250 شناور را در این منطقه فراهم آورد.
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تردد از بنادر مجاز شرط نخست ایمنی مسافرت های دریایی
کرد: عالقمندان به سفرهای دریایی با تردد از  کل بنادر و دریانوردی هرمزگان اعالم  معاون واحد دریایی اداره 
مبادی و مسیرهای غیر مجاز و شناورهای غیر استاندارد در ساحل بندرعباس و قشم و دست زدن به اقدامات 

نسنجیده، جان خود را به خطر نیندازند.
کل بنادر و دریانوردی هرمزگان، "مهدی نوفرستی" 10بندر مسافری مجاز را  گزارش روابط عمومی اداره  به 
برای انجام ترددهای دریایی به جزایر خلیج فارس به منظور ایمنی بیشتر و رفاه حال مسافران در طول 

کرد. سال را اعالم 
وی ادامه داد: اطالع رسانی نکات ایمنی الزم در این رابطه از طریق صداوسیما و رسانه های جمعی در 
حال انجام است و در ارتباط با تردد از مسیرها و شناورهای غیر مجاز، مکاتبات الزم با ذیربط، قضایی و 

انتظامی انجام شده است.
نوفرستی از مردم خواست جهت انجام سفرهای دریایی به جزایر خلیج فارس فقط از بنادر مسافری مجاز تردد 
کنند و با تردد از مسیرهای غیر مجاز و شناورهای غیر استاندارد در ساحل بندرعباس و قشم و دست زدن به 

اقدامات نسنجیده، جان خود را به خطر نیندازند.
کنون می توانند برای سفر به  کل بنادر و دریانوردی هرمزگان، مسافران هم ا گفته معاون امور دریایی اداره  به 
جزایر قشم و هرمز از بندر شهید حقانی و برای سفر با خودرو به جزیره قشم از مسیر دریایی بندر پهل- بندر الفت 

استفاده کنند.
کیش آماده  کرد: بنادر لنگه، چارک و آفتاب در غرب هرمزگان نیز برای سفر مسافر و خودرو به جزیره  وی اضافه 

خدمات رسانی به مسافران دریایی است.

معاون امور دریایی اداره کل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان از مسافران خواست تا به تذکرات ایمنی اعالم شده 
کید  از سوی سازمان بنادر و دریانوردی در قالب بنرها و بیلبوردهای نصب شده در بنادر مسافری توجه کنند و تا

کرد: مسافران هنگام سفر از جلیقه نجات استفاده نمایند و به توصیه های فرمانده و خدمه شناورها توجه کنند.
کل بنادر و دریانوردی هرمزگان، برنامه های ساماندهی  گزارش واحد اخبار و اطالعات روابط عمومی اداره  به 
سفرهای دریایی در استان هرمزگان امسال در سه بخش ایمنی مسیرهای دریایی، ایمنی شناورهای مسافری 
و ایمنی بنادر مسافری انجام می گیرد. هفته گذشته نیز مدیران و دست اندرکاران سفرهای دریایی هرمزگان در 
نشستی دو روزه گرد هم آمدند تا آخرین هماهنگی های الزم را برای خدمات رسانی مناسب و ایمن به مسافران 

در این ایام انجام دهند. 
کل با تمامی  ارگان های  کل بنادر و دریانوردی هرمزگان با اشاره به همکاری این اداره  معاون واحد دریایی اداره 
دریایی در زمینه امداد و نجات دریایی، اضافه کرد: در صورت بروز سوانح دریایی، تمام شناورهای تحت نظراداره 
کل بنادر و دریانوردی هرمزگان عملیات امداد و نجات را پوشش می دهند، همچنین 6 شناور ناجی، یک فروند 
بالگرد، یک فروند هواپیما و 22 ایستگاه همیار ناجی عملیات امداد و نجات دریایی را با همکاری هالل احمر، 

دریابانی، ندسا و تعاونی های بنادر مسافری در تعطیالت دهه فجر و نوروز اجرایی می کنند.
به گفته نوفرستی، 39شناور استاندارد، 5 لنج مسافری، 22 لندینگ کرافت برای حمل مسافر با خودرو و10 شناور 

مسافری ذخیره، برای تردد مسافران بین جزایر هرمزگان در این ایام در نظر گرفته شده است.
الزم به ذکر است، استان هرمزگان 10 بندر مسافری دارد که 98 درصد از حجم کل مسافرت های دریایی در کشور 

را پشتیبانی می کنند.
یادآور می شود، سال گذشته 14 میلون مسافر از طریق بنادر هرمزگان جابه جا شدند. 

رکورد بارگیری 21 هزار تن مواد معدنی در هر شیفت 
کاری 24 ساعته

رکوردزنی بزرگترین بندر تجاری 
کشوردر فجرسی و پنجم انقالب 

اسالمی 

در  معدنی  مواد  بارگیری  رکورد  این  از  پیش 
کاری 24  بزرگترین بندر تجاری ایران، هر شیفت 
کنون این میزان به 21  که ا ساعته 8 هزار تن بود 

هزار تن رسیده است. 

بندری  امور  اداره  رئیس  نژاد"  جهرمی  "حمید 
کل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان تغییر  اداره 
بهبود ساختار  و  کت های)BUCKET( قدیمی  با
مناسب  دهی  خدمات  همچنین  و  آنها  فیزیکی 
کشتی های متردد به این بندر را از  و به موقع به 
در  معدنی  مواد  صادرات  رونق  عوامل  مهمترین 

این بندر می داند.

میلیون   15 از  بیش  کنون،  تا  92 سال  ابتدای  از 
به  بندر  این  در  معدنی  مواد  انواع  تن  هزار   600 و 
که نسبت  کشتی های ایرانی و خارجی بارگیری شد 
افزایش  درصد   35 گذشته  سال  مشابه  مدت  به 
پایان  تا  که  می شود  پیش بینی  و  است  داشته 
سال جاری، بیش از 20 میلیون تن مواد معدنی با 
کشتی های با ظرفیت بیش از 60 هزار  استفاده از 
تن از مجتمع بندری شهید رجایی بارگیری شوند.

معدنی  مواد  عمده ترین  است،  به ذکر  الزم 
صادراتی در مجتمع بندری شهید رجایی شامل 
سنگ  مس،  کنستانتره  گچ،  سنگ  آهن،  سنگ 
 ... و  آهن  کنستانتره  مرمر،  سنگ  کرومیت، 
کشورهای  کانتینر به  که به صورت فله و  می باشد 

مختلف دنیا صادر می شود.

 شایان ذکر است صادارت مواد معدنی در بندر شهید 
رجایی به ازای هر تن 120 دالر ارزآوری و دو تا سه نفر 
کرده است و استفاده از توان بیش از  اشتغال ایجاد 
کن بندری  36 شرکت بخش خصوصی مستقر در اما
مواد  صادرات  قطب  به  بندر  این  تا  شده  موجب 

معدنی بین بنادر کشور تبدیل شود.
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نصب بوم جرثقیل های کانتینری در بندر شهید رجایی

کل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان، با نصب این بوم های جدید بر  گزارش روابط عمومی اداره  به 
کاال  کانتینری این بندر، ظرفیت تخلیه و بارگیری  روی جرثقیل های فانتوزی در ترمینال شماره یک 
کانتینر در    TEUکانتینر به سه میلیون و 300 هزار   TEU کشور از سه میلیون در بزرگترین بندر تجاری 

سال افزایش می یابد.

این  جدید  بوم های  راه اندازی  و  تعمیر  برای  که  مطلب  این  اعالم  ضمن  جلیلیان"  مشکوه  "سید 
کانتینری در مدت پنج  گفت: بوم این جرثقیل های  جرثقیل ها سه میلیون یورو هزینه شده است، 
ج به  کشتی سازی و فراساحل ایران)ایزوایکو( ساخته و برای نصب از طریق شناور بار ماه در مجتمع 
کانتینری،  بندر شهید رجایی منتقل شد و عالوه بر ساخت و تعویض بوم ها و ریل نزولی جرثقیل های 

پایه پورتال های این جرثقیل ها نیز تقویت شده است.

میلیون  نیم  برصرفه جویی  عالوه  یک  ترمینال  فانتوزی  کانتینری  جرثقیل های  اساسی  تعمیرات 
افزایش  به18دستگاه   16 از  را  بندر  این  در  فعال  کانتینری  جرثقیل های  تعداد  کشور،  برای  یورویی 

داده است.

بـازتـاب

راه اندازی بندر خشك آپرین در نزدیك 
تهران

اشاره  با  راهآهن  شرکت  مدیرعامل  حسبان: 
به تصویب بودجه 1500 میلیارد تومانی راه آهن 
در  آپرین  خشك  بندر  گفت:  جاری،  سال  در 
نزدیك تهران برای توسعه حملونقل چندوجهی 
دریایی  بیمه  تحریم  رفع   . می شود  راه اندازی 
کشتی های متردد به بنادر ایران و جابه جایی کاال 

و مسافر در بنادر هرمزگان رونق بیشتری می یابد

و  شهرسازی  و  راه  وزیر  معاون  عصراقتصاد: 
از  کشور  دریانوردی  و  بنادر  سازمان  مدیر عامل 
برنامه ریزی های صورت گرفته توسط این سازمان  
و  ترانزیت  هاب  به  تجاری  بنادر  تبدیل  برای 
همچنین  فراهم شدن شرایط مناسب برای تردد 
کشتی های بیشتر  در پی تفاهم نامه  اخیر ژنو و 
اجرایی شدن آن خبر داد.  محمد سعید نژاد در 
حاشیه بازدید از ظرفیت های حملونقل ترکیبی و 
پایانه های بزرگترین بندر تجاری ایران  اظهار کرد: 
مجتمع بندری شهید رجایی به عنوان مهمترین 
کانتینری کشور و یکی از بنادر مهم منطقه،  بندر 
نیازمند رسیدگی و توجه بیشتر می باشد  تا با رجوع  
و ورود کاالهای ترانزیت کشورهای مختلف  نقش 
کانونی(  )ایدر  منطقه ای  هاب  به عنوان  را  خود 
ایفا کند. وی گفت: موقعیت استراتژیك  این بندر 
موجب شده تا  همه ساله  حجم قابل توجهای 
ساخته  کاالهای  و  اولیه   مواد  از  اعم  کاالها  از 
شده  مانند: پنبه، آهن، مواد سوختی  و نفتی و 
محصوالت مورد نیاز  خانوادهها از این بندر به 

کشورهای آسیای میانه و قفقاز ترانزیت می شود.

اقدامات مدیریتی: کلید رفع مشکالت 
بخش ریلی بنادر

بنادر  سازمان  مدیر عامل  تابناك:   1392/11/28
کشور با اشاره به اینکه در مجتمع  و دریانوردی 
دو  ریلی  شبکه  وجود  با  رجایی  شهید  بندری 
کاال توسط خط  خطه تنها 5 درصد حملونقل 
قابل  امکانات  افزود:  می شود،  انجام  راهآهن 
توجهای در این بندر طی سالیان گذشته فراهم 
شده است که باید  با رفع مشکالت صاحبان کاال 
ریلی  تنگناهای  رفع  و  حملونقل  شرکت های  و 
کشور این سهم را  داخل بندر و شبکه راهآهن 
کید کرد: باید اقدامات  افزایش دهیم. سعید نژاد تا
مدیریتی بیشتری برای رفع مشکالت ریلی بنادر 
گیرد تا بتوانیم با افزایش میزان  کار قرار  در دستور 
بهره وری،  بهره گیری از ظرفیت های این بخش را 

توسعه دهیم .
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هیات چینی وارد بندر چابهار شد.

اجرایی  عملیات  زنی  کلنگ  مراسم  جهت  چینی  سرمایه گذاری  هیات 
شهید  بندر  توسعه  ح  طر از  چابهار  سنگین  فوق  پاالیشگاه  احداث 

بهشتی بازدید به عمل آورند .

پارس  چین  پترو  شرکت  مدیر  هیئت  عضو  و  مدیر عامل  بخت  آزاد  عزیز 
گفت:  گفت وگو با روابط عمومی بندر چابهار  شرکتی ایرانی - چینی در 
است  قرار  که  چینی  درصد   49 و  ایرانی  درصد   51 شرکت  این  سهام 
که فاز اول آن در  کنند، در دو فاز  پاالیشگاه نفت خام در چابهارافتتاح 
زمینی به مساحت 31 هکتار و 30 هکتار برای ذخیره با تولید روزانه چهل 
شده  صادر  مجوزهای  کلیه  که  باشیم  داشته  تولید  روز  در  بشکه  هزار 
اما فاز دوم آن مجوزهای الزم  کلنگ آن به زمین خواهد خورد  امروز  و 

کنیم  . صادر شده و امیدواریم هر چه زودتر فاز دوم را هم عملیاتی 

و  بندر  از  میدانی  بازدید  و  ارزیابی  هدف  با  سفر  این  افزود :  بخت  آزاد 
منطقه آزاد  برای نشست همکاری اقتصادی بین ایران در چین جهت 
ایران و چین خصوصا در بخش  بررسی فرصت های سرمایه گذاری بین 

بندری و احداث پاالیشگاه صورت می گیرد.

اشتغال  نفر  پاالیشگاه می تواند 250  این  احداث   : اظهار داشت  ایشان 
کند . به صورت مستقیم و 1200 نفر به صورت غیر مستقیم ایجاد 

مدیر عامل شرکت پتروچین و پارس تصریح کرد : هدف از بازدید طرح توسعه 
بندر شهید بهشتی برای ساخت سیلو، تهیه آب، مواد غذایی، معدن، نفت 
و گاز و پتروشیمی و ظرفیت های بندری می باشد و از طرفی بحث بانکرینگ 
در زمینی به مساحت 12 هکتا دربندر شهید بهشتی در نظر داریم امیدواریم 

پس از بحث و بررسی با مقامات این امر هر چه سریع تر تحقق پیدا کند .

از سرمایه گذاران در زمینه بانک و  : این هیئت متشکل  گفت  آزاد بخت 
بیمه، ساخت سیلو، مخازن بانکرینک برای فرآورده های نفتی و تولیدات 
سفرکردند   منطقه  به  می باشد  سفید  نفت  و  مازوت  گازوئیل،  قیر،  آن 
کارگروهی با چهار موضوع  در زمینه های صنعت  .در ادامه هیات چینی 
سرمایه گذاری  و  پتروشیمی  گاز  و  نفت  نقل،  و  حمل  بندرو  تجارت،  و 

مشارکتی با بخش خصوصی با مسولین مربوطه تشکیل جلسه  دادند .

ضمن  کارگروهی  نشست  این  در  دریانوردی  و  بنادر  کل  مدیر  رضوانی 
بهشتی  شهید  بندر  آتی  برنامه های  و  گرفته  صورت  اقدامات  تشریح 
را  توضیحاتی  قراردادها  نحوه  ارزیابی  و  سرمایه گذاری  زمینه های  و 

به صورت پرسش و پاسخ ارائه دادند .

که از منطقه  سیاوش رضوانی امیدواریم با سفر هیات چینی و بازدیدی 
کشور  کشور باشیم زیرا ایران و چین دو  گسترده دو  داشتند شاهد روابط 
دارای تمدن هستند و روابط اقتصادی و سیاسی آنهابه 2 هزار سال قبل 

از میالد برگردد و از طرفی چین بزرگترین شریک تجاری ایران است .

آغاز بهره برداری از فانوس های دریایی جدید در جزایرخلیج فارس 

بهره برداری از دو پروژه عمرانی به منظور افزایش ایمنی و روشنایی بخش های حمل و نقل 
دریایی استان هرمزگان همزمان با دهه فجر سی و پنجمین بهار انقالب اسالمی آغاز شد.

گزارش روابط عمومی اداره کل بنادر و دریانوردی هرمزگان، عباس کمالی در این رابطه  به 
گفت: طرح تعمیرات اساسی فانوس های چراغ دریایی و احداث فونداسیون بیکن با اعتبار 
کنون به اتمام رسیده و بهره برداری آن همزمان با دهه  22میلیارد و 42 میلیون ریال هم ا

مبارک فجر آغاز شده است.
کل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان افزود: تکمیل و  معاون مهندسی و عمران اداره 
نوسازی شبکه روشنایی مجتمع بندری شهید رجایی با اعتبار 18 میلیارد و 135 میلیون 

ریال دیگر پروژه  ای بود که برای این ایام مبارک، آماده بهره برداری شد.
کل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان نیز با اشاره به اینکه عالئم  معاون امور دریایی اداره 
کمیت سازمان بنادر و دریانوردی کشور  کمک ناوبری برای تامین ایمنی آبراه های تحت حا
گفت: در آب های استان هرمزگان 45 فانوس و 48بویه دریایی از راس  نصب می شود، 

میدانی منطقه جاسک تا غرب جزیره الوان قرار داده شده است.
وی از به کارگیری شناور بویه گذار حجاز 66، مولتی کت مراد 1 و 2 و بیش از 70 نیروی شاغل 
در بخش عالئم کمک ناوبری خبر داد و گفت: بویه ها نقاط کم عمق و صخره، شناورهای 

غرق شده، کانال های دسترسی به اسکله ها و یا چهار جهت اصلی را نشان می دهد.
مهدی نوفرستی با اشاره به اینکه تعمیرات اساسی فانوس های دریایی از نظر رنگ آمیزی 
و پی ریزی های دکل از سال گذشته آغاز شده و امسال به پایان رسیده است، افزود: چهار 
کوه مبارک با 45 متر، الرک با 35 و هنگام و  مناره به عنوان بزرگترین مناره ایران نیز بر فراز 

فارور با 12 متر قرار دارد. 
وی از برنامه ریزی اداره کل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان برای ساخت 9 مناره دریایی 
کمیت ایران و ایمنی مسیر دریایی  در نوار ساحلی هرمزگان خبر داد و با بیان اینکه مناره حا
را تضمین می کند، اضافه کرد: امسال برای ابوموسی، تنب کوچک و سیری نیز توافقات الزم 

برای ساخت مناره انجام شده است.
معاون امور دریایی اداره کل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان گفت: هردوونیم سال تمامی 
عالئم کمک ناوبری به صورت اساسی تعمیر، سرویس و نگهداری می شود و این کار هر دو 

ماه یک بار نیز به صورت ادواری انجام می پذیرد.
کید کرد: با این اقدام، بروز خاموشی تمامی عالیم کمک ناوبری در کمتر 24 ساعت در  وی تا

هر 14 جزیره واقع در آب های استان هرمزگان برطرف می شود.
کننده راه دریایی( در محدوده تنگه  نوفرستی اعالم کرد: سه سامانه  TSS)مسیرهای جدا
هرمز، جنوب شرق جزیره قشم و آب های ساحلی جاسک واقع شده است که به میزان یک 

ونیم مایل ایمنی مسیر برای ورود و خروج شناورها را تحت پوشش قرار می دهد.
وی خاطرنشان کرد: به منظور افزایش ایمنی مسافرت های دریایی تعطیالت نوروزی سال 
کری سه دستگاه بویه مخصوص نصب  93 نیز در مسیر بندر شهید حقانی به بندر شهید ذا
شده که برای معرفی و تعیین مسیر از یک سمت به سمت دیگر، همچنین شرایط ترافیک 

و موقعیت هنگام سانحه کاربرد دارد.
نوفرستی اضافه کرد: سالیانه سیستم عالئم کمک ناوبری استان مورد مرور و بازنگری قرار 

می گیرد و در صورت نیاز نیز اقدامات اصالحی در مورد آنها اعمل می شود.
معاون امور دریایی اداره کل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان میزان آماده به کاری عالئم 
کمک ناوبری استان را98.99 درصد اعالم کرد که 4.98 درصد باالتر از استاندارد تهیه شده 

توسط انجمن بین المللی چراغ های دریایی)IALA ( است.
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ارومیه. ایرنا: تیمی از موسسه جایکای ژاپن به همراه 
کشاورزی و نیرو روز  مسووالن وزارت خانه های جهاد 
یکشنبه از دریاچه ارومیه و تاالب های اقماری اطراف 

ان بازدید کردند.

با  ارومیه به سر می برد،  از روز شنبه در  که  تیم  این 
انجام بازدید های میدانی از دریاچه ارومیه، شرایط 
زیستی  تنوع  ورودی،  آب های  میزان  کولوژیکی،  ا
و  آثار  و  دریاچه  خشکی  عوامل  جزایر،  و  سواحل 
پیامدهای بحران آبی این زیست بوم داخلی ایران را 

مورد بررسی قرار دادند.

مسوول میز ایران در دفتر مرکزی جایکا در توکیو به 
گفت: تیم جایکا در این دیدار در پی  خبرنگار ایرنا 
کم  کسب اطالعات و داده های بیشتری از شرایط حا

بر حوضه آبریز دریاچه ارومیه است. 

کنون در صدد جمع آوری  خانم  اوکومورا افزود: تیم ما ا
اطالعات پایه  ای از وضعیت دریاچه ارومیه و اقدامات 
انجام شده است و در فروردین ماه نیز تیم دیگری 

برای ادامه مطالعات فعلی به ایران سفر می کند.

آب  و  زیست  محیط  کارشناسان  دیدار  این  در 
مسووالن  از  تن  دو  همراه  به  استان  منطقه ای 
کشاورزی به توصیف  وزارت خانه های نیرو و جهاد 
کم بر منطقه پرداخته و عوارض ناشی از  شرایط حا
خشکسالی این زیست بوم بزرگ را برای تیم ژاپنی 

تشریح کردند.

ملی  پارک  رهسپار  خود  دیدار  ادامه  در  ژاپنی ها 
دریاچه ارومیه شده و پس از تحقیق و بررسی های 
نزدیک  از  و  شدند  حسنلو  مخزنی  سد  عازم  الزم 
مخزنی  سد  تاثیرات  و  حسنلو  تاالب  وضعیت 
کشاورزی  نیز  و  ارومیه  دریاچه  روی  بر  حسنلو 

منطقه را مورد ارزیابی قرار دادند.

از تاالب یادگارلو و  از سد حسنلو  تیم یاد شده بعد 
کردند و از نزدیک با شرایط  تاالب سولدوز نیز بازدید 

کم بر این منطقه نیز آشنا شدند. زیستی حا

تیم جایکا و مسئوالن وزارت خانه های  بازدیدهای 
کشاورزی و نیرو برای ارزیابی بیشتر از شرایط  جهاد 
کم بر دریاچه و مطالعه وضعیت منابع آبی و نیز  حا
نحوه مصرف این منابع در زیر حوضه دریاچه ارومیه 

در آذربایجان غربی بود.

جایکا نام یک سازمان مستقل بین المللی در ژاپن 
که در زمینه توسعه به دولت ژاپن و همچنین  است 

کشورهای در حال توسعه کمک می کند. 

فعالیت های این موسسه با توجه به برنامه ملی توسعه 
ادامه داشته  بر محورهای مختلفی  تمرکز  با  و  ایران 
است، این محورها شامل مدیریت منابع آب، کاهش 
صنایع  تقویت  روستایی،  و  شهری  جوامع  فاصله 
از محیط زیست، مدیریت بالیای  داخلی، حفاظت 
کمک به افغانستان و تربیت نیروی انسانی  طبیعی، 

افغانستان با بهره گیری از منابع ایران بوده است. 

گو ها بخشی از حاصل مالقات   گفت و  این دیدارها و 
شینزو آبه  نخست وزیر ژاپن و دکتر حسن روحانی 
که در سپتامبر  رییس جمهوری اسالمی ایران است 
انجام شد و همچنین مالقات  نیویورک  امسال در 
بین فومیوکیشیدا وزیر امور خارجه ژاپن و محمدجواد 
ظریف وزیر امور خارجه ایران که در ماه نوامبر در تهران 

برگزار شد می باشد.

جمهوری  مسوولین  بین  مالقات های  و  دیدار  در 
اسالمی و کشور ژاپن، طرفین بر همکاری در خصوص 

کید کرده بودند.  مسایل زیست محیطی تا

کشاورزی،  در این بازدید مسووالن و مدیران جهاد 
محیط زیست و آب منطقه ای سه استان آذربایجان 
کردستان و نیز مسووالن  غربی، آذربایجان شرقی و 

وزارت جهاد کشاورزی و وزارت نیرو حضور داشتند. 

ارومیه  دریاچه  آبی  پهنه  از  درصد   85 کنون  ا هم 
دومین دریاچه بزرگ شور جهان خشک شده است 
محیطی  زیست  ک  خطرنا و  مختلف  پدیده های  و 
ناشی از بحران دریاچه ارومیه مردم مناطق وسیعی از 

شمالغرب و حتی پایتخت را تهدید می کند. 

85 درصد از پهنه آبی دریاچه ارومیه خشک شده است.

بـازتـاب

 مانور آموزشی استفاده از قایق  نجات 
اضطراری در بندر اروند برگزار شد 

الیف  بازکردن  آموزشی  مانور  ج.ا.ا.ایرنا:  خبرگزاری 
رفت )قایق نجات اضطراری(به منظور اشاعه فرهنگ 
و ارتقای ایمنی دریانوردی، میان خدمه شناورهای 
شد.  برگزار  اروند  بندر  در  تجاری  و  صیادی  سنتی 
علیرضا خجسته افزود: در هماهنگیهای انجام شده، 
آموزش  منظور  به  مانورها  گونه  این  برگزاری  روند 
ادامه  صیادی  و  تجاری  سنتی  شناورهای  خدمه 
کردن  خواهد یافت. پیش از این مانور آموزشی باز 
قایق نجات اضطراری برای دریانوردان  شناورهای 

سنتی در بندر امام خمینی )ره(برگزار شده بود .

 بازدید وزیر روابط بین الملل آستاراخان 
روسیه از بندر انزلی 

خبرگزاری مانا: دنیس آفا ناسیف وزیر روابط بینالملل 
توسعه  طرح  و  بندری  محوطه های  از  آستاراخان 
بندرانزلی بازدید به عمل آورد. در این دیدار محمد 
ظرفیت  توسعه  طرح  اجرای  با  گفت:  پورحاجی 
بندرانزلی از 4/5 میلیون تن واقعی  به 11 میلیون تن  و 
ظرفیت  اسمی آن  از هفت میلیون تن  به 17 میلیون 
تن افزایش  می یابد و کشتی های کاالهای عمومی با 
ظرفیت 12 هزار تن  و کشتی های سوختی با ظرفیت 
20 هزار تن می توانند  در آینده به این بندر وارد شوند. 
ما میخواهیم چنین بنادری را در استان خودمان 
داشته باشیم چون روند کاری در بندر انزلی را متفاوت 
از بنادر خودمان دیدم و دوست داریم  تا از تجربیات  
شما در ساخت و تجهیزات بنادرمان استفاده کنیم. 
وی در خصوص بنادر آستاراخان نیز گفت: ما 17 بندر 
که به صورت مستقل اداره و در  در آستاراخان داریم 

مجموع  بندر آستاراخان شناخته می شوند .

ساماندهی اسکله های مسافری قشم

گسترش صنعت: مدیر امور بنادر سازمان منطقه آزاد قشم 
از ساماندهی اسکله های مسافری قشم با استقرار  دایمی 
آتشنشانی  در اسکله بهمن قشم خبرداد. پژمان بهرامی با 
اشاره به  نزدیك شدن ایام تعطیالت  پایان سال و افزایش 
موج سفرها به قشم افزود: سازمان منطقه آزاد قشم تمامی 
تدابیر ضروری نظیر  اورژانس، هالل احمر، آتشنشانی و 
امدادخودرو در طول تعطیالت ایام نوروز را در اسکله های 
کرده است.  کری  پیش بینی  الفت، پل  قشم و شهید ذا
به گفته وی ستاد تسهیالت سفرهای دایمی قشم، تردد 
افزون بر 240 هزار دستگاه خودرو  در ایام تعطیالت نوروز 
93 را در جزیره قشم پیش بینی کرده که ویژه برنامه هایی 
بر اساس آن در اسکله های مسافری انجام خواهد شد. 
اسکله  در  خروجی  و  ورودی  الین های  افزایش  بهرامی 
کاهش ترافیك  و همچنین افزایش شمار  الفت با هدف 
لندینگ کرافت ها )شناورهای  ویژه حمل وسایل نقلیه( 
برای تخلیه و بارگیری در مدت تعطیالت پایان سال  را 
به عنوان بخشی از برنامه های پیش بینی شده در ستاد 

دائمی سفرهای قشم عنوان کرد .
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»جایزه ملی مدیریت دانش« هر ساله با حضور جمع کثیری از اساتید، کارشناسان 
و صاحبه نظران مدیریت دانش در محل »کنفرانس ملی مدیریت دانش« اجرا 
می گردد. این جایزه که در واقع یک ارزیابی بلوغ برای مدیریت دانش در سازمان های 
ایرانی است که از سال 1387 با هدف ترویج مدیریت دانش در کشور و ایجاد فرصتی 
برای تبادل اندیشه ها و راهکارها در این رابطه، پایه گذاری شده است. هدف از این 
جایزه، شناسایی و ارائه بهترین تجارب در زمینه پیادهسازی و توسعه مدیریت 
دانش، با شعار »جایزه ملی مدیریت دانش الگویی برای پیشرفت دانش بنیان« 
است که امید دارد عالوه بر ایجاد زمین های مناسب برای رقابت سازمان های ایرانی 

در حوزه دانشی، فضایی برای تبادل تجربیات موفق در این زمینه را فراهم آورد.

کسب جایزه ملی  طی چهار سال اخیر بیش از 100 سازمان ایرانی در رقابت برای 
که از بین این سازمان ها هر سال تنها  گرفته اند  مدیریت دانش مورد ارزیابی قرار 
کسب جایزه شده اند. سال 1392 دوره پنجمین جایزه  تعداد محدودی موفق به 
ملی مدیریت دانش با پشتوانه علمی و تجربه بومی ایرانی و نیز چهار جایزه گذشته 
اجرا گردید که سازمان بنادر و دریانوردی در اولین حضور خود در این رقابت موفق به 

کسب جایزه "سازمان تالشگر" در حوزه مدیریت دانش گردید. 

محتوای مدل جایزه

کسبوکار  مدل پایه جایزه ملی مدیریت دانش با احصا ابعاد متناسب با وضعیت 
گرفته است. این مدل، مجموعه ای از ابعاد شامل دستورالعمل ها،  ایرانی، شکل 
که  مستندات، ابزارهای تحلیلی و تکنیک های پیشرفته مدیریت دانش است، 
برای ارزیابی، برنامه ریزی، اجرا و اندازه گیری مستمر فعالیت های مدیریت دانش 
استفاده می شود. سازمان ها می توانند با درنظرگیری مدل بلوغ جایزه ملی مدیریت 
دانش، با ترسیم و یا بازتعریف چشم انداز فعالیت های خود در حوزه مدیریت دانش، 
کلیدی را شناسایی  گام در مسیر نیل به این چشم انداز  روش های عملی و پیش 

نموده و در راستای آن طی مسیر نمایند. 

مدل، ابعاد، مولفه ها و شاخص های جایزه

موفقیت سازمان ها در کسب سطوح عالی جایزه ملی، وابسته به نمرات ارزیابی آنها 
کدام از این ابعاد و شاخص های  در ابعاد اصلی مدیریت دانش است. نمرات هر 
عملیاتی مرتبط با آن، در مراحل مختلف از عملیات سازمان های متقاضی احصا 
شده و پس از محاسبات نهایی، برندگان را در سه سطح جایزه به دست خواهد داد. 
فرآیند این کار مبتنی بر »خود اظهاری سازمان«، »جلسات رو در رو«، و »بازدیدهای 
ارزیابان دبیرخانه جایزه ملی« است. نتایج ارزیابی ها و ارائه فرآیند و مراحل ارزیابی، 
هر سال در کنفرانس ملی مدیریت دانش ارائه می شود. ابعاد اصلی جایزه براساس 

مدل جایزه ملی مدیریت دانش تنظیم شده اند و به شرح زیر هستند:

چشم انداز، استراتژی ها و اهداف  �

حمایت رهبران و مدیران ارشد سازمان �

فرهنگ همکاری و جو یادگیری �

منابع انسانی، افراد و قابلیت ها �

فرآیند، سازمان و نقش های مدیریت دانش �

ساختارها، انواع و فرمهای دانش �

زیرساخت ها و فناوری های اطالعاتی �

عوامل محیطی، شرکا و ذی نفعان �

سطوح جایزه

سازمان های ارزیابی شده در »جایزه ملی مدیریت دانش« براساس میزان برآورده سازی 
معیارهای ارزیابی، می توانند به دریافت سه سطح جایزه ملی نائل شوند.

سطح تندیس: سازمان هایی که بتوانند فعالیت های مدیریت دانش را به صورت 
منسجم و نهادینه به اجرا رسانند و باالترین نمرات را در معیارهای جایزه ملی اخذ 
نمایند، موفق به دریافت »تندیس جایزه ملی مدیریت دانش« خواهند شد. این 

سطح مربوط به ممتازترین فعالیت های مدیریت دانش است.

سطح تقدیرنامه: سازمان هایی که فعالیت های چشم گیری در برخی حوزه های 
مدیریت دانش داشته باشند موفق به دریافت »تقدیرنامه جایزه ملی مدیریت 

دانش« می شوند.

اجرای  به  شروع  ضمن  که  می شود  اعطا  سازمان هایی  به  تالشگر:  سطح 
گام های ابتدایی مطلوبی را به ثبت می رسانند و  فعالیت های مدیریت دانشی، 

به عنوان سازمان های »تالشگر مدیریت دانش« معرفی می شوند.

با دریافت عنوان "سازمان تالشگر" که در تاریخ 1392/12/7 توسط سازمان انجام گرفت، 
سازمان بنادرودریانوردی به همراه )شرکت فرودگاه های کشور( دو سازمان از زیرمجموعه 

وزارت راه و شهرسازی هستند که هم زمان به دریافت این عنوان نایل گردیدهاند.

ضرورت شرکت در جایزه ملی مدیریت دانش

سازمان بنادر و دریانوردی در سال جاری با توجه به احساس نیاز به وجود آمده 
برای توسعه نظام مدیریت دانش در جهت یکپارچه سازی، ساختاردهی و بهبود 
فعالیت های دانشی موجود در سازمان و بسترسازی و تعریف روال های دانشی 
کرده است. این  جدید، پروژه استقرار نظام مدیریت دانش را از شهریور ماه آغاز 
پروژه که از سوی دانشگاه شهید بهشتی به عنوان مشاور سازمان در حال اجراست 
تا خرداد ماه سال 1393 طی 8 فاز به اتمام خواهد رسید. بنا بر شرح خدمات ارائه 
شده از سوی مشاور و در جهت سنجش سطح بلوغ در زمینه مدیریت دانش، 
سازمان بنادر و دریانوردی در فرایند ارزیابی جایزه ملی مدیریت دانش شرکت کرده 
کرد. با  گذراندن مراحل مختلف این جایزه، به دور نهایی جایزه راه پیدا  و پس از 
توجه به اینکه سازمان بنادر اولین حضور خود را در این رقابت تجربه می کرد و اینکه 
هنوز نظام مدیریت دانش در این سازمان اجرایی نگردیده است، و با عنایت به 
گذشته از جمله پروژه های ثبت  گرفته در سال های  فعالیت های دانشی صورت 
دانش و همچنین نگاه ویژه مدیران ارشد سازمان نسبتبه مدیریت دانش، سازمان 
بنادر و دریانوردی موفق به دریافت جایزه "سازمان تالشگر" در زمینه مدیریت دانش 

گردید.  

حضور در جایزه ملی مدیریت دانش با توجه به رقابت گسترده سازمان های موفق 
و  بنادر  سازمان  برای  مثبتی  نقطه  دانش  مدیریت  جایزه  آوردن  به دست  برای 
دریانوردی در ارتقای سطح کیفی فرایندهای دانشی سازمان و حرکت بسوی ایجاد 
یک سازمان یادگیرنده است. ارزیابی ساالنه در این جایزه به دلیل رقابتی بودن آن 
سنگ محک مناسبی برای پیشرفت پروژه استقرار مدیریت دانش و نهادینه شدن 
آن در سازمان است. از طرف دیگر وجود یک ارزیابی بیرونی برای استقرار یک سیستم 
در سازمان می تواند نقاط قوت و ضعف آن را به خوبی نشان دهد و تالش برای بهبود 
مستمر را افزایش دهد. با توجه به رتبه کسب شده از سوی سازمان بنادر و دریانوردی 
در جایزه امسال و روند اجرای پروژه استقرار مدیریت دانش امید است در سال آینده 

با بهبود معیارهای مورد سنجش سازمان به کسب تندیس جایزه ملی نائل شود. 

مرکز بررسی ها و مطالعات راهبردی سازمان بنادر و دریانوردی

با تالش های مرکز بررسی ها و مطالعات راهبردی

یت دانش« سال 1392 یافت »جایزه ملی مدیر در
یانوردی توسط سازمان بنادر و در
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کشورهای عراق، آذربایجان، ترکمنستان و حتی مصر به عنوان  ح اولیه  در طر
گرفته شده اند. ولی با توجه به حجم  گاز این خط لوله در نظر  کنندگان  تامین 
دارای  کشور  اولین  به عنوان  ایران  ویژه  موقعیت  و  مذکور  کشورهای  ذخایر 
حتی  بود.  خواهد  محتمل  پروژه  این  در  ایران  حضور  جهان  گازی  ذخایر 
از طریق  گاز  پیشنهاد سوآپ  این خط  به  گاز خود  انتقال  برای  ترکمنستان 
مناقشات  حل  به  بستگی  فوق  احتماالت  کلیه  است.  کرده  ح  مطر را  ایران 
منابع  توسعه  درصورت  اینکه  ضمن  داشت.  خواهد  غرب  و  ایران  سیاسی 
تنهایی  به  بود  خواهد  قادر  ایران  الزم،  زیرساخت های  ایجاد  و  ایران  گازی 
گاز طبیعی از طریق خط لوله  تامین کننده بخش بزرگی از نیاز انرژی اروپا به 
گاز از پیوستن ایران به خط  باشد. ترکیه نیز با توجه به سود حاصل از ترانزیت 

کو حمایت می کند. لوله نوبا

کیلومتری مرز ایران و ترکیه و در داخل  نقطه فیزیکی شروع خط لوله در چند 
ک اتریش و موضعی به نام  ک ترکیه در ارزروم قرار دارد. نقطه پایانی آن در خا خا
کشور) ترکیه، بلغارستان،  ک 5  بوم گارتن است. این خط لوله قرار است از خا
که  گاز به بوم گارتن،  کند. درصورت وصل  رومانی، مجارستان و اتریش( عبور 
کثر  ا گاز جاری در این خط لوله به  گاز است، عمال  یک ترمینال اصلی توزیع 
گاز عبوری به بوم  بازارهای اروپایی خواهد رسید. در نهایت قرار است نیمی از 
کشورهای عبوری مصرف شود. طول این خط لوله 3300  گارتن برسد و بقیه در 
کیلومتر است که 2000 کیلومتر در ترکیه،400 کیلومتر در بلغارستان،460 کیلومتر 
از نظر  کیلومتر در اتریش است.  کیلومتردر مجارستان، 46     در رومانی،390 
گاز  که وابستگی این منطقه را به  کو از آن جهت اهمیت دارد  اروپا، خط لوله نوبا
گاز طبیعی  کافی بودن عرضه  کو،  روسیه کاهش می دهد. در مورد خط لوله نوبا
گاز  از اجرایی شدن پروژه ساخت خط لوله اهمیت دارد. منابع تامین  بیش 
که در این میان اجماعی در میان بسیاری از  کو هنوز محل مناقشه است  نوبا
گاز ایران برای  کو وجود دارد و آن خرید  کشورهای خواهان اجرایی شدن نوبا

گاز  کنندگان  کو است. اتحادیه اروپا در تالش است تا با تنوع بخشی تامین  نوبا
کاهش دهد. خود، وابستگی به روسیه را 

کو کشور ایران به عنوان بزرگترین تامین کننده بالقوه  در مورد تامین گاز خط لوله نوبا
کو بدون در نظر  گاز مطرح می شود. به همین خاطر دست یابی به ظرفیت کامل نوبا
گرفتن گاز صادراتی ایران میسر نخواهد بود ایران به منظور افزایش ظرفیت صادراتی 
خود قصد دارد تا تولید ساالنه گاز خود را افزایش دهد. در همین ارتباط کشور ایران 
تمایل خود را برای تخصیص مقداری از این ظرفیت افزوده تولید گاز را به خط لوله 
کو با وجود  کو اعالم کرده است. حضور و مشارکت ایران در تامین گاز خط لوله نوبا نوبا
تحریم های آمریکا علیه این کشور شکل پیچیده ای به خود گرفته است به نحوی که 
کشورهای اروپایی را مجاب ساخته تا از ترس رویارویی با تحریم های احتمالی علیه 
خود، نسبت به انجام فعالیت های تجاری با ایران تمایل نشان ندهند. دولت آمریکا 
کو اعالم داشته، اما شرایطی را برای تضمین  حمایت خود را از احداث خط لوله نوبا
حمایت خود اعالم کرده است که عدم حضور ایران در این پروژه از عمده این شرایط 
به شمار می رود. البته به سبب آنکه میزان ذخایر اثبات شده گاز ایران چهار برابر کل 
گیری ایالت متحده در برابر  کشور های آسیای مرکزی است، چنین موضع  ذخایر 
ایران از نگاه اتحادیه اروپا چندان مناسب و معقوالنه به نظر نمی رسد، زیرا حتی 
کو، این موضع گیری  گاز نوبا کثر ظرفیت  در بلند مدت به دلیل دست یابی به حدا
گیرانه تا حد زیادی تخفیف می یابد. اخیرآ شرکت های انرژی مجارستان و  سخت 
کو می باشند، توافقنامه ای را  اتریش )MOL وOMV(که هر دو عضو کنسرسیوم نوبا
کردستان واقع در شمال عراق به امضا رسانده اند تا بخشی  گردان  با منطقه خود 
گاز  کو از طریق ترکیه انتقال داده شود.  گاز تولیدی این منطقه به خط لوله نوبا از 
کردستان به خط لوله  کردستان عراق می تواند از طریق خط لوله احداث شده در 
کو تزریق گردد. بر این اساس گاز تولیدی این منطقه برای تامین بخش عمده ای  نوبا
گاز به  کو کافی خواهد بود، اما حقیقت این است که این ذخیره  از کل ظرفیت نوبا

مدت زیادی دوام نخواهد داشت. 

خط لوله نوباکو

گاز طبیعی را از منابع دریای خزر به اروپا  که قرار است  کو )Nabucco( خط لوله ای است  خط لوله نوبا
کند. هدف اصلی  گرجستان، ترکیه، بلغارستان، رومانی، مجارستان و اتریش منتقل  از طریق آذربایجان، 
اعضای  اغلب  می باشد.  روسیه  به  اروپا  انرژی  تامین  منابع  وابستگی  کاهش  لوله  خط  این  احداث  از 
جریان  لوله  خط  پروژه  برای  رقیبی  لوله  خط  این  می کنند.  حمایت  پروژه  این  از  آمریکا  و  اروپا  اتحادیه 

جنوبی )South Stream( روسیه خواهد بود.
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کو از اپرای جوزیه وردی، آهنگساز نامدار ایتالیائی گرفته شده  نام پروژه Nabucco نوبا
است. مدیرعامل پروژه اشاره می کند: 

کردیم، قصد داشتیم شرکای خود را  که اسناد قرارداد را امضا  »ما در وین روزی 
کنیم. به همین دلیل آنها را به دیدن اپرای شهر  بافعالیت های فرهنگی شهرآشنا 
کو اثرجوزیه وردی برصحنه بود. پس  کردیم. درهمان زمان اپرای نوبا وین دعوت 
ازتماشای این اپرا به دنبال نامی برای پروژه می گشتیم. هدف ما این بود که تکنیک 

کو را برگزیدیم.« را با فرهنگ ارتباط دهیم و به همین منظور نام  نوبا

 )South Stream(خط لوله جریان جنوبی
گازپروم  که شرکت   این پروژه در ژوئن سال 2007 به اطالع عموم رسید یعنی وقتی 
Gazprom(( و شرکت  انی )Eni( ایتالیا تفاهم نامه ای برای انجام مطالعه امکان 
گاز روسیه به جنوب اروپا را امضا  سنجی این خط لوله به منظور افزایش صادرات 
که با مشارکت دو  گاز جریان جنوبی  نمودند. خط لوله 25 میلیارد یورویی انتقال 
گاز روسیه  کو اجرا خواهد شد،  گازپروم و انی ایتالیا در رقابت با خط لوله نوبا شرکت 
کشورهای  از طریق یونان، صربستان و مجارستان به  و  از بستر دریای سیاه  را 
بلغارستان، رومانی و در مراحل بعدی به ایتالیا و اتریش انتقال می دهد. این دو 
شرکت پس از مطالعات فنی و اقتصادی این پروژه عملیات آغاز ساخت آن را در سال 
2009 و اتمام آن را سه سال بعد اعالم کرده اند. هدف از احداث این خط لوله، انتقال 
گاز ساالنه 31 میلیارد متر مکعب گاز روسیه و کشورهای آسیای مرکزی بدون عبور از 

اوکراین است. 

بنابر اظهار نظر مسئوالن انرژی اوکراین، در صورت اجرای خط لوله جریان جنوبی، 
میزان صادرات گاز روسیه به اروپا از مسیر اوکراین به نصف کاهش خواهد یافت. خط 
لوله  South Stream از ابتدای سال 2010 با رشد قابل توجهی در مراحل اجرا به دلیل 
امضا موافقت نامه بین کشورهای مختلف شامل بلغارستان، مجارستان، صربستان 
کان ادامه دارد.  کما کشور اتریش و اسلوونی  کرات با دو  و یونان مواجه شد. مذا
که طبق  این خط لوله دارای سه بخش عمده است: بخش دریایی تا بلغارستان 
برآوردها احداث آن در حدود 4 میلیارد دالر هزینه خواهد داشت. این خط لوله پس 
از عبور از بستر دریای سیاه و سواحل بلغارستان در مسیر خود به دو شاخه تقسیم 
می شود و هزینه احداث آن 15 تا 20 میلیارد یورو برآورد شده است. یکی از یونان 
و دریای آدریاتیك به ایتالیا و دیگری با عبور از رومانی و مجارستان به بومگارتن در 
اتریش می رسد. احداث خطوط لوله فوق از روسیه به اروپا باعث افزایش وابستگی 
گازپروم بیشترین سهم  که  گاز وارداتی روسیه خواهد شد. به  نظر می رسد  اروپا به 
را در احداث بخش دریایی خط لوله داشته باشد. پیش بینی می شود این خط 
گاز را داشته  لوله در مراحل بعدی، ظرفیت انتقال ساالنه 63 میلیارد متر مکعب 
باشد. ساخت این خط لوله در سال 2013 آغاز شد و در اواخر سال 2015 میالدی 
که احداث این خط لوله با آن مواجه است  به بهره برداری خواهد رسید. مسائلی 
که مایل به تنوع در عرضه دارد،  هـزینـه هـای فزآینده و مخالفت های اتحادیه اروپا 
است. ضمن اینکه روش چند ملیتی به این معناست که هر یک از کشورها نیاز به 

یافتن منابع تامین مالی برای احداث آن هستند.

همچنین  پروژه  این  دارد.  نزدیکی  رقابت  کو  نوبا پروژه  با  جنوبی  جریان  پروژه 
گاز  که مسیر آن جنوبی و برای انتقال  جایگزینی برای طرح قبلی خط لوله بوده 
گر چه اقتصادی بودن پروژه جریان جنوبی هنوز  روسیه به جنوب اروپا می باشد. ا
گازپروم اجازه می دهد که از ترکیه به عنوان یك  ثابت نشده، اما این پروژه به شرکت 
کشور ترانزیت، صرفنظر نماید زیرا ترکیه قصد دارد که نقش یك تجارت کننده را ایفا 
گاز را به خریداران  نماید به این شکل که گاز روسیه را در مرز خریداری کند و سپس 
که به عنوان Hub های  اروپایی به فروش برساند. ترکیه و یونان عالقمند هستند 
جدید گاز، عمل نمایند چرا که موقعیت جغرافیایی این کشورها آنها را به کشورهای 
استراتژیك برای ترانزیت گازطبیعی روسیه، خاورمیانه و منطقه خزر، تبدیل نموده 
است. از طریق دو خط لوله Nord Stream  و South Stream، شرکت گازپروم به هدف 
خود، که کنترل عرضه در اتحادیه اروپا است، دست خواهد یافت. قبل از اعالم پروژه 
جریان جنوبی، چنین به نظر می رسید که برنامه قبلی شرکت گازپروم، دو برابرسازی 
ظرفیت خط لوله Blue Stream ترکیه با امتداد خط لوله تا نزدیکی ساحل ترکیه 
کلی توسعه  گازپروم و شرکتMol   مجارستان توافقی بر روی اصول  است. شرکت 
و گسترش خط لوله Blue Stream  از طریق دریای بالکان و تا مرز مجارستان را اعالم 
کردند. اما تحلیلگران معتقدند علی رغم تالش های ترکیه برای بهره گیری از  شرکت 

گازپروم در مورد توسعه پروژه Blue Stream  به اجماع نرسیده است.
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امارات متحده عربی: 
بحث در خصوص طرح های توسعه بندر

در فروم حمل ونقل دریایی خاورمیانه

طرح های مهم توسعه بندر برای صنعت حمل ونقل 
دریایی کروز در فروم حمل ونقل دریایی کروز خاورمیانه 
و  منطقه ای  وزرای  اجرایی،  مدیران  حضور  با  که 
نمایندگان جهان برگزار شد، مورد بحث و بررسی قرار 

گرفت.

همگرا  راس الخیمه  و  عمان  قطر،  دوبی،  ابوظبی، 
ازطرح های توسعه بندر که موجب رشد سهم منطقه 

از بازار پرسود کروز خواهد شد، صحبت کردند.

گردشگری  سازمان  مدیرعامل  المهیری،  مبارک 
ابوظبی )TCA( و میزبان فروم حمل ونقل دریایی کروز 
که  در این نشست اظهار داشت: باعث افتخار است 
اعالم کنم ترمینال کروز موقتی در مینا زاید به ترمینالی 
دایمی تبدیل خواهد شد و کانسپت این طرح در سه 

ماهه اول 2014 اعالم خواهد شد.

 ADPC محمد جمعه الشمیسی، مدیرعامل شرکت
(، ما ورود  اظهار داشت: در این فصل )2013/2014 
 10 ورود  که  می کشیم  انتظار  را  کشتی   76 از  بیش 
کونارد به نام  کشتی لوکس  کشتی مادر و جدیدترین 
کروز  ملکه الیزابت را نیز شامل می شود. این ترمینال 
جدید یک سرمایه گذاری مهم و قابل توجه محسوب 
می شود و تجربه ای بسیار عالی تر را برای مشتریان رقم 
می زند. ما به عنوان مالک بندر و متصدی ترمینال 
به منظور پاسخگویی به نیازهای خاص کشتی های 
کروز ورودی و نیز تضمین دسترسی بهینه به بندر از 
طریق دروازه شماره 2 در بندر زاید که مختص خطوط 
کروز است، خدمات جانبی و دریایی خود را توسعه 
کار است. پس از به پایان  داده ایم، اما این تنها آغاز 
رسیدن این پروژه، این بندر دایمی ظرفیت پذیرش 

همزمان سه یا چهار کشتی را خواهد داشت.

گردشگری  سازمان  رییس  المهندی،  عیسی 
به عنوان  را  کروز  صنعت  بلندپروازانه  قطر،طرح های 
بخشی از استراتژی جذب 7 میلیون بازدیدکننده در 
سال تا 2030 به تفصیل شرح داد. وی اظهار داشت: در 
سال 2016 فعالیت های بندر تجاری به سایت جدیدی 
و  شد  خواهد  منتقل  دوحه  پایتخت  از  خارج  در 
تاسیسات موجود در بندر مجددا توسعه خواهد یافت 
و آمادگی پذیرش شناورهایی با آبخور بیش از 12 متر را 
کرد و با توجه به موقعیت منحصربه فرد  پیدا خواهد 
بندر  یک  به عنوان  مدرن  هنر  موزه  نزدیکی  در  خود 
گردشگری کروز اختصاصی به فعالیت خواهد پرداخت.

کسپو 2020 خواهد  وی گفت: از آنجا که دوبی میزبان ا
خواهد  قرار  توجه  مورد  شدت  به  منطقه  این  بود، 
کروز  که ما از صنعت  گرفت و این فرصتی خواهد بود 
به عنوان خط ارتباطی میان مقاصد مختلف استفاده 

کرده و تعداد بیشتری بازدیدکننده را جذب کنیم.

توسط  که  بود  مسایلی  از  یکی  نیز  بندر  توسعه 
گردشگری در وزارت  کل اداره  سلیم الماماری مدیر 
که  کرد  تایید  وی  شد.  مطرح  عمان  گردشگری 
افزودن  و  قابوس  سلطان  بندر  مجدد  توسعه  با 
ساخت  و  تفریحی  و  فری  کروز،  جدید  اسکله های 
امکانات  سایر  و  رستوران ها  بازارها،  هتل ها، 
پذیرش   2014 گوست  آ از  بندر  این  گردشگری، 

شناورهای باری را متوقف خواهد کرد.

کروز  که یک ترمینال  وی افزود: عالوه بر این قرار است 
گانه نیز به بندر سالله افزوده شود، این درحالی  جدا
که بندر حضاب در مسندم )واقع در شمال(  است 
نیز مجددا طراحی شده و تاسیسات جدیدی برای 

کشتی های کروز به آن اضافه شده است.

اجرایی  مدیر  مجران،  بن  حمد  اظهارات  طبق 
بازاریابی  و  گردشگری  اداره  در  تجاری  گردشگری 
یک  ساخت  با  دوبی  دولت   )DTCM( تجاری 
ترمینال جدید در راس قرار دارد. وی اظهار داشت 
که تاسیسات جدید در میناراشد در سه ماهه اول 
2014 به بهره برداری خواهد رسید و از لحاظ اندازه 

4 برابر ترمینال فعلی خواهد بود.

سازمان  مدیر  موتیک  خالد  این،  بر  عالوه 
گردشگری  صنعت  توسعه  و  سرمایه گذاری 
راس الخیمه  امارات  داشت:  اظهار  راس الخیمه 
لزوم  خصوص  در  را  نمایندگان  نظر  است  مشتاق 
کروز بیشتر در این منطقه بداند. وی  وجود بنادر 
کروز جدید  راه اندازی یک تاسیسات  از  همچنین 

در میناصقر در 2016/17 خبر داد.

هم شیخ خالد بن حمود الخلیفه )دستیار معاون 
وزیر بحرین( و هم خالد جاسم المدفی )مدیرکل 
شارجه-  گردشگری  و  تجارت  توسعه  سازمان 
عمان  در  الماماری  سلیم  پیشنهاد  از   )SCTDA
کمیته منطقه ای به منظور  مبنی بر تشکیل یک 
خصوص  در  بحث  و  منظم  جلسات  برگزاری 
برای  متنوع  برنامه های  ایجاد  جمله  از  مسایلی 
ارتباط  برقراری  همچنین  و  ساحلی  سفرهای 
آنها  احتمالی  مسافران  و  کروز  شرکت های  با 

کردند. پشتیبانی 

حمل ونقل  روزه  سه  فروم  است  به ذکر  الزم 
امور  اداره  پشتیبانی  با  خاورمیانه  کروز  دریایی 
در  ابوظبی  گردشگری  سازمان  کنوانسیون های 
هتل پنج ستاره Rosewood واقع در جزیره الماریه 

ابوظبی برگزار شد.
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بـازتـاب

رکورد جدید در بارگیری شمش آهن در 
بندر امام خمینی به ثبت رسید

کل   هدف و اقتصاد: معاون دریایی و بندری اداره 
بنادر و دریانوردی استان خوزستان از ثبت  رکورد 
جدید در بارگیری شمش آهن در مجتمع بندری 
بندری  مجتمع  در  خبرداد.   ) )ره  خمینی  امام 
و  هزار  بارگیری10  عملیات  با   ) خمینی)ره  امام 
کشتی تجاری،  700 تن شمش آهن در یك فروند 
رکورد جدیدی در زمینه بارگیری شمش آهن رقم 
خورد. در بندر امام خمینی )ره( ساالنه حدود 50 
میلیون تن کاالی نفتی و غیر نفتی تخلیه و بارگیری 

می شود 

مانور مهار آتش سوزی در مجتمع بندری 
امام خمینی )ره( برگزار شد 

کل  هدف اقتصاد: معاون دریایی و بندری مدیر 
مانور  برگزاری  از  خوزستان  دریانوردی   و  بنادر 
مشارکت  با  آتش سوزی  مهار  و  نجات  و  امداد 
نیروهای بخش خصوصی در مجتمع بندری امام 
خمینی)ره( خبر داد. علیرضا خجسته با اشاره به 
ضرورت مشارکت تمام نیروهای بخش خصوصی  
بندری  مجتمع  این  ایمنی   سطح  ارتقای  در 
پیش  از  برنامه  طبق  مزبور  مانور  در  کرد:  اظهار 
کارگزار  تعیین شده، شرکت های بخش خصوصی 
خدمات بندری و دریایی به ایفای نقش پرداخته 
و توان وآمادگی خود را در مقابله با حوادث ناشی از 

آتش سوزی به نمایش گذاشتند. 

استاندار هرمزگان: منطقه ویژه انرژی 
جاسك در سواحل مکران آغاز به کار 

می کند 

گفت:  هرمزگان  استاندار  ج.ا.ا.ایرنا:  خبرگزاری 
گلوگاه  عنوان  به  جاسك  انرژی  ویژه  منطقه 
گاز  نفت،  )بامحوریت  مکران  سواحل  اقتصادی 
استان  این  شرق  عمران  باهدف  پتروشیمی(  و 
همزمان با سفر رئیس جمهوری آغاز به کار می کند. 
جاسم جادری در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار 
ایرنا از منطقه )ویژه انرژی( جاسك به عنوان یکی 
از طرحهای بزرگ و اشتغال زای بین المللی مورد 
نظر مدیران  و مردم شرق هرمزگان نام برد که تاثیر 
بسیار مثبتی در اشتغالزایی و آبادانی این استان 
و سواحل مکران دارد. با آغاز به کار منطقه )ویژه 
انرژی( جاسك تعداد مناطق ویژه هرمزگان نیز به 
که بیشترین تعداد  هفت منطقه افزایش مییابد 
تعداد  این  وجود  می شود.  محسوب  کشور  در 
آزاد-  و  انرژی  تجاری،  اقتصادی،  ویژه  منطقه 
گردشگری نشان گر موقعیت راهبردی و  تجاری و 
همچنین استعدادهای نهفته در استان هرمزگان 
و جزایر چهاردهگانه آن در آبهای نیلگون خلیج 
فارس است. شهرستان  100 هزار نفری جاسك در 
کیلومتری شرق بندرعباس  در مرکز  استان   320

هرمزگان  و 250 کیلومتری بندر چابهار قرار دارد .

اتحاد در صنعت کانتینری )در آغاز راه(

موسسه مشاوره حمل ونقل Drewry گزارشی را در خصوص وضعیت فعلی بازار کانتینری 
که مشکالت آتی متصدیان حمل ونقل اقیانوسی در پی اتحاد رقبای بزرگ  کرد  منتشر 

عرصه کشتیرانی را به تصویر می کشد.

Drewry اظهار داشت: متصدیان حمل ونقل اقیانوسی که سعی دارند از طریق اتحادهای 
گسترده ای را برای  بزرگ تر به صرفه جویی های مقیاس بیشتر دست یابند، مشکالت 
که موجب مخالفت مراجع ناظر با چنین  کانتینری ایجاد می کنند  صنعت حمل ونقل 

اقداماتی خواهد شد.

آسیا/ ساحل غربی  توسعه خطوط تجاری  بر  اتحاد G6 مبنی  موارد پیشنهادی در 
گامی  آمریکای شمالی و اروپای شمالی/ ساحل شرقی آمریکای شمالی در ساحل 2014 

دیگر در فرآیند توجیه عقالنی برنامه زمان بندی متصدیان حمل ونقل اقیانوسی است. از 
سایر برنامه ها می توان به ادغام خدمات اشاره کرد که باید به تصویب مراجع ناظر برسد. 
در هر صورت برای رقابت با اتحاد P3 و سوددهی بیشتر فقط افزایش دوره تناوب سفرها 

کافی نخواهد بود و باید میزان صرفه جویی های مقیاس نیز افزوده شود.

ک گذاری شناورهایشان  ک لوید، OOCL و NYK از طریق به اشترا در طرحی گسترده هاپا
با HMM، APL و MOL، دوره تناوب سفرهای خود که در حال حاضر شامل هفت سفر 
کمابیش افزایش  دریایی رو به مشرق از آسیا به ساحل غربی آمریکای شمالی است را 
می دهند. سرویس های مستقیم میان آسیا و مکزیک که از حدود این توافقنامه خارج 

می باشد، از این برنامه حذف شده است.

که مزایای اتحادهای بزرگ تر  در هر صورت پیش بینی نهایی Drewry از این قرار است 
کاال خدمات  که با وجود چنین اتحادهایی فرستندگان  از مضرات آن بیشتر است، چرا
بهتری دریافت خواهند کرد و وجه تمایز میان متصدیان حمل ونقل اقیانوس نیز حفظ 

خواهد شد.
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ترمینالی جدید برای دو برابرسازی ظرفیت انبارش نفت در 
بندر کره ای

منظور  به  جنوبی  کره  داشت:  اظهار  کره  بندری  ارشد  مقامات  از  یکی 
ظرفیت   2020 سال  تا  کشور،  این  در  نفت  تقاضای  افزایش  به  پاسخگویی 

انبارش نفت بندر اولسان را به بیش از دو برابر افزایش خواهد داد.

در  انبارش  کنفرانس  یک  در  اولسان  بندر  اداره  رییس  پارک،  ک  را چانگ 
سنگاپور اظهار داشت: به دلیل ثابت بودن میزان تقاضای نفت در پنجمین 
کشور واردکننده نفت خام جهان، توان عملیاتی بندر اولسان ساالنه 3 درصد 

رشد داشته است.

کشور به منظور ارتقای  که این  با وجود موافقت نامه های تجاری آزاد مختلفی 
کشتیرانی  کرده است و با توجه به استفاده از مسیرهای  جریانات تجاری امضا 
انبارش نفت شود ممکن  به  نیاز  افزایش  که می تواند موجب  جدید شمالی 

است حجم واردات نفت افزایش یابد.

با  جدید  ترمینال  یک  ساخت  عملیات  نیاز،  این  به  پاسخگویی  منظور  به 
این  با ساخت  آغاز شده است.  تازگی  به  کلی 28/4 میلیون بشکه  ظرفیت 

که معادل 21 میلیون بشکه در 10 مخزن تجاری است،  ترمینال ظرفیت فعلی 
بیش از دو برابر خواهد شد.

که تحت عنوان  ساخت این ترمینال در دو مرحله انجام می شود: مرحله اول 
در  بشکه  میلیون   9/9 معادل  ظرفیتی  از  می شود،  شناخته  شمالی  بندر 
295000 مترمربع برخوردار خواهد بود و بیشتر به انبارش فرآورده های نفتی 

اختصاص خواهد داشت.

طبق برنامه، مرحله اول در سال 2016 به پایان خواهد رسید و در سال 2017 
گرفت. مورد بهره برداری قرار خواهد 

جمله  از   vopak شرکت  و  کره  نفت  ملی  شرکت  داشت:  اظهار  پارک  آقای 
سایر  نام  افشای  از  وی  هستند.  ترمینال  این  توسعه  در  دخیل  شرکت های 

شرکت های ذی نفع در این پروژه سر باز زد.

در مرحله دوم، بندر جنوبی روی نفت خام متمرکز خواهد بود و از ظرفیتی 
معادل 18/5 میلیون بشکه در 604000 مترمربع برخوردار خواهد بود.

این  کنندکه  احداث  لوله ای  دارندخط  بندردرنظر  این  مقامات  افزود:  وی 
در  که   S-oil شرکت  و   Sk Energy همچون  پاالیشگاه هایی  به  را  ترمینال 
مجموع از ظرفیت پاالیش در حدود 1/5 میلیون بشکه در روز برخوردارند و 

کنند. نیز سایر تاسیسات انبارش متصل 

بهره برداری از خط لوله ترمینال به بندر فجیره

کنون به بهره برداری رسیده و امکان توسعه بیشتر  خط لوله ای که یک ترمینال نفتی مهم را به بندر فجیره متصل می کند، هم ا
صنعت لجستیک نفت را برای امارات فراهم کرده است.

که مخازن انبارش فرآورده های نفتی را به اسکله های بندر متصل می کنند  ک هوریزون فجیره یک مجموعه خط لوله را  وپا
افتتاح کرد. با این کار امکان سرمایه گذاری مشترک یک شرکت هلندی و شرکت ملی نفت امارات متحده جهت تخلیه همزمان 
فرآورده های نفتی در 11 تانکر فراهم شد )یعنی چهار تانکر بیشتر از زمانی که فقط از بلند اسکله موجود در محوطه خود استفاده 

می کرد(.

که یک شرکت انبارش فرآورده های نفتی است و تحت  سیدحسین سلطان الجنیدی، مدیر اجرایی ترمینال های هوریزون 
مالکیت شرکت ملی نفت امارات قرار دارد، اظهار داشت: هدف واقعی این پروژه اتصال به بندر و افزایش انعطاف پذیری برای 

استفاده از زیرساخت های بندری است.

اتصال خط لوله جدیدترین توسعه انجام شده در خط ساحلی فجیره است که به سرعت در حال گسترش است و محل تجمع 
جرثقیل ها و کاله های ایمنی است که همچون خطی فرضی تکه باریک زمین مابین کوه و دریا را به هم متصل کرده اند.

کاپیتان موسی مراد، مدیرعامل بندر فجیره اظهار داشت: تا پایان سال فجیره به محل انبارش 7 تا 8 میلیون فوت مکعب از 
فرآورده های نفتی تبدیل خواهد شد و این ظرفیت ظرف سه سال آینده به 9 تا 10 میلیون فوت مکعب افزایش خواهد یافت.

ک هوریزون  ک هوریزون فجیره اظهار داشت: پیش بینی می شود بخشی از این توسعه توسط وپا سیزدگریو، مدیرعامل شرکت وپا
فجیره انجام شود که از ظرفیت انبارش معادل 2/1 میلیون فوت مکعب برخوردار است و در نظر دارد ظرفیت خود را به 4 میلیون 

فوت افزایش دهد.

ساخت سه کیلومتر خط لوله، نخستین پروژه ای بود که در زمین های احیا شده این بندر انجام شد.

ک هوریزون اجازه می دهد مخازن موجود در بندر را با فرآورده های نفتی و سوخت تمیز پر کند. عالوه بر این  این خط لوله به وپا
وجود این خط لوله امکان تنفس و استراحت را برای اسکله های این شرکت فراهم می کند، برای مثال در مورخ 11 دسامبر 2013 از 

هفت اسکله این شرکت دو اسکله خارج از سرویس بود.
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بـازتـاب

افزایش 24 درصدی صادرات مواد نفتی 
از بنادر هرمزگان

و  بنادر  کل  اداره  سرپرست  ج.ا.ا.ایرنا:  خبرگزاری 
دریانوردی هرمزگان از رشد 24 درصدی صادرات 
مواد نفتی از بنادر استان از ابتدای امسال تا پایان 
گذشته  دی ماه در مقایسه با مدت مشابه  سال 
خبرنگاران   جمع  در  استیری  علی  سید  خبرداد. 
اظهار داشت: در این مدت بیش از هشت میلیون  
و 250 هزار تن مواد نفتی از طریق بنادر هرمزگان 
صادر شده است. وی با اشاره به رشد 54 درصدی 
بنادر  طریق  از  مدت  این  در  نفتی  مواد  واردات 
کرد: میزان واردات مواد نفتی از  هرمزگان، تصریح 
طریق بنادر استان به 884  هزار و 704 تن رسید. 
استیری تعداد شناورهای ورودی به بنادر تجاری 
هرمزگان در 10 ماه امسال را بیش از 93 هزار فروند 
کرد و افزود: این رقم نسبت به مدت مشابه  اعالم 

سال گذشته، 25 درصد رشد داشته است.

برای نخستین بار، دوره آموزشی آشنایی 
با کنوانسیون های مرتبط با تجسس و 
نجات دریایی در بنادر هرمزگان برگزار 

شد. 

  خبرگذاری ایرنا: روز دوشنبه با اعالم این خبر اظهار 
داشت: این دوره آموزشی دو روزه با حضور بیش 
کنترل  و ترافیك  کز  از سی نفر از افسران فعال مرا
 )mrcc( دریایی  نجات  و  تجسس  و   )vts( دریایی 
این اداره کل در مرکز آموزش مجتمع بندری شهید 
چه  هر  آشنایی  هدف  کشفی  برگزارشد.  رجایی 
بیشتر  افسران کنترل و ترافیك دریایی )vts( را بامفاد 
و مقررات کنوانسیون بین المللی جستجو و نجات 
دریایی و آخرین اصالحات مرتبط با آن را از اهداف 

برگزاری این دوره آموزشی عنوان کرد .

 برگزاری مانور تجسس و نجات دریایی در 
بندر مسافری چارك 

 برنا: معاون دریایی و بندری اداره  بنادر و دریانوردی 
لنگه از برگزاری مانور تجسس و نجات دریایی در 
بندر مسافری چارك از بنادر تابعه این اداره خبر داد. 
گزارش خبرگزاری برنا این مانور با هدف ارزیابی   به 
و حصول اطمینان از آمادگی و هماهنگی در هنگام 
بروز حوادث  و سوانح دریایی، توسط اداره بنادر و 
دریانوردی بندر لنگه و با مشارکت شهرداری بندر 
منطقه،  در  فعال  کشتیرانی  شرکت های  و  چارك 
گاخه چارك برگزارشد. وی  در محل حوضچه  بندر 
افزود: در این مانور، ععملیات اطفا حریق  و تخلیه  
روی  بر  مسافری   شناورهای  از  مسافر  اضطراری 
شناور ناجی  و نجات مسافر از دریا انجام پذیرفت  
و در ادامه  نیز عملیات اطفا حریق و به آب اندازی 
لندینگ  رافت(برروی  )الیف  دریایی  پناه  جان 
کرافت با همکاری آتشنشانی شهرداری بندر چارك 

انجام شد.

مدرن سازی بندر جبل علی ادامه دارد

در آستانه سال جدید، چهار جرثقیل از بزرگ ترین و مدرن ترین جرثقیل های بارانداز دریا به ساحل 
کانتینری 3 جبل علی در DP World وارد شدند. )STS(در تاریخ 16 دسامبر 2013 به ترمینال 

آینده تحویل  باید در 5 ماه  که  باراندازی هستند  از 19 جرثقیل  گروه  این چهار جرثقیل نخستین 
کانتینری با ظرفیت  داده شده و در محوطه ای 1860 متری با دیوار باراندازی 17 متری در ترمینال 
گذشته  که ماه   )RMG( گنتری ریلی 4 میلیون TEU نصب شوند. این جرثقیل ها به چهار جرثقیل 

به این بندر وارد شدند پیوستند.

گر همه  کامال باز باشد 138 متر ارتفاع دارد و ا که بومشان  هر یک از جرثقیل های بارانداز هنگامی 
که بلندترین  ج خلیفه می شود  این 19 جرثقیل روی هم چیده شوند، ارتفاعشان سه برابر ارتفاع بر

ساختمان جهان است و به نماد دوبی تبدیل شده است.

محمد المعلم، معاون ارشد مدیرعامل DP World در منطقه امارات متحده عربی اظهار داشت: از 
که مشتریان به سفارش شناورهای بزرگ تر رو آورده اند و در جستجوی بندرهای هاب جهانی  آنجا
شناورهای  این  به  رسیدگی  برای  بندر  زیرساخت های  توسعه  هستند،  خود  ناوگان های  برای 
کانتینری ما موجب خواهد شد  غول پیکر یک ضرورت مهم است. این جرثقیل ها و ترمینال جدید 
و   GCC امارات متحده عربی،  بار در  و مدرن ترین دروازه  کارآمدترین  به عنوان  موقعیت جبل علی 

خاورمیانه تحکیم شود.

این  داشت:  اظهار  عربی  متحده  امارات  منطقه  در   DP World عملیات  مدیر  احمد،  محمدعلی 
ترمینال  در  عملیات  فقرات  ستون  و  جرثقیل سازی  صنعت  پیشرو های  از  جدید  جرثقیل های 
کانتینری جهانی جدید خواهند بود. در نیمه اول امسال طی برنامه افزایش ظرفیت بندر جبل علی 

کانتینری T2( 2( افزوده شد. به 15میلیون TEU، یک میلیون TEU به ظرفیت ترمینال 

نبیل قاید، رییس اداره فنی DP World در منطقه امارات متحده عربی اظهار داشت: وزن هر یک 
 800-A380 ایرباس با وزن سه هواپیمای سوپر  برابر  که  کیلوگرم است  از این جرثقیل ها 1850000 
را  فوتی   20 کانتینر  چهار  می توانند  جرثقیل ها  این  است.  برخاستن  هنگام  در  بارگیری شده  کامال 
کنند. این  کیلوگرم را جابه جا  کرده و طی یک عملیات باالبری بیش از 100هزار  به طور همزمان بلند 
جرثقیل ها با برخورداری از ارتفاع باالبری 69/5 متر و دسترسی پذیری باال می توانند به آسانی به 
کنند. کانتینر سرویس دهی  کانتینربر خیلی بزرگ نسل جدید )ULCS( با عرض 25 ردیف  کشتی های 

انبار شرکت ماشین آالت  از  این جرثقیل ها به جدیدترین فناوری مجهز هستند و سه هفته پیش 
بندری ژنهووا واقع در شانگهای چین راهی سفر دریایی شدند و درست به موقع به مقصد رسیدند.

که همه جرثقیل های سفارش داده شده تحویل داده شوند، بندر جبل علی از 98 جرثقیل  هنگامی 
بارانداز برخوردار خواهد بود.

امکان  و  داد  خواهد  افزایش   TEU میلیون   19 به  را  بندر  این  کلی  ظرفیت   )T3(  3 ترمینال 
کرد. کانتینربر خیلی بزرگ )ULCS( را فراهم خواهد  کشتی  خدمات رسانی همزمان به 10 
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اهمیت توسعه بندر چابهار و راه اندازی محور شرق برای دولت مردان کنونی 
که آقای سعید نژاد مدیر عامل سازمان بنادر  به اندازه ای مورد توجه بوده 
و دریانوردی، طرح توسعه بندر مذکور را در اولویت های نخست خود قرار 
داده است. بر همین اساس ماهنامه بندر و دریا مصاحبه ای اختصاصی با 
را جهت  کمیتی  این سازمان حا ایشان داشته و سیاست ها و تصمیمات 

گرامی به شرح ذیل جویا شده است. اطالع خوانندگان 

e  ،سیاسی عرصه  در  جایگاهی  چه  چابهار  جناب عالی  دیدگاه  از 
اثراتی  چه  چابهار  بندر  توسعه  و  است  برخوردار  اجتماعی  و  اقتصادی 

می تواند در رشد و رونق منطقه داشته باشد؟

بندرچابهار به عنوان یکی از مهمترین بنادر جنوبی کشور واقع در سواحل شمالی 
بازرگانی به  کاالهای  ترانزیت  از موقعیت ممتازی در زمینه  و  دریای عمان بوده 
کشور های حوزه آسیای میانه و افغانستان برخوردار می باشد. با توجه به مصوبه 
هیئت محترم وزیران در خصوص توسعه محور شرق کشور، این بندر از نقشی حیاتی 
کشور به ویژه استان سیستان و بلوچستان  در زمینه توسعه استان های شرقی 
برخوردار بوده و به عبارتی به عنوان »موتور محرکه توسعه محور شرق « معروف است. 

بندر  توسعه  به  نسبت  نظام  عالی  مسئولین  ویژه  نگاه  به  نظر  همچنین 
جایگاه  ارتقا  زمینه  در  برنقش آفرینی  عالوه  می تواند  بندر  این  چابهار؛ 
ترانشیپ در حوزه دریای  و  و نقل دریایی  ایران در حمل  جمهوری اسالمی 
نیز در توسعه  افغانستان؛ سهم به سزائی  ترانزیت به آسیای میانه و  عمان، 
کشور، افزایش اشتغال، ایجاد توسعه پایدار و  اجتماعی ناحیه جنوب شرقی 
کشور به واسطه توسعه رفاه و بهبود رونق  جذب سرریز جمعیتی سایر مناطق 

کشور به خود اختصاص دهد. اقتصادی در استان های شرقی 

e  توسعه بندر چابهار چه ظرفیت هایی را درشقوق مختلف خدمات حمل
و نقل ایجاد خواهد نمود و بخش های خصوصی و متقاضیان سرمایه گذاری 

چگونه می توانند در این توسعه مشارکت نمایند؟

اقتصادی در  بندر چابهار به عنوان محرک اصلی توسعه  ح توسعه  پروژه طر
کشور تلقی شده و با تکمیل این پروژه، سایر شقوق حمل  حوزه جنوب شرق 

چندوجهی  نقل  و  حمل  قالب  در  بندری  پسکرانه های  به عنوان  نیز  نقل  و 
چابهار،  در  بندری  خدمات  و  ظرفیت ها  توسعه  با  می کنند.  پیدا  توسعه 
 / از  بازرگانی  کاالهای  انواع  حمل  برای  اقتصادی  تقاضای  افزایش  شاهد 
حتی  و  کشور  داخل  اقتصادی  مقاصد  و  مبادی  سمت  به  چابهار  بندر  به 
بازارهای ترانزیتی منطقه به ویژه در حوزه آسیای میانه و افغانستان خواهیم 
درعین  و  سرمایه گذاری  مستلزم  امور  ازاین  هرکدام  در  خدمت  ارائه  بود. 
تخصص های  انواع  دارای  و  کارآمد  انسانی  نیروی  گسترده  اشتغال  حال 
ح توسعه بندرچابهار،  فنی می گردد. براین اساس، ما همزمان با اجرای طر
زمینه های سرمایه گذاری در زیرساخت ها و روساختهای بندری را به عنوان 
اقتصادی  باالی  بازدهی  دارای  و  سودآور  سرمایه گذاری  جهت  بستری 
و  رویکردی در سایر بخش های حمل  به نظر می رسد چنین  و  نموده  اعالم 
خصوصی  بخش  می رود  انتظار  و  بوده  فراهم  نیز  شرق  محور  بازرگانی  نقل 
بخش های  در  سرمایه گذاری  به  نسبت  خارجی  و  داخلی  سرمایه گذاران  و 

بندری و پسکرانه های آن مبادرت نمایند. 

e  یکی از مشکالت سرمایه گذاری در توسعه بنادر چابهار فقدان معافیتهای
مالیاتی و تسهیالت قانونی همانند قوانین و مقررات مناطق آزاد می باشد. 

دراین رابطه چه اقدامی صورت پذیرفته است؟

تجاری-  آزاد  منطقه  به  شهیدکالنتری  و  شهیدبهشتی  بنادر  الحاق  موضوع 
صنعتی چابهار و بهره-مندی این بنادر از مزایا و امتیازات قانونی شبیه منطقه 
آزاد چابهار یکی از ضروریات توسعه بنادر شهیدبهشتی و شهیدکالنتری بوده 
و از درخواست های مکرر سرمایه گذاران جهت حضور و سرمایه گذاری در این 
بنادر به حساب می آید. به همین منظور از سال 1383 این موضوع در دستور 
گرفته و با عنوان  کار دولت وقت با هدف "توسعه و فعال سازی محور شرق" قرار 
الیحه "توسعه محدوده مناطق آزاد تجاری- صنعتی چابهار" به مجلس شورای 

اسالمی ارائه می شود. 

لیکن موضوع یاد شده به جهت در نظر نگرفتن مباحث امنیتی و فرهنگی و 
شهری منطقه چابهار با مخالفت استانداری وقت سیستان و بلوچستان، امام 
جمعه مردم چابهار و سایر مسئوالن تامین امنیت شهر مواجشده و در سال 

1384 از مجلس شورای اسالمی مستردد می گردد.

گفتگوی اختصاصی ماهنامه بندر و دریا 
با معاون وزیر راه و شهرسازی 

 و مدیر عامل سازمان بنادر و دریانوردی

چابهار موتور محركه 
ق توسعه محور شر

چــــــابهــــار

حقیقاتی
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به این ترتیب با عدم الحاق بنادر چابهار به منطقه آزاد چابهار، عمال حقوق و 
امتیازات مناطق آزاد از جمله معافیت مالیاتی جهت فعال سازی بنادر چابهار 
توسعه  ح  طر و  می ماند  مسکوت  خصوصی  بخش  سرمایه گذاران  طریق  از 
بندر عظیم شهیدبهشتی )چابهار( نیز با مشکل جذب سرمایه گذار و تامین 
مالی مواجه می گردد. در آن زمان سازمان بنادر و دریانوردی جهت توسعه 
این بندر مجبور به استفاده از تامین مالی از طریق فروش اوراق مشارکت و 
گردید تا بخشی از فرآیند توسعه بندر را  بازپرداخت از محل بودجه سازمان 

انجام دهد.

برای جهت  که  کار آمدن دولت جدید و فضای مناسبی  با روی  این حال  با 
همکاری دستگـاه هـای دولتی با یکدیگر و همچنین با بخش خصوصی پدید 
را فرصتی برای ترغیب و فعال سازی  آمد، سازمان بنادر و دریانوردی این امر 
بخش خصوصی جهت توسعه محور شرق به ویژه بنادر چابهار و رفع مشکالت 
پیشین دید که در این راستا اقدام به تهیه و امضا تفاهم نامه تنظیمی فیمابین 
دبیرخانه شورای هماهنگی امور مناطق آزاد و ویژه با سازمان بنادر و دریانوردی 
در جهت تسهیل الیحه الحاقی بنادر چابهار به منطقه آزاد چابهار و افزایش 
از جمله معافیت های مالیاتی  تسهیالت قانونی و مشوق های سرمایه گذاری 

برای بخش خصوصی نمود.

امید است با این اقدام بتوانیم از ظرفیت های بخش خصوصی به نحو موثری در 
کشور عزیزمان بهره برداری نموده و در آینده ای نزدیك شاهد رونق  آن منطقه از 
اقتصادی منطقه، راه اندازی محور شرق و در نهایت نقش آفرینی عملکرد بندر 

چابهار در سطح منطقه ای و ملی باشیم.

e  گروهی از سرمایه گذاران هندی این بار به صورت براساس اخبار واصله 
کرات  کره جهت سرمایه گذاری در بنادر چابهار شده اند. این مذا جدی وارد مذا

در چه مرحله  ای قرار دارد؟

دسترسی  و  دریایی  بندری-  زمینه  در  بندر  این  ممتاز  موقعیت  به  توجه  با 
آن به بازارهای ترانزیتی منطقه، تمایل طرف های خارجی به ویژه هندی ها 
جهت سرمایه گذاری در بندر چابهار موضوع جدیدی نبوده و به اوایل دهه 

کرات فشرده ای بین سازمان بنادر و دریانوردی  1380 بر می گردد. اخیرا نیز مذا
و  فنی  موارد  طرفین  و  شده  برگزار  هند  بندری- دریایی  بخش  نمایندگان  و 
را  بندرچابهار  توسعه  ح  طر آتی  فازهای  اجرای  در  مشارکت  نحوه  و  بازرگانی 
اسالمی  جمهوری  مشارکت  که  است  به ذکر  الزم  داده اند.  قرار  بررسی  مورد 
مقامات  کید  تا مورد  بندری  پروژه  این  اجرای  جهت  هند  جمهوری  و  ایران 
که نحوه عملیاتی شدن همکاری  کشور بوده و سعی ما براین است  عالی دو 
دوجانبه ایران و هند و سرمایه گذاری طرف خارجی درچابهار به سرعت وارد 

فاز اجرایی شود. 

e  به عنوان سوال آخر عالقمند هستیم از جناب عالی در رابطه با بندر چابهار
امتیاز ویژه یا خبر خوشی را به متقاضیان سرمایه گذاری اطالع رسانی نماییم.

که می تواند به عنوان خبرخوش برای بخش بندری- دریایی  مهمترین خبری 
کشور و به ویژه هموطنانمان در بندرچابهار و استان های واقع در حوزه شرق 
ح توسعه بندر چابهار تا  کشور اعالم شود، تکمیل فاز اول طر و جنوب شرقی 
که با بهره برداری  پایان سال جاری با ظرفیتی بالغ بر 6 میلیون تن می باشد 
در  هزارتنی   100 ظرفیت  به  پیکر  پهن  کشتی های  پذیرش  امکان  فاز  این  از 
بندری،  ظرفیت های  توسعه  با  همچنین  شد.  خواهد  فراهم  چابهار  بندر 
مزیت های اقتصادی- بندری مطلوبتری نیز برای جذب سرمایه گذاری های 
کیفیت  تنها  نه  سرمایه گذاری ها  این  می گردد.  ایجاد  چابهار  بندر  در  جدید 
بازرگانی  سیمای  بلکه  می دهد،  افزایش  را  چابهار  بندر  در  خدمات  ارائه 
پسکرانه های استان و به ویژه منطقه آزاد تجاری- صنعتی چابهار را به شدت 

بهبود خواهد داد.  

e  از اینکه وقت گرانبارتان را در اختیار ماهنامه بندر و در یا و خوانندگان آن قرار
دادید سپاسگزاریم. 

من نیز از جناب عالی و همکاران ماهنامه بندر و دریا تشکر نموده و امیدوارم به عنوان 
کان در تبیین سیاست های جامعه  کما کمیتی بتواند  یك نشریه تخصصی - حا
دریایی کشور و اطالع رسانی موثر برای مخاطبان بخش های خصوصی و دولتی یك 

مسیر متعالی را طی نموده و موفق باشد.
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که خشکی های استان  در جنوب شرقی ایران آنجا 
خروشان  امواج  به  تن  بلوچستان  و  سیستان 
هند  اقیانوس  مدخل  می دهند،  در  عمان  دریای 
و در مختصات 60 درجه و 37 دقیقه طول شرقی 
قرار  بندری  شمالی،  عرض  دقیقه  و 17  و 35درجه 
کشور قلمداد  گر دروازه توسعه محور شرق  که ا دارد 
می شود اما برای بسیاری از ایرانیان ناشناخته است. 
در این گزارش ضمن گفت وگو با مسئوالن، نمایندگان 
مجلس و کارشناسان به ابعاد و ظرفیت ها، چالش ها و 

فرصت های »چابهار« پرداخته شده است.

وجه تسمیه چابهار
گفته زبان شناسان و  که بنا به   چابهار بندری است 
مورخان از زمان قاجاریه و حتی قبل تر به این اسم 
وجه  مورد  در  نمی توان  گرچه  است.  شده  خوانده 
کرد اما این مکان از  تسمیه چابهار نظر دقیقی اعالم 
کستان و  دیرباز محلی بوده که کشتی هایی از بنادر پا
هند و نقاط دیگر دنیا در آن پهلو می گرفتند و »بار« و 

کاال تخلیه و بارگیری می کردند.

از طرفی چاه های آب شرب در این منطقه فراوان بوده 
که آثار آن امروزه نیز قابل مشاهده است. بر این اساس 
به مرور ایام »چاه بار« تغییر شکل یافته و بعدتر این 

بندر به اسم »چابهار« امروزی درآمده است.

که هنوز هم برجای  ناشناخته بودن چابهار عللی دارد 
دور  پرجمعیت،  کز  مرا از  بودن  دور  است؛  باقی  خود 
کانون های درگیری و چالش و متصل نبودن  بودن از 
به  راه های مناسب مواصالتی، که البته علت آخر نقطه 
ضعفی است که به عنوان یکی از موانع توسعه این بندر 
مورد شناسایی قرار گرفته و در حال برطرف شدن است.

چابهار؛ بندری در استانی مستعد توسعه اما 
محروم

قرار گرفتن این بندر در یکی از محروم ترین استان های 
کشور از یک سو نقطه امیدی است برای توسعه و 
شکوفایی این استان و از سوی دیگر نشان دهنده 
به  توجهی  و بی  قبلی  از دست دادن فرصت های 
از  محرومیت  غبار  زدودن  در  چابهار  ظرفیت های 
چهره سیستان و بلوچستان است. یعقوب جدگال 
نماینده چابهار در مجلس شورای اسالمی در این 
گاهان  آ و  کارشناسان  دید  از  چابهار  می گوید:  باره 
اقتصادی تنها یک بندر دورافتاده و غیرقابل اعتنا در 
جنوب شرق کشور نیست. این بندر فرصتی عظیم و 
استثنایی برای مرتفع شدن محرومیت های طوالنی 
من  عقیده  به  می رود.  به شمار  منطقه  این  مردم 
کشور  که در مورد بنادر جنوبی  تفاوت دیدگاه هایی 
وجود داشته موجب غفلت از پتانسیل باالی چابهار 
گردشگری  و  تجاری  قطب  به  شدن  تبدیل  برای 
در  را می توان  بنادر دیگر  به  توجه  آثار  شده است. 
که به  گر همان نگاهی  شکوفایی و رونق آنها دید و ا
دیگر بنادر وجود داشته به چابهار هم شود مطمئنا 
وضعیت این بندر تحولی اساسی خواهد یافت. هنوز 
هم تصور بعضی دولت مردان و مسئوالن از سیستان 
و بلوچستان این است این استان قابلیت چندانی 
ع  برای توسعه ندارد و سرزمین های وسیع و لم یزر
این استان هرگونه سرمایه گذاری را در خود مدفون 
می کند. همین نگرش موجبات عدم توجه الزم به 
ظرفیت های نهفته در نقاط مختلف این استان، از 

جمله چابهار را فراهم آورده است.

چابهار فرصتی برای افزایش سطح اشتغال در 
سیستان و بلوچستان

استان  مردم  کلی  به طور  و  چابهار  بومی  کنان  سا
سیستان و بلوچستان از معضل بیکاری رنج بسیار 
مشکل  بزرگترین  تردید  بی  معضل  این  و  می برند 
است.  اسالمی  ایران  سرزمین  از  خطه  این  مردم 
مشکلی  بیکاری  مجلس،  نماینده  این  باور  به 
که پیامدهای منفی فراوانی برای مردم این  است 
که تنها یکی از آنها رشد قاچاق  کرده  منطقه فراهم 
اساس  این  بر  است.  مخدر  مواد  و  سوخت  کاال، 
استعداد بومی و انسانی مردم این مناطق به دلیل 
کمبود سرمایه گذاری و نبود شغل مناسب به سوی 
که  ناهنجاری هایی همچون قاچاق سوق می یابد 
هزینه سنگین آن هم در این استان و هم در سراسر 
کشور احساس می شود. نماینده چابهار در مجلس 
کم پایین جمعیت  مشکل دیگر مردم این نواحی را ترا
و شکنندگی امنیت در مناطقی برمی شمرد که از نظر 
بعد مسافت فاصله زیادی با مرکز استان یا شهرهای 
گفته وی این مشکالت و در  پرجمعیت تر دارند. به 
راس همه آنها بیکاری در سایه توجه به ظرفیت های 
بندرچابهار  آنها  مهمترین  از  یکی  که  استان  این 
است، قابل برطرف شدن هستند. جدگال در این 
باره توضیح می دهد: توسعه چابهار مسیر اقتصادی 
از مردم  گروه های بزرگی  که اقشار و  عظیمی است 
نقل  و  حمل  می شوند.  منتفع  آن  از  منطقه  این 
و  کاال  تجارت  کشتی،  تخلیه  و  بارگیری  دریایی، 
خدمات وابسته، فعال تر شدن ظرفیت های گمرکی 
گسترش خطوط مواصالتی اعم از جاده  ای و ریلی  و 
که  مستلزم به کار گیری نیروی انسانی فراوانی است 
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با به کار گیری آنها معضل بیکاری در این منطقه به 
به  یافت.  قابل مالحظه  ای تخفیف خواهد  شکل 
عالوه توسعه جاده ها و خطوط ریلی ارتباط چابهار با 
کالن، ارتباط این  دیگر شهرهای استان و در نگاهی 
کشور تسهیل می کند و موجب  استان را به سراسر 
و استراتژیک  این منطقه مهم  امنیت در  گسترش 
گوشه  ای از منافع  می شود.جدگال می گوید: این ها 
قطعا  و  است  چابهار  به  مسئوالن  عنایت  و  توجه 
منافع سرمایه گذاری در این منطقه محدود به این 
کرد چابهار فرصتی  اذعان  باید  بلکه  نیست  موارد 
سیستان  استان  آینده  نسل  و  کنونی  نسل  برای 
راه  در  اسالمی  ایران  برای  فرصتی  و  بلوچستان  و 
میهن  پراعتبار  وجهه  و  اسالم  مقدس  نام  اعتالی 
دارد  وجود  مسیر  این  در  هم  موانعی  البته  است. 
و  مسئوالن  همت  و  توجه  سایه  در  امیدواریم  که 

دست اندرکاران مرتفع شود.

بودجه قطره چکانی راه گشای توسعه چابهار 
نیست

برای توسعه بندرچابهار در بودجه سال آینده ردیف 
خاصی تعریف شده که این بودجه نسبت به سنوات 
گذشته رشد قابل توجهی داشته است با این حال 
به نظر می رسد مجلس و دولت باید به صورت جدی 
کنند.  تری در مورد بودجه رسانی به چابهار عمل 
حمیدرضا پشنگ یکی از نمایندگان استان سیستان 
و بلوچستان در مجلس شورای اسالمی با بیان این 
راه  شبکه  به  هنوز  چابهار  می دهد:  ادامه  مطلب 
آهن متصل نیست، جاده ترانزیتی این بندر حدود 
این  اتصال  جاده های  اما  افتاده  راه  است  سال   2
بندر به شهرهای استان سیستان و بلوچستان و 
شود.  تقویت  باید  همچنان  همجوار  استان های 
اعالم  تجاری  آزاد  منطقه  جهت  در  اقداماتی 
شدناین بندر انجام شده و هنوز به نتیجه نرسیده 
کار تحرک بیشتری  که امیدواریم مسئوالن در این 
داشته باشند. پشنگ معتقد است با بودجه رسانی 
قطهر چکانی نمی توان چندان به توسعه این بندر 
به  یافته  اختصاص  بودجه  در  باید  و  بست  امید 
کرد تا ظرفیت های این بندر  چابهار جهش ایجاد 
گفته پشنگ  کد نماند. به  در نبود سرمایه گذاری را
قرار بود در سال 92، 150 میلیارد تومان زیر نظر نهاد 
ریاست جمهوری برای رفع محرومیت در سیستان و 
بلوچستان و توسعه چابهار هزینه شود اما متاسفانه 

این اتفاق نیفتد.

چابهار نزدیک ترین بندر ایران به مسیرهای 
بین المللی کشتیرانی

دکتر محمد علی حسن زاده مدیرکل مرکز بررسی ها 
دریانوردی  و  بنادر  سازمان  راهبردی  مطالعات  و 
زمینه های توسعه بندر چابهار را محدود به پتانسیل 
دریایی این بندر نمی داند بلکه این بندر را از نظر 
کردن توسعه اقتصادی بین شرق و غرب  متعادل 
کشور حائز اهمیت می شمارد. حسن زاده در توضیح 
راه دسترسی  کوتاه ترین  گفت: چابهار  این مطلب 

کشور به مسیرهای حمل و نقل بین المللی دریایی 
نکته  این  به  مسئوالن  و  برنامه ریزان  گر  ا و  است 
ایران  جنوب  دیگر  بنادر  فاصله  که  کنند  توجه 
موجب  حد  چه  تا  بین المللی  دریایی  خطوط  تا 
زمان  افزایش  و  ونقل  حمل  هـزینـه هـای  افزایش 
توسعه  برای  قطعا  است  شده  پیموده  مسیر  و 
خواهند  بیشتری  اهتمام  چابهار  زیرساخت های 
بین المللی  مسیرهای  به  چابهار  نزدیکی  داشت. 
که بعد مسافت به  مانع هـزینـه هـای زیادی است 
که از  کشتیرانی تحمیل می کند  شناورها و خطوط 
جمله این هـزینـه هـا می توان به  هـزینـه هـای سرمایه 
و  تعمیر  هـزینـه هـای  و  عملیاتی  هـزینـه هـای  ای، 

نگهداری شناورها اشاره کرد.

وی ادامه داد: از سوی دیگر این بندر فاصله زیادی 
کشور  غربی  جنوب  و  جنوب  سواحل  و  مناطق  با 
که در تاریخ معاصر بیشترین چالش های امنیتی از 
جمله جنگ تحمیلی را به خود دیده اند، دارد و از 
این منظر وزنه  ای برای متعادل نگه داشتن تعادل 
کشور است. فراموش  کالن  امنیتی در حمل و نقل 
نکنیم در طول جنگ تحمیلی چابهار نقش حیاتی 
ایفا  جنگی  منطقه  از  دور  بندری  به عنوان  را  خود 
گذران  که برای  کرد و تخلیه  بارگیری محموله هایی 
معیشت مردم و ادامه جنگ بسیار حیاتی بود از این 

بندر صورت گرفت.

 مدیرکل مرکز بررسی ها و مطالعات راهبردی سازمان 
بنادر و دریانوردی در ادامه افزود: چابهار در استانی 
که با کشور افغانستان مرز مشترک دارد و با  قرار دارد 
توجه به اینکه افغانستان یکی از غنی ترین کشورهای 
جهان از نظر منابع معدنی به شمار می رود این بندر 
در آینده نه چندان دور به امکان موثری برای حمل 
کشور تبدیل خواهد شد.  و نقل منابع معدنی این 
در  نیز  موثری  نقش  می تواند  بندر  این  همچنین 
کستان و کشورهای آسیای  توسعه تجارت ایران با پا
میانه همچون تاجیکستان، ازبکستان و قزاقستان 

داشته باشد.

که در مورد چابهار  گفته حسن زاده نکته دیگری  به 
باید به آن توجه کرد این است که این بندر تنها بندر 
عمان  دریای  شمالی  سواحل  در  کشور  رشد  روبه 
به شمار می رود و بنادر دیگر به هیچ عنوان در حد 
و اندازه های چابهار نیستند. وی در این خصوص 
ساحلی  نوار  کیلومتر   2000 حدود  طول  در  گفت: 
خلیج  تا  هرمز  تنگه  شمالی  سواحل  از  که  ایران 
گواتر ادامه دارد بندر چابهار مهمترین بندر به شمار 
می آید و سرمایه گذاری های انجام شده در این بندر 
طی سال های اخیر، چابهار را درمیان لنگرگاه های 

ساحل شمالی دریای عمان ممتاز کرده است.

 توسعه چابهار در گرو توسعه متوازن استان 
سیستان و بلوچستان است

راهبردی  مطالعات  و  بررسی ها  مرکز  مدیرکل 
بنادر و دریانوردی در مورد موانع توسعه  سازمان 
چابهار  شکوفایی  و  رشد  به  توجه  گفت:  چابهار 

کشور را متحول  می تواند چهره استان های شرقی 
کشور به تعادل برساند  کند و توسعه شرق و غرب 
اما باید درنظر داشت توسعه اقتصادی و صنعتی 
منحصر  نمی تواند  که  است  اتفاقی  منطقه  یک 
توسعه  بر  قرار  گر  ا و  باشد  خاص  نقطه  یک  به 
اقتصادی چابهار است این توسعه باید در مناطق 
به صورت  بلوچستان  و  سیستان  استان  مختلف 
از  نمی توان  مثال  برای  بیافتد.  اتفاق  همگون 
زیرساخت های  به  و  گفت  سخن  چابهار  توسعه 
ضعیف حمل و نقل استان سیستان و بلوچستان 
در بخش جاده  ای و ریلی توجهی نکرد. حرکتهایی 
که سال های اخیر در اتصال محورهای مواصالتی 
استان سیستان و بلوچستان به شبکه جاده  ای و 
کثر توان ادامه پیدا  ریلی کشور آغاز شده باید با حدا
کند تا چابهار نقشی موثری در حمل و نقل ترکیبی 

کند. کشور ایفا 

کشتیرانی به  حسن زاده ادامه داد: وقتی خطوط 
بندر تشویق می شوند  کاالی خود در یک  تخلیه 
الزم  بارگیری  خود  بعدی  مسیر  برای  بتوانند  که 
درحال  چابهار  اما  دهند  انجام  بندر  همان  در  را 
شناورها  و  نمی رود  به شمار  منطقه  هاب  حاضر 
کمتر امکان تخلیه و بارگیری همزمان در این بندر را 
گر مجتمع های صنعتی و تولیدی در استان  دارند. ا
شرقی  استان های  دیگر  و  بلوچستان  و  سیستان 
و  تولیدی  گروه های  این  کنند  پیدا  توسعه  کشور 
کاال به  صنعتی برای واردات مواد اولیه و صادرات 
این بندر نیاز پیدا می کنند و همین نیاز چابهار را 
داد.  خواهد  سوق  بیشتر  هرچه  توسعه  سوی  به 
چابهار  توسعه  در  باید  کشور  مسئوالن  بنابراین 
فقط به تجهیز امکانات حمل و نقل دریایی این 
بندر توجه نکنند بلکه توسعه همه جانبه، متوازن 
کشور را هم در توسعه  پایدار استان های شرقی  و 

چابهار موثر بدانند.

مدیرکل مرکز بررسی ها و مطالعات راهبردی سازمان 
بنادر و دریانوردی افزود: البته ذکر این نکته به معنی 
روزآمد  و  مدرن  تجهیزات  به  بندر  این  نیازی  بی 
حمل و نقل دریایی نیست و در این راه باید بهترین 
و قوی ترین شرکت های اپراتوری حمل و نقل داخلی 
و بین المللی به سرمایه گذاری و فعالیت در این بندر 

تشویق شوند.

فضا به نفع فعالیت بخش خصوصی در 
چابهار تغییر کرده است

سعید ایزدیان معاون سابق دریایی سازمان بنادر 
ونقل  حمل  و  راه  حوزه  مدیران  از  دریانوردی  و 
کار در هر دو حوزه دولتی  که تجربه  به شمار می رود 

و خصوصی را دارا است.

وی معتقد است بندر چابهار در توسعه حمل ونقل 
چند وجهی نقش موثری دارد و نگاه سازمان بنادر 
به  خصوصی  بخش  شرکت های  و  دریانوردی  و 
اخیر دست خوش تحوالت  بندر در سال های  این 

عمده  ای شده است.
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بنادری همچون بندر شهید رجایی  سهم عمده  ای 
کشور  کانتینری  در بارگیری و تخلیه محموله های 
به عهده دارد و جزو اولین مناطقی به شمار می رود 
روزافزون  رونق  تحریمی  موانع  شدن  برطرف  با  که 
بین المللی  شناورهای  خروج  و  ورود  قالب  در  را 
چابهار  مورد  در  شرایط  همین  بود.  خواهد  شاهد 
ظرفیت های  که  تفاوت  این  با  است  صادق  هم 
گرفته و نسبت  توسعه بندر چابهار مورد غفلت قرار 
به همتایان خود در استان هرمزگان از قوه به فعل 

درنیامده است.

سرمایه گذاری در چابهار فرصتی برای بخش 
خصوصی

که رییس جمهوری در جمع مردم مناطق  سخنانی 
ایجاد  به  دولت  عزم  از  کرد  بیان  هرمزگان  مختلف 
تحول در شرایط اقتصادی کشور حکایت دارد که  این 
تحوالت بیش از هر چیز زیرساخت های حمل ونقلی 
و پس کرانه  ای این استان را هدف گذاری کرده است.

به باور ایزدیان سخنان رییس جمهوری نشان داد 
با وجود اهمیت غیرقابل انکار بندرعباس در توسعه 
بندرگاه های  نگاه دولت مردان  در  کشور،  اقتصادی 
کشور تنها در بندرعباس خالصه نمی شود و  جنوبی 
بنادری همچون چابهار هم مورد توجه ویژه هستند.

معاون سابق دریایی سازمان بنادر و دریانوردی معتقد 
است ایجاد تاسیسات و صنایع استراتژیک همچون 
پتروشیمی و فوالد در نقاط مستعد استان سیستان 
شبک های  و  راه ها  تقویت  و  ایجاد  بلوچستان،  و 
جاده  ای و ریلی و تاسیس فرودگاه در مناطق مغفول 
مانده و بسیاری اقدامات دیگر که رییس جمهور از آن 
سخن گفت،  خبر از وزیدن بادهای تحول اقتصادی 

در سواحل استان های ساحلی می دهد.

که رییس جمهوری به  ایزدیان افزود: نکته دیگری 
کس در بندر جاسک  که هر  کرد این بود  آن اشاره 
برد.  خواهد  منفعت  آینده  در  کند  سرمایه گذاری 
قوت  با  را  آن  می توان  که  است  جمله  ای  این 
کرد. این دعوتی  بیشتری در مورد چابهار هم تکرار 
آشکار از سرمایه گذاران بین المللی برای استفاده از 
فرصت های پیش رو در سواحل کشور است، ضمن 
آنکه بخش خصوصی کشور به ویژه شرکت های فعال 
در بخش حمل و نقل دریایی نیز می توانند با توجه 
به رویه دولت در جلب اعتماد سرمایه گذاران داخلی 
نهفته در  اقتصادی  به فرصت های  نگاه دوباره  ای 

چابهار داشته باشند.

چابهار به مناطق آزاد اقتصادی کشور 
می پیوندد

مدیرکل بنادر استان سیستان و بلوچستان  پیوستن 
چابهار به مناطق آزاد تجاری و اقتصادی را فرصتی 
دیگر برای این توسعه این بندر و استان سیستان 
این خصوص می گوید:  و در  بلوچستان می داند  و 
بندر چابهار تا نیمه اول سال آینده منطقه آزاد اعالم 
خواهد شد و به این ترتیب امکان فعالیت آسان تر و 

بعضی  گذشته  سال های  در  می گوید:  ایزدیان 
مسئوالن دولتی با این توجیه که بخش های مختلف 
وزارت راه از قبیل حمل و نقل و سازمان بنادر باید 
کامال در اختیار دولت باشد، محدودیت هایی برای 
ونقل  حمل  حوزه  در  خصوصی  بخش  فعالیت 
دریایی قائل می شدند اما در دولت جدید فضا تغییر 
کرده و نگاه مسئوالن فعلی سازمان بنادر بر توسعه 
هرچه بیشتر فعالیت های بخش خصوصی در بنادر 

کشور استوار شده است.

چابهار الگوی حمل ونقل چند وجهی خواهد 
شد

خاصی  موقعیت  دلیل  به  چابهار  ایزدیان  باور  به 
می تواند  دارد  ایران  اقتصادی  جغرافیای  در  که 
الگویی برای حمل ونقل چند وجهی باشد و برای 
رسیدن به این مقصود باز کردن عرصه برای فعالیت 

شرکت های بخش خصوصی بسیار راه گشا است.

ایزدیان ضمن اشاره به توجه خاص رییس جمهور 
استانی  سفرهای  می گوید:  محور  دریا  توسعه  به 
کشور بدون اهداف از پیش  عالی ترین مقام اجرایی 
رییس  تردید  بی  و  نمی شود  انجام  شده  تعیین 
به عنوان  هرمزگان  استان  انتخاب  از  جمهوری 
دومین مقصد سفرهای استانی اهداف و پیام های 

ویژه  ای را مدنظر داشته است.

دریایی  ونقل  حمل  شرکت  مدیرعامل  گفته  به 
فارسیسان آسیا رییس جمهوری برای دومین سفر 
یک  از  تا  کرد  انتخاب  را  هرمزگان  استان  استانی، 
سو دیدگاه های  اقتصادی خود را در مورد توسعه 
دریامحور پررنگ تر قبل به نمایش بگذارد و از سوی 
دیگر توجه خاص خود را به ظرفیت های دریایی- 
بندری و نقش آنها در توسعه اقتصادی کشور نشان 

دهد.

ایزدیان در ادامه خاطرنشان کرد: استان هرمزگان با 
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بیشتر برای بخش خصوصی فراهم می شود.

بندر  تنها  چابهار  بندر  رضوانی  داریوش  گفته  به 
از300کیلومترمرزدریایی،  بیش  با  ایران  اقیانوسی 
کشورهای آسیای  مانبه  نزدیك ترین بندر سرزمین 
کستان است به همین علت  میانه، افغانستان و پا
کاال از طریق این بندر، اقتصادی ترین راه  ترانزیت 
حمل  هزینه  کمترین  با  بازرگانی  مبادالت  انجام 
به شمار می رود. از سوی دیگر بندر چابهار بهترین 
کاال به دیگر بنادر خلیج فارس است  راه ترانشیب 
و به دلیل موقعیت استراتژیك از این بندر به عنوان 
کلید توسعه محور شرق کشور یاد می شود. مدیر بند 
چابهار معتقد است اهمیت بندر چابهار در مبادالت 
اقتصادی ایران در سال های آینده با اجرایی شدن 
فازهای توسعه این بندر افزایش قابل مالحظه ای 
خواهد داشت و این امر توجه شرکت های کشتیرانی 
اخیرا  که  به صورتی  ت  اس کرده  جلب  را  خارجی 
مدیران شرکت فروسی که از شرکت های مهم بخش 
خصوصی حمل و نقل دریایی هند به شمار می رود 
با حضور در این بندر عالقه مندی خود را به توسعه 

همکاری ها اعالم کرده اند.

مدیر بندر چابهار درباره عالقه مندی هندی ها به 
شرکت  داد:  توضیح  گونه  ن  ای چابهار  در  فعالیت 
حمل ونقل دریایی فروسی هند در ماه های گذشته 
مکاتباتی برای توسعه همکاری ها با بندرچابهار داشته 
که این مکاتبات منتهی به دیدار هیات نمایندگی این 
شد.  رفیت های بندرچابهار  ظ و  امکانات  از  شرکت 
نمایندگان شرکت فروسی با مسئوالن سازمان بنادر 
زمینه  و  داشتند  خوبی  رات  ک مذا نیز  ودریانوردی 
امضای تفاهمنامه همکاری بین این شرکت و بندر 

چابهار آماده شده است.

سیاوش رضوانی در توضیح زمینه مورد عالقه شرکت 
گفت: این شرکت عالقه مند  فروسی برای همکاری، 
است در بخش حمل و نقل دریایی کانتینری به ویژه 
محصوالت پتروشیمی با بندر چابهار همکاری کند و 
کشتیرانی  آمادگی خود را برای ایجاد خط مستقیم 
گفته  کرده است. به  بین چابهار و بنادر هند اعالم 
رضوانی، ورود این شرکت به چابهار می تواند آغازی 
برای فعالیت شرکت هایکشتیرانی بخش خصوصی 
گام  بین المللی در این بندر باشد و به این وسیله 
بزرگی برای تحقق اهداف پیش بینی شده این بندر 

برداشته شود.

نقشه راه توسعه چابهار و فازهای عملیاتی
مدیربندرچابهار با اشاره به مزایای نسبی این بندردر 
گفت: بندر چابهار در  مقایسه با دیگر بنادر منطقه 
مقایسه با سایر بنادر شمالی و جنوبی کشور و حتی 
کستانی و عربی، مزایای بسیاری دارد  بنادر رقیب پا
از  کند.  توجیه  را  آن  توسعه  برای  تالش  بتواند  تا 

جمله اینکه بندر چابهار در مقایسه با بنادر عربی 
می کند  تحمیل  کشتی ها  به  را  کمتری  مسافت 
کشتی ها از بندر چابهار 50 مایل  آن چنان که مسیر 
است در حالی که از بندر خرفکان 300 مایل و از سایر 

بنادر عربی، بیش از 300 مایل است.

رضوانی درباره نقشه راه توسعه این بندر توضیح داد: 
تا وقتی زیرساخت هایی مثل ساخت اسکله تکمیل 
نشود، توسعه ترانزیت و ترانشیپ میسر نخواهد بود. 
به همین منظور، طرح توسعه و ساخت بندر شهید 
بهشتی به عنوان تنها اسکله چابهار از سال 86 به 
االنبیا  خاتم  قرارگاه  پیمانکاری  به  مناقصه  روش 

سپرده شد.

که  تعریف شده است  فاز  بندرچابهار در 5   توسعه 
کارهای  مراحل مطالعاتی این طرح از سال 84 آغاز و 
اجرایی از اواخر سال 87 شروع شده است. با اجرای 
کامل طرح توسعه بندرچابهار، ظرفیت اسمی تخلیه 
و بارگیری این بندر به 20 میلیون تن افزایش خواهد 
یافت که البته با توجه به برخی مولفه ها از قبیل متنوع 
کشتی های متقاضی، این ظرفیت تا  بودن ظرفیت 
30 درصد قابل افزایش است. درحال حاضر عملیات 
حدود  و  دارد  ادامه  یک  فاز  در  بندرچابهار  توسعه 
50درصد پیشرفت داشته که ظرفیت فعلی این بندر 

را به بیش از 6 میلیون تن رسانده است.

رضوانی با اشاره به موانع فنی توسعه بندرچابهار، 
بستر  برخالف  بندر  این  دریایی  بستر  کرد:  عنوان 
اغلب بندرهای جنوب کشور نرم نیست و ساخت و 
الیروبی حوضچه ها با مشکالت فنی مواجه است اما 
کشور برطرف  این موانع توسط مهندسان توانمند 

می شود و کار توسعه بندر طبق برنامه ادامه دارد.

سرمایه گذاری بخش خصوصی در بخش های 
رو به رشد چابهار

بخش  سرمایه گذاری  مورد  در  چابهار  بندر  مدیر 
تا   30 حاضر  حال  در  گفت:  چابهار  در  خصوصی 
بخش  سرمایه گذاری  آماده  بندر  اراضی  درصد   40
خصوصی در بخش صادرات و ترانزیت است. برآورد 
بهشتی  بندر  جامع  طرح  یک  فاز  ساخت  دالری 
بخش  دلیل  همین  به  است،  بوده  میلیون   341
خصوصی بیشتر در قسمت های ترانزیت، ساختن 
صنایع  سایر  و  انبار  ساخت  بسته بندی،  سیلو، 
آماده سازی  از  بعد  می کند.  سرمایه گذاری  مرتبط 
زیرساخت های فاز یک برای توسعه بخش کانتینری 
بیشتر  پذیرش  آماده  چابهار  بندر  چندمنظوره،  و 
در  حاضر  حال  در  است.  خصوصی  سرمایه گذاری 
بخش  در  خصوصی  بخش  شرکت  یک  بندر  این 
رضوانی 10  گفته  به  و  است  فعال  سوخت  ترانزیت 
شرکت دیگر هم درخواست سرمایه گذاری داده اند 

که در دست بررسی است.

رو  بندر  راهبردی  مشی  خط  می گوید:  رضوانی 
از  به ویژه  سرمایه گذاری  جذب  چابهار،  رشد  به 
بخش خصوصی است. به همین دلیل تسهیالت 
قابل توجهی برای سرمایه گذاران این بندر در نظر 
گرفته شده؛ از جمله اینکه سرمایه گذاری به روش 
می گیرد  صورت  بندر  کار  با  متناسب  و  کره ای  مذا
بین  برد-برد  رابطه ای  تا  شده  سعی  نتیجه  در 

سرمایه گذار و بندر چابهار شکل گیرد.

از سوی دیگر، این سرمایه گذاری باید از نظر میزان 
در  کاال  ورود  چرخش  و  کشتی  تعداد  کاال،  تناژ 
بندر  پذیرش  مورد  تا  باشد  توجه  قابل  سال  طول 
گیرد ولی در بخش های اجاره ای برای تشویق  قرار 
سرمایه گذاران در ابتدای عقد قرارداد تنها 5 درصد 
میزان اجاره و باقی میزان اجاره بعد از آغاز فعالیت 

سرمایه گذار دریافت می شود.

سرمایه گذاران  برای  هم  کشوری  بنادر  سازمان 
گرفته است.  بندر چابهار تسهیالت ویژه ای در نظر 
بخش  برای  تخفیف  درصد   30 مثل  تسهیالتی 
انبارداری، باربری و خنکاری کاال، 85 درصد تخفیف 
کانتینر  وسیله  به  کاال  ترانزیت  و  صادرات  برای 
)انبارداری( و75 درصد تخفیف برای کاالهای وارداتی 
کانتینر. مدیربندرچابهار در مورد اتصال چابهار به  با 
بندرچابهار  اتصال  می گوید:  کشور  آهن  راه  خطوط 
کار مسئوالن وزارت راه قرار  به شبکه ریلی در دستور 
دارد و شبکه حمل ونقل جاده ای منتهی به چابهار 
نیز به سرعت در حال تقویت شدن است. امیدواریم 
با تکمیل پروژه های ریلی و جاده ای طی 5 سال آینده 
چابهار به جایگاه واقعی خود که در توسعه محور شرق 
کشور دست یابد. همچنین زیرساخت های ترانزیتی 
بندر چابهار در حال توسعه است تا امکان پذیرش 
کشتی های نسل جدید با آبخور 15- و 16- را داشته 
باشد. تا کنون اسکله های بندر چابهار امکان پذیرش 
کشتی های دهه 60 و 70 یا به اصطالح هندی سایز را 

داشته که نهایت ظرفیت آبخور آنها 9- بوده است.

چشم انداز اقتصادی چابهار، بهاری است
بسیار  را  بندرچابهار  آینده  رضوانی  چشم انداز 
که  نگاه  کرده  و بر این باور است  مثبت ارزیابی 
به  معطوف  کشور  اقتصادی  ارشد  مسئوالن 
وجهی  چند  ونقل  حمل  بیشتر  هرچه  توسعه 
در  و  است  بنادرایران  موقعیت  کردن  لحاظ  با 
بندرچابهار  کشور  کالن  اقتصادی  چشم انداز 
جایگاه  خود  استراتژیك  و  خاص  موقعیت  با 
سال های  در  می گوید:  رضوانی  دارد.  مهمی 
این  از  چابهار  توسعه  فازهای  تکمیل  با  آینده 
بندر بیشتر خواهیم شنید و چابهار به دروازه ای 
کشور تبدیل  برای جهش اقتصادی محور شرق 

خواهد شد.
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امروزه با رشدرفاه اجتماعی و توسعه اقتصادی، تقاضای حمل و نقل نیز رشدی روزافزون دارد و 
خود  نقل  و  حمل  سیستم  ارتقای  و  بهبود  برای  بهتر  مدل هایی  ارایه  دنبال  به  ازکشورها  بسیاری 
و  مسائل  همه  تحلیل  و  تجزیه  به  قادر  مدیران  طبیعی  به طور  که  آنجا  از  دیگر  سوی  از  می باشند. 
زمینه های  در  ایده  صاحب  و  خبره  افراد  به  نیاز  نیستند،  مختلف  موقعیت های  در  انها  استنتاج 
گردآوری این افراد زبده و خلق افکار و  مختلف سازمان حس می شود، اتاق های فکر می توانند با 
نیز همچون  نوردی  و دریا  بنادر  این خصوص سازمان  کنند. در  پر  را  این جای خالی  نو  ایده های 
کشور از این قاعده مستثنی نبوده و اتفاقا این اتاق ها می توانند با پیوند  کالن  دیگر سازمان های 
گشودن  بر  عالوه  و  پوشانده  را  موجود  تصمیم های  و  سیسات گذاری  ها  ضعف  دانش  و  قدرت 
گره های برخی مشکالت، اندیشه محوری و فکر پژوهش را نیز در این سازمان پویا و در عین حال 
انسانی  نیروی  از  برخورداری  امروزی،  سازمان های  پویای  محیط  در  اصوال  کنند.  مستقر  پیچیده 
انسانی  نیروهای  از  برخی  حاال  که  مزیتی  است،  رقابتی  بزرگ  مزیت  یك  کارآفرین  و  نوآور  خالق،  
مجازی  فکر  اتاق  به طوری که  گذاشته اند.  ظهور  منصه  به  را  آن  کشور  نقل  و  حمل  بخش  در  فعال 
ایران«  نقل  و  حمل  فکر  »اتاق  عنوان  تحت   linkedin.com تارنمای  در  جوش  خود  به صورت  که 
)IRAN TRANSPORT THINK TANK( ایجاد شده می کوشد عالوه بر آشنایی با این بازوی 
فکری، انواع مختلف روندهای توسعه، ساختار و جایگاه حمل و نقل را در بخش های مختلف حمل 
کارشناسان و  که نخبگان،  و نقل به ویژه دریایی به تکاپو وادارد. نکته با اهمیت این اتاق آن است 
ج نظرات و نکات نوآورانه خود در این سایت، بستر ارتقای بار علمی  تمامی فعاالن این حوزه با در

گرفتن ایده های نو را فراهم می کنند. و نهایتا در مرحله اجرا قرار 

را  از نظرات شما عزیزان  گزیده ایی  را دارد در شماره های پیاپی،  افتخار  این  و دریا  بندر  ماهنامه 
و  کارشناسان  اطالع  به  و  گنجانده  خود  ویژه  صفحات  در  نقل  و  حمل  مختلف  مباحث  پیرامون 

سیاست گذاران ذیربط برساند.

چــــــابهــــار
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آیا قفل توسعه چابهار باز می شود؟ راهکار شما 
برای توسعه این بندر اقیانوسی چیست؟

شروع بحث از : یونس غربالی مقدم

چابهار  بندر  مشکل  مهمترین  بابایی:  مجید 
نقل  و  حمل  شبکه  به  مناسب  دسترسی  عدم 
چابهار  ریلی  اتصال  موضوع  است.  کشور  داخلی 
اتصال  پروژه  و  بوده  توجه  مورد  که  سال هاست 
اتصال  و  سو  یک  از  سرخس  و  زاهدان  به  چابهار 

ج نیز قبال مطالعه شده است. به بم از طریق فهر

مشکل  نظرم  به  ناصریان:  مرتضی  سید 
خط  گرچه  نیست  ریلی  خط  وجود  چابهار 
بندرعباس  مگر  است.  مفید  آن  برای  ریلی 
مگر  بود؟  ریلی  خط  دارای  خود  رونق  برای 
خط  کنون  ا عسلویه  بندر  و  بوشهر  بندر 
PWC هندی  مشاور  مطالعات  دارند؟   ریلی 
از  هندی ها  لذا  و  داد  نشان  را  همین  نیز 
کشیدند  سرمایه گذاری در راه آهن چابهار پا پس 
عادت  ما  ولی  دادند  اولویت  را  بندر  توسعه  و 
که به جای روش های نرم افزاری به دنبال  داریم 
باشیم  افزاری  سخت  انبوه  سرمایه گذاری های 
اینجا  از  و  بنشینیم  تهران  در  کرده ایم  عادت  ما 
مثال  و  کنیم  فکر  ترابری  مسیرهای  نقشه  روی 
که چرا در بندر  برنامه بریزیم ولی توجه نمی کنیم 
باید  آنچه  به  نسبت  ریلی  عملکرد  رجایی  شهید 
در  بار  صاحب  چرا  و  است  صفر  به  نزدیك  باشد 
بندر عباس حمل با جاده را نسبت به راه آهن در 
شیوه  دو  عملکردی  و  اقتصادی  شرایط  مقایسه 

ترابری ترجیح می دهد؟

نزدیك  هم  به  بسیار  گوادر  و  چابهار  بندر  دو 
می تواند  یك  هر  رونق  می رسد  نظر  به  و  هستند 
تاثیر منفی بر دیگری داشته باشد و لذا غالبا این 
را رقیب هم تصور می کنند وتحلیل های  دو بندر 
در  منطقه  پیشرفت  نحوه  بر  مبتنی  بسیاری 
شده  منتشر  مذکور  بندر  دو  بین  رقابتی  شرایط 
کالن  راهبردی  است. به نظر بنده در یك نگرش 
و مبتنی بر سیاست برد - برد و توسعه منطقه ای 
و  نگریست  دیگری  جور  موضوع  این  به  بایستی 
کشور  دو  هر  منطقه ای  توسعه  برای  روش هایی 
در  کشور  دو  هر  گرفت.  نظر  در  کستان  پا و  ایران 
نسبی  محرومیت  دچار  خود  بلوچستان  مناطق 
می برند  رنج  امنیتی  ناهنجاری های  از  و  هستند 

هر چند در ایران وضعیت به مراتب بهتر است.

کالن همکاری مشترك  در راستای نگرش یا راهبرد 
گوادر  و  بندر چابهار  بین دو  کشور در منطقه  دو 
راه و راه آهن ساخته شود تا همکاری بین دو بندر 
آمد  بندر چابهار  به  کشتی  گر یك  ا و  یابد  افزایش 
کستان را  بتواند بخش محدودی از بار به سمت پا
کند و بالعکس  نیز با خود حمل و در چابهار تخلیه 
که  کشتی هایی را پذیرش نماید  گوادر بتواند  بندر 
بخش محدودی از بار آنها به سمت ایران حمل 
کشتی های خروجی همچنین  شود و بالعکس در 

کشور  دو  ساحلی  منطقه  دو  بین  محلی  تجارت 
گیرد. رونق 

بندر  توسعه  قراردادهای  عقد  و  ح ها  تصویبطر
واقع  دهم  دولت  در  آهن  راه  احداث  و  چابهار 
کنون به همت دولت مردان دولت یازدهم  شد و ا
که از آقای  امیدواریم به نتیجه برسند. با شناختی 
گمان  دارم  ایشان  دیدگاه های  و  ترکان  مهندس 
می کنم نقش ایشان در این موضوع اهمیت دارد 
آمایش  پیشبرد  برای  منطقی  پیشنهادی  گر  ا و 
ح باشد بتوان  کشور مطر سرزمین و توسعه شرق 

کمك ایشان استفاده نمود. از 

از  یکی  چابهار  قطعا  صادقی:  سلیمانی  مجتبی 
استراتژیك ترین موقعیت های تجاری و لجستیکی 
گروه  در  که  مطالعاتی  براساس  دارد.  را  کشور 
مؤسسه  تامین  زنجیره  و  لجستیك  پژوهش های 
شده  انجام  بازرگانی  پژوهش های  و  مطالعات 
مهمترین  از  یکی  به عنوان  چهابهار  بندر  است 
اولویت ها برای ایجاد »شهر لجستیکی« می باشد.  
آن  در  دارند  استحضار  بزرگواران  که  همان گونه 
لجستیکی  شهر  ما  خلیج فارس  آب های  سوی 
داریم  را  است(  به فرد  منحصر  دنیا  در  )که  دبی 
اقتصادی  توسعه  در  انکار  غیرقابل  نقشی  که 
است.  داشته  امارات  کشور  تجاری  بالندگی  و 
که بندر  قطع به یقین با توجه به دسترسی هایی 
)که  همه جانبه  توجهی  درصورت  دارد  چهابهار 
متاسفانه  ولی  شده  زده  حرف  این  بارهای  البته 
هیچگاه مورد عنایت مسئولین نبوده است( این 
لجستیکی  شهر  یك  به  به  توانست  خواهد  بندر 
که فردا  تمام  عیار تبدیل شود. فقط باید جنبید 

خیلی دیر است! پاینده باشید.

بن  بندراز  این  خروج  برای  حاجی:  پور  محمد 
 -1 نمود:  اقدام  عملی  به طور  بایستی  بست 
سراسری  آهن  راه  خطوط  به  بندر  این  ارتباط 
و  بزرگراه  خطه(2-احداث  دو  آهن  کشور)راه 
به  حتی  و  شرقی،شمالی  مرزهای  به  آن  اتصال 
ح توسعه بندر  بندرعباس 3- تزریق بودجه به طر
کانتینری در  ترمینال  و  اتمام ساخت اسکله ها  و 
برای  انگیزه  ایجاد   -4 ممکن  زمان  کوتاه ترین 
کشتیرانی بین المللی دارای نسل  جذب خطوط 
ترانشیپ  توسعه  و  کانتینری  کشتی های  جدید 
توزیع  مرکز  به  بندر  تبدیل  زیرساخت  ایجاد   -5
کاال در منطقه و توسعه حمل و نقل فیدری 6- 
سوق دادن صنایع ارزش افزوده و صنایع تبدیلی 
و صادرات مجدد و بسته بندی و ...به محدوده 
ارایه  چابهار7-  صنعتی  و  تجاری  آزاد  منطقه 

گمرکی و تعرفه  معافیت های 

ارسال  به  زیادی  تمایل  ظاهرا  هندی ها  البته 
آسیای  به  بندرعباس-انزلی  طرف  از  کانتینر 
اخیرا  و  می دهند  نشان  ازخودشان  هم  میانه 
محور  ولی  داشتند،  بازدید  هم  ازبنادرمسیر 
بیشتری  جذابیت  برایشان  افغانستان  به  چابهار 

آزاد  درمنطقه  لجستیکی  پارک  ایجاد  دارد. 
سرمایه گذاران  برای  انگیزه  ایجاد  و  چابهار 
بسته بندی،  صنایع  در  سرمایه گذاری  جهت 
شکوفا  برای  را  زمینه  می تواند   labeling و  مونتاژ 
ای کاش  ولی  کند.  فراهم  اقتصاد منطقه  نمودن 
که احیانا  کاالهای semi finished را  می توانستیم 
از هند و یا امارات وارد می شوند را در منطقه آزاد 
کرده   finished product صنعتی چابهار تبدیل به
کنیم. البته هماهنگ  و بعد به افغانستان ترانزیت 
کاهش  برای  ترانزیت  در  درگیر  ارگان های  کردن 

بروکراسی و تسهیل ترانزیت اهمیت زیادی دارد.

به  ورود  نحوه  من  نظر  به  یزدانی:  علی  محمد 
موضوع توسعه بندر چابهار با طرح سوال » قفل 
زیادی جای بحث  تا حدود  بندر چابهار«  توسعه 
کشور از موقعیت  دارد. منطقه شرق و جنوبشرق 
برای  ترانزیتی  نقل  و  حمل  جهت  ممتازی  بسیار 
کشورهای واقع در حوزه آسیای میانه و همچنین 
از  بهره گیری  با  که  می باشد،  برخوردار  افغانستان 
سرشاری  اقتصادی  منافع  می توان  موقعیت  این 
اقتصادی  منافع  و  عواید  نمود.  کشور  نصیب  را 
می تواند  چابهار،  بندر  از  ترانزیت  توسعه  از  ناشی 
هـزینـه هـای اجرایطرح های توسعه در محور شرق 
را ظرف 5 سال آتی مستهلك نماید.  با این همه 
من  و  شرق  محور  توسعه  فراروی  موانع  برخی 
که با رفع این موانع  جمله بندر چابهار وجود دارد 
افزایش  و  چابهار  بندر  توسعه  شاهد  می توانیم 
رونق اقتصادی و توسعه پایدار در منطقه باشیم. 
بخشی از موانع فراروی توسعه بندرچابهار؛ تابعی از 
محرومیت و عدم توسعه یافتگی منطقه می باشد. 
این محرومیت ها  برای رفع  نیز  در سال های قبل 
بسیار  طرحی  منطقه،  در  توسعه  و  رشد  ایجاد  و 
شرق«  محور  توسعه  »طرح  عنوان  تحت  مترقی 
عدم  اما  شد،  اجرایی  نیز  حدودی  تا  و  تهیه 
آنطوری که  را  انتظارات  نتوانست  آن  کامل  اجرای 
باید و شاید برآورده سازد. این طرح به عنوان یك 
نقل  و  کلیه شقوق حمل  کامل،  اقتصادی  بسته 
دربر  را  جاده ای  و  ریلی  بندری،  بخش های  در 
می توانست  که  نسخه ای  دقیقا  یعنی  می گرفت، 
در  توسعه  آهنگ  مشکالت،  و  موانع  رفع  ضمن 
چابهار  بندر  هرچند  نماید.  تسریع  را  منطقه 
موتور توسعه محور شرق می باشد، اما ضعف های 
ساختاری دراقتصاد منطقه و نارسائی های موجود 
بهره برداری  اجازه  پس کرانه ای  زیرساخت های  در 
را  بندری  بخش  در  موجود  ظرفیت های  از  کامل 
برنامه ای جامع  گربخواهیم  ا بنابراین  نمی دهند، 
باشیم،  داشته  چابهارمدنظر  بندر  توسعه  برای  را 
برنامه  این  نیزدر  را  زیربخش ها  سایر  باید  ضرورتا 
مورد توجه قرار دهیم. دراین راستا یگانه راهکاری 
کننده الزامات توسعه  که می تواند به عنوان تامین 
و  طراحی  همانا  قرارگیرد،  توجه  چابهارمورد  بندر 
اجرای نسخه بروز شده » طرح توسعه محور شرق 

کشور« خواهد بود.
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چرا "توسعه دریا محور" و یا به تعبیر وزیر محترم راه 
و شهرسازی "اقتصاد دریا پایه" در کشور ما تحقق 
دریایی  توسعه  عدم  این  معمای  نمی یابد؟!!! 

چیست و از کجا باید شروع شود؟

شروع بحث از : یونس غربالی مقدم
دریامحور  توسعه  برای  پور حاجی:  محمد 
می بایست برنامه جامع )ونه جزیرهای( توسعه دریا 
محور و اقتصاد دریا محور داشته باشیم. این به این 
نوعی  به  که  بخش هایی  تمامی  که  است  معنی 
در زنجیره لجستیک و زنجیره تامین قرار می گیرند 
یکدیگر  با  یکپارچگی  راستای  در  متوازن  به صورت 
همگام شده و رشد و توسعه آنها درمسیر توسعه و 
که در این  در خدمت اقتصاد ملی باشند. بازیگرانی 
بنادر،  کشتیرانی ها،  نظیر  می کنند  فعالیت  عرصه 
گمرک،انجمن های  ریلی،  نقل  و  حمل  خطوط 
کشتیرانی و غیره می بایست شرایط را برای ارتباط موثر 
پسکرانه ها و صنایع تولیدی به سواحل آغاز نمایند و 
صنایع ترغیب شوند به نزدیکی بنادر نقل مکان کنند 
و ارایه خدمات ارزش افزوده در بنادر و مناطق آزاد )در 
مجاورت بنادر( عامل مشوقی برای صنعت گران گردد. 

مجید بابایی: به عبارتی توسعه دریامحور الزاماتی 
که بخش مهمی از آن در داخل مرزها و خشکی  دارد 
و  حمل  جامع  طرح  در  قائدتا  بیافتد.  اتفاق  باید 
گذاری شده باشد  کشور بایستی این سیاست  نقل 
و اولویت های توسعه حمل و نقل نیز بر آن اساس 
صورت گیرد. البته در عمل خود بخش بنادر نیز دارای 
اشکاالت عدیده ایست از جمله ضعف سیستم های 
تخلیه و بارگیری و عدم چابکی الزم در مقررات بندری 
برخی  در  فارس  خلیج  جنوبی  بنادر  که  نحوی  به 
گرفته اند. مسائل  گوی سبقت را از بنادر ما  کشورها 

گمرکی و ترانزیت و ... را نیز بایستی اضافه نمود. 

سید مرتضی ناصریان:موضوع توسعه دریا محور 
بسیار فراتر از حمل و نقل دریایی و امور بندری و پس 
کرانه آنهاست ولی اغلب عزیزان صرفا در حد بخش 
حمل و نقل به موضوع اشاره نموده اند. در همین 
اتاق فکر مبحث دیگری در خصوص سند راهبردی 
که رجوع  توسعه صنایع دریایی مطرح شده است 
گسترده موضوع توسعه  به آن سند می تواند ابعاد 

راهبردهای تحقق  اهم  و  نماید  را روشن  دریامحور 
توسعه دریامحور در آن سند مشخص شده است 

مهرداد نجفی: مقوله توسعه به طور عام می بایست 
کشوری دیده شود. در  در طرح آمایش سرزمین هر 
این طرح از بررسی فرصت ها و منابع و پتانسیل های 
که  کاستی ها و تهدیدهایی  کمبودها،  کنار  کشور در 
کشور در بخش های مختلف وجود دارد در  برای هر 
کشور اتخاذ  کالن توسعه  خصوص جهت گیری های 
که مثال برای  تصمیم می شود. به این شکل است 
صنعت  و  ورزش  توسعه  برزیل  همچون  کشوری 
دیگری  کشوری  برای  و  می شود  توسعه  محوریت 
تولید و ... اما اینکه آیا برای کشور ایران دریا می تواند 
درخور  بحث  هم  خیر  یا  باشد  توسعه  محوریت 
کشورها شهرهای  توجهی است. چرا در بسیاری از 
کثر  بندری از پر رونق ترین اقتصادها برخوردار بوده و ا
گسترده،  آبی  مرزهای  با  کشورهای  پایتخت های 
شهرهای بندری آنها هستند و در ایران چنین نشده 
هم جای تامل دارد. به نظر بنده یکی از دالیل این 
که از جانب دشمنان  موضوع برمی گردد به حمالتی 
کشور  گذر تاریخ از طریق دریاها به  این مرز و بوم در 
نقاط  به  زمان  گذر  در  پایتخت  و  پذیرفته  صورت 
دالیل  دیگر  از  است.  شده  منتقل  سرزمین  داخل 
شاید گستردگی پهنه کشور و وجود شهرهای بزرگ و 
کوچک متعدد در فواصل نسبتا زیاد از ساحل باشد. 
البته مطمئنا دالیلی دیگری نیز وجود دارد مثال اینکه 
در توسعه ای که در کشور طی مثال سی سال گذشته 
اتفاق افتاده، دریا و اقتصاد دریا واقعا چه میزان نقش 
به طور  ایرانی ها  درآمد  از  میزان  چه  است؟  داشته 
درصد  چند  دریاست؟  از  مستقیم  غیر  یا  مستقیم 
کشور وابسته یه دریاست؟ نکته دیگر اینکه  اقتصاد 
برای دریا محور بودن توسعه چه شاخص هایی وجود 
که  سنجید  می توان  بهتر  باشد  مشخص  گر  ا دارد 

توسعه کشور دریا محور بوده یا خیر. 

گرفتن دریا در  بابایی: برای در محوریت قرار  مجید 
توسعه اقتصادی که اتفاقا قابل تامل هم می باشد نیاز 
به بسترهایی در هر دو حوزه خشکی و دریا داریم. کشور 
ما عمدتا بر پایه واردات بنا شده است و تجربه سال های 
اخیر نشان داد که حمل و نقل داخلی به شدت تحت 

گرفت. بخش حمل و نقل حدود 10 درصد  تاثیر قرار 
تولید ناخالص داخلی کشور را به خود اختصاص داده 
است و در این بین نقش بخش دریایی به عنوان محرک 
سایر حوزه های جاده  ای و ریلی قابل تامل است. به 
عبارتی ممکن است سهم بخش دریایی از مجموع 
کشور حدود 5 درصد باشد اما در افزایش  حمل و نقل 
این  به  باید  دارد.  زیادی  تاثیر  بخش ها  سایر  سهم 
کرد و سپس بر اساس مزیت های هر  موضوعات توجه 

بخش در جهت توسعه آن گام برداشت. 

آقای  نظر  خصوص  در  ناصریان:  مرتضی  سید 
بر  سیاسی  تالطم  ریسك  تاثیر  که  بابایی  مهندس 
توسعه دریامحور را مطرح نمودند اوال جای توضیح 
که توسعه دریامحور محدود به موضوع حمل  است 
ارتباطات  و  بین المللی  نقل  و  آنهم حمل  و  نقل  و 
بخش  و  نیست  آب  طرف  آن  کشورهای  با  تجاری 
قابل توجهی از توسعه دریامحور به استفاده از محیط 
رابطه سیاسی  به  ربطی  که  آبی می پردازد  منابع  و 
خصوص  در  ثانیا  ندارد.  کشورها  دیگر  با  تجاری  یا 
که تحت تاثیر تجارت و روابط بین المللی  آن بخش 
می باشد این ریسك موضوعیت دارد با این حال نباید 
نگاه خود را به جنبه منفی آن محدود نمود و می توان 
جنبه مثبت آن را نیز توجه نمود. مثال می زنم وقتی 
کشور و ایجاد  گسترش حمل و نقل ترانزیتی در  به 
مسیرهای ترانزیتی می پردازیم این ریسك وجود دارد 
که یك مرز نظیر جلفا بخاطر روابط سیاسی با دیگر 
کشورها بسته  کشورها یا تحت تاثیر روابط بین دیگر 
شود یا محدود شود و آن مسیر ترانزیتی غیرفعال شود 
اما در جهت مقابل برقراری مسیرها و فعالیت های 
روابط  تدریجی  تقویت  و  افزایش  باعث  ترانزیتی 
سیاسی و اقتصادی با دیگر کشورها و همبستگی بین 
نیازهای کشورها می شود و احتمال بروز تنش ها را کم 
می کند و لذا ترانزیت از ابزارهای تقویت امنیت ملی 
شمرده می شود. این موضوع در کتاب رئیس جمهور 
محترم به نام "امنیت ملی و نظام اقتصادی ایران" 
به صورت مبسوط بحث شده است. بنابراین توسعه 
گرچه تاحدودی از ریسك روابط سیاسی  دریامحور 
تاثیر منفی می پذیرد ولی تاثیرگذاری مثبت بر کاهش 
بروز تنش های سیاسی و نظامی و اقتصادی هم دارد 
باشد بحث پیچیده ای  تر  تاثیر قوی  کدام  اینکه  و 

یا محور" در كشور ما تحقق نمی یابد؟  چرا "توسعه در
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کالن و  که حسب شرایط روز و نحوه مدیریت  است 
موضوع فعالیت قابل بررسی است 

مینا اخوان: در بحث توسعه دریا محور، چه خوب 
گر یک نگاهی  هم به کشورهای حوزه خلیج  می شود ا
فارس داشته باشیم و دالیل توسعه و پیشرفت حمل 
اشاره  دوبی   به  کنیم.  بررسی  را  آنها  دریایی  نقل  و 
که در ساله 2013، با بیش  می کنم و بندر جبل علی  
کانتری جهان  از 14 میلیون تی  ای یو، نهمین بندر 
بوده و جایگاه خود را به عنوان یک قطب لجستیک 

در منطقه تثبیت کرده است 

خود  قبلی  یادداشت  به  ناصریان:  مرتضی  سید 
اضافه می کنم که ریسك روابط سیاسی و بین المللی در 
ایجاد کریدورهای ترانزیتی جاده ای و ریلی که منتهی 
از ریسك  به یك مرز خشکی می شوند خیلی بیشتر 
دریایی  فعالیت های  و  بنادر  به  منتهی  مسیرهای 
کشور مجاور یا هر یك  است چون در مرزهای خشکی 
کشورهای مسیر عبور بار مستقیما می توانند روی  از 
میزان و شرایط ترانزیت اعمال نظر کند نظیر مشکالتی 
که در مرز جلفا به علت مناقشه جمهوری آذربایجان 
و ارمنستان بروز نموده و یا در مرز سرخس به صورت 
کشور ترکمنستان داریم و در ادامه مسیر  محدودتر با 
مسیرهای  در  ولی  است  تاثیرگذار  ازبکستان  کشور 

دریایی یك کشور به تنهایی اثر قطعی نمی گذارد 

شده  ح  مطر موضوعات  با  رابطه  نجفی:در  مهرداد 
ژئوپلتیک منطقه  که موقعیت  باشیم  یاد داشته  به 
تحول  و  تغییر  دست خوش  همواره  میانه  خاور 
اقبال  پاشنه  بر  آنها  از  بسیاری  که  تحوالتی  است. 
ما نمی چرخند. موقعیت جغرافیایی ما در منطقه و 
کشور ما وجود دارند  که از این امر برای  مزیت هایی 
شایند تغییر نکنند لیکن به واسطه تحوالت سیاسی 
فرصت ها،  از  نکردن  استفاده  و  اخیر  سال های 
شده اند.  تهدید  به  تبدیل  ما  برای  آنها  از  بسیاری 
قطب های  شکل گیری  و  شدن  جهانی  از  پس 
کشورها با معادالتی به هم  اقتصادی در جهان منافع 
که پارامترهای این معادالت طی سال ها  گره خورده 
کالیبره شده اند. لذا ایجاد تغییر در این  تغییر یافته و 
معادالت نیازمند اتخاذ تدابیر منطقی هم در صحنه 

داخلی و هم بین المللی است.  

توسعه  آنکه  به  عنایت  با  ناصریان:  مرتضی  سید 
دریامحور یکی از پتانسیل های عظیم و مغفول در کشور 
ما برای رشد اقتصادی و آمایش سرزمین و افزایش 
روابط بین المللی است و از سویی نیاز به هماهنگی 
دستگـاه هـای متعددی برای این هدف می باشد جا 
کارگروه ویژه ای در دولت مسئول موضوع باشند  دارد 
و دبیرخانه دائمی برای آن داشته باشیم همان طور 
که قبال دبیرخانه توسعه محور شرق تشکیل شد و تا 
حدودی هم موثر بوده است. همچنین کمیته اقتصاد 
گر اشتباه  -دریا محور - قبال تشکیل شده است و ا
نکنم ،آقاى دکتر طاهرى سمت ریاست آن را به عهده 
دارند. دبیرخانه ای هم در سازمان بنادر و دریانوردى 

براى آن تشکیل گردیده است. 

محمد رضا قائم مقامی: حدود 10 سال است ما برطبل 

کثر صداهای همنوا  اقتصاد دریامحور می کوبیم. از آنجا که ا
تفکرات  از  متاثر  یا  و  شاغل  متخصصین  و  کارشناسان  از 
اقتصاد متمرکز  پیرو  کارشناسان  یا  و  سازمان های دولتی 
بوده است. حاصل همه این توجهات تعدادی مقاله و ارایه 
کلی از مزیت و منافع موجود در دریا بوده است و  مطالب 
بس. نگاهی گذرا به سمینارهای دریایی و ارقام هزینه فایده 
و مقاالت ضعیف ارائه شده در آن نشان می دهد تا چه اندازه 
نظرات ما حول - محورهای علمی- با واقعیات تلخ و یا برای 
بسته  ما  کارشناسان  است.  بوده  مستمعین  خشنودی 
به پیشینه خود هریک اقتصاد دریا را از دید خود تحلیل 
مشاورهای  شرکت های  نبود  در  متاسفانه  و  می نمایند 
و  تصمیم سازان  اطالعات  محدوده  بخش،  این  در  قوی 
تصمیم گیرنده گان در چنبره این گونه نظریه ها شکل گرفته 
است. به نهادهای متعدد شکل گرفته حول توسعه اقتصاد 
گذشته نظری بی افکنید تا دریابید اوهام  دریا طی سالیان 
به دوش  را  هزینه ای  چه  غلط  ازتحلیل های  ناشی  زدگی 
کشور تحمیل نموده و همچنان ادامه دارد. در اینکه دریا 
دارای پتانسیل است شکی وجود ندارد. اما اینکه از جمع 
کدام یک در اولویت یک  جمیع مزیت های موجود در دریا 
کشور ما قرار دارد که هزینه منفعت آن توجیه سرمایه گذاری 
گذشته  سال  بیست  در  می خواهد.  تحقیقاتی  کار  دارد 
و  مقاالت  روز  بحث  کشتی داری  یا  و  کشتی سازی  بحث 
دولت مداران بوده و امروز همه می دانیم با چه هزینه ای 
ما باتحلیل های غیره اقتصادی، و صرفا باستناد به حوزه 
کشتی سازی را ترجیح دادیم؟ با  کشتی سازان، ناچارا  نفوذ 
چه هزینه ای؟ از دید بنده ارائه تحلیل های غیر اقتصادی 
که مزیت های هر بخش از فعالیت های اقتصادی را نادیده 
بگیرد فاقد اعتبار و زیان بار برای کشور است. وقتی که توسعه 
نیافتگی بنادر ما مزیت ژئواستراتژی ما را تحت الشعاع قرار 
می دهد کشتی سازی ولو با ارزش سیاسی اشتغال زایی اش 
نمی تواند استراتژی توسعه دریا محور ما را یاری دهد. جان 
کالم اینکه وقت آن رسیده است که باتوجه به امکانات اندک 
کارآفرینی  کشور چون  واقعی خود و سرمایه موجود در  و 
زیرک تحلیل های خود با عدد و اقام ارایه دهیم و مشخصا 
به اولویت ها با مزیت های اقتصادی شان بها دهیم تا بیان 
کالم اینکه چه نوع فعالیت؟ چرا؟ و چه  مطالب عام. جان 

وقت؟

جای  دریامحور  اقتصاد  کمیته  تشکیل  خبر  البته 
فعالیت  دامنه  گر  ا است  امیدوار کننده  و  خرسندی 
نمود.  بحث  می توان  بهتر  باشد  معلوم  آن  اعضای  و 
موضوعات  دریامحور  اقتصاد  امور  دامنه  به هرحال 
و  دریانوردی  به  و  می شود  شامل  را  متعددی  بسیار 
بنادر محدود نیست. تجربه و قضاوت شخصی بنده آن 
که وقتی کمیته ای بین نهادهای متعدد تشکیل  است 
اهمیت  آن  دبیرخانه  استقرار  محل  انتخاب  می شود 
کار کمیته به سمتی می رود  باالیی دارد و معموال نتایج 
که مرتبط با حوزه کاری سازمان محل استقرار دبیرخانه 
کمیته نیز عمال به امور دریانوردی و بنادر  گر این  است. ا
محدود شود انتظار از کمیته اقتصاد دریا محور را برآورده 
کرد و بنابراین به نظر بنده استقرار دبیرخانه آن  نخواهد 
در نهاد ریاست جمهوری یا معاونت برنامه ریزی و نظارت 

راهبردی مناسب تر است.

چرا توسعه دریا محور در کشور توسعه نمىیابد؟ علت 
انتخاب محل استقرار کمیته دائم اقتصاد- دریا محور- 
مهمترین  به  توجه  دریانوردی،  و  بنادر  سازمان  در 
توسعه  یعنی  اقتصاددانان  نظر  از  توسعه  این  رکن 
بنادر بوده است.  انتخاب محل کمیته، ممکن است 
گذار شود. اما اینکه از نظر  باعث اولویت و خود هدف 
گسترده اى  شما، بحث اقتصاد - دریا محور - دامنه 
را شامل می شود و بنابراین الزم است در نهاد ریاست 
را پوشش  گستردگی  این  تا  جمهورى تشکیل شود  
دهد. پتانسیل های اقتصادى نهفته در بخش بنادر 
و  داخلی  کار  نیروى  وجود  از  ناشی  که  کشتیرانی  و 
در  گرفتن  قرار  به دلیل  ایران  استراتژى  ژئو  موقعیت 
ارزش  کشورهاى -محاط در خشکی- است،  مسیر 
کمتر از ذخائر فسیلی نیست،  که اوال  اضافه ای  است 
ثانیا این مهم به دلیل محدودیت های اصل ٤٤ )تا قبل 
از اصالحات ابالغی(و عدم حضور گسترده بخش های 
بخش  )در  خصوصی  بخش  به خصوص  گون  گونا
کشتیرانی( طی سالیان دراز به بهرورى و تکامل مناسب 
در استاندارد های جهانی نرسیده است. از این رو است 
که به نظر بنده بنادر نقطه اتصال پتانسیل هاى کشور 
که  که مادام  به منابع وسیع اقتصاد جهانی ایست 
اقتصاد ملی  به  را  بهره الزم  جهانی نشود نمی تواند 
اضافه نماید. از این روست توسعه این بخش توسعه 

یافتگی اقتصادى را تسریع می کند.

سید مرتضی ناصریان: مسلما توسعه بنادر و دریانوردی 
رکن مهمی از توسعه دریامحور است و باعث رشد اقتصادی 
کشور و افزایش روابط با همسایگان و دیگر کشورها و افزایش 
اقتدار ملی می شود با این حال نباید از دیگر ارکان توسعه 
گسترده توسعه دریامحور را در  دریامحور غفلت نمود ابعاد 
سند توسعه صنایع دریایی که در همین اتاق فکر به بحث 
گذاشته شده می توان مالحظه نمود و اینکه غیر از موضوع 
بنادر آن را محدود به منابع فسیلی دریایی و آبزیان نموده اند 
جای تعجب است. به قول طالب اثبات شیئی نفی ما سوا 
گر چیزی را اثبات کردید، این به معنای نفی  نمی کند یعنی ا
دیگر موضوعات نیست. هر چقدر در اهمیت بنادر بحث 
شود و اثبات شود دیگر ابعاد توسعه دریامحور را تحت الشعاع 
قرار نخواهد داد. آیا صنایع کشتی سازی در حوزه تخصصی 
سازمان بنادر قابل حل و فصل است؟ آیا آمایش سرزمین 
کار سازمان بنادر و  استان های مناطق ساحلی در حوزه 
موضوع توسعه بنادر محدود می شود؟ ساماندهی سواحل 
و توریسم دریایی چقدر مرتبط با توسعه بنادر است؟ آیا 
ابعاد امنیت و دفاع ملی در ارتباط با حوزه دریا و تاثیر صنایع 
نظامی بر توسعه دریامحور را می توان کوچك شمرد؟ مباحث 
اقیانوس شناسی و محیط زیست دریایی آیا محدود به امر 
بنادر و دریانوردی است؟ بحث انرژی و دریا چطور؟ اینجا 
گر همه ابعاد را  اتاق فکر حمل و نقل است و مقصود اینکه ا
کنیم موضوع توسعه دریامحور  همراه هم ببینیم و بحث 
اهمیت بسیار باالتری پیدا می کند و این ابعاد مزاحم هم 
نیستند بلکه همراه نمودن آنها باعث هم افزایی بین آنها 
گون  گونا ابعاد  این  به  و مدیریت جامع  توجه  و  می شود 
مستلزم استقرار دبیرخانه توسعه دریامحور در یك نهاد جامع 
نظیر نهاد ریاست جمهوری یا معاونت برنامه ریزی و نظارت 

راهبردی می باشد.
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 TOC Container Supply با توجه به برگزاری سمینار
Chain Middle East 2013 در آذر ماه 1392 در شهر 
دوبی و سخنرانی اینجانب به نمایندگی از سازمان 
خصوص  در  مذکور  سمینار  در  دریانوردی  بنادرو 
توانمندی ها و زیرساخت های دریایی و بنادر تجاری 
از صنایع  تا  آمد  کشورمان، فرصت مجددی پیش 
دریایی امارات متحده عربی طی 10 روز اقامت در آن 
کشور بازدیدهای مختلفی به عمل آورده و آشنایی 
بیشتری حاصل شود. هدف از تدوین نوشتار زیر نه 
تمجید و تعریف، بلکه بررسی امکان اجرای برخی از 
که با فرهنگ اصیل ایرانی و  کشورمان است  آنها در 

اقتصاد کشور عزیزمان ایران هم خوانی دارد.

گرامی  عالقمندان  و  محققان  که  است  ذکر  شایان 
توسعه  کتاب  به  می توانند  بیشتر  اطالعات  جهت 
دریامحور، مروری بر صنایع دریایی جهان مراجعه 

فرمایند.

1- در کشور عزیزمان ایران سه سازمان شامل گمرک، 
به صورت  تجاری  آزاد  مناطق  و  دریانوردی  و  بنادر 
گانه هستند؛ ولی در آن کشور این سه  مستقل و جدا
سازمان تحت یک مدیریت واحد هستند که از مزایای 
آن یکپارچگی در ساختار و جلوگیری از بخشی نگری و 
جزیره ای عمل کردن است؛ هر چند که احتماال این 

سیستم می تواند مضراتی نیز به همراه داشته باشد که 
جای بررسی بیشتر دارد.

که  2- مدیر بندر جبل علی به مدت 15 سال است 
بندر  که  نداشته؛ در صورتی  تغییری  و  ثابت مانده 
شهید رجایی طی مدت مذکور 7 مدیر به خود دیده 
و متوسط عمر مدیریت بندر شهید رجایی 2/5 سال 
است. در تجزیه و تحلیل رمز موفقیت سازمان ها، 
مهم  بسیار  موضوعات  از  مدیریت  ثبات  مباحث 

است.

3- 80 خدمت گمرکی در بنادر دوبی براساس گمرک 
الکترونیکی )E-Custom( و دولت الکترونیکی انجام 
می پذیرد، به نحوی که تجار با ورود به درگاه اینترنتی 
ترخیص  و  گمرکی  مراحل   www.dubaitrade.ae
کانتینر را حتی قبل از پهلوگیری کشتی به بندر انجام 
می دهند. از این رو مشاهده می شود متوسط زمان 
ماندگاری کانتینر در بندر جبل علی 3 تا 7 روز و در بندر 
شهید رجایی قبال تا 60 روز هم داشته ایم و در حال 

حاضر حدودا 20 روز است.

و  است  جبل علی  بندر  پشتوانه  فرودگاه،  چهار   -4
مباحث لجستیکی قوی را در آن بندر شاهد هستیم. 
انتقال کاالها از روش دریایی به روش هوایی طی صرفا 
4 ساعت در نوع خود یک رکورد محسوب می شود. 

المکتوم دوبی است  فرودگاه  فرودگاه ها،  آن  از  یکی 
که ادعای بزرگترین  هاب مسافری و باری جهان را با 
خود یدک می کشد و فاز چهارم آن اواخر سال 2013 به 

بهره برداری رسید.

کشور و رشدهای  5- تعدد مناطق آزاد تجاری در آن 
که تحقیقات  زیاد آنها طی سال های اخیر می طلبد 
بیشتری در خصوص علل موفقیت آنها به عمل آمده 
کشورمان حتی االمکان اجرایی شود.  و نتایج آن در 
منطقه  همراه  به  جبل علی  بندر  است؛  به ذکر  الزم 
آزاد جبل علی )JAFZA( به میزان 25درصد در تولید 
امارات  دارند.  نقش  دوبی   )GDP( داخلی  ناخالص 
متحده عربی با جمعیت 5 میلیون و 300 هزار نفری 
که در رده 115 دنیا از  کیلومترمربع  و وسعت 83600 
 Free( آزاد تجاری  لحاظ پهناوری است، 15منطقه 
جمعیتش،  و  وسعت  به  نسبت  که  دارد   )Zone
تعداد مناطق آزاد آن قابل مالحظه بوده و به نحوی 
تجارت آزاد و آسان را در آن کشور نشان می دهد. این 
گزارش Doing Business 2013 بانک  کشور براساس 
از  کشور جهان  بین 185  رتبه 26 در  جهانی دارای 
لحاظ سهولت تجارت، مقررات زدایی و ساده بودن 
پروسه های تجاری و رویه های بندری و گمرکی است.

6- در دوبی چنانچه شخصی زباله ای را به داخل خور 

یایی از سفر به دوبی بهزاد الصفی30نکته در
کارشناس ارشد حمل و نقل دریایی

حقیقاتی
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شهر بریزد تا 5000 درهم )معادل 4 میلیون تومان( 
قصد  شهر  آن  شهرداری  مقامات  می شود.  جریمه 
دارند خور دوبی را در فهرست میراث فرهنگی جهانی 
در  فقط  است  به ذکر  الزم  کنند.  ثبت   )UNESCO(
شهر بندرعباس روزانه 17000 مترمکعب فاضالب وارد 

دریا می شود.

دخالت  بدون  و   )Free Trade( تجارت  دنیای   -7
گمرک در صادرات کاالها را می توان در کنار خور دوبی 
به خوبی مشاهده کرد که لنج ها در حال بارگیری انواع 
کاالها بدون گمرک و گارد و فنس و دیوار و ... هستند؛ 
هدفی که سازمان جهانی تجارت و کنوانسیون کیوتو 
سال هاست به دنبال آن است و نقش گمرک و موانع 
کاسته  کشورها بایستی  تعرفه ای در تجارت آزاد بین 
و به مرور از بین برود. این ایده در جهان موافقان و 
کشورهای عضو  مخالفان زیادی دارد و ایران نیز جزو 

ناظر آن سازمان است.

8- خط کشتیرانی UASC )متعلق به کشورهای عربی 
کشتیرانی  حوزه خلیج فارس( به عنوان برترین خط 
کانتینری جهان از لحاظ رشد شتابان ظرفیت ناوگان 
در جهان شناخته شد. اخیرا این خط قراردادی را به 
مبلغ 2 میلیارد دالر با شرکت کشتی سازی هیوندای 
کانتینری  کشتی  کره جنوبی جهت ساخت 5 فروند 
 TEU 14000 کانتینری کشتی  TEU 18000 و 5 فروند 
آن  فعلی  ظرفیت  با 60درصد  برابر  که  کرده  منعقد 
است. این خبر می تواند مورد توجه مسووالن محترم 
 )IRISL( ایران کشتیرانی جمهوری اسالمی  شرکت 
کشتیرانی  که افتخار دارا بودن برترین خط  گیرد  قرار 
خاورمیانه و بیست ودومین خط کشتیرانی کانتینری 
جهان را دارا هستند. به هرحال واقعیت دنیای امروز 

ما رقابت شدید است.

امارات   - آلمان  دریایی  مشترک  انجمن  اخیرا   -9
که هدف آن  متحده عربی در دوبی تشکیل شده 
توجه  با  است.  کشور  دو  دریایی  همکاری  ارتقای 
از طریق دریا  بین المللی  اینکه 90درصد تجارت  به 
اتاق  مسوولین  است  شایسته  می شود،  انجام 
کمیته های تخصصی دریایی  کشورمان نیز  بازرگانی 
کشورها تشکیل دهند.  در اتاق های بازرگانی با سایر 

کسیون دریایی مجلس شورای اسالمی  امیدوارم فرا
کرده و مسایل  کاراتر عمل  کشورمان نیز منسجم تر و 

دریایی کشور را پیگیری کند.

10- به دنبال تشکیل مؤسسه رده بندی Tasneef در 
امارات متحده عربی با همکاری مؤسسه رده بندی 
RINA ایتالیا، اخیرا مؤسسه رده بندی اماراتی اعالم 
کرده که در خاورمیانه رتبه اول را دارا است که این خبر 
می تواند قابل توجه دو مؤسسه رده بندی کشورمان 
کشور از تردد  گیرد. آن  به نام های ایرانیان و آسیا قرار 
ساالنه 50 هزار فروند شناور در آب های خلیج فارس و 
تنگه هرمز نهایت بهره برداری را می کند که یکی از آنها 

تامین نیاز آنها از لحاظ خدمات ایمنی است.

دسترسی  موضوع  بنادر  موفقیت  عوامل  از   -11
)Connectivity( به جاده، ریل و فرودگاه های مناسب 
جبل  بندر  مواصالتی  جاده های  راستا  این  در  است. 
علی شامل 6 باند رفت، 6 باند برگشت و نیز یک خط 
که از شهر دوبی به بندر جبل علی به طول  مترو است 
کیلومتر امتداد دارد. الزم به ذکر است از مهمترین   30
نقاط ضعف بندر شهید رجایی جاده های نامناسب 
مواصالتی آن است که کشش و ظرفیت تردد روزانه 8000 
خودرو سبک و سنگین را نداشته و ترافیک و تصادف از 
گزارش  عواقب آن است. در این راستا، ایران براساس 
 The Global Competitiveness( جهانی  رقابت پذیری 
لحاظ  از  را  رتبه 66  کشور  بین 148  2013(در   Report

زیرساخت های جاده ای داراست.

12- در دوبی انواع شناورها و لنج های سنتی با ارائه 
تورهای دریایی باعث رونق اقتصادی و اشتغال زایی 
خوبی شده اند. براساس مشاهدات میدانی ام حدودا 
100 فروند لنج و شناور توریستی در خور دوبی مشغول 
برگزاری تورهای دریایی همراه با صرف شام به صورت 
سلف سرویس و برنامه های نمایشی- تفریحی )نظیر 
گردشگران  برای  محلی(  موسیقی  و  شعبده بازی 
بودند که عالوه بر درآمد200 درهمی به ازای هر نفر، در 
حدود 50 نفر هم اشتغال زایی برای هر شناور تفریحی 
اشتغال زایی  نفر  دیگر، 5000  عبارت  به  دارد؛  وجود 

مستقیم و 15 هزار نفر هم اشتغال زایی غیرمستقیم.

13- وجود تصاویر متعدد در قالب استند، تابلو و ... بر 

روی دیوارهای سالن های مترو دوبی از دریاها، بنادر 
و دریانوردی روزگاران قدیم امارات، نشان از اهمیت 
دریا در اقتصاد آن کشور و تعامل بسیار نزدیک جامعه 
با دریا دارد. پیشنهاد می شود جهت اعتالی فرهنگ 
دریایی و آشنایی بیشتر جامعه کشورمان با دریاها در 
ایستگاه های مترو کشورمان از تصاویر دریایی استفاده 

بیشتری شود.

14- در دوبی از موهبت دریا به خوبی بهره گیری شده 
و به قول معروف از دریا به روش های مختلف پول 
گردش نور  درمی آورند. به عنوان نمونه دیدن منظره 
کافی  و موزیک فواره های اطراف برج خلیفه از بالکن 
آب  بطری  خرید  و   Dubai Mall دوم  طبقه  شاپ 
معدنی 1 درهمی، 10 درهم برای شما خرج برمی دارد. 
الزم به ذکر است آب حوضچه های اطراف این بازار از 

خلیج فارس تامین می شود.

15- با توجه به برگزاری نمایشگاه Expo 2020 در شهر 
کنون )6 سال قبل( در  دوبی، بندر جبل علی از هم ا
افزایش  جهت  عملی  اقدامات  و  برنامه ریزی  حال 
که بتواند حجم  ظرفیت های خود است به نحوی 
کشتی ها را به بنادرش طی 6 ماه  کاالها و  زیاد ورود 
برگزاری نمایشگاه جوابگو باشد. الزم به ذکر است از 
کسپو 2010 شانگهای چین در حدود 80  نمایشگاه ا

میلیون نفر از سراسر جهان بازدید کردند.

کشنده ها به  کل زمان ورود  16- در بندر جبل علی 
کانتینر و سپس خروج از بندر به  بندر جهت بارگیری 
کلی سرعت  مدت 30 دقیقه طول می کشد و به طور 
عملیات یکی از شاخص های مهم و حیاتی برای آن 

بندر محسوب می شود.

با  شهر  آن  اتوبوسرانی  واحد  شرکت  دوبی  در   -17
نقاط  بین  مسافری  خط  شناورهایی،  اختصاص 
کرده است. این سرویس در  مختلف شهر راه اندازی 
شهرهای دریایی اروپایی نیز وجود دارد و شایسته 
نیز  کشورمان  ساحلی  شهرهای  مسوولین  است 
حمل ونقل  روش  این  کردن  اجرایی  خصوص  در 
انجام  را  الزم  بررسی های  شهری  داخل  سفرهای 
کاهش ترافیک شهری و  دهند. از مزایای این روش 

نیز کاهش آلودگی های محیط زیستی است.

41



ارایه  رایگان   WiFi 18- در بندر جبل علی سرویس
کشتی ها امکان اتصال به  که برای پرسنل  می شود 
اینترنت و تماس با خانواده هایشان را فراهم می آورد. 
حقوق  کنوانسیون  بر اساس  است  به ذکر  الزم 
دریانوردان )MLC( از بنادر خواسته شده امکانات 

اینترنتی را در اختیار دریانوردان قرار دهند.

در  جهان  نفتی  سکوی  بزرگ ترین  ساخت   -19
 )Dry Docks World( کشتی دوبی یارد تعمیرات 
سال  در  آن  ساخت  که  است  انجام  حال  در 
نروژ  کشور  به  سپس  و  می رسد  اتمام  به   2014
این  جوار  در  اینکه  جالب  نکته  می یابد.  انتقال 
شده  ساخته  جمیرا  ساحل  ادامه  اخیرا  سایت، 
می کنند.  استفاده  آن  امکانات  از  گردشگران  و 
مسووالن  توجه  و  اهمیت  از  نشان  موضوع  این 
کشتی سازی به مسایل محیط زیستی  آن شرکت 
بین المللی  سازمان   2013 سال  شعار  در  که  دارد 
کید شده است: توسعه پایدار. دریانوردی به آن تا

تردد  بر  عالوه  که  توریستی  اتوبوس  فعالیت   -20
دوبی  خور  در  نیز  آب  سطح  روی  خیابان ها  در 
 Wonder( العجایب  باص  نام  به  و  می کرد  حرکت 
که  انداخت  فکر  این  به  مرا  است،  مشهور   )Bus
خودروی  ساخت  شاهد  نزدیک  آینده  در  آیا 
زیردریایی  و  کشتی  که  بود  خواهیم  چهارکاره ای 
و هواپیما هم باشد؟! شایسته است دانشجویان 
کشتی سازی در خصوص نحوه  و مهندسان رشته 
نمونه  و  کرده  تحقیق  کشتی  اتوبوس  این  کارکرد 

کشور بسازند. آن را در 

21- بنادر امارات متحده عربی به سوی اتوماتیک 
در  برمی دارند.  گام   )Port Automation( شدن 
 2013 سال  در  آلمان  زیمنس  شرکت  راستا،  این 
به  را  جبل علی  بندر  گنتری کرین  دستگاه  یک 
کنترل  اتاق  اینکه  جالب  کرد.  تبدیل  اتوماتیک 
و  بوده  کیلومتری   15 فاصله  در  آن  دور  راه  از 
است.  سانتی متر   1 فقط  نیز  آن  خطای  ضریب 

این  چنانچه  دارند  قصد  بندر  آن  مسووالن 
اثبات  به  را  خود  کارایی  اتوماتیک  گنتری کرین 
ح های توسعه  کانتینری طر برساند، ترمینال های 
اتوماتیک  گنتری کرین های  به  مجهز  را  خود  آتی 
کلیه 52 دستگاه ترانستینر های  کنند. همچنین 
بندر خلیفه ابوظبی نیز به صورت نیمه اتوماتیک 

فعالیت می کنند.

 2014 سال  مناسبت  به  نورافشانی  نمایش   -22
بزرگ ترین  به عنوان  گینس  کتاب  در  که  دوبی 
اهمیت  نحوی  به  شد،  ثبت  جهان  بازی  آتش 
این  می دهد.  نشان  نیز  را  کشور  آن  برای  دریا 
شهر  آن  سواحل  کیلومتر   96 طول  در  آتش بازی 
سعی  آنها  و  شد  برگزار  دالر  میلیون   6 هزینه  با  و 
کردند به نحوی ساخت و سازهای دریایی و رونق 
خ جهانیان بکشند. شایان  اقتصادی شهر را به ر
نورافشانی  مراسم  نیز   2008 سال  در  است  ذکر 
پالم  آتالنتیس در  افتتاح هتل  بزرگی به مناسبت 
که مورد اعتراض برخی در اقصی  جمیرا برگزار شد 
می کردند  استدالل  آنها  گرفت.  قرار  جهان  نقاط 
و  زمان  آن  جهانی  اقتصادی  رکود  شرایط  در  که 
هزینه ها  این گونه  دنیا  در  باال  بیکاری  و  فقر  آمار 

نابجا و ناشایست است.

که مردم را از یک سوی خور  کرایه قایق هایی   -23
دوبی به آن سو انتقال می دهند و به عبره معروفند 
طی سالیان متمادی یک درهم ثابت مانده است. 
با  می کند  سعی  کشور  آن  دولت  می رسد  نظر  به 
استفاده از اهرم های مختلف کرایه آنها را در حد یک 
درهم ثابت نگاه دارد، زیرا آنها هم وسیله حمل ونقل 

عمومی هستند و هم جاذبه گردشگری شهر.

بنادر  و  دریا  مباحث  دوبی  ملی  موزه  در   -24
عموم  نمایش  به  بارزی  نحو  به  دریانوردی  و 
موزه های  کشورمان  دارد  جا  بود.  شده  گذاشته 
ارتباط  دریا  با  جامعه  و  داشته  بیشتری  دریایی 

کند. بهتری را تجربه 

از  یکی  که  بندر جداف دوبی  از  بازدید  25- طی 
خلیج فارس  کشتی  تعمیر  یاردهای  فعال ترین 
حال  در  که  ایرانی  شناور  فروند  چندین  است، 
با  که  را مشاهده نمودم. طی مالقاتی  تعمیر بود 
سوال  وی  از  داشتم؛  شناورها  آن  مالکان  از  یکی 
که چرا شناورت را در ایران تعمیر نکردی؟!  کردم 
از  یکی  در  را  شناورم  قبل  دفعه  که  گفت  وی 
که به  کردم  یاردهای تعمیراتی بندرعباس تعمیر 
که در اینجا  کشید؛ در صورتی  مدت 8 ماه به درازا 
کمتر. از عوامل موفقیت  تنها دوهفته و با هزینه 
فروشگاه های  و  شرکت ها  وجود  جداف  بندر 
فنی  تجهیزات  و  قطعات  عرضه کننده  متعدد 
که تماما نمایندگی برندهای معروف  کشتی ها بود 

جهانی را داشتند.

بازار شلوغ ماهی فروشان دوبی  از  بازدیدم   -26
و  ماهی  که  شد  خوشحالی ام  باعث  سو  یک  از 
کیفیت عالی و پرطرفدار است و  میگوی ایرانی با 
که چرا اغلب آنها  از سوی دیگر باعث ناراحتی ام 
وارد شده اند  به دوبی  ایران  از  به صورت قاچاق 
که باعث ضربه به اقتصاد و محیط زیست دریایی 
می شود،  ایران  بازار  در  ماهی  گرانی  و  کشورمان 
کاالهای قاچاق ارسالی  لذا می توان در فهرست 
این  خلیج فارس  حوزه  کشورهای  به  ایران  از 
و  میگو  ماهی،  گازوییل،  کرد:  مشاهده  را  اقالم 

گوسفند زنده.

 Water Discus 27- هتل زیردریایی دوبی با نام 
حال  در  دالر  میلیون   840 تا   350 بین  هزینه  با 
ساخت است. طراح این هتل آلمانی ها و سازنده 
هتل  این  ساخت  هستند.  سوییسی ها  آن 
تکنولوژی ساخت وساز در اعماق دریا را می طلبد.

28- در طول سفر، مقاله یک روزنامه با عنوان 
 Dubai , Dusty Village to Global City
شهر  یک  به  ک آلود  خا روستای  یک  از  )دوبی 
خود  با  و  کرد  جلب  خود  به  را  نظرم  جهانی( 
کلی  که نقش دریا و بنادر و به طور  فکر می کردم 
صنعت دریایی آنان در توسعه اقتصادی به چه 
که صرفا 42 سال از عمر  کشوری  میزان بوده؟! 

سیاسی اش می گذرد.

 Palm( دوبی  مصنوعی  جزیره  مونوریل   -29
Jomeirah( عالوه بر حمل ونقل عمومی یکی دیگر 
محسوب  نیز  دریایی  گردشگری  جاذبه های  از 
بهره برداری  به   2009 سال  در  خط  این  می شود. 

رسیده و به صورت تمام اتوماتیک است.

اغلب  تمرکز  باعث  دوبی  دریایی  شهر   -30
که در آن شاهد فعالیت  فعالیت های دریایی شده 
کشتی  تعمیر  و  ساخت  دریایی،  دانشگاه های 
توسط شرکت ها، ارایه خدمات مختلف دریایی و 
کلی ایده  کز تحقیقاتی دریایی هستیم. به طور  مرا
کشورما نیز اجرایی  Maritime Cityها می تواند در 

شده و اثرات مثبتی به همراه داشته باشد.
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e  معاونت اموردریایی در ارتباط با ایمنی شناورها ومسیرهای تردددریایی چه
اقداماتی را انجام داده است ؟

کشور ثبت شده  که در یک  کلی برای تردد احتیاج به این دارند  -شناورها به طور 
کننده به علت  کشور ثبت  کنند،  گواهینامه های فنی و ایمنی دریافت  باشند و 
که  به عنوان یکی از اعضای سازمان جهانی دریانوردی دارد و همچنین  تعهدی 
از آن بازدید  که در جهت ایمنی شناور،  مسئولیت مرجع دریایی ،مکلف است 
نموده  و گواهینامه های موردنیازکه نشان از مطابقت آن  با قوانین ملی و بین المللی 
 )IMO( است  را صادر نماید، این مهم ممکن است براساس مجوزهای بین المللی
که در این راستا، با توجه  به حساسیت  به  گذار شود  به موسسات رده بندی وا
شناورهای مسافری وتردد مسافران در تعطیالت،  معاونت  سازما ن  متشکل  از دو 
موسسه داخلی ایرانیان و آسیا از شناورهای مسافری بازدید ویژه داشته باشند و در 
این ایام دفاتر موسسات در تمام بنادر فعال و بازرسان بدنه و موتور حضورمستمر 
که  در حال حاضر  گفت  خواهند داشت . در  رابطه با اداره ایمنی ودریانوردی  باید 
با توجه به ظرفیت های موجود سازمان در زمینه تردد های دریایی و با پیگیریهای 
انجام شده از طریق سازمان بنادر و دریانوردی، شناورهای استاندارد مسافری 
جایگزین شناورهای غیر استاندارد و فرسوده مسافری شده و در مناطق اصلی 
جابه جایی مسافر، علی الخصوص در مبادی منتهی به بندر شهید رجایی و جزایر 
کامال استاندارد در حال انجام  اطراف آن ترددها و جابه جایی مسافران به صورت 
گاهی عموم مسافرین از وضعیت و مشخصات  می باشد .  در همین راستا به منظور آ
شرکت های مجاز و غیر مجاز مسافری ،اطالع رسانی جمعی در سطح استان های 

ذیربط انجام می گردد.

e  مسافری شناورهای  انواع  برای  استانداردها  یا  استاندارد  تعیین  مالك 
کدام نهادها  یا شرکت ها مورد  وتفریحی بر چه اصولی استوار است  وتوسط 

ارزیابی وگواهی صالحیت قرار می گیرد ؟

 )IMO( خوشبختانه می توان به این موضوع اشاره کرد که سازمان جهانی دریانوردی
درطول حیات خود قوانین و مقررات دقیق و مناسبی  را برای ساخت و تطبیق 
کرده است. شاید این موضوع مدنظر باشد که در اثر  انواع شناورها تایید و تصویب 
وقوع یک سری حوادث تاسف بار، قوانینی همانند کنوانسیون SOLAS  که بعد از 
حادثه  تایتانیك به وجود آمد  مد نظر باشد ،اما به هرحال امروز ه دولت های عضو 
و مراجع دریایی کشور باتوجه به شرایط ساحلی، تردد، تعداد مسافر، شرایط آب و 
هوایی و مدت زمان سفر، قوانین داخلی رانیز  مد نظر خواهند داشت  . لذا باعنایت 
به موضوع فوق، شناورهای مسافری در ساخت و تجهیز شامل، تجهیزات ایمنی، 
ناوبری و فنی ،تابع کنوانسیون سوالس و در زمینه موضوع  آلودگی تابع کنوانسیون 
مارپل و دیگر قطعنامه ها و قوانین  بین المللی هستند، لذا این معاونت بر همین 
اساس برساخت و تجهیز شناورهای مسافری نظارت دارد. البته الزم به ذکراست 
که  قوانین  که قوانین داخلی  ما نیز  شرایط خاص خودشان را دارند ،و این درست 
بین المللی سفرهای بین المللی را پوشش می دهد، اما معاونت ما  برای شناورهای 
که تردد آنها در آب های داخل ایران است، دستورالعمل های خاصی  را  مسافری 

دارد که به بنادر و موسسات ما ابالغ شده است.

در نهایت این معاونت به عنوان قانون گذار بخش دریایی و ناظر بر ایمنی شناورها 
گذار کرده است. ،بازرسی و صدور گواهینامه های فنی ایمنی را به موسسات رده بندی وا

 لذا موسسات براساس قوانین ملی و بین المللی شناورهای مسافری را مورد بازدید 
فنی قرار داده و درصورت عدم تطبیق ،از صدور و یا تمدید و یا تجدید گواهینامه های 
کرد. این معاونت نیز بر انجام این پروسه نظارت دائم  فنی ایمنی ،امتناع خواهند 
دارد و درصورت نیاز ،از تردد شناورها  جلوگیری به عمل خواهد آورد.نکته بعدی 

اینکه :
تعیین استاندارد برای شناورهای مسافرتی و تفریحی بر اساس قوانین و کنواسیونهای 
بین المللی و همچنین دستورالعملل مدون الزامات شناسایی و بازرسی شناورهای 
تفریحی در آب های داخلی کشور انجام می گیرد . موسسه های رده بندی و مامورین 
کنترل بندری  ما  با  به کار گیری قوانین مذکور ،شناور ها را مورد ارزیابی و بررسی قرار 

داده و مجوز صالحیت در ترددهای دریایی را برای  آنها صادر می کنند .

e  گاهی واطالع از ضوابط ایمنی معاونت اموردریایی چه اقداماتی را برای آ
برای مسافران دریایی انجام داده است  ونحوه دسترسی مردم به این اطالعات 

چگونه می باشد ؟

دراین مورد  سعی شده است با استفاده از ابزارهای اطالع رسانی جمعی و تبلیغاتی  
را نسبت  گاهی هموطنان عزیز  آ تبلیغاتی، بروشور و صداوسیما   تیزر  بنر،  مثل 
سفرهای دریایی و استفاده از ظرفیت ها و قابلیت های  ارائه شده در زمینه حفظ و 
ارتقای ایمنی دریایی در باالترین سطح ممکن باال ببریم  .همچنین تهیه تیزر جهت 
کران از رسانه ملی ،از جمله مواردی است  که سوای پخش در سطح استان ها،  به  ا
منظور اطالع رسانی در سطح عموم و آحاد مردم دردست اقدام وانجام است. ضمن 
اینکه با اختصاص بودجه  به بنادر،این امکان  فراهم شده است تا با نصب بنر در 
سطح ترمینال های  مسافری و پخش فیلمهای آموزشی ،مسافرین عزیز، باایمنی 

شناور ها بیشتر آشنا شوند . 

e  با توجه به مطالب فوق، چه برنامه ریزی هایی  توسط آن معاونت برای  ایام
نوروز صورت گرفته است ؟

از جمله برنامه ریزی های صورت گرفته در ایام نوروز  می توان به مواردی از قبیل :
اسکله  و  قشم   جزیره  سطح  در  مسافری  مبادی  از  میدانی  بازدید  انجام 
حقانی در بندر عباس و احصا موارد و مشکالت، بازدیدمیدانی  از مسیر تردد 
دستورالعمل های  تائید  الفت،  و  پهل  درمسیر  کرافت  لندینگ  شناورهای 
ایمن  انجام  در  رویه  وحدت  سازی  یکسان  و  یکپارچه  جهت  شده  تهیه 
عالئم  نصب  طریق  از  دریایی  مسیر  ایمنی  ارتقا   و  تقویت  دریایی،  مسافرت 
کرد، همچنین  پیش بینی  گزارش دهی، اشاره  کمک ناوبری و تهیه سیستم 
طریق  از  نجات  پوشش  حوزه  تقویت   هرمزگان،  استان  در  مانور  برگزاری 
ممانعت  پرترافیک،  مسیر های  در  نجات  و  جستجو  شناورهای  استقرار  
تالش  می نمایند،  مسافر  حمل  به  مبادرت  که  مجاز  غیر  شناورهای  تردد  از 
جهت فراهم شدن زمینه به کارگیری شناورهای مناسب  و استاندارد حمل 

مسافر نیز از دیگر برنامه های مورد نظر ماست . 

در تعطیالت آخر سال و به دلیل  افزایش حجم مسافران ورودی به بنادر، علی 
الخصوص بنادر استان هرمزگان که سالیانه بالغ بر 7 میلیون نفر  گذارش شده است، 
سعی خواهد شد از کلیه ظرفیت های موجود جهت جابه جایی مسافرین، با رعایت 

کامل  نکات ایمنی استفاده گردد.  

باشروع سال جدید در کشور عزیزمان، مسافرت های نوروزی آغاز شده ودر این بر هه اهمیت مباحث مسافرت های دریایی  به خصوص  اقدامات ایمنی 
مورد توجه قرار می گیرد .به همین مناسبت  ماهنامه بندرودریا گفت وگویی را در مورد اقدامات ایمنی  سازمان بنادر ودریانوردی در  تعطیالت نوروزی ، با معاون 

محترم امور دریایی  جناب آقای سیدعلی استیری داشته اند  که با هم می خوانیم :

حفظ استانداردهای ایمنی؛
یایی ورت انکارناپذیر در مسافرت های در ضر



ظهور شیل و انقالب های نفتی در جهان

یك زنگ خطر برای اوپك

سیاست گذاران  و  مقامات  توصیف  این  با 
را  رویکردهایی  و  تدابیر  چه  ما  کشور  اقتصادی 
برای آینده نظام اقتصادی و سیاسی بیاندیشند 
را  خود  سرمایه های  خصوصی  بخش های  و 
برنامه ریزی  کدام فعالیت هایی سوق داده و  به 
را در  نمایند؟ شما می توانید پاسخ این پرسش 
قالب گزارشی تنظیم و- جهت درج درشماره های 
bandarvadarya@ آدرس  به  ماهنامه  آتی 

نوشته  رابطه  این  در  نمایید.  ارسال   pmo.ir
ذیل جهت بهره برداری آورده شده است.

نوشته: کریستوفر آلكان
ترجمه: دکتر موسی بزرگ اصل

عضو هیات علمی دانشگاه عالمه طباطبایی

که نفت در  کید می کند  که اخیرا مجوز انتشار یافت، تا کتابش )اقتصاد سیاسی مناقشه ی هسته ای ایران(  دکتر محسن رنانی در 
کنون امریکا به تکنولوژی تصفیه نفت سنگین )سید اویل(دسترسی پیدا کرده و لذا  خاورمیانه دیگر اولویت مهمی برای امریکا نیست. ا
اولویت امریکا دیگر نفت خاورمیانه نیست و چرخش بسمت ایران را در مباحث فرانفتی جستجو مینماید. با توجه به ترجمه مقاله 
زیر توسط دکتر بزرگ اصل مشخص گردیده، در چند سال گذشته به لطف قیمت باالی نفت، توسعه و تکنولوژی تصفیه نفت سنگین 
امریکا به جواب رسیده )موضوعی که متاسفانه در میادین جدید نفتی ایران هم اتفاق افتاده و کلیه میادین کشف شده چند سال 
ک اوباما  اخیر دارای نفت سنگین هستند که با تکنولوژی پاالیشگاه های فعلی قابل تصفیه نیستند(. حاال مشخص می شود چرا بارا
اولویت سیاسی خود را چین و کنترل آسیای پاسفیک اعالم نموده و حتی شاهد اختالفات قابل توجه امریکا با اسرائیل هستیم زیرا 
گر نفت خاورمیانه اولویت اصلی امریکا نباشد، فلسفه حمایت بیچون و چرا از اسرائیل رنگ می بازد. البته حتی با کشف نفت شیل  ا
)تصفیه نفت سنگین و گاز ارزان(، نیاز اروپا به نفت از بین نرفته و به علت اختالفات تقسیم منافع با امریکا اروپائیان دور خیز کرده اند تا 
با عربستان مراوده بیشتری داشته باشند و در غیاب امریکا خود را جایگزین نمایند که نمونه اش را در برخورد فرانسه و اروپا با موضوع 
گر امریکا قادر به صدور نفت  هسته ای ایران شاهد بودیم که تندتر از امریکا و دقیقا مواضع عربستان را تائید می کردند. از طرف دیگر ا

شیل به قیمت ارزان شود )زیر 70 دالر( عمال برنامه های سیاسی کشورهای خاورمیانه هم دچار مشکل می شود. 
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این  گاز در  و  تولید نفت  باعث جهش  آمریکا روش های جدید حفاری  در 
کشور دارد  کشور شده است. این موفقیت ها نه تنها آثار اقتصادی برای این 
بلکه برای نخستین بار در یك نسل، آمریکا را به اندیشه رهایی از وابستگی 

به نفت خاورمیانه فرو برده است.

ترکیب شکست هیدرولیکی و حفاری افقی، قلب این انقالب انرژی را تشکیل 
می دهد. این تکنولوژی اجازه می دهد حجم عظیمی از گاز و نفت محبوس شده 
در میان صخره ها که قبال غیرقابل دسترس بوده است، استخراج شود. در نتیجه، 
جریان نزولی استخراج نفت از چاه های قدیمی آمریکا، معکوس شده است. 
تا زمان وقوع بحران مالی 2008، میزان تولید نفت خام از اوج 10 میلیون بشکه 
در روز در سال 1970، به نصف تقلیل یافته بود. بسیاری از مردم هیچ امیدی به 
توقف این روند نزولی نداشتند، اما در طول پنج سال گذشته تولید نفت با افزایش 

غیرمنتظره 40 درصدی به باالترین سطح طی دو دهه گذشته رسیده است.

طبق گزارش PWC با عنوان »نفت شیل: انقالب بعدی انرژی«، آثار بالقوه نفت 
کاهش نفوذ اوپك  کشورها و  شیل با افزایش استقالل انرژی برای بسیاری از 

می تواند موقعیت جغرافیایی و سیاسی کشورها را به شدت تغییر دهد. 

گاز طبیعی را نیز شدیدا افزایش داده است.  این فنون جدید حفاری، عرضه 
که برای تولید برق، سوخت وسایل نقلیه و تولید  تولید این سوخت چندکاره 
کنون 33 درصد جهش را نشان  پالستیك ها استفاده می شود، از سال 2005 تا
می دهد. بسیاری از کارشناسان انرژی قبال اعتقاد داشتند که به زودی تولید گاز 

در آمریکا به پایان می رسد و این کشور به ناچار وابسته به واردات خواهد شد.

همراه  به  آمریکا  اقتصاد  برای  را  منفعت  بیشترین  فسیلی  رنسانس  این 
که اقتصاد آمریکا  کارشناس می گوید: به مشکالت اصلی  داشته است. یك 
تراز تجاری و  کسری شدید  تقاضای ضعیف،  کنید  نگاه  بوده  با آن مواجه 
درآمدهای مالیاتی پایین. احیای تولید انرژی، به حل همه این ضعف ها، 
برق  به معنای  طبیعی  گاز  عرضه  وفور  نمونه،  می کند. برای  بزرگی  کمك 
ارزان تر است. عرضه برق ارزان تر تنها در سال 2012 باعث 107 میلیارد دالر 
صرفه جویی در هزینه، یعنی 926 دالر برای هر خانواده شده است. الرسن 
کردن پول به جیب مردم است.  پارو  این شبیه  IHS می گوید:   از موسسه 
نمی دهد.  نشان  را  انقالب  این  اقتصادی  منفعت  تنهایی  به  موضوع  این 
و  کرده است  ایجاد  فعالیت های حفاری حدود 1/7 میلیون شغل  جهش 
کند. عالوه  تا پایان همین دهه می تواند 1/3 میلیون شغل دیگر نیز خلق 
کلیدی  ارزان، به عنوان یك عنصر  گاز طبیعی  افزایش مستقیم اشتغال،   بر 
محصوالت پتروشیمی و پالستیکی شرکت پتروشیمی داو )DOW( را متقاعد 

کند. کارخانه پتروشیمی جدید در آمریکا راه اندازی  که یك  کرده است 

مرکز  انرژی  تحقیقات  بخش  مدیر   ،)Frank Verrastro( وراسترو  فرانك 
دنبال  به  ما  می گوید:  واشنگتن  بین المللی  و  استراتژیك  مطالعات 
مجموعه ای از موارد احیای صنعتی براساس انرژی ارزان در آمریکا هستیم. 
این گونه ایجاد شغل انبوه بسیار فراتر از ظرفیت پروژه های زیربنایی دولت 

برای ایجاد شغل است. 

گاز به تامین مالی عمومی آمریکا نیز کمك شایانی می کند.  رشد تولید نفت و 
که روش های جدید حفاری 2/5 تریلیون دالر  موسسه IHS معتقد است 
درآمد مالیاتی بین سال های 2012 تا 2035 برای دولت آمریکا در پی دارد. 
کسری  از  مهمی  بخش  است.   2012 سال  در  دولت  درآمد  نصف  رقم  این 
کشور به  تجاری دولت آمریکا - تقریبا در حدود نصف آن- ناشی از نیاز این 
نفت وارداتی است. صرفه جویی ناشی از این فناوری با قیمت 100 دالر برای 

هر بشکه نفت در حدود 185 میلیارد دالر در سال است. 

کار است. طبق برآوردهای این بانك،  به اعتقاد بانك سیتی، این تنها آغاز 
کسری تجاری آمریکا را تا 80 درصد  گاز در دهه پیش رو  رشد تولید نفت و 
تنها  موضوع  این  می گوید  بانك  این  کارشناسان  از  یکی  می دهد.  کاهش 
کاهش قیمت انرژی، زمینه  کاهش واردات نفت نیست، بلکه  محدود به 
کاالها فراهم می کند.  را برای افزایش توان رقابت آمریکا برای صادرات دیگر 

کاهش وابستگی به واردات نفت بر سیاست خارجی آمریکا نیز موثر خواهد 
 2005 سال  تا  است.  رنج  برده  نفت  واردات  بر  اتکا  از  همیشه  آمریکا  بود. 
حدود 60 درصد نفت مصرفی از طریق واردات تامین می شد. تحریم نفتی 
کاهش صادرات نفت اوپك شد قیمت نفت را چهار  که باعث  سال 1973 
کرد و باعث سهمیه بندی مصرف نفت در آمریکا شد. نفت شیل این  برابر 
انرژی،  بین المللی  آژانس  پیش بینی  طبق  می دهد.  کاهش  را  تهدیدها 
آمریکا تا سال 2017 روسیه و عربستان را پشت سر می گذارد. تحلیل روزنامه 
سال  در  آمریکا  در  گاز  و  نفت  تولید  مجموع  می دهد  نشان  وال استریت 

جاری از روسیه بیشتر خواهد بود. 

مدیر بخش تحقیقات انرژی موسسه بروکینگز می گوید: افزایش تولید نفت 
که  است  اوپك  عضو  کشورهای  برای  تهدیدی  شمالی  آمریکای  در  گاز  و 

کنترل 80 درصد نفت دنیا را در اختیار دارند. 

به معنای  طبیعی  گاز  عرضه  وفور 
ق  بر عرضه  است.  زان تر  ار ق  بر
باعث 107  سال 2012  در  تنها  زان تر  ار
میلیارد دالر صرفه جویی در هزینه، 
یعنی 926 دالر برای هر خانواده شده 
حفاری  فعالیت های  جهش  است. 
حدود 1/7 میلیون شغل ایجاد كرده 
است و تا پایان همین دهه می تواند 
1/3 میلیون شغل دیگر نیز خلق كند
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غ التحصیل مهندسی راه  و ساختمان از دانشگاه پلی تکنیک تهران  محمد مدد فار
با درجه لیسانس و مدیریت رفتار سازمان از دانشگاه تهران با درجه دکترا است. 
وی به عنوان یکی ازخوشنام ترین مدیران عامل سازمان بنادر و دریانوردی، خدمت 
کشور  خود را از سال 1364 در این سازمان شروع و تا 1376 مدیریت بنادر بازرگانی 
کارنامه درخشان او تصدی گری پست های مهمی همچون   را بر عهده داشت. در 
کشور، معاونت وزیر راه  کل  کلی طرح و نظارت ساختمان های مخابرات  مدیریت 
کشتیرانی، معاونت معاون رییس جمهور و  و ترابری و مدیرعاملی سازمان بنادر و 
کشور، معاونت معاون رئیس جمهور و رییس مرکز  رییس سازمان نقشه برداری 
که وی همچنین به مدت 10 سال  آمارایران به چشم می خورد. شایان ذکر است 
مدیرمسئولی مجله بندرودریاراعهده داربوده است. از این رو ماهنامه بندرودریا 
گفت وگویی صمیمی با وی ترتیب داده است. مدیریت  فرصت را مغتنم شمرده و 

مصاحبه را آقای یونس غربالی، سردبیر ماهنامه بندر و دریا به عهده داشتند.

اجازه می خواهیم قبل از ورود به بحث، به مناسبت برگزاری دومین نمایشگاه  �
بین المللی دریایی، دیدگاه جناب عالی را نسبت به دریا و توسعه دریامحور بدانیم؟

 من هنوزمعتقدهستم که ایران بحری است نه بری؛ اما متاسفانه فرهنگ ما بری است نه 
گر  بحری. بعد از جنگ های مختلف مردم ما را از سواحل فراری دادند، در صورتی که شما ا
پایتخت های ایران را نگاه کنید همه نزدیك به دریاهای آزاد بودند مانند شیراز، پاسارگاد، 
و ...  عمدتا بعد از شروع جنگ ها، ما را از سمت دریا فراری دادند، ترساندند و بعد دریا را 

کدام  که هر  مستندسازی تجربیات مدیران سازمان بنادرودریانوردی، 
تحت شرایط و موقعیت های خاصی مسئولیت سکانداری این بخش 
کشور برعهده داشتند، آثار  مهم اقتصادی را به عنوان مرجع دریایی 
و  آن  برنده  پیش  عوامل  تقویت  دریایی،  بخش  توسعه  بر  ممتازی 
گذشته دارد. لیکن ذکر  جبران و یا رفع نواقص احتمالی در سال های 
تغییر مداوم  که به جهت  گیرد  باید مورد توجه قرار  نیز  این موضوع 
شرایط محیط سیاسی و اقتصادی، اتخاذ تصمیماتی نظیر تصمیمات 
کننده پیشرفت های قبلی نخواهد بود. با این  گذشته لزوما تضمین 
که همزاد  حال بیان و تشریح دستاوردهای مدیریتی دوره های قبلی 
کارکنان می باشد و تبدیل به خاطرات زندگی  با دوران تجربه اندوزی 
شده است از یك سو برای خوانندگان جذاب بوده و از سوی دیگر در 
انتقال ارزش های سازمانی به نسلهای بعدی سازمان موثر  تقویت و 
واقع می شود. از اینرو ماهنامه بندرودریا با طرح سئواالت تقریبا مشابه 
کنون به  از مدیران ارشد سازمان از سال های دوران جنگ تحمیلی تا
بازخوانی سیاست ها و تصمیمات مدیریتی وآثار و پیامدهای آن دوران 
پرداخته است که در این شماره مخاطبان نشریه می توانند گفت وگوی 
صمیمی صورت گرفته با جناب آقای دکترمحمدمدد را مالحظه نموده 
سایر  مشی های  رویکردهاوخط  به  نیز  آتی  شماره های  در  انشا..  و 

مدیران محترم خواهیم پرداخت.
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در اختیار خودشان گرفتند و جزایر را به نام خود ثبت کردند؛ حتی مدتی به جزیره 
قشم و هرمز می گفتند جزایر پرتغالی ها. ما در واقع زمانی می توانیم به آن دوران 
کنند. زیرا ما با دریا قهر  که مردم ما بادریا آشتی  قبل از 2000 سال پیش برگردیم 
هستیم و از آن فراری. صنایع ما پاسخ نیازهای دریایی را نمی دهند. اصال باورشان 
گر این باور در صنعت گران  نیست که ما چندین هزارکیلومتر ساحل دردریا داریم. ا
که در شهرهای دریایی بودند حتما از ورق دریایی  وجود داشت خودروهایی 
ساخته می شد نه ورق معمولی. ما در شمال و جنوب دریا داریم اما در جنوب که 
قطب انرژی ما تلقی می شود تمرکز جمعیتی ما در این نقاط کمتر است؛ بلکه تمرکز 
گر آمایش سرزمینی در کشور  بیشتر از غرب و مرکز است. و این در صورتی است که ا
تعریف و مالك عمل قرار می گرفت؛ این قضیه کامال باید معکوس شود. جمعیت 
باید به سمت دریا برود. ژاپن بعد از جنگ جهانی دوم این سیاست را پیاده کرد که 
کشور جزیره ای هستیم و تمام کارخانه های خود را به سمت جزیره ها و سمت آب 
کنون در  و ساحل هدایت کردند و بر همین اساس تمام کارخانجات بزرگ خود را ا
سمت شهرهای دریایی متمرکز کرده است. ولی ما در مرکز کشور فوالد می سازیم و 
این ها همه نشات گرفته از عدم توجه به آمایش سرزمینی است. ما ابتدا باید این 
کنیم و این باور را  که یک کشور بحری هستیم نه بری. وقتی درک  کنیم  را قبول 
در خود ایجاد کنیم که بحری هستیم آن وقت به جزایر خود اهمیت می دهیم و 
گر  احساس می کنیم جزایرکشورمان فرزندانمان هستند، رهایشان نخواهیم کرد. ا
االن به مردم ایران بگویید جزایر ایران را نام ببرید بی درنگ می گویند کیش و قشم 
گر بگویید سه جزیره دیگر را نام ببرید نمی توانند. چون اطالعی در این مورد  و ا
ندارند. این درحالی است که هموطنان خود ما برای استراحت به سواحل ترکیه 
و امارات و ... می روند، این یعنی چه؟! ما زیباترین جزایررا دردنیا داریم که بتوانیم 
کشورهای  از محیط زیست آن نهایت لذت را ببریم. بگذارید یک مثال بزنم، در 
مختلف مثل استرالیا شما می دانید که کانگرو در این کشور خیلی زیاد است خیلی 
به انسان نزدیک هستند و در نزدیکی انسان ها زندگی می کنند ولی این فرهنگ را  
که باعث مسمومیت و ناراحتی  کرده اند که غذاها یا چیزهایی  برای افراد تعریف 
برای این حیوانات می شود را در محیط زیست نریزند و به آنها ندهند، مثال هیچ 
کس نایلون در زمین نمی ریزد. ما نیز باید نحوه استفاده از محیط زیست را یاد 

بدهیم نه اینکه با افراط و تفریط مانع از آشنایی مردم با جزایر و سواحل شویم. 

که مانع از  � شاید فرهنگ ترس از دریا و تبلیغ آن از عوامل مهمی باشد 
کشور شده است؟ مثال هر تابستان  گردشگری دریایی در  توسعه فرهنگ 
کاردهای هشدار و  هر سال سازمان هالل احمر در مسیر سواحل شمال پال

خطرغرق را اطالع رسانی می کند.

بله. ما هر جا میرسیم عالمت ورود ممنوع تعریف می کنیم؛ جنگل ممنوع! ساحل 
ممنوع! جزیره ممنوع! این ورود ممنوع ها باعث انتقال ثروت به کشورهای دیگر 
کشور خودمان در فقر و درگرفتاری های اقتصادی به سر  می شود آن وقت باید 
کدام از این جزایر می توانند منابع درآمدی بسیار باالیی  که هر  ببرد. در صورتی 
کدام قایق  کسی روی این مورد تبلیغات نمی کند. در حال حاضر  باشند؛ اصال 
گردشگری در  کار می کند؟ در صورتی که این بزرگترین صنعت  بادبانی در ایران 
دنیاست. این کشتی های بادبانی قایق هایی هستند که تمام آن را خودمان در 
ایران می توانیم بسازیم؛ هم زیباست هم آلودگی ندارد و هم اینکه ورزش است. 
چرا ما این را به عنوان یک فرهنگ دریایی استفاده نمی کنیم؟ موتور سیکلت 
می سازیم که بروند خودشان را بکشند، ماشین های تندرو و آخرین سیستم که در 
جاده ها کشته شوند. چرا ما نیامده ایم بحث استفاده از دریا به جای خشکی را جا 
بیاندازیم؟! براساس گزارش های رسیده سال گذشته بیش از 6 میلیون نفر سفر 
دریایی فقط در تعطیالت عید نوروز داشتیم و حتی یک حادثه هم در پی نداشته 
است. چرا روی ایمنی دریا کسی تبلیغات درست نمی کند که مردم از آن استفاده 
کنند. هم از سفر دریایی لذت می بریم و هم اینکه ایمن است. ولی مسافران در 
جاده ها و خشکی میزان باالیی خسارت و همچنین تعداد زیادی کشته بر جای 
می گذارند. آنقدر این اتفاق عادی شده است که حساسیت عدد کشته ها از بین 

رفته است و به امری عادی تبدیل شده است. همین بحث را سال ها در جوامع 
کردیم. هرچند  علمی داشتم تا اینکه آمدیم دانشگاه های دریایی را راه اندازی 
کنیم  گر بخواهیم متخصصان دریایی را نگاه  کم است و ا که هنوز هم تعداد آنها 
غ التحصیالن و متخصصین ما مربوط  تعدادشان خیلی محدود است. عمده فار

به 20 ساله اخیر هستند از این رو جامعه دانشگاهی ما جوان هستند. 

با این توصیف توسعه دریایی از کجا باید شروع شود؟ �

ما باید اول از فرهنگ شروع کنیم. از مدرسه شروع کنیم برای بچه های دبستانی 
داستان های دریایی تعریف کنیم مانند سندباد که بسیار خوب بود؛ اما متاسفانه 
کوسه! آدم  کارتون   که به بچه ها نمایش داده می شود چه هستند؟  فیلم هایی 
کید قرار  بزرگ از کوسه هراس دارد چه برسد به بچه. در صورتی که در اسالم مورد تا
کردن بچه ها با شنا است. خیلی  که یکی از وظایف واجب پدر و مادر آشنا  گرفته 
که ما در کشور 70 میلیونی با این همه ساحل، یک آزمایشگاه مدل  زشت است 
فیزیکی دریایی نداریم حتی آنهایی هم که داشتیم و در حال راه اندازی بود، خراب 
کردیم. ما از یک طرف خواستار رشد و شکوفایی در این بخش هستیم و از طرفی 
هم هیچ گونه حمایت عملی نمی کنیم و برای هر آزمایشگاه مدل فیزیکی باید 
وابسته به خارج باشیم. دریا متاسفانه هنوز به عنوان یک علم ناشناخته است 
که خیلی از بخش های آن متکی به تجربه است متکی به آمار و ارقامی است که در 
آنجا رخ داده است. ما نمی توانیم مدل محاسباتی که در ژاپن رخ داده را در ایران 
که در  کنیم. برای اینکه آن مدل براساس اتفاقاتی طراحی شده  اجرا و عملیاتی 
آن زمان در سواحل ژاپن رخ داده است و بر اساس ضرایب آن محیط بوده است 
ولی در ایران باید شاخصه ها و مشخصه های دریایی را برداشت کنیم و بدهیم به 

پایگاه های علمی و آنها از آن استفاده کنند.

گر امکان داشته باشد توصیفی از  � اجازه بدهید برگردیم به سئوال اول. ا
وضعیت بنادر کشور )زیرساخت های بندری، حجم عملیات بندری، نیروی 
انسانی و موقعیت سازمان بنادر و دریانوردی در مجامع بین المللی(به هنگام 

پذیرش مسئولیت مدیریتی سازمان بنادر بفرمایید؟

من درزمان شدیدترین جنگ خلیج فارس وارد سازمان بنادر شدم. سال 64 اوج 
کشتی های ایرانی از اهداف مهم دشمن بودند  حمالت دشمن بوده و بنادر و 
کشور ما را تحت فشار قرار دهد. البته  که می خواست شریان حیاتی و اقتصادی 
فشار هم زیاد بود من به یاد دارم هر کشتی که می خواست از سمت بندرعباس به 
سمت بوشهر و بندر امام خمینی )ره( برود و از آنجا به داخل کشور کاال بیاورد، آن 
زمان هم کاالی استراتژیک ما گندم بود و هر کشوری که می آمد اسکورت می شد، 

هر كشتی كه می خواست از سمت 
بندر  و  بوشهر  سمت  به  بندرعباس 
به  آنجا  از  و  ود  بر )ره(  خمینی  امام 
داخل كشور كاال بیاورد، آن زمان هم 
بود و هر  كاالی استراتژیک ما گندم 
كشوری كه می آمد اسکورت می شد 
و ماموریت سازمان بنادر این بود كه 
با یدک كش، كشتی را اسکورت كند 
كه اگر كشتی را زدند آن را نجات دهد 

و به سمت ساحل بیاورد
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گر  که ا کند  کشتی را اسکورت  که با یدک کش،  و ماموریت سازمان بنادر این بود 
کشتی را زدند آن را نجات دهد و به سمت ساحل بیاورد. به یاد دارم مدیر بندر 
هم به دلیل جنگ و حمالت احساس تنهایی می کرد و من اولین سفر خود را 
گذاشتم. شب هنگام بود. در همین حین به ما  کش به خارك  از بوشهر با یدک 
اطالع دادند که هلی کوپتر ها در رادار ما را گرفته اند و یدک کش نیز مجبور شد رادار 
خود را خاموش کند و با سختی بسیاری ما این مسیر را ادامه دادیم و از آنجا بود 
که ثواب شهیددردریا چند برابر شهید در خشکی است را  که مفهوم این جمله 

کامل درک کردم. 

که در این دوران بود بندر امام خمینی )ره( و بندر بوشهر  با تمام فشارهایی 
حتی یک روز هم تعطیل نکردند و مدیر بندر در سنگر بود.  در این ایام ظرفیت 
بنادر ما 11 میلیون تن بیشتر نبود چیزی حدود 60 فروند انتظار نوبت وجود 
داشت. بنادر ما اصال جرثقیل های ساحلی نداشتند و ساالنه بالغ بر 60 میلیون 
که به راحتی از این مملکت خارج می شد  دالر دموراژ می دادیم و این پولی بود 
و در جیب خارجی ها ریخته می شد و واقعا اذیت کننده بود برای این مملکت. 

کشور و  از طرفی هم پرسنل ما متفرق بودند. پخش شده بودند در داخل 
اصال  ما   و  می کردند.  کار  استراحت  ماه  یک  و  کار  ماه  یک  به صورت  این ها 
صاحب پرسنل خود نبودیم و در جاهای مختلف پخش بودند. بنابراین از نظر 
ساختار تشکیالتی، ساختار سازمان صدمه پذیری بسیار پیدا کرده بود، محیط 
بندرمحیط جنگی شده بود و تحت شدیدترین حمالت دشمن بود و ملتهب 
که بتوانند  بود. بنادر ما مثل بندر عباس و بندر چابهار آماده نشده بودند 
جواب واردات کشور را بدهند خب این ها همه نواقص آن زمان بودند. بنابراین 
کنیم چون  که بنادر را خوب تجهیز  گذاشتیم این بود  که ما  اولین استراتژی 
در آن زمان سیاست بیشتر حمل مستقیم بود و این یعنی وابستگی شدید 
کامیون ها هم در اختیار دولت نبود، در اختیار بخش خصوصی  کامیون،  به 
کامیون ها نمی آمدند و  که  گر جنوب در معرض خطر بود طبیعی بود  بودند ا
می رفتند در فضاهای امن تر کار کند. این مساله باعث می شد که انتظار نوبت 
کشتی ها به وجود بیاید. اولین استراتژی برای از بین بردن دموراژ ازکشتی،  در 
تجهیزو بعد ساخت و تکمیل بنادر و بعد تدوین یک استراتژی بلند مدت برای 
تعیین ماموریت بنادر و اینکه این استراتژی در 10 سال یا 20سال آینده چطور 

عمل می کند.

که به  � جناب عالی از جمله مدیران سازمان بنادرو دریانوردی بودید 
تجربیات کشورهای دیگر اهمیت داده و از تجارب آنها قویا استفاده کردید. 

علت چه بوده است؟

متاسفانه پاسخ به این سواالت در کشور داده نمی شد یعنی نه دانشجویان بودند 
که کسی داشته باشدو به  که جواب این سواالت ما را بدهند نه تجربه جدیدی 
ما بگوید. مجبور بودیم این را در خارج از کشور مطالعه کنیم و مدل های موفقی 
کنیم و آن را ایرانیزه کنیم چون هر کدام از این  که در دنیا رخ داده آن را وارد ایران 
مدل ها با فرهنگ های آن کشور خاص جواب می دهد و ممکن است با فرهنگ 
که بادنیا و بنادر موفق  ما جور نشود و براساس همین استراتژی ما با ارتباطاتی 
دنیا گرفتیم موافقت نامه هایی که مبادله کردیم همیشه پس ذهنمان این بود 
که این ها چه عامل موفقی داشتند و چه استراتژی هایی داشتند حتی برای خرید 

تجهیزات. 

بنادر  � جمله  از  سنگاپور  و  هامبورگ  رتردام،  پیشرفته  بنادر  بله 
پیشرفته ای بودند که شما از آنها بازدید کردید.

که  موفق  بنادر  روسای  این  از  بعضی  با  که  هست  یادم  من  است.  درست 
بهترین  بخرید،  تجهیزات  بخواهید  گر  ا شما  می گفتم  می کردیم  صحبت 
تجهیزات چیست؟ و چه نوع تجهیزاتی را برای بندر خودت پیشنهاد می دهی؟ 
گر بخواهی خصوصی سازی کنی چه استراتژی را برای خودت تدوین می کنی  و ا
؟ بعد دیدم که یکی از آنها خیلی افسوس خورد و گفت من واقعا غبطه می خورم 
که االن باید  کاری  که بهترین  به حال شما چون من با تمام تجربه ام می دانم 
برای بندر خودم بکنم چیست، ولی نمی توانم. اما شما االن می آیید بعد از 
20 سال زحمت من، این را به راحتی در اختیار می گیرید و استفاده می کنید. 
می گفت برای تجهیزات بنادر که در اختیار ما هست باید حتما برویم به سمت 
"بنادر اتوماتیک" و این را تمام علم ثابت کرده ولی االن نمی توانم چون ما قانون 
کسانی که  گر بخواهی تجهیزات را عوض بکنی باید از تمام  که ا کار قوی داریم 
کار می کنند موافقت داشته باشی و این ها اصال راضی نیستند با  در اسکله ها 
تجهیزات جدید کار کنند. من باید تجهیزات را عوض کنم چون نه سرعت دارند 
کنم مجبور  کارگری خودم مبارزه  و نه راندمان اما چون نمی توانم با قوانین 
که خط  هستم همان سیستم را ادامه بدهم.اما االن به این نتیجه رسیدم 
کمیت خود بندر باشد  اسکله را به کسی نباید اجاره داد این خط باید برای حا
تا بتوانیم بندررا مدیریت کنیم ولی ما همه این ها را داریم و االن هیچ اختیاری 
نداریم. خب این ها تجربیات خوبی برای من بوده است و همه را با خود به 

ایران آوردم.

حوضچه شماره 3 بندر شهید رجایی 
دانشگاه ها  علم  و  دانش  در  تحولی 
كه  بود  این  من  بحث  می كرد.  ایجاد 
حوضچه شماره 3 را اتوماتیک كنم. 
این بحث فقط اتوماتیک كردن نبود. 
تحول  و  دانشگاه ها  در  بود  تحولی 
وی انسانی و تحول در بهره برداری  نیر
از بندر. اینکه شما از یک متر اسکله چه  

قدرمی توانید بهره ببرید.



49

موارد فوق نشان می دهد که شما دنبال اجرا و تدوین بهترین عملکرد  �
که مدیران بنادر  تجهیزات و عملیات در بنادرخودمان بودید. چگونه بود 
بهترین  دنبال  به  هم  جنگ  سخت  شرایط  آن  در  شما  مدیریت  تحت 

عملکردها بودند و شما را همراهی می کردند؟

که وارد شده بود ازجمله جنگ تحمیلی یک مقدار تاخیر  با توجه به فشارهایی 
گر ما می خواستیم برویم تجهیزات اولیه را بگیریم باید این  زمانی داشتیم بنابراین ا
که  فاصله زمانی را همیشه دنبال خود می کشاندیم. ما باید با این تفکر جلو برویم 
کنیم و بهره وری نیروی انسانی را افزایش دهیم  و  از تکنولوژی های روز استفاده 
کنون با استفاده از  بیشتر به فناوری های روز و پیشرفته، خود را سوق دهیم. مثال ا
جرثقیل های بزرگ و پیشرفته که آمده ما می توانیم بار بسیار باالیی را تخلیه کنیم یا 
نمونه دیگر مورد نصب دوربین در بندر است که مدیر بندر بدون هیچ مشکلی تمام 
محیط بندر را می تواند به راحتی نظاره کند و از تمام زوایای آن مطلع باشد و بداند 

که در بندر چه می گذرد.

بعد از سه سال که من به هلند رفتم دیدم که بیش از 6 اسکله را ترمینال کانتینری 
کامال مکانیزه شده است. خب این مدل را به ایران آوردم تا در بندر عباس  کردند و 
در حوضچه سوم به عنوان یک ترمینال مجهز و مدرن انجام بدهیم یعنی تمام 
اسکله ها به صورت مکانیزه از پای اسکله تا پای خروجی بدون نیروی انسانی انجام 

شوند.

کار یک فرهنگی را ایجاد می کرد. بعد به من می گفتند ما مشکل نیروی  لذا  این 
کنید؟! با این سیستم  انسانی و اشتغال داریم شما میخواهید اینجا را مکانیزه 
می توان بندر را مکانیزه نمود و باعث می شد راندمان بندر و نیروی انسانی افزایش 

یابد.

من در کتابی که ترجمه کردم با نام »حمل و نقل در آینده« در این کتاب دو دانشمند 
کتاب استراتژی  کثر استراتژی های مهم جهان را شکل دادند. در این  که ا هستند 
حمل و نقل جهان در آینده را مطرح کرده اند. مثال قطار به چه سرعت هایی خواهد 
رسید و همین طور ماشین، هواپیما و کشتی. و بر همین اساس شهرهای حمل و 
نقلی چگونه خواهند شد؟ استراتژی های توسعه در این شهرها چطور باید باشد؟ 
که تجهیزات  گفتم  این ها واقعا دید من را تغییر داد و آمدم برای سازمان بنادر 
آنقدر باید قوی باشد که اصال نیازی به جرثقیل های کشتی نداشته باشیم. از این 
ک خودمان قرار دادیم مثل روتردام، آمستردام،  رو مدل های موفق جهان را مال
که چگونه انجام  کردم و آوردم  کنگ. من این ها را مدل برداری  سنگاپور و هنگ 
که  که مدل مدیریتی 2020 را طراحی می کردم در مالزی هم  شود. بنده همزمان 

گانه روی این موضوع کار کرده بود. بعدها دیدم مهاتیر محمد به طور کامال جدا

این کتاب این گونه بود که ایران در 2020 چگونه می شود؟ و در همان جا هم اثبات 
گر این کار را نکنید در سال 1385 یک آشوب اجتماعی رخ خواهد داد و یاد  کردم که ا
داشته باشید که من این موضوع را در سال 72 نوشتم و متاسفانه در سال 85 هم 
شاهد این مسایل بودیم. بحث من اصال سیاسی نیست، بحث من علمی است. 
کنید صد در صد به آشوب  گر شما نتوانید سرعت نیازهای مردم را سریع تامین  ا
گر در صف نان بایستید و انتظار طوالنی شود، درگیری راه می افتد  می رسید. حتی ا
گر سرعت خروجی نان افزایش پیدا کند و بتواند جواب نیازهای مردم را بدهد  ولی ا

درگیری رخ نمی دهد. 

از  بسیاری  که  بودم  .گفته  کردم  مطرح  را  بری  و  بحری  موضوع  هم  قبال  من 
گرفته شد و  کارخانجات باید به سمت دریا بیایند اما متاسفانه این نظریه نادیده 

کنار گذاشته شد.

چه  � بر  بنادر  پیشرفت  برای  تمرکز  زمان،  آن  بحرانی  شرایط  به  توجه  با 
اولویت هایی بوده و با چه مشکالتی مواجه بوده است؟ 

بحث استراتژی هایی که مطرح شد:،یك، استراتژی داخلی خود را دیدیم و بررسی 
کردیم که تجهیزات خوبی نداریم بنابراین ظرفیت تخلیه و بارگیری ما پایین است. 
دوم، استراتژی نیروی انسانی بود. نیروهای ما پخش بودند. نیروی متخصص در 

کشور نداشتیم و باید به سمت ایجاد شهرک های دریایی و خانه های مسکونی با 
که  کید دارم و باید اعتقاد داشته باشم  بهترین امکانات می رفتیم. این را من تا
کند". بنابراین  "ساحل زیبا و ایمن می تواند نیروی متخصص را در آنجا جذب 
بهترین امکانات باید در سواحل باشد برای جذب نیروی متخصص. من با توجه به 
مطالعات که کردم دیدم که 130 روش برای جذب نیروی متخصص در بنادر وجود 
دارد. آن زمان ما این مشکل را داشتیم  و نیروی متخصص جذب نمی شد. چابهار 
که  کنید  به عنوان محروم ترین بنادر ما بود. شما چابهاری را در ذهن خود تداعی 

منطقه آزاد نبود چون این منطقه آزاد شدن هم باز جزو استراتژی های ما بود.

کتابی که دارم، نحوه ایجاد بنادر آزاد در ایران است. بندر عباس، چابهار  من اولین 
کسی  کیش از قبل از انقالب منطقه آزاد بود.  جاسک باید منطقه آزاد شود چون 
گر  که چه تاثیراتی دارد ا کرد خود من بودم. نشان دادم  که در مجلس رفت و دفاع 
کنید. اما باز هم نگذاشتند بندر عباس منطقه آزاد  مناطق محروم را منطقه آزاد 
کردند. من آنزمان بیش از 20 دلیل مبنی بر  شود، و بعد آمدند قشم را منطقه آزاد 
اینکه قشم نمی تواند مشابه بندر عباس شود را ارایه دادم: قشم فرودگاه ندارد، قشم 
راه آهن ندارد، قشم مصالح ندارد، قشم خدمات هتلینگ ندارد و .... و اینکه شما 
گر بندر عباس  گفتم ا اصال نمی توانید قوانین منطقه آزاد را در قشم نگه دارید. بعد 
را منطقه آزاد کنید تنها با ده درصد از سود آن می توانید تمام بنادر و حاشیه خلیج 
کنید 10 تومان  گر در بندر عباس یک ریال سرمایه گذاری  کنید. شما ا فارس را آباد 
کنید 1 تومان برداشت  گر در قشم 10 تومان سرمایه گذاری  برداشت می کنید اما ا

خواهید کرد. اما متاسفانه زور ما به این موضوع نرسید.

ویــژه  � منطقــه   1375 ســال  در  رجایــی  شــهید  بنــدر  نهایــت  در  و 
می شــود. اقتصــادی 

بله. یعنی در آخرین دوران خدمتم در سازمان بنادر و دریانوردی، بنادر  شهید 
رجایی، امیر آباد، انزلی و بوشهر به جای مناطق آزاد به منطقه ویژه اقتصادی تبدیل 

می شوند.

که اجرایی شدن قوانین و مقررات  � اما ذکر این نکته شاید ضروری باشد 
کشید و در سال  مناطق ویژه اقتصادی در مناطق بندری حدود 10 سال طول 
1385 با شروع قبض انبار عملیاتی شد. لطفا در خصوص دستاوردهای دیگر از 

دوران مدیریت تان توضیح دهید. 

برای اولین بار دانشگاه دریایی که  ثبت آیمو هم شد به عنوان اختراع ایران به وجود 
آوردم. کشتی قدس که بیمارستان دریایی بود، طلبی از هالل احمر داشتیم و چون 
کشتی را جای  که داشت غرق می شد، ما  کشتی هم  کند و  نمی توانست پرداخت 
که در آن آموزش های  کردیم  طلب برداشتیم و آن را به دانشگاه دریایی تبدیل 
کشتی داده می شد. رییس وقت  بندری، اپراتوری، دریایی همه این ها در همان 
گر لیسانس  کار هم دلیل داشتم. می گفتم ا کرد. من برای این  آیمو هم آمد افتتاح 
گر در این دانشگاه  دریایی می گرفتی باید دو سال هم به Sea Service میرفتی اما ا
لیسانس می گرفتی همزمان این دوره Sea Service  را هم پشت سر می گذاشتند و 
دو سال در این صورت جلو می افتادند. نکته بعدی هم چون دانشگاه های دریایی 
بسیار گران و پرهزینه هستند نمی توانید در بندر عباس یک دانشگاه بگذارید، زیرا 
بندر امامی ها و بندر بوشهریها هم می خواستند در بندر آنها هم دانشگاه راه اندازی 
شود. این می تواند نیازیهای آموزشی بندر عباس را تامین کند.این دانشگاه دریایی 
گیرد و حتی  غیر ثابت می توانست در تمامی نوار ساحلی استان های جنوبی قرار 

آموزش های منطقه ای در خلیج فارس و دریای عمان نیز برنامه ریزی شده بود.

سازمان  � طرف  از  بار  اولین  برای  که  بود  جناب عالی  مدیریت  زمان  در 
نیروهای مستعد به دانشگاههای اروپایی اعزام می شدند.

کنند و این ها تجربیات  کار  که در بنادر  گذاشتم مبنی بر اینکه افرادی  من فرمولی را 
موفق و خوبی داشته باشند این ها را می فرستادم به مالمو سوئد. چون خودم عضو 
هیات امنای دانشگاه سوئد بودم و ساالنه ده نفر را به صورت مجانی و سهمیه به سوئد 
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می فرستادم. من فکر می کنم اندوخته های خوب سازمان بنادر از همان زمان است. 
هرچند اوایل به من می گفتند خیلی هزینه می کنید ولی با همان ها توانستیم بنادر را 
جلو ببریم . من طرحی داشتم مبنی بر اینکه هیچ کس حق ندارد وقتی وارد سازمان 
بنادر می شود سطح علمی اش همانی باشد که هنگام بازنشستگی خروج می کند. باید 
یک یا چند درجه  ای خودش را باال ببرد. فکر می کنم مدیر بندر چابهار با دیپلم وارد شد 
که از آنجا رفت با فوق لیسانس بازنشست شد. من تمام امکانات اصلی را  اما موقعی 

برای بندر می گذاشتم نه برای تهران چون عملیات در بنادر صورت می گیرد.

به همین دلیل بود که نیروهای بسیار خوب ما می رفتند بندر چون می دانستند که 
که تهران نشین ها بروند خارج. خارج رفتن  آنها را می فرستم خارج. این طور نبود 

مخصوص افرادی بود که از خود نوآوری و خالقیت و شایستگی نشان داده بودند.

برگردیم به حوضچه شماره 3 بندر شهید رجایی! �

حوضچه شماره 3 بندر شهید رجایی تحولی در دانش و علم دانشگاه ها ایجاد 
می کرد. بحث من این بود که حوضچه شماره 3 را اتوماتیک کنم. این بحث فقط 
کردن نبود. تحولی بود در دانشگاه ها و تحول نیروی انسانی و تحول در  اتوماتیک 

بهره برداری از بندر. اینکه شما از یک متر اسکله چه  قدرمی توانید بهره ببرید.

فکر می کنم مدل شبیه سازی آموزش های دریایی فرمانیه هم به زمان شما  �
برمی گردد؟

 در آن زمان دریانوردان برای گواهی دریانوردی مجبور بودند به کشورهای خارجی 
سفر کنند و در آنجا امتحان شبیه سازی را انجام داده و به کار خود ادامه دهند. برای 
 STCW کردیم و بر اساس جلوگیری از خروج ارز دستگاه شبیه سازی را وارد ایران 

دریانوردان را امتحان می کردیم و گواهینامه می دادیم.

موضوع خصوصی سازی در بنادر چگونه انجام شد؟ �

چون بخش های خصوصی که بتوانند قوی کار کنند و دارایی هایی داشته باشند در 
آن زمان نبودند. آمدیم یک بخش خصوصی کنترل شده را  ایجاد کردیم. تنها در آن 
که بخش خصوصی  کاری بود  زمان همین شرکت تاید واتر بود. وظیفه آن در واقع 
عادی انجام نمی داد. ما اصال پرسنل کانتینری نداشتیم و این پرسنل هم که آموزش 
می دادیم با حقوق معمولی دولتی نمی توانستیم نگهداریم، باید بخش خصوصی 
می آمد و این هزینه را تامین می کرد و این باید به صورت انگیزشی باشد، چند تا کانتینر 

چقدر پول؟

کار به صورت تدریجی وارد مرحله خصوصی سازی عمده شد.  سازمان بنادر با این 
کند. مناطق پشتیبانی را  کار  که تایدواتر بعد از مدتی مستقل  برنامه هم این بود 
کردیم به بندر شهید  که این زمین ها را خریدیم و وصل  کردیم و آن زمان  ایجاد 
که وابستگی به حمل و نقل داخل بندر  رجایی،  این زمین ها را به شرکت هایی 
کار قدرت بندر را افزایش دادیم. این زمین ها را با یک  داشتند اجاره دادیم و با این 
گر کشتی هم به بندر نیاید باز با این  کنون اجاره می دهد. یعنی ا مشکالتی خریدیم و ا

استراتژی زمین ها درآمد زا هستند.

کارهایی باید انجام می دادید اما به دالیل مختلف  � در آن زمان چه 
انجام نشد.

ما بایدبا بنادر موفق دنیا سیستر پورت شویم و در داخل میهن خود هم بنادر خشک 
ایجاد کنیم. آن موقع بحث این بود که در داخل 5 تا 6 بندر خشک ایجاد کنیم به جای 
اینکه کاال در بندر عباس دپو شود این ها را به داخل کشور وارد کنیم یعنی فاصله حمل 
را از 2 هزار کیلومتری به فاصله 200 کیلومتری برسانیم این استراتژی هم تدوین شد ولی 
در زمان من اجرایی نشده و تا آنجایی که من اطالاع دارم هنوز هم عملیاتی نشده است.

سازمان  � کمیتی  حا وظایف  با  خشک  بنادر  ایجاد  آیا  شما  نظر  به 
گاری دارد؟ ساز

بندر عباس به شما تحویل  را در  کاال  این است مثال من  بنادر خشک  فلسفه 
کید دارم  نمی دهم من در بندر عباس تهران تحویل می دهم؛ دقت کنید که من تا

گران در بندرعباس زمین های  بندر عباس تهران. بنابراین به جای محوطه های 
ارزان قیمت را در مناطق مختلف شناسایی می کنم و بندر خشک ایجاد می کنم و 
فاصله های 2 هزار کیلومتری را به فاصله های 200 کیلومتری می رسانم ولی این بنادر 
خشک باید در مناطقی ایجاد شوند که ویژگی اتصال به شبکه های حمل و نقل را 

داشته باشند.

که حمل و نقل یکپارچه داشته  زمانی شما می توانید بنادر خشک داشته باشید 
باشید. این حمل و نقل یکپارچه مستلزم این است که راه آهن، جاده و حتی توزیع 
مویرگی در داخل شهر با هم هماهنگ شده باشند. این کار از نظر قوانین و بیمه باید 

مشکالتش حل شده باشد وگرنه به مشکل برمیخورد.

ما قوانین گمرکی مان باید پاسخگوی این روش ها باشد. من حرف اول هم که زدم 
این بود که سرعت و ایمنی حرف اول را در دنیا خواهد زد. شما نمی توانید کاال را نگه 
کاال به داخل  گمرکی قبل از ورود  کنید. باید عوارض  گمرکی اش  دارید و دانه دانه 

ایران تکلیفش روشن شود.

در این مرحله فکر می کنم باید به بحث حمل و نقل چندوجهی وارد شویم.  �
الزامات تحقق یک حمل و نقل چند وجهی کارآمد چیست؟

که 90 درصد از تجارت آن از طریق دریاست نمی تواند از ریل و جاده جدا  کشوری 
گیرد؟  باید از نظر اطالعاتی بزرگترین  باشد. اما چگونه این یکپارچگی باید صورت 

پایگاه اطالع ایران را حمل و نقل به خود اختصاص دهد.

ما باید به حمل و نقل بیشتر اهمیت بدهیم تا راه سازی. اما استدالل من این است: آیا 
شما می دانید االن چه مقدار کاال از کجای ایران جابه جا می شود؟ هیچ کس نمی داند 
من این سوال را از مسوالن رده باال نیز پرسیده ام هیچ کس نمی داند. از آنها پرسیدم 
کجا در حال حرکت است؟  کجا به  کامیونی از  آیا شما می دانید چه وسیله  ای چه 
که  گفتم وقتی شما این سواالت را نمی دانید برای چه راه می سازید. راه  نمی دانند. 
که به من بگوید چه حجم  خودش به خودی خود اصالت ندارد. راه برای این است 
کاالیی از کجا به کجا جابه جا می شود.  و بنابراین برای این منظور راه ساخته می شود.

شاید بپرسید آیا االن حمل و نقل انجام نمی شود، حمل و نقل انجام می شود اما 
بدون داشتن این اطالعات این مدل حمل و نقل اشکال دارد. ما باید بزرگترین 
کنیم. این پایگاه باید شامل چه چیزهایی باشد؟ 1( هر  پایگاه اطالعاتی را درست 
فردی هر کاالیی را می خواهد جابه جا کند باید برود در این پایگاه و بارنامه اطالعاتی 
پرکند مثال من این مقدار آهن را از اصفهان به تهران میخواهم ببرم. سپس معلوم 
کند. پس  کاالیی را با چه وسیله  ای می خواهد حمل  کسی چه نوع  می شود چه 
با این روش مدیریت بار تعیین می شود. 2( مدیریت حمل و نقل: می گوییم تمام 
کنون همه وسایل نقلیه  وسایل حمل و نقل باید مجهز به جی پی اس باشند. ا
دارند اما کامیون های حمل و نقل ندارند فقط مسافری ها دارند. با استفاده از جی 
کاال، اسم راننده،  پی اس می توانید 24 نوع اطالع استراتژیک ازجمله سرعت، نوع 
کار خود را  کنون تمام شبکه ها دارند  کنید. ا کم باد بودن الستیک و .... را دریافت 
می کنند راه آهن کار خود را می کند جاده همین طور و دریا هم همین طور، ماباید این 

زنجیره را با هم متصل کنیم که یکپارچه شوند.

ح می شودو آن  � در اینجا سئوالی فی مابین دستگـاه هـای ذیربط مطر
اینکه مالک اصلی این داده ها به ویژه در ارتباط با پنجره واحد الکترونیکی 

کسی باید باشد؟ چه 

که می دانید من 4 سال رییس سازمان آمار و 8 سال رییس سازمان  همان طور 
نقشه برداری بودم. کل مملکت باید یک بانک اطالعاتی آماری مجهز داشته باشد.
طرح های آماری برای کنترل این آمارهای ثبتی است نه خود آمار، االن 90 درصد از 
آمارهای جهان از آمارهای ثبتی است که از طریق همین شبکه اطالع آماری ایجاد 
که وجود دارد درست است یا خیر.  می شود برای اینکه ببینید این آمارهای ثبتی 
اما ما اصال شبکه اطالعات آماری نداریم، طرح های آماری می دهیم که براساس آن 
که هیچ جایی  طرح های آماری اطالعات آماری می دهیم. و این طور نباید باشد 
کار را بکند، باید وزارت راه مرکز آمار خود  که مرکز آمار این  کاری نکند و منتظر باشند 
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راداشته باشد وزارت صنعت مرکز آمار خود را ... سپس این پایگاه ها به هم وصل 
می شوند و یک آمار کلی را تشکیل می دهند. من معتقدم که باید به سمت دنیای 
الکترونیکی برویم . تمام فسادهای اداری نشات گرفته از این است که انسان هایی 
را در برابر تصمیمات بزرگ قرار می دهید انسانی که حقوقش 3 میلیون تومان است 
ک  برای کاری که 100 میلیون ارزش دارد را منصوب می کنیم.  این تصمیم او خطرنا
است و اینجا فساد اداری رخ می دهد تورم نیروی انسانی رخ می دهد در صورتی که 

وقتی شما سیستم را مکانیزه کردید هیچ کدام از این مشکالت را ندارید.

کشورهای هستند و بعضی از  گر شما نقشه دیحیتالی جهان را ببینید بعضی از  ا
کشورها نیستند. من این نقشه را با خودم آوردم و به مسوولین گفتم اسم کشور ما 
در این نقشه نیست برای نسل آینده فکر کنید. آنها معترض شدند که چرا ما اینجا 
نیستیم. من پاسخ دادم این نقشه کشورهایی است که دولت الکترونیکی دارند و 
متاسفانه بعضی از کشورهای جهان سوم دولت الکترونیک ایجاد کردند و ما هنوز 

نشدیم و در این نقشه جهانی هنوز کشور ما وجود ندارد.

من در کتاب »ایران دیجیتالی« تالش کردم که ایران در نقشه جهانی بیاید . آن زمان 
ما را مسخره کردند، کوبیدند که دولت دیجیتال یعنی چی؟ اما بعد از مدتی به این 
نتیجه رسیدند. بحث های تله ورکینگ، پیپرلس تله شاپینگ این ها سیاست های 

ایران دیجیتال است.

یکی از دغدغه های مقامات کشوری و سازمان بنادر و دریانوردی حضور  �
فعاالنه ایران در منطقه است. به نظر شما چطور می توانیم سهم خود را از بازار 

منطقه افزایش دهیم؟

اول باید وضعیت کشور خود را بشناسیم. کشور ما منطقه بحری است. در منطقه 
سوق الجیشی و استراتژیک هستیم یعنی ما پنجره اتصال هستیم. ما کریدور اتصال 

به کشورهای منطقه هستیم. 

گر ما میخواهیم در کشور ترانزیتی زندگی کنیم باید  ما یک کشور ترانزیتی هستیم ا
اول جاده های ترانزیتی خوب و امن و سریع و مکانیزه را ایجاد کنیم. طوری که وقتی 
که ماشین های خارجی وارد این جاده ها می شوند احساس امنیت کنند بدانند از 
استانداردهای باالیی برخوردارند. ما می توانیم از طریق ترانزیت به کشورها اتصال 

پیدا کنیم و روابط بین الملل خود را به این کشورها بهینه کنیم. 

که  زیرا  می دهد،  خسارت  ندارد  خوبی  رابطه  ایران  با  اینکه  علت  به  دنیا  االن 
مستقیم با خود ایران رابطه حمل و نقلی ندارد. باید یک هزینه بدهد برود دبی 
کند یا بالعکس. پس ایجاد ارتباطات خوب،  کاال را وارد ایران  مثال و بعد از دبی 
ایجاد زیرساخت های بسیار خوب برای ترانزیت، سهیم کردن کشورهای مقصد در 
تاسیسات زیربنایی. مثال با دولت افغانستان صحبت شود قسمتی از بندر چابهار 
را قرارداد ببندند و همچنین دولت ترکمنستان می توان قرارداد بست که بخشی از 

چابهار را در اختیار خود بگیرد.

از دستاوردهای دوره مدیریتی آن زمان در ارتباط با دریای خزر و بنادر  �
شمالی نیز توضیح دهید. 

باید بدانید که اولین کشتی ایرانی در دوران ما آمد، در دریای خزر هیچ کشتی ایرانی 
که آقای تساخ در روسیه  کشتی ها روسی بودند، در آن زمان  وجود نداشت. تمام 
معاون وزیر حمل و نقل بود، من هم معاون وزیر حمل و نقل بودم، ما به ایشان 
گفتیم همان طور که واقف هستید 90 درصد از کاالهایی که در دریای خزر درحال تردد 
کشتی بیاورم از  که من یک  هست برای ایران است، از این رو باید به ما اجازه دهید 
ولگادن و از دریای خزر با پرچم ایران حرکت دهم تا ما هم از این طریق کاال وارد کنیم. 
من در آن زمان نماینده حمل و نقل ایران بودم در برابر روسیه. من در این کمیسیون 
کاال را از دریای خزر می برم و این برای  کار را نکنید، من  گر این  گفتم شما ا مشترک 
من مشکلی ندارد . و این ده درصد را یا از خشکی حرکت می دهم و یا از جنوب و تمام 
شقوق مختلف حمل و نقل را با روسیه قطع می کنم. گفتند نه امکان ندارد، و اصال 
کنم. بعد آمدم با مهندس ترکان هماهنگ  کار را عملی  که من این  فکر نمی کردند 
کردم.  گرفتم. سپس راه آهن، هواپیما و کشتی را قطع  کردم  و موافقت ایشان را نیز 

هنوز فروپاشی شوروی صورت نگرفته بود و همه این ها یکپارچه بود، تردد کاالها که 
قطع شد کل کشتی ها بیکار شدند. بعد در  جلسات بعدی کمیسیون، شرایط ما را 
پذیرفتند. من در همین حین با هماهنگی شرکت کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران 
کشتی را از  کشتی را به بلغارستان داده بودم. لذا فورا این سه  سفارش ساخت سه 
کنند. اما چون خالف قانون اساسی  که با پرچم ایران تردد  دریای خزر حرکت دادم 
آنها بود، مجبور شدند که تردد کشتی با پرچم خارجی را بپذیرند و ما از رودخانه های 
کشتی ایرانی در دریای خزر  کلی  ولگا آمدیم در دریای خزر و افتتاح شد. االن هم 
کشور افغانستان و ترکمنستان  کردن بندر چابهار الزم است با  است. برای فعال تر 
موافقت نامه منعقد کنیم که در بخشی از بندر چابهار استفاده کنند، پس این امکان 
را فراهم کنیم که کشورهای دیگر نیز در استفاده از آن سهیم شوند. ما با درصدی که 
به این کشورها امکان می دهیم تا از این بندر کاال وارد کنند و این یعنی بازده خوب 
و بدون هیچ گونه افزایش هزینه برای خودمان درآمد ایجاد می کنیم. این حرکت 
اشتغال ایجاد می کند. پس این گونه می توان نتیجه گرفت که سهیم کردن کشورهای 
ترانزیتی در زیرساخت ها از مهمترین اقدامات خواهد بود که با عملیاتی شدن آن به 
نقطه بسیار خوب و ایده الی خواهیم رسید؛ به اعتقاد بنده خرمشهر می تواند با عراق 

مشارکت کند، همین طور با بندر امام و یا بوشهر با قطر سیستر پورت شود.

ما در آن زمان خیلی زحمت کشیدیم تا امیرآباد را راه اندازی کردیم. اما متاسفانه از 
آن استفاده نمی شود. در آن زمان من کلی هزینه کردم  که بندر امیرآباد به راه آهن 
که  تجهیز شود. امیرآباد می تواند بندر عباس آینده ایران شود؛ شما االن ببینید 
کنون  کدام بندر در شمال است که به راه آهن متصل است؛ فقط امیرآباد است..ا

بندر امیرآباد راه آهن دارد اما هیچ گونه کاالیی توسط راه آهن جابه جا نمی شود. 

تئوری من این بود که در زمین های پشتیبانی امیرآباد یک پاالیشگاه کوچک بنزین 
درست کنیم که نفت ارزان ترکمنستان را به این پاالیشگاه بیاوریم و تبدیل کنیم به 
بنزین و از این طریق بنزین تمام خطه  شمال را تامین کنیم. درصورتی که شما نفت 
گران جنوب را به بنزین تبدیل می کنید و با قیمت و هزینه باال به شمال می فرستید. 
حمل و نقل در امیرآباد به لحاظ برخورداری از راه آهن بهتر است، از طرف دیگر به 
دلیل جاده دسترسی یعنی فیروزکوه باز هم نسبت به چالوس و هراز که دایما ترافیک 
کنون تمام سیاست ها در امیرآباد عملی است، چرا  دارد و شلوغ است ارجح تر است. ا
اجرا نمی شود؟! هیچ محدودیتی در اطراف امیرآباد وجود ندارد و پتانسیل این کار را 

دارد که به بندر عباس آینده تبدیل شود.

از اینکه وقت ارزشمند خودتان را در اختیار ماهنامه و خوانندگان آن قرار  �
دادید صمیمانه سپاسگزارم. 

رسالت  و  فرهنگی  رسالت  بندرودریا  مجله  باید  سپاسگزارم.  شما  از  نیز  من 
که این مجله در دست خیلی از  سخنگویی داشته باشد؛ امیدوارم روزی برسد 
که من می توانم بگویم فرهنگ دریایی جا افتاده  ایرانی ها باشد؛ آن هنگام است 
کنارش یه مجله بندر  است. یعنی به جای اینکه یه روزنامه بری داشته باشم؛ در 

و دریا نیز داشته باشم.  



مرجع Administration به چه معناست.
به  کنیم  جستجو  را   Administration واژه  لغوی  معنای  فارسی  به  انگلیسی  نامه های  فرهنگ  در  گر  ا
که تقریبا در یک طیف معنایی قرار دارند، مانند: یک تشکل دولتی با ماموریت  معادل هایی بر می خوریم 
مدیریتی و اجرایی، اداره یک دولت و یا یک موسسه و نهاد بزرگ عام المنفعهPublic administration  شاخه 
که یک سازمان را  اجرایی یک دولت، مدیریت امور یک سازمان، اجرای وظایف حکومتی مجموعه افرادی 
اداره می کنند، همه این ها از جمله معانی متنوع واژه Administration است. البته دربرخی ممالک و از جمله 
که برای  ایاالت متحده آمریکا، از این واژه به جای واژه"دولت" به معنای "قوه مجریه" نیز استفاده و یا آن 
که به" ناسا" NASA شهرت دارد از واژه  سرنام برخی سازمان های دولتی و از جمله سازمان فضایی آمریکا 
.) National Aeronautics and Space Administration( به جای سازمان استفاده می گردد  Administration

تاریخچه تشكیل مرجع دریایی  Maritime Administration  در جهان
کسب اقتدار نظامی در دریاها و رونق فعالیت های اقتصادی دو عامل مهم و اثرگذار در شکل گیری  از دیرباز، 
کشورهای دارای مرزهای آبی بوده است. دوران حمورابی در 18 قرن قبل از میالد مسیح  مرجع دریایی در 
کنین منطقه ای  که برای نخستین بار پدید آمد. هر چند فنیقیان )سا شاهد وضع قوانین خاص دریایی بود 
کارتاژها )قومی جنگ جو در منطقه شمال  باستانی در مغرب آسیا و در نقطه نهایی مشرق دریای مدیترانه(و 
که در دوران قبل از میالد از مهمترین دشمنان امپراتوری روم به شمار می آمدند( دریانوردانی متبحر  آفریقا 
غیرنظامی  دریانوردی  با  مرتبط  قوانین  خصوص  در  استنادی  قابل  مدارک  دوران  آن  از  مع االسف،  بودند 
دوران  از  و  هستند  معروف  بازرگان  و  دوست  دریا  مردمانی  به  که  یونانیان  درعوض،  نمی باشد؛  دست  در 
قبل از تاریخ به فعالیت های بازرگانی از طریق دریا مشغول بودند از خود مستنداتی مبنی بر وضع قوانین 
که هرچند می توان آنها را به نوعی قوانین دریانوردی  گذاشته اند  دریانوردی در دوران قبل از میالد بر جا 
مرجع  عنوان  تحت  تشکلی  وجود  اصوال  یا  و  فعالیت  نحوه  بر  دال  مستندی  و  مثبته  مدارک  اما  دانست 

دریایی نمی باشد.

یایی یک تشکل حاكمیتی  مرجع در

Maritime Administration

حمید اعتضادی
رئیس اداره امنیت دریانوردی سازمان بنادر و دریانوردی

حقیقاتی
ماهنامه علمی، ت
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 Consolato del دریانوردی  قانون  عنوان  تحت  که  قوانینی  مجموعه  البته 
شد  مدون  یکپارچه  به صورت  و  جمع آوری  ایتالیا  در  وسطی  قرون  در   Mare
کثر دولت ها برای مراجع دریایی  کنون ا که ا دارای برخی وظایف و تکالیفی بود 
کشتی، تعیین  کاپیتان  خود قائلند. احصا وظایف و مسئولیت های مالک و 
نجات  آن،  تجهیزات  و  کشتی  به  نسبت  مالکیت  نوع  دریانوردان،  دستمزد 

خ گذاری حمل بار و... از جمله این موارد می باشد. انسان از دریا، نر

مع الوصف، بیمه کشتی ها که می تواند گامی در شکل گیری مرجع دریایی تصور 
شود در یونان به سال 1792 اتفاق افتاد. یونانی ها یکی از معدود ملت هایی 
عنوان  تحت  مستقل  وزارت خانه  یک  خود  دریانوردی  امور  برای  که  هستند 
کابینه ایجاد نموده اند. دفتر ثبت شناورهای این  "وزارت بازرگانی دریایی" در 
گرفت، در واقع شروع فعالیت رسمی مرجع  که در سال 1919 رسما شکل  کشور 
موسسه  فعالیت  گسترش  ادامه  در  که  می شود  محسوب  کشور  این  دریایی 
به  پای  بود،  کرده  آغاز  خودرا  فعالیت   1870 سال  در  که  کشور  آن  رده بندی 

عرصه وجود نهاد.

از  برخی  در  وسطی  قرون  در  که  است   ضروری  موضوع  این  به  اشاره  البته 
کشورهای اروپایی و از جمله در آلمان و فرانسه آن زمان اقداماتی برای وضع 
قوانین دریانوردی که به نوعی وظایفی را برای متولیان نظارت بر امر دریانوردی 
قوانین  نخستین  نطفه های  و  پذیرفت  صورت  می نمود،  مشخص  بازرگانی 
مدون دریانوردی غیر نظامی بسته شد. تبیین این وظایف و مسئولیت ها از 
به تدریج  و  گرفت  خود  به  منسجم تری  و  جدی  شکلی  شانزدهم  قرن  اوایل 
دریایی  مراجع  نخستین  هسته های  حکم  در  که  دریایی  محلی  تشکل های 
و جزیره  ای حوضچه  کوچک  کشورهای  و  در جزایر  بودند،  بعد  در سنه های 
کارائیب، با انگیزه اقتصادی پدید آمدند. آنها در ازای دریافت مبالغی از  دریای 
کشتی بابت ورود به بندر و تخصیص اسکله برای پهلودهی  کاپیتان و یا مالک 
کار برای شناورها حضور خودرا در عرصه دریانوردی  و همچنین تامین نیروی 

اعالم نمودند. 

سال  در  بنادر  سازمان  رسمی  تشکیل  چند  هر  ایران،  اسالمی  جمهوری  در 
به خود  قانونی  جنبه  و  یافت  عینیت  میالدی(   1960( هجری شمسی   1339
مرجع  کمیت  حا اعمال  برای  قانونی  سند  اولین  تنظیم  سابقه  اما  گرفت، 
به ذکر  الزم  البته  می گردد.  باز  قبل  سال   200 حدود  به  کشورمان  دریایی 
کار دریایی به  کشور در حوزه آلودگی و در حوزه نیروی  که مرجع رسمی  است 
کار، تعاون و رفاه اجتماعی می باشد  ترتیب با سازمان محیط زیست و وزارت 
و  نشست ها  در  کشور  دریایی  مرجع  به عنوان  بنادر  سازمان  نمایندگان  و 
اجالس های بین المللی به همراه نمایندگان دو تشکل دولتی یاد شده همواره 

حضور دارند. 

تشکیل نخستین مرجع دریایی در ایاالت متحده آمریکا به سال های نخستین 
قالب  و  شکل  در  دریایی  مرجع  تشکیل  چند  هر  می گردد.  باز  بیستم  قرن 
امروزی آن در سال 1950 و در دوران ریاست جمهوری "ترومن"چهره قانونی به 
کشتیرانی در سال 1916 سنگ بنای  گرفت، اما تصویب الیحه مربوط به  خود 
صنعت  در  موجود  مدارک  بر اساس  شد.  آمریکا  دولت  دریایی  مرجع  فعالیت 
که تحت نظر امپراتوری بریتانیا قرار داشت در سال  دریانوردی، دولت برمودا 
کشتیرانی غیرنظامی  1789 یعنی حدود  225 سال قبل برای امورات مربوط به 
نیز  آلمان  در  دریایی  مرجع  تشکیل  سابقه  است.  بوده  دریایی  مرجع  دارای 
باز  کشور  آن  آهنین  صدراعظم  بیسمارک  حکومت  دوران  در   1868 سال  به 
می گردد. در انگلستان  قرن هفدهم نیز تالش شد تا با به ثبت رساندن تمامی 
کار دریایی برای استفاده  دریانوردان در واقع بانکی اطالعاتی از تمامی نیروی 
نضج  بریتانیا  دریایی  مرجع  ترتیب  به این  و  ایجاد  سلطنتی  دریایی  نیروی 
گردید و تا پیش از سال 1835 تحقق  گرفت. اما، این مهم با شکست مواجه 
نیافت. در جدول ذیل به اختصار به سال آغاز رسمی فعالیت برخی از مراجع 

کشورهای مختلف اشاره شده است:  دریایی در 

سال تاسیس، شروع فعالیت و یا  آخرین تغییر ساختاری مراجع دریایی برخی از کشورها

سال شروع فعالیت رسمی مرجع دریایی

1789 برمودا 1

1835 بریتانیا 2

1868 آلمان  3

حدود 1905 ایسلند 4

1913 روسیه  5

1914 کانادا 6

1919 یونان 7

1930 کستان پا 8

1948 لیبریا 9

1950 آمریکا 10

1960 ج.ا.ایران 11

1990 استرالیا 12

1994 گرانادا 13

1997 جبل الطارق 14

1998 چین 15

2000 سیرالئون  16

2001 برزیل  17

2002 غنا 18

2006 جمهوری آذربایجان 19

مفهوم عمومی و ماهیت مرجع دریایی
دارد  سروکار  دریا  با  نوعی  به  که  ملتی  هر  دریایی،  بخش  اهمیت  به  توجه  با 
اجتماعی،  توسعه  حوزه های  در  خود  مقاصد  پیشبرد  منظور  به  می بایست 
چنین  و  باشد  برخوردار  دریایی  منسجم  و  قانونی  تشکیالت  از  اقتصادی  و 
خوانده  دریایی"   "مرجع  دریایی  ملل  نزد  در  دریانوردی  حوزه  در  دستگاهی 
هر  در  دولتی  تشکل های  و  سازمان ها  مهمترین  از  یکی  واقع  در  که  می شود 
را برای نیل به  کشور محسوب می گردد. این تشکل نقش حیاتی و حساسی 
مطلوب ترین نتیجه در حوزه اقتصاد ملی، ایمنی، امنیت دریانوردی، صیادی 

و محیط زیست دریایی ایفا می نماید. 

خط  و  منویات  اجرای  می توان  را  دریایی  مرجع  خطیر  وظیفه  نخستین 
غیرنظامی  دریانوردی  امنیت  و  ایمنی  حوزه  در  متبوع  دولت  مشی های 
رو  در  رو  خودرا  کمیت"  "حا "و  سازمان   " واژه  دو  با  ما  حوزه  این  در  دانست. 
دولتی  مجموعه  و  تشکل  یک  آن  عام  درتعریف  دریایی  مرجع  می بینیم. 
را بر عهده داشته و با  که حسب قانون مسئولیت ایمنی دریانوردی  می باشد 
از جمله تبعات  ایمنی و اقتصادی دریانوردی و  مدنظر قرار دادن جنبه های 
اجرای  برای  بنیادین  شرایط  ایجاد  ضامن  دریایی  مرجع  آن،  کولوژیک  ا
عملیاتی دریانوردی و حمل و نقل دریایی می باشد . در چنین حالتی، مرجع 
دریایی می بایست دریانوردی ایمن و اثربخش و برآورد تمامی نیازمندی ها و 
ضرورت های جامعه و دریانوردان را نصب العین اهم وظایف و مسئولیت های 

خود قرار دهد.
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که فعالیت های دریانوردی به طور اعم، در زمره موضوعات  با نظر به این مهم 
دریایی  مرجع  هر  وظایف،  این  تحقق  منظور  به  و  می گیرد  قرار  بین المللی 
به عنوان دولت صاحب پرچم و صاحب بندر، می بایست مجموعه قوانین 
کشتی ها، به کارگیری  کشتیرانی، ثبت  کنترل و وضع مقررات  جامعی را برای 
کشتیرانی تبین، مدون و الزم االجرا نماید.  ایمنی  نیروی انسانی دریایی و 
عالوه بر آن، این قوانین می بایست زمینه پدید آوردن یک مرجع دریانوردی 
کارکردهای آن را تعیین و تجویز نماید  توانا و قابلی را فراهم آورده، اهداف و 
که دولت نیز به نوبه خود، می بایست الحاق به مقررات  و این در حالی است 
کنوانسیون های مرتبط برای بهبود ایمنی و امنیت دریانوردی، جلوگیری  و 

از آلودگی و حفاظت از محیط زیست دریایی را مد نظر قرار دهد. 
مهمترین کنوانسیون هایی که عموما برای اهداف مرجع دریایی می بایست 

به عنوان حداقل های الزم و ضروری مدنظر قرار داده شوند عبارت اند از:
1974 SOLAS کنوانسیون بین المللی نجات جان انسان در دریا 1ـ 

و   MARPOL کشتی ها1973  از  ناشی  آلودگی  از  جلوگیری  کنوانسیون  2ـ 
پروتکل الحاقی سال 1978آن

کنوانسیون بین المللی خطوط بارگیری  Load line 1966 و پروتکل آن 3ـ 

و  گواهینامه  صدور  آموزش،  استانداردهای  بین المللی  کنوانسیون  4ـ 
1978 )STCW(نگهبانی دریانوردان

دریا  قانون  مانند  دریانوردی  بین المللی  کنوانسیون های  دیگر  در  البته 
با  مرتبط  موضوعات  برای  دارد  عمومی  و  کلی  جنبه  که   1982  UNCLOS
که محوری ترین  مرجع دریایی،  الزامات دیگری را به خواننده ارائه می هد 
کنترل فعالیت های دریانوردی از منظر دولت صاحب  آنها وظایف مربوط به 
پرچم Flag State، دولت صاحب بندر Port State و یا دولت صاحب ساحل 
از قوانین دریانوردی  با استفاده  این وظایف معموال  Coastal State است. 
صاحب  دولت  وظایف  خصوص  در  نمونه،  به طور  می آید.  در  اجرا  مورد  به 
قانون  در  کشور،  یک  پرچم  تحت  کشتی  فعالیت های  کنترل  برای  پرچم 
که دولت صاحب پرچم می بایست  کلی آمده است  دریا UNCLOS به طور 
کنترل خودرا به لحاظ امور اداری، فنی  کمیت حقوقی و  به طور اثربخش حا
کشتی های تحت پرچم خود اعمال نماید. عالوه بر این، هر  و اجتماعی بر 
کشتی های تحت پرچم را در  دولتی می بایست پرونده و سوابق ثبت تمامی 
کمیت خود بر آنها را در همه جا و در هر  نزد خود مستند سازی نموده و حا

شرایط اعمال نماید. 

که دولت صاحب پرچم می بایست دارای یک تشکیالت  شایان ذکر است 

کمیت  توانمند و مناسب برای مدیریت امور دریانوردی به منظور اعمال حا
کنترل و نظارت بر آن باشد. همین امر نشان دهنده اهمیت برخورداری از  و 
که با دریا  حضور یک مرجع دریایی توانمند و مناسب برای همه مللی است 
و  نمودن  قانون مند  کنترلی،  اقدامات  بتوانند  آن  طریق  از  تا  دارند  سروکار 

تنظیم فعالیت های مختلف و متعدد دریانوردی را محقق سازند.

پروفسور Vanchiswar یکی از اساتید دانشگاه جهانی دریانوردی WMU در 
که: مالمو سوئد معتقد است 

کشور  یک  دریانوردی  فعالیت های  چارچوب  در  دریایی  مرجع  یک  هدف   "
به گونه  ای  تا  حکومت،  یک  برای  آالتی  و  ابزار  نمودن  فراهم  از  است  عبارت 
که در قوانین  که وظایف و نقش هایی را  رضایت مند و اثربخش آن را قادر سازد 
کشتیرانی بازرگانی آن کشور )یا به عبارتی، حقوق ملی دریانوردی( تجسم یافته 
است بر عهده گیرد. این نقش ها و کارکردها می تواند شامل پیاده سازی الزمات 
کنوانسیون های بین المللی دریانوردی، مقررات و تنظیمات  و نیازمندی های 

کشتیرانی بازرگانی دولت ها وجود دارد". که در قوانین  ملی باشد 

با این وصف، می توان مرجع دریایی را یک تشکل و مجموعه اجرایی ملی 
کشتی ها،  ایمنی  از  را حصول اطمینان  که رسالت و مسئولیت آن  دانست 
حفاظت از جان انسان و اموال در دریا و محیط زیست دریایی در انطباق با 
که مرجع دریایی  قوانین و مقررات ملی مرتبط می باشد و به این گونه است 
متبوع  دولت  و  ملی  دریایی  قانون  از  مستقیما  را  خود  کمیت  حا و  اقتدار 
کمیتی و اقتداری)حسب ضرورت(  می گیرد و فعالیت هایش را در راستای حا

پیش می برد.

گزینه های  کشور به لحاظ ساختاری، می تواند با توجه به  مرجع دریایی هر 
کشور  هر  حکومتی  و  سیاسی  سیستم  مالحظات  به  بستگی  که  مختلفی 
دارد و یا با الهام از رویه ها و روال های سنتی تشکیل شود. به عنوان مثال، 
این تشکل می تواند یک دائره و یا اداره  ای در دل یک وزارت خانه باشدو یا 
گردد. متداول ترین وجه این تشکل  یک نمایندگی اجرایی مستقل تعریف 
به خود  هم  را  خاصی  توجه  و  است  رفته  به کار  کشورها  از  بسیاری  در  که 
کمیت قانونی در درون یک  جلب نموده، ایجاد اداره  ای با برخوداری از حا
که در آن حالت، مرجع دریایی از اختیارات خودمختاری  وزارت خانه است 
خط  که  عامل(  )هیئت  مدیره  ای  هیئت  توسط  و  بوده  برخوردار  بیشتری 

کنترل می گردد.  کاری را تبیین و تنظیم می کند  مشی ها و روال های 

چنین مرجع دریایی می تواند خودکفا بوده و یا از حمایت دولتی و خدمات 

در جمهوری اسالمی ایران، هر چند 
تشکیل رسمی سازمان بنادر در سال
1339 هجری شمسی ( 1960 میالدی) 

عینیت یافت و جنبه قانونی به خود
گرفت، اما سابقه تنظیم اولین سند 

قانونی برای اعمال حا كمیت مرجع
دریایی كشورمان به حدود 200 سال 

قبل باز م یگردد.
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عمومی به گونه  ای برخوردار باشد که موجب محدود کردن حیطه فعالیت آن 
نشود. البته به نظر می رسد فرآیند تصمیم گیری در این حالت آسان تر باشد. 
کشور سیرالئون در  یک نمونه دیگر از نحوه تشکیل مرجع دریایی می توان به 
که در سال  کشور بر اساس قانونی  قاره آفریقا اشاره نمود. مرجع دریایی این 
گردید به عنوان یک سازمان و  کشور تصویب و الزم االجرا  2000 در مجلس آن 
که در راس آن، هیئت  گرفت  تشکل خودمختار در عرصه دریانوردی شکل 
مدیره  ای متشکل از وزرای حمل و نقل، شیالت و منابع دریایی، سازمان 
کشور بوده و سیاست گذاری و نظارت بر عملکرد مرجع  گمرک و رییس بنادر 

دریایی را بر عهده دارد. 

که  نمود  مالحظه  می توان  بریتانیا  در  را  دریایی  مرجع  دیگر  نمونه 
مسئولیت ها و وظایف مرتبط با امور دریانوردی غیر نظامی میان سه شاخه 
دولتی به نوعی تقسیم شده است. وزارت حمل و نقل، شاخه بررسی سوانح 
گارد ساحلی )MCA(. مع الوصف، خطوط اصلی  دریایی )MAIB( و نیروی 
کشور  کاری در حوزه دریانوردی را وزارت حمل و نقل آن  و خط مشی های 

تعریف و تبیین و ابالغ می نماید. 

کشورها  به 80 درصد مراجع دریایی  قریب  که  آن است  از  کی  بررسی ها حا
که عموما وزارت حمل و نقل می باشد  زیر مجموعه یک وزارت خانه هستند 
آژانس  یا  و  سازمان  یک  هیبت  در  که  دارد  وجود  دریایی  مراجع  معدود  و 
می توان  باالخره  و  می باشند  عضو  متبوع  کشور  دولت  هیئت  در  مستقل 
هستند؛  وزارت خانه  یک  راسا  خود  که  داشت  اشاره  دریایی  ای  مراجع  به 
کشتیرانی"  و  بنادر  "وزارت  عنوان  تحت  که  کستان  پا کشور  دریایی  مرجع 
از  گرفته و همچنین "جزایر فارو"، "جبل الطارق"، "مصر" و "کرواسی"  شکل 
که در سطور قبل به  این دست مراجع دریایی به شمار می آیند. همان گونه 
جهان  در  دریایی  کشورهای  پرسابقه ترین  از  یکی  که  یونان  شد  اشاره  آن 
اختصاصی  خانه  وزارت  یک  خود  دریانوردی  امر  برای  می شود  محسوب 
کثر  ا بر آن در  بازرگانی دریایی" تاسیس نموده و عالوه  تحت عنوان "وزارت 
که بنادر مشهور و معظم جهان در آنها قرار دارند دارای "وابسته  کشورهایی 

کشورها می باشد. دریایی" در سفارتخانه یونان در آن 

کی از آن است  بررسی قریب به 50 مرجع دریایی کشورها  )جدول ضمیمه(حا
کشورهایی  گروه از  کشورهای مختلف و به ویژه در آن  کثر این مراجع  در  که ا
که سهم بیشتری در حمل و نقل دریایی دارند تعریف مسئولیت های قانونی 
خود را با عباراتی مانند »بهبود و تقویت سیستم حمل و نقل دریایی برای 
کشور و  برآورده نمودن نیازمندی های اقتصادی، محیط زیستی و امنیتی 
از  کشور و حصول اطمینان  بالقوه بخش دریایی  توان  از  بهینه  یا استفاده 

دریایی  بخش  فعالیت های  و  برنامه ها  اصلی  ذی نفع  ملی  اقتصاد  که  این 
نشان دهنده  امر  این  و  می برند  پایان  به  یا  و  نموده  شروع  می باشد"  کشور 
کشور و نقش خطیر مرجع دریایی در ارتقا آن شرایط  میزان اهمیت اقتصاد 

می باشد. 
وظایف و مسئولیت های مرجع دریایی

کشور همانند همتای بین المللی خود یعنی "سازمان  مرجع دریایی در هر 
بین المللی دریانوردی" می بایست به عنوان یک "آژانس  تخصصی"با هدف و 
ماموریت اصلی " انتظام بخشیدن به ابعاد فنی  دریانوردی و ایمنی بازرگانی 

کشور متبوع خود دیده شود. دریایی" در 

کشتیرانی و دیگر  کنترل  کلی در  هر مرجع دریایی می تواند با توجه به وظایف 
کاری  فعالیت های دریانوردی، نقش ها و مسئولیت های متعددی را در دو بعد 
پذیرا باشد؛ از جمله می توان به وظایف و مسئولیت هایی که قوانین هرکشوری 
بر عهده مرجع دریایی قرار می دهد اشاره داشت و در بعد دیگر، الزامات قانونی و 
که مرجع دریایی به لحاظ تعاهد دولت متبوع ملزم می باشد  بین المللی است 
در اجرا و پیاده سازی آنها اقدام الزم را معمول دارد؛ اما، در هر دو صورت مرجع 
دریایی می بایست برای نیل به اهداف خود  از روش ها و تکنیک های مدیریتی 
و از جمله از "مدیریت بر مبنای هدف"، "برنامه ریزی عقالیی" و "مدیریت دولتی 

نوین" در بافت فعالیت های دریانوردی خود به نحو احسن سود برد.

به  قریب  کثر  ا داخلی  مقررات  و  قوانین  حوزه  در  می دهد  نشان  بررسی ها 
اتفاق مراجع دریایی در خصوص بسیاری از مقررات و قوانین مواضع مشترک 
کشور، در برخی حوزه ها دارای  دارند؛ اما بنا به شرایط جغرافیایی- اقلیمی 
که الزاما در شمار وظایف دیگر مراجع  مسئولیت های خاص و ویژه  ای هستند 
کشور ایتالیا اشاره  دریایی نبوده و عمومیت ندارد. به طور مثال می توان به 
کشور را در زمره مسئولیت های  که برقراری ارتباط دریایی با جزایر آن  نمود 
که  کشور چین، مرجع دریایی  کشور قرار داده است و یا در  مرجع دریایی آن 
گردید عالوه بر وظایف  در سال 2008 از تلفیق دو نهاد دریایی و بندری تشکیل 
کشورها دارد مدیریت اجرایی بنادر را نیز  که همانند دیگر  و مسئولیت هایی 
که سازمان  کشورمان است  گرفته است و این امر تا حدودی شبیه  بر عهده 
بنادر و دریانوردی در مقام مرجع دریایی جمهوری اسالمی ایران راهبری و 
کشور را بر عهده دارد و این  کلیدی غیر نفتی  مدیریت چندین بندر معظم و 
کشورهای اروپایی  که در سیاهه ماموریت ها و مسئولیت های  در حالی است 
را  بندری  تسهیالت  مدیریت  و  راهبری  نمی توان  شمالی،  اروپای  به ویژه  و 
کشورهای عضو  در زمره مسئولیت ها و ماموریت های قانونی مراجع دریایی 

اتحادیه اروپا دانست. 
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یک مورد خاص: در شرح وظایف و مسئولیت های مرجع دریایی نروژ نیز عبارتی 
آمده که شاید برای بسیاری از دیگر مراجع  دریایی عجیب و نامانوس بنماید و آنهم 
که با توجه به شرایط  " مدیریت طرح  بازپرداخت مالیات به دریانوردان" می باشد 
که دولت حسب قانون متقبل شده است،  کشور و تعهداتی  اقتصادی و سیاسی 
موضوع بازپرداخت مالیات اخذ شده از دریانوردان در شمار وظایفی است که مرجع 
دریایی دولت نروژ می بایست پیگیر آن باشد. در همین ارتباط می توان به برخی از 
که در نزد دیگر دولت ها عمومیت  وظایف مرجع دریایی دولت آلمان اشاره داشت 
زیر دریایی  کابل کشی  و  لوله کشی  ندارد." تصویب فعالیت های فراساحلی مانند 
)تحت البحری( از جمله این مسئولیت ها  است. همچنین می توان به مقررات مربوط 
که  کنیم  کشور خودمان اشاره  به پرداخت وجوه اداره شده برای  ساخت شناور در 
قرابت زیادی با یکی از وظایف مرجع دریایی آلمان BSH مبنی بر حمایت مالی از 

کشتی سازی ها و تاسیسات دریایی و .. دارد.

برخی از کشورها نیز دارای 2 و یا حتی 3 مرجع دریایی هستند که حسب تعاریف قانونی 
گانه در حوزه های مختلف دریایی هستند. کشور  دارای وظایف و مسئولیت های جدا
آلمان که در حوزه دریانوردی سابقه  ای طوالنی داشته و تعیین مرجع دریایی در آن 
کشور به حدود  سال 1860 بازمی گردد، در حال حاضر دارای دو تشکل دریایی قانونی 
تحت عنوان BSH و DS  در زیر مجموعه سازمان آبراه ها و کشتیرانی بوده که مشترکا 
نقش مرجع دریایی را، هر یک در بخشی از حوزه دریانوردی ایفا می کنند. تشکیالت 
کوچک دیگری نیز تحت عنوان BSU )دفتر فدرال سوانح دریایی( در کنار این مرجع 
دریایی قرار دارد که در حوزه بررسی حوادث و  سوانح دریایی مشارکت می نماید.  در 
کشور کانادا نیز وظایف و مسئولیت های مرجع دریایی به دو قسمت تقسیم شده و 
"وزارت حمل و نقل" و "وزارت شیالت و اقیانوس ها" حسب قانون، هرکدام مجری 
بخشی از این وظایف تعیین شده اند. در ایتالیا نیز مسئولیت و وظایف مرجع دریایی 
میان دو وزارت خانه "امور زیربنایی و حمل و نقل" و وزارت خانه "محیط زیست، قلمرو 

سرزمینی و حفاظت دریایی" تقسیم شده است.

که به تنهایی تمامی   عالوه بر مورد فوق الذکر، مراجع رسمی دریایی وجود دارند 
مسئولیت ها و وظایف دریایی کشور متبوع را بر  عهده دارند و مضاف بر آن، به عنوان 
یک نیروی نظامی نیز عمل می کنند. گارد ساحلی ایاالت متحده آمریکا از جمله این 
کشور محسوب می شود  که نه فقط نیروی پنجم نظامی آن  تشکل دریایی است 
کشتی ها، جستجو و نجات و حتی مبارزه و  بلکه، وظایف مربوط به بازرسی ایمنی 

مقابله با آلودگی نفتی در دریا را نیز انجام می دهد.

کثر قریب به اتفاق  کلیدی ترین نقش ها و مسئولیت های ا مع الوصف، مهمترین و 
کشورهای عضو  آیمو را  می توان در  چند بند ذیل خالصه و دسته  مراجع دریایی 

بندی  نمود:

ـ ثبت کشتی های تحت پرچم و مشخصات دریانوردان 1
 Registration of Ships and seafarers
که مهمترین و اصلی ترین ویژگی و شاخصه مرجع  به جرات می توان اذعان داشت 
دریایی هرکشور، ثبت کشتی های تحت پرچم می باشد. هر مرجع دریایی می بایست 
کشتی های تحت پرچم خود را به ثبت رسانده و مشخصات و اسامی آنها را ضبط 
و ثبت نماید. عالوه بر این، می بایست بر طبق قوانین ملی دریانوردی، به ثبت 

مشحصات و اسامی دریانوردان نیز اقدام کند.

2ـ صدور گواهینامه برای دریانوردان
 Certification of Seafarers
کشتی  روی  بر  که  دریانوردانی  کند  اطمینان  حصول  می بایست  دریایی  مرجع 
گواهینامه های متناسب با رده و درجه بوده  تحت پرچم هستند دارای مدارک و 
صدور  آموزشی،  استاندارد های  بین المللی  کنوانسیون  با  منطبق  می بایست  و 

گواهینامه و نگهبانی دریانوردان) STCW( 1978 و اصالحات متعاقب آن باشد. 

فنی،  صالحیت های  تعیین  برای  استانداردها  از  مجموعه ای  کنوانسیون  این 
جسمانی و روانی فرماندهان، افسران و دیگر خدمه کشتی های بازرگانی می باشد و 
کنوانسیون می بایست از طریق مرجع دریایی خود سیستم  هر دولت متعاهد این 
گواهینامه و آموزش دریانوردان خود به کار  کیفیت اطمینان بخشی را  برای صدور 
بندد و اطمینان حاصل کند که آنها در انطباق با استانداردهای بین المللی هستند. 

3ـ بازرسی ایمنی و فنی کشتی
PSC  Ship Surveys / inspections &
کشتی های تحت  ایمنی  بازرسی  برنامه  کشور وظیفه هدایت  دریایی هر  مرجع 
پرچم خود )Survey( و کشتی های خارجی )Inspection( را که به بنادر آن کشور وارد 
می شوند بر عهده دارد. هدف از انجام بازرسی ها، حصول اطمینان از این امر است که 
کشتی ها در انطباق با الزامات و مقررات تمامی کنوانسیون های بین المللی مرتبط با 

ایمنی دریانوردی و حفاظت محیط زیست دریایی هستند.

گواهینامه مربوطه را حسب  غالبا، مراجع دریایی اجرای بازرسی ها و مراحل صدور 
مورد به موسسات رده بندی تفویض می کنند اما، این مراجع دریایی کشورها هستند 
کشتی های تحت پرچم خود و  که در هر حال می بایست نسبت به شرایط ایمنی 

کشتی هایی که با پرچم خارجی به بنادر آن کشور وارد می شوند پاسخگو باشند. 

4ـ بررسی سوانح دریایی
 Maritime Casualty Investigation
که منجر به بروز صدمات و لطمات جانی و  در صورت بروز حوادث و سوانح دریایی 
کشور می بایست  همچنین آسیب رسیدن جدی به شناورها شود، مرجع دریایی 
حضور فعالی در بررسی و یا نظارت جدی بر فرایند تحقیق پیرامون سانحه دریایی 
حادث شده داشته باشد و در تعامل و رایزنی با دولت، حسب ضرورت،  اقدامات 
مقتضی را برای حصول اطمینان از حفاظت جان انسان، اموال و دارایی های آنها و 

محیط زیست دریایی به عمل آورد. 

بدیهی است اقدامات مرجع دریایی به عنوان نماینده دولت صاحب پرچم و در جهت 
عالئق و منافع مشترک دریانوردی با سازمان های بین المللی و دیگر نمایندگی ها و 
تشکل های منتخب دولت های خارجی که دارای منافع مشترکی هستند، موجب 
ایجاد همکاری با سازمان های بین المللی برای ارتقا ایمنی و امنیت انسان ها و اموال 

آنان در دریا و همچنین حفاظت از محیط زیست دریایی خواهد شد.

5ـ تهیه پیش نویس قوانین دریایی و تالش برای قانونی نمودن  آن از طریق قوه مقننه 
کشور متبوع و جرح و تعدیل و اصالح و به روز رسانی قوانین و مقررات جاری و تالش 
برای انطباق آنها با مفاد کنوانسیون ها و پروتکل های بین المللی تعهد شده و نظارت 

بر حسن اجرای آنها.

6ـ ارائه خدمات برای حفظ و نگهداری  آبراه ها و کانال های دسترسی، نصب، تعمیر و 
نگهداری وسائل کمک ناوبری، چراغ ها و عالئم دریایی

7ـ تعیین سطح خطر امنیتی در کشتی های تحت پرچم و بنادر تحت حاکمیت
      MARSEC Level

8ـ همکاری و تعامل
Co-operation

و  انسان ها  امنیت  و  ایمنی  سطح  ارتقا  منظور  به  می بایست  دریایی  مرجع 
جان و اموال آنان در دریا با تمام نمایندگی هاو موسسات  دولتی و خصوصی 
همکاری و تعامل الزم را مبذول دارد. ایجاد شرکت های خصوصی و تعاونی ها 
آژانس ها و نمایندگی ها مانند راهبران بندری و  با دیگر  آنها  ارتباط  و برقراری 
که دارای منافع مشترک  و نجات  واحدهای حفظ محیط زیست و جستجو 
که انتظار می رود مرجع دریایی دولت های  می باشند از جمله اقداماتی است 

عضو آیمو به مورد اجرا درآورند. 

9ـ فعالیت های بین المللی
 International  activities
منطقه ای  اجالس های  همایش ها،  در  دریایی  مرجع  اثرگذار  و  فعال  شرکت 
و  جلسات  آنها  راس  در  که  دریانوردی  امنیت  و  ایمنی  حوزه  در  بین المللی  و 
کارشناسانه مربوط به سازمان بین المللی دریانوردی  نشست های نخصصی و 
و  توافقنامه ها  همچنین  و  دارد  قرار  آن  متعدد  و  مختلف  سطوح  در   IMO
که  می شود  محسوب  اقداماتی  و  فعالیت ها  زمره  در  ای،  منطقه  پیمان های 
اقبال  آنها  به  بین المللی خود می بایست  فعالیت های  مرجع دریایی در حوزه 
کافی و وافی مبذول دارد. به طور نمونه در جمهوری اسالمی ایران می توان به 
ROPME در حوزه خلیج  به   از جمله  و  قراردادهای منطقه ای  و  توافقنامه ها 
فارس و MOU  اقیانوس هند و دیگر اجالس ها و نشست های مشابه اشاره نمود. 
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شده  واگذار  نقش های  و  مسئولیت ها  میان  مشترک  ویژگی های   خالصه: 
به مراجع دریایی کشورها

 / اجرایی  و در مقام یک تشکل  قانون ملی در حوزه دریانوردی  بر اساس یک  ـ  1
کمیتی شکل گرفته اند. حا

2ـ کنترل و پایش شناورهای نظامی مشمول وظایف و مسئولیت های آن ها نمی شود.

3ـ  الزام به منطبق نمودن قوانین و مقررات بندری و دریایی ملی با الزامات تعهد شده 
بین المللی دارند.

کثر موارد زیر مجموعه وزارت حمل ونقل کشور متبوع قرار دارند. 4ـ در ا

5ـ ایمنی دریانوردی و حفظ محیط زیست دریایی در راس وظایف و مسئولیت های 
آنها قرار دارد.

که اجرای برخی از وظایف و ماموریت های خود را به موسسات بخش  6ـ مخیرند 
خصوصی و تشکل های مردم نهاد واجد شرایط تفویض نمایند.

وزارت خانه متبوع ملیت مرجع دریایی

وزارت حمل ونقل، نوآوری و فنآوری اتریش 1

وزارت حمل و نقل آذربایجان 2

کارهای عام المنفعه وزارت  اسپانیا 3

وزارت حمل و نقل، پست و ارتباطات کی اسلوا 4

مرجع دریایی مستقل 5 استونی

وزارت حمل و نقل آفریقای جنوبی 6

وزارت حمل و نقل الجزایر  7

وزارت حمل و نقل، ساختمان و شهرسازی  آلمان 8

وزارت حمل و نقل آمریکا 9

وزارت زیر ساختها و حمل و نقل ایتالیا 10

وزارت راه و شهرسازی ایران 11

وزارت حمل و نقل ایرلند 12

وزارت حمل و نقل و ارتباطات ایسلند 13

وزارت حمل و نقل و دبیرخانه بنادر برزیل 14

وزارت توسعه جهانگردی و حمل و نقل برمودا 15

وزارت حمل و نقل بریتانیا 16

وزارت حمل و نقل بلغارستان 17

کشتیرانی وزارت بنادر و  کستان پا 18

کل بازرگانی دریایی اداره  پاناما 19

وزارت حمل و نقل، دریانوردی و ارتباطات ترکیه 20

وزارت امور دریایی جبل الطارق 21

وزارت مالیه، جهانگردی و توسعه کایمن جزایر  22

وزارت شیالت  و امور دریایی جزایر فارو 23

وزارت حمل و نقل جمهوری چک 24

ضمیمه

وزارت خانه متبوع ملیت مرجع دریایی

وزارت حمل و نقل )بزودی زیر 
گارد ساحلی قرار می گیرد(. مجموعه 

چین 25

مرجع دریایی مستقل دانمارک 26

وزارت حمل و نقل روسیه 27

وزارت حمل و نقل ژاپن 28

وزارت حمل و نقل سوئد 29

وزارت حمل و نقل سیرالئون 30

وزارت حمل و نقل و ارتباطات  عمان 31

وزارت حمل و نقل غنا 32

آژانس حمل و نقل  فنالند 33

وزارت ارتباطات و ... قبرس 34

وزارت دریا، حمل و نقل و توسعه کرواسی 35

کمیساریای امور دریایی لوکزامبورگ 36

وزارت حمل و نقل، ساختمان و 
اقتصاد دریانوردی 

لهستان 37

مرکز تجارت دریایی مالتا 39

وزارت حمل و نقل مالزی 40

وزارت حمل و نقل دریایی مصر 41

وزارت تجارت و صنعت نروژ 42

وزارت حمل و نقل ویتنام 43

وزارت حمل و نقل رو سطحی هندوستان 44

وزارت حمل و نقل، اقدامات عام 
المنفعه و مدیریت آب

هلند 45

وزارت تجارت دریایی یونان 46
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ورت بازنگری بر نحوه واگذاری بنادر به بخش خصوصی ضر
نظام اسحاقی

مدیر بندر فریدونكنار

خصوصی سازی  شروع  چگونگی  می شود.  اجرا  متحدالشکل  به صورت  نه  و  است  ساده  فرایندی  نه  خصوصی سازی 
گسترده  ای از مشکالت  متفاوت بوده و دولت ها اهداف مختلفی را از اجرای آن دنبال می کنند و در عین حال، با طیف 
ح های متفاوت نیازمندند. هیچ رویکرد جهانی قابل استفاده  ای برای اجرای موفق  و موانع مواجه اند و به راهبردها وطر
تجربه  از  دهه  چند  گذشت  از  پس  هنوز  مالکیت  تغییر  با  رقابت  ندارد.  و  است  نداشته  وجود  خصوصی سازی  برنامه 
خصوصی سازی در جهان و مباحث جدی مربوط به حدود مالکیت همچنان بحث انگیز هستند. نظریه های اقتصادی 
درباره پیامدهای مالکیت نیز تا حدودی نارسا به نظر می رسند.این نظریه ها عمدتا به ساختار بازار و میزان رقابت پذیری 
کلی آزادسازی و  که خصوصی سازی به طور معمول، جزیی از برنامه  در شرکت ها توجه دارند. بنابر دیدگاه رایج، از آنجائی 
اصالحات برای افزایش رقابت به شمار می رود، با اجرای این برنامه بر میزان رقابت افزوده خواهد شد. حتی برخی موارد 

کارآیی هم، مهمتر است. که بحث رقابت حتی از تغییر مالکیت برای ایجاد سود ناشی از  نشان می دهند 
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کنار  رقابت به معنای ورود آزاد از یکسو و آزادی در شکست از سوی دیگر است از این منظر رفع موانع ورود در 
کلید توسعه پویا و رقابتی بخش خصوصی است این امر در بخش های قابل  گذاری دارایی های موجود،  وا
دادوستد، متضمن تسهیل روش ها و صدور پروانه های موردنیاز برای شروع و ثبت فعالیت های تجاری، حذف 
موانع واردات و تغییر قوانین و مقررات قیمت گذاری است. رقابت به معنای آزادی در شکست نیز هست. از آنجا 
که صدور مجوز تعطیلی و خروج از دایره فعالیت، نشانه روشنی از سو مدیریت به شمار می رود لذا دولت ها به طور 
کراه دارند. تعارض بین مقاومت سرسختانه دولت ها به  کردن فعالیت شرکت های زیانده ا معمول از متوقف 
هرگونه تغییر و تصویر ماهیت فعالیت بخش خصوصی در جهان که نگاه داشتن منافع بلندمدت است دست در 
دست هم داده تا جریان خصوصی سازی از نظر برخی کارشناسان که در آلمان از دهه 1930 و در انگلیس از دهه 
کنون با فرازونشیب های فراوان در کشورهای پیشرفته و صنعتی در حال  1950 ویا دهه 1970 آغاز شده است تا
توسعه روبه رو شود.  به عنوان مثال در انگلیس به نتایج مطلوب پیش بینی شده منجرنگردید ولی اصالحات 
و تغییراتی در این شیوه در استرالیا به نتایج مثبت نسبی رسیدند. همچنین به عنوان مثال می توان بازگشت 
دولت به سیستم بازار را در هدایت بحران 1930 یا بحران 2008 )اخیر( از فراز و نشیب های خصوصی سازی 
کارهای دولت به بخش خصوصی و مشارکت مـردم در  گذاری  نام برد. خصوصی سازی در ایران با هدف وا
کوچکسازی دولت برای  کشوری و خروج دولت از بخش تصدیگری به نقش نظارتی و  فعالیت های مختلف 
کلی اصل 44 قـانـون اسـاسی  آغاز  کاهش هـزینـه هـای زاید و پرداختن به اقدامات اصلی و زیربنایی با اجرای 

گردید.                 

کرد به طوری که   تـاریخ شـروع خصوصی سازی در ایران را می توان از دهه دوم و سوم انقالب قلمداد 
همانند  و  گرفته  قرار  خصوصی سازی  جریان  در  که  بوده  موضوعاتی  از  یکی  جمهوری اسالمی  بنادر 
که  بوده اند.  همان گونه  روبه رو  و موانعی  نواقص  با  انجام شده در جهان  خصوصی سازی های دیگر 
کارشناسان معتقدند به طورکلی بخش خصوصی چه از نظر علم تخصصی و چه از نظر تکنولوژی  کثر  ا
کارهای عمومی و خدماتی نرسیده است بلکه در ابتدای راه  عالوه براینکه به حد بلوغ جهت انجام 
گردیده است و منافع ملی  قراردارد و این سبب به تعویق افتادن بسیاری از برنامه ها و اهداف دولت 
را به نوعی دیرتر به ثمر می رساند. و از طرف دیگر فرهنگ خصوصی سازی در جامعه به طور مطلوب 
کیفیت سعی در  کاهش  ایجاد نگردیده وبعضی ازشرکت های خصوصی با هدف سود و منافع زیاد و 
کنون حس خوبی نسبت به بخش  کثر افراد جامعه، هم ا کارها دارند. در مقابل؛ نه همه بلکه ا انجام 
کوچکترین مشکل ایجاد شده را به بخش  کمتر به آنها دارند و  خصوصی ندارند و اعتماد و اطمینان 

ح ذیل اعالم نمود : که می توان نتیجه حاصله را به شر خصوصی نسبت می دهند 

چه  خصوصی  بخش  به طوركلی   
از نظر علم تخصصی و چه از نظر 
حد  به  براینکه  عالوه  تکنولوژی 
عمومی  كارهای  انجام  جهت  بلوغ 
در  بلکه  است  نرسیده  خدماتی  و 
به  سبب  این  و  قراردارد  راه  ابتدای 
تعویق افتادن بسیاری از برنامه ها و 

اهداف دولت گردیده است
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توجه به سود و منافع مادی به دور از هرگونه احساس مسئولیت نسبت به جامعه 
و اثرات  آن.

عدم پاسخگو بودن به جامعه و صرفا پاسخگویی به هیئت مدیره و اعضای آن 
و سهامداران آن بخش که برحسب کارکرد خود به منافع صاحبان سرمایه خود 
میپردازد. هر چند این روش الگوی مناسبی برای اقتباس بخش دولتی جهت 
پاسخگویی به مردم  و دولت می باشد ولی نسبت به مردم و جامعه مصداق پیدا 

نمی کند.

کنار زدن رقبا باعث ایجاد  میل به رقابت در زمینه اقتصادی بخش خصوصی و 
که به دنبال آن تعادل بازار را به هم خواهد زد و به نوعی  انحصارطلبی می شود 
کسب منافع و فرصت های از دست رفته خواسته های خود را به مردم  جهت 
ایجاد  خدمات،  و  کاال  توزیع  بخش  در  ناهمگونی  )احتکار،  می کند  تحمیل 

بازارسیاه، انحصار، تورم و ...(.

جهانی شدن تجارت و فعالیت بخش خصوصی به صورت واقعی دیگر در کنترل 
دولت خاصی نبوده و در نتیجه هدف آن فعالیت اقتصادی بیشتر در اقصا نقاط 
جهان را شامل شده و نسبت به دولت خاصی تعهد و وابستگی نداشته و در 

کنترل آنها قرار ندارد در نتیجه پاسخگو بودن به یک دولت میسر نخواهد بود.

عدم پذیرش بخش خصوصی درمسائلی که منافع مادی به همراه ندارد، مانند 
که در حوزه  ایجاد امنیت،آموزشوپرورش رایگان، خدمات درمانی و دیگر موارد 
وظایف دولت بوده به لحاظ ماهیت وجودی آن برای بخش خصوصی مقرون 

به صرفه نمی باشد.

که مورد تصویب مجلس  براساس قانون تاسیس سازمان بنادر و دریانوردی 
قانون گذار قرار گرفته است، ماموریت و رسالت سازمان بنادر در کشور تعیین شده 
کمیت  است و در این قانون حدود و حیطه فعالیت و عمل آن را در اعمال حا
دولت بیان میدارد. باعنایت به وظایف سازمان بنادرودریانوردی که از طریق بنادر 
به اجرا درمی آید بخش اعظم این وظایف با درنظر گرفتن منافع ملی و تعهدات 
گر  گذاری به بخش خصوصی را ندارد و از طرف دیگر حتی ا بین المللی قابلیت وا
گردد به  گذاری این مسئولیت به بخش خصوصی از سوی قانون گذار وضع  وا
جهت عدم منافع مادی و توجیه اقتصادی مورد پذیرش بخش خصوصی واقع 
نمی گردد. بنابراین با درنظر گرفتن این واقعیت، در بنادری که به عنوان مرز مجاز 
کمیتی  دریایی از سوی دولت شناخته می شوند حضور نیروهای دولتی و حا
گر بندر توسط بخش خصوصی احداث شود( و  ضروری و بدیهی است )حتی ا
گذاری و ورود بخش  تنها بخش خاصی از خدمات بندری و دریایی قابلیت وا

خصوصی دارد که می تواند منطبق با اجرای اصل 44 عمل گردد.

استفاده از توان و ظرفیت بخش خصوصی و هدف قراردادن آن در این حوزه ها 
کارشناسان  بسیار انتخاب خوب و خردمندانه ای است و مورد قبول تمامی 
و متخصصان ذیربط می باشد. موضوع موردنظر تغییر یا به نوعی بازنگری در 
گذاری این حوزه ها به بخش خصوصی می باشد. نکات بسیارمهم  چگونگی وا
دراین رابطه، درنظر گرفتن تفاوت های موجود کشورهای جهان می باشد چون 
هرکشوری دارای سیستم اقتصادی ،سیاسی ،قوانین ومقرات ،پیشینه تاریخی، 
نوع وحدود مالکیت خصوصی،شرایط اجتماعی ،بافت فرهنگی ،مذهبی وارزشی 
خاص خودش می باشدوتجویز یك الگو برای کلیه کشورهاصحیح نخواهد بود و 

عمال نیز این موضوع به اثبات رسیده است.

پس کرانه  کل  گذاری  )وا کنونی  روش  موجود،  تجارب  و  شواهد  به  عنایت  با 
که  بندر به بخش خصوصی(به دالیل ذیل نتایج و اثرات مثبت و موردانتظار را 

تامین کننده منافع سازمانی و ملی باشد همراه نداشته است:

احداث  مانند  جانبی  هـزینـه هـای  به دلیل  سرمایه گذاری  ریسک  بودن  باال 
ساختمان های عمومی و راه های دسترسی و .....

از دست دادن قدرت اجرایی و فنی در بحران های اقتصادی مانند تورم-تحریم و ...

نداشتن تجربه و تخصص در چندین بخش بندری

که  عدم آشنایی و نپذیرفتن مسئولیت های ناشی از فعالیت در زمینه هایی 
کمیتی درارتباط میباشند  به طورقانونی ومقرراتی باامورحا

و  وسعت  لحاظ  به  بندری  پروژه های  اجرای  در  اقتصادی  و  فنی  توان  عدم 
پیچیدگی و متفاوت بودن آنها .

عدم رغبت و انصراف شرکت های متقاضی در فعالیت های بندری به علت انعقاد 
قرارداد با شرکت خصوصی و عدم اطمینان از پیامدهای حقوقی.

عدم دست یابی به اشتغال پیش بینی شده در این روش از سوی سازمان به 
دلیل حضور صرفا یک شرکت طرف قرارداد در بندر.

ایجاد تنش بین تجار و شرکت های مستقر در بندر به دلیل عدم رعایت قوانین و 
که از اهمیت بیشتری برای آنان برخوردار  کسب منافع اقتصادی  مقررات برای 

است. 

از دست دادن فرصت های اقتصادی و درآمدی هم برای سازمان و هم برای 
بخش خصوصی به علت عدم توان الزم در بخش های مختلف بندر.

10-عقیم ماندن سرمایه های موجود سازمان    

11-اتالف زمان بهرهبرداری از پروژه های بندری به علت اینکه یک شرکت بایستی 
تمامی پروژه ها را احداث نماید.

گرفتن  درنظر  با  ابتدا  پیشنهادی  وش  ر
،جانمایی  وكشور  منطقه ای  نیازمندی های 
بندر به بخش های مختلف اعم از مواد نفتی، 
وباز،  ر محوطه  انبارسرپوشیده،  غالت، 
كـانتینری، گازی و یک چهـارم محـوطه به عنوان 
ظرفیت انعطاف پذیر به منظور تامین نیازهای 
و  زمان  مقتضیات  با  كه  نشده  پیش بینی 
وضعیت بازار تجاری به وجود خواهد آمد درنظر 

گرفته شود و مورد تصویب قرار می گیرد
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12-پائین بودن نرخ سهم و منافع سازمان به لحاظ ریسک باالی سرمایه گذار به 
منظور تامین صرفه اقتصادی آنها.

کل بندر  کارآئی  13-در صورت بروز اختالف و مشکل، منجر به عدم بهره وری و 
خواهد شد.

14-انحصارطلبی.

گذاری بنادر به بخش خصوصی تغییر رویکرد موجود در روند وا

با  ارتباط و فعالیت  ارائه این یافته ها حاصل تجارب چندین ساله اینجانب در 
امور  انجام  آنها،  متعدد  مراجعات  آنها،  تقاضای  و  مختلف  تخصصی  شرکت ها 
کمیتی با همکاری دستگـاه هـای مرتبط دولتی،  انجام قوانین و مقررات دریایی  حا
و بندری و اجرای مفاد قرارداد منعقده با شرکت خصوصی می باشد. در این روش 
پیشنهادی ابتدا با درنظر گرفتن نیازمندی های منطقه ای وکشور ،جانمایی بندر 
به بخش های مختلف اعم از مواد نفتی، غالت، انبارسرپوشیده، محوطه روباز، 
گازی و یک چهـارم محـوطه به عنوان ظرفیت انعطاف پذیر به منظور  کـانتینری، 
که با مقتضیات زمان و وضعیت بازار تجاری  تامین نیازهای پیش بینی نشده 

به وجود خواهد آمد درنظر گرفته شود و مورد تصویب قرار می گیرد. 

کمیتی و ایجاد تاسیسات زیربنایی  سپس با ساخت ساختمان های عمومی و حا
و راه های دسترسی به سایت های پیش بینی شده در طرح، بخش های مختلف 
گانه برای ایجاد فرصت عادالنه به منظور مشارکت شرکت ها و  در بندر را به طور جدا
افراد واجدالشرایط کشور)حتی شرکت های  خارجی برای جذب سرمایه وتکنولوژی( 
که در این روش اهداف  گذاشته شود  کران عمومی  که توان فنی و مالی دارند به ا
که می بایستی از سوی  و ماموریت سازمانی و مسائل  امنیتی، حقوقی و قانونی 
این  در  می گردد.  محقق  ممکن  شکل  بهترین  به  شود  آورده  به دست  سازمان 
روش نه تنها توانمندیهای بخش خصوصی در کشور به درستی مورد استفاده قرار 
می گیرد و مزایای زیادی که در ذیل برشمرده شده اند به دست می آید بلکه معایب 
کمیتی  روش کنونی نیز برطرف می شود و به طور خالصه جایگاه قانونی و حقوق حا

سازمان به طور شایسته به دنبال آن حفظ می گردد که پیامدهای آن شامل :

دست یابی به اهداف سازمان با توجه به نگرش مدیریت دولتی نوین .

برای بخش های  کشور  منابع  از  بهره مندی  و فرصت های  ایجاد  عادالنه  توزیع 
گون مورد نیاز. مختلف جامعه با تخصص های گونا

بهره گیری از تخصص های ویژه به طور مطلوب با توجه به شرایط تعیین شده و 
سرعت در بهره وری منابع ملی.

کاهش ریسک سرمایه گذاری برای شرکت ها به لحاظ تفکیک حوزه های عملیاتی و 
مشارکت دادن چندین شرکت به جای یک شرکت.

به کارگیری و بهره مندی از توانایی های مالی شرکت های مختلف در زمینه فعالیت 
دریایی و بندری .

رونق  آن  به دنبال  و  بنادر  ارتباطات تجاری شرکت های متنوع در  از  برخورداری 
فعالیت بندری.

دست یابی به اهداف عالیه کشورجهت ایجاد اشتغال برای چندین خانوار به لحاظ 
حضور چندین شرکت مختلف .

استفاده بهینه از منابع انسانی در بحث نظارت و اعمال قوانین و مقررات مربوطه و 
جلوگیری از بیکاری پنهان نیروی انسانی بخش دولتی.

گذاری به چندین  کاهش زمان در اجرای پروژه های عمرانی و عملیاتی به خاطر وا
شرکت با توانایی مالی و تخصصی مختلف و رسیدن به منابع مادی خود در زمان کوتاه .

10-عدم مواجهه با یک شرکت خاص با توجه به ریسک باالی سرمایه گذاری جهت 
سرعت یافتن ساخت  پروژه های مختلف در بندر.

11- شکوفایی و رونق اقتصادی بخش های مختلف به دنبال فعالیت شرکت های 
مختلف به منظور استفاده از سرمایه گذاری خود برای کسب منافع و سود بیشتر. 

کمیت در موضوعات مختلف بندری و دریایی به طور شفاف  12-اعمال وظایف حا
و آسان .

13-کسب و تامین منافع منطقی از سرمایه های ملی همگام با فعالیت شرکت های 
مختلف. با توجه به مراجعات متعددو درخواست آنها.

14- حضور و فعالیت چندین نمایندگی تجاری و بازرگانی در بنادر  

15- جذاب بودن بندر حتی برای سرمایه گذاران خارجی و ضریب باالی  امنیت سرمایه 
آنها به دلیل انعقاد قرارداد با دستگاه دولتی باتوجه به مراجعات  ودرخواستشان.

16-برخورد قانونی و قراردادی با شرکت هائی که در حدود مالکیت و تعهدات خویش 
دچار مشکل می شوند. در صورت نیازقابلیت اجراداشتن به تغییر و جایگزین نمودن 
با شرکت های دیگر، بدون ایجاد خلل اساسی در کارکرد بندر و خدمات به مشتریان 

17- فراهم بودن زمینه توسعه و انعطاف پذیر شدن بخش های جدید فعالیت 
دریایی و بندری به لحاظ تخصصی شدن بنادر در بخش های مختلف .

18- ایجاد یک فضای رقابتی سالم در بنادر .

19- توسعه ظرفیت بنادر با توجه به جذب کاال وسرمایه توسط اپراتورهای مختلف. 
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کانتینری انجام می گردد  امروزه بیش از 70 % از حمل ونقل دریایی در قالب حمل 
کانتینری شدن1 سیر صعودی خود را طی می کند. به دنبال افزایش تعداد  و روند 
کانتینر ها در چرخه حمل و نقل دریایی و عبور آن از مرز 600 میلیون TEU در جهان، 
کانتینرهایی به مراتب  کانتینری با ظرفیت حمل  تقاضا برای ساختن کشتی های 
بیشتر مطرح شده است. همین امر بر لزوم بازنگری در شیوه های جاری مدیریت 
ترمینال  سیستم  از  منظور  کلی  به طور  می ورزد.  کید  تا کانتینری  ترمینال های 
کانتینری)container terminal system( سیستمی است جامع و پیچیده که به وسیله 
انواع  ارایه دادن خدمات تخلیه/بارگیری و نگهداری به  تجهیزات متنوع جهت 

کانتینرهای وارداتی، صادراتی، ترانزیت، ترانشیپ وخالی تعیین گردیده است.

 ترمینال کانتینری
وظیفه اصلی ترمینال های کانتینری، تخلیه و بارگیری سریع کانتینرها از/ به کشتی ها 
و همچنین نگهداری کانتینرها و در نهایت تحویل آن به صاحب کاال می باشد. برای 
آنکه عملیات تخلیه و بارگیری ایمن وباسرعت باالیی انجام گیرد، معموال کانتینرها 
که عموما مارشالینگ  کانتینری)Quayside( در مکانی  کنار اسکله های  درمحوطه 
 ،)Landside(یارد2 نامیده می شود. چیدمان می گردند. در محوطه داخل ترمینال
بارگیری  و  که تخلیه  کانتینر ها وجود دارد  کانتینری و محل دپو وچیدمان  یارد 
کانتینرها بیشتر در آنجا صورت می پذیرد تا عوامل ترمینال در بخش مارشالینگ یارد 
کشتی  که تخلیه و بارگیری  بتوانند با سرعت هر چه تمام تر به عملیات اصلی خود 

است بپردازد.

در مورد عملیات تخلیه و بارگیری کشتی الزم است ابتدا کانتینرهای وارداتی به شکلی 
کانتینری  منظم در مارشالینگ یارد تخلیه شده و بعد ازطریق تجهیزات ترمینال 
کتورها که رایج ترین نوع حمل کانتینر محسوب می شود. به یارد  مانند: ترمینال ترا
کانتینری منتقل گردند. و در مورد بارگیری به پای کشتی 
کانتینری  ترمینال  عملیات  این  برای  گردند.  منتقل 
سیستمی پیچیده داشته و در این فرایند الزم است از 
کارایی  قبل برنامه ریزی دقیق و زمان بندی شده برای 

بهینه انجام گرفته باشد. 

کانتینری شامل 4 زیر سیستم عملیاتی  یک ترمینال 
می باشد: )تصویر شماره 1(

1- عملیات بین کشتی و اسکله 

2- عملیات بین اسکله و مارشالینگ یارد

در مارشالینگ یارد، در کنار اسکله های کانتینری عملیات 
تخلیه و بارگیری کانتینرها به/از کشتی ها انجام می گردد 
کانتینری توسط  کشتی های  . در ابتدا تخلیه و بارگیری 
جرثقیل های کشتی انجام می گردید، اما امروزه  این نوع 
تخلیه و بارگیری فقط در ترمینال های با حجم عملیات 
کانتینری متوسط و  کم ممکن است و در ترمینال های 

بزرگتر از گنتری کرین ها بهره گرفته می شود.

سیستم های عملیاتی
ی ترمینال كانتینر

دکترسید ناصرسعیدی 1،حشمت اله باستی2، پیام دریایی3
1.استادیار دانشكده اقتصاد و مدیریت دریا،دانشگاه علوم و فنون 

دریایی خرمشهر
2.دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی حمل و نقل دانشگاه علوم و 

فنون دریایی خرمشهر و مشاور مدیر کل بندر خرمشهر
3. دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی حمل و نقل دانشگاه علوم و 

فنون دریایی خرمشهر و مدیر ترمینال کانتینر خرمشهر
Email:bastiheshmat@gmail.com
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عملیات تخلیه و بارگیری کشتی های کانتینری و عملیات جابه جایی و نگهداری و 
ارائه خدمات مختلف و متنوع کانتینری کلیات عملیات در ترمینال های کانتینری را 
شکل می دهند. برنامه ریزی ومدیریت در این پایانه ها بقدری گسترده و پیچیده 
است که نمی توان انتظار داشت در یك رویکرد بهینه سازی، تمامی شاخص های 
از سویی دیگر همگی  کثر میزان خود برسد و  ارزیابی عملکرد ترمینال به حدا
گردند . در این مقاله به بررسی سیستم  محدودیت های واقعی به درستی لحاظ 

عملیاتی مورد استفاده در ترمینا ل کانتینر  و مزایا و معایب آن پرداخته می شود.
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3-  عملیات یارد کانتینری: 

کانتینرها مرتبط با فعالیت مورد نظر در محوطه های  محل چید مان و انبارش 
ک،  خطرنا خالی،  نگهداری،  و  تعمیر  ارزیابی،  محوطه  شامل  کانتینری 

کانتینرهای نشتی3  انجام می شود. یخچالی، و محوطه 

4-  عملیات پذیرش و تحویل کاال: 

حمل  گسترش  به علت  کانتینری  ترمینال های  CFS4در  محوطه  اهمیت 
در  کاال  گیرنده  به  فرستنده  از  مستقیم   به طور  کانتینر  تحویل  و  یکسره 
کمرنگ شدن است. اما همچنان خدمات  دهه های اخیر به تدریج در حال 

استریپ و استافینگ عموما در محوطه CFS انجام می پذیرد.

یکی از مولفه های ارزیابی بنادر " خدمات بندری"  بوده و  مبحث  ارایه خدمات 
به مشتریان و افزایش سرعت تخلیه و بارگیری، انتخاب نوع وسیله جابه جایی 
کانتینر نقش به سزایی تعیین می کند.معیار انتخاب و خرید تجهیزات را  می توان  

کرد: به 4 شاخص  زیر تقسیم بندی 

تعداد کانتینرها  �

فضای موجود برای چیدمان کانتینرها  �

 تجهیز موجود در یارد کانتینری �

کم بر بازار، قدرت خرید و  تعمییر و نگهداری تجهیزات  � وضعیت حا

سیستم های عملیات کانتینری در بنادر
 به ترکیب تجهیزات ترمینال کانتینری که برای انجام عملیات زیر استفاده می شود، 

سیستم عملیاتی ترمینال کانتینری می گویند :

تخلیه و بارگیری کشتی های کانتینری �

 جابه جایی بین اسکله و یارد کانتینری �

چیدمان کانتینرها در یارد کانتینری �

جابه جایی از یارد کانتینری به محوطه CFS یا ارزیابی  �

جابه جایی در  محوطه ها �

بارگیری  و  به تخلیه  قادر  که  کشتی هایی هستند  تنها  کانتینری  کشتی های 
کشتی  از  کانتینر  تخلیه  حال  در  که  کرین  گنتری  یک  هستند.  زمان  هم 
کانتینر پر را بارگیری نماید. بنابراین تخلیه  می باشد در برگشت می تواند یك 
کانتینری نیاز به برنامه ریزی و دقت  کانتینرها و چیدمان در یارد  و بارگیری 

عمل ویژه ای دارد .

عملیات یارد کانتینری 
یارد کانتینری دارای 2 کاربرداصلی است.

خروجی  � کشتی(و  از  شده  )تخلیه  ورودی  کانتینرهای  منظم  چیدمان 
)کانتینرهایی که باید بر روی کشتی بارگیری( شوند.

کامیون و تحویل  � گن یا  کانتینرهای صادراتی ورودی به وسیله وا چیدمان 
گن ها و کامیون ها . کانتینرهای وارداتی به این وا

کانتینرها ممکن است  معموال عملیات فوق به طور همزمان انجام نمی شوند و 
کانتینر در  کانتینری بمانند. زمان ماندگاری یا رسوب  ساعت ها و هفته ها در یارد 
کانتینری به اصطالح )container dwell time( معروف است.و نرم جهانی  ترمینال 

ماندگاری کانتینر در محوطه ها  نهایتا یک هفته می باشد.

چیدمان کانتینرها در یارد کانتینری 
کشتی در محوطه چینش موقتا  گیت بندر یا بارگیری به  کانتینر پیش از خروج از   هر 
نگهداری یا جابه جا می شود. انواع چینش بر اساس نوع تجهیزات، فعالیت های مرتبط 
و نوع کانتینرها طبقه بندی و اطالعات و موقعیت کانتیرها درمحوطه چینش با جزئیات 
که  کانتینری چیدمان ها به انواع مختلف طراحی می شوند  ثبت می شود. در یارد های 

مشتمل بر موارد زیر می باشد:

چیدمان به صورت بلوك های کانتینر - در ترمینال هایی که فضای کافی برای  �
کانتینرها اهمیت چندانی ندارد،  کانتینرندارند و زمان ماندگاری  چیدمان 

معموال از ترانستینر5  استفاده می شود. )تصویر 2(

کریر در این نوع چیدمان  � چیدمان به صورت خطی- معموال از استرادل 
استفاده می شود و باید بین ردیف های کانتینرها فاصله باشد . کانتینرهای 
گانه تا 3 طبقه چیدمان می شوند و برای تخلیه و  وارداتی و صادراتی جدا

گن و کامیون جدا سازی می شوند. )تصویر 3( بارگیری به وسیله وا

نوع سوم چیدمان که به ندرت استفاده می شود و در ترمینال های کانتینری با حجم  �
عملیات زیاد مانند هنگ کنگ دیده می شود استفاده از قفسه های فلزی چند طبقه  
برای چیدمان کانتینر است که تا 12 طبقه کانتینر در این قفسه ها چیدمان می گردد.

 تجهیزات مربوطه به عملیات محوطه های ترمینال کانتینری 

کانتینری به روش و وسایل  � ترکیب تجهیزات در محوطه های ترمینال های 
حمل و نقل در پس کرانه های بندری مرتبط می باشد.

کر یا  � حمل و نقل به وسیله کامیون که  معموال توسط استردال کریر، ریچ استا
ترانستینر انجام می شود. 

تصویر شماره 3- 1 چیدمان خطی        تصویر شماره 2-  چیدمان بلوکی
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گن، در جایی خارج از یارد  � حمل و نقل ریلی که معموال تخلیه و بارگیری به وا
کانتینری انجام می گردد تا  حداقل تداخل عملیاتی بین حمل و نقل ریلی و 

تجهیزات و عملیات  ترمینال کانتینری صورت گیرد .

کشتی در بندر  کشتی در حال حرکت و بدون توقف در آمد زا می باشد، زمان توقف 
کشتی  کنار اسکله باید به حداقل برسد. در نتیجه عملیات تخلیه و بارگیری  و 
بایددرحداقل زمان ممکن صورت پذیرد و برای این امر عملیات در قسمتهای 
مختلف ترمینال کانتینری باید به هم مرتبط و هماهنگ باشد .این مهم نیز به عنوان 

یکی از شاخص های مهم ارزیابی بنادر تلقی می شود.

وسعت ترمینال کانتینری به فاکتورهای زیر بستگی دارد :

تعداد اسکله های کانتینری  �

طول کشتی های کانتینری  �

محدودیت های جغرافیایی، محلی و منطقه ای  �

حداقل وسعت  ترمینال کانتینری تاثیر مستقیمی بر روی سیستم عملیاتی ترمینال 
کانتینری خواهد داشت . تجربه نشان داده است 800 - 600 متر مربع وسعت ساخت 

برای یك ترمینال کانتینر جدید کافی است . 

الف( عوامل موثر بر انتخاب سیستم عملیاتی 

به منظور برنامه ریزی و مدیریت یك ترمینال کانتینری موفق اهداف زیر می توانند در 
اولویت قرار بگیرند:

افزایش کیفیت خدمات مشتریان  �

بهره وری بیشتر عملیات ترمینال  �

کاهش هـزینـه هـای عملیاتی ترمینال �

برای نیل به این اهداف نه تنها گنتری کرین های بزرگتر و سریع تر مورد نیاز است بلکه 
افزایش امکانات و تجهیزات لجستیك در حمل و نقل پس کرانه نیز از اهمیت ویژه ای 
کتور اساسی برای یك ترمینال  برخوردار است و انتخاب صحیح سیستم عملیاتی فا

کانتینری موفق می باشد . 

کتورهای اصلی انتخاب سیستم عملیات ترمینال کانتینری  ب( فا

اندازه کشتی های کانتینری  �
پیش بینی حجم عملکرد سالیانه ترمینال کانتینری  �
حجم عملیات کانتینری در ساعات پر ازدحام  �
ظرفیت یارد کانتینری �
ترکیب و نحوه چیدمان یارد کانتینری  �
هـزینـه هـای عملیاتی )حقوق و دستمزد، عوارض و غیره ( �
نرم تعیین شده تخلیه و بارگیری کشتی ها  �
محدودیت های جغرافیایی ترمینال کانتینری مثل عمق �
محدودیت های احتمالی در ارتباط با میزان مقاومت زمین  �
اثرات محیطی و بالیای طبیعی مثل بادهای محلی  �
 میانگین رسوب  کانتینر در ترمینال کانتینری  �
� TEU شاخص 
 ظرفیت کانتینرهای یخچالی �
 ظرفیت کانتینرهای خالی �
� LCL6 تعداد  کانتینرهای 
روش حمل و نقل از پس کرانه )جاده ای - ریلی و رودخانه ای( �

ج( انواع تجهیزات جانبی حمل و نقل کانتینر

که یك الگوی ایده آل برای ترمینال های  کننده باال نشان می دهند  عوامل تعیین 
کانتینری وجود ندارد و تجهیزاتی که می توانند در ترمینال دریایی و ترمینال خشکی 
گیرد را طبق جدول 1  به شکل زیر دسته  درسه منطقه عملیاتی مورد استفاده قرار 
بندی، و برای درک روشن تر موضوع تصاویر بعضی تجهیزات در جدول 2  به تصویر 

درآمده است:

جدول2- نمایی از تجهیزات حمل و چینش  در اسکله و محوطه ها

در ترمینال کانتینر بندر خرمشهر از سیستم های عملیاتی ذیل استفاده می شود:

1- تخلیه و بارگیری کشتی ها )نظر به سایز کشتی و ترافیك محوطه های کانتینری و 
تعداد کشتی ها(

عملیات در محوطه هاچیدمان در یاردجابه جایی در ترمینالجرثقیل اسکله

کریر)SC(جرثقیل معمولی و قدیمی کریراسترادل  کریراسترادل  استرادل 

کرجرثقیل چرخدار کرریچ استا کرریچ استا ریچ استا

کرین کفیگنتری  ترانستینر یا RTGRTG*کشنده و 

*RMG TTU*کفی کشنده و 

امپتی هندلر

*AGV

ه 1
مار

 ش
ول

جد

جدول شماره 1 - انواع تجهیزات حمل ونقل در 
محوطه ها  

 )RMG)Rail mounted Gantry Crane*
جرثقیل ریلی

 )AGV )Automatic Guided vehicle*
وسایل نقلیه هدایت شونده هوشمند

 )RTG )Rubber tired Gantry crane*
جرثقیل دروازه  ای محوطه ای

Tractor Trailer Unit( TTU( *
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گنتری کرین �

موبایل کرین �

جرثقیل کرین �

2- انتقال به یارد

کفی استفاده  کشنده و  کانتینری از سیستم TTU یا  کانتینر به یارد   برای انتقال 
می شود.

تصویر شماره 4- سیستم تخلیه / بارگیری و جابه جائی های یک ترمینال کانتینری 
را نشان می دهد.

 3- چیدمان و جابه جایی در محوطه ها

کفی  کشنده و  کر و سیستم  برای چیدمان و جابه جایی در محوطه ها از ریچ استا
استفاده می شود. در اینجا سیستم عملیاتی مورد استفاده در ترمینال کانتینر بندر 

خرمشهر بیشتر بررسی می گردد. 

کر و کشنده - کفی ترکیب سیستم عملیاتی  ریچ استا

در این سیستم گنتری کرین یا موبایل کرین کانتینر را از کشتی بر روی کفی متصل 

کر یا توسط تاپ  به کشنده تخلیه می کنند تا به محل چیدمان که توسط ریچ استا
لیفتها در یارد تخلیه شوند منتقل گردند.

کانتینری پرداخته می شود و  کنون  به بررسی انواع تجهیزات،  تخلیه و بارگیری  ا
ترکیب تجهیزات مورد استفاده در ترمینال کانتینر خرمشهر تشریح می گردد. بدیهی 
کانتینری در مانورها و عملیات ها  است تمامی تجهیزات مرتبط با فعالیت های 
در محوطه های خاص خود دارای معایب و مزایایی نسبت به یکدیگر می باشند 

بنابراین برخی از این خصوصیات را از نظر می گذرانیم:

)Reach stacker(کر مزایای ریچ استا

گزینه و وسیله جابه جایی برای  کر ها بهترین  قابلیت چرخش در عملیات: ریچ استا

ترمینال های کوچك، متوسط و چند منظوره به شمار می آیند و روش استفاده از آنها آسان 
و بیشتر برای منا طقی که نیروی کار آزموده و ماهر کمتری دارند استفاده می شوند .

کر ها در ترمینال کانتینری : موارد استفاده ریچ استا

        الف( چیدمان در یارد 
        ب( تخلیه و بارگیری کفی و کشنده 

        ج( تخلیه و بارگیری کامیون های جاده ای 
        د( تخلیه و بارگیری ریلی 

SC استرادل کریر  گنتری کرین ریلی     RTG RMG جرثقیل دروازه  ای چرخ الستیکی  

ریچ استاکر                 AGV وسیله هدایت شونده هوشمند         TTU  کفی و کشنده            

ه 2
مار

 ش
ول

جد

ه 4
مار

ر ش
وی

ص
ت

65



کانتینر از اسکله به یارد کانتینری استفاده  سیستم کفی وکشنده برای حمل 
می شود: 

کر و کفی - کشنده � مزایای سیستم عملیاتی ریچ استا
کر  وکفی -کشنده نسبت به  � هزینه سرمایه گذاری کم )ترکیب سیستم  ریچ استا

دیگر تجهیزات نیاز به سرمایه گذاری و هزینه کمتری دارد.(
هزینه عملیاتی کم: در کشورهایی با میزان پرداخت دستمزد پائین اثر بخش  �

می باشد.
کر و کشنده - کفی � معایب سیستم عملیاتی ریچ استا
کانتینری نیاز به دو سیستم جابه جایی دارد،  � جابه جایی بین اسکله و یارد 

تخلیه کانتینر از کفی و بارگیری به کفی توسط جرثقیل اسکله و تخلیه کانتینر از 
کر در یارد کانتینری  کفی توسط ریچ استا

عملیاتی  � سیستم های  دیگر  به  نسبت  بیشتر  انسانی  نیروی  از  استفاده   
کر  ترمینال های کانتینری به دلیل استفاده از تعداد زیادی کشنده و ریچ استا
و عدم وجود یك سیستم مکانیزه و اتوماتیك ما نند        AGV  . بنابراین تعداد 
نیروی انسانی و دستمزد آنها در کشورهای با دستمزد نیروی انسانی باال قابل 

مالحظه خواهد بود .
 سیستم کشنده و کفی قادر به تخلیه و بارگیری کانتینر نمی باشد . �
ازدحام و ترافیك به وسیله کامیون ها در این سیستم قابل مالحظه خواهد بود .  �

جمع بندی:

بدیهی است برای نیل به یك سیستم عملیات بهینه و مطلوب باید بررسی های الزم 
با توجه به عوامل موثر و تعیین کننده ای که قبال ذکر شد، انجام گردد تا نوع تجهیزات 
و تعداد تجهیزات مناسب ارزیابی و انتخاب گردد که در نتیجه شاخص بهره وری  و 
شاخص ارایه خدمات به هنگام )JIT( به مشتریان در حداقل زمان ممکن در سیستم 

عملیاتی ترمینال کانتینری با مطلوب ترین سرویس دهی انجام پذیرد.
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1-containerization
2- Marshaling yard
3- Leakage
4- Container freight station 

حقیقاتی
ماهنامه علمی، ت

ت و نهم  |  شماره 207  |  اسفند 1392
س

سال بی



67

اولین دوره جایزه تعالی آموزش و توسعه منابع انسانی ایران در بهمن ماه سال 1392 
از سوی انجمن  علمی آموزش و  توسعه منابع انسانی ایران برگزار گردید، جایزه تعالی 
که به برترین تالش ها، اقدامات و دستاوردهای  آموزش و توسعه، جایزه ای است 
کارکنان اعطا می شود. اجرا و تحقق  سازمان های ایرانی در حوزه آموزش و توسعه 
تجربیات موفق مدل های تعالی منابع انسانی در سازمان های ایرانی و لزوم همپایی 
و هم راستایی حوزه آموزش و فعالین این عرصه با مفاهیم سرآمدی و تعالی، نقطه 
آغازی بر طراحی، توسعه و استقرار این جایزه در سطح سازمان های ایرانی است. 
کلیه سازمان های متعهد به مفاهیم تعالی و عالقمند به مشارکت در فضای تعامل و 
یادگیری در عرصه آموزش و توسعه منابع انسانی می توانند داوطلب شرکت در این 

جایزه باشند.

این مدل مبتنی بر پنج اصل بنیادین به شرح ذیل است که چارچوب کلی مدل را 
پی ریزی می کند:

e  نگرش راهبردی و سرمایه ای

e مشارکت و توسعه فرهنگ یادگیری

e جامعیت و استمرار

e تعامل سیستمی

e تمرکز بر نتایج ارزش آفرینی

سازمان بنادر و دریانوردی ضمن بهره گیری از  رهنمود های سازنده مدیریت 
اموردریانوردان،  کل  اداره  و   محترم عامل سازمان ،معاونت محترم دریایی 
،دستورالعمل ها  رهنمودها  اجرای  در  سازنده  همکاری  و  تعامل  همچنین 
رئیس  انسانی  سرمایه  و  مدیریت  توسعه  محترم  معاونت  بخشنامه های  و 
کنوانسیون   29 اثربخش  اجرای  ضمن  محترم   مدیریت  آن  و  جمهور 
 2010STCW آموزشی  کنوانسیون  به ویژه  یافته  الحاق  دریایی  بین المللی 
همچنین طراحی، تدوین، پیاده سازی و اجرای سیستم مدیریت آموزش بر 
گردید در امر نهادینه سازی فعالیت های  مبنای استاندارد ISO10015  موفق 
کشور  دریانورد  هزار   150 از  بیش  و  بنادر  سطح  در  بندری  و  دریایی  آموزشی 

گام های بلندی بردارد.  

کل امور دریانوردان با  شرکت در فراخوان ملی  انجمن  دراین خصوص اداره 
کوتاه  علمی آموزش و توسعه منابع انسانی ایران و علیرغم فرصت اندك و زمان 
انجام طراحی، تدوین و تهیه اظهار نامه براساس مدل پیشرفته تعالی آموزش 
ضمن  می کند،  طلب  را  ماهه  چهار  حداقل  پروسه  یك  خود  که  توسعه،  و 
کوتاه ترین  در  خود  خبره  کارشناسان  تخصصی  و  علمی  توان  از  بهره گیری 
کاری( نسبت به تدوین و ارسال  اظهار نامه به دبیرخانه انجمن  زمان )ده روز 

علمی آموزش و توسعه منابع انسانی ایران اقدام نمود.

سازمان  آموزش  مدیریت  سیستم  منظور  همین  به 
بنادر و دریانوردی )سازمان مرکزی(در تاریخ های 19 و 
20 بهمن ماه 92 ازسوی  تیم پنج نفره ارزیابان دبیرخانه 
و  ارزیابی  مورد  ایران  توسعه  و  آموزش  تعالی  جایزه 
از  ارزیابی  اولیه  نتیجه   . گرفت  قرار  گسترده  ممیزی 
سوی ارزیابان در روز اختتامیه، اعالم این موضوع بود 
وظایف  حجم  به دلیل  دریانوردی  و  بنادر  سازمان  که 
ارتباط  در  بین المللی  و  ،ملی  سازمانی  درون  گسترده 
و  بندری  دریایی،  تخصصی  شایستگی های  ارتقای  با 
دراین  بین المللی  استانداردهای  باالی  سطح  و  فنی 
گی های  ویژ با  دولتی  سازمان  یك  به عنوان  خصوص، 

منحصر به فرد ارزیابی می گردد.

ملی  کنفرانس  اولین  در  بنادرودریانوردی  سازمان 
 27 درتاریخ  که  انسانی  سرمایه  وتوسعه  آموزش 
ریاست و مجوز معاونت محترم  با  بهمن ماه 1392 
و  جمهور  رئیس  انسانی  وسرمایه  مدیریت  توسعه 
مشارکت و حمایت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری 
انجمن  ایران،  علمی  انجمن های  ،کمیسیون 
سازمان  و  بهشتی  شهید  ،دانشگاه  ایران  مدیریت 
ایران  معدنی  صنایع  و  معادن  نوسازی  و  توسعه 
توانمند،  خصوصی   شرکت های  حضور  و  )ایمیدرو( 
و  آموزش  تعالی  جایزه  اخذ  به  موفق  شد،  برگزار 
کسب تقدیر نامه سه ستاره  توسعه منابع انسانی و 

گردید.   کشوری  و رتبه دوم 

كسب تقدیرنامه سه ستاره اولین دوره جایزه تعالی آموزش و توسعه منابع انسانی 
ایران )مقام دوم در سطح كشور( در سال 1392

یانوردی توسط سازمان بنادر و در



انبارداری، یکپارچه سازی  از فعالیت های ضروری تجاری همچون: حمل ونقل،  لجستیك دامنه ای 
کشوری  بارهای تجاری، و شفاف سازی فرایند تبادالت مرزی تا سیستم های توزیع و پرداخت درون 
کشورها، طی  را شامل می شود. بهبود و ارتقای عملکرد لجستیك به عنوان یکی از اهداف مهم توسعه 
که لجستیك تاثیر به سزایی بر فعالیت های اقتصادی کشورها دارد.  سالیان اخیر، مطرح شده است؛ چرا
مشاهدات بانك جهانی طی سال های 2007 تا 2010 بیانگر این است که از میان کشورهای با درآمد سرانه 
هم سطح، آن کشورهایی که عملکرد لجستیکی بهتری داشته اند شاهد یك درصد رشد بیشتر در تولید 

ناخالص داخلی)GDP(  و دو درصد رشد بیشتر در تجارت بوده اند.

در کشورهای درحال توسعه، صنعت لجستیك درسال های اخیر رشد چشم گیری را از خود نشان داده 
گرفته این روند رو به رشد در سال های آتی نیز ادامه خواهد  است و مطابق پیش بینی های صورت 
که از  کمك نموده اند  کشورها در دهه اخیر  گونی به رشد صنعت لجستیك در این  گونا داشت. عوامل 
جمله می توان به وجود رقابت و هـزینـه هـای فزاینده، تمرکز روی برون سپاری، ورود بازیگران خارجی، 
تغییر در سیستم مالیاتی، رشد سریع در صنایعی مانند صنعت خودرو، صنایع دارویی، صنایع کاالهای 
کز لجستیکی به منظور تبدیل به  کشورها، افزایش تجارت خارجی و ایجاد مرا تولیدی و مورد نیاز سایر 
که  کشور ها  کاال در سطح منطقه و جهان اشاره نمود. در این میان بنادر اصلی  هاب تولیدی و توزیعی 
گذاشته اند، سرمایه گذاری های  برای بهبود زیرساخت های لجستیکی پروژه های متعددی را به اجرا 
که از جمله می توان به پروژه های ایجاد شهر های لجستیکی،  عظیمی در صنعت لجستیك داشته اند 
بنادر خشك و مناطق ویژه وآزاد تجاری - صنعتی در کنار کریدورهای ترانزیتی و مکانهای انبارداری ایمن 

کاالها با مشارکت بخش های خصوصی در صنعت حمل ونقل کشورها اشاره کرد.

کز لجستیکی در راستای سیاست های تسهیالت دهی تجاری و با هدف ارائه خدمات لجستیکی با  مرا
کیفیت و کارایی باال، احداث می شوند. این مکان ها سبب تجمع بخش های مختلف صنعت لجستیك 
کز  مرا انکوباتورهای لجستیکی،  کانتینر،  انبار  کامیون، شرکت های حمل ونقل،  پارك  قبیل محل  از 
کز لجستیکی بنادر  فناوری و پردازش توزیع، در یك مکان می گردند. شهر لجستیکی که از آن به عنوان مرا
که در آن همه فعالیت های مرتبط با حمل  و نقل، توزیع و ارزش  نیز یاد می شود، عبارت است از محلی 

افزوده ارائه می شود.

کز لجستیکی، نمونه ای اصلی از اجرای عملی شهر لجستیکی  بندر خشك نیز به عنوان اصلی ترین شق مرا
در صحنه های حمل ونقلی که عبارت است از محلی که در آن، همه فعالیت های مرتبط با حمل  و نقل، 
توزیع، زنجیره تامین کاال و سایر خدمات لجستیکی مورد نیاز جابه جایی کاالها در سطوح بین المللی یا 

ملی توسط چند متصدی انجام می گیرد. 

این بندر یا مرکز دارای نام های دیگری چون پارک لجستیکی، ترمینال و پلتفرم باربری، مرکز حمل  و 
نقل، دهکده بار)Cargo Village(  و شهرکهای پشتیبانی توزیع و خدمات کاالیی نیز است .متصدیان در 

بندرخشك ممکن است مالک تسهیالت و تجهیزات بوده یا آنها را در اجاره داشته باشند.

به منظور رعایت قوانین رقابت آزاد، الزم است دسترسی همه شرکت های فعال در زمینه امور خدمات 
لجستیک و حمل ونقل به بندر خشك میسر باشد. همچنین یك بندر خشك کارآمد باید مجهز به همه 

امکانات و تسهیالت عمومی برای انجام فعالیت های مورد نیاز جابه جایی و انبارش کاال باشد.

بندر خشك 
برد كانونی آن در مراكز  لجستیکی و كار

دکتر حمید رضا آبایی
مدیرکل امور مناطق بازاریابی 

و سرمایه گذاری سازمان بنادر و دریانوردی
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کاربران و تجهیزات آنها در نظر  در صورت امکان باید خدمات عمومی برای همه 
گرفته شود. بنادر برای تقویت نقش حمل ونقل چندوجهی، باید حتی االمکان 
گون )جاده ای، ریلی، دریایی و هوایی( قابل  گونا از طریق روش های حمل ونقل 
دسترس به یك بندر خشك باشندزیرا  این ارتباط به عنوان اصلی ترین شالوده 

شکل گیری هر بندر خشکی قلمداد می شوند.

کز باید به عهده  به منظور ایجاد هم افزایی و همکاری تجاری، مدیریت این مرا
یک شخصیت واحد حقوقی بی طرف باشد و ترجیحا با مشارکت دولت و بخش 

خصوصی اداره شود.

کارکرد تسهیل فعالیت های لجستیک و ترافیک زا از طریق  بنادر خشك دارای دو 
تامین فضا می باشند و با بهره گیری از شبکه های تجاری استراتژیک و خدمات 
توسعه  طریق  از  کاال  جریان های  ترکیب  و  ادغام  امکان  به  نسبت  حمل و نقل 

خدمات حمل و نقل خاص راهبری و مدیریت میگردند.

حمل ونقل  کل  هزینه  رساندن  حداقل  به  خشك،  بندر  ایجاد  از  هدف 
با  مصرف  کز  مرا و  شهر ها  انواع  میان  مسافت(  کارکرد  و  وظیفه  )به عنوان 
شهر  یا  مرکزی  شبکه  است.  موجود  تقاضاهای  و  مدرن  امکانات  از  استفاده 
می توانند به جای خدمات رسانی به تقاضاهای هر مبدا  و هر مقصد با ایجاد 
کوچکتر از این لینک ها بین مبداها،  لینکی مستقیم و از طریق مجموعه ای 
بپردازند.  خدمات رسانی  به  شهر ها  از  مجموعه ای  بین  یا  شهر ها  و  مقصدها 
می آورد  فراهم  را  امکان  این  خشك،  بندر  به  متصل  شبکه های  که  بطریقی 
کمتری  لینک های  با  ارتباطی  امکانات  از طریق  از مبدا ها  بزرگی  تا مجموعه 
کمتر در چنین شبکه ای  لینک های  به کارگیری  نقاط دیگر متصل شوند.  به 
از  تا  می دهد  اجازه  و  شده  آن  رویه های  و  کاری  جریان های  تجمیع  موجب 

اقتصاد مقیاس استفاده شود.
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کز  مرا ساماندهی  و  تجارت  تسهیل  خشك،  بندر  ایجاد  از  هدف  همچنین 
به طوری که  است،  بین المللی  و  ملی  منطقه ای،  سطح  در  تجارت  و  توزیع 
امکان  نیاز،  مورد  نرم افزاری  و  فیزیکی  زیرساخت های  فراهم شدن همه  با 
کشور از یک سو و توسعه صادرات  مدیریت توزیع در سطح شهر، منطقه و 
کشور به صورت مطلوب از سوی  غیرنفتی با استفاده از ظرفیت همه مناطق 
دیگر فراهم شده و بهره وری در سطح بنگاهی، بخشی و ملی از این طریق 

ارتقا می یابد. 

الزم به ذکر است یک بندر خشك باید به  اصل توزیع عادالنه و ایجاد همه 
راهبرد  یک  به عنوان  نقلی  و  حمل  مدهای  مختلف  انواع  برای  فرصت ها 
کارگیری تسهیالت قانونی و یکپارچگی و هم  اساسی توجه ویژه نموده و با به 
کمیتی شرایط را  کلیه نهاد ها و سازمان های نظارتی و حا سازگاری فیمابین 
که این خود می تواند امری حیاتی  برای مدیریتی مجزا و بی طرف فراهم آورد 
برای تثبیت این مقوله بوده و در ایجاد بستر مناسب فعالیت آن نقش آفرینی 

نماید.

آنجا  که در  کانونی در یک منطقه ویژه هستند  کز و نقاط  بنادر خشك، مرا
برای  کاالها  توزیع  و  لجستیک  نقل،  و  حمل   با  مرتبط  فعالیت های  همه 
ترانزیت ملی و بین المللی بر اساس اصول بازرگانی و توسط عامالن و فعاالن 
مالک  خود  است  ممکن  فعاالن  و  عامالن  این  می پذیرد.  انجام  گون  گونا
مناطق  توزیع،  کز  مرا انبارها،  قبیل  از  امکاناتی،  یا  ساختمان ها  مستاجر  یا 

کامیونی و... باشند. کاال، دفاتر، خدمات  مخصوص انبارکردن 

به منظور تطبیق با قوانین بازار آزاد، یک بندر خشك باید به همه شرکت ها 
از  استفاده  قابلیت  هستند،  مذکور  فعالیت های  درگیر  که  موسسه هایی  و 
فضای سالم رقابتی را فراهم نموده باشد. همچنین باید به همه امکانات 
.بهتر  باشد  مجهز  نیازاست،  مورد  مذکور  عملیات  انجام  برای  که  عمومی 
در  حاضر  تجهیزات  کاربران  و  شاغل  پرسنل  برای  خشك  بنادر  که  است 
حمل ونقل  تشویق  به منظور  بپردازند.  عمومی  خدمات  ارائه  به  کز  مرا آن 
کاالها، یک بندر خشك باید در راستای ایجاد چارچوبی برای  چند وجهی 
راهکارهای بازرگانی و پایدار حمل ونقل با همه استانداردها و عملکردهای 

کیفیت منطبق باشد.

مرکز  یک  به عنوان  خشك  بندر  یک  که  کرد  عنوان  چنین  باید  اصل  در 
حمل ونقل  نوع  یک  از  بیش  شرایط  آن،  در  که  می کند  عمل  لجستیکی 
فرآیند  حمل ونقل،  هدایت  و  مدیریت  با  کز  مرا این  در  می شود.  تسهیل 

هـزینـه هـا  کاهش  باعث  نهایت  در  و  می یابند  سرعت  و  شده  راحت تر  کارها 
و حمل  انبارداری  قبیل  از  لجستیکی  فعالیت های  به  کز  مرا این  می شوند. 
کمك  می شوند،  خدمات  افزوده  ارزش  ایجاد  موجب  نهایت  در  که  مجدد 
کنند. شایانی می کنند تا نیازهای نهایی مشتریان را برآورده ساخته و تکمیل 

کاال و ارائه خدمات مختلف در یك بندر خشك،  با عنایت به حضور تمامی 
که زنجیره  کاالیی از ارجحیت خاصی برخوردار است چرا  اصوال ایجاد بورس 
ذی نفع  و  شده  تکمیل  کامال  لجستیکی  مرکز  این  در  خدمات  ارائه  عرصه  
از  بهره مندی  و  جهات  کلیه  گرفتن  نظر  در  با  کاال  نهایی  خریدار  و  اصلی 
کوتاهترین زمان نیت خود را  کمترین هزینه و  تمامی خدمات می توانند با 
عملی سازند. بنابر این یکی از مهمترین آثار ایجاد بندر خشك در هر منطقه 

کاالست. راه اندازی بورس 

خدماتی   سازمان های   همین طور  و  صنعتی   و  تولیدی   مؤسسات   مدیران  
مجموعه ای   از  فراتر  چیزی   خشك،   بندر  ایجاد  سیستم   که   باورند  این   بر 
سال های  است .در  نقلی  و  حمل  صنعت  در  گسسته   وظایف   و  کارکردها  از 
گذشته، چنین درکی از الزامات تسهیل در تجارت و پاسخگویی به نیازهای  

مشتری،  مبنای حرکت به سمت ایجاد بندر خشك بوده است.

لجستیکی  مرکز  شد  ح  مطر پیش  سال   30 حدود  در  که  تعاریفی  براساس 
ونقل،  حمل  با  مرتبط  فعالیت های  تمام  آن  در  که  محلی  از  است  عبارت 
کاالها در سطوح بین المللی یا ملی توسط  توزیع و سایر خدمات لجستیکی 
کز لجستیکی را می توان به  چندین متصدی انجام می گیرد. سیر تکامل مرا
سه دوره دهه 60 تا 70،  دهه 80 تا اوایل دهه 90 میالدی و اواسط دهه 90 
دقیق تر  به عبارتی  یا  و  خشك  بندر  ایجاد  به  که  کرد  تقسیم  حاضر  زمان  تا 
کامل ترین  دهکده بار ختم می شود. بندر خشك را می توان پیشرفته ترین و 

کز لجستیکی دانست. انواع مرا

از  نمونه هایی  نخستین  به  گذرا  نگاهی  بخواهیم  گر  ا مطلب  این  در 
در  که  بگوییم  باید  باشیم  داشته  ایران  کشور  اطراف  در  کزی  مرا چنین 
کشورهای اطراف ایران بر روی موضوع لجستیك و علم لجستیك به شدت 
در  واقعی  لجستیکی  مرکز  نخستین  به طوری که  است  شده  سرمایه گذاری 
با نام شهر لجستیکی دوبی آغاز به  کشور امارات متحده عربی و  جهان در 
و  لجستیکی  خدمات  حمل،  روش های  کلیه  از  شهر  این  است.  کرده  کار 
عملیات ارزش افزوده در زنجیره های تامین شامل تولید و مونتاژ در منطقه 
کیلومتر مربع  آزاد پشتیبانی می کند. شهر لجستیکی دوبی با بیش از 21/5 
که همه روش های  کامل و جامع در دنیاست  مساحت، اولین مرکز لجستیك 
پشتیبانی  خدمات  کلیه  با  همراه  جاده ای،  و  ریل  هوایی،  نقل  و  حمل 
جهانی  مرکز  لجستیك،  شهر  طریق  از  را  ارزش افزوده  خدمات  و  لجستیك 
حمل و نقل هوایی دوبی و بندر جبل علی ارائه می دهد. این بازار لجستیکی 
که هر سال رشدی بیش از 20درصد داشته است، موقعیت دوبی را به عنوان 

کل خاورمیانه، اروپا، آسیا و آفریقا ارتقا می دهد. کانون لجستیك 

امکانات  عربستان  خشك  بندر  ایجاد  با  عربستان  در  نیز  مشابهی  پروژه 
گونی شامل انبارهای مشترك برای شرکت های حمل دریایی، قطعات  گونا
قطعات  مختلف،  کسب وکارهای  راه اندازی  برای  اجاره ای  زمین  مشخص 
خدمات  و  اداری  ساختمان های  کمکی،  تجهیزات  برای  زمین  مشخص 

جانبی و... را در خود جای داده است. 

آلماتی قزاقستان در حال اجراست. بندر   همچنین مورد مشابهی در شهر 
کاال در چهار  خشك آلماتی، نیازهای 20 سال آینده  قزاقستان به انبارهای 
که A پیشرفته ترین انبار با بهترین خدمات  گردیده  رده A، B، C و D تعیین 
برای  سنتی  فضایی  فقط   D و  است  نرم افزاری  سیستم های  و  مکانیزه 

کاال را شامل می گردد.   نگهداری 

با عنایت به حضور تمامی كاال و ارائه خدمات 
مختلف در یك بندر خشك، اصوال ایجاد بورس 
كاالیی از ارجحیت خاصی برخوردار است چرا 
مركز  این  در  خدمات  ارائه  عرصه   زنجیره  كه 
لجستیکی كامال تکمیل شده و ذی نفع اصلی و 
خریدار نهایی كاال با در نظر گرفتن كلیه جهات و 
بهره مندی از تمامی خدمات می توانند با كمترین 
عملی  را  خود  نیت  زمان  كوتاهترین  و  هزینه 
سازند. بنابر این یکی از مهمترین آثار ایجاد بندر 

خشك در هر منطقه راه اندازی بورس كاالست.
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ح ها و پروژه ها در دنیا  گونی برای تامین منابع مالیطر گونا امروزه روش های 
وجود دارد. در واقع »تامین مالی« به آن بخش از دانش مالی اطالق می شود 
کمترین  که روش های مختلف را جهت جذب نقدینگی با بهترین ساختار و 
هزینه سرمایه، ابداع یا مورد بررسی قرار می دهد. درجمهوری اسالمی ایران 
استفاده  سرمایه  تامین  مختلف  روش های  از  پروژه ها  مالی  تامین  برای  نیز 
در  بار  اولین  برای  که  است  مشارکت  اوراق  انتشار  آن  رایجترین  که  می شود 
ح نواب توسط شهرداری تهران آغاز  سال 1373 با انتشار اوراق مشارکت طر
تامین مالی در دسترس در  راحت ترین روش های  کشور  برآن در  شد. عالوه 
سوم  فصل  آئین نامه  براساس  زیرا  می گیرد.  صورت  بانکی  تسهیالت  قالب 
در  می تواند  بانک ها  تسهیالت   ، 1362 مصوب  ربا  بدون  بانکداری  قانون 
بانکداری  )قانون  شود  پرداخت  متقاضیان  به  بانکی  اسالمی  عقد   13 قالب 
با تصویب هیات وزیران و اضافه شدن سه عقد جدید  که  بدون ربا،1362( 
استصناع، مرابحه و خرید دین در سال 1390 این تسهیالت به تعداد 16 عقد 

افزایش یافته است .

که اخیرا در جمهوری اسالمی ایران توسط برخی شرکت ها  یکی از ابزارهایی 
اسالمی  اوراق  است،  شده  استفاده  مربوطه  پروژه های  مالی  تامین  برای 
مسلمان  دانشمندان  گسترده  مطالعات  حاصل  ابزار  این  است.  صکوک 
جدیدترین  از  و   می باشد  ربا  بر  مبتنی  قرضه  اوراق  با  جایگزینی  راستای  در 

در  ساختاری  کاربردهای  از  استفاده  با  که  است  سرمایه  تامین  شیوه های 
بازاهای مالی اسالمی طی دهه اخیر به وجود آمده است. 

صکوك  اوراق  از  استفاده  فزاینده  روند  شاهد  جهانی  بازارهای  در  کنون  هم ا
منابع  جذب  برای  غربی  کشورهای  از  برخی  حتی  که  به طوری  هستیم. 
که فاقد هرگونه شبهه ربوی است،  کشورهای اسالمی، اوراق بهادار صکوك را 
آمار  می کنند.  استفاده  آن  از  خود  سرمایه گذاری  پروژه های  برای  و  منتشر 
که حجم صکوك منتشر شده در سال 2000 حدود  کی از آن است  مستند حا
گردید. در  میلیارد دالر  بر 20  بالغ  که در سال 2006  بوده  336 میلیون دالر 
دالر  میلیارد   50 حدود  جهان  در  شده  منتشر  صکوك  بازار  ارزش   2006 سال 
بوده است )گزارش بانك توسعه اسالمی،2006(. نهایتا در 9 ماهه سال 2011 
حجم انتشار اوراق صکوک به 64 میلیارد دالر رسید)دنیای اقتصاد،1390(. 
گویای نقش  کشورهای اسالمی و حتی غربی  بازار صکوك در  رشد چشم گیر 
بوده  مالی  تامین  سنتی  ابزارهای  سایر  مقابل  در  مالی  تامین  ابزار  این  برتر 
کشورهای اسالمی نشان  است. در همین ارتباط آمار انتشار اوراق صکوک در 
 6 و  دالر(  45میلیارد  )معادل   %70 حدود  مالزی   2011 سال  در  که  می دهد 
دالر(،  میلیارد  25%)معادل16  فارس  خلیج  همکاریهای  شورای  عضو  کشور 
را به خود اختصاص داده اند  اوراق صکوک منتشر شده جهان  کل حجم  از 

)دنیای اقتصاد،1390(. 

تجربه ایران و جهان  
وژه ها برای استفاده از ابزار صکوک جهت تامین مالی پر

رمضانعلی محمودی
مدیرکل دفتر برنامه، بودجه و تحول اداری

سازمان بنادر و دریانوردی

کشورهای اسالمی می تواند جایگزین خوبی برای اوراق قرضه باشد، صکوک است.  که در   امروزه یکی از ابزارهای مناسبی 
که با درگیرکردن دارایی مشخص فیزیکی و به میان آوردن قراردادهایی مانند: اجاره،  صکوک اوراق بهادار اسالمی است 
مضاربه، مرابحه، استصناع و... منطبق با قانون بانکداری اسالمی و بدون ربا می باشد. ابزار صکوک دارای انواع مختلفی 

که باتوجه به شرایط موجود می توان از آن برای تامین منابع مالی پروژه ها استفاده نمود. است 

در این مقاله ابتدا به طورخالصه انواع روش های تامین مالی داخلی برای پروژه ها در ایران مورد بررسی قرار    می گیرد، 
کارآمد تامین مالی، انواع  سپس ضمن اشاره به سابقه استفاده از ابزار صکوک در جهان و ایران به عنوان یکی از شیوه های 
صکوک رایج مورد استفاده درکشورهای اسالمی مورد بحث و بررسی قرار می گیرد. همچنین در پایان این مقاله پیشنهاد 
گزینه های  از  یکی  به عنوان  و احصای شرایط الزم،  قابلیت ها  به داشتن  توجه  با  و دریانوردی  بنادر  شده است سازمان 

پیشرو امکان استفاده از ابزار صکوك را برای تامین مالی بخشی از پروژه های مصوب خود مورد مطالعه قرار دهد. 
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نمودار)1(- آمار انتشار صکوک جهانی طی دهه اخیر

ماخذ: شرکت مدیریت دارایی مرکزی بازار سرمایه، پایگاه انتشار داده های صکوک، 1391 

کشورها از انتشار اوراق بهادار اسالمی در سال 2010 نمودار)2(- سهم 

,Source: www.standardandpoors.com, www.IIFM.com 

                                                  www.scribd.com, www.cbi.ir2010

صکوک  اوراق  اولین  انتشار  به  توجه  با  ایران  اسالمی  درجمهوری  همچنین 
که توسط شرکت تامین سرمایه نوین  در اسفند ماه 1389 )3ماهه اول 2011( 
ماهان  هواپیمایی  شرکت  تامین مالی  برای  نوین  اقتصاد  بانک  ضمانت  و 
گرفت، بازار اوراق صکوک در ایران نیز  به مبلغ 291500 میلیون ریال صورت 

کشورهای اسالمی رونق یافت. مانند سایر 

جدول)1(- آمار انتشار بین المللی صکوک 

                          ماخذ:  شرکت مدیریت دارایی مرکزی بازار سرمایه، 1391 

اجاره  اوراق  کشور،  در  ماهان  هواپیمایی  صکوک  اولین  انتشار  دنبال  به 
)صکوک( بانک سامان، مدیریت سرمایه گذاری امید، دومین اوراق صکوک 
هواپیمایی ماهان و جدیدترین اوراق صکوک توسط شرکت چوپار برای خرید 

که در جداول)2( و )3( به آنها اشاره شده است: گن عرضه شد  وا
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جدول)2(- آمار انتشار اوراق صکوک در ایران وجهان

      ماخذ: واحد تحقیق و توسعه شرکت تامین سرمایه نوین،1390

به هر حال این مقاله سعی دارد  ضمن اشاره به انواع روش های تامین مالی در 
که یکی از جدیدترین روش های شرعی)بدون ربا( تامین  ایران، ابزار صکوک را 
کشورهای اسالمی به شمار می رود را در ایران مطالعه نماید و امکان  سرمایه در 
انتشار آن برای تامین مالی بخشی از پروژه ها را مورد بررسی  قرار دهد. بدیهی 
است در صورت برخورداری اوراق صکوک از مزایای قابل توجه در مقایسه با سایر 
اوراق بهادار در کشور می توان آن را به عنوان الگویی مناسب در کشور ترویج نمود.

جدول)3(- آمار انتشار اوراق صکوک در ایران )1391( 

 ماخذ: شرکت مدیریت دارایی مرکزی بازار سرمایه،1391

روش تحقیق
اینکه  به  توجه  با  و  است  توصیفی   - تحقیقی  روش،  نظر  از  حاضر  مطالعه 
برخی  پروژه های  مالی  نیاز  تامین  برای  الگویی  به عنوان  صکوک  از  استفاده 
کاربردی محسوب  از نوع  سازمان ها مورد بررسی قرار می گیرد، این پژوهش 
از  نیاز  مورد  اطالعات  جمع آوری  برای  تحقیق  این  در  همچنین  می شود. 
کتابخانهای، بررسی اسناد و جستجوی اینترنتی استفاده شده  روش مطالعه 

است.

برخی روش های تامین مالی داخلی در ایران
نحوه تامین مالی و تهیه بودجه اجرایی الزم برای انجام پروژه های زیربنایی 
و بهرهبرداری از محصوالت و خدمات حاصل از آنها در حال حاضر به عنوان 
ح  مطر توسعه  حال  در  کشورهای  روی  پیش  چالش های  مهمترین  از  یکی 
بحران های  و  توسعه  حال  در  کشورهای  خاص  وضعیت  به  توجه  با  است. 
برای  نیاز  مورد  سرمایه  تامین  امکان  ایران،  جمله  از  کشورها  این  در  مالی 
اجرای پروژه های بزرگ به راحتی فراهم نمی شود، بنابراین انتخاب نوع روش 

تامین مالی مناسب در مورد پروژه ها مساله مهمی است. 

مالی  منابع  طریق  دو  از  دنیا  در  ح ها  وطر پروژه ها  مالی  تامین  به طورکلی 
که به دلیل مسایل  داخلی و منابع مالی خارجی امکان پذیر است از آنجایی 
فقهی و شرعی از جمله موضوع ربا و سایر مشکالت مرتبط بسیاری از منابع و 
که در دنیا متداول است امکان به کارگیری آن در ایران  روش های تامین مالی 
وجود ندارد، لذا در این مقاله فقط روش تامین مالی داخلی مطالعه شده و 
انواع  از مهمترین  به عنوان یکی  که  ابزار صکوک  از میان روش های موجود، 
اوراق بهادار اسالمی و مبتنی بر عقود شرعی و بانکداری بدون ربا محسوب   

می شود در قالب مطالعه موردی بررسی می شود.  

اوراق بهادار اسالمی
گواهی هایی با ارزش اسمی یکسان است  اوراق بهادار اسالمی نوع صکوک، 
به وسیله  آن  اسمی  مبلغ  پرداخت  بیانگر  پذیرهنویسی،  عملیات  از  بعد  که 
خریدار به ناشر آن است و دارنده آن، مالک یک یا مجموعه ای از دارایی ها 
گونی  گونا انواع  اسالمی  بهادار  اوراق  آنهاست.  از  آمده  دست  به  منافع  و 

دارد)موسویان وهمکاران،1389( .

در ایران عمده روش های تامین مالی در دسترس در قالب تسهیالت بانکی 
که براساس آئین نامه فصل سوم قانون بانکداری بدون ربا در قالب یکی  است 
که در قالب  از عقود اسالمی صورت می پذیرد. لذا برخی از عمده تسهیالتی 
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پروژهای  اعتبارات  یا  ح ها  اجرایطر برای  کشور  در  داخلی  مالی  تامین  روش 
ارائه می شود عبارت اند از: اوراق مشارکت، وام، اجاره به شرط تملیك، فروش 
کمکهای فنی، مشارکت در سرمایه، تسهیم سود، خطوط اعتباری  اقساطی، 
که ذیال  انواع صکوک شامل: اجاره، مرابحه، مضاربه و استصناع می باشد  و 

ح داده می شود)میالنی واسمعیلی،1388(. به طور خالصه شر

اوراق مشارکت
اوراق مشارکت اوراق بهادار با نام یا بی نامی است که به قیمت اسمی مشخص 
ح های  نیازطر مورد  مالی  منابع  از  بخشی  تامین  برای  و  معین  مدت  برای 
ایجاد،  جهت  نیاز  مورد  مالی  منابع  تامین  برای  یا  دولت  انتفاعی  عمرانی- 
در  خدماتی  و  ساختمانی  تولیدی،  سودآور  ح های  توسعهطر و  تکمیل 
که قصد مشارکت  شرکت ها و سازمان ها منتشر می شود و به سرمایه گذارانی 
گذار می شود.  ح های یادشده را دارند، از طریق عرضه عمومی وا در اجرایطر
اوراق  موضوع  ح های  درطر سرمایه گذاری  سود  بابت  از  معین  مقاطع  در 
مشارکت، به تناسب مبلغ اسمی هر ورقه مشارکت، به دارندگان اوراق سود 
خ سود علی الحساب اوراق مشارکت و مقاطع  علی الحساب تعلق می گیرد. نر
کوپن های ضمیمه  ج و براساس شماره  پرداخت آن در شرایط انتشار اوراق در
اصل اوراق، در شعب فروشنده اوراق به دارندگان آن پرداخت می شود. پس از 
سررسید اوراق، میزان سود قطعی قابل  پرداخت به دارندگان اوراق مشارکت 
سودهای  از  بیش  شده  تعیین   قطعی  سود  چنانچه  می شود.  محاسبه 
علی الحساب پرداختی باشد، مابه التفاوت حاصل با رعایت مقررات مربوطه 
به دارندگان برگه تسویه حساب نهائی مشارکت پرداخت می شود. همچنین 
ح به هر دلیلی زیان بدهد جبران هزینه به عهده ناشر است و سهمی از  گر طر ا

آن به دارنده اوراق تعلق نمی گیرد)عبده تبریزی و رادپور،1389(. 

 )Leasing( اجاره بشرط تملیك
که بر اساس  ح های صنعتی است  یك نوع اعتبار میان مدت برای اجرای طر
کارخانه، ماشین آالت  آن تجهیزات سرمایه ای و سایر سرمایه های ثابت مثل 
کشاورزی، زیربنایی، حمل و نقل و  و تجهیزات برای صنایع، صنایع تبدیلی 
غیره برای استفاده هر دو بخش خصوصی و عمومی ارائه می شود. این نوع 
کشتی های ماهیگیری و غیره هم  کشتی، تانکرهای نفت،  از تسهیالت برای 
که مالکیت  از پایان مدت اجاره، بانك این اجازه را دارد  اعطا می گردد. بعد 

کند. تجهیزات را به مستاجر به صورت هبه منتقل 

انواع صكوك )اجاره- مضاربه - مرابحه - استصناع(
با توجه به اینکه یکی از اهداف اصلی این مقاله مطالعه و تحقیق بیشتر در 
مورد اوراق بهادار اسالمی به ویژه از نوع صکوک و بررسی و مطالعه به منظور 
امکان اجرایی نمون آن برای تامین مالی بخشی از پروژه های سازمان بنادر 
صکوك  تعریف  به  اشاره  ضمن  پیشرو  مبحث  در  لذا  می باشد،  دریانوردی  و 
وتاریخچه آن، روند شکل گیری و فرآیند اجرایی ابزار صکوک در جهان و ایران 

به طور مفصل مورد مطالعه و بررسی قرار می گیرد.

صكوک به عنوان ابزاری نوین برای تامین مالی پروژه ها

)Sukuk(تعریف صكوک
 اصطالح صکوک برگرفته از واژه عربی صک به معنای چک، نوشته بدهکار، 
اسالمی  قرضه  اوراق  به عنوان  معمول،  به طور  و  است  بدهی  قبض  و  سفته 
دارد،  وجود  صکوک  از  تعریف  دو  این  میان  که  تمایزی  می شود.  تعریف 
به کارگیری  از  هدف  تفاوت،  این  بر  کید  تا با  که  چرا  است،  مهم  و  اساسی 
قرضه  اوراق  از  تقلید  اسالمی،  بانکداری  در  جدید  ابزاری  به عنوان  صکوک 
مبتنی بر بهره در بانکداری معمول نیست، بلکه ایجاد ابزاری ابتکاری است 
کلی می توان صکوک را  که منطبق بر قوانین شریعت اسالم باشد. در حالت 

اوراق بهادار مبتنی بر دارایی1، با درآمد ثابت یا متغیر، قابل معامله در بازار 
ثانویه و مبتنی بر اصول شریعت دانست )Arsalan Tarig & Dar, 2007(. بنا 
شده  گرفته  عربی  زبان  در  »صک«  جمع  از  »صکوک«  دیگرکلمه  تعریفی  به 
صکوک،  واقع  در  است.  شده  ترجمه  بهادار«  »اوراق  به  فارسی  در  که  است 
که پس از عملیات پذیره نویسی،  گواهی هایی با ارزش اسمی یکسان هستند 
آن،  دارنده  و  می شود  پرداخت  ناشر  به  خریدار  توسط  آن  در  ج  مندر مبلغ 
مالک بخشی از دارایی ها و منافع حاصل از یک پروژه یا سرمایه گذاری خاص 
کلی، همه انواع اوراق بهادار اسالمی را در برمی گیرد و  است. صکوک در شکل 
با توجه به اینکه اوراق مشارکت نیز در انواع اوراق بهادار اسالمی طبقه بندی 
صکوک  انواع  از  یکی  هم  مشارکت   اوراق  گفت  می توان  بنابراین  می شود، 

به شمار می آید) پیره،1391(.

نهادهای  حسابرسی  و  حسابداری  سازمان  شرعی  استاندارد  در  همچنین 
 :)2002,AAOIFI(است شده  تعریف  زیر  ح  به شر صکوك  اسالمی2،  مالی 
پذیره  عملیات  اتمام  از  پس  که  بوده  یکسان  اسمی  ارزش  با  »گواهی هایی 
ناشر  به  خریدار  توسط  آن  در  ج  مندر اسمی  مبلغ  پرداخت  بیانگر  نویسی، 
است و دارنده آن مالك یك یا مجموعه ای دارایی ها، منابع حاصل از دارایی و 

یا ذی نفع یك پرو ژه یا یك فعالیت خاص می شود.« 

تاریخچه  صكوک در جهان و ایران
آن  در   . می گردد  بر   1980 دهه  به  جهان  در  اسالمی  اوراق  انتشار  اولیه  ایده 
مساله  بر  غلبه  برای  اسالمی  بانک های  توسط  زیادی  تالش های  زمان 
به عنوان  مالزی  مرکزی  بانک   1983 جوالی  در  گرفت.  صورت  نقدینگی 
بهره  که  خزانه  اسناد  یا  دولتی  بهادار  اوراق  از  زمینه،  این  در  پیشگام 
به  بهره  بدون  اوراق  از  آن  جای  به  و  نکرد  استفاده  می کردند  پرداخت 
. صادقی،1390(  و  کرد)سروش  استفاده  دولتی  سرمایه گذاری  گواهی   نام 

مالی  معامالت  مختلف  ساختارهای  گسترش  با  همزمان   1990 دهه  در 
توسط بانک های اسالمی ایده استفاده از ابزارهای مالی اسالمی نیز تشدید 
مطالعه  به  اقدام  دینی  علمای  کنار  در  مالی  متخصصان  آن  به دنبال  شد. 
انتشار  ایده  که  می شود  گفته  دیگر  طرفی  از  کردند.  مناسب  راهکارهای 
وی  معروف  مقاله  در  کهف3  منظر  توسط  بار  نخستین  برای  اجاره  صکوک 
در  بودجه  شکاف  پوشش  برای  دارایی  اجاره  اوراق  از  استفاده  به عنوان 
ح شد و پس از بررسی جزئیات عملیات، انتشار آن آغاز شد  سال 1997 مطر

)پهلوان ورضوی،1386(. 

همچنین استفاده از لفظ صکوك جهت ابزار مالی اسالمی برای نخستین بار 
در سال 2002 میالدی در جلسه فقهی بانك توسعه اسالمی4 پیشنهاد شد و 
بعد از آن سازمان حسابداری و حسابرسی نهادهای مالی اسالمی تعداد 14 

نوع صکوك را معرفی نمود)سروش، 1386(.

که ایده اولیه استفاده از ابزارهای مالی  مطالعات به عمل آمده نشان می دهد 
کننده منابع در  اسالمی بر پایه مشارکت هر دو طرف تامین کننده و دریافت 
سال  در  زیرا  است  بوده  ایران  اسالمی  جمهوری  توسط  ح،  طر زیان  و  سود 
ح بزرگ  ح های عمرانی)طر 1373برای نخستین بار در جهان جهت تامینطر
نواب توسط شهرداری تهران( اقدام به انتشار اوراق بهادار مشارکت منطبق 
با قوانین اسالمی نمود، بنابراین ایران به عنوان مبدع و مبتکر انتشار اوراق 

بهادار اسالمی در دنیا به حساب می آید)موسویان وکریمی، 1388(. 

ایران در سال1384 فرصتی  اراق بهادار  با تصویب سازمان بورس  همچنین 
فراهم شد تا این دسته از ابزارهای مالی به نحو مطلوب و در راستای توسعه 
گیرد. نخستین بار نیز ابزار صکوك  کشور مورد استفاده قرار  نظام تامین مالی 

1  . Asset base securities
2  . Accounting and Auditing Organization for Is-
lamic Financial Institution (AAOIFI)
3  . Monzer Kahaf
4  . Islamic Development Bank
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کشور، اسفندماه 1389 برای تامین مالی شرکت  از نوع اجاره در بازار سرمایه 
مدیریت  شرکت  و  سامان  بانك  توسط   1390 درسال  ماهان،  هواپیمایی 
سرمایه گذاری امید و پس از آن توسط شرکت جوپار  مجموعا با مبلغی حدود 
3367 میلیارد ریال انتشار یافت )شرکت مدیریت دارایی مرکزی بازار سرمایه 

 .)1391،

ترتیب  به   1391 1390و  سال  در  ایران  اسالمی  جمهوری  مرکزی  بانك  نهایتا 
از نوع صکوك  بهادار اسالمی  اوراق  انتشار  به  دستورالعمل و مقررات مربوط 
جمهوری  مرکزی  نمود)بانك  ابالغ  و  تصویب  کشور  در  را  استصناع  و  اجاره 

اسالمی ایران، 1391 و1390 (

بررسی دو نوع صكوك پرکاربرد
که از بین آنها، صکوک اجاره و استصناع  صکوک انواع مختلفی دارد از آنجایی 
بیشتر مورد استفاده قرار می گیرد و از اهمیت باالتری برخوردار بوده، لذا در 

این مقاله فقط این دونوع صکوك مورد بررسی قرار می گیرند. 

الف( صكوك اجاره
که بیانگر مالکیت واحدهای سرمایه گذاری  نوعی صکوک سرمایه گذاری است 
قرارداد  یک  به  که  هستند  فیزیکی  دوام  با  دارایی های  از  برابر  ارزش  با 
که در شریعت تعریف شده است، پیوند خورده اند. در میان  اجاره، آن طور 
محصوالت مالی اسالمی، صکوک اجاره یک محصول متمایز به شمار می رود 
از  است.  آورده  دست  به  مسلمان  سرمایه گذاران  بین  زیادی  محبوبیت  که 
مناسبی  روش  را  اجاره  صکوک  نیز  شرکت ها(  و  ناشران)دولت ها  دیگر  طرف 
برای تجهیز منابع می دانند. هـزینـه هـای انتشار صکوک در موارد اولیه بسیار 
ابزار نوظهور وجود نداشت  باال بود، زیرا هنوز هیچ اعتمادی نسبت به این 
توسط  رتبه بندی  زیاد،  مستندسازی  نیازمند  انتشار  فرآیند  بنابراین  و 
کارگزاری و شرکت های  موسسات رتبه بند و تضمین فروش توسط موسسات 
که مجموع این موارد هـزینـه هـای انتشار را افزایش می داد.  تامین سرمایه بود 
اطمینان  قابل  و  مناسب  مالی  ابزار  یک  به عنوان  صکوک  اینکه  از  بعد  اما 
کاهش یافت)حدادی وهمکاران،1389(. بنا به  شناخته شد، این هـزینـه هـا 
که  تعریفی دیگر صکوک اجاره دقیقا بر پایه یک دارایی مستقل انتشار می یابد 
این دارایی ها می توانند بخشی از زمین اجاره  ای یا تجهیزات اجارهای مانند 
می تواند  اموال  این  دادن  اجاره  از  ناشی  بازدهی  باشد.  کشتی  یا  هواپیما 
و  باشد)شهرآبادی  شناور  به صورت  ناشر  شرایط  با  مطابق  یا  باشد  ثابت 

بشیری،1386(.

 )Istisna Sukuk(صكوك استصناع یا سفارش ساخت )ب
استصناع در باب استفعال از مصدر صنع، به معنی در خواست ساخت است. 
منظور از استصناع، خرید کاالیی است که طبق سفارش خریدار تهیه می گردد. 
کسی به نزد  که  مراد از قرارداد استصناع یا قرارداد شفارش ساخت این است 
که می سازد به ملکیت  کاالهایی  که تعدادی از  صنعتگر بیاید و از او بخواهد 

که بر اساس  او درآورد. در این حال قراردادی میان این دو به امضا می رسد 
کاالی مورد توافق را برای او بسازد و مبلغ مورد توافق را  آن صاحب صنعت، 
گواهی های  گفت صکوک استصناع، اسناد و  کند، بنابراین می توان  دریافت 
کاالیی  دارای ارزش یکسان هستند و برای تجمیع وجوه الزم جهت ساخت 
صکوک  ناشر  می باشد.  صکوک  دارنده  تملک  تحت  که  می شوند  استفاده 
مورد  کاالی  خریداران  آن،  پذیره نویس  است.  کاال  کننده  تولید  استصناع، 
که  پیمان هایی  کاال است. در  و وجوه جمع آوری شده، هزینه ساخت  نظر 
حداقل برون سپاری در حد پیمان های EPC5 و یا بادامنه اختیارات بیشتر 
و  باشد)رضوی  مناسب  می تواند  پیمانکار  برای  روش  این  از  استفاده  باشد 
دارای  ابزار  این  استصناع،  صکوک  عقد  ماهیت  به  توجه  با  پهلوان،1389(. 

خ بازده ثابت و قابلیت خرید و فروش در بازار ثانویه می باشد. نر

از تامین اعتبار برای اجرای  همچنین این شیوه تامین مالی یك نوع جدید 
صادراتی  تولید  افزایش  و  سرمایه ای  کاالهای  تجارت  و  صنعتی  ح های  طر
تولید  برای  کشورهای عضو بانک توسعه اسالمی است. استصناع قراردادی 
تعهد  تولیدکننده  آن  براساس  که  دارایی هاست  دیگر  یا  تولیدی  کاالهای 
خ مشخص و در یك  گی معین، با نر کاالهای مشخص را مطابق با ویژ می کند، 

کند)گزارش بانک توسعه اسالمی،2006(. زمان خاص تولید 

نتیجه گیری
در  مالی  تامین  برای  روش ها  انواع  شد،  اشاره  مقاله  این  در  که  همان گونه 
که یکی از جدیدترین این ابزارها  استفاده از صکوك است.  ایران وجود دارد 
که باتوجه به شرایط موجود می توان  ابزار صکوک دارای انواع مختلفی است 

از آن برای تامین منابع مالی پروژه ها استفاده نمود.

عالوه بر اینکه طی سال های اخیرابزارصکوک درکشورهای اسالمی رونق یافته 
کشورهای غربی و آمریکا ازجمله شرکت های بزرگی مانند  است مورد استقبال 
و  انگلیس  آلمان،  کشورهای  و  بین المللی  مالی  موسسات  الکتریک،  جنرال 
در  صکوک  افزون  روز  اهمیت  از  نشان  امر  این  که  است  گرفته  نیزقرار  ژاپن 

سطح جهان دارد.  

دارد،  وجود  ابزار  نوع  این  در  که  ویژه  ای  مزایای  به  توجه  با  می رسد  نظر  به 
بسیاری از سازمان ها وشرکت هاخصوصی و دولتی به منظور تامین نیاز مالی 
پروژه ها به ویژه پروژه های زیربنایی می توانند از آن استفاده نمایند که می توان 
که از ابزار صکوك اجاره  به شرکت هواپیمایی ماهان و بانك سامان اشاره نمود 
استفاده نموده اند. حال برای تامین نیاز مالی برخی از پروژه های زیر بنایی 
لذا  دارد.  وجود  استصناع  نوع  صکوك  ابزار  از  استفاده  امکان  نیز  سازمان ها 
که  سازمان بنادر و دریانوردی با توجه به داشتن قابلیت ها  پیشنهاد می شود 
گزینه های پیش رو امکان استفاده  و احصای شرایط  الزم، به عنوان یکی از 
از ابزار صکوك استصناع را برای تامین مالی بخشی از پروژه های مصوب خود 

مورد مطالعه قرار دهد.  

توجه: منابع و ماخذ مورد استفاده در این مقاله در دفتر ماهنامه بندر ودریا موجود است
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هدف کلی تحقیق حاضر، بررسی اثربخشی سیستم 
به  توجه  با  تحصیلکرده  انسانی  نیروی  حفظ 
و  بنادر  سازمان  انداز  چشم  و  اهداف  سیاست ها، 
دریانوردی ایران است. در تحقیق حاضر،از نظریه 
کس وبر و تیلور و همچنین مدل گری دسلر و مدل  ما
سعادت و برای اندازه گیری سیستم نگهداری نیروی 
کاری  زندگی  کیفیت  الگوی  از  سازمان  در  انسانی 

ریچاردوالتون استفاده گردیده است.

فرعی  فرضیه   8 و  اصلی  فرضیه   1 شامل  تحقیق 

از  پژوهش  فرضیه های  سنجش  برای  می باشد. 
آزمون t تک نمونه  ای استفاده شده است. جامعه 
مرکزی  سازمان  کارکنان  شامل  پژوهش  آماری 
کشوردر تهران و همچنین مرکز  بنادر و دریانوردی 
آموزش تخصص های دریایی اداره بنادرو دریانوردی 
گلمانخانه(جمعا به تعداد 103  دریاچه ارومیه)بندر 
کارکنان در سال 1391  نفر به صورت پرسشنامه بین 
و  داده ها  تحلیل  و  تجزیه  برای  است.  شده  توزیع 
آزمون فرضیه ها از نرم افزار  SPSSو برای نرمال بودن 

گروف - اسمیرنف و  کلمو  یا نرمال نبودن از آزمون 
برای آمار توصیفی از جدول توزیع فراوانی و درصد 
پاسخ ها و نمودار ستونی، میانگین رتبه ای، انحراف 

معیار استفاده شده است. 

فلسفه نظام گرا حکم می کندکه انسان با تمام ابعاد 
مورد  اجتماعی  زندگی  و  کار  با  رابطه  در  وجودش 
که از امور مربوط به حفظ  مطالعه قرارگیرد، و زمانی 
و نگهداری این موجود استثنائی صحبت می شود، 
گون و پیچیده را که شامل ویژگی های:  باید ابعاد گونا
عاطفی، احساسی، غریزی و ذاتی، فرهنگی، اجتماعی 
و اقتصادی که متبلور کننده دو نیروی مادی و معنوی 

وجود انسان هستند، مورد توجه قراردهد. 

رسی اثربخشی  بر
ی  سیستم حفظ و نگهدار

وی انسانی تحصیلکرده  نیر
سازمان بنادر و دریانوردی ایران

دکتر فرهاد نژاد ایرانی
استادیار و عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسالمی بناب 

یاسر کاظمی عسكرانی
کارشناس ارشد مدیریت دولتی - انسانی 

امینه جمی
کارشناس ارشد مدیریت دولتی - مالی

حقیقاتی
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انسان ها با خصوصیاتی که ذکر شد، با ابزار و وسائلی 
لزوما  و  دارند  سروکار  آن  با  ضرورت  برحسب  که 

هماهنگی هایی که بین آنها به وجود می آید. 

را  متعددی  ابعاد  انسانی  منابع  نگهداری  نظام 
دو  به  را  آنها  می توان  مجموعا  که  می شود  شامل 

دسته تقسیم کرد:

که بیشتر در رابطه با حفظ و تقویت جسم  مواردی 
کارکنان است مانند: برقراری بهداشت و ایمنی در 
کار، اجرای برنامه های ورزشی و تندرستی و  محل 

بعضی دیگر از خدمات پرسنلی.

کارهای مهم و مفیدی  در این راستا به رغم اینکه 
مثل انجام معاینات پزشکی دوره  ای و سالیانه و یا هر 
از چند گاهی مسابقات متعدد ورزشی  برگزار می گردد 
کافی  که موارد یاد شده به اندازه  ولی مشهود است 
سازمان را به اهداف مطلوب خود نرسانیده ودر موارد 
بسیاری مشاهده می شودکه این فعالیت ها فقط قشر 
که معموال ثابت هم هستند  کارمندان را  خاصی از 
شامل می شود و تعداد بسیاری دیگر کامال با این گونه 
فعالیت ها بیگانه اندکه این می تواند هم ازخصوصیات 
از ضعف سیستم در  یا  و  افراد ناشی شود  شخصی 
گونه فعالیت ها و یا  کارکنان به این  ترغیب و تشویق 
کافی این فعالیت ها برای جذب  نداشتن جذابیت 

پرسنل به سمت خود.

مواردی که تقویت کننده روحیه و عالقمندی کارکنان 
امنیت  ایجاد  مانند:  هستند  کار  محیط  و  کار  به 
شغلی، تامین زندگی در زمان حال، دوران پیری و 

ازکارافتادگی، رضایت از شغل و موارد مشابه دیگر.

یا  و  امنیت شغلی  از نظر  این راستا هر چند  که در 
دوران بازنشستگی فرد دارای امنیت خاطر است ولی 
از نظر تقویت روحیه و یا عالقمندی به محیط کار  در 

که فرد رغبت  بسیاری از موارد مشاهده شده است 
نمی دهد  نشان  کارش  به محیط  چندانی نسبت 
از  یا غیبت های مداوم  و  تاخیرات مکرر  با  گاهی  و 
گریزان است ودر برخی موارد این  محیط کاری خود 
نارضایتی را با عدم برخورد مناسب با ارباب رجوع ویا 
دیگر همکارانش نشان می دهد. بدی شرایط آب و 
هوایی در برخی بنادر )به خصوص بنادر جنوب( و 
همچنین شرایط سخت و پر خطر محیط های کاری 
وعدم تناسب میزان دریافتی ها با این شرایط عاملی 
که افراد استخدامی  که بارها مشاهده شده  است 
در این سازمان در اولین فرصت ممکن درخواست 
انتقال به شهر های دیگر و سازمان های همسو در 

این وزارت خانه را تسلیم مقامات باالتر می کند .

کارکنان نکته  در بحث یادگیری و آموزش و پرورش 
حائز اهمیت این است که با توجه به اینکه سیستم 
کنونی مبنی بر نیاز سنجی آموزشی  در حال اجرای 
خدمت  ضمن  آموزشی  دوره های  همچنین  و 
بنادر  مانند سازمان  ولی سازمانی تخصصی  است 
اصلی ترین  و  مهمترین  از  یکی  که  دریانوردی  و 
کشور و نماینده قانونی سازمان  ارگان های دریایی 
ایران  در   )IMO(جهانی دریانوردی  بین المللی 
دیده  آموزش  نیروهای  دارای  می رود  انتظار  است 
بهتر و تخصصی در بخش های جزئی تر و مشاغل 
که در برخی موارد )بحث جستجو و نجات  حساس 
کار دارد باشد.  هر چند  دریایی (با جان افراد سرو 
امروزه با به وجود آمدن سیستم نیاز سنجی آموزشی 
کاستی ها  )سیستم جام فردی( تا حدی به برخی 
عمال  ولی  است  داده  پوشش  آموزشی   نیاز های  و 
گر هم بتواند به صورت  کارایی الزم را ندارد و از طرفی ا
کامل نیاز های آموزشی افراد را شناسایی کند مسلما 
کردن این نیاز ها با توجه به  زمینه تامین و براورده 

امکانات موجود در سازمان امکان پذیر نیست.

مطالعه  به  است  درصدد  محقق  تحقیق،  این  در 
نگهداری  سیستم  که  بپردازد  اصلی  مساله  این 
نیروی انسانی در سازمان بنادر و دریانوردی کشور با 
توجه به سیاست ها و اهداف و چشم انداز های این 
سازمان تا چه حد دارای اثر بخشی است و ترتیب 
الویت اثر بخشی سیستم های مذکور  و متغییرهای  

تشکیل دهنده آنها به چه صورت است؟
-تعریف اثر بخشی:

اثربخش بودن به مفهوم میز ان موفقیت در تحقق 
هد ف ها و انجام دادن ماموریتهای محوله است.

با مطالعه ادبیات موضوع به شاخص های مختلفی 
از اثربخشی برخورد می کنیم که برخی از آنها عبارت اند 
میزان  سود،  رشد،  وری،  بهره  کیفیت،  کارایی،   : از 
کار، رضایت  از  کارکنان  ضایعات وتصادفات، غیبت 
شغلی، انگیزش، تعارض و انسجام،انعطاف پذیری، 
تطابق، برنامه ریزی و تدوین اهداف، وحدت نظر و 
کردن سازمان توسط  توافق در مورداهداف، درونی 
کارکنان، هماهنگی کارکنان با نقش سازمانی خویش 
فردی  میان  مهارت های  سازمانی،  هنجارهای  و 

مدیریتی، مهارت های مربوط به کارکردهای مدیریت، 
مدیریت ارتباطات و اطالعات، ارزشیابی، ارزش منابع 

انسانی، مشارکت کارکنان در تصمیم گیری و ....

تابع دو عامل فرآیند و ساختار سازمانی  اثربخشی 
کنترل و غیر  است . ساختار سازمانی به عوامل قابل 
انسانی و  به عوامل  فرآیند سازمانی  و  کنترل  قابل 

مکانیکی تقسیم می شوند.

بی شك، مدیران نقش تعیین کننده ای در اثربخشی 
سازما ن ها از جمله سازمان های آموزشی به عهده 
که اثربخشی سازمان را می توان از طریق  دارند ؛ چرا 
بین  تعامل  رساندن  کثر  حدا به  در  مدیر  توانایی 

ساختار و فرآیند سازمان اندازه گیری کرد.

باالخره اینکه سازمان های اثربخش سیستم های بازی 
هستند که عالوه بر بر قراری ارتباطات مؤثر، خالق، پویا 
و انعطاف پذیر هستند و تاب تحمل تغییرات خارجی 

و داخلی را دارند. )میرسپاسی،76،1376(

برای نگهداری نیروی انسانی در سازمان از الگوی 
شامل  ریچاردوالتون،که  کاری  زندگی  کیفیت 
کار سالم و ایمن، تامین فرصت  متغیرهای )محیط 
رشد و امنیت، قانون گرایی در سازمان کار، وابستگی 
کلی زندگی، انسجام اجتماعی،  اجتماعی، فضای 
توسعه ظرفیت های انسانی و پرداخت منصفانه و 

کافی( استفاده شده است )خدیوی،1368،231(
-الگوی نگهداری کارکنان ریچارد والتون

کیفیت  برای  را  چارچوبی  التون)1973(  و  ریچارد 
که هشت مولفه دارد  کاری ارائه داده است  زندگی 

که به طور مختصر به توضیح هر کدام می پردازیم:

پرداخت  منظور،  کافی:  و  منصفانه  پرداخت 
کار مساوی و نیز تناسب پرداخت ها با  مساوی برای 
کارکنان و تناسب  معیارهای اجتماعی و معیارهای 

آن با انواع دیگر کار می باشد.

کاری  شرایط  ایجاد  منظور،  سالم:  و  ایمن  کار  محیط 
ایمن از نظر فیزیکی و نیز تعیین ساعت کار منطقی است. 
همچنین محیط کار بایستی آلودگی هایی را که بر وضعیت 

فیزیکی و ذهنی کارکنان تاثیر دارند را کاهش دهد.

تامین فرصت رشد و امنیت مداوم: به معنای فراهم 
فرصت های  فردی،  توانایی  بهبود  زمینه  نمودن 
و  شده  کسب  مهارت های  به کارگیری  و  پیشرفت 

تامین امنیت درآمد و اشتغال می باشد.

گرایی در سازمان: منظور فراهم بودن زمینه  قانون 
آزادی سخن کارکنان بدون ترس از انتقام مقام باالتر و 
نافذ بودن سلطه قانون نسبت به سلطه انسانی است.

وابستگی اجتماعی زندگی کاری: احساس مسئولیت 
گاهی و اراده  که از آ گروه  متقابل بین چند نفر یا چند 
برخوردار باشند و شامل پیوندهای انسانی و برادری 
و هم دلی بین انسان ها به طور کلی و حتی وابستگی 
متقابل حیات و منافع آنها باشد... به زبان جامعه 
شناختی همبستگی پدیده ای را می رساند که بر پایه 
گروه یا یک جامعه، اعضا به یکدیگر  آن در سطح یک 

وابسته و به طور متقابل نیازمند یکدیگر هستند.
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و  توازن  برقراری  به  مولفه  این  زندگی:  کلی  فضای 
زندگی  بخش های  دیگر  و  کاری  زندگی  بین  تعادل 
که شامل اوقات فراغت، تحصیالت و زندگی  کارکنان 
خانوادگی می شود مربوط است. این عامل توجه به 
کار  محیط  از  خارج  افراد  که  غیرکاری  فعالیت های 
درگیر آن می باشند و بررسی تاثیر فعالیت های کاری بر 

روی زندگی خصوصی کارکنان را نیز شامل می شود.

یکپارچگی و انسجام اجتماعی: میزان تطابق و پذیرش 
اهداف سازمان از سوی کارکنان سازمان و جامعه.

بودن  فراهم  به  انسانی:  قابلیت های  توسعه   -  8
فرصت هایی چون استفاده از استقالل و خود کنترلی 
گون،  گونا مهارت های  از  کار،بهره مندشدن  در 
کار و برنامه ریزی  دسترسی به اطالعات متناسب با 

برای کارکنان اشاره دارد. )خدیوی،231،1386(
فرضیه های پژوهش

ریچارد  توسط  شده  معرفی  الگوی  از  استفاده  با 
والتون فرضیات ذیل جهت ارزیابی در سازمان بنادر 

و دریانوردی انتخاب شده است:

سیستم موجود نگهداری نیروی انسانی تحصیل کرده 
باتوجه به سیاست ها و اهداف و چشم انداز سازمان 

بنادر و دریانوردی اثربخش می باشد.

پرداخت منصفانه و کافی در فرایند نگهداری نیروی 
و  بنادر  سازمان  سطح  در  تحصیل کرده  انسانی 

دریانوردی اثربخش می باشد.

کار ایمن و سالم در فرایند نگهداری نیروی  محیط 
بنادر و دریانوردی  تحصیل کرده در سطح سازمان 

اثربخش می باشد.

فرایند  در  مداوم  امنیت  و  رشد  فرصت  تامین 
سازمان  سطح  در  تحصیل کرده  نیروی  نگهداری 

بنادر و دریانوردی اثربخش می باشد.

قانون گرائی در فرایند نگهداری نیروی تحصیل کرده در 
سطح سازمان بنادرو دریانوردی اثر بخش می باشد. 

نگهداری  فرایند  در  انسانی  قابلیت های  توسعه 
و  بنادر  سازمان  سطح  در  تحصیل کرده  نیروی 

دریانوردی اثربخش می باشد.

یکپارچگی و انسجام اجتماعی در فرایند نگهداری 
و  بنادر  سازمان  سطح  در  تحصیل کرده  نیروی 

دریانوردی اثربخش می باشد.

نیروی  نگهداری  فرایند  در  زندگی  کلی  فضای 
بنادر و دریانوردی  تحصیل کرده در سطح سازمان 

اثربخش می باشد.

نیروی  نگهداری  فرایند  در  اجتماعی  وابستگی 
بنادر و دریانوردی  تحصیل کرده در سطح سازمان 

اثربخش می باشد.
روش گردآوری اطالعات و داده ها

در  اطالعات  جمع آوری  برای  حاضر،  تحقیق  در 
چارچوب روش میدانی از پرسشنامه محقق ساخته 
آن  پایایی  و  روایی  قبال  که  است  شده  استفاده 
که برای  گرفته بود. به این صورت  مورد تایید قرار 

18 عامل و متغییرهای موثر برای جذب، آموزش و 
کارکنان از دیدگاه ریچارد والتون  پرورش، نگهداری 
و سعادت و میرسپاسی شاخص هایی ساخته شد 
پرسشنامه  سئواالت  شاخص ها،  آن  بر اساس  و 
گردید.در پرسشنامه تنظیم شده،  تنظیم و تدوین 
برای آزمون فرضیه های تحقیق، از 40 سوال بسته 

استفاده گردیده است.
بررسی پایایی و روایی متغیرهای پژوهش

به منظور اطمینان از اینکه آیا پرسشنامه تحقیق 
اندازه گیری    را  موردنظر  خصیصه های  همان  واقعا 
می کند یا خیر، در پرسشنامه ساخته شده از روش » 

روایی نمادی یا ظاهری « استفاده شده است. 

همچنین برای سنجش و تعیین پایایی و هماهنگی 
آلفای  از  تحقیق،  پرسشنامه  سئواالت  درونی 
کرونباخ استفاده شده است. این روش متداول ترین 
روش محاسبه پایایی است که دامنه ضریب قابلیت 
اعتماد از صفر)عدم ارتباط( تا 1+ )ارتباط کامل( بوده 
سواالت  پایایی  میزان  حاضر  تحقیق  در  که  است 
که اوال سواالت  0/78 به دست آمد و نشان می دهد 
و  دارند  یکدیگر  با  باالیی  همبستگی  پرسشنامه 
برخوردار  باالیی  پایایی  از  تحقیق  پرسشنامه  ثانیا 

می باشد.
آزمون فرضیه ها 

به منظور بررسی اثربخشی سیستم موجود نگهداری 
نیروی انسانی تحصیل کرده باتوجه به سیاست ها و 
از  انداز سازمان بنادر و دریانوردی  اهداف و چشم 
آزمون T تک نمونه  ای استفاده شده است که نتایج 

آن به طور خالصه به صورت زیر است:

آزمون  برای  معنی داری  سطح  اینکه  به  توجه  با 
کوچکتر است پس فرضیه  مربوطه )0/000( از 0/05 
می شود.  پذیرفته   H1 فرضیه  و  رد  تحقیق   H0
کثریت  ا نظر  که  گرفت  نتیجه  می توان  بنابراین 
کار ایمن و سالم  که محیط  پاسخگویان بر این بوده 
سطح  در  تحصیل کرده  نیروی  نگهداری  فرایند  در 

سازمان بنادرو دریانوردی اثربخشی زیادی دارد.  

آزمون  برای  معنی داری  سطح  اینکه  به  توجه  با 
کوچکتر است. پس فرضیه  مربوطه )0/000( از 0/05 
H0 تحقیق رد و فرضیه H1 پذیرفته می شود. بنابراین 
کثریت پاسخگویان  که نظر ا گرفت  می توان نتیجه 
که تامین فرصت رشد و امنیت مداوم  بر این بوده 
سطح  در  تحصیل کرده  نیروی  نگهداری  فرایند  در 

سازمان بنادر و دریانوردی اثربخشی زیادی دارد.  

آزمون  برای  معنی داری  سطح  اینکه  به  توجه  با 
کوچکتر است. پس فرضیه  مربوطه )0/000( از 0/05 
H0 تحقیق رد و فرضیه H1 پذیرفته می شود. بنابراین 
کثریت پاسخگویان بر  می توان نتیجه گرفت که نظر ا
گرائی در فرایند نگهداری نیروی  که قانون  این بوده 
بنادرودریانوردی  سازمان  در  تحصیل کرده  انسانی 

اثربخشی زیادی دارد.  

آزمون  برای  معنی داری  سطح  اینکه  به  توجه  با 

کوچکتر است. پس فرضیه  مربوطه )0/000( از 0/05 
H0 تحقیق رد و فرضیه H1 پذیرفته می شود.بنابراین 

کثریت پاسخگویان  که نظر ا گرفت  می توان نتیجه 
فرایند  در  اجتماعی  وابستگی  که  بوده  این  بر 
سازمان  درسطح  تحصیل کرده  نیروی  نگهداری 

بنادرودریانوردی اثربخشی زیادی دارد. 

آزمون  برای  معنی داری  سطح  اینکه  به  توجه  با 
کوچکتر است پس فرضیه  مربوطه )0/000( از 0/05 
H0 تحقیق رد و فرضیه H1 پذیرفته می شود. بنابراین 

کثریت پاسخگویان  که نظر ا گرفت  می توان نتیجه 
فرایند  در  زندگی  کلی  فضای  که  بوده  این  بر 
سازمان  سطح  در  تحصیل کرده  نیروی  نگهداری 

بنادرودریانوردی اثربخشی زیادی دارد.

آزمون  برای  معنی داری  سطح  اینکه  به  توجه  با 
کوچکتر است. پس فرضیه  مربوطه )0/000( از 0/05 
H0 تحقیق رد و فرضیه H1 پذیرفته می شود. بنابراین 
کثریت پاسخگویان بر  می توان نتیجه گرفت که نظر ا
این است که یکپارچگی و انسجام اجتماعی در فرایند 
نگهداری نیروی تحصیل کرده در سطح سازمان بنادر 

و دریانوردی اثربخشی زیادی دارد.  

آزمون  برای  معنی داری  سطح  اینکه  به  توجه  با 
 H0 مربوطه )0/908( از 0/05 بزرگتر است. پس فرضیه
تحقیق رد و فرضیه H1 پذیرفته می شود. بنابراین 
کثریت پاسخگویان  که نظر ا گرفت  می توان نتیجه 
بر این بوده که توسعه قابلیت های انسانی در فرایند 
سازمان  سطح  در  تحصیل کرده  نیروی  نگهداری 

بنادر و دریانوردی اثربخش نیست.

آزمون  برای  معنی داری  سطح  اینکه  به  توجه  با 
مربوطه )0/633( از 0/05 بزرگتر است. پس فرضیه 
H0 تحقیق رد و فرضیه H1 پذیرفته می شود. بنابراین 
کثریت پاسخگویان  که نظر ا گرفت  می توان نتیجه 
کافی در فرایند  که پرداخت منصفانه و  بر این بوده 
سطح  در  تحصیل کرده  انسانی  نیروی  نگهداری 

سازمان بنادر و دریانوردی اثربخش نیست.
نگهداری  و  حفظ  مولفه های  آزمون  کلی  نتیجه   -
و  بنادر  درسازمان  والتون  ریچارد  الگوی  کارکنان 

دریانوردی
 - وجه تمایز تحقیق حاضر با تحقیقات مشابه فعلی
آقای  جناب  توسط  پژوهشی  تحقیق  یک  در 
حمید ودادی در سال 1384 در خصوص بررسی و 
امکان سنجی ایجاد بستر مناسب برای شناسایی 
انسانی  منابع  نگهداری  و  ،جذب،آموزش،پرورش 
در  بیشتر  که  است  شده  حاصل  نتایجی  دریانورد 
خصوص تربیت نیروی دریانورد برای سفر های دریایی 
طوالنی مدت است ولی تا حدودی با توجه به دریایی 
بودن موضوع با تحقیق حاضر مرتبط است و در آن 
بیشتر پیشنهاداتی مبنی بر مقایسه منابع انسانی وارد 
شده به سیستم دریایی و همچنین خارج شده از 
آن )طی فرایند های بازنشستگی یا اخراج یا خستگی 
و ترک شغل یا...( شده است .در تحقیق حاضر ما با 
کلیدی موجود در سیاست ها و  کید بر متغیرهای  تا

حقیقاتی
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اهداف سازمان بنادر و دریانوردی ایران در خصوص 
و  پرورش  و  انسانی)جذب  منابع  فرایند  بخشی  اثر 
نگهداری( با توجه به نظریات نظریه پردازان یاد شده 
که نتایج پژوهش حاضر با نتایج حاصل  بررسی شد 
از تحقیق حمید ودادی  تا حدودی مرتبط می باشد.

سال  اوایل  به  مربوط  شاخص  این  ارزیابی  است  به ذکر  الزم   *
1392 و قبل از اعمال فوق العاده ویژه و خاص در پرداخت های 

کارکنان بوده است.

گنجی نیا و همکارانش)1390(، در تحقیقی به بررسی 
راهکارهای  و  انسانی  نیروی  برنامه ریزی  نقش 
آمده  دست  به  نتایج  پرداخته اند  آن  بهینه سازی 
نشان می دهد که مهمترین راهکارهای بهینه سازی 
استاندارد  از:  عبارت اند  انسانی  نیروی  برنامه ریزی 
و  جذب  برای  قوانین  وضع  انسانی،  منابع  سازی 
کارکنان  بودجه  تطابق  انسانی،  نیروی  نگهداری 
کیفیت،  سازمان،ارتقای  مالی  مشی های  خط  با 
اصالح نظام پرداخت حقوق منابع انسانی،تربیت 
نیروی انسانی متفکر و خالق، بهبود و ساماندهی 
برابر  فرصت های  ایجاد  انسانی،  نیروی  ساختار 
انسانی،  آموزشی، بهبود مدیریت و توسعه نیروی 
برنامه ریزی تربیت نیروی انسانی مورد نیاز سازمان، 
انسانی،حمایت  نیروی  عرضه  میزان  پیش بینی 
کارکنان در  کارکنان، مشارکت  از  حقوقی و قضایی 
و  بدنی  تربیت  توسعه  انسانی،  نیروی  برنامه ریزی 
ارتقای سطح سالمت جسمی منابع انسانی، کنترل 
و ارزیابی برنامه های نیروی انسانی،توسعه فناوری 
این  به کارگیری  بنابراین  ارتباطات.  و  اطالعات 
برنامه ریزی  نظام  بهینه سازی  منظور  به  راهکارها 
که نتایج حاصله با  نیروی انسانی توصیه می شود. 
نتایج پژوهش حاضر با محوریت بررسی اثر بخشی 
نگهداشت  و  برنامه ریزی  زمینه  در  انسانی  منابع 

نیروی انسانی تحصیل کرده مرتبط است.

تحت  مقاله  ای  به   ،)1389( سوخکیان  و  بحرانی 
در  انسانی  منابع  مدیریت  چالش های  عنوان 
شرکت های خصوصی پرداخته اند. نتایج به دست 
سازمان های  از  خیلی  که  می دهد  نشان  آمده 

تامین  عدم  مالی،  مشکالت  به دلیل  خصوصی 
خواسته های افراد، وجود نداشتن شرایط برای رشد 
و ارتقا، خستگی افراد به دلیل متناسب نبودن حجم 
کلیدی  گرفتن عالیق افراد نیروهای  کاری و نادیده 
خود را از دست می دهند و این مساله عالوه بر ایجاد 
دست  از  باعث  اضافی  هـزینـه هـای 
که  می شود  باتجربه ای  نیروی  دادن 
این  رفتن  با  که  و اطالعاتی  تجربیات 
افراد از مجموعه حذف می شود بعضا 
تشکیل  با  است.  جبران  قابل  غیر 
کمیته هائی جهت حفظ و نگهداری 
منابع، شناخت خواسته ها و نیازهای 
مناسب  بودجه  اختصاص  پرسنل، 
استخدام  رشدافراد،  و  ارتقا  جهت 
آنها،  نمودن  متعهد  و  افراد  رسمی 
تجزیه و تحلیل علل استعفای پرسنل 
تقسیم  روش  نمودن  بهینه  قبلی، 
کادر  از  واستفاده  افراد  بین  وظایف 
مجرب و متخصص در راس مدیریت 
در  موثری  اقدامات  می توان  منابع 
انجام  انسانی  منابع  حفظ  راستای 
با  حاضر  پژوهش  نتایج  با  حاصله  نتایج  که  داد. 
محوریت بررسی اثر بخشی منابع انسانی  در زمینه 
برنامه ریزی و نگهداشت نیروی انسانی تحصیل کرده 

مرتبط است.
10 - پیشنهادهای ناشی از یافته های تحقیق

خط  و  سیاست ها  با  انسانی  منابع  مدیریت 
همچون  سازمانی  ومطلوب  مناسب  مشی های 
انتقال  ارتقا، پیشرفت شغلی، غنی سازی شغلی، 
کردن پست های خالی  گردش شغلی ضمن پر  و یا 
سازمانی فرصتی برابر جهت پیشرفت شغلی همه 
متخصص  و  کارآمد  نیروی  تا  آورد  فراهم  کارکنان 
ساله  ده  انداز  چشم  اهداف  راستای  در  بتواند 

سازمان برنامه سازی نماید.

نظر  از  ایمن  شرایط  کارکنان،  نگهداری  فرایند  در 
بهداشتی  کاری،   ساعات  بودن  منطقی  فیزیکی، 
در  شغلی  امنیت  کارکنان،  برای  کار  محیط  بودن 
در  کارکنان  ارتقا  و  رشد  فرصت های  و  کار  محیط 

رده های شغلی کارکنان در نظر گرفته شود.

در فرایند نگهداری کارکنان، قوانین و ضوابط، تعادل 
کارکنان  کاری و زندگی در  فعالیت  بین فعالیت های 
استقالل فردی کارمندوخودکنترلی کارکنان در کارها 
شایستگی  براساس  حقوق  و  شود  گرفته  نظر  در 

کارکنان پرداخت شود.

افزایش تنوع در سیستم حقوق کارکنان

بررسی و اصالح حقوق یا مزایای بازنشستگی

رفتاری(  و  عاطفی  واقعی)شناختی،  مشارکت 
کارکنان در سازمان 
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یکی خط  هوشمند ساحلی1 ، نقشه مورفولوژ
ویکردی نوین به سواحل و خط ساحلی ر

دکتر عزت اله قنواتی2
سید عبدالسالم حیدری3

رضا منصوری4

1- Coastal Smartline 
Ezghanavati@yahoo.com2- دانشیار و عضو هیئت علمی گروه ژئومورفولوژی دانشگاه خوارزمی

3- دانش آموخته مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه خوارزمی
Std_Rezamansouri@khu.ac.ir 4- دانشجوی کارشناسی ارشد ژئومورفولوژی دانشگاه خوارزمی 

بزرگ  دریاچه  های  و  اقیانوس ها  دریاها،  سواحل 
یکی از زمینه های مطالعاتی دانش ژئومورفولوژی 
بسیار  اهمیت  از  مناطق  این  می گردد.  محسوب 
که  به گونه   ای  بوده  برخوردار  بشر  برای  باالیی 
ساحلی  مناطق  در  جوامع  از  درصد   60 حدود 
عبارت  به   ،)1999 نل،  ک  )کرا می کنند  زندگی 
نوار 60  در  از جمعیت جهان  نیمی  از  بیش  دیگر 
برای  می کنند.  زندگی  ساحلی  خط  از  کیلومتری 
جمعیت  از  فزاینده  ای  و  توجه  قابل  سهم  مثال 
اتحادیه اروپا در مناطق ساحلی زندگی می نمایند 
ایاالت  در  همچنین   .)2011 همکاران،  و  )امیلینو 
 451 از  یکی  در  جمعیت  از  نیمی  تقریبا  متحده، 
و  هستند  زندگی  مشغول  ساحلی  شهرستان 
دیگر  ساحلی  کشورهای  بیشتر  در  مشابهی  روند 
و  قنواتی  از  نقل   به   ،2002 گالس  )دا دارد  وجود 
همکاران، 2008(. منطقه ساحلی، وجه  مشترک 
که هم از لحاظ  بین دریا، خشکی و هوا می باشد 
جغرافیایی  واحد  بشری  زیستگاه  هم  و  منابع 
مهمی محسوب می گردد. مناطق ساحلی از این 
و  بار ترین  پر  از  که  می باشند  توجه  مورد  جهت 
فعالیت های  بستر  و  کولوژیکی  ا منابع  پویا ترین 
از  و همواره  اجتماعی هستند  و  اقتصادی  عظیم 
حساس  محدوده های  از  نظامی  و  سیاسی  نظر 
ملی و بین المللی بوده اند. شاید مهمترین عاملی 
داده،  گسترش  را  ساحلی  مناطق  به  توجه  که 
منابع سرشار و فعالیت های بزرگ اقتصادی است 
که در مناطق ساحلی صورت می گیرند. صرف نظر 
و  منابع  از  بهره برداری  محیطی،  زیست  ابعاد  از 
استمرار فعالیت های اقتصادی نیازمند حفاظت 

و مدیریت درست این مناطق است.

او  فعالیت های  تمام  و  انسان  اینکه  به  توجه  با 
بر   ... و  توسعه  ای  و  اجتماعی  اقتصادی-  از  اعم 
زمین  سطح  و  می شود  انجام  زمین  سطح  روی 
است  شده  تشکیل  لندفرم هایی  و  عوارض  از 
ژئومورفولوژی  دانش  مطالعه  مورد  موضوع  که 
مطالعه  و  شناخت  ضرورت  بنابراین  می باشد، 
برنامه ریزی  گام نخست  لندفرم ها  و  این عوارض 
مناطق  به ویژه  و  محیط  یکپارچه  مدیریت  و 

ساحلی است.

تمایز  خط ساحلی 6  و  ساحل 5  بین  گرچه 
گانه  جدا بایستی  را  آنها  از  هرکدام  و  دارد  وجود 
مورگان  که  همان طور  ولی   نمود،  طبقه بندی 
مناظر  کردن   جدا  داشته اند  اظهار  ولدریچ 7  و 
مشکل  خط ساحلی   یا  کرانه  مناظر  از  ساحل 
لحاظ  به این   است.  غیرممکن  مواردی  در  و 
دو  این  که   ندارد  هم  لزومی  اصوال  و  نمی توان 
به طور  را  هریک  و  جدا  همدیگر  از  را  قسمت 
بیشتر  بنابراین  نمود.  دسته بندی  گانه  جدا

5 - Coast
6 - Shoreline or Coastline
7 - Morgan and Wooldridge 1973

کره زمین  کانون های جمعیتی در روی  گذر زمان به عنوان یکی از  مناطق  ساحلی همواره در 
بوده اند، امروزه حدود 60 درصد از جوامع در مناطق  ساحلی زندگی می کنند. همچنین در 
بنابراین  برخوردارند.  باالیی  جمعیتی  کم  ترا از  کرانه  شهرهای  ساحلی،  کشورهای  بیشتر 
گون انسان از محیط های  گونا کم جمعیتی باال در این مناطق و بهره گیریهای  با توجه به ترا
که حدود یک سوم جمعیت جهان در سواحل دریاها  دریایی- اقیانوسی و نیز این واقعیت 
و اقیانوس ها زندگی می کنند، از این رو شناسایی و مطالعه هر چه بیشتر این محیط ها بیش 
کاسپین، دریای  عمان  که در دریای   کشور ما نیز   از  پیش اهمیت می یابد. این موضوع برای 
موضوع،  اهمیت  به  توجه  با  لذا  می یابد.  مصداق  دارد،  درازی  کرانه های  پارس  خلیج   و 
کشور  سواحل  در  انسانی  و  طبیعی  متفاوت  عوامل  اثر  بر  که  گونی  گونا مشکالت  و  مسایل 
وجود دارد، ضرورت دارد. ضمن استفاده از تکنولوژی های نوین به صورت یکپارچه و با دید 
کنون برای طبقه بندی  سیستمی در راستای مدیریت و توسعه پایدار این نواحی اقدام شود. تا
دیدی  با  را  سواحل  روش ها  این  از  یک  هر  است،  شده  ارایه  گونی  گونا روش های  سواحل 
طبقه بندی  منظور  به  و  خطی  قالب  در  اخیرا  که  نوینی  روش  می نمایند.  طبقه بندی  ویژه، 
گروه جغرافیای دانشگاه تاسمانی مورد استفاده  مورفولوژیکی سواحل استرالیا توسط استاد 
گرفته و از آن با عنوان رویکرد خطی در مقابل آسیب پذیری سواحل یاد می شود رویکرد  قرار 
تازه   ای نسبت به سواحل و به ویژه خط ساحلی می باشد. از این رو، در این پژوهش به معرفی 
کاربرد دارد،  کرانه های ایران  که جهت تهیه نقشه های تولیدی در این فرمت برای  این روش 

پرداخته شده است.
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دو  هر  است  گرفته  صورت  که  طبقه بندی هایی 
بخش را دربر می گیرد )عالیی طالقانی، 1372(.

روش های  به  را  سواحل  که  آنجایی  از 
کنون  تا نمود،  طبقه بندی   می توان  مختلف 
شده  ارائه  سواحل  از  متعددی   طبقه بندی های 
ویژه  ای  اهمیت  و  اعتبار  از  یک  هر  که  است 
برحسب  طبقه بندی ها  گونه  این  برخوردارند. 
مانند  مختلفی  عوامل   و  کتورها  فا به کارگیری 
انرژی،  مصرف  )توصیفی(،  ساحل  ماهیت 
کرانه، زمین ساخت  شمارش تعداد تضاریس خط 
)ژنتیکی(،  ساحل  شکل گیری   چگونگی  و 
گی های  ویژ یا  و  ژئومورفولوژیکی   گی های  ویژ
مهمترین  از  )همان(.  است  داشته  قرار  دیگر 
صورت  سواحل  از  کنون  تا که  طبقه بندی هایی 
بلوم،  زئوس،  طبقه بندی های  به  می توان  گرفته 
کوتون،  کوواردین،  شپارد،  دیویس،  جانسون، 
نمود.  اشاره   ... و  نورستروم  و  اینمن   والنتین، 
نوع  یک  معرفی  نوشتار  این  در  ما  هدف  اما 
خطی  فرمت  با  سواحل  از  جدید  طبقه بندی 
هوشمند  خط  به  نوین  روش  این  می باشد. 

ساحلی موسوم است.

در  آب  فراوانی  فقط  نه  زمین  کره  خاص  گی  ویژ
آن، بلکه شکل پیچیده دریاها و سطح خشکیها 
و ارتباط متقابل آنهاست. در طول تاریخ، بشر به 
سواحل و به تبع آن، اسکان و تمرکز جمعیت در 
روزافزون  توجهی  دریا  و  )سواحل(  مرزی  حاشیه 
بهره گیریهای   .)1378 )ثروتی،  است  داشته 
گون انسان از محیط های دریایی و اقیانوسی  گونا
که حدود یک سوم جمعیت جهان  و این واقعیت 
می کنند،  زندگی  اقیانوس ها  و  دریاها  سواحل  در 
محیط ها  این  بیشتر  چه  هر  شناسایی  اهمیت 
ما  کشور  برای  موضوع  این  می دهد.  نشان  را 
کشور  جنوب  و  شمال  در  درازی  سواحل  که  نیز 
با   . است  برخوردار  به سزایی  اهمیت  از  دارد، 
که  گونی  گونا توجه به اهمیت موضوع و مسایل 
بر اثر عوامل متفاوت طبیعی و انسانی در سواحل 
کشور وجود دارد، ضرورت می یابد ضمن استفاده 
و  یکپارچه  به صورت  نوین،  تکنولوژی های  از 
توسعه  و  مدیریت  راستای  در  سیستمی  دید  با 

پایدار این نواحی اقدام شود.

مساعد  شرایط  علت  به  کشور  شمالی  سواحل 
بسیار  مناطق  طبیعی،  جاذبه های  و  اقلیمی 
کشور را به خود اختصاص داده و این  پرجمعیت 
روند به طور روزمره در حال افزایش است. پیامد 
افزایش جمعیت در این مناطق به ویژه در فصول 
محدودیت های  بسیاراز  رعایت  عدم  و  سال  گرم 
محیط زیستی، مسائل عدیده  ای در این مناطق 
به  بر موارد ذکر شده  آورده است. عالوه  به وجود 
نتیجه  در  کرانه های ساحلی  رفتن شدن  اب  زیر 
از جمله مسایل اساسی  تراز آب دریا،  آمدن  باال 
سال   15 طی  در  می باشد.  مناطق  این  دیگر 

گذشته، مخاطرات طبیعی به بسیاری از ساختمان ها و سازه های در امتداد نوار ساحلی آسیب رسانده 
است. افزایش فزاینده مواد زائد جامد و مایع تولید شده توسط اجتماعات انسانی، آلودگی های مناطق 
گام های  ساحلی را تشدید نموده است. از این رو مدیریت یکپارچه مناطق ساحلی بدون تردید یکی از 
اساسی در سطح بین المللی و جهانی در پاسخ به مشکالت رو به افزایش زیست محیطی و بهره برداری 
که از دهه های آخر قرن بیستم  از منابع طبیعی و میراث مشترک جهانی در سواحل و دریاها بوده است 
کار جهانی در قرن بیست و یکم باشد. در این راستا،  گردیده و به نظر می رسد بخش مهمی از دستور  آغاز 
به منظور برنامه ریزی و مدیریت بهینه و استفاده هر چه بهتر و منطقی از سواحل، روش خط  هوشمند  

معرفی شده است.

خط  هوشمند 8 ساحلی چیست؟
برنامه ریزی در مناطق ساحلی از نوع برنامه ریزی های فضایی است و بر این اساس نقشه ها در چگونگی 
ح مطالعات مدیریت سواحل مهم می باشد. به طور  انجام مطالعات، تجزیه وتحلیل ها و خروجی های طر
ساحلی،  زمین های  طبقه بندی  ساحلی،  مرزهای  مانند  مطالعاتی  ح های  بیشترطر خروجی  طبیعی 
کاربری و  شناسایی نواحی فرسایش شدید در ساحل، هسته های رسوبی و واحدهای مدیریت ساحلی، 
پوشش زمین های نوار و منطقه ساحلی، پارامترهای هواشناسی این مناطق همه و همه به صورت نقشه 
است. از این رو در بیشتر مطالعات، ترسیم رقومی نقشه ها، ذخیره سازی آنها، بازیابی اطالعات فضایی9، 
پرسش های فضایی10، تجزیه وتحلیل های انفرادی در ارتباط با دیگر نقشه ها و تولید نقشه های جدید 

از اهمیت زیادی برخوردارند.

داده  نشان  خطی  به صورت  معمول  به طور  سواحل  مختلف،  مقیاس های  با  نقشه ها  تمام  در  تقریبا 
بلکه  نیستند،  ثابتی  ولی در طبیعت، سواحل روی خطوط  از آب جدا می کند.  را  که خشکی  می شوند 
کم و بیش پهن را می سازند و به این وسیله مرزی مشخص بین خشکی و دریا به وجود می آورند.  یک نوار 
که به ویژه نوسانات وضعیت آب،  تحول پهنای این حاشیه مرزی مشخص تابع پارامترهای متفاوتی است 

شیب دامنه ساحلی و شیب دامنه زیر آب نزدیک ساحل، جز آن هستند)ثروتی، 1378(.

گی های و معیارهای لحاظ شده  گرفته از سواحل، صرفه نظر از سایر ویژ در بیشتر طبقه بندی های صورت 
گی خاصی  کننده ویژ که هریک بیان  گونهای متعددی  در طبقه بندی، این مناطق بیشتر در قالب پلی 
ماهیتی خطی  از  که  نمایش خط ساحلی  و  به منظور طبقه بندی  اما  نمایش داده می شوند.  هستند، 
که خطوط ساحلی  نیستند. چرا  گی های خط ساحلی  پاسخگوی ویژ این روش ها چندان  برخوردارند، 
گون همواره در تغییر و تحول اند. به همین جهت ضروری است از فرمتی  گونا ثابت نبوده و بر اثر عواملی 
استفاده نمود تا با خطوط ساحلی از سازگاری باالیی برخوردار باشد. به نظر می رسد استفاده از فرمت 

خط هوشمند ساحلی در این زمینه مفید واقع شود.

8 - Smartline
9 - Retrieval

Spatial query:  -  10منظور یافتن عوارض فضایی، داده های توصیفی آن ها یا مكان هایی است كه در آن ها 
عوارض فضایی واجد ویژگی هایی مختلفی هستند.

شکل 1: نمونه  ای از نقشه خط هوشمند ساحلی تهیه شده برای بخشی از سواحل استرالیا
منبع: شارپلز و همکاران، 2009 
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تغییر  به  توجه  با  و  می دهد  نمایش  را  ساحل  خط  که  خطی  است  نقشه  ای  ساحلی،  هوشمند   خط  
بر  در  خط  ساحلی،  گانه  جدا بخش  هر  می گردد.  تقسیم  بخش هایی  به  ساحلی  لندفرم های  گی  ویژ
کننده انواع لندفرم ها در ارتباط با بخش مورد نظر در ساحل  گی های تشریح  دارنده مجموعه ای از ویژ
گی های دقیق موقعیت خط ساحلی ثبت می گردد، بلکه  می باشد)شکل1(. در این نوع نقشه، نه تنها ویژ
محدوده اسمی فراتر از 500 متر به درون خشکی و به سوی دریا را نیز شامل می شود )شکل 2(. به عبارت 
دیگر، اصطالح خط  هوشمند ساحلی به یک نقشه در محیط سامانه اطالعات جغرافیایی11 و در فرمت 
که دریافت سریع داده های متنوع ساحلی را هم از نقشه های جدید و هم از مجموع  خطی اشاره دارد 
از  بسیاری  برای  را  آن  تحلیل  و  ساخته  ممکن  مجزا  شده  طبقه بندی   نقشه  یک  در  موجود  داده های 

اهداف مدیریتی در منطقه ساحلی آسان می نماید )شارپلز و همکاران، 2009(.

عوارض  یا  ساحلی  لندفرم  های  انواع  از  مفصلی  نقشه  ساحلی،  هوشمند  خط   مورفولوژیکی  نقشه 
مورفولوژیکی می باشد. نقشه خط  هوشمند  به عنوان یک نقشه مورفولوژیکی نه تنها توپوگرافی ساحل12 
که انواع  لندفرم  های متفاوت ساحلی را به تفکیک انواع تشکیالت  را نمایش می دهد، بلکه قادر است 
گل و الی، تخته سنگ و غیره را نشان  گون ساحل نظیر سنگ بستر، التریت، مرجان، شن و ماسه،  گونا
گسترده  ای  که می توان دامنه  دهد. همچنین فرمت خط  هوشمند  چهارچوب مناسبی را فراهم آورده 
از اطالعات محیط زیستی، اجتماعی- اقتصادی، جمعیتی- انسانی، تفریحی، حقوقی، سیاسی و دیگر 
گسترده  ای از اطالعات  کرد. برای مثال می توان پایگاه داده  اطالعات مرتبط با ساحل را به آن ضمیمه 
کرد؛  لندفرم های ساحلی را از طریق یک فیلد مشترک مربوط به لندفرم به نقشه خط  هوشمند متصل 
گی های  کلیک بر روی لندفرم مرتبط در فیلد نقشه های خط  هوشمند، اطالعات و ویژ که با  به گونه  ای 

مرتبط با آن لندفرم، قابل نمایش و بهره برداری باشد )شارپلز و همکاران، 2009(.

کشند14،  میان  کشند13،  زیر  مناطق  در  لندفرم ها  تشریح  به  می توان  اطالعاتی  چنین  وجود  با 
که در معرض  کرانه ساحلی  کشند، بخش های از  خ پشت ساحل و شیب منطقه میان  پسکرانه15، نیمر
فرآیندهای ساحلی هستند و نیز الیه زمین شناسی پرداخت )همان(. همچنین در خط  هوشمند ساحلی 
که برای هر خصیصه مورفولوژیکی در هر قطعه  گی، ابرداده16 طراحی می شود. به این معنی  برای هر ویژ
سرانجام  می باشند.  داده  ها  مقیاس  و  منبع  شامل  که  دارد  وجود  اضافی  خصیصه  دو  خط ساحلی،  از 
با استفاده از مجموعه اطالعات توصیفی و فرم ها و فرایندهای منطقه ساحلی، هر قطعه خط  ساحلی 
گون  گونا طبقه بندی  می گردد. با توجه به پیچیدگی سیستم های ساحلی و تاثیر داده ها و عوامل بسیار 
کره ؛ برنامه ریزی و مدیریت  این مناطق مستلزم به کارگیری طیف  کره و زیست  کره، هوا  کره، آب  سنگ 
که ادغام داده  ها از منابع بی شمار در فرمت  گون است. از آنجایی  گونا گسترده  ای از داده ها با مقیاس های 

(Geographic Information System (GIS -11
12 - منظور از توپوگرافی ساحل ارتفاع و شکل لندفرم های ساحلی است که به کمک منحنی میزان ها یا مدل 

رقومی ارتفاعی نمایش داده می شوند.
13- Subtidal
14- Intertidal
15- Backshore
16- Metadata

خط  هوشمند به آسانی صورت می گیرد، بنابراین 
و  برنامه ریزی  برای  کارآمد  ابزاری  خط  هوشمند 
مدیریت یکپارچه مناطق ساحلی با هدف ارزیابی 

تغییرات و آسیب پذیری ساحلی می باشد. 

پیشینه استفاده از روش خط هوشمند:
به منظور  مطالعه و ارزیابی آسیب پذیری مناطق 
و  )خطی  مختلف  مدیریتی  رویکردهای  ساحلی 
آن  از  اخیرا  که  تکنیکی  دارد.  وجود  خطی(  غیر 
آسیب پذیری  مقابل  در  خطی  رویکرد  به عنوان 
منطقه ساحلی یاد می گردد، روش خط  هوشمند 
تازه  رویکردی  به عنوان  آن  از  که  است  ساحلی 
برای  الگو  این  می شود.  یاد  سواحل  به  نسبت 
گروه جغرافیای طبیعی  نخستین بار توسط استاد 
استرالیا طی سال های 2009- تاسمانی  دانشگاه 
2007 میالدی به منظور  تهیه نقشه مورفولوژیکی 
سواحل  تمام  برای  ساحلی  خط  هوشمند 
گرفته است. آقای دکتر  استرالیا مورد استفاده قرار 
این  انجام  مسئولیت  که  همکارانش  و  شارپلز17 
از 200  تهیه آن بیش  برعهده داشتند در  را  پروژه 
الیه نقشه  ای مختلف را باهم ادغام نمودند. این 
سازمان  نظیر  ارگان هایی  و  سازمان ها  از  داده  ها 
زمین شناسی،  سازمان  دریانوردی،  و  بنادر 
و  مدیریتی  بخش های  طبیعی،  منابع  سازمان 
پایدار، بخش محیط زیست و حفاظت و  توسعه 
گرد آمده اند. بنابراین می توان هر نوع داده  غیره 
و  هستند  سواحل  با  ارتباط  در  که  را  اطالعاتی  و 
می توان از آنها در فهم بهتر خط ساحلی استفاده 

گرد آوری نمود. کرد 

گام  نقشه مورفولوژیکی خط هوشمند ساحلی در 
ساحل  آسیب پذیری  ارزیابی  منظور   به  نخست 
توسط  اقلیم،  تغییر  و  تراز دریا  آمدن  باال  برابر  در 
مورد  استرالیا  زمین  علوم  و  اقلیم  تغییر  بخش 
که  می شود  پیش بینی  اما  گرفت.  قرار  استفاده 
نقشه های تهیه شده در این فرمت، می تواند در 
آینده برای بسیاری از اهداف مدیریتی و پژوهشی 

گردد. مورد استفاده واقع 

چرا از روش خط  هوشمند  استفاده می شود؟
مورفولوژیکی  داده های  مجموع  اینکه  دلیل 
ساحلی در فرمت خطی تهیه می شود، این است 
که نمایش و تحلیل هر فیلد اطالعاتی مربوط به 
لندفرم های مختلف به صورت مجزا و یا به صورت 
آسانی  به  توصیفی  اطالعات  از  خاصی  ترکیب 
در  خطی  نقشه  فرمت  برتری  می گیرد.  صورت 
محدودیت هایی  ساختن  نمایان  و  گرفتن  به کار 
در  نمی توان  پلیگونی  روش  توسط  که  است 
عوارض خطی نظیر خط  ساحلی مشخص نمود. 
را در  که ساحل  به عالوه نقشه خطی قادر است 
تغییر می کند،  که اطالعات توصیفی  هر نقطه  ای 

17-  استاد گروه جغرافیای طبیعی دانشگاه تاسمانی 
استرالیا

شکل 2: نمونه از طبقه بندی عوارض و لندفرمهای خط هوشمند ساحلی
منبع: شارپلز و همکاران، 2009 
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اجازه  این  اساس  این  بر  و  نماید  تقسیم بندی 
در  گرفته  صورت  تغییرات  تمام  تا  می دهد  را 
دلیل  به   .)3 )شکل  شوند  ثبت  کرانه ها  راستای 
خطی،  نقشه  سواحل،  بودن  خطی  ماهیت 
اهداف  از  بسیاری  برای  موثری  و  مناسب  فرمت 
کاربردها  مرتبط با ساحل است. اما برای برخی از 
به نقشه های پلیگونی یا توپوگرافیکی نیاز است. 
به عنوان مثال، برای نمایش بخش های ساحلی 
ساحلی  ژئومورفولوژیکی  نقشه های  در  سیل گیر 
ارتفاعی18  رقومی  مدل  یا  میزان  منحنی های  به 

منطقه نیاز است.

مبانی خط  هوشمند :
خط   مورفولوژیکی  و  پایداری  نقشه  تهیه  برای 
داده  های  از  بزرگی  مجموعه  ساحلی  هوشمند 
سازمان هایی  از  که  است  نیاز  مورد  دسترس  در 
بنادر  سازمان  زمین شناسی،  سازمان  نظیر 
محیط  سازمان  نیرو،  وزارت  دریانوردی،  و 
سازمان  آب،  منابع  مدیریت  سازمان  زیست، 
دیگر  و  پایدار،  توسعه  بخش  طبیعی،  منابع 
ارتباط اند  در  سواحل  با  که  سازمان هایی 
به  همچنین  نمود.  خریداری  یا  تهیه  می توان 
منبع،  داده  های  زیاد  گستردگی  و  تنوع  دلیل 
می توان روش های مختلفی را برای اقتباس و باز 
کار  انجام  مراحل  گرفت.  به کار  آنها  طبقه بندی  
برای رسیدن به خط  هوشمند به طور خالصه در 
زیر توضیح داده شده است. بیشتر این مراحل با 
افزار سامانه اطالعات جغرافیایی  نرم  از  استفاده 

)ArcGIS 10( اجرا می شود.

مراحل کار به شرح زیر است:
بهترین مجموعه داده  های ساحلِی در دسترس، 
استفاده  منظور  به  ساحلی،  منطقه  هر  برای 
و  شناسایی  هوشمند  خط   پایه  نقشه  به عنوان 

تهیه می گردند.

برای هر منطقه ساحلی پوشه  ای با عنوان نقشه 
مربوط  گی های  ویژ و  ایجاد  هوشمند  خط   پایه 
به  باید  ساحلی  منطقه  آن  منبع  داده  های  به 
برای  انتقال  فرآیند  شود.  داده  انتقال  آن  داخل 
داده  های غیر مکانی زمین مرجع نشده به صورت 
دستی انجام و برای داده  های زمین مرجع شده 

گیرد. تا حد امکان باید به صورت خودکار صورت 

نیاز  صورت  در  شده  داده  انتقال  گی های  ویژ
فیلدی مجزا  به صورت  و  باز طبقه بندی   بایستی 

گردند. در خط  هوشمند وارد 

در  که  منطقه  هر  هوشمند  خط   پایه  نقشه  های 
بر دارنده اطالعات توصیفی از مجموع داده  های 
خط  کلی  فایل  داخل  در  باید  بوده  مختلف 

گردند.    هوشمند ادغام 

بر  در  دسترس  در  منبع  داده  های  مجموع  گر  ا

18- Digital Elevation Model (DEM)

که وضوح مکانی بهتری داشته باشد. دارنده اطالعات مشابه باشد، برتری با داده  ای است 

برای حصول اطمینان از سازگاری بین اطالعات توصیفی مرتبط با فیلد های اطالعاتی خط  هوشمند، 
گیرد. باید یک سری بررسی های منطقی صورت 

کمتر از 10 متر طول با عوارض  که امکان دارد عوارض ساحلی  گی هر منطقه باید تا جایی  با توجه به ویژ
گی ها( ادغام شوند. برخی از عوارض با درازای  که دارای مشابهت زیادی هستند )بر مبنای ویژ مجاور 
کوچک( به دلیل عدم مجاورت با عوارض مشابه خود، نمی توانند با  کمتر از 10 متر )عمدتا جزایر بسیار 

عوارض دیگر ادغام شوند.

کار بایستی اطالعات توصیفی اشتباه نوشته شده شناسایی و با استفاده از جدول  کنترل و دقت  به منظور  
گردند. کامل طبقه بندی   خط  هوشمند می باشد، اصالح  که در بر دارنده الگوی  خروجی پایگاه داده 

از سواحل  را برای هر بخش  کاربران می توان نقشه خط  هوشمند  با توجه به نیازهای متنوع  پایان  در 
ترسیم و ارایه نمود.

مزایای استفاده از خط  هوشمند ساحلی:
گفته شده در مباحث باال، و با عنایت به اینکه ماهیت خطوط ساحلی به صورت خطی  با توجه مطالب 
که به کارگیری فرمت خط  هوشمند ساحلی در بررسی های مربوط به این مناطق  گفت  می باشد؛ می توان 

که اهم آنها به این قرار می باشد: ح ذیل می باشد  دارای مزایایی به شر

استفاده از فرمت نقشه خطی برای تهیه نقشه ساحلی عملی است. زیرا  اصوال ماهیت ساحل خطی )در 
امتداد ساحل( می باشد.

که خصوصیات لندفرم های ناحیه ساحلی )فاصله اسمی 500 متر به درون  اطالعات توصیفی مختلف 
به فرمت یک خط در محیط سامانه اطالعات  را می توان  بیان می نمایند  را  خشکی به سوی ساحل( 

کرد. که بیانگر خط  ساحلی باشد، متصل  جغرافیایی 

کند، خط به بخش هایی تقسیم  گی مرتبط با ساحل در خط  ساحلی تغییر پیدا  که هر نوع ویژ در هر جا 
گاه برای  نقشه های خط  هوشمند داده  های مناسب در دسترس باشد، می توان جزییات  می گردد.  هر 
خط  هوشمند  کمک  به  موارد،  برخی  در  مثال  )برای  نمود  تولید  خط  ساحلی  برای  را  خوبی  فضایی 

کرد(. کنار های منفرد19 20 یا 30 متری را شناسایی  می توان دریا 

کشندی و  که دارای جزر و مد هستند، لندفرم های ساحلی بر مبنای سه منطقه  می توان در دریا هایی 
گی های هر لند فرم ساحلی به صورت واقع شدن در  موازی با ساحل توصیف و ترسیم نمود )در واقع ویژ

کشند و پشت پسکرانه ذخیره می گردد(. کشند، میان  مناطق زیر 

در داخل هر منطقه، طبقه بندی  لند فرم ها ابتدا بر اساس شکل و اجزا سازنده شان و سپس بر اساس 
کنار، صخره، سکوی ساحلی و ... می باشد. ژنتیک یا مورفودینامیک آنها نظیر دریا 

گسترده تری طبقه بندی  نمود، به  گی های مربوط به شکل و فابریک را در دسته بندیهای  می توان ویژ
گردد. که تمایز مهمی در نوع لندفرم ها برقرار  شکلی 

گی های  اشاره شد ویژ آن  به  باال  که در  از مبانی  استفاده  با  برای هر بخش ساحلی  همچنین می توان 
اصلی مورفولوژیکی زیر را نیز ثبت نمود: 

19- Individual beaches

شکل 3: نمونه  ای از تقسیم بندی ساحل بر اساس تغییر 
گی های هر بخش ساحلی ویژ
منبع: شارپلز و همکاران، 2009 
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شکل 4: چگونگی ادغام و تلفیق ال یه  های اطالعاتی برای دست یابی به خط  هوشمند  ساحلی
منبع: شارپلز و همکاران، 2009 

e )انواع لندفرم های پسکرانه )به صورت انواع لندفرم های مجاور پسکرانه و انتهای پسکرانه

e )کشند اصلی و فرعی کشند )لندفرم های میان  انواع لندفرم های میان 

e )کشند اصلی و فرعی کشند )لندفرم های زیر  انواع لندفرم های زیر 

e  کم خ پسکرانه )شکل یا دامنه ساحلی را طبقه بندی   می نماید. برای مثال دامنه های هموار،  نیمر
شیب و پرشیب و ...(

e  یا سواحل صخره  ای در معرض بارها  انواع نیروها و فرآیندها )برای مثال دریا  دامنه های در معرض 
انواع امواج زنده و مرده(

e  یا آهک ها  مثال  )برای  ک  خا انواع  یافته(،  رخنمون  یا  بستر)زیرین  سنگ  )انواع  زمین شناسی 
التریت های قرارگرفته بر روی سنگ بستر های رخنمون یافته((

سامانه  محیط  در  شده(  بندی  )کد  رقومی  و  شفاهی  روش  دو  به  می توان  را  توصیفی  اطالعات  این 
کلیدهای نقشه آسان تر و  روش دوم نیز  کرد. روش اول برای خواندن و ایجاد  اطالعات جغرافیایی ثبت 
کاوش20 داده  های فراوان در محیط سامانه اطالعات جغرافیایی  برای فرآیند تحلیل و پرس و جوی یا 

مناسب تر است.

که در تهیه بیشتر نقشه های لندفرم ها از روش پلیگونی استفاده می گردد، برتری فرمت نقشه  در حالی 
در  نمی توان  پلیگونی  روش  توسط  که  است  محدودیت هایی  ساختن  نمایان  و  گرفتن  به کار  در  خطی 
به  کردن اطالعات توصیفی  نمود. اضافه  یا منطقه ساحلی مشخص  عوارض خطی نظیر خط  ساحلی 
گسترده  تا حدودی آسان تر صورت می گیرد و در این فرمت به راحتی  گون و  گونا نقشه خطی از منابع 
کاوش و تجزیه و تحلیل داده  های مورد نیاز با استفاده از نرم افزار سامانه اطالعات جغرافیایی  می توان به 
پرداخت. در تهیه نقشه  های خط  هوشمند ساحلی می توان دامنه  ای از حساسیتهای انواع لندفرم های 
کرانه های  کرد. برای مثال از این نوع فرمت نقشه می توان  مختلف ساحلی در مقابل مخاطرات تعریف 
کالسهای  کرانه های ماسه ای و صخره های دریایی  مستعد نشست و دیگر  ماسه ای مستعد فرسایش، 
ترتیب  به  که  می یابد  حصول  مراحلی  طی  ساحل  فیزیکی  حساسیت  ارزیابی  نمود.  تعریف  را  حساس 

عبارت اند از:

الف: مرحله اول )سطح ملی(: 
     شناسایی سواحل از طریق تهیه نقشه های مورفولوژیکی طبقه بندی   شده به منظور شناخت سواحل 
یعنی  کتورهای اصلی حساسیت  فا تنها  این مرحله  نرم )مستعد فرسایش( و پست )مستعد سیل(. در 

کتورهای مورفولوژیکی در مقیاس های منطقه ای تا ملی مورد ارزیابی قرار می گیرند. فا

ب: مرحله دوم )سطح منطقه ای(:
     شناسایی بزرگی و تغییر  پذیری فرآیندها یا انرژی  های محرک مخاطرات بالقوه ساحلی نظیر فرسایش 
کشندی، شرایط  کتورهای اولیه اقیانوس شناسی نظیر باال آمدن تراز دریا، فرآیندهای  و سیالب )یعنی فا
کتورهای اقلیمی و محرک های دیگر نظیر حرکات عمودی خشکی(. از این  اقلیمی موج و توفان و دیگر فا
که تاثیر معناداری بر روی انواع حساسیت ساحلی دارد در این مرحله ارزیابی  رو متغیرهای منطقه ای 

می گردد.

20 - Query

ج: مرحله سوم )محلی(:  
از لحاظ مخاطرات  پذیر  نواحی آسیب  که  زمانی 
در  می گردد.  آغاز  سوم  مرحله  شد،  شناسایی 
)در  مفصل تری  بسیار  ارزیابی های  مرحله  این 
مشخص  و  شناسایی  برای  محلی(  مقیاس 
کرانه های  حساسیت  اصلی  متغیرهای  کردن 
ساحلی صورت می گیرد. بنابراین در این مرحله، 
مکان های  در  زیادی  مورفولوژیکی  کتورهای  فا
عملی  به طور  که  دارد  وجود  ساحل  نزدیک 
نمی توان آنها را در قالب نقشه  های بزرگ مقیاس 
تاثیر  که  است  ممکن  باز  و  کرد  ارزیابی  یا  ترسیم 
به سزایی بر روی مخاطرات ساحلی بگذارد. این 
کتورهای محلی ممکن است شامل توپوگرافی  فا
امتداد  رانه  محلی،  رسوب  بیالن  بستر،  سنگ 
ساحلی، ژرفا سنجی خط  ساحلی، ارتفاع تلماسه 

کتورهای دیگر باشد. و بسیاری از فا

و  پایداری  نقشه  تهیه  صورت  در  بنابراین 
فرمت  با  ملی  سطح  در  ساحلی  مورفولوژیکی 
ارزیابی  برای  آن  از  می توان  خط  هوشمند 
اول  مرحله  در  ساحلی  منطقه  آسیب پذیری 
حاوی  خط  هوشمند  نقشه های  جست.  بهره 
اطالعاتی در مورد لندفرم های اصلی و واحدهای 
کمک این نقشه ها  توپوگرافی بزرگ می باشند. به 
جزئیات  با  را  فرسایش  مستعد  سواحل  می توان 

کرد. باال در جهت امتداد ساحلی مشخص 

که نقشه ساحلی خط  هوشمند،  شایان ذکر است 
همیشه و به طور مطلق نقشه  ای با فرمت مناسب 
که  برای تمامی اهداف مرتبط با ساحل نیست. چرا 
این روش بیشتر به شناسایی، بررسی و طبقه بندی   
عوارض و لندفرم های ساحلی پیرامون خط  ساحلی 
و  شناسایی  یا  مطالعه  هدف  گر  ا پس  می پردازد. 
از  فراتر  ساحلی،  منطقه  عوارض  از  ما  طبقه بندی   
محدوده گفته شده باشد، بهتر است که از این فرمت 
کارایی الزم و سودمند  استفاده نشود چونکه عمال 
بیشتر  در  فرمت  این  اما  داشت.  نخواهد  را  خود 
که با خطوط ساحلی و یا حتی محدوده  ای  مواردی 
سروکار  آن  پیرامون  متر  تا 500  معموال  و  آن  از  فراتر 
داریم، فرمت مناسبی برای جمع آوری، الحاق و تجزیه 
و تحلیل اطالعات مربوطه می باشد و می توان از آن با 

اطمینان کامل استفاده نمود )شکل 4(.

منابع و ماخذ در دفتر ماهنامه موجود است.
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بنادر ایران در گذر زمان

پرونده  عنوان  زمان"  گذر  در  ایران  "بنادر 
که خوانندگان ماهنامه بندر  جدیدی است 
به  می توانند  پیاپی  شماره های  در  دریا   و 
اخبار، رویدادها و مباحث مهمی که در طی 
3 دهه گذشته در بنادر و بخش حمل و نقل 
کنند.  رجوع  می پیوست  وقوع  به  داخلی 
اولین  زدن  ورق  هنگام  به  رابطه  این  در 
شماره های به یادگار مانده از ماهنامه بندر 
جناب  سردبیری  به  زمان  آن  در  که  دریا  و 
به  می شد  تولید  پور  ملك  رضا  ملك  آقای 
مطابقت  کامال  که  برخوردیم  نوشته ای 
سازندگی  روحیه  همان  و  فکری  فضای  با 
اقتصادی،  شرایط  از  منبعث  که  آنزمان 
اجتماعی و سیاسی جامعه بود بر میگشت. 
را  وقت  سردبیر  دوباره  دیدگاه  خواستیم 
شما  شویم.  جویا  یادداشت  این  به  راجع 
کنش  عزیزان پاسخ ملکرضا ملکپور را در وا
آغاز  به عنوان  می توانید  ذیل  نوشته  به 
به  خود  نظرات  و  کنید  دنبال  پرونده  این 
ارسال   bandarvadarya@pmo.ir آدرس 

نمایید.



جناب آقای ملکپور

اواسط  در  جناب عالی  خطیر  مسئولیت 
دهه 60 در ساخت و توسعه مدیریت بندر 
با شرایط خاص  بود  توام  که  شهیدرجایی 
جنگ  در  کشورمان  اجتماعی  و  سیاسی 
نوشته هایی  دست  به  منجر  تحمیلی، 
تحقیقاتی  علمی  ماهنامه  در  شده  منتشر 

گردیده است. بندر و دریا 

مذکور  نوشته های  از  بخش هایی  اینجانب 
عالقهمند  و  آورده  مقدمه  به عنوان  را 
بندر  کنونی  وضعیت  به  توجه  با  هستیم 
این  در  جناب عالی  نظر  شهیدرجایی 
انعکاس  ماهنامه  خوانندگان  برای  رابطه 

دهیم. 

" بندر عباس 28 تیر ماه 1364-  هرم آفتاب زمین را 
می سوزاند و گداخته و تفتیده و بی سبزینگی درخت 
و گیاه رهایش می کند. زمین تا دلت بخواهد در اینجا 
ع است. درخت در 25 هکتار اراضی  گسترده و لم یزر
باختر  تاسیسات عظیم مجتمع شهید رجایی بنا 
کار  که حاصل 8 سال  شده است. این تاسیسات 
کارشناسانی  و تالش است با مشارکت ایرانیان و 
گرفته است. تماشای این  از ایتالیا و هلند شکل 
مجتمع عظیم و بی نظیر، چهار هزار و دویست متر 
اسکله، حوضچه ها، انبارها، دستگـاه هـای عظیم 
ترانستینر، یعنی دستگـاه هـایی که کانتینرهای بزرگ 
عرشه  روی  و  می کند  بلند  کبریت  قوطی  مانند  را 
کشتی می گذارد یا از روی عرشه به ساحل انتقال 
که  مکنده  دیدنی  دستگـاه هـای  منظره  می دهد. 
کاالهای فله نظیر گندم و ذرت را از انبارها کشتی ها 
می مکد و داخل بارکش کامیون ها می ریزد و دیدن 
کم مانندی  دهها دستگاه دیگر به راستی از مناظر 
آن را  مشاهده  فرصت  کمتر  ما  بیشتر  که  است 
کامیون ها شب و روز نمی شناسند. در  می یابیم. 
صف های طوالنی به دنبال یکدیگر توقف کرده اند. 
اما توقف آنها فرساینده و طوالنی نیست. صف در 
حرکت است رانندگان پشت فرمان می نشینند و 
اتومبیل را روشن می کنند و مسافتی پیش میروند. 
یک ساعت از نیمه شب گذشته دوشادوش ملک 
بارگیری  تماشای  به  بندر  کل  مدیر  ملکپور  رضا 
کامیون ها سرگرمیم. ملکپور که فقط 33 سال دارد 
بلند پروازانه بندر عباس را نه کم از هیچ بندر بزرگ 
دنیا میداند. ملکپور میگوید به زمان نیاز داریم اما نه 
زمانی طوالنی و فرساینده، زمانی شتابنده. با کار دو 
که بندر عباس را به مقام واقعی  یا سه یا چهار برابر 
اش برسانیم. زندگی ملکپور در رفتن به بازرسی های 
پیگیرانه و مرتب در حال تکرار به این بندرگاه )شهید 
باهنر( و آن بندرگاه) شهید رجایی( شکل و حال 
و هوا می گیرد بندر قدیم. بندر جدید ورد زبان او، 
کارشناسان و کارکنان بندر است. بندر عباس رقیبان 
هشیار، مغتنم فرصت و بیداری در آنسوی خلیج  
فارس دارد. همه بندرهای ساحل جنوبی خلیج 
فارس آغوش گشوده اند تا پذیرای ناوگان اقیانوس 
برابر  در  بندرها  باشند.  جهان  کل  و   ..... پیمای 

ناوگان بازرگانی گشاده رو و گشاده آغوشند.

سفینه  صدها  پاسخگوی  نتواند  بندرعباس  گر  ا
اقیانوس نوردی باشد که از آنسوی جهان به سوی 
دبی،  خورفکان،  می کشند  بادبان  کرانه هایش 
ابوظبی، قطر و دهها بندر دیگر مشتاقانه و با آغوش 
باز سفائن را می پذیرند دنیای تجارت و کسب و کار 
است و صد حساب در کار. آب های سبز فام خلیج 
فارس جوالنگه صدها کشتی اند. از نفتکش تا فله بر 
و کانتینر بر و رو-رو و غیره. بندر عباس پذیرای همه 
که از شش قاره جهان به اینجا  کشتی هایی است 

روی می آورند. "

دست نوشته آقای ملك پور:

جناب آقای یونس غربالی مقدم

سر دبیر محترم ماهنامه بندر و دریا

امشب موفق شدم یادداشت جناب عالی 
دهه  در  رجایی  شهید  بندر  مورد  در  را 
کنم. اول قدری متاثر شدم و  60 مطالعه 
سال   37 خاطرات  شدن  زنده  خاطر  به 
گذشته اشک هایم جاری شد. زیرا دیدم 
چه قدر عمر سریع می گذرد. بعد از اینکه 
قدری آرام شدم، بهتر دیدم یادداشت زیر 

را به نوشته های شما اضافه کنم.

نگین های  ایران، همگی  بنادر و سواحل 
به  خود  تعلقات  که  هستند  درخشانی 
به  را  جهان  حکومتی  نظام  قدیمیترین 

خاطر می آورند.

وقتی نام بندر بوشهر، بندر عباس، بندر 
بنادر  دیگر  و  خارک  جزیره  خرمشهر، 
پرشیا  و  فارس  خلیج  از  وقتی  می بریم 
صحبت می کنیم یاد قطعه  ای روی کره زمین 
که در تاریخ بشریت و در تاریخ  می افتیم 

دریانوردی بشر سهم داشته است.

دوران  به  تازه  جزو  آن  بنادر  و  ما  کشور 
منابع  به خاطر  که  نیستیم  رسیده هایی 
برای  رقصی  خوش  بعضا  و  گاز  و  نفت 
بیگانگان مطرح شده باشند. مردم ما و 
که  برخوردارند  جوهری  چنان  از  کشورما 
تمامی خطرات را از سر می گذرانند و نهایتا 

استقالل و هویت خود را حفظ می کنند.

در داخل این مجموعه، بندر شهید رجایی 
که در مدخل تنگه هرمز واقع شده و یکی 
از حساس ترین آب راه بین المللی جهان 

می باشد موقعیت ویژه ای دارد.

دنیوی  حیات  اتمام  از  قبل  داریم  آرزو 
شاهد آن باشیم که بندر شهید رجایی نه 
تنها رونق تجاری کشور را فراهم بکند بلکه 
خطوط کشتیرانی بین المللی افتخار نمایند 
اجازه ورود کشتی های خود را به این بندر 

موفق سوق الجیشی را کسب کرده اند.



بنادر ایران در گذر زمان

در  دریا   و  بندر  ماهنامه  شماره  اولین 
مدیر  با   1363 سال  اسفند  ام   20
 100 در  ملک پور  ملکرضا  مسئولی 
صفحه به چا پ می رسد. هدف اصلی 
از انتشار این نشریه توسعه فرهنگ و 
شده  عنوان  کشور  در  دریایی  علوم 
کیوسک های  در  ریال   150 قیمت  با  و 

مطبوعاتی عرضه می گردد. 

برداری  بهره   1363 ماه  بهمن   22 در 
رجایی  شهید  بندر  اول  مرحله  از 
ترین  آغاز می شود. در این افتتاح باال
کشور  اجرایی  و  سیاسی  مقامات 

حضور داشتند. 



گهی  آ از  ای  نمونه 
صورت  به  که  بازرگانی 
و  بندر  ماهنامه  در  رنگی 

دریا چا پ شده است. 

مقاله ای  و در  آزاد می باشد  بندر  ایجاد  به دنبال  و دریانوردی در سال 1363  بنادر  سازمان 
اقدام به معرفی و توصیف مزایای قانونی بندر آزاد هامبورگ  و نقش آن در توسعه اقتصادی 

آلمان می پردازد. 
که 10 سال بعد با راه اندازی مناطق آزاد تجاری صنعتی در سال 1372 اتفاق افتاد  موضوعی 

ولی متاسفانه بندر آزاد و مزایای آن به فراموشی  سپرده شد.
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Access توانایی ورود و خروج از یك سیستم حمل و نقل. این واژه به معنای دقیق کلمه، بیانگر در دسترسی
دسترس بودن یا نبودن یك مکان است.

Accessibilityدسترسی پذیری
میزان دسترسی پذیری یك مکان خاص یا چند مکان مختلف. ظرفیت و ساختار زیر 
کلیدی در تعیین میزان دسترسی پذیری یك مکان  ساخت های حمل و نقل از عوامل 

هستند.

Aframaxافرامکس
معموال  و  است  تن   115000 تا   75000 استاندارد  ظرفیت  با  نفت کش  کشتی  نوعی 
توانایی حمل نیم میلیون بشکه نفت را دارد. افرامکس بزرگترین نفت کش در خانواده 

نفت کش های افرا است. )از لحاظ متوسط نرخ باربری(

Air Cargoبار هوایی
حجم کلی بار، نامه و ترافیك ویژه که از طریق هوایی جابه جا می شود. انواع محموله هایی 
کاالهای ویژه از جمله  که از طریق هوایی جابه جا می شوند عبارت اند از : حمل انواع بار و 
بسته های کوچك خدمات کانتر، خدمات سریع السیر و بارهای رزور شده بر اساس الویت.

Air Carrierسیستم تجاری حمل و نقل هوایی که شامل  خدمات برنامه ریزی شده و خدمات چارتر متصدی حمل و نقل هوایی
داخلی و بین الملی می باشد.

Air Spaceکمیت یك کشور قرار دارد و یا براساس توافق نامه ای بین المللی فضای هوایی، منطقه عمل هوایی بخشی از فضا که تحت حا
در اختیار آن کشور قرار گرفته است. این فضا جز اصلی دارد که عبارت اند از بخش زمنینی

Air Transportationحمل و نقل هوایی
شرکت هایی را شامل می شود که به ارائه خدمات باربری و مسافربری داخلی و بین المللی 
می پردازند. شرکت هایی که فرودگاه ها را اداره می کنند و تاسیسات پایانه را فراهم می نمایند 

نیز در این مجموعه می گنجند

Airportفرودگاه

محوطه ای در خشکی یا آب است که برای پرش و فرود هواپیماها در نظر گرفته شده است 
و در صورت لزوم شامل ساختمان ها و تاسیسات ویژه خود می باشد2( تاسیساتی است 
که در درجه اول مورد استفاده هواپیماهای معمولی بال ثابت قرار می گیرد.3( تاسیساتی 
است در خشکی یا آب که هواپیما می تواند در آن پرش یا فرود نمایدو معموال از باندهای 
کنترل، آشیانه ها، امکانات راحتی برای مسافران و امکانات  فرود سنگ فرش شده ،برج 
بار برخوردار می باشد؛4( محوطه فرودی که معموال جهت سوار و پیاده کردن مسافران یا 

تخلیه و بارگیری محموله ها مورد استفاده قرار می گیرد.

Arterial Streetراه شریانی، خیابان شریانی
راه عبور مهمی است که بیشتر برای ترافیك ترانزیتی مورد استفاده قرار می گیرد تا دسترسی 
به یك نقطه خاص و از ویژگی های آن می توان به ظرفیت باالی عبور وسایط نقلیه و 

جابه جایی های مکرر  و مستمر اشاره کرد.

Association  of Southeast Asian 
Nations)ASEAN()انجمن ملل آسیای جنوب شرق)آسه آن

که در 8 اوت 1967 با امضای اعالمیه بانکونك در بانکوك  یك منطقه آزاد تجاری است 
تایلند تاسیس شد. اعضای آسه آن عبارت اند از برونئی دارلسالم، اندونزی، الئوس، مالزی 
کارتا)اندونزی( واقع شده است. ،میانمار، فلیپین، سنگاپور، تایلند و ویتنام. دبیرخانه در جا

Average vehicle occupancy)AVO(که به وسیله خودروهای سواری شخصی سفر می نمایند تقسیم بر تعداد متوسط سرنشین در خودروی سواری تعداد افرادی 
وسایل نقلیه مورد استفاده.

Average Vehicle Ride ship )AVR(متوسط سرنشین در وسایل نقلیه

نسبت همه افرادی که به وسیله هر یك از حاالت حمل و نقل )از جمله اتومبیل، اتوبوس، 
قطار و دوچرخه در یك محوطه خاص در یك بازه زمانی مشخص به سفر می پردازند به 
تعداد اتومبیل های موجود در جاده. این مقیاس یکی از ابزارهای کلیدی سنجش میزان 
بهره وری و اثربخشی یك شبکه حمل و نقل است)هرچه میزان AVR باالتر باشد، میزان 

مصرف سوخت و آلودگی هوا پایین تر خواهد بود(

بردی  واژگان كار
بوطه در حمل و نقل چندوجهی  یف مر و تعار
)قسمت اول( A حرف
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Back haul 

حمل و نقل رفت و برگشتی
 حمل و نقل دوسره
 بارگیری در برگشت 

بارگیری دوسره

کانتینر به مبدا بارگیری اولیه)بارگیری در مسیر بازگشت به مبدا اولیه( یا  کاال در مسیر بازگشت یك خودرو یا  تردد و حمل 
جابه جایی محموله در مسیری با ترافیك سبك

Bargeبارج، دوبه
شناوری فاقد موتور است که معموال از کفی صاف برخوردار  می باشد و توسط قایق یا شناوری دیگر بر روی آب کشیده شده یا به 
جلو رانده می شود و برای حمل  و نقل بار مورد استفاده قرار می گیرد. از این نوع شناور اغلب برای حمل و نقل در سیستم های 

رودخانه ای استفاده می شود.

Barrelواحد حجمی است برابر با 42 گالن آمریکایی )یا 159 لیتر( در 60 درجه حرارت فارنهایت و اغلب برای اندازه گیزی حجم برای شبکه
استخراج، قیمت گذاری، حمل و نقل و مبادله نفت مورد استفاده قرار می گیرد.

Base Periodدوره مبنا

مدت زمانی از یك روز که در آن نیازمندی ها و خدمات و برنامه های حمل و نقل معموال تحت تاثیر دوره اوج تقاضای  سفر 
قرار نمی گیرد و در فواصل زمانی ثابت و معین انجام می شود. این بازه زمانی تحت عنوان» ساعات کاهش تقاضا یا مصرف« 
نیز شناخته می شود. منظور از زمان مبنا، مدت زمانی از روز است که شرایط و برنامه زمان بندی وسایل نقلیه تحت تاثیر 

اوج تقاضای مسافران 
)برای مثال، زمام اوج تقاضا در بازه زمانی مابین صبح و عصر( قرار ندارد. در این مدت، نرخ حمل و نقل نسبتا ثابت است و در مقایسه با نقاط 

اوج تتتقققاضا برای سفر با نرخی پایین یا متوسط انجام می شود.

Berthپهلوگاه
محلی در اسکله است که در آن کشتی در کنار یك کوتاه اسکله)پایر(،بارانداز، سبك اسکله)وارف( یا سازه ای دیگر سطحی پهلو به 
پهلو را برای شناور فراهم نماید، بسته می شود. معموال این سازه، بخش ثابت یك ساحل اصالح شده است و حمل و نقل کاال یا 

مسافر را تسهیل می نماید 

Bill of loadingکاال و شرکت حمل و نقل در آن احراز شده است. این سند به عنوان بارنامه کشتی که شرایط  قرارداد فی مابین فرستنمده  سندی است 
فهرست کاال، قرارداد حمل و رسید کاال مورد استفاده قرار می گیرد.

Blockگروهی از خودروهای ریلی که رهسپار مقصد یکسانی هستند.بلوك

Black-bulk cargo
بارنیم فله، کاالی نیم فله، 
محموالت تفکیك شده، 

محموالت بسته بندی شده

نوعی کاالی متفرقه است که با استفاده از کیسه، جعبه یا چلیك بسته بندی می شود. این نوع بار معموال دارای مبداها 
و مقصدها و مشتریان بسیار مختلف است. تا پیش از کانتینری شدن، دست یابی به صرفه جویی های مقیاس از محل 

بارنیم فله کار دشواری بود زیرا فرایند تخیله و بارگیری بسیار وقت گیر بود و به نیروی کار بسیاری نیاز داشت.

Bulk Cargoبارفله
منظور از بار فله، بار خشك یا مایع بسته بندی نشده نظیر مواد معدنی)نفت، زغال سنگ، سنگ آهن( و غالت است. حمل این 
نوع بار مستلزم استفاده از کشتی های خاض )مانند  کشتی های نفت کش( و تاسیسات ترانسشیپمنت و انبارش ویژه می باشد. 

معموال این نوع باریك مبدا، مقصد و مشتری خاص دارد. این نوع بار از صرفه جویی های مقیاس برخوردار است

Bulk Carriersهمه شناورها به گونه ای طراحی شده اند که توانایی حمل بارهای فله مانند غالت، کود، سنگ معدن و نفت را دارند.فله بر، شناور ویژه حمل بار فله

Bulk Terminalترمینال کاالی فله

کااهای خشك یا مایع فله بسته بندی نشده )مانند نفت،غالت، سنگ معدن  که برای جابه جایی  پهلوگاه یا لنگرگاه ویژه ای 
کاالی فله معموال  به تجهیزات ویژه جابه جایی بار مانند خطوط لوله، نقاله،  و زغال سنگ( طراحی شده است.ترمینال های 
تخلیه کننده های بادی)پنوماتیك(، جرثقیل هایی با کاسچنگ های تاشو، خطوط راه آهن جهت انجام عملیات جابه جایی بار به 
وسیله کشتی یا بارج، مجهز می باشند. این ترمینال ها از تاسیسات انبارش ویژه مانند سیلوی غالت، مخازن نگهداری مواد نفتی و 

محوطه های نگهداری زغال سنگ نیز برخوردار می  باشند.

Bus )motor bus()اتوبوس)مینی بوس

که اغلب دارای چرخ الستیکی است و برای استفاده در خیابان های شهر، بزرگراه ها و  یکی از انواع وسایل نقلیه خودرو 
به مینی بوس،  این خودروها می توان  از جمله  اتوبوس( مناسب می باشد؛  روهای مخصوص  راه ها )سواره  اتوبوس 
که نهادهای دولتی از آنها جهت  کرد  اتوبوس های سی و چهل فوتی، اتوبوس های مفصلی و اتوبوس های برقی اشاره 
تامین حمل و نقل عمومی استفاده می کنند، البته کارکرد این خودروها به خدمات حمل  و نقل عمومی محدود نمی شود. 
خودروهای چرخ الستیکی که همچون اتوبوس های برقی قدیمی و عتیقه طراحی شده اند نیز اتوبوس محسوب می شوند.

Bus , trolleyاتوبوس برقی ترموا
یك وسیله نقلیه برقی با چرخ های الستیکی است که به صورت دستی حمایت می شود و به وسیله یك موتور جریان برق را از 
سیم های باالسری خود دریافت می نمایند، الزم به ذکر است که این سیم های باالسری به یك منبع انرژی مرکزی متصل اند 

گن بی ریل « نیز شناخته می شوند. گن برقی« یا »وا که برروی اتوبس سوار نمی باشد. اتوبوس های برقی تحت عنوان »وا

Bus laneکل روز یا در ساعاتی از روز ویژه عبور و مرور اتوبوس ها می باشد، البته خودروهای ویژه خط اتوبوس که  یك خط از خیابان یا بزرگراه 
همسفری که با شرایط مقرر در قوانین ترافیکی مطابقت دارند نیز گاهی اوقات از خطوط ویژه اتوبوس ها استفاده می کنند.

Bus stopایستگاه اتوبوس مکانی است که درآن مسافران از اتوبوس سوار یا پیاده می شوند و معموال دارای تابلو می باشد.ایستگاه اتوبوس

B حرف
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Cable carماشین کابلی

خط آهن برقی که در خیابان های معمولی شهر واقع شده است و وسایل نقلیه خاموشی 
گانه و مجزا کنترل و هدایت می شوند به وسیله کابل های در حرکتی که زیر  که به صورت جدا
سطح خیابان قرار دارند و توسط موتورهایی واقع در یك محل مرکزی تامین نیرو می شوند، 
که محل مرکزی تامین نیرو در  بر روی این خطوط به حرکت در می آیند. الزم به ذکر است 

اتوبوس قرار ندارد.

Cabotage ،کشتی رانی ساحلی، تجارت ساحلی
کابوتاژ

که در دو کشور واقع  کاال بین دو ترمینال )ترمینال بارگیری و ترمینال تخلیه(  حمل و نقل 
کوباتاژ اغلب تحت مقررات و محدودیت های خاصی قرار  کشتی رانی ساحلی یا  شده اند. 
دارد. تحت چنین شرایطی، هر کشوری حق جابه جایی بارها یا مسافران داخلی اش را برای 

متصدیان حمل و نقل تبعه خود حفظ می نماید.

Canalکردن دو کانال که برای حمل و نقل آبی، آبیتری یا زهکشی زمین، متصل  آبراههمصنوعی  
محوطه آبی به یکدیگر یا به عنوان آبراهی برای تردد شناورها، مورد استفاده قرار می گیرد.

Capsizeدماغه گذر

که به علت بزرگی و غیر استاندارد بودن ابعادشان، امکان  کشتی ها و شناورها  دسته ای از 
عبور از کانال سوئز و پاناما را ندارند. این کشتی ها در ترمینال های عمیق و اقیانوسی که ویژه 
مواد معدنی خام مانند سنگ آهن و زغال سنگ می باشند، به سرویس دهی می پردازند، 
دماغه  یا  جنوبی(  هورن)آمریکای  دماغه  از  ناچارند  گذر  دماغه  شناورهای  نتیجه  در 

امیدنیك)آفریقای جنوبی(  عبور کنند. اندازه این کشتی ها بین 80000 تا 175000 تن است.

Carpool ،خودروی همسفری، خودروی مشترك
چند سرنشینی، هم پیمایی

نوعی به اشتراك گذاری خودروی سورای شخصی و هزینه آن میان دو یا چند نفر برای سفر 
گروهی و دسته جمعی به مقاصد از پیش تعیین شده.

Carrierشرکتی که بار یا مسافران را جابه جا می کند.متصدی حمل و نقل

Charterچارتر، اجاره وسیله حمل
در اصل به اجاره هواپیما توسط یك فرستنده کاال از یك متصدی حمل و نقل هوایی اشاره 
دارد، اما این واژه معموال به هر نوع قرار داد اجاره وسیله حمل و نقل و خدمات تجاری فاثد 

برنامه زمان بندی مشخص، اطالق می شود.

City logisticsلجستیك شهری
انجام داد و همچنین  را در مناطق شهری  بار  توزیع  به موجب آن می توان  که  ابزاری 
کم  استراتژی هایی که  بهره وری کلی لجستیك شهری را بهبود می بخشند. )مانند کاهش ترا

و اثرات جانبی زیست محیطی(

Cold chainزنجیره سرمایش
که برای  که شامل مواد، تجیزات و روندهایی است  نوعی زنجیره تامین حرارتی است 
نگهداری محموله های خاص در دمای مناسب استفاده می شوند. زنجیره سرمایش اغلب 

در توزیع مواد غذایی و دارویی کاربرد دارد.

Combiگرد دو کاره، هواپیمای دوکاره نوعی هواپیمای دوکاره که قابلیت حمل بار و مسافر را به طور همزمان داراست.کامبی، هوا

Commercial geographyجغرافیای تجاری
علمی است که به بررسی ویژگی های فضایی مبادالت و معامالت تجاری از نقطه نظر علت، 
ماهیت، مبدا و مقصد آنها می پردازد. این علم به تجزیه و تحلیل قراردادها و معامالت تکیه 

دارد.

Commodity chain)supply chain()زنجیره تامین کاال)زنجیره تامین

شبکه ای یکپارچه از فعالیت های تولیدی، تجاری و خدماتی است که همه مراحل زنجیره 
تامین از تغییر و تبدیل مواد خام گرفته تا مراحل تولید و تحویل کاالی آماده شده به بازار را 
پوشش می دهد. این زنجیره را می توان مجموعه ای از گره ها تصور کرد که با انواع مختلف 
مبادالت و معامالت)نظیر فروش و مبادالت درون شرکتی( به یکدیگر متصل شده اند. در 
هریك از گره های موفق یك زنجیره تامین کاال، درون دادهایی وجود دارد که با هدف ایجاد 

کتساب یا سازماندهی شده اند. ارزش افزوده، ا

Common Carrier شرکت حمل و نقل عمومی، موسسه
حمل و نقل عمومی

شرکت حمل و نقلی که در ازای دریافت مزد و کرایه به جابه جایی بار و مسافر می پردازد و به 
همه مشتریان به طور بی طرفانه و منصفانه خدمات ارائه می دهد.

حقیقاتی
ماهنامه علمی، ت

ت و نهم  |  شماره 207  |  اسفند 1392
س

سال بی



Commuter Rail راه آهن حومه ای، قطار حومه ای، قطار
رفت و برگشت شهری

که بین یك شهر مرکزی، حومه های آن و /یا یك شهر  قطار مسافربری محلی و منطقه ای 
مرکزی دیگر کار می کند. این قطار می تواند لوکوموتیو یا خودکشش باشد و از ویژگی های آن 
می توان به وجود بلیط های چندسفره، کرایه ایستگاه به ایستگاه، شیوه های استخدامی 
ویژه راه آهن و برخورداری از یك یا دو ایستگاه  در نواحی تجاری مرکزی، اشاره کرد. این نوع 

راه آهن تحت عنوان »راه آهن ناحیه ای «نیز شناخته می شود.

Congestionکم، انباش، ازدحام شلوغی ترا

کم زمانی رخ می دهد که در بخش خاصی از سیستم حمل و نقل، تقاضا از عرضه پیشی  ترا
کم  بگیرد. در چنین شرایطی، وسایل نقلیه در حرکت یکدیگر اختالل ایجاد می کنند. ترا
شهری بیشتر دو حوزه حمل و نقل عمومی و خصوصی که اغلب از زیر ساخت های یکسان 

استفاده می کنند را شامل می شود.

Connecting carrierمتصدی حمل و نقلی که از ارتباط فیزیکی مسقیم با یك یا چند متصدی حمل و نقل دیگر متصدی حمل و نقل متصل
برخوردار است یا چنین ارتباطی را ایجاد می کند.

Consignee شخص یا شرکتی که کاالها و محموله ها را تحویل می گیرد؛ مالك قانونی بارگیرنده، گیرنده کاال

Consolidated Shipment ادغام مرسوالت، تلفیق مرسوالت

کننده(برای  کارگزار)کارگزار فرست یا ادغام  که در آن  به نوعی حمل و نقل اطالق می شود 
کاالی مختلف را با یکدیگر  بهره بردن از نرخ های امتیازی، محموله های چند فرستنده 
ادغام نموده و به یك محموله واحد تبدیل کرده و برای کارگزار مقصد ارسال می کند. سپس 
محموله ادغام شده)که محموله دسته بندی شده نیز نامیده می شود( توسط کارگزار مقصد 
کاال قرار می گیرد. ادغام مرسوالت  گیرنده  به محموله های اولیه تفکیك شده ودر اختیار 

موجب بهبود نرخ ها برای فرستنده کاال می شود.

Containerکانتینر بارگنج

با  حمل  حمل)به خصوص  جهت  کاال  که  است  استاندارد  ابعاد  با  بزرگی  فلزی  جعبه 
کشتی های کانتینربر اقیانوس پیما( در آن قرار داده می شود و طوری طراحی شده است که 
به وسیله تجهیزات جابه جایی بار قادرند با حداقل نیروی انسانی، نقل و انتقال چندوجهی 
کامیون ها و  کشتی ها، ماشین های ریلی، شاسی  و پر سرعت واحدهای بزرگ بار در بین 
کانتینر یك واحدجابه جایی بار است.  بارج ها را انجام دهند، جابه جا می شود، بنابراین، 

بنابراین، کانتینر یك واحد جابه جایی بار است.

Containershipکشتی کانتینری

کانتینر  که به سلول های خاص یا مخازن قابل حمل و نقل  نوعی شناور باربری است 
می پردازد. دو نوع کشتی کانتینری وجو دارد، کامال کانتینری و نیمه کانتینری. کشتی های 
کامال کانتینری به سلول های کانتینری ثابت مجهز می باشندو فضای چندانی برای انواع 
دیگر بارها ندارند. کشتی های نیمه کانتینری، شناورهای کانتینری چندمنظوره محسوب 
می شوند که یك یا چند قسمت آن به سلول های کانتینری اختصاص دارد، اما مابقی فضا 
برای سایر انواع بارها مورد استفاده قرار می گیرد. حامل های کانتینری خودرو، حامل های 
کانتینری ماشین ریلی و شناورهای کانتینری/ رو-رو نیز در زمره کشتی های نیمه کانتینری 

قرار می گیرند

Conventional car
گن کانونشال  وا

گن محل کانتینر معمولی وا

گن های  گن کفی است که برای حمل یك تریلر یا کانتینر مناسب می باشد. روی وا نوعی وا
گن های  گن های محل کانتنر معمولی( فقط یك ردیف کانتینر می توان چید. وا کانونشنال)وا
کانونشنال بسته به طول خود، به یك یا دو تیرك مهار برای حمل یك یا دو تریلر مجهز 

می باشد.

Corridorکریدور، داالن

گستره ای خطی از مسیرها و جریانات حمل و نقلی که مکان های مهم که مبدا، مقصد یا 
نقطه ترانسشیپمنت محسوب می شوند را به یکدیگر متصل می نماید. کریدورها موجودیتی 
چند کمیتی هستند که بسته به نوع جریانات مورد بررسی قرار می گیرند. بنابراین، کریدورها 
خطوط  آهن،  خطوط  ترانزیت،  مسیرهای  بزرگراه ها،  خیابان ها،  از  متشکل  می توانند 

دریانوردی یا مسیرهای هوایی باشند.

Costs-Insurance freight)CIF(
کرایه حمل تا  کاال، بیمه و  قیمت 

مقصد

حمل  هزینه  هیچ  و  است  یکی  جهان  سراسر  در  مشتریان  همه  برای  کاال  قیمت 
بر   متغیری  حمل   متوسط  هزینه  دیگر،  بیان  به  نمی شود؛  افزوده  برآن  متغیری 
کرایه الزم جهت حمل  افزوده شده است)یعنی فروشنده باید هـزینـه هـا، حق بیمه و 
که  کاال تابندر مقصد را بپردازد.( می توان ساختار هزینه CIF را به نحوی بسط داد 

چندین حوزه قیمت را پوشش دهد.

Cross-docking
سیستم انبار متقاطع 

سیستم فرابارنداز

کاال ظرف یك مدت زمان خیلی  که در آن  نوعی سیستم مدیریت موجودی است 
کوتاه به طور مستقیم و بدون انبارش در انبار یا مرکز توزیع از بارانداز تحویل به بارانداز 
هـزینـه هـای  کاهش  به  می توان  سیستم  این  مزیت های  از  می کند.  حرکت  ارسال 

کرد. کاهش سطح موجودی اشاره  عملیاتی به دلیل افزایش توان عملیاتی و 
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