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تفاهم نامه بین دولتی بنادر خشک
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  یونس غربالی مقدم 

جهانی شدن اقتصاد، رشد تجارت جهانی و ظهور پدیده کانتیرن و کانتیرنی شدن در صنعت بیناملللی جابجایی کاال تحوالت 

بنیادینی را در عملیات بندری ایجاد کرده و  نقش غیرقابل انکاری در پویایی جریان تجاری در طی دهههای اخیر داشته است.

اندیشیدن در ورای بنادر برای رهایی از دغدغههای تراکم و رسوب کاال و پاسخگویی به ورود و خروج انبوهی از کاالها  توسط 

شناورهای غول پیکر و خدماترسانی  به آنان باعث به وجودآمدن مقولهای بنام »بنادر خشک« شد تا صاحبان کاال و خطوط 

کشتیرانی بتوانند بنا به توصیه آنکتاد برای مقصد یا مبدأ حمل کاال بدین طریق بارنامه صادر و برنامهریزی برای حمل داشته باشند. 

شکلگیری چنین ایدهای در عمل در واقع رشایطی را پدید آورد تا بنادری که امکان توسعه در اراضی پشتیبانی برایشان فراهم 

نبود و یا محصور در محدودههای شهری و جمعیتی بودند، با انتقال بار به بنادر خشک منجربه افزایش ظرفیت بندر و کارایی 

عملیات تخلیه شده و بارگیری و جابجایی را احیاء کرده و عنرص رقابت را دوباره بازیابی کنند. این مسئله برای بنادری همچون 

روتردام به قدری دارای اهمیت بود که از آن به عنوان»افزایش امید« توصیف کرده و با افزایش طول عمر عملیات بندری این بندر 

را از بنبست توسعه، رها ساخته است.

 با این حال شواهد موجود نشان میدهد، موفقیت عملکرد بنادر خشک به عوامل متعددی همچون دسرتسی به خطوط 

ریلی، هامهنگی دستگاه ها و ارگانهای ذیربط در جابجایی و ترخیص کاال، برخورداری از فعالیتهای کارآمد لجستیکی و وجود 

ساختار تشکیالتی مناسب، استقرار فعالیتهای ارزش آفرین در محدوده، مکانیابی مناسب و حامیت بخش دولتی بستگی دارد 

تا بتواند خدمات ارزش افزوده و حداقل در سطح بنادر دریایی ارائه دهد. در غیراین صورت عدم متایل خطوط کشتیرانی یا 

صاحبان کاالها در انتقال کاال به بنادر خشک و یا رسمایهگذاران برای تقویت فعالیتهای لجستیکی را به همراه خواهد داشت. 

کاماًل روشن است که تحقق چنین امری از یک سو نیازمند ایجاد یک نهاد هامهنگ کننده قوی و قانون گذار و یا نهاد توسعهای 

که دارای اختیارات قانونی در بنادر خشک داشته باشد و بتواند آن را در چارچوپ استانداردهای جهانی و فراملی تنظیم کند.در 

غیر این صورت چنین تغییرات کلیدی در سیاست های کشورهای در حال توسعه به ویژه در کشورهایی که نگاه های بخشی بر آن 

حکمفرماست، کار بس دشواری خواهد بود.

با توسعه ادبیات جهانی تجارت، مفهوم بنادر خشک نیز از توجه به بنادر ملی به نگاه بیناملللی در چارچوپ زنجیره جهانی 

تأمین کاال و دسرتسی رسیع، ایمن و ارزان محصوالت به مشرتیان تغییر یافته است. به طوری که در نهایت برای غلبه بر یکی از 

موانع تسهیل تجارت،  کمیسیون اقتصادی و اجتامعی منطقه آسیا و پاسیفیک سازمان ملل )UN-SCAPE(، بنادر خشک را در 

مسیرهای تجارت بیناملللی مکانیابی و با همکاری کشورهای ذی ربط تحت عنوان توافقنامه بیندولتی بنادر خشک تعیین تکلیف 

منودهاند و به امضای 16 کشور درآمده است. در این سند بیناملللی، بنادر خشک تعریف شده کشورمان با کارکرد بیناملللی و 

فرامنطقهای و در راستای تقویت تجارت بیناملللی، توسعه ترانزیت و توجه به زیرساختهای حمل و نقل چند وجهی شناسایی و 

تعریف شدهاند.

در این سند فرودگاه بیناملللی امام خمینی )ره(، ایستگاه ریلی مطهری، منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان، منطقه ویژه 

اقتصادی سیرجان به عنوان بنادر خشک و منطقه آزاد صنعتی اروند، منطقه ویژه اقتصادی سهالن، منطقه ویژه اقتصادی رسخس، 

فرودگاه بیناملللی شهید دستغیب و مرکز لجستیک زاهدان واجد صالحیت درصورت احراز استانداردهای تعریف شده در تاریخ 

7 نوامرب 2013 در اجالس وزرای حمل و نقل آسیا به امضای وزیر راه و شهرسازی رسیده است. موضوعی که وزیر راه و شهرسازی 

کشورمان آن را گامی مؤثر در تدارک هر چه مطلوبرت زمینه همگرایی و هامهنگی و در نتیجه ارتقاء سطح فعالیتهای حمل و نقل 

منطقهای و کریدورهای ترانزیتی میداند.

بدین ترتیب توجه به توافقنامه بیناملللی یاد شده، مؤید این پیام مهم است که همزمان با تغییر و تحوالت در رشایط کسب 

و کار جهانی، مفاهیم اقتصادی همچون بندر خشک نیز توسعه یافته و کارکردهای جامع و کاملرتی به خود میگیرد. به عبارت 

دیگر جایگاه بنادر خشک از منظر محلی و ملی به کارکرد زنجیره تأمین و لجستیک بیناملللی کاال ارتقاء یافته و برای موفقیت در 

آن باید متامی الزامات و استانداردهای عملیاتی  مورد توجه جدی قرار گیرد.

کارکردهای جدید بنادرخشک،
همـگرایی ملــی و منطــقه ای
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هتــل هــامی تهــران، شــب سه شــنبه بیســت و پنجــم آذرمــاه شــاهد رویــدادی بود 

کــه شــاید بعدها بــه عنوان مبــداء همــکاری دوبــاره بخش خصوصــی و دولــت از آن 

یــاد شــود. در این مراســم که بــا حضــور وزیــر راه و شهرســازی، مدیر عامل ســازمان 

بنــادر و دریانــوردی و منایندگان بخش خصوصــی برگزار شــد، قراردادی بــه ارزش 

21 هــزار میلیــارد ریــال میــان ســازمان بنــادر و دریانــوردی بــا بخــش خصوصــی 

بــرای رسمایه گــذاری در هشــت بنــادر شــاملی و جنوبــی کشــور منعقــد شــد. این 

قراردادهــا توســط مدیــران عامــل 18 رشکت فعــال در عرصــه صنعت حمــل و نقل 

ــر راه و  ــا حضــور وزی ــوردی کشــور ب ــادر و دریان ــر عامــل ســازمان بن ــی و مدی دریای

شهرســازی بــه امضا رســید.

وزیــر راه و شهرســازی، در ایــن مراســم بــا بیــان ایــن مطلب که کشــورهای حاشــیه 

خلیج فــارس بــرای افزایــش تــوان رقابت پذیری بنــادر خــود رسمایه گــذاری زیادی 

درایــن زمینــه انجــام داده انــد، گفــت: »مــا نیــز بــا نــگاه 

ــد  ــش، بای ــن بخ ــزوده درای ــد ارزش اف ــرای تولی ــی ب مل

میــزان رسمایه گذاری هــای خــود در بنــادر کشــور را 

بــا اســتفاده از رسمایــه هــای بخــش خصوصــی افزایش 

ــم.« دهی

بــه گفتــه عبــاس آخونــدی دولــت روی رسمایه گــذاری 

ــاز کــرده اســت:  ــژه ای ب بخــش خصوصــی حســاب وی

ــی اقتصــادی  ــات اجرای ــران عملی ــت در ای ــه دول »اینک

ــد آن  ــه تفکــر غلطــی اســت و بای انجــام می دهــد از پای

را کنــار گذاشــت. دولــت یازدهــم یکــی از اصلی تریــن 

برنامه هــای خــود را در زمینــه توســعه امــور زیربنایــی بــه بحــث مشــارکت بخــش 

خصوصــی در ایــن عرصــه وابســته کــرده و در طــول یک ســال گذشــته متــام تالش 

ــه اســت.« ــه کار گرفت ــط و افزایــش رسمایه گذاری هــا ب ــرای بهبــود رشای خــود را ب

ــای  ــام طرح ه ــوان مت ــی ت ــه دولت ــه بودج ــه ک ــن نکت ــر ای ــد ب ــا تاکی ــدی ب آخون

توســعه ای کشــور را نــدارد، گفــت: »بــا توجــه بــه محدودیت هــای درآمــدی دولــت 

و بودجــه محــدود عمرانــی قطعــا بــرای پیشــربد اهــداف حضــور بخــش خصوصی 

الزامــی و منی تــوان آن را کنــار گذاشــت. البتــه در بلندمــدت باید هدف این باشــد 

کــه دولــت بــا کنــار گذاشــن عملیــات اجرایی تنهــا به عنــوان یــک سیاســت گذار 

کالن عمــل کنــد.«

او بــا ابــراز خرســندی از تعامــل دوبــاره بخــش خصوصــی و دولــت دربــاره رضورت 

حضــور بخــش خصوصــی در بنــادر کشــور، گفــت: »رسمایه گــذاری بخــش 

خصوصــی در بنــادر بایــد بــه چندیــن برابــر افزایــش یابــد تــا بخــش خصوصــی بــه 

عنــوان بزرگرتین کانــون تولیــد ارزش افــزوده ملی خود 

را نشــان دهــد.«

بــه اعتقــاد آخونــدی، حــاال زمــان آن رســیده اســت کــه 

ســازمان بنــادر و دریانــوردی هــم رویکــرد خــود را از 

مهندســی محــض بــه رویکــرد کارآمــدی تغییــر دهــد تا 

قــدرت رقابــت پذیــری کشــور در منطقــه بیــش از پیش 

ــک  ــوان ی ــه عن ــد ب ــادر بای ــازمان بن ــود: »س ــت ش تقوی

ســازمان فعــال در عرصــه توســعه تجــارت ملــی تــالش 

کنــد و مســئوالن ســازمان توســعه تجــارت بداننــد کــه 

الزمــه ایــن کار جــذب رسمایــه هــای بخــش خصوصــی 

وزیر راه و شهرسازی

بخش خصوصی بزرگرتین کانون تولید ارزش افزوده ملی است 
دولت و بخش خصوصی به تفاهم رسیدند؛  قرارداد 21 هزار میلیاردی برای توسعه سواحل شامل و جنوب منعقد شد

زمان آن رســـیده است که سازمان بنادر 

و دریانوردی هم رویکرد خود را از 

مهندســـی محض به رویکردی کارآمد 

ـــدرت رقابـت پـذیری  تغییر دهد تا قـ

کشـــور در منطقه بیش از پیش تقویت 

شود
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اســت.«

او بــا یــادآوری پیشــینه تاریخی ایــران در حــوزه دریــا و تجــارت دریایی، تاکیــد کرد: 

»از دوران گذشــته ایــران قــدرت اول دریایــی منطقــه بــوده اســت و بــا کارآمــدی در 

ایــن بخــش بایــد بــه مســئولیت اجتامعــی خــود در دریــا و بنــدر هــم توجــه کنیــم. 

ــد تقاضــا چــه تأثیــری در  ــد دی هنگامــی کــه تقاضــا در بنــدر ایجــاد می شــود بای

زندگــی بندرنشــینیان می گــذارد و باید مســئولیت اجتامعــی بنگاه هــا اقتصادی 

هــم مــورد توجــه جــدی باشــد.«

وزیــر راه و شهرســازی بــا اعــالم نارضایتــی از توســعه نامتــوازن ســواحل 

شــاملی و جنوبــی کشــور، گفــت: »متاســفانه ســواحل شــاملی کشــور مملــو 

ــت  ــی ازجمعی ــاد ناش ــکالت زی ــه مش ــن منطق ــا در ای ــت و م ــت اس از جمعی

داریــم. امــا ســواحل جنوبــی مــا خالــی مانــده اســت و بایــد در زمینــه رفــع 

ایــن تضــاد تــالش کنیــم. بیــش از56 میلیــون نفرجمعیــت کشــور درشــهرها 

زندگــی می کننــد کــه 35 میلیــون نفــر آن در تهــران و 10 شــهر بــزرگ 

ــد.« ــکونت دارن ــور س کش

وزیــر راه: بانک هــا از ســه بیــامری مزمــن رنــج می رنــد/ 

وضعیــت قرمــز بانک هــا

وزیر راه و شهرسازی در ادامه با بیان اینکه از متام دانشگاه ها مراکز آموزشی 

و مؤسسات دریانوردی حامیت خواهد کرد، افزود: »یکی از مشکالت عمده 

ما در زمان رکود تورمی، عدم دریافت تسهیالت مالی توسط این بخش است 

و این به مشکالت مزمن بانک ها برمی گرد. بانک ها از سه بیامری مزمن رنج 

می برند که شامل وجود دارایی های سمی، بنگاه داری و کمبود رسمایه 

آنان است. با افزایش رسمایه بانک ها باید توان پرداخت تسهیالت بانک ها 

را افزایش دهیم.«

به گفته او بانک ها به ازای یک ریال می توانند حدود 12ریال تسهیالت 

پرداخت کنند، درحالی که وضعیت بانک ها در این زمینه درحالت قرمز 

قرار گرفته زیرا بیش ازآن تسهیالت پرداخت کرده اند. آخوندی با اشاره 

به تالش های دولت یازدهم برای خروج از رکود تورمی، گفت: »در الیحه 

خروج رکود تورمی که از سوی دولت تهیه شده افزایش تسهیالت بانک ها به 

240 هزار میلیارد تومان درنظر گرفته شده است که در صورت افزایش 50 

درصدی آن باید رسمایه بانک ها 10 هزار میلیارد تومان افزایش پیدا کند.«

وزیر راه و شهرسازی در این مراسم با تاکید بر رضورت توجه مجلس شورای 

اسالمی به موضوع افزایش رسمایه بانک ها، گفت: »تقاضای پول برای 

بانک ها از میزان عرضه آن بسیار بیشرت است و به همین دلیل هم افزایش 

رسمایه بانک ها موضوعی رضوری است.«

به گفته او در بودجه سال 1394 دولت ساز و کاری پیش بینی کرده است 

که اعضای هیات دولت امیدوارند، از سوی منایندگان مجلس مورد استقبال 

قرار گیرد: »بر اساس بند »ل « تبرصه 5 از مجلس در خواست شده است تا 

اجازه دهد از محل صندوق توسعه ملی تسهیالت 

ارزی وریالی به رسمایه  گذاران پرداخت شود و 

تضمین های آن را سازمان های تابعه وزارت راه و 

شهرسازی انجام دهند.«

آخوندی در این مراسم بر رضورت تامین منابع 

مالی مورد نیاز متام بخش های صنعت حمل و نقل 

به استفاده از منابع مالی بازار رسمایه تاکید کرد و 

گفت: »سهم حمل و نقل در تولید ناخالص داخلی حدود شش درصد است، 

درحالی که سهم این صنعت در بازار رسمایه کمرت از یک درصد است و باید 

با ارایه راهکارهای مناسب فاصله این تفاوت کمرت شود.«

 

سعیدنژاد: برای تبدیل بنادر به بنادر نسل سوم از پیشنهادات 

بخش خصوصی استقبال می کنیم

مدیر عامل سازمان بنادر و دریانوردی هم در مراسم عقد قرارداد 21 هزار میلیارد 

ریالی بخش خصوصی در حوزه بنادر و دریانوردی با یادآوری موقعیت خاص و 

اسرتاتژیک خلیج فارس و دریای عامن، گفت: »هدف اصلی در افق چشم انداز 

سازمان بنادر و دریانوردی این است که کشور اول منطقه در حمل و نقل باشیم.«

محمد سعید نژاد افزود: »با توجه به موقعیت ممتاز جغرافیایی کشورمان رسیدن 

به این هدف غیر ممکن و دور از دسرتس نیست، هر چند تحریم های ظاملانه 

رسیدن به این هدف را کمی سخت کرده است. باید رسمایه گذاری مورد نیاز برای 

ارائه خدمات دریایی، بندری و پشتیبانی را جذب کنیم اما دولت به تنهایی توان 

ورود به پروژه های این چنینی را ندارد و باید سیاست های مهم و کالن اقتصادی 

برای این حوزه اتخاذ شود.«

او با اشاره به تسهیل امور برای رسمایه  گذاران و رفع گلوگاه ها در دولت یازدهم 

گفت: »موضوع تضامین رسمایه گذاری بخش خصوصی در بنادر را امسال در 

الیحه بودجه به مجلس ارائه کردیم. در بخش تسهیالت بانکی و استفاده از 

صندوق توسعه ملی رسمایه  گذاران نیاز به تضامین دارند که این اقدامات را 

سازمان بنادر می تواند انجام دهد چرا که بخش های دیگر حمل ونقل در حال 

استفاده از صندوق توسعه ملی هستند.«

مدیر عامل سازمان بنادر و دریانوردی با بیان این مطلب که سازمان بنادر از 

رسمایه گذاران بخش خصوصی استقبال و حامیت خواهد کرد، گفت: »سازمان 

برای رسمایه  گذاران بخش خصوصی استفاده از وجوه اداره شده را به عنوان ابزار 

تشویقی در نظر گرفته است که خوشبختانه امسال به این وجوه اداره شده اضافه 

شده است و قرار است که هر سال حجم وجوه اداره شده افزایش پیدا کند.«

ـــه رسمایه  گـــذاران کـــه  ـــی ب ـــدوق توســـعه مل ـــه تســـهیالت از صن ـــه او ارائ ـــه گفت ب

ـــوق های  ـــی از مش ـــود دارد یک ـــم وج ـــدوق ه ـــن صن ـــه ای ـــت ارز ب ـــکان برگش ام

ســـازمان بنـــادر و دریانـــوردی بـــه بخـــش خصوصـــی فعـــال در ایـــن حـــوزه اســـت: 

ـــی  ـــط و مقررات ـــل ضواب ـــه دلی ـــی ب ـــعه مل ـــدوق توس ـــهیالت صن ـــتفاده از تس »اس

ــته ایم از  ــون نتوانسـ ــا تاکنـ ــت و مـ ــختی اسـ ــیار سـ ــود دارد کار بسـ ــه وجـ کـ

تســـهیالت صنـــدوق اســـتفاده کنیـــم امـــا قطعـــا بهـــره گیـــری از ظرفیتهـــای 

ـــت.« ـــن نیس ـــر ممک ـــی غی ـــش دریای ـــرای بخ ـــدوق ب ـــن صن ای

ـــه بنـــادر نســـل ســـوم  ـــرای تبدیـــل بنـــادر ب ســـعیدنژاد در ادامـــه تاکیـــد کـــرد: »ب

از پیشـــنهادات بخـــش خصوصـــی اســـتقبال مـــی کنیـــم. ســـازمان بنـــادر و 

ــتفاده از  ــتار اسـ ــه خواسـ ــی کـ ــوان از رسمایه گذارنـ ــام تـ ــا متـ ــوردی بـ دریانـ

تســـهیالت صنـــدوق توســـعه ملـــی هســـتند پشـــتیبانی می کنـــد.«

ـــه گفتـــه مدیـــر عامـــل ســـازمان بنـــادر و دریانـــوردی از ســـال گذشـــته تاکنـــون  ب

ــادر  ــش بنـ ــان در بخـ ــارد تومـ ــزار و 700 میلیـ 2هـ

ـــن  ـــه ای ـــه البت ـــت ک ـــده اس ـــذاری ش ـــور رسمایه گ کش

ارزش دفـــرتی ایـــن حجـــم از رسمایه گذاری هـــا 

اســـت: »همچنیـــن در طـــول 8 مـــاه گذشـــته 

قراردادهایـــی بـــه ارزش هـــزار و 800 میلیـــارد 

ــد  ــت منعقـ ــی و دولـ ــن بخـــش خصوصـ ــان بیـ تومـ

ــت.« ــده اسـ شـ

ســـازمان بنادر و دریانوردی با متام 

توان از رسمایه گذارنی که خواســـتار 

استفاده از تســـهیالت صندوق توسعه 

ـــتیبانی می کند. ملی هستند پش
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ـــر  ـــل براب ـــل و نق ـــت حم ـــادی صنع ـــهم اقتص ـــی: س ـــم مقام قائ

ـــش  ـــرای بخ ـــد ب ـــه امی ـــت/ روزن ـــیمی اس ـــادرات پرتوش ـــا کل ص ب

خصوصـــی در دولـــت یازدهـــم
رییس هیات مدیره انجمن پایانه داران بنادر ایران هم یکی دیگر از میهامنان این 

نشست بود که با تحلیل رشایط فعلی اقتصادی بنادر کشور گفت: »در حال حارض 

تولید ناخالص کشورمان به رقمی نزدیک به 800 میلیارد دالر می رسد، سهم 6 

درصدی حمل ونقل در این عدد به اندازه متام صادرات پرتوشیمی کشورمان ارزش 

دارد.«

به گفته محمد رضا قائم مقامی تحول صنعت حمل و نقل دریایی در دولت جدید، 

راه های تازه ای برای رسمایه گذاری باز کرده است: »خوشبختانه با بازشدن 

انسدادهای سیاسی و کنار رفن ابرهای توهم زا با کشورهای خارجه توانستیم 1/2 

میلیارد دالر از هزینه های دریایی را رصفه جویی کنیم.«

او در ادامه گفت: » 1/2 میلیارد دالر برابر است با تامین 12هزار کشنده، ساخت 

400 کیلومرت راه آهن و 24 میلیون بشکه نفت؛ بنابراین این عدد برای سازمان بنادر 

و دریانوردی و دولت باید قابل توجه باشد.«

قائم مقامی با ابراز خرسندی از رشایط ایجاد شده در دولت یازدهم برای فعالیت بخش 

خصوصی، گفت: »بخش خصوصی فعال در حوزه دریایی در سال های گذشته تحت 

فشار تحریم رو به نابودی داشت که خوشبختانه با تدابیری که وزیر راه و شهرسازی 

و هیات وزیران دولت جدید داشتند، حاال شاهد روزنه امیدی در این حوزه هستیم.«

به گفته او در زمان جنگ هشت ساله ایران وقفه ای برای رسمایه گذاری در بنادر ایجاد 

شده بود، اما حاال رشایط تغییر کرده است: »در سال 1972 یعنی 7 سال پیش از 

پیروزی انقالب رسمایه گذاری بر روی بخش بنادر رشوع شد، اما متاسفانه با رشوع 

جنگ تحمیلی رسمایه گذاری دراین بندر متوقف شد. اما امروز با حضور دولت جدید 

با هدف توسعه اقتصادی غیر متمرکز انگیزه فعاالن اقتصادی برای رسمایه گذاری 

در بنادر افزایش پیدا کرده است.« رییس هیات مدیره انجمن پایانه داران بنادر با 

بیان این مطلب که رقم 20 هزار میلیارد ریالی برای رسمایه گذاری در این بخش رقم 

بزرگی محسوب منی شود، گفت: »این رقم چیزی برابر 800 میلیون دالر است. منابع 

سازمان بنادر دریانوردی برای رسمایه گذاری در این بخش کافی نیست و به تنهایی 

منی تواند از پس هزینه های رسمایه گذاری دراین بخش برآید.« به گفته او در صورتی 

که رشد اقتصادی کشور به 5 درصد برسد، در ازای هر درصد رشد اقتصادی تقاضای 

حمل ونقل 2 درصد اضافه می شود: »درحال حارض سهم حمل و نقل در اقتصاد 

جهانی چیزی حدود 13/8 درصد است، این در حالی است که در ایران با این عدد 

فاصله داریم و این رقم چیزی حدود 5/5 تا 6 درصد است.«

معین انصاری: حوزه بندر و دریا به پول احتیاج دارد

عضـــو هیـــات مدیـــره انجمـــن کشـــتیرانی و خدمـــات وابســـته بـــا 

آسیب شناســـی رسمایه گـــذاری بخـــش خصوصـــی در ایـــن حـــوزه، گفـــت: 

»یکـــی از مشـــکالت مـــا ایـــن اســـت کـــه دولـــت و بخـــش خصوصـــی، 

همدیگـــر را منی شناســـند و زبـــان مشـــرتکی وجـــود نـــدارد.«

ــات  ــا امکانـ ــذار بـ ــک رسمایه گـ ــوان یـ ــه عنـ ــزود: »بـ ــاری افـ ــن انصـ معیـ

خوبـــی کـــه در اختیـــار داشـــتم می توانســـتم در بنـــدری ماننـــد جبل علـــی 

رسمایه گـــذاری کنـــم، امـــا ایـــن کار را در ایـــران انجـــام دادم، 2 میلیـــارد 

ــک  ــه بانـ ــول بـ ــارد پـ ــون، 10 میلیـ ــا تاکنـ ــم امـ ــی گرفتـ ــهیالت بانکـ تسـ

ــرده ام.« پرداخـــت کـ

ایـــن عضـــو انجمـــن کشـــتیرانی خطـــاب بـــه وزیـــر راه گفـــت: »مـــا و شـــام 

ـــی  ـــش دریای ـــرا بخ ـــم، زی ـــی بکنی ـــی و بانک ـــایل مال ـــرای مس ـــری ب ـــد فک بای

و بنـــدری احتیـــاج وحشـــتناکی بـــه پـــول دارد.«

معیـــن انصـــاری بـــا بیـــان ایـــن مطلـــب کـــه در کشـــور مـــا افـــراد کاردان و 

ـــا داده  ـــی به ـــش خصوص ـــه بخ ـــر ب ـــت: »اگ ـــد، گف ـــور دارن ـــادی حض ـــر زی ماه

ـــرد.« ـــم ک ـــت خواهی ـــو حرک ـــه جل ـــام رو ب ـــود، حت ش

ـــی  ـــت را منایندگ ـــدود 185 رشک ـــران ح ـــتیرانی ای ـــن کش ـــه او انجم ـــه گفت ب

ـــا  ـــرات ب ـــی از مذاک ـــی مطلوب ـــد خروج ـــار دارن ـــا انتظ ـــا از م ـــد: »اعض می کن

ســـازمان بنـــادر داشـــته باشـــیم تـــا بتوانیـــم در راســـتای اهـــداف انجمـــن 

ـــم.« ـــل کنی ـــر عم ـــوی ت ق

ـــود ـــال ش ـــد فع ـــادر بای ـــی بن ـــوط ریل ـــری: خط عام
مدیـــر عامـــل رشکـــت توســـعه کرانـــه انـــرژی نیـــز در ایـــن مراســـم بـــا 

ــان  ــه تالش شـ ــی همـ ــای بین املللـ ــه تحریم هـ ــب کـ ــن مطلـ ــان ایـ بیـ

را بـــرای کاهـــش رسمایه گـــذاری در کشـــور انجـــام داده انـــد، گفـــت: 

»هـــدف تحریـــم هـــا کاهـــش درآمـــد کشـــور و کاهـــش رسمایه گـــذاری 

ــه  ــذب رسمایـ ــری از جـ ــی و جلوگیـ ــت و بخـــش خصوصـ ــوی دولـ از سـ

خارجـــی اســـت.«

عامـــری بـــا اشـــاره بـــه ســـهم 13/6 درصـــدی حمـــل و نقـــل در تولیـــد 

ناخالـــص داخلـــی دنیـــا گفـــت: »ایـــن رقـــم در ایـــران تنهـــا حـــدود 6 

درصـــد اســـت.«

ــرد:  ــد کـ ــق، تاکیـ ــاری موفـ ــدر تجـ ــای بنـ ــمردن ویژگی هـ ــا برشـ او بـ

ـــد  ـــم بای ـــل ه ـــن دلی ـــه همی ـــال دارد. ب ـــن فع ـــاًم راه آه ـــق حت ـــدر موف »بن

خطـــوط ریلـــی بنـــادر فعـــال شـــوند، امـــا مشـــکلی کـــه در ایـــن بـــاره 

ـــتم  ـــل در سیس ـــه حم ـــارض کرای ـــال ح ـــه در ح ـــت ک ـــن اس ـــود دارد ای وج

ــت های  ــا سیاسـ ــن بـ ــت و ایـ ــاده ای اسـ ــتم جـ ــش از سیسـ ــی بیـ ریلـ

حامیتـــی از خـــط آهـــن در تناقـــض اســـت.«

ـــش  ـــذاران بخ ـــی از رسمایه گ ـــه منایندگ ـــت ب ـــن نشس ـــه در ای ـــری ک عام

ـــذب  ـــکان ج ـــارض ام ـــال ح ـــزود: »در ح ـــت، اف ـــخن می گف ـــی س خصوص

ــعه  ــدوق توسـ ــهیالت صنـ ــدارد و تسـ ــود نـ ــی وجـ ــذار خارجـ رسمایه گـ

ملـــی هـــم ارزی اســـت و ایـــن ریســـک بزرگـــی بـــرای فعالیـــت هایـــی 

ـــد.« ـــی دارن ـــد ریال ـــه درآم ـــت ک اس

ـــدوق  ـــا از صن ـــی داشـــته باشـــد، ام ـــد ریال ـــی درآم ـــه او اگـــر رشکت ـــه گفت ب

ـــرخ ارز  ـــر ن ـــزرگ تغیی ـــک ب ـــد، ریس ـــت کن ـــهیالت دریاف ـــی تس ـــعه مل توس

رسمایه گـــذار را تهدیـــد خواهـــد کـــرد: »بنابرایـــن الزم اســـت دولـــت در 

ـــا حداقـــل تامیـــن  ـــه دهـــد ی ایـــن عرصـــه وارد شـــده و تضامیـــن الزم را ارائ

کننـــده بخشـــی از ایـــن مابه التفاوت هـــا باشـــد.«
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»معافیت مالیاتی یا اصالح و تسهیل قوانین در بندر شهیدرجایی برای کاهش 

مشکالت رسمایه  گذاران الزم است.«

استاندارد هرمزگان، در مراسم امضای قرارداد رسمایه گذاری بخش خصوصی برای 

توسعه بنادر، با اعالم این مطلب افزود: »900 کیلومرت ساحل در استان هرمزگان 

وجود دارد که در این استان با 5 کشور حاشیه جنوب خلیج فارس مرز دریایی داریم. 

میانگین بهره مندی استان هرمزگان از راه روستایی آسفالته 7 درصد است در حالی 

که این رقم در کشور 75 درصد است.«

جاسم جادری با یادآوری این مطلب که  53 درصد تجارت کشور، 97 درصد سفرهای 

دریایی و 85 درصد حمل  و نقل کانتیرنی در استان هرمزگان صورت می گیرد، گفت: 

»عملکرد ساالنه تخلیه و بارگیری در استان هرمزگان 100 میلیون تن است و روزانه 

12 هزار کامیون در این استان تردد می کند.«

از 8 هزار میلیارد تومان درآمد گمرکات کشور 5 هزار میلیارد تومان درآمد گمرک شهید 

رجایی است. به گفته او با توجه به این قابلیت ها، می توان این استان را با بودجه 

درآمدـ  هزینه هم اداره کرد و او حارض است هیچ بودجه ای برای این استان دریافت 

نکند؛ البته به رشطی که مسووالن توجه بیشرتی به حل مشکالت آن داشته باشند. 

جادری: آزادراه شهید رجایی جوابگوی ترافیک بندر نیست
استاندار هرمزگان با بیان اینکه 70 درصد جمعیت جهان در سواحل زندگی 

می کند، گفت: »با این وجود، بزرگ ترین شهر ساحلی ایران یعنی بندرعباس، تنها 

480 هزار نفر جمعیت دارد. ما دریاها و سواحل را رها کرده ایم و مشکالتشان هر 

روز بیشرت می شود.«

جادری در ادامه گفت: »از دولت و وزیر راه و شهرسازی انتظار داریم فاز دوم بندر 

شهید رجایی امسال تکمیل شود که در این راستا نیازمند جذب فاینانس هستیم؛ 

بنده بارها به نهاد ریاست جمهوری جواب پس داده ام که چرا مشکالت فاز 2 حل 

منی شود.«

او با بیان این مطلب که آزادراه شهید رجایی جوابگوی ترافیک بندر نیست، بر لزوم 

توسعه و گسرتش این آزادراه تاکید کرد: »معافیت مالیاتی یا اصالح و تسهیل قوانین 

در این بندر باید در دستور کار قرار گیرد تا رسمایه  گذاران مدام گله نداشته باشند، در 

حال حارض رسمایه گذاری در بنادر کشور واقعا یک ریسک است و جرات می خواهد، 

بنابراین به گفته وزیر کشور باید برای رسمایه گذران، فرش قرمز پهن کنیم، زیرا دولت 

منابع کافی برای توسعه بنادر و توسعه اقتصادی ندارد.«

او همچنین با تاکید بر رضورت بهره گیری از ظرفیت های راه آهن در بندر شهید 

رجایی، گفت: »باید از ظرفیت راه آهن در بندر شهید رجایی استفاده شود؛ راه آهن 

استان هرمزگان 40 میلیون تن ظرفیت دارد که هم اکنون فقط از 10 میلیون تن 

ظرفیت آن استفاده می شود.«

مهـرداد بائـوج الهوتـی بـا بیـان اینکـه بـرای توسـعه صنعـت حمـل و نقـل باید 

زیرسـاخت های مـورد نیاز با رسعت تکمیل شـود، گفت: »توسـعه زیرسـاخت ها 

نیـاز به بودجـه دارد، اما از یک سـو دولت با توجـه به مشـکالت بین املللی برای 

تأمین منابع مالی و جذب رسمایه خارجی در تنگناسـت و از سوی دیگر سقوط 

آزاد قیمـت نفت کـه احتـامال در ماه های آینده نیـز ادامه خواهد داشـت، دولت 

را در تکمیـل طرح هـای عمرانی کشـور با چالش جـدی روبه رو خواهـد کرد.«

به گفته مناینـده مردم لنگرود در مجلس شـورای اسـالمی، پروژه هـای عمرانی 

برای رسـیدن به پیرشفت اساسی در اقتصاد کشـور باید تکمیل شود: »چاره ای 

جـز اسـتفاده از منابع مالی صندوق توسـعه ملـی و توان بخـش خصوصی برای 

توسـعه زیرسـاخت های حمل و نقلی نداریم.«

الهوتـی با یـادآوری پیشـنهاد سـازنده وزارت راه و شهرسـازی و لحاظ شـدن آن 

در بنـد »ل« تبـرصه 5 الیحـه بودجه سـال 94 مبنـی بر اسـتفاده از تـوان بخش 

خصوصـی در سـاخت زیربنـای بخش هـای مختلـف حمـل و نقـل و بازگشـت 

رسمایه ایـن بخش با اسـتفاده از اعطـای حق دسرتسـی، تأکید کـرد: »در حال 

حـارض کشـور 11 هـزار کیلومـرت راه ریلی دارد، اما در سـند چشـم انداز بیسـت 

سـاله، پیش بینی شـده کـه تا سـال 1404 هجری شمسـی کشـور بایـد دارای 

20 هـزار کیلومـرت خط آهن شـود.«

او در ادامـه گفت: »بـا توجه بـه بودجه عمرانـی و رشایـط فعلی،  دولـت می تواند 

سـاالنه تنها 170 تا 200 کیلومرت راه آهن بسـازد که در مقایسـه با عقب ماندگی 

فعلـی از سـند چشـم انداز، رونـدی ده هـا سـاله بـرای رسـیدن بـه هدف گـذاری 

منـدرج در این سـند باالدسـتی در خصـوص توسـعه راه آهن باید طی شـود.«

بـه گفتـه الهوتـی در صـورت تصویـب پیشـنهاد دولـت در صحن علنـی مجلس  

توسـعه صنعـت حمـل و نقـل کشـور از بن بسـت کنونـی خـارج خواهـد شـد: 

»تصویـب ایـن پیشـنهاد کـه در الیحه بودجـه سـال آینده آمـده اسـت می تواند 

بـرای حضـور بخـش خصوصـی در توسـعه عمرانی کشـور ایجـاد انگیزه کـرده و 

نگرانی هـای دولـت و مجلـس در خصـوص صنعـت حمـل و نقـل را نیـز برطـرف 

کنـد.«

در بنـد "ل" تبـرصه 5 الیحـه بودجـه 94 آمـده اسـت: »به صنـدوق توسـعه ملی 

در سـال 1394 اجـازه داده می شـود تـا نسـبت بـه اعطـای تسـهیالت ارزی و 

ریالـی بـه رسمایه گـذاران بخش خصوصـی و یا تعاونـی برای طرح های توسـعه 

ای شـقوق مختلـف حمـل و نقل بـدون انتقـال مالکیت و بـا معرفـی وزارت راه و 

شهرسـازی و تضمیـن سـازمان ها و رشکت هـای تابعـه و ذیربـط ایـن وزارتخانـه 

در قبـال اخـذ حق دسرتسـی تا اسـتهالک اصـل رسمایه و سـود آن از اسـتفاده 

کننـدگان اقـدام کند.

استاندار هرمزگان: ریسک رسمایه گذاری در بنادر باالست

چراغ سبز و فرش قرمز دولت 
برای سـرمایه  گـذاران بخش 

خصوصی

عضو کمیسیون عمران مجلس تاکید کرد:

بهره گیری از بخش خصوصی 
برای خروج صنعت حمل و نقل از 

بن بست
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ســـی و هشـــتمین اجـــالس دبیرخانه هـــای نظـــام اداری کشـــور بـــا 

ــهولت و  ــان، سـ ــت، اطمینـ ــراه: رسعـ ــمند همـ ــه هوشـ ــعار »دیربخانـ شـ

ــازمان  ــات سـ ــالن اجتامعـ ــاه در سـ ــارم آذرمـ ــت و چهـ ــفافیت«،  بیسـ شـ

ـــاد  ـــازمان در ایج ـــن س ـــودن ای ـــگام ب ـــل پیش ـــه دلی ـــوردی ب ـــادر و دریان بن

ـــا  ـــه ب ـــم ک ـــن مراس ـــد. در ای ـــزار ش ـــی  برگ ـــمند الکرتونیک ـــه هوش دلبیرخان

 PAPER LESS(( هـــدف ســـهولت مکاتبـــات اداری بـــا گرایـــش بـــه فرآینـــد

ـــازمان  ـــد س ـــران ارش ـــود، مدی ـــده ب ـــزار ش ـــذ برگ ـــدون کاغ ـــات ب ـــا مکاتب ی

بنـــادر و دریانـــوردی و طراحـــان ایـــن ایـــده از نهـــاد ریاســـت جمهـــوری 

حضـــور داشـــتند.

ســـی و هشـــتمین دوره ایـــن اجـــالس بـــا حضـــور 120 دبیرخانـــه اداری 

کشـــور بـــه میزبانـــی ســـازمان بنـــادر و دریانـــوردی برگـــزار شـــد. وداع 

بـــا نظـــام ســـنتی مکاتبـــات و پیوســـن بـــه دنیـــای دیجیتـــال یکـــی از 

محورهـــای اصلـــی ایـــن اجـــالس بـــود.

ـــری از  ـــره گی ـــاره رضورت به ـــوردی  درب ـــادر و دریان ـــازمان بن ـــل س مدیرعام

ــر  ــه در هـ ــال، گفـــت: »همیشـ ــات دیجیتـ ــای مکاتبـ پتانســـیل های دنیـ

کجـــا کـــه خدمـــت کـــرده ام، بـــر اســـتفاده از سیســـتم های الکرتونیـــک 

ـــز  ـــا نی ـــه آنه ـــدون آنک ـــران ب ـــه کارب ـــن ب ـــار م ـــن فش ـــا ای ـــتم ام ـــد داش تاکی

بـــه ایـــن اصـــل معتقـــد باشـــند، ناکارآمـــد بـــود چـــرا کـــه معتقـــد بودنـــد 

اســـتفاده از ایـــن سیســـتم ســـخت تـــر از بهره گیـــری از سیســـتم دســـتی  

اســـت.«

ـــرز  ـــن ط ـــده ای ـــل عم ـــی از دالی ـــه یک ـــب ک ـــن مطل ـــان ای ـــا بی ـــعیدن  ژاد ب س

تفکـــر تعامـــل بـــا نرم افزارهایـــی اســـت کـــه در طـــول 20 ســـال گذشـــته 

ـــان در  ـــاط جه ـــر نق ـــزود: »در دیگ ـــوده،  اف ـــم ب ـــا حاک ـــتم اداری م ـــر سیس ب

ـــن  ـــد از ای ـــا هشـــت نســـخه )VERSION ( جدی ـــت ت ـــن مـــدت هف طـــول ای

نـــرم افزارهـــا آمـــده اســـت و معـــامری آنهـــا تغییـــر کـــرده کـــه هوشـــمند 

بـــودن و رسیـــع بـــودن ایـــن سیســـتم های جدیـــد از دســـتاوردهای 

ــت را  ــن درخواسـ ــم ایـ ــان هـ ــازمان خودمـ ــا در سـ ــت. مـ ــی آنهاسـ اصلـ

داریـــم کـــه دوســـتان ایـــن کار را انجـــام دهنـــد تـــا ایـــن نیـــاز اساســـی 

بـــرآورده شـــود.«

معـــاون وزیـــر راه و ترابـــری در ادامـــه بـــا یـــادآوری ارتبـــاط بیـــن 

یگـــر  د و  نـــه  خا بیر د ی  سیســـتم ها مختلـــف  ی  رهـــا ا فز نرم ا

سیســـتم ها، گفت: »بایـــد بدانیـــم کـــه آیـــا ایـــن سیســـتم همـــه 

دســـتگاه های ذی ربـــط را پوشـــش می دهـــد؟ ســـطح پوشـــش آن چقـــدر 

ــتیم،   ــتم می فرسـ ــق سیسـ ــه ای را از طریـ ــا نامـ ــال مـ ــور مثـ ــت؟ بطـ اسـ

ـــی  ـــد و هنگام ـــاء می خواه ـــتی امض ـــورت دس ـــه ص ـــاره ب ـــه دوب ـــامن نام ه

ــل  ــم وصـ ــه هـ ــتم بـ ــد سیسـ ــویم، می گوینـ ــا می شـ ــل را جویـ ــه دلیـ کـ

ــا.« ــردن کارهـ ــه کـ ــی اضافـ ــن یعنـ ــد و ایـ ــتی امضاءکنیـ ــت، دسـ نیسـ

ـــل  ـــف تعام ـــتگاه های مختل ـــن دس ـــد بی ـــن بای ـــزود: »بنابرای ـــعیدنژاد اف س

در سی و هشتمین اجالس دبیرخانه های نظام اداری کشور بررسی شد

چالش های رسیدن به دبیرخانه های هوشمند 



ایزوایکو رکورد استات اویل را شکست
مارین نیوز : عباســـپور، مدیرعامل رشکت مبین سازه هرمز، با 

اعالم این خرب به ماریـــن نیوز گفت: این رشکت در اوج تحریم ها 

موفق به رکوردشـــکنی در راه اندازی سکوهای دریایی شد.

وی در خصوص عملیات انتقال و راه اندازی این ســـکو توضیح داد: 

ســـکوی فاز 16 پارس جنوبی پس از تکمیل عملیات ساخت آن و 

انجام عملیات بارگیری سکو توســـط مهندسین رشکت مبین سازه 

هرمز در رشایط ایمن انجام شـــده و بعد از انتقال سکو به محل فاز 

 Start-up راه اندازی و ،Hook-up 16 در پارس جنوبی عملیات

ســـکو در اواخر خردادماه سال جاری آغاز و اواخر آبان ماه مشعل 

ســـکو با گاز ترش برداشت شده از 11 حلقه چاه حفاری شده 

روشن شد.

برگزاری نشست افرسان FSC و ثبت شناوران با 
مؤسسه رده بندی ایرانیان در بندر نوشهر

مارین نیـــوز : معاون دریایی و بندری اداره کل بنادر و دریانوردی 

اســـتان مازندران از برگزاری نشست هامهنگی بین مؤسسه رده 

بندی ایرانیان و کارشناســـان کنرتل ، بازرسی و ثبت شناوران 

بنادر شاملی در بندر نوشهر خرب داد.

 به گزارش روابط عمومی، ســـعید کیا کجوری با اعالم این مطلب 

افزود: مؤسســـه های رده بندی به عنوان منایندگان مرجع دریایی 

کشور در زمینه بازرســـی و صدور گواهینامه های فنی و ایمنی 

کشتی ها فعالیت می کنند و تأثیر مســـتقیم بر ایمنی ناوگان تحت 

پرچم دارند. 

آغاز به کار مناینده جدید ثابت سازمان در آیمو:
روابط عمومی ســـازمان بنادر و دریانوردی: در مراسمی که در روز 

چهارشـــنبه مورخ 12/09/1393 هم زمان با یکصدو سیزدهمین 

اجالس شـــورای آیمو، با حضور هیئت منایندگی جمهوری اسالمی 

ایران در دفرت دبیرکل ســـازمان بین املللی دریانوردی؛ اقای 

سکیموزو برگزار شـــد. در این دیدار آقای سکیموزو ضمن اشاره 

به همکاری ها و پشـــتیبانی های مستمر و خوب جمهوری اسالمی 

ایران در کلیه موضوعات مطروحه در آیمو، ضمن اشـــاره به اهمیت 

حضور مناینده دائم در آیمو در ارتباط بین آیمو و کشـــور عضو از 

زحامت فراوان آقای مرزبان تشـــکر منوده با اشاره به ایجاد کلوپ 

منایندگان ثابت که توسط ایشـــان پیشنهاد و پیگیری شد، بر 

اهمیت این کلوپ در هامهنگی منایندگان کشـــورها در موضوعات 

مختلـــف و اثر آن در حصول اهداف آیمو تأکید منود.

در این جلســـه اقای مهندس استیری ضمن اشاره به تالشهای 

ســـازمان به منایندگی دولت جمهوری اسالمی ایران در همکاری 

با آیمو و کشـــورهای عضو در راستای ارتقاء سطح ایمنی و 

امنیت دریانوردی و حفظ محیط زیســـت دریایی، ضمن اشاره به 

توامنندیهای رسکار خانم منصوریان و معیارهای انتخاب ایشـــان 

ابراز امیدواری کرد همکاری دبیرکل و کارکنان آیمو با ایشـــان بیش 

از پیش و با تالش بیشرت ادامه یابد.
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درســـتی صـــورت گیـــرد، بایـــد حفره هـــای ارتباطـــی برطـــرف شـــود،  بـــا 

ــود.« ــاط ترسیـــع می شـ ــه ارتبـ ایـــن فعالیت هاســـت کـ

او بـــا بیـــان ایـــن مطلـــب کـــه در حـــال حـــارض اظهارنامـــه مالیاتـــی در 

ـــث  ـــزود: »بح ـــود،  اف ـــه می ش ـــک پذیرفت ـــورت الکرتونی ـــه ص ـــط ب ـــور فق کش

ـــوزش  ـــدگان آم ـــه کنن ـــان و مراجع ـــراد خودم ـــد اف ـــت،  بای ـــم اس ـــوزش مه آم

ــاوت   ــوع متفـ ــد دو نـ ــران بایـ ــروه کاربـ ــن دو گـ ــرای ایـ ــه بـ ــد؛ کـ ببیننـ

آمـــوزش در نظـــر گرفـــت. بـــرای نیروهـــای ســـازمان از طریـــق برگـــزاری 

هامیش هـــای اداری و بـــرای مـــردم از طریـــق ســـایت ها بایـــد ایـــن 

آمـــوزش انجـــام شـــود.«

ـــت  ـــا رسع ـــه ب ـــای دبیرخان ـــت نرم افزاره ـــعیدنژاد: رسع س

ـــدارد  ـــا مطابقـــت ن انتقـــال دیتاهـــا در دنی
 

ــد  ــرح چنـ ــا طـ ــه بـ ــوردی در ادامـ ــادر و دریانـ ــازمان بنـ ــل سـ مدیرعامـ

ســـوال بـــه ارزیابـــی وضعیـــت فعلـــی مکاتبـــات و خدمـــات الکرتونیـــک 

ـــه جـــای  ـــراد ب ـــکان وجـــود دارد کـــه اف ـــن ام ـــا ای در ســـازمان پرداخـــت: »آی

مراجعـــه حضـــوری بـــه ســـازمان،  از طریـــق ســـایت ســـازمان ایـــن کار را 

ـــک  ـــه ی ـــرای ارائ ـــراد ب ـــه اف ـــود دارد ک ـــکان وج ـــن ام ـــا ای ـــد؟ آی ـــام دهن انج

تقاضـــای رســـمی، بـــه جـــای مراجعـــه حضـــوری،  به صـــورت الکرتونیـــک 

ایـــن کار را انجـــام دهنـــد؟«

ســـعید نژاد در بخـــش دیگـــری از صحبت هـــای خـــود تاکیـــد کـــرد کـــه 

ـــت.  ـــئوالنه اس ـــر مس ـــار غی ـــک رفت ـــا ی ـــوالت روز دنی ـــه تح ـــن ب ـــم بس چش

ـــد  ـــا رش ـــه ب ـــای دبیرخان ـــت نرم افزاره ـــق رسع ـــودن تطاب ـــاد از نب ـــا انتق او ب

رسعـــت انتقـــال دیتاهـــا در دنیـــا،  گفـــت: »یـــک عامـــل عقب افتادگـــی 

نحـــوه تعامـــل کاربـــر و نـــرم افـــزار اســـت، به طوریکـــه رسعـــت عملکـــرد 

کاربـــر و یـــک نـــرم افـــزار در دبیرخانـــه کنـــد اســـت، کـــه توجـــه بـــه آن 

بســـیار حائـــز اهمیـــت اســـت.«

او دربـــاره نـــوع تعامـــل خدمـــات الکرتونیـــک بـــا مـــردم،  گفـــت: »مثـــال 

ــه  ــود دارد کـ ــکان وجـ ــن امـ ــگاه ها ایـ ــور و دانشـ ــام کنکـ ــگام ثبت نـ هنـ

ـــق  ـــد وارد ســـایت بشـــود و از طری داوطلبـــی در یـــک روســـتای کشـــور بتوان

ــطح ادارات  ــم در سـ ــا نتوانیـ ــرا مـ ــس چـ ــد، پـ ــام کنـ ــت نـ ــتم ثبـ سیسـ

خودمـــان همیـــن سیســـتم را پیـــاده کنیـــم؟«

مدیرعامـــل ســـازمان بنـــادر و دریانـــوردی بـــا ابـــراز تاســـف از اینکـــه تـــا 

ــت،   ــیده اسـ ــن نرسـ ــت مـ ــک)اداری( بدسـ ــه الکرتونیـ ــک نامـ ــروز یـ امـ

گفـــت: »ایـــن یکـــی از ضعف هـــای ماســـت کـــه امـــکان مراجعـــه مـــردم 

بـــه سیســـتم دبیرخانـــه بـــرای تحویـــل نامـــه را حـــذف نکرده ایـــم. یـــک 

ــتیم،  ــر هسـ ــا آن درگیـ ــان بـ ــازمان خودمـ ــا در سـ ــه مـ ــر کـ ــه دیگـ نکتـ

ــویم و  ــگ شـ ــران هامهنـ ــا دیگـ ــد بـ ــه بایـ ــت کـ ــت ماسـ ــت اینرتنـ رسعـ

دیگـــر اینکـــه هـــر نامـــه ای کـــه بـــرای مـــا فرســـتاده می شـــود،  بایـــد در 

هـــر کجـــا امـــکان دسرتســـی بـــه آن را داشـــته باشـــیم. اگـــر در خـــارج 

ــختی  ــا سـ ــفانه بـ ــل متاسـ ــا در داخـ ــی دارم امـ ــی خوبـ ــم دسرتسـ باشـ

وارد می شـــویم کـــه آن هـــم بـــه دلیـــل رسعـــت کـــم اینرتنـــت در داخـــل 

ــت.« ــور اسـ کشـ



ـــه   ـــفری س ـــراه در س ـــات هم ـــوردی و هی ـــادر و دریان ـــازمان بن ـــل س مدیرعام

ـــد. ـــدار کردن ـــی دی ـــده عرب ـــارات متح ـــور ام ـــادر کش روزه از بن

"بـــه گـــزارش روابـــط عمومـــي ســـازمان بنـــادر و دريانـــوردي"در جریـــان 

ـــل  ـــور حم ـــه در ام ـــای دو جانب ـــکاری ه ـــرتش هم ـــر گس ـــن ب ـــفر طرفی ـــن س ای

و نقـــل دریایـــی و بنـــدری و رسمایه گـــذاری تاکیـــد کردنـــد. همچنیـــن 

ــش  ــارات بخـ ــادر امـ ــئوالن بنـ ــل و مسـ ــل و نقـ ــات حمـ ــا مقامـ ــات بـ مالقـ

دیگـــری از برنامـــه کاری ایـــن هیـــات بـــود.

ــور و  ــادر دو کشـ ــعه بنـ ــق توسـ ــاری از طریـ ــای تجـ ــکاری هـ ــش همـ افزایـ

حمـــل و نقـــل دریایـــی یکـــی از بخـــش هـــای مهـــم و راهـــربدی مطـــرح در 

ایـــن ســـفر بـــود کـــه بـــا حضـــور مقامـــات و مناینـــدگان دو کشـــور مـــورد 

بحـــث و تبـــادل نظـــر قـــرار گرفـــت.

ـــور  ـــت دو کش ـــرار اس ـــاس آن ق ـــر اس ـــه ب ـــود ک ـــی ب ـــره، توافق ـــن مذاک ـــل ای حاص

ـــد:  ـــام دهن ـــی انج ـــدام عملیات ـــر، اق ـــای زی ـــدن بنده ـــی ش ـــرای اجرای ب

ـــتیرانی  ـــه کش ـــس موافقنام ـــش نوی ـــن پی ـــاره م ـــر درب ـــالم نظ ـــی و اع »بررس

تجاری-دریایـــی دو کشـــور از ســـوی طـــرف اماراتـــی«، »بررســـی و اعـــالم نظـــر 

ـــادر  در خصـــوص مـــن پیـــش نویـــس یادداشـــت تفاهـــم خواهرخواندگـــی بن

ـــر  ـــالم نظ ـــی و اع ـــی«، »بررس ـــرف امارات ـــوی ط ـــی از س ـــهیدرجایی و جبلعل ش

پیرامـــون پیـــش نویـــس یادداشـــت تفاهـــم ســـفرهای نزدیـــک بـــه ســـاحل 

از ســـوی طـــرف اماراتـــی« و »تعییـــن طـــرف هـــای متـــاس بـــرای پیگیـــری 

ــای  ــی از بندهـ ــور« برخـ ــوی دو کشـ ــی از سـ ــدری و دریایـ ــات بنـ موضوعـ

ـــم رســـیدند. ـــه تفاه ـــرای آن ب ـــور بـــرای اج ـــه دو کش ـــد ک بودن

ـــدری  ـــرتک بن ـــای مش ـــت ه ـــزای نشس ـــرای برگ ـــن ب ـــق طرفی ـــن »تواف همچنی

و دریایـــی بـــه صـــورت منظـــم و دوره ای در بـــازه هـــای زمانـــی شـــش مـــاه 

ـــنتی  ـــناورهای س ـــکالت ش ـــع مش ـــرای رف ـــن ب ـــی طرفی ـــال«، »آمادگ ـــا یکس ی

ـــتند. ـــم هس ـــن تفاه ـــری از ای ـــای دیگ ـــارات« بنده ـــران و ام ـــادر ای در بن

در جریـــان ایـــن ســـفر مدیرعامـــل ســـازمان بنـــادر و دریانـــوردی و هیـــات 

همـــراه از بنـــادر شـــارجه، خالـــد و جبـــل علـــی دیـــدار کردنـــد.

ـــلمین  ـــالم واملس ـــت االس ـــا حج ـــات ب ـــه مالق ـــفر ب ـــن س ـــری از ای ـــش دیگ بخ

ســـید محمـــود مدنـــی، مناینـــده ولـــی فقیـــه در امـــارات متحـــده عربـــی و 

ـــای  ـــج ه ـــکان ل ـــدادی از مال ـــارات و تع ـــم ام ـــی مقی ـــار ایران ـــدگان تج مناین

ــی از  ــات مختلفـ ــان آن موضوعـ ــه در جریـ ــت کـ ــاص داشـ ــنتی اختصـ سـ

جملـــه تعرفـــه هـــای بنـــدری، کاهـــش هزینـــه ســـفرهای دریایـــی و ارائـــه 

ـــت.  ـــرار گرف ـــر ق ـــادل نظ ـــث و تب ـــورد بح ـــنتی م ـــناورهای س ـــه ش ـــهیالت ب تس

ــام  ــاغل عـ ــر مشـ ــی وزیـ ــای النعیمـ ــعیدنژاد از آقـ ــت سـ ــان نشسـ در جریـ

 DP World کشـــور امـــارات و آقـــای ســـلطان بـــن ســـلیم رئیـــس رشکـــت

ــدر  ــامره 3 بنـ ــال شـ ــی ترمینـ ــگ زنـ ــم کلنـ ــا در مراسـ ــد تـ ــوت کردنـ دعـ

ـــرف  ـــه ط ـــند ک ـــته باش ـــور داش ـــاری حض ـــال ج ـــاه س ـــهیدرجایی در دی م ش

اماراتـــی آمادگـــی خـــود را بـــرای حضـــور در ایـــن مراســـم اعـــالم کـــرد. 

همزمان با بازدید مدیرعامل سازمان از بنادر کشور امارات متحده  عربی مطرح شد

افزایش همکاری های تجاری با توسعه بنادر ایران و امارات
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اعطای تسهیالت 2 هزار میلیارد ریالی به متقاضیان 
برای ساخت  شناورهای پیرشفته مسافری:
روابط عمومی اداره کل بنادر و دریانوردی هرمزگان:

مدیر عامل ســـازمان بنادر و دریانوردی در حاشیه شانزدهمین 

منایشـــگاه بین املللی صنایع دریایی ایران  در پاسخ به سؤال 

یکی از خربنگاران در خصـــوص وضعیت ترمینال بزرگ ترین بندر 

مسافری کشور، خاطرنشـــان کرد: عملیات احداث ترمینال بندر 

شـــهید حقانی به پایان رسیده و برای ارائه خدمات و بازگشایی 

مشکلی وجود ندارد. 

  مدیرعامل ســـازمان بنادر و دریانوردی کشور توسعه ناوگان 

مســـافری را یکی از سیاست های جدی این سازمان عنوان کرد و 

ادامه داد: ما این آمادگی را داریم تا با اســـتفاده از وجوه اداره شده 

تا ســـقف 2 هزار میلیارد ریال برای خرید شناورهای مسافری از 

رشکت های تولید کننده داخلی به مردم تســـهیالت ارائه دهیم. 

سعید نژاد از ســـاخت و بهره بردرای از 17 فروند شناور جدید 

از محل همین تســـهیالت طی سال جاری خرب داد و اضافه کرد: 

قرارداد ســـاخت 29 فروند دیگر نیز منعقد شده و هم اکنون در 

حال طی شدن مراحل ساخت می باشد. 

وی در پایان خاطرنشـــان کرد: برنامه داریم تا در بندرعباس به 

عنوان پایتخت ســـفرهای دریایی کشور به سمت نوسازی کامل 

ناوگان مســـافری پیش برویم تا ایمنی و رفاه مسافران و گردشگران 

داخلی و خارجی هرچه بیشرت تامین شود. 

ناوشکن جدید نیروی دریایی رومنایی می شود
امیر دریادار دوم حســـین خانزادی، در جمع منازگزاران گرگانی 

اظهار داشـــت:  با وجود تک محصولی بودن و وابسته بودن کشور 

ما به نفت در زمان جنگ هیچ مشـــکلی از نظر صادرات و واردات 

نداشـــتیم و همه تبادالت ما با حامیت نیروی دریایی در زمان 

جنگ تحمیلی انجام شد.

وی ادامه داد: یک ســـوم مرزهای ما دریایی است اما 93 درصد 

تبادالت ما از طریق دریاســـت و این نشان دهنده اهمیت نقش 

مراکز و شهرهای دریایی و بندرهای ما است.

وی اضافه کرد: قرار اســـت محور مواصالتی جنوب به شامل احداث 

شـــود و گرگان هم در این محور قرار دارد و مسئوالن گرگان بررسی 

کنند آیا گرگان از نظـــر امکانات ظرفیت این نقش آفرینی را دارد.

معاون طرح و برنامه نیروی دریایی ارتش در ادامه با اشـــاره به 

دســـتاوردهای نیروی دریایی از رومنایی ناوشکن جدید با قابلیت 

حمل بالگرد و پرتاب موشک خرب داد.

بررسی تبدیل بندر ترکمن به بندرتوریستی با حضور 
مناینده ویژه رئیس جمهوری
روابط عمومی  اداره کل بنادر و دریانوردی  گلســـتان:

 روز سه شـــنبه 11 آذر ماه نشست شورای اداری شهرستان 

ترکمن با حضور مـــوالوردی معاون رئیس جمهوری و مدیران این 

شهرستان برگزار شـــد و در مورد وضعیت بندرترکمن بحث و تبادل 

نظر صورت گرفت .  در این نشســـت،  الله یار اسعدی مدیر بنادر 

بر اساس اعالم انجمن بین املللی رده بندی:

رعایت قوانین ایمنی و استحکام 
کشتی های کانتیرنی اجباری 

می شود

ـــی  ـــن ایمن ـــت قوانی ـــدن رعای ـــی ش ـــدی از الزام ـــی رده بن ـــن امللل ـــن بی انجم

ـــرب داد. ـــالدی خ ـــال 2016 می ـــرنی از س ـــتی های کانتی ـــتحکام کش و اس

اگـــر چـــه ایـــن قوانیـــن از ابتـــدای ســـال 2016 بـــر روی کشـــتی هـــای 

ــارض  ــال حـ ــا در حـ ــد امـ ــد شـ ــامل خواهـ ــزار TEU اعـ ــار هـ ــاالی چهـ بـ

ایـــن انجمـــن چنیـــن قوانینـــی را در رده بنـــدی کشـــتی هـــا مدنظـــر قـــرار 

. هـــد می  د

ـــا گنجایـــش  ـــر خـــود ب ـــه تازگـــی جدیدتریـــن کانتیرنب رشکـــت MSC Oscar ب

ـــی معرفـــی  ـــل دریای ـــای حمـــل و نق ـــه دنی اســـمی 19 هـــزار و TEU 224 را ب

ـــت. ـــرده اس ک

بـــه اعتقـــاد کارشناســـان انجمـــن بیـــن املللـــی رده بنـــدی، بـــا ورود ایـــن 

کانتیرنبرهـــای غـــول پیکـــر، لـــزوم اجـــرای قوانیـــن اســـتحکام و رعایـــت 

ــود. ــوردار می شـ ــژه ای برخـ ــت ویـ ــی از اهمیـ ــتانداردهای فنـ اسـ

برخـــی از ایـــن قوانیـــن بـــر میـــزان طـــول اســـتاندارد کشـــتی، میـــزان بـــار 

ـــد. ـــت مـــی کن ـــر دالل ـــی کشـــتی هـــای کانتیرنب ـــوان عملیات ـــا و ت ـــر روی آنه ب

بـــه نظـــر می رســـد حادثـــه دو تکـــه شـــدن کشـــتی MOL Comfort و 

ـــه  ـــا در هـــم شکســـن فاصل ـــال انگلیـــس ب کشـــتی MSC Napoil کـــه در کان

ای نداشـــت، دالیـــل اصلـــی ایـــن تصمیـــم باشـــند.
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 جــامل عزیز، مدیر اجرایی منطقــه آزاد صحار اعالم کــرد که اهمیت این 

بندر بــه عنوان حامی اقتصاد عامن باز هم افزایــش خواهد یافت، چرا که 

هزینه های بار در دبی همچنان در حال افزایش است. 

عزیز نقطه نظرات خود را در پی یک دوره قابل توجه از رشــد در شــش ماه 

گذشــته )تنها چند هفته قبــل از جابجایی ترافیک از مســقط به صحار( 

) Port Strategy( منعکـــس کرده است. او در مصاحبه با پورت اسرتاتژی

خاطر نشان ساخت :»افزایش هزینه های تجاری در نقاطی همچون دبی 

به ما این قدرت را داده که از مزایایی مانند فراوانی زمین، انرژی کم هزینه 

و کارکنان ماهر بــه بهرتین وجه بهره برداری کنیم. در حالی که بســیاری 

در اطراف ما در حال مبارزه برای پیدا کردن فضای مورد نیاز برای رشــد و 

تولید انرژی الزم برای پاسخگویی به تقاضا هستند، ما این شانس را داریم 

که هردوی این موارد را بیش از مقدار مورد نیاز در اختیار داشته باشیم.« 

او در ادامه گفت: »این یک راهربد بلند مدت است و ما به هیچ وجه در فکر 

رقابت با امثال جبل علی نیســتیم. این کار واقع گرایانــه نخواهد بود. در 

عوض، ما بر افزایش حجم محموله ها و کاهش هزینه ها تاکید داریم. رشد 

احجام بــاری با نرخی بیش از 50 میلیون تن در ســال )نرخی که در چند 

سال گذشته صحار تجربه کرده بود( ادامه دارد. عالوه بر این، در صنایعی 

فراتــر از آن هایی که همزمان با تاســیس صحار به عنــوان رسمایه گذاری 

مشرتک با بندر رو تردام در ســال 2002 راه اندازی شدند، نیز رشد ادامه 

دارد. 

به گفته او بندر صحار در مدت شش ماه توانست تقریبا همه وجوه عملیات 

خود را )شامل توسعه و جابجایی 130میلیون دالری به ترمینال کانتیرنی 

بین املللــی عامن و رسمایه گــذاری 5/2 میلیــون دالری روی اتصال زیر 

ساخت ها( را توسعه دهد.

عزیز گفت: »رویکرد تجــاری ما، طول عمر و پایداری اســت. در نتیجه به 

تازگی روی تحکیم دستاوردهای ناشی از انتقال ترافیک از مسقط مترکز 

کرده ایم«. 

طرح های مربوط به خط لوله شامل یک ذخیره ملی مواد غذایی و ترمینال 

کشاورزی اختصاصی و راه اندازی اتصاالت هوایی و ریلی بهرت است و این 

درست هامن چیزی است که عزیز آن را »اهرم اصلی تغییر بازی« نامید. 

او افزود: »حدود 250 میلیارد دالر روی ســاخت جاه طلبانه ترین شــبکه 

راه آهن منطقه رسمایه گزاری شده است. 15 میلیارد دالر نیز روی اتصال 

بنادر عامن به بازار های مرصف شورای همکاری خلیج فارس رسمایه گزاری 

شده اســت. ارزش بازار حمل ونقل راه آهن عامن درحال حارض درحدود 

8 میلیارد دالر ارزش گذاری شده است و تا سال 2017 به دوازده میلیارد 

دالر خواهد رســید. عالوه بر این، لینک های راه آهن موجب سود اضافی 

ناشــی از افزایــش کارایــی و قابلیت اطمینــان، بهبود مدیریــت ترافیک 

جاده ای، افزایش حجــم ترانزیت و کاهش هزینه ها و کاهش فشــار های 

زیست محیطی نیز می شوند«.

 قرارداد جدید بــا اتاق بازرگانی عامن – ســعود بهوان – نیز موجب رشــد 

خوشــه خودرو صحار به 200 هزار خودرو در ســال خواهد شــد و به نفع 

تولیدکنندگان جهانی نظیر لکسوس، کیا، فورد و تویوتا خواهد بود.

حوزه های اصلــی دیگــر تجاری صحــار همچــون پرتوشــیمی، فلزات و 

لجســتیک هم در حال رشد اســت. دســتور کار یک قرار داد 60 میلیون 

دالری با کنرسســیوم UK برای ســاخت بزرگرتین کارخانه فلزات خاکی 

کمیاب )مشابه آنچه در چین وجود دارد( نیز روی میز مذاکره قرار داد. 

بندر و منطقه آزاد صحار یک بندر و منطقه آزاد عمیق در منطقه خاورمیانه 

اســت و در منطقه ســلطنتی عــامن و در فاصله 200 کیلومرتی شــامل 

غرب مســقط)پایتخت عامن( واقع شده است. این بندر یکی از بزرگرتین 

تحوالت و توســعه های جهان در زمینه بندر و منطقه آزاد تجاری محسوب 

می شود و در مرکز مســیرهای تجاری جهانی مابین آسیا و اروپا واقع شده 

است.

افزایش حجم محموله ها و کاهش هزینه ها،
اهـرم اصـلی تـغـییر بـازی در صـحـار
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و دریانوردی اســـتان گلستان، با اشاره به درخواست های مکرر 

مردمی در مورد راه اندازی تجـــاری بندر ترکمن توضیحاتی ارائه 

کرد و تبدیل این بندر به بندر توریســـتی را بهرتین راه استفاده از 

امکانات بالقوه این منطقه دانست.

دیدار مناینده ویژه رئیس جمهوری از بندرگز:
روابط عمومی  اداره کل بنادر و دریانوردی  گلســـتان:

در راستای دهمین ســـفر کاروان تدبیر و امید به استان گلستان 

مهندس ترکان مشـــاور عالی رئیس جمهوری و رئیس مناطق آزاد 

و تجاری کشـــور به اتفاق دکرت نظری مهر مناینده مردم در مجلس 

شورای اســـالمی، الله یار اسعدی مدیر بنادر و دریانوردی استان 

گلستان و ســـایر مقامات و مسئوالن استانی و شهرستانی از 

بندرگز دیدار کردند.

 در ادامه این دیدار مهندس تـــرکان مناینده ویژه رئیس جمهوری 

نیز ابراز امیدواری منود تا انشـــاالله در آینده با استفاده از جزیره 

آشوراده و اســـکله بندرگز بتوان شاهد رونق توریسم و صنعت 

گردشگری باشیم. 

آغاز صادرات سنگ آهن برای اولین بار از بندرانزلی 
به کشور های حاشیه دریای خزر
روابط عمومی  اداره کل بنادر و دریانوردی  گیالن:

به دنبال صادرات مصالح ســـاختامنی از این بندر، صادرات سنگ 

آهن نیـــز از این پس از بندرانزلی صورت می گیرد .

مدیر کل بنادر و دریانوردی اســـتان گیالن گفت: بندرانزلی زیر 

ســـاخت های الزم و مناسب را برای صادرات انواع کاال از جمله 

مصالح ســـاختامنی و سنگ آهن دارا است و ضمن آمادگی الزم 

برای صادرات انواع کاال، اداره کل بنادر و دریانوردی اســـتان گیالن 

آماده خدمات رســـانی در این زمینه به تجار و رسمایه گذارن است.

رومنایی از 2 دستاورد صنعتی سازمان بنادر در 
حامیت از صنایع داخلی دریایی
روابط عمومی سازمان بنادر و دریانوردی:

دو دســـتاورد مهم حامیتی سازمان بنادر و دریانوردی از صنعت 

دریایی کشور در منایشـــگاه صنایع دریایی در بندرعباس رومنایی 

شد. 

چراغ دریایی ســـاخت داخل با حامیت سازمان بنادر، طراحی، 

ســـاخته و تولید شده است که ارزش رسمایه گذاری مورد نیاز برای 

5 سال آینده 35 میلیارد ریال است.

در این مراســـم همچنین از قطعه مدوالتور بومی رادار VTS نیز 

پرده برداری شد.

بر اســـاس این گزارش، قطعه مدوالتور که کارکرد راه اندازی المپ 

فرســـتنده رادار را دارد، در رادارهای سیستم کنرتل ترافیک 

دریایی بنادر )VTS( به کار گرفته می شـــود. این قطعه تاکنون 

با قیمت 45 هزار دالر از کشـــورهای دامنارک و فرانسه خریداری 

می شد که با ســـاخت این دستگاه با حامیت سازمان

بنادر و دریانوردی، 88 درصد رصفه جویی ارزی برای کشـــور ایجاد 

شد.

ظرفیت مازاد بر نیاز تهدیدی علیه 
آینده بنادر ترکیه

ـــت،  ـــن اس ـــکل آفری ـــه مش ـــادر ترکی ـــرای بن ـــان ب ـــاز همچن ـــر نی ـــازاد ب ـــت م ظرفی

ـــت. ـــان اس ـــده درخش ـــا آین ام

ـــیده  ـــش کش ـــه چال ـــش را ب ـــن بخ ـــه ای ـــاز در ترکی ـــر نی ـــازاد ب ـــت م ـــر ظرفی خط

ــر  ــتیاق پاســـخگوی تغییـ ــه و اشـ ــا عجلـ ــا بـ ــه اپراتورهـ ــا جایـــی کـ اســـت، تـ

ماهیـــت تقاضـــای خطـــوط کشـــتیرانی هســـتند.

 Royul Haskoning OHV Turkey ELC مدیرعامـــل - Roy van Eijsden 

Group - خطـــاب بـــه مناینـــدگان حـــارض در ســـومین هامیـــش بنـــادر و 

کشـــتیرانی دریـــای ســـیاه )2014)1 گفـــت: »مـــا ایـــده هـــر پـــروژه ای را بـــه 

ــل مختلـــف  ــه دالیـ ــزرگ بـ ــای بـ ــی از پروژه هـ ــم، بعضـ اشـــرتاک منی گذاریـ

ــد«. ــرا در منی آینـ ــه اجـ ــز بـ هرگـ

ـــارش،  ـــای انب ـــداز و فض ـــت باران ـــکرانه ای، ظرفی ـــات پس ـــا، ارتباط ـــکان، تقاض م

همگـــی از عواملـــی بودنـــد کـــه بـــه توجـــه بیشـــرتی در ایـــن منطقـــه نیـــاز 

ـــل  ـــه دلی ـــه ب ـــن منطق ـــرای ای ـــده ب ـــی ش ـــای طراح ـــی از پروژه ه ـــتند. بعض داش

ـــوان  ـــه عن ـــد ب ـــیپمنت را بای ـــدند. ترانش ـــه ش ـــت مواج ـــا شکس ـــا ب ـــن معیاره ای

ـــه و اســـاس  ـــوان پای ـــه عن ـــه ب ـــت، ن ـــی در نظـــر گرف ـــی احتامل ـــه اضاف ـــک گزین ی

ســـاخت و ســـاز و فعالیت هـــای عمرانـــی. بـــه گفتـــه او، رقابـــت ترمینالـــی در 

ـــاوره  ـــر مش ـــود. Jolke Helbing -مدی ـــدیدتر« می ش ـــدید و ش ـــه »ش ـــن منطق ای

 Van آی.ســـی.اف. اینرتنشـــنال- بـــر دل نگرانی هـــا و نقطـــه نظـــرات آقـــای

Eijsden صحـــه گذاشـــت و خاطـــر نشـــان ســـاخت: »اســـرتاتژی دولـــت بـــر 

ـــه  ـــه در ترکی ـــت. آنچ ـــتوار اس ـــبینانه اس ـــیار خوش ـــای بس ـــای پیش بینی ه مبن

مـــورد نیـــاز اســـت ظرفیـــت بیشـــرت اســـت، امـــا ناچاریـــم بازارهـــا را مدنظـــر 

قـــرار دهیـــم«.

ـــرار  ـــر ق ـــت را مدنظ ـــش ظرفی ـــه افزای ـــوط ب ـــای مرب ـــر برنامه ه ـــه او، اگ ـــه گفت ب

دهیـــم، بهـــره وری ظرفیـــت بنـــدر کـــه در ســـال 2014 حـــدود 72 درصـــد بـــرآورد 

ـــت. ـــه 65 درصـــد کاهـــش خواهـــد یاف شـــده اســـت، ب

کاپیتـــان اومـــور اوگورلـــو2 از عثـــامن لجیســـتیک3 اعـــالم کـــرده اســـت کـــه 

ــورداری از 15  ــا برخـ ــه بـ ــه در رابطـ ــت ترکیـ ــدف دولـ ــد هـ ــاس می کنـ احسـ

ـــامال  ـــبینانه و احت ـــیار خوش ـــیاه، بس ـــای س ـــاری دری ـــام ب ـــهم احج ـــد از س درص

غیرممکـــن اســـت. او گفـــت، آقـــای Van Eijsden تاییـــد کـــرده اســـت کـــه 

چشـــم انداز بلندمـــدت ترکیـــه بســـیار مثبـــت اســـت و در ادامـــه توضیـــح داد 

کـــه اثـــر کلـــی آبشـــاری، کنـــد بـــودن رونـــد کار و هزینـــه بـــاالی ســـوخت در 

بنـــادر رشقـــی دریـــای مدیرتانـــه، بـــه نفـــع ترکیـــه خواهـــد بـــود.

او افـــزود: »مـــا واقعـــا انتظـــار داریـــم کـــه رشـــد تولیـــد ناخالـــص داخلـــی در 

رسارس منطقـــه افزایـــش یابـــد و نفـــوذ صنعـــت کانتنیـــر ادامـــه یابـــد. قـــرار 

ــان  ــتیرانی همچنـ ــن کشـ ــبتًا پاییـ ــه نسـ ــده هزینـ ــال آینـ ــا چندسـ ــت تـ اسـ

بـــه قـــوت خـــود باقـــی مبانـــد؛ چـــرا کـــه ایـــن امـــر موجـــب افزایـــش احجـــام 

ــا  کانتنیـــری در رسارس منطقـــه خواهـــد بـــود. ســـناریوهای ســـال 2015 مـ

ـــی  ـــیل کل ـــش پتانس ـــون TEU و افزای ـــی 8 میلی ـــه جای ـــا ب ـــیل ج ـــامل پتانس ش

ترکیـــه بـــه 20میلیـــون TEU تـــا ســـال 2025 اســـت«.

..............................................................................................
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رزمنـــاو زیردریایـــی موشـــک بـــر اســـرتاتژیک »والدیمیـــر مونومـــاخ« کـــه از 

آن بـــه عنـــوان نامرئـــی یـــاد می شـــود، بـــه طـــور رســـمی وارد تســـلیحات 

نیـــروی دریایـــی روســـیه شـــد.

خربگزاری هـــای روســـیه خـــرب می دهنـــد کـــه زیردریایـــی هســـته  ای 

ـــی  ـــروی دریای ـــه تســـلیحات نی ـــاخ« 19 دســـامرب رســـام ب اســـرتاتژیک »مونوم

ایـــن کشـــور پیوســـته اســـت.

ــرتاتژیک  ــای اسـ ــتی از زیردریایی هـ ــومین کشـ ــاخ« سـ ــر مونومـ »والدیمیـ

ـــدس  ـــدره مق ـــم آن ـــا، پرچ ـــزارش ه ـــن گ ـــاس ای ـــر اس ـــت. ب ـــوری« اس ـــروژه »ب پ

ـــت. ـــده اس ـــته ش ـــته  ای برافراش ـــی هس ـــن زیردریای ـــراز ای ـــر ف ب

بـــه گفتـــه مســـئوالن روســـی، ایـــن زیردریایی هـــای راهـــربدی متعلـــق بـــه 

ـــچ  ـــتند و هی ـــابقه هس ـــرد بی س ـــرص بف ـــات منح ـــارم دارای مختص ـــل چه نس

ـــد.  ـــان ندارن ـــابهی در جه مش

بـــه گفتـــه کنســـتانتین ســـیوکوف نائـــب رئیـــس آکادمـــی مســـایل 

ژئوپولیتیـــک روســـیه در مقایســـه بـــا شـــچوکا، والدیمیـــر مونومـــاخ را 

ــای  ــدت رس و صداهـ ــرد: »شـ ــف کـ ــی توصیـ ــی نامرئـ ــوان زیردریایـ می تـ

ناشـــی از ایـــن زیردریایی هـــا بـــه صـــورت چشـــمگیری کاهـــش یافتـــه 

اســـت. ایـــن خصوصیـــت شـــامل کل فرکانس هـــا اســـت، بـــه ویـــژه 

ـــز  ـــا 10 کیلوهرت ـــوج 5 ت ـــس روی م ـــدای فرکان ـــی. ص ـــای فروصوت فرکانس ه

ـــن  ـــد و ای ـــت می کن ـــه دور رسای ـــه فاصل ـــامق آن ب ـــژه در اع ـــل آب بوی در داخ

فاصله هـــا تـــا هـــزاران کیلومـــرت می رســـد.«

یـــن صداهـــا بوســـیله آنن هـــای بلنـــدی کشـــف می شـــود کـــه  ا

یی هـــا آنهـــا را روی کشـــتی های خـــود نصـــب می کننـــد.  آمریکا

بـــه گفتـــه کارشناســـان روس، تولیـــد رسوصداهـــای روی مـــوج پاییـــن از 

طـــرف والدیمیـــر مونومـــاخ تقریبـــًا بـــه هیـــچ رســـانده شـــده و ایـــن امـــر از 

ــد.  ــری می کنـ ــایرین جلوگیـ ــط سـ ــایی آن توسـ شناسـ

بـــه عـــالوه رسوصداهـــای فرکانس هـــای بـــاال نیـــز ناشـــی از کار توربیـــن و 

ملخ هـــا در ایـــن کشـــتی زیرآبـــی تـــا حداقـــل رســـانده شـــده اســـت.

ــالح  ــه سـ ــوری بـ ــروژه بـ ــزو پـ ــته  ای جـ ــر هسـ ــک بـ ــای موشـ زیردریایی هـ

ـــوری  ـــروژه ب ـــن پ ـــه ای ـــق ب ـــر متعل ـــتی دیگ ـــد. دو کش ـــق دارن ـــرتاتژیک تعل اس

اکنـــون در حـــال ســـاخت اســـت و تـــا ســـال 2020، هشـــت زیردریایـــی 

هســـته  ای دیگـــر ایـــن نـــوع قـــرار اســـت وارد تســـلیحات نـــاوگان روســـیه 

شـــود.

طـــول کشـــتی های پـــروژه بـــوری 170 و عـــرض آن هـــا 13.5 مـــرت و 

ظرفیـــت زیـــر آبـــی 24 هـــزار تـــن اســـت. ایـــن کشـــتی ها می تواننـــد 16 

موشـــک قاره پیـــامی بالیســـتیک دارای ســـوخت جامـــد  آر – 20 »بـــوالوا« 

ــد. ــای اژدر را حمـــل کننـ ــز موشـــک ها و موشـــک اندازهـ ــه و نیـ ــا پایـ دریـ

روسیه زیردریایی هسته  ای خود را به آب انداخت

14  سال بیست و نهم  شامره 215   آذر 1393



بر اســـاس این گزارش، قطعه مدوالتور هم اکنون به تولید صنعتی 

رســـیده و در مرحله تولید با مقیاس تیراژ است. 

کوبش شمع حوض های خشک بندر عباس
مارین نیوز: مدیر پروژه ســـاخت حوض های خشک بندرعباس از 

کوبش حدود 7000 شمع به طول 150 مرت، 250 هزار تن 

آرماتوربنـــدی و 200 هزار مرتمکعب بنت ریزی برای احداث این 

حـــوض خرب داد و گفت: در این پروژه، رکورد کوبش 500 مرت طول 

شمع فلزی در یک شـــبانه روز ثبت شد و در هر پارت کف بیش از 

1500 تن آرماتور به کار رفته است.

او با اشـــاره به فعالیت بیش از 100 فروند کشتی غول پیکر 

اقیانوس پیام در ناوگان تجاری و نفتی ایران یادآور شـــد: این 

کشـــتی ها طبق قوانین بین املللی باید هر دو سال یک بار تحت 

تعمیرات ادواری قرار گیرند؛ یعنی ســـاالنه 25 فروند کشتی 

غول پیکر ایرانی نیاز بـــه تعمیرات دارند که تاکنون این امر در 

یاردهای خارجی انجام می شد. 

 سهم بیش از 50 درصدی بندر شهید رجایی در 
تجارت بین املللی
روابط عمومی اداره کل بنادر و دریانوردی اســـتان هرمزگان: 

مناینده ویژه رئیس جمهوری و رئیس ســـتاد مرکزی مبارزه با قاچاق 

کاال و ارز کشور، نقش بندر شـــهید رجایی به عنوان بزرگ ترین 

بندر تجاری کشـــور در اقتصاد ملی را »بی بدیل« توصیف کرد و 

گفت: در کنار توســـعه فعالیت های گمرکی و بندری، باید امورات 

اقتصادی در مسیر سامل خود جریان یابد.  

به گزارش مارین نیـــوز به نقل از روابط عمومی اداره کل بنادر و 

دریانوردی هرمزگان؛ حبیب الله حقیقی با اشـــاره به سهم بیش 

از 50 درصدی بندر شـــهید رجایی در تجارت بین املللی کشور 

افزود: این بندر دروازه ورود به مباحث مربوط به توســـعه اقتصادی 

اســـت و هر میزان در بخش افزایش قابلیت ها و ظرفیت های آن 

کار انجام شود، تأثیر مســـتقیمی روی توسعه اقتصادی کشور 

می گذارد.

افتتاح راه آهن بین املللی رشق دریای خزر
خربگزاری فارس: راه آهـــن بین املللی رشق دریای خزر با حضور 

رؤسای جمهوری سه کشـــور ایران، ترکمنستان و قزاقستان به 

بهره برداری رسید.

این خـــط ریلی 926 کیلومرت طول دارد. 146 کیلومرت آن در 

قزاقســـتان، 700 کیلومرت در ترکمنستان و 80 کیلومرت آن نیز در 

ایران قرار دارد.

این خط آهن، کشـــورهای آسیای میانه و قفقاز را به آب های آزاد 

متصل خواهد کرد.

رسعت باالی قطار روی این خط آهن 120 کیلومرت در ســـاعت 

است که زمان ســـفر را کاهش می دهد و فاصله حمل از قزاقستان تا 

خلیج فارس را که 3 هزار کیلومرت اســـت در مدت زمان 20 ساعت 

طی می کند.

رسمایه گذاری مستقیم خارجی در آفریقا و خاورمیانه 

ــه در ســـال 2013  ــا و خاورمیانـ ــتقیم خارجـــی در آفریقـ رسمایه گـــذاری مسـ

ـــه   ـــای منطق ـــداد پروژه ه ـــش تع ـــن افزای ـــم ای ـــه رغ ـــت، ب ـــش یاف ـــه 24.7 افزای ب

8.59 درصـــد کاهـــش داشـــت و در نتیجـــه اشـــتغالزایی بـــه 12.98 درصـــد 

کاهـــش یافـــت.

ــب  ــی را کسـ ــتقیم خارجـ ــذاری مسـ ــش در رسمایه گـ ــن افزایـ ــراق باالتریـ عـ

کـــرده اســـت کـــه  از 0.96 میلیـــارد در 2012 بـــه 14.96در 2013 صعـــود 

کـــرده اســـت.

اردن همچنیـــن نشـــانه ای از افزایـــش رسمایه گـــذاری مســـتقیم خارجـــی در 

ـــته  ای  ـــروگاه هس ـــک نی ـــل  ی ـــه دلی ـــًا ب ـــه عمدت ـــرد، ک ـــه ک ـــال 2013 را تجرب س

ـــود. ـــیه ب ـــور روس ـــط کش ـــه توس ـــعه یافت ـــارد دالری توس 10 میلی

ـــن کشـــور  ـــی اقتصـــادی وسیاســـی گســـرتده در مـــرص، ای ـــی ثبات ـــه ب ـــا توجـــه ب ب

کاهـــش قابـــل توجهـــی از رسمایه گـــذاری مســـتقیم خارجـــی در طـــی ســـال 

2013 بـــه خـــود دیـــده اســـت، ایـــن مقـــدار از 9.66 میلیـــارد دالر درســـال 

2012 بـــه 2.93 میلیـــارد دالر در ســـال 2013 کاهـــش داشـــته اســـت، کـــه 

ـــت. ـــته اس ـــدی داش ـــش 69.65 درص کاه

 آخریـن تحوالت مـربوط به گروه های  سـرمایه گذاری

در آفریقا و خاورمیانه

ــا و خاورمیانـــه   رسمایه گـــذاری مســـتقیم خارجـــی گروه هـــای منطقـــه آفریقـ

در بیـــرون از منطقـــه طـــی ســـال 2013 افزایـــش یافتـــه اســـت. رشـــد 

رسمایه گـــذاری خارجـــی 21.81 درصـــد ثبـــت شـــده اســـت کـــه در مقایســـه 

بـــا 2012 بـــه طـــور کلـــی 48.02 میلیـــارد دالر اســـت.

ــذاری  ــرای رسمایه گـ ــقه  بـ ــور پیـــرشو در منطــ ــده عربـــی کشـ ــارات متحـ امـ

خـارجـی مستـقـیــــم در بـیـرون منطـقــــه باقـی مـانـده اســــت. کـویــت رشــد 

قــــابل توجهـــی  در افزایـــش  رسمایه گـــذاری خارجـــی در بیـــرون از منطقـــه 

داشـــته اســـت.  10.73 میلیـــارد دالر از رسمایه گـــذاری خارجـــی مســـتقیم 

ایـــن کشـــور در ســـال 2013 ثبـــت کـــرده اســـت.
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بـــر اســـاس اعـــالم دبیرخانـــه ایـــن هامیـــش، هـــدف اصلـــی برگـــزاری 

ــای  ــاد فضـ ــود، ایجـ ــزار می شـ ــار برگـ ــال یکبـ ــر دو سـ ــه هـ ICOPMAS کـ

ـــان  ـــان متخصص ـــا می ـــال تجربه ه ـــر و انتق ـــادل نظ ـــث و تب ـــرای بح ـــب ب مناس

ــی از  ــازه های دریایـ ــادر و سـ ــواحل، بنـ ــی سـ ــدرکاران مهندسـ ــت انـ و دسـ

ــی و  ــی، فنـ ــتاوردهای علمـ ــن دسـ ــالع از آخریـ ــف و اطـ ــورهای مختلـ کشـ

ــت. ــی آنهاسـ تجربـ

ــی و  ــان انگلیسـ ــه دو زبـ ــه بـ ــش 690 مقالـ ــن هامیـ ــی ایـ ــه دامئـ دبیرخانـ

فارســـی دریافـــت کـــرده بـــود کـــه از ایـــن تعـــداد 127 مقالـــه بـــه صـــورت 

ـــه  ـــت یکپارچ ـــد. مدیری ـــه ش ـــالن ارائ ـــار س ـــان در چه ـــور همزم ـــه ط ـــفاهی ب ش

ـــرد  ـــی، کارب ـــرات دریای ـــران مخاط ـــت بح ـــاحلی )ICZM( ، مدیری ـــق س مناط

ــواج و  ــادر، امـ ــت بنـ ــن در مدیریـ ــای نویـ ــنجش از دور و فناوری هـ GIS و سـ

ــوب،  ــال رسـ ــونامی، انتقـ ــاره ای و سـ ــای حـ ــی، طوفان هـ ــات دریایـ جریانـ

فرســـایش و تغییـــرات خـــط ســـاحلی، اندازه گیـــری و تحلیـــل پارامرتهـــای 

دریـــای برخـــی از محورهـــای علمـــی ایـــن هامیـــش بـــود.

ــه هیدرودینامیـــک و  ــای مربـــوط بـ همچنیـــن در ایـــن هامیـــش موضوع هـ

ـــادر،  ـــواحل و بن ـــی س ـــادر، مهندس ـــواحل و بن ـــت س ـــا، مدیری ـــی دری مهندس

مهندســـی فراســـاحلی و خطـــوط لولـــه، محیـــط زیســـت، ایمنـــی و امنیـــت 

دریایـــی بـــا حضـــور مهامنانـــی از 26 کشـــور جهـــان بـــه بحـــث و بررســـی 

ـــراق،  ـــه، ع ـــورهای ترکی ـــی از کش ـــش مهامن های ـــن هامی ـــد. در ای ـــته ش گذاش

کانـــادا، آمریـــکا، ژاپـــن، اســـرتالیا، هلنـــد، دامنـــارک، انگلســـتان، برزیـــل، 

ایتالیـــا، آملـــان، ســـوئد، آذربایجـــان، بنـــگالدش، کویـــت، چیـــن، قـــربس، 

کرواســـی، مـــرص، اســـپانیا، روســـیه، امـــارات، الجزیـــره، عـــامن، هنـــد بـــه 

ایـــران آمدنـــد.

در آییـــن گشـــایش ایـــن هامیـــش، وزیـــر راه و شهرســـازی، رئیـــس ســـازمان 

:2014 ICOPMAS وزیر راه و شهرسازی در

دولت حامی طرح مدیریت یکپارچه سازی مناطق ساحلی است
گردهامیی بیش از 20 کشور جهان در هامیش سواحل، بنادر و سازه های دریایی

یازدهمیــن هامیــش بین املللــی ســواحل، بنــادر و ســازه های دریایــی از ســوم تــا پنــج آذر مــاه در هتــل املپیــک تهــران برگــزار شــد. ســازمان بنــادر 

و دریانــوردی کشــور برگزار کننــده ایــن هامیــش بین املللــی ســه روزه بــود و عنــوان »نواحــی ســاحلی، فرصت هــا و چالش هــا« بــرای محــور اصلــی 

این هامیش برگزیده شده بود.
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بنـــادر و دریانـــوردی، تعـــدادی از مناینـــدگان مجلـــس شـــورای اســـالمی، 

ـــوزه  ـــن ح ـــا ای ـــط ب ـــی مرتب ـــای صنعت ـــور و رشکت ه ـــگاهیان کش ـــه دانش جامع

حضـــور داشـــتند.

وزیر راه: بنادر ایران، امن هستند

عباس آخوندی در آیین گشایش این هامیش گفت: » اقتصاد جهانی و 

جهانی شدن یکی از تجلی های واقعی در حوزه دریاست زیرا در حوزه دریا 

پیوستگی اقتصاد ایران با تجارت جهانی کامال ملس می شود.«

وزیر راه و شهرسازی درباره موضع ایران برای بهره مندی از این پتانسیل تأکید 

کرد: »ایران همواره به دنبال اتصال به اقتصاد و تجارت جهانی است و مدیریت 

یکپارچه مناطق ساحلی کشور در این زمینه برای ما اهمیت زیادی دارد. ملت 

ایران شایسته بهرتین ها است و باید تالش کنیم با فضای تعامل بین املللی 

ارتباط ایران را با جهان روان تر و سهل تر کنیم.«

او با تأکید بر رضورت تالش برای کاهش هزینه های مبادله با اقتصاد جهانی در 

بنادر ایران، تأکید کرد: »در حوزه هوا و دریا یکپارچگی اقتصاد ایران با اقتصاد 

جهانی کاماًل ملموس است و برای عبور از این رشایط باید خطوط هوایی و 

شبکه های راه های ریلی، دریایی و جاده ای کشور را توسعه دهیم.«

عباس آخوندی با تأکید بر امنیت بنادر ایران برای اقتصاد جهان یادآور شد: »دریا 

و سواحل ایران بسیار امن هستند. باید متام سواحل ما در دریای خزر، عامن و 

خلیج فارس به عنوان امن ترین سواحل برای افزایش کارآیی خود از فناوری های 

جدید و مدرن و آموزش های الزم برخوردار شوند.«

به گفته او دولت یازدهم به دنبال کاهش هزینه های حمل و نقل دریایی است: 

»برای تحقق این هدف توسعه چهار برابری بندر چابهار و افزایش عملیات 

تخلیه و بارگیری آن ، ساالنه به هشت میلیون تن در دستور کار ما قرار دارد. 

همچنین متام سواحل جنوبی کشور باید به سواحل دریای خزر، مدیرتانه، 

اروپا، آسیای میانه، چین و متام کشورهای شامل و رشق و غرب باید به شبکه 

حمل و نقل بین املللی ما متصل شوند و برای همین هم توسعه فاز سوم بندر 

شهید رجایی، تجهیز فاز دوم آن و توسعه بندر جاسک مورد توجه جدی دولت 

یازدهم قرار دارد.«

اختصاص 350 میلیون دالر برای توسعه چابهار

وزیر راه و شهرسازی با اشاره به بر محور اصلی هامیش، بر رضورت یکپارچه سازی 

مدیرت مناطق ساحلی تأکید کرد و افزود: »بدون شک همکاری متام نهادها، 

سازمان ها و وزارتخانه های مرتبط می تواند به توسعه بنادر و استمرار سیستم 

یکپارچه مدیریت مناطق ساحلی کمک کند. ما همواره به دنبال رفع گلوگاه ها 

در حوزه دریا، جاده و ریل در این زمینه هستیم.«

آخوندی در آیین گشایش این هامیش بین املللی از رسمایه گذاری 350 میلیون 

دالری در بندر شهید بهشتی چابهار خرب داد و گفت: »با توسعه راه های منتهی به 

این بندر مراودات تجاری در این منطقه مهم و اسرتاتژیک با کشورهای همسایه 

افزایش پیدا می کند.«

او در ادامه درباره رسمایه گذاری های دولت در سواحل و بنادر کشور یادآور 

شد: »107 میلیون دالر برای خرید تجهیزات فاز دوم بندر شهید رجایی و 250 

میلیون دالر برای توسعه فاز سوم این بندر نیاز داریم، این در حالی است که 

طراحی و احداث بندر جاسک در رشق بندرعباس نیز نقش بنادر ایران را در 

اقتصاد دریایی منطقه بیش از پیش افزایش خواهد داد.«

به گفته این وزیر دولت یازدهم توسعه بنادر و سواحل جنوبی از سوی نهادهای 

مرتبط و سازمان ها در دستور کار شورایعالی معامری و شهرسازی کشور قرار 

دارد تا این شورا با ارائه طرح های مناسب قدرت رقابت پذیری بنادر ایران با دیگر 

بنادر جهان را ارتقا دهد.«

توسعه سواحل جنوبی در دستور کار دولت

عباس آخوندی با ابراز نارضایتی از توسعه نامتوازن سواحل شاملی در مقایسه 

با سواحل جنوبی کشور، هشدار داد: »در حالی که70 درصد جمعیت کشور در 

10 شهر بزرگ سکونت دارد، سواحل ایران به خصوص جنوب کشور از جمعیت 

کمرتی برخوردار هستند و برای توسعه فعالیت های تجاری و اقتصادی در این 

مناطق با حضور بخش های خصوصی و دولتی جمعیت زیادی در این مناطق 

ساکن شوند.«

او با بیان اینکه دولت از طرح مدیریت یکپارچه سازی مناطق ساحلی حامیت 

خواهد کرد، گفت: »پیگیری این طرح در سازما بنادر نشان از دوراندیشی در 

این سازمان دارد. هامنطور که سفرهای رئیس جمهور و هیئت دولت با سواحل 

جنوبی آغاز شد، توسعه سواحل جنوب به عنوان یک امر مهم در دستور کار 

دولت قرار دارد.«

البته به اعتقاد وزیر راه و شهرسازی برای عملی شدن طرح یکپارچه سازی 

مدیریت سواحل باید متامی شهرداری ها، نهادهای محلی، استانداری ها، 

دستگاه های اجرایی و وزارتخانه های مرتبط با یکدیگر تعامل و همکاری نزدیک 

داشته باشند.«

بخش دیگری از صحبت های آخوندی در این آیین به ظرفیت های گردشگری 

سواحل کشور اختصاص داشت. او با یادآوری ظرفیت های گردشگری در سواحل 

ایران گفت: »در زمینه گردشگری دریایی، شیالت و ورزش های آبی ظرفیت 

زیادی وجود دارد. برای افزایش سفرهای دریایی در شامل و جنوب باید احداث 

ترمینال های دریایی در سواحل کشور مورد توجه قرار گیرد.«

ـــه  ـــل در برنام ـــک اص ـــوان ی ـــه عن ـــواحل ب ـــد س ـــژاد: رش ـــعید ن س

ـــت ـــر اس ـــد نظ ـــم م شش

محمـــد ســـعیدنژاد، مدیرعامـــل ســـازمان بنـــادر و دریانـــوردی هـــم در آییـــن 

ـــواحل  ـــای س ـــه ظرفیت ه ـــی ب ـــاد از بی توجه ـــا انتق ـــش ب ـــن هامی ـــایش ای گش

ـــن ظرفیـــت خـــوب  ـــا متأســـفانه از ای ـــی اســـت ام ـــران کشـــوری دریای گفـــت: »ای

ــات  ــود خدمـ ــا نبـ ــاحلی مـ ــق سـ ـــکالت مناطـ ــود. از مش ــتفاده منی شـ اسـ

مناســـب گردشـــگری، کمبـــود آب رشب، بهره بـــرداری نامناســـب از زمیـــن و 

ـــه  ـــت ک ـــور اس ـــاملی کش ـــواحل ش ـــًا در س ـــی، خصوص ـــازهای غیرفن ساخت وس

ـــرد.« ـــه ک ـــوارد توج ـــن م ـــه ای ـــور ب ـــا مح ـــعه دری ـــد در توس بای

ـــاره بـــه ظرفیـــت ســـواحل کشـــور بـــرای  ـــازی بـــا اش ـــاون وزیـــر راه و شهرس مع

حفـــظ امنیـــت ملـــی کشـــور، تأکیـــد کـــرد: »وضعیـــت کشـــور در ارتبـــاط بـــا 

مســـائل آب و خشکســـالی چـــاره ای جـــز ایـــن بـــرای مـــا نگذاشـــته اســـت کـــه بـــه 

ـــوان  ـــه  عن ـــواحل ب ـــد س ـــیم و رش ـــته باش ـــرتی داش ـــه بیش ـــور توج ـــواحل کش س
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ـــرد.« ـــرار گی ـــر ق ـــم مدنظ ـــه شش ـــل در برنام ـــن اص مهمرتی

ـــه مناســـب  ـــود برنام ـــه ســـواحل، نب ـــردم ب ـــود دسرتســـی عمـــوم م ـــه نب او در ادام

ـــش   ـــاحلی را چال ـــق س ـــت در مناط ـــواحل و مالکی ـــن در س ـــری زمی ـــرای کارب ب

ـــود:  ـــژه ش ـــه وی ـــا توج ـــه آنه ـــور ب ـــعه دریامح ـــد در توس ـــه بای ـــت ک ـــری دانس دیگ

»همچنیـــن موانـــع فرهنگـــی و اجتامعـــی در ســـواحل، تغییـــر ســـاختار 

ـــر ســـواحل شـــامل کشـــور و رضیـــب  ـــاال ب فرهنگـــی و رضیـــب تراکـــم جمعیـــت ب

ـــعه  ـــش رو در توس ـــکالت پی ـــی از مش ـــواحل جنوب ـــر س ـــت ب ـــم جمعی ـــن تراک پایی

ســـواحل اســـت.«

ـــا یـــادآوری ایـــن مطلـــب کـــه دولـــت یازدهـــم بـــه  معـــاون وزیـــر راه و شهرســـازی ب

ســـاماندهی بنـــادر و مناطـــق ســـاحلی جنـــوب توجـــه ویـــژه ای خواهـــد داشـــت، 

افـــزود: » دولـــت تـــالش می کنـــد توســـعه ســـواحل جنوبـــی هـــر چـــه بهـــرت 

انجـــام شـــود کـــه در ایـــن بـــاره می تـــوان بـــه ســـفرهای رئیـــس جمهـــور در 

ـــرد. ـــاره ک ـــور اش ـــوب کش ـــه جن ـــت ب ـــدای دول ابت

ـــر  ـــی دیگ ـــوب یک ـــواحل جن ـــی در س ـــن اصل ـــا رسزمی ـــب ب ـــاط مناس ـــود ارتب  نب

ـــوب  ـــواحل جن ـــعه نیافتگی س ـــب توس ـــه موج ـــت ک ـــود اس ـــای موج از چالش ه

ـــاملی  ـــواحل ش ـــکالت س ـــش مش ـــرای کاه ـــه او ب ـــه گفت ـــت.« ب ـــده اس ـــور ش کش

و جنوبـــی کشـــور بایـــد ایجـــاد هامهنگـــی ملـــی بـــرای ســـاماندهی مناطـــق 

ــرای  ــی بـ ــای ملـ ــر آرمان هـ ــد بـ ــم و تأکیـ ــناخت، تفاهـ ــاد شـ ــاحلی و ایجـ سـ

توســـعه پایـــدار ســـواحل، در دســـتور کار قـــرار بگیـــرد.

ســـعید نـــژاد بـــا تأکیـــد بـــر رضورت توجـــه بـــه مدیریـــت یکپارچـــه ســـواحل 

کشـــور، گفـــت: »بـــرای رفـــع چنیـــن چالش هایـــی نیازمنـــد مدیریـــت 

هامهنـــگ در ســـواحل هســـتیم. در حـــال حـــارض 17 ســـازمان مســـئولیت 

امـــور ســـواحل کشـــور را بـــر عهـــده دارنـــد کـــه بایـــد بـــا یکدیگـــر تعامـــل داشـــته، 

ـــا در چارچـــوب تعامـــل هامهنـــگ توســـعه متناســـب  ـــد ت ـــار بگذارن ـــت را کن رقاب

ـــزود:  ـــوردی اف ـــادر و دریان ـــل ســـازمان بن ـــر عام ـــی شـــود.« مدی ســـواحل عملیات

»همچنیـــن رعایـــت مســـائل ایمنـــی و امنیتـــی و دفاعـــی، افزایـــش ظرفیـــت 

ـــی  ـــای بین امللل ـــا در همکاری ه ـــر م ـــش مؤث ـــود نق ـــره وری و بهب ـــاف و به اکتش

از راهربدهـــای اساســـی بـــرای حـــل مشـــکالت ســـواحل اســـت.«

سواحل و بنادر اموال ملی نسل های بعدی هستند

او در ادامه تاکید کرد: »راهکارهای مناسب و پایدار در ارتباط با محیط 

زیست، اجرای منطقه ای و جهانی برای شناخت پدیده های محسوس در 

این زمینه و اطمینان دادن به نسل آینده و کنونی مبنی بر اینکه هر چه 

در سواحل و دریاها است، اموال ملی محسوب می شود، برخی دیگر از 

راهربدهای اساسی برای حل چالش های موجود بر سواحل کشور است.«

معـــاون وزیـــر راه و شهرســـازی بـــا یـــادآوری اهمیـــت بهر گیـــری از  نیروهـــای 

دانش آموختـــه متخصـــص در زمینـــه بنـــادر و ســـواحل، گفـــت: »اســـتفاده از 

منابـــع علمـــی و دانشـــگاهی در زمینـــه فعالیت هـــا و اقدامـــات در ســـواحل، 

بنـــادر و ســـازه های دریایـــی و همـــکاری منطقـــه ای در ارتبـــاط بـــا ســـواحل 

ـــرای کاهـــش مشـــکالت ســـواحل در  ـــی اســـت کـــه ب کشـــور از دیگـــر راهربدهای

دســـتور کار دولـــت قـــرار می گیـــرد.«

کربیایـــی: نـــگاه ویـــژه بـــه حفاظـــت از محیـــط زیســـت در توســـعه 

ســـواحل

لوییــــس ون شــــل:  کنفرانـــس ICOPMAS در راســـتای اهـــداف 

ـــت. ـــی اس ـــل آب ـــل و نق ـــاخت های حم ـــی زیر س ـــه جهان اتحادی

اتحادیـــه جهانـــی زیر ســـاخت های حمـــل و نقـــل آبـــی )پیانـــک( از 

ــا  ــه هـ ــه عرصـ ــودن آن در همـ ــق بـ ــل موفـ ــه دلیـ ــای ICOPMAS بـ فعالیتهـ

حامیـــت کامـــل می کنـــد.

دبیـــرکل پیانـــک در ســـخرنانی خـــود در آییـــن گشـــایش یازدهمیـــن کنفرانـــس 

ســـواحل، بنـــادر و ســـازه های دریایـــی اهـــداف تدویـــن شـــده در کنفرانـــس 

ـــی زیر ســـاخت های حمـــل  ـــه جهان ICOPMAS  را در راســـتای اهـــداف اتحادی

و نقـــل آبـــی دانســـت و ضمـــن تشـــکر از ســـازمان بنـــادر و دریانـــوردی بـــه خاطـــر 

ـــی  ـــط ایران ـــراد ذیرب ـــا  و اف ـــازمان ه ـــس از س ـــن کنفران ـــزاری ای ـــتمرار در برگ اس

ـــه  ـــن موسس ـــای بین املللـــی ای ـــوت کـــرد کـــه در ســـمینار ها و کنفرانس ه دع

ـــال داشـــته باشـــند.  ـــه و مشـــارکت فع حضـــور یافت

ـــل  ـــد حم ـــش از 90 درص ـــون بی ـــم اکن ـــه ه ـــر اینک ـــد ب ـــا تاکی ـــل ب ـــس ون ش لویی

ـــوان  ـــه عن ـــران ب ـــرد،   نقـــش ای ـــا صـــورت می گی ـــق دری ـــا از طری ـــار و کاال در دنی ب

اولیـــن عضـــو خاورمیانـــه ای پیانـــک را دارای اهمیـــت قابـــل توجـــه دانســـت 

و برگـــزاری کنفرانـــس ICOPMAS را فرصتـــی بـــرای تحکیـــم ایـــن جایـــکاه 

عنـــوان کـــرد.

او در ادامـــه بـــا یـــادآوری  ســـابقه 130 ســـاله پیانـــک، عضویـــت 1700 

ـــوت   ـــاط ق ـــی از نق ـــوان یک ـــه عن ـــی را ب ـــه  بین امللل ـــن موسس ـــص در ای متخص

ــت. ــداری  داشـ ــاخت و نگهـ ـــی، سـ ــای طراح ـــک در حوزه هـ پیان

ـــوردی  ـــادر و دریان ـــازمان بن ـــزات س ـــعه و تجهی ـــاون توس ـــی، مع ـــا کربیای علیرض

هـــم در آییـــن گشـــایش ایـــن هامیـــش بـــه منایندگـــی از دبیرخانـــه دامئـــی 

ـــه از  ـــالی ک ـــول 24 س ـــه او در ط ـــه گفت ـــت. ب ـــخن گف ـــش ICOPMAS س هامی

ـــات  ـــن هامیـــش می گـــذرد، اهدافـــی همچـــون انتقـــال تجربی آغـــاز برگـــزاری ای

ـــری راهکارهـــا و رویکردهـــای  ـــه کارگی ـــادر و ب ـــش مهندســـی ســـواحل و بن و دان

جدیـــد جهـــت ارتقـــای سیســـتم هـــای نویـــن مدیریتـــی و اجرایـــی مدنظـــر 

بـــوده اســـت.

ـــه  ـــت یکپارچ ـــوزه مدیری ـــش در ح ـــن هامی ـــودن ای ـــذار ب ـــر تأثیرگ ـــد ب ـــا تأکی او ب

مناطـــق ســـاحلی، گفـــت: »جـــاری بـــودن مدیریـــت یکپارچـــه مناطـــق ســـاحلی 

را شـــکوفاتر از گذشـــته می بینیـــم کـــه بـــه زندگـــی مشـــرتک ســـاحل دریـــا، 

محیـــط زیســـت دریایـــی و ســـاحلی و ســـازمان یافتگی مـــورد انتظـــار 

آرمان هـــای ملـــی در خصـــوص پاسداشـــت ســـواحل در حـــال پاســـخگویی 

ــت.« اسـ

ــربدی  ــای راهـ ــت از برنامه هـ ــم انداز حکایـ ــن چشـ ــی ایـ ــه کربیایـ ــه گفتـ بـ

ــادر و  ــواحل، بنـ ــی سـ ــش بین املللـ ــه هامیـ ــژه ای دارد کـ ــرتاتژیک ویـ و اسـ

ــد: ــال می کنـ ــوان آن را دنبـ ــام تـ ــا متـ ــی بـ ــازه های دریایـ سـ

 »چشـــم انداز روشـــن ایـــن هامیـــش توســـعه نســـلی و رشـــد ســـواحل، بنـــادر 

و ســـازه های دریایـــی، رشـــد برنامه هـــای اجرایـــی عملیاتـــی و پیـــروزی 

ـــت  ـــرد زیس ـــا رویک ـــی ب ـــازه های دریای ـــادر و س ـــواحل، بن ـــه س ـــات در زمین اقدام

محیطـــی اســـت.«

قائـــم مقـــام هامیـــش ICOPMAS  2014 بـــا تأکیـــد بـــر نـــگاه جهت گیرانـــه  

ـــا، گفـــت: »در برنامـــه هـــای توســـعه ای  ـــه محیـــط زیســـت و دری ـــن هامیـــش ب ای

ســـواحل و بنـــادر همـــواره شـــاهد توســـعه رویکردهـــا در مراقبـــت از مناطـــق 

ـــود.« ـــم ب ـــت خواهی ـــط زیس ـــا و محی ـــاحلی ، دری س
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گسرتش گردشــگری دریایی با توجه به موقعیت جغرافیایی و ژئوپلیتیک ایران 

از اهمیت ویژه ای برخوردار است. گسرتش گردشگری دریایی نه تنها به عنوان 

فرصتی برای بهره وری اقتصادی ســواحل و ایجاد شــغل در این مناطق دارای 

اهمیت اســت بلکه با توجه به فعالیت گردشــگری کشــورهای حاشــیه خلیج 

فارس از یک سو و کشــورهای همجوار دریای خزر از سوی دیگر دارای ابعادی 

اسرتاتژیک برای جمهوری اسالمی ایران اســت. با این حال پیچیدگی فرآیند 

دریافت موافقت و مجوز برای رسمایه گذاری و اجرای پروژه های میلیاردی از سوی 

بخش خصوصی سبب شده است که از این پتانسیل بهره چندانی نربده باشیم. 

برای بررســی این موضوع میزگــرد تخصصی »فرصت هــا و تهدیدهای نواحی 

 ICOPMAS ساحلی برای گســرتش گردشگری دریایی« در حاشــیه هامیش

2014 برگزار شــد. در این میزگرد تخصصی که به میزبانی غرفه منایشــگاهی 

ماهنامه بندر و دریا در هتــل املپیک انجام گرفت ، عبدالکریــم رزازان؛ مدیر 

کل تأمین و نگهداری تجهیزات ســازمان بنادر و دریانوردی، آیت الله رضازاده؛ 

معاون عمران اداره کل بنادر و دریانوردی اســتان خوزستان وسعید مظاهری، 

رئیس هیئت مدیره رشکت بهین طرح آپادانا به عنوان مناینده بخش خصوصی 

حضور داشتند. 

ســازمان بنادر و دریانوردی اگرچه متولی تام گردشــگری دریایی 

در میزگرد تخصصی بندر و دریا مطرح شد:

چراغ سبز دولت برای گسرتش گردشگری دریایی
سازمان بنادرو دریانوردی متولی گردشگری نیست،  اما نقش حاکمیتی دارد

نیســت اما به واســطه وظایف و اختیارات حاکمیتی اش می تواند در این 

موضوع دخیل باشد. با توجه به موضوع هامیش ICOPMAS امسال که 

محور »سواحل، فرصت ها و تهدیدها« را  برگزیده است، جناب آقای رزازان 

تحلیلــی از وضعیــت گردشــگری دریایی در حــال حــارض و برنامه های 

پیش روی سازمان برای مان ارائه دهید.

رزازان: با توجه به ساماندهی انجام شده در چند سال گذشته، مردم عالقه مند 
شده اند که عالوه بر بهره گیری از سواحل و تفریح در سواحل، از دریا و امکان های 

گردشگری آن هم استفاده کنند. علیرغم نگاه های منتقدانه ای که به گردشگری 

دریایی وجود دارد اعتقاد دارم که چه در سواحل جنوبی کشور و چه در سواحل 

شاملی کشــورمان، پتانسیل های بسیار قوی برای توســعه گردشگری دریایی 

وجود دارد. ایــن موضوع از آنجایی اهمیت خود را نشــان می  دهــد که بدانیم 

واقعًا گردشــگری می تواند از هر نظر یک اقتصاد پایدار را هم برای کشــور ما به 

وجود بیاورد. 

در نزدیکــی ما، برخــی از کشــورهای منطقه با اینکــه جزیره طبیعــی ندارند، 

برای جذب گردشــگران جزیره مصنوعــی ایجاد می کنند تا بتوانند به واســطه 

مسافرت های دریایی تردد گردشگران را افزایش دهند اما باید بپذیریم که ما از 

این طبیعت خدادادی به خوبی استفاده نکرده ایم.
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  عبدالکریم رزازان 

مدیر کل  تآ مین  تجهیزات  سازمان بنادر و دریانوردی

با این حال باید بگویم که ما تجربه خوبی در این زمینه 

بدســت آورده ایم و به این نتیجه رسیده ایم که می شود 

گردشگری دریایی را توســعه داد. تجربه دو دهه اخیر 

ما هم نشــان می دهد که با یک رویکرد جدید به بحث 

گردشــگری، می توانیــم بارقــه امیدی در ایــن زمینه 

به وجود بیاوریم. هرچند که الزم می دانم یادآوری کنم 

که سازمان متولی توریســم و گردشگری نیست اما در 

ایــن دو دهه گام های مؤثــری در این زمینه برداشــته 

است.

رضازاده: در تأییــد صحبت های آقــای رزازان باید 
اضافه کنم اگرچه سازمان متولی توریسم نیست اما با 

توجه به اینکه جنبه های زیربنایی حمل و نقل دریایی 

در حوزه گردشگری و نیازهای تأسیسات دریایی به تکالیف حاکمیتی و اعامل 

وظایف حاکمیتی ســازمان برمی گردد، باید توجه داشــته باشــیم در خصوص 

دادن مجوزهای الزم برای اسکله های تفریحی و مبادی گردشگری دیگری که 

می خواهند از دریا استفاده کنند و همچنین بحث ایمنی شناورها و ... به نوعی 

سازمان در وسط گود است و طبیعی است که باید اعامل نظر و سلیقه کند.

رزازان: کاماًل درست است. در گردشگری چند شاخص مهم وجود دارد که اگر 
پوشش داده شود، این مسیر برای توسعه هموار خواهد شد. به عنوان مثال ما در 

بحث شناورهای مسافری استاندارد در چند سال گذشته اقداماتی انجام دادیم. 

هنگامی که بیش از صد فروند شناور فرسوده را از پایانه خارج کردیم و شناورهای 

استاندارد و ایمن را جایگزین آنها کردیم، متایل و رغبت مردم به استفاده از این 

شــناورها افزایش پیدا کرد و بســیاری از افرادی که اصاًل دریــا را ندیده بودند، 

توانستند یک تجربه دریایی داشته باشند. 

رعایت ایمنی در شناورهای دریایی، به خودی خود برای مردم مانند یک جذابیت 

است و آنها را به استفاده از این امکانات ترغیب می کند. بنابراین ما می توانیم با 

توجه به شاخص های این چنین در توسعه گردشگری دریایی در سواحل شاملی 

و جنوبی تأثیرگذار باشیم.

نکته ظریفــی را مطرح کردیــد. هامن طور که می دانید ســواحل 

شاملی ما با تراکم بســیار باالی جمعیتی مواجه هستند و تقاضای بیش 

از اندازه در نوار ساحلی شــاملی سبب تضادهایی از نظر زیست محیطی 

و آمایش رسزمین شــده اســت حال آنکه در نوار ســاحلی جنوبی، تراکم 

جمعیت بسیار اندک و در برخی نقاط خالی از سکنه است که این موضوع 

حتی می تواند ابعاد امنیتی، سیاسی و اجتامعی داشته باشد و مخاطراتی 

ایجاد کند. جناب آقای رضازاده رویکرد ســازمان نســبت به این موضوع 

چیست؟ 

رضازاده: به نظر می رسد ما عدم توازنی را در بهره برداری از سواحل داریم که 
یکی از آنها بحث گردشــگری دریایی و سواحل اســت. با توجه به تعریفی که از 

سواحل داریم می توان گفت؛ ساحل نقطه ای است که خشکی و آب بر همدیگر 

تأثیر می گذارند، پس مدیریتی که اعامل می شــود بایــد در هر دو حوزه وجود 

داشته باشد تا بر اساس توازن و پتانســیل های زیست محیطی که وجود دارد، 

منجر به بهره برداری پایدار در همه زمینه از سواحل شود. 

در بحث گردشــگری دریایی، مــن حتی در شــامل هم قبول نــدارم که بحث 

گردشگری دریایی داریم؛ بلکه این استفاده بیشرت از ساحل و قسمت خشکی 

است یعنی در بیشرت موارد، نهایت گردشگری دریایی ما از حد شنا و آب تنی فراتر 

منی رود. اما شناختی که ما از گردشــگری دریایی داریم بسیار وسیع تر است. 

تورهای دریایی، رســتوران های دریایی، ورزش های 

آبی و ... هیچکدام حتی در شــامل کشور هم وجود 

ندارد. البته در شامل شاهد بهره برداری حداکرثی از 

سواحل هستیم اما نگاهی به سمت دریا نبوده است 

کــه باید با همــکاری ارگان های دیگر به این ســمت 

پیش برویم.

و در سواحل جنوبی؟

رضازاده: در قسمت ســواحل جنوبی حتی همین 
بهره هم از ســاحل وجــود نــدارد. ما پتانســیل ها و 

جاذبه های بســیار خوبی در ســواحل جنوب داریم؛ 

مثاًل جایی مثل تاالب شادگان که یک طبیعت بکر و 

بی نظیر اســت اما فراموش شده است یا در سیستان 

و بلوچســتان ســواحل زیبایی وجود دارد که در حوزه 

گردشگری دیده نشده است.

ضمن اینکه در بحث دریایی عماًل ورودی انجام نشده 

است. ما تور دریایی نداریم. چه ایرادی دارد تور دریایی 

وجود داشته باشد که در نوار شاملی کشور از شهری به 

شــهر دیگر برود و خدمات فرهنگی هرنی هم در طول 

ســفر ارائه کند؟ یا در تاالب شادگان تورهای تفریحی 

برای بازدید داشته باشیم؟

مظاهری: من هــم در مقدمه باید بگویــم که بحث 
گردشــگری دریایــی بــا رشایــط و امکانــات مختلف 

می توانــد در نقاط ســاحلی یعنــی بیــش از 5هزار و 

800 کیلومرت سواحل با احتساب جزایر شکل بگیرد. 

واقعیت این است که بحث گردشگری دریایی تا امروز در نقاط محدودی از کشور 

شــکل گرفته است. شــاید جزیره کیش تنها جایی اســت که متامی امکانات و 

زیرساخت ها را برای استفاده از یک محیط آبی را فراهم کرده است. اگر بخواهیم 

سواحل را بررسی کنیم در شــامل به خاطر رشایط طبیعی و جغرافیایی شاهد 

تراکم جمعیت هستیم؛ منی خواهم بگویم که سواحل جنوبی ما خالی است اما 

به نسبت سواحل شاملی از تراکم بسیار کمرتی برخوردار است.

چاره این موضوع چیست؟

رضازاده: به نظرم سازمان بنادر و دریانوردی باید با سازمان های دیگر همچون 
میراث فرهنگی و گردشــگری به ســمتی حرکت کند که طرح هایی ارائه شود و 

از این طرح هــا حامیت کافی صورت بگیرد. ســازمان بنادر هــم از بعد وظایف 

حاکمیتی اش که بحث ایمنی دریایی اســت، استانداردهای ساخت و سازهای 

دریایی را نظارت کند و از این طرح ها پشتیبانی شود. 

بندر و دریا: رسیدیم به این مطلب که در حال حارض اجامع نظر کلی از تعریف 

گردشگری دریایی در بین دستگاهها ذی ربط وجود ندارد. لذاتورهای دریایی، 

ورزش های آبی و تفرجگاههای ساحلی باید در قالب مدل هایی تعریف و ترسیم 

شــود. در این زمینه آقای دکرت مظاهری طرحی را برای اجرای مارینا در شامل 

کشور در دست دارند. به عنوان مناینده بخش خصوصی در این میزگرد برایامن 

بفرمایید که از منظر بخش خصوصی چه تقاضاهایی از دولت و ســازمان بنادر 

و دریانوردی دارید؟

مظاهری: شــاید ســازمان بنادر و دریانوردی از قبل هم این دغدغه را داشته 
اســت و بحث مدیریت نواحی ساحلی را برای همین دنبال کرده تا تضاد منافع 

بین فعالیت های مختلفی که در سواحل می تواند اتفاق بیفتد، مدیریت شود. 

یعنی در کنار صنعت دریایی، بحث نفت و گاز، بنادر دریایی، شیالت و صنایع 

آبزی پروری، بتوانیم از گردشگری دریایی هم استفاده کنیم.

به تازگی در اســتان مازندران به عنوان یکی از اســتان هایی که ظرفیت مسافر 

و گردشــگری زیادی دارد، طرحی از ما خواســتند که انجام دهیــم که مبتنی 

بر ایجاد یک بنــدر تفریحی با ظرفیت 250 قایق در دســته بندی های مختلف 

تفریحی، ورزشی، حرفه ای، مسافری خصوصی و قایق های مسافری با ظرفیت 

40 نفر است که بتوانند بین سواحل و کشورهای ساحلی همجوار با دریای خزر 

تردد کنند. این بندر در 14 کیلومرتی رشق بندر نوشــهر طراحی شــده است. 

رسمایه گذار بخش خصوصی ایرانی است که با رسمایه حدود 750 میلیارد تومان 

این کار را آغاز کرده اســت که عالوه بر مارینا یک هتل 5 ستاره در پس کرانه هم 

ایجاد شود.

با اینکه در شامل گردشگر زیادی داریم، اما امکانات 

تفریحی به اندازه گردشگران نداریم. سواحل شاملی 

به مراکز جمعیتی کشور خیلی نزدیک تر است و همین 

موضوع جاذبه بسیار زیادی را برای گردشگران ایجاد 

کرده است.

عــالوه بر ایــن رسمایه گــذاری بخــش خصوصی در 

پســکرانه ها، منازل و ویالهای شخصی به وفور اتفاق 

افتاده اســت. پس اگر امکانات و تسهیالتی در دریا 

ایجاد شود، امکان استفاده از ظرفیت باالی مسافرانی 

که به شــامل کشــور می رونــد، فراهم خواهد شــد. 

واقعیــت قضیه این اســت که اگرچه مســافران برای 

آب تنی یا در کنار دریا و ســاحل بودن به این نواحی 

رعایت ایمنی در شـــناورهای دریایی، 

به خودی خـــود برای مردم مانند یک 

جذابیت اســـت و آنها را به استفاده از 

این امکانات ترغیـــب می کند. بنابراین 

ما می توانیم با توجه به شـــاخص های 

ـــعه گـردشــگری  این چـنـین در تـوسـ

دریایی در ســـواحل شاملی و جنوبی 

تأثیرگذار باشیم.
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می روند اما در واقــع از مواهب طبیعی دریا در داخل 

دریا کمرت اســتفاده می کنند، چون امکاناتی وجود 

ندارد. به عنوان مثال ما کمرت کسی را داریم که قایق 

شخصی تفریحی داشــته باشــد در حالیکه عده ای 

در ایــران هواپیــامی شــخصی دارند. اتفاقــًا بخش 

گردشگری دریایی در مقایســه با یک کار بازرگانی، 

نفتی، پاالیشــگاهی و ... آســیب های کمرتی برای 

محیط زیست دارد البته اگر بتوانیم رشایط را به خوبی 

تأمین کنیم. 

 ســازمان بنــادر و دریانــوردی در کنــار 

سازمان های دخیل در امر توسعه گردشگری چه 

سهم و نقشی در این زمینه دارد؟ 

مظاهری: ســازمان بنادر هــامن نقش حاکمیتــی و تصمیم گیــری را دارد و 
هامن طور که دوستان هم مطرح کردند، طرح اولیه این مارینا در کمیته صدور 

مجوز و محیط زیست تصویب شده است. منظورم این است که این تداخل منافع 

قباًل به نوعی مطرح شده و پس از کارشناسی و بحث به جمع بندی رسیده است. 

درســت است که ســازمان بنادر متولی گردشگری نیســت اما نقش حاکمیتی 

و حامیتی تأثیرگذاری در گردشــگری دریایی دارد که نقشــی کلیدی اســت. 

همچنین باید بدانیم با ایجاد چنین بندری صنایع ســاخت شــناورها و صنایع 

مرتبط دیگر هم رشد می کند.

 ســازمان بنادر و دریانوردی اقدامات بســیار زیــادی در خصوص 

گسرتش ماریناها و شناورها انجام داده اســت. آقای رزازان برای توسعه 

ماریناهای تفریحی این چنینی چه برنامه هایی دارید؟

رزازان: در این زمینه، مباحث خوبی در سازمان مطرح شده و اقدامات خوبی 
هم انجام شده اســت. برخی می گویند که گردشگری و گسرتش مسافرت های 

دریایی در دریای خزر توجیه اقتصادی ندارد اما با بررسی هایی که در طول این 

سال ها در زمینه چالش ها، فرصت ها و تهدیدهای این نواحی انجام شده است، 

این موضوع را قبول ندارم. برای همین هم در سازمان راهکارهای مختلفی ارائه 

داده ایم که بتوانیم از این نگاه بدبینانه به دریای خزر خارج شویم. 

 برخی از این منتقدان، معتقدند که قیمت متام شــده ســفرهای 

دریایی دردریای خزر توجیه اقتصادی ندارد.

رزازان: ایــن موضوع را می توان با یک برنامه ریزی ســاده امــا صحیح برطرف 
کرد. درست است که قیمت متام شده سفرهای دریایی در دریای خزر، نسبت 

به سفرهای زمینی بیشرت اســت اما باید از منظر بین املللی هم به موضوع نگاه 

کرد. ســازمان هم در این رابطه حامیت های خوبی انجام داده است و سفرهای 

دریایی در سواحل جنوبی با حامیت سازمان شکل گرفته است. زیر ساخت هایی 

به وجود آمده است تا هزینه های بخش خصوصی در این مسیر کاهش پیدا کند. 

در حال حارض هم ترمینال مسافربری قدرمتندی را در جنوب و شامل داریم. در 

بندر خرمشهر بزرگ ترین ترمینال مسافری را داریم، درآبادان، بندر شهید باهرن، 

لنگه و همین طور بندر انزلی ترمینال های فعالی داریم.

پس سازمان در بحث حاکمیتی حامیت های خودش را انجام داده و زیربناها را 

برای بخش خصوصی آماده کرده است و از نظر حامیت های اقتصادی، وام های 

بدون بهره و... حامیت های خوبی انجام شــده است. بنابراین سازمان بنادر نه 

تنها در بحث زیرســاخت ها، بلکه آنجایی هم که نباید ورود پیدا کند، ورود پیدا 

کرده است.

چراغ سبز دولت، رشکت های خصوصی را ترغیب به رسمایه گذاری می کند.

 اینطور که آقای مظاهری می گویند، طرحی هم برای مسافرت های 

بیــن کشــورهای همجــوار در برنامه اســت. نظر بــه اینکــه 98 درصد از 

مسافرت های دریایی که در کشور ثبت می شود در نوار جنوبی است، علت 

رشدنکردن مسافرت های دریایی در شامل کشور 

و ساحل خزر چیست؟

رزازان: بایــد بحث های حامیتی ســازمان بیشــرت 
شود. در جنوب هم اگرچه بین خارک تا بوشهر شناور 

مســافری داریم اما به خاطر اینکــه توجیه اقتصادی 

ندارد، این مشکل به وجود آمده است. برای حل این 

مشکل هم سال هاست که رشکت نفت به کشتیرانی 

والفجر سوبسید می دهد اما این فرهنگ باید به وجود 

بیاید که دولت هم کمک کند. در دریای خزر می توان 

با فرمول های حامیتــی این مشــکل را  برطرف کرد. 

مثالً شاخص ها باید شکسته باشد. رسعت باید طوری 

باشد که مردم در کوتاهرتین زمان مثالً خط انزلی به 

باکو را که حدود 140 مایل اســت، طی کنند. عالوه 

برآن می توانیم پکیج های توریســتی ایجاد کنیم که 

گردشــگران نه تنها از ســواحل دریای خزر استفاده 

کنند بلکه تردد هم داشته باشند. مانند همین مارینا، 

هنگامی که بخــش خصوصی ببیند کــه دولت واقعاً 

حامیت می کند، ورود می کند.

رضازاده: در تکمیل صحبــت آقای مهندس رزازان 
باید بگویم که می توانیم مســافرت های دریایی را در 

دوبخش جداگانه بررسی کنیم. یکی مسافرت هایی 

که رصفاً جابجایی از یک نقطه به نقطه دیگر اســت و دیگری مسافرت هایی که 

جنبه توریســتی و تفریحی دارد. اگر دسته اول مد نظر باشــد مثل هر فعالیت 

تجــاری دیگری، قاعدتــاً این جابجایی مســافرت بــا شــیوه های دیگری مثل 

سفرهای زمینی، هوایی و ... در جنوب کشور توان رقابتی خوبی دارد. وضعیت 

جزایر ما به صورتی اســت که این جابجایی از طریق شــناورهای دریایی انجام 

می شود چون ارتباط زمینی نداریم. کســی منی تواند از ماشین استفاده کند، 

مگر اینکه از طریق حمل ماشین با شناور باشــد. هواپیام هم که گران تر است 

به همین خاطر حجم زیادی از مســافرت هایی که در جنوب انجام می شود، از 

طریق شناورهاست. 

اما در شــامل این وضعیت متفاوت است. کسی که بخواهد از یک شهر شاملی 

به شهر دیگر برود، قاعدتاً در رقابت با سفر دریایی، مسافرت زمینی هم رسیعرت 

است و هم ارزان تر. در شــامل باید به ســمتی برویم که این مسافرت ها همراه 

با تفریح و گردشــگری دریایی و تور باشــد تا جذابیت ایجاد شــود و البته بازده 

اقتصادی هم داشته باشد، ضمن اینکه یک قابلیت دیگر هم هست و آن مسافرت 

از کشور ما به کشورهای همجوار است. 

 دو نکته در اینجا مطرح است. آمارها نشــان می دهد که عالوه بر 

سازمان بنادر و دریانوردی نزدیک به 30 دستگاه و ارگان دیگر هم در بخش 

گردشگری دریایی دخیل هســتند، هرچند که سازمان یکی از مهم ترین 

آنهاست. با علم به این موضوع برایامن بگویید که مشارکت سازمان های 

دیگر در این زمینه باید چگونه باشــد؟ و ســازمان بنادر چگونه می تواند 

فرآیند صدور مجوزها را تسهیل کند؟

رضازاده: برای ساخت و سازهایی در زمینه گردشگری یا هرگونه ساخت و سازی 
که نیاز به تأسیســات دریایی و ساخت اسکله دارد،  سازمان بنادر بر اساس بند 

22 ماده 3 مصوب سال 48 مجلســین، وظایف حاکمیتی دارد. در این مصوبه 

آمده اســت که هرگونه سازه و یا ســاخت تجهیزات دریایی و یا بهره برداری باید 

مجوز سازمان بنادر باشد. همین موضوع به صورت شفاف تر در تبرصه الحاقی 

که سال 1367 به تصویب مجلس شورای اسالمی رسید هم آمده است که تأکید 

دارد ساخت هرگونه ســازه یا تجهیزات دریایی در دریاها و یا رودخانه های قابل 

کشتیرانی باید با مجوز ســازمان بنادر و دریانوردی باشد. قاعدتاً سازمان تنها 

ارگانی نیست که باید این مجوز را صادر کند اما برای صدور این مجوزها موافقت 

ارگان های ذی ربط دیگر هم باید گرفته شود. به صورت تک پنجره طبق این بند 

در ســازمان کمیته ای به نام کمیته صدور مجوز سازه های دریایی تشکیل شده 

است که وظیفه بررسی طرح ها و صدور مجوزهای الزم را دارد.

این مجوزها در سه مرحله صادر می شود. مرحله اول، مرحله موافقت اولیه است 

که پیش از آنکه طراحی و مشــاوره انجام شــود، مدارک و مســتندات حداقلی 

برای موافقت اولیه نیاز اســت. اگر مدارک مورد نیاز شامل موافقت اولیه منابع 

طبیعی، موافقت محیط زیســت و ارگان های ذی ربط دیگر که در مســتندات 

کامالً مشــخص است آماده شــود، اگر مدارک کامل 

باشد سازمان موظف است طی دو هفته این مدارک را 

در کمیته صدور مجوز طرح کند و در صورت موافقت، 

صدور مجوز انجام می شود که آن هم یک هفته زمان 

نیاز دارد. یعنی به رشطی که مدارک کامل باشد این 

مرحله 20 روز زمان خواهد بود. 

بعد از صدور موافقت اولیه، مرحله دوم آغاز می شود. 

در این مرحله متقاضیان باید با مشــاوران ذی صالح 

دریایی قرارداد منعقــد کنند؛ طراحی و جزئیات الزم 

انجام می شــود. بازهم اگر مدارک کامل به دست ما 

  آیت الله رضازاده 

معاون عمران اداره کل بنادر و دریانوردی استان خوزستان

برای ساخت و ســـازهایی در زمینه 

گردشـــگری یا هرگونه ساخت و سازی 

که نیاز به تأسیســـات دریایی و 

ساخت اســـکله دارد،  سازمان بنادر بر 

اســـاس بند 22 ماده 3 مصوب سال 48 

مجلســـین، وظایف حاکمیتی دارد.
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برســد، مثل مرحله اولیــه طی کمــرت از 20 روز مجوز 

ساخت صادر خواهد شد.

پس از صدور مجوز ساخت و آغاز پروژه، سازمان بنادر 

نظارت خواهد کرد که همه چیز مطابق با مجوز ساخته 

شود. پس از ساخت و اعالم متقاضی، مجدداً گروه های 

ما بازدید می کنند و هنگامی که پروژه آماده بهره برداری 

شود، بازدید دوباره انجام می شــود که این فرآیند هم 

حدود 20 روز زمان خواهد برد.

 برویم به رساغ بخش خصوصی. این طور که 

آقــای رضازاده می گوینــد، فرآیند صــدور مجوز و 

پیگری ها در ســازمان ظــرف مدت نهایتــاً 60 روز 

انجام خواهد شــد؛ البته در صــورت کامل بودن و 

صحت مدارک. آقای مظاهری شام به عنوان کســی که این فرآیند را طی 

کرده است با چه چالش هایی روبرو بوده و یا هستید؟

مظاهری: نقش ســازمان حداقل برای اینکــه این تک پنجــره را ایجاد کند، 
نقش ارزشــمندی اســت. با این حال اگرچه این تک پنجره ایجاد شــده است 

اما هامنطور که آقای رضــازاده گفتند؛ نظر ارگان هــای ذی ربط دیگر از جمله 

محیط زیســت، اســتانداری، نیروهای انتظامی، دفاعی و امنیتی کشــور و به 

عبارت دیگر مجموعه های دولتی و تصمیم گیر دیگری هم باید دریافت شــود. 

این بروکراســی اداری را در همه فعالیت های اقتصادی کشور حتی برای انجام 

یک کار تولیدی داریم.

من فکر می کنم چیزی که ما به عنوان بخش خصوصی انتظار داریم این اســت 

که این فرآیند تسهیل شود. ما به عنوان مناینده رسمایه گذار بخش خصوصی، 

تالش می کنیم که چنین طرح هایی انجام شود، برای اینکه هم توسعه، عمران 

و آبادانی در سواحل اتفاق بیفتد و هم رونق اقتصادی در پشت این بنادر شکل 

بگیرد. طبیعی است وقتی این بندر ساخته شود، خیلی شغل های دیگر، هم در 

حین ساخت ایجاد می شود و هم پس از ساخت و زمان بهره برداری فرصت های 

شــغلی برای ارائه انواع خدمات، محل اقامت گردشــگران، امکانات تفریحی و 

حتی صنعت کشتی سازی ایجاد شده و رشد خواهد کرد.

 شــام به عنوان مناینــده ای از بخش خصوصی برای تســهیل این 

فرآیند چه راهکارهایی پیشنهاد می کنید؟ 

مظاهری: متامی راهکارها در دستور العمل صدور مجوز آمده است اما چالش 
اصلی مان در نحوه اجرای دستورالعمل است. دستورالعمل بسیار خوبی نوشته 

شــده اســت. همه اجزا و مدارکی که در کمیته صدور مجوز از بخش خصوصی 

می خواهند، مدارک منطقی است و بخش خصوصی هم این کار را انجام می دهد 

تا این جای کار هیچ مشــکلی نداریم یعنی موارد نوشته شــده پیوندهای بین 

ارگان ها یا گزارشاتی که باید داده شودیا مالحظاتی برای هر طرحی که نیاز به 

صدور مجوز دارد، در این دستورالعمل آمده است.

نکته ای که می خواهم به آن بپردازم؛ این است که ما در اجرای دستورالعمل ها 

و قوانین مشــکل داریم که این موضــوع خارج از توان و حوزه ســازمان بنادر به 

تنهایی، عنوان حوزه حاکمیتی اســت. مثالً سازمان گزارش را به محیط زیست 

ارسال می کند. محیط زیست قرار است در 7 روز جواب بدهد، اما تازه بعد از یک 

ماه می گویند گزارش رسیده یا نرسیده. بعضی از گزارش ها به حوزه استان رفته 

و بعد استان دوباره آنها را به تهران می فرستد. یا منونه ای داشتیم که گزارش در 

استان حک و اصالح شده، بعد به تهران فرستاده شده و کالً همه چیز تغییر کرده 

است. منظورم این است تضادهایی در تصمیم ســازی بین ارگان های مختلف 

چه استانی و چه مرکزی وجود دارد که این فرآیند را دچار مشکل کرده است.

  آقــای رضــازاده، جنابعالی می گوییــد؛ متامــی فرآیندهای یک 

کسب و کار گردشــگری و مســافرت های دریایی در صورت تکمیل بودن 

مدارک، تنها 20 روز در داخل سازمان زمان بربد اما بخش خصوصی هنوز 

هم مشکالتی دارد، به نظر شام برای رفع این مشکالت چه باید کرد؟

رضا زاده: در حوزه ســواحل، ارگان ها و ســازمان های متعــددی اعامل نظر 
دارنــد. هرکدام هم بر اســاس قوانیــن و وظایفی که 

بــه آن ها ابالغ شــده، اعــامل حاکمیــت می کنند و 

وظایفی را انجام می دهند. به عنوان مثال ســازمان 

بنادر و دریانوردی در حوزه ای که وارد دریا شویم، در 

ساخت و ســازها اعامل نظارت می کند اما وقتی وارد 

خشکی می شویم، موضوع 60 مرت حریم را داریم که 

منابع طبیعی متولی اســت، محیط زیست که همه جا 

وجود دارد و همچنین ارگان های دیگر.

ما برای تســهیل این فرآیند در ســازمان بنادر کمیته 

صدور مجوز را تشکیل داده ایم و به صورت تک پنجره ای 

مــدارک را دریافت می کنیــم اما قاعدتــاً این کفایت 

منی کند. بــه نظر می رســد کــه الزم اســت مدیریت 

یکپارچه ای را در ســواحل داشــته باشــیم. هم بحث 

سواحل، هم آب های کرانه ای و هم قسمتی که به عنوان 

مناطق ساحلی می شناسیم.

 برای عملیاتی شــدن مدیریــت یکپارچه 

سواحل، چه اقداماتی صورت گرفته است؟

رضـــازاده: ســـازمان بنـــادر بـــا توجـــه بـــه وظایـــف 
حاکمیتـــی کـــه دارد بایـــد بـــه ایـــن موضـــوع رســـیدگی کنـــد امـــا بـــه ســـبب 

ردپـــای قانونـــی کـــه در برنامـــه ســـوم توســـعه وجـــود داشـــت، در مـــاده 63 

ســـند ســـاماندهی ســـواحل برنامـــه چهـــارم ایـــن موضـــوع بـــه عهـــده همـــه 

ـــادر از  ـــازمان بن ـــال س ـــن ح ـــا ای ـــت. ب ـــده اس ـــته ش ـــط گذاش ـــای ذیرب ارگان ه

ـــا  ـــت یکپارچـــه ســـواحل را رشوع کـــرد کـــه ت ـــه طـــرح مدیری ســـال 1382 مطالع

ـــورایعالی  ـــب ش ـــه تصوی ـــپس ب ـــرح س ـــن ط ـــید. ای ـــان رس ـــه پای ـــال 1389 ب س

ـــاده  ـــی م ـــه اجرای ـــاس آیین نام ـــر اس ـــه ب ـــید ک ـــم رس ـــازی ه ـــامری و شهرس مع

63 قانـــون توســـعه کشـــور بـــرای تدویـــن و تصویـــب ســـند ســـاماندهی ســـواحل، 

بایـــد کارگروهـــی متشـــکل از اعضـــای شـــورای عالی معـــامری و شهرســـازی 

و اســـتانداران اســـتان های ســـاحلی تشـــکیل می شـــد و آن را بررســـی و 

تصویـــب می کـــرد. 

ـــورا  ـــر ش ـــا نظ ـــد؛ ب ـــرح ش ـــورا ط ـــن ش ـــاحلی در ای ـــه س ـــت یکپارچ ـــرح مدیری ط

در همـــه اســـتان ها ارائـــه شـــد و نقطـــه نظـــرات همـــه اســـتان های ســـاحلی 

گرفتـــه شـــد. ضمـــن اینکـــه در تهیـــه آن 18 ســـازمان و ارگان دریایـــی هـــم 

حضـــور داشـــتند. ایـــن طـــرح مجـــدداً بـــه تصویـــب شـــواری عالی معـــامری 

ــرای  ــاحلی بـ ــتان های سـ ــتانداران اسـ ــه اسـ ــید و رســـامً بـ ــازی رسـ و شهرسـ

ـــه  ـــد. البت ـــالغ ش ـــاحلی اب ـــعه س ـــتی در توس ـــند باالدس ـــوان س ـــه عن ـــتفاده ب اس

ـــادر در  ـــازمان بن ـــط س ـــه فق ـــت ک ـــد نیس ـــت واح ـــی مدیری ـــه معن ـــرح ب ـــن ط ای

ســـواحل مدیریـــت کنـــد یـــا فقـــط محیـــط زیســـت، بحـــث هامهنگـــی بیـــن 

همـــه ارگان هایـــی اســـت کـــه ذیربـــط و ذ ینفـــع هســـتند.

ـــا مدیریـــت  ـــه همیـــن منظـــور مصـــوب شـــد کـــه کمیتـــه حفاظـــت از ســـواحل ب ب

ـــکیل  ـــاحلی تش ـــتان س ـــوری اس ـــادر و دریان ـــر کل بن ـــری مدی ـــتانداری و دبی اس

ــع  ــا، رفـ ــن ارگان هـ ــی بیـ ــث هامهنگـ ــه بحـ ــن کمیتـ ــه ایـ ــه وظیفـ ــود کـ شـ

تعارض هـــا و سیاســـت گذاری در بحث هـــای ســـاحلی اســـتان و بقیـــه مـــوارد 

مشـــابه اســـت.

بنابرایـــن مـــواردی کـــه می توانـــد بـــه عنـــوان چالـــش و مانـــع در توســـعه ســـاحل 

چـــه در زمینـــه گردشـــگری یـــا بحث هـــای حوزه هـــای دیگـــر وجـــود داشـــته 

باشـــد و همچنیـــن تعارضاتـــی کـــه بیـــن ارگان هـــا و ســـازمان های مختلـــف 

ــه در  ــن کمیتـ ــود. ایـ ــی می شـ ــع و بررسـ ــه رفـ ــن کمیتـ ــود دارد در همیـ وجـ

ــدران  ــزگان و مازنـ ــهر، هرمـ ــتان، بوشـ ــتان های خوزسـ ــارض در اسـ ــال حـ حـ

تشـــکیل شـــده و در حـــال پیگیـــری اســـت. بـــه دنبـــال ایـــن هســـتیم کـــه کمیتـــه 

ـــود  ـــکیل ش ـــم تش ـــالن ه ـــتان گی ـــتان و اس ـــتان و بلوچس ـــتان های سیس در اس

ـــت  ـــث مدیری ـــود، بح ـــال ش ـــتان ها فع ـــه اس ـــا در هم ـــن کمیته ه ـــر ای ـــه اگ چراک

یکپارچـــه و هامهنگی هـــا راحت تـــر انجـــام خواهـــد شـــد.

مظاهـــری: اگرچـــه ایـــن پنجـــره ایجـــاد شـــده اســـت امـــا در عمـــل 
هامهنگی هـــا بـــه طـــور کامـــل اتفـــاق نیفتـــاده اســـت. بـــا توجـــه بـــه اینکـــه 

ـــی  ـــای دریای ـــه فعالیت ه ـــوز را در هم ـــدور مج ـــه ص ـــن کمیت ـــادر ای ـــازمان بن س

ـــه  ـــه از جمل ـــت یکپارچ ـــود، مدیری ـــهیل ش ـــیر تس ـــن مس ـــر ای ـــت، اگ ـــته اس داش

ـــی دارد،  ـــای دریای ـــاخت و زیربناه ـــه زیرس ـــاز ب ـــون نی ـــگری چ ـــث گردش در بح

شـــکل می گیـــرد و بخـــش خصوصـــی می دانـــد کـــه بـــا ســـازمان بنـــادر بـــه 

عنـــوان یـــک نهـــاد حاکمیتـــی و یـــک هامهنـــگ کننـــده روبروســـت. متـــام 

اطالعـــات و درخواســـت ها را بـــه ایـــن کمیتـــه در 

ســـازمان می فرســـتند و بعـــد هـــم از هامن جـــا 

ــی  ــه هامهنگـ ــازی بـ ــر نیـ ــد و دیگـ ــوز می گیرنـ مجـ

مســـتقل متقاضـــی بـــا نهادهـــای دیگـــر نیســـت. 

نکتـــه مهـــم ایـــن اســـت کـــه خـــود ســـازمان بنـــادر 

ـــام  ـــا انج ـــه ارگان ه ـــا بقی ـــی را ب ـــن هامهنگ ـــد ای بتوان
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ـــا  ـــه کاره ـــا هم ـــد ت ـــف کنن ـــاختار تعری ـــن س ـــاز در ای ـــار و مج ـــده تام االختی ـــک مناین ـــا ی ـــی ی ـــک منایندگ ـــد ی ـــا می توانن ـــه ارگان ه ـــم بقی ـــن کار ه ـــرای ای ـــد. ب ده

ـــود. ـــام ش ـــه انج ـــت و یکپارچ ـــور یکنواخ ـــه ط ب

رضـــازاده: حضـــور مناینـــده ارگان هـــا در کمیتـــه ســـاماندهی در مصوبـــه شـــورای عالی معـــامری و شهرســـازی آمـــده اســـت. ایـــن آیین نامـــه اجرایـــی در حـــد 
ـــه هـــم  ـــی وجـــود دارد، کمیت ـــن راهـــکار قانون ـــه عهـــده آن کارگـــروه گذاشـــته اســـت. بنابرای ـــب ســـند را ب ـــران تصوی ـــت وزی ـــران اســـت، چـــون هیئ ـــت وزی ـــه هیئ مصوب

ـــه تخصصـــی  ـــرای موضوعـــات خـــاص، کمیت ـــرر شـــده اســـت ب ـــد، ضمـــن اینکـــه مق ـــط در آن حضـــور دارن ـــران کل همـــه ارگان هـــای مرتب تشـــکیل شـــده اســـت و مدی

ـــود. ـــکیل ش ـــه تش ـــن زمین ـــم در ای ـــی ه کارشناس

البتـــه مقـــداری زمـــان می بـــرد تـــا ایـــن فرآیندهـــا جـــا بیفتـــد و هامهنگی هـــای الزم انجـــام شـــود. بـــه همیـــن دلیـــل هـــم مـــا جلســـاتی در اســـتان ها داریـــم و 

ـــم.  ـــزار کنی ـــی برگ ـــای آموزش ـــت دوره ه ـــرار اس ـــم ق ـــتانی ه ـــای اس ـــط، ارگان ه ـــان ذی رب ـــرای کارشناس ـــم و ب ـــزار کرده ای ـــتانی برگ ـــران اس ـــرای مدی ـــی ب آموزش های

ـــیم.  ـــته باش ـــودش را داش ـــاص خ ـــرح خ ـــم و ط ـــایی کنی ـــکالت را شناس ـــتی مش ـــه درس ـــا ب ـــم ت ـــر گرفته ای ـــودش را در نظ ـــاص خ ـــدل خ ـــتان م ـــر اس ـــرای ه ـــه ب البت

ـــت  ـــرح مدیری ـــه ط ـــت ک ـــن اس ـــه ای ـــت و آن وظیف ـــته اس ـــادر گذاش ـــازمان بن ـــده س ـــر عه ـــم ب ـــری ه ـــه دیگ ـــازی وظیف ـــامری و شهرس ـــورای عالی مع ـــن ش ـــر ای ـــالوه ب ع

ـــزگان  ـــتان هرم ـــوت در اس ـــورت پایل ـــه ص ـــوع ب ـــن موض ـــد. ای ـــام بده ـــودش را انج ـــاص خ ـــه خ ـــد و مطالع ـــق کن ـــتان تدقی ـــر اس ـــاحلی را در ه ـــق س ـــه مناط یکپارچ

ـــد. ـــد ش ـــام خواه ـــم انج ـــتان ها ه ـــه اس ـــج در بقی ـــه تدری ـــام آن ب ـــد از انج ـــه بع ـــت ک ـــده اس رشوع ش

ـــرده  ـــه ک ـــواحل ارائ ـــر س ـــت ب ـــارت و مدیری ـــع نظ ـــامانه جام ـــوان س ـــه عن ـــامانه ای را ب ـــود، س ـــهیل ش ـــا تس ـــدور مجوزه ـــه ص ـــرای اینک ـــادر ب ـــازمان بن ـــن س همچنی

ـــی  ـــتندات فیزیک ـــان مس ـــور هم زم ـــه ط ـــه ب ـــن دوره ک ـــدن ای ـــد از گذران ـــی بع ـــود. متقاض ـــام می ش ـــیون انج ـــورت اتوماس ـــه ص ـــالً ب ـــز کام ـــه چی ـــه در آن هم ـــت ک اس

ـــس  ـــی پ ـــتندات الکرتونیک ـــی مس ـــد. متام ـــه منی کن ـــوز ارائ ـــدور مج ـــه ص ـــا مرحل ـــری را ت ـــی دیگ ـــتند الکرتونیک ـــچ مس ـــر هی ـــد، دیگ ـــال می کن ـــک را ارس و الکرتونی

ـــود. ـــه می ش ـــک ارائ ـــرای چ ـــط ب ـــوز فق ـــدور مج ـــع ص ـــب در موق از تصوی

مدیر عامل رشکت بندرسازان گناوه معتقد اســت که گردشگری دریایی بدون 

دخالت هــر ارگانی به صورت ناخواســته شــکل گرفته اســت و همین موضوع 

نابه ســامانی هایی را در مناطق ســاحلی و بنــادر ایجاد کرده اســت: »در ایام 

تعطیالت بیشرتین گردشگر را در سواحل داریم. باید بپذیریم که این گردشگری 

بدون ضابطه و فرهنگ خاص در جنوب کشور شکل گرفته است و در شامل هم 

متأسفانه به دلیل موقعیت خاص و دسرتسی تهران به آن و فرهنگی که در جامعه 

بهره مند بوده اســت، به سمت ویالســازی و پالژ رفته اند که چون نظارتی وجود 

نداشته است به یک معضل تبدیل شده است.«

به اعتقاد عبدالحسین خدری، گردشگری دریایی عمالً وجود دارد اما به دلیل 

عدم دخالت ســازمان های ذیربط و مصلحت اندیشــی این ســازمان ها توسعه 

نامتوازنی در بنادر ایجاد شده است: »این معضل در 

شامل کشور منجر به آلودگی و ترصف سواحل توسط 

افراد یا سازمان های خاص شده است که عموم مردم 

و گردشگران خارجی را از دسرتســی به این مناطق 

محروم می کند. در جنوب هم ســیل مســافرانی که 

به ســمت بنادر می آیند، با عدم امکانات و مشکالت 

مواجه می شوند.«

او درباره رضورت ایجاد زیرساخت های مناسب برای 

توسعه گردشگری در سواحل جنوب کشور می گوید: 

»چون هیچ زیرســاختی برای گردشــگران ســواحل 

جنوبی وجود ندارد، نهادهای محلی، برای اســکان 

مسافران زیرساخت های عمومی جامعه مثل مدارس 

را در اختیارشان می گذراند که پس از مدتی این زیرساخت ها از بین می رود. از 

سوی دیگر گردشگر ناراضی می شود و ممکن است دیگر به منطقه سفر نکند.«

به باور خدری همه این مســائل ســبب شده اســت که کشــور ایران از اقتصاد 

گردشــگری بهره چندانی نربده باشــد: »همه اینها باعث می شود چیزی که در 

دنیا به عنوان یک جریان مهم اشــتغال و پول زایی شــناخته شده است، به یک 

جریان مخرب برای مناطق ساحلی تبدیل شود. مانند بارانی که می تواند آبادی 

به وجود بیاورد، یا سیل به همراه داشته باشد. گردشگری سواحل و دریا هم در 

جنوب و هم در شــامل کشور مثل یک سیل نابودگر ســواحل و زیرساخت های 

ما بوده است.«

مدیر عامل بندرسازان گناوه با ابراز ناخرســندی از وضعیت گردشگری کشور، 

می گوید: »گردشگری دریای فرصتی است که عدم شناخت یا یک رسی باورها و 

فرهنگ هایی که اسالمی هم نیست، باعث شده است از آن فاصله بگیریم. چیزی 

حدود 100 رشته به عنوان گردشگری دریایی وجود دارد که نه مانع عرفی دارد و 

نه اسالمی اما ما از آن غافل شده ایم؛ مثال آشپزی ساحلی، ورزش های ساحلی، 

تورهای دریایی و...  در واقع ما گردشــگری را نشناخته ایم، عالقه به دریا بدون 

فرهنگ سازی راه افتاده است و این تخریب ها را ایجاد کرده است.«

خدری تأکید می کند که سازمان های خصوصی برای رسمایه گذاری در توسعه 

سواحل مشتاق هســتند، اما موانعی برای آنها وجود دارد: »باید فضای مناسب 

شکل بگیرد. من انتقادم این است و فکر می کنم سازمان در موضوع گردشگری 

مصلحت اندیشــی کرده اســت. دوســتان ما در ســازمان بنــادر می گویند که 

گردشگری در ذات وظایف ما نیست، در صورتی که اگر اینطور باشد فقط ما باید 

اداره امور بندری و اداره امور دریایی را داشته باشیم و بقیه سازمان مازاد است.«

او توضیح می دهد: »مصلحت اندیشی سالیان دراز مدیران سازمان باعث شده 

است که یک بســرت بزرگ مالی برای ســواحل ما فراموش شود. عمده سواحل 

جنوبی ما خالی از ســکنه اســت و اگر این یک ذره نفت و رشکت های هم نفتی 

نبود، شــاید 90 درصد ســواحل ما خالی از ســکنه بود و بعد مشــکالتی برای 

بحث های امنیت ملی پیش می آمد.«

به گفته مدیر عامل رشکت بندرسازان گناوه سازمان بنادر باید به صورت جدی 

به بحث گردشــگری دریایــی ورود کند: »ســازمان نباید خــودش را از موضوع 

گردشگری کنار بکشد و باید ریسک کار را هم بپذیرد. 

یعنی بپذیــرد اگر ســازمان میراث فرهنگــی و بخش 

خصوصی به مشکالتی برخوردند، ورود کند. سواحل و 

دریا و حاکمیت این مناطق از آِن سازمان بنادر است.«

*عبدالحسین خدری یکی دیگر از مهامنان میزگرد 

تخصصی سازمان بنادر و دریانوردی در حاشیه 

برگزاری هامیش ICOPMAS 2014 بود که موفق 

به حضور به موقع در این میزگرد نشد. دیدگاه های 

مدیر عامل رشکت بندرسازان گناوه به خاطر عدم 

امکان پاسخگویی بقیه مهامنان میزگرد، به طور 

مستقل درج شده است.

عبدالحسین خدری   

مدیر عامل رشکت  تعاونی بندرسازان گناوه

گردشگری دریایی بدون ضابطه شکل گرفته است

گردشگری دریای فرصتی است که 

عدم شناخت یا یک رسی باورها و 

فرهنگ هایی که اسالمی هم نیست، 

باعث شده است از آن فاصله بگیریم. 

چیزی حدود 100 رشته به عنوان 

گردشگری دریایی وجود دارد که نه مانع 

عرفی دارد و نه اسالمی اما ما از آن غافل 

شده ایم
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ICOPMAS  از نگاه حارضان در کنفرانس

کنفرانس به خوبی سازماندهی شده وکمیته سازماندهی خیلی خوب کار کرده 

بود که اطمینان حاصل کند، همه چیز بدون نقص پیش می رود من خیلی تحت 

تأثیر قرار گرفتم. وقت شناســی و سازماندهی بســیار خوب بود و ما این فرصت 

را یافتیم که به اصفهان سفر کنیم و با تاریخ این رسزمین بیشرت آشنا شویم.

خیلی تحت تأثیر دانشجویان ایرانی قرار گرفتم که اشتیاق فراوانی برای فراگیری 

R&D)تحقیق و توسعه (دارند من به این دانشجویان یک رسی از تحقیقاتم در 

مورد امواج، نیروی موج و تأثیر ان در سازه های دریایی، موج شکن های شناور، 

لوله های زیرآب و.... دادم، ما پیشــنهاد می کنیم یک دوره یک هفت های برای 

آموزش بهرت آنها برگزار کنیم که می تواند برای آنها مفید باشد.

پیشنهادات:
از آنجــا که کنفرانس در مورد مهندســی ســواحل و بنادر و ســازه های دریایی 

بود بهرت آن بود که محل  برگزاری در مکانی باشــد کــه از نظر امکانات علمی و 

  Prof. Neelamani Subramaniam 

دانشمند ارشد مؤسسه  تحقیقاتی مدیریت سواحل و

محیط زیست کویت

واردات بیش از 80% حجم کاال های اساسی مورد نیاز کشور )ازجمله غالت(  از 

طریق منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی)ره( از یک سو  و امکان ترانزیت 

بیش از 20 میلیون تن غالت مازاد کشورهای آسیای میانه از طریق بنادر کشور 

از سوی دیگر باعث شــد که مترکز بر فعالیت منطقه ویژه بندر امام خمینی)ره( 

به عنوان هاب غالت کشور  مورد توجه قرار گیرد. 

 بر همین اســاس برنامه ریزی برای توســعه  زیرســاخت ها و تأمیــن تجهیزات 

اســرتاتژیک تخلیــه و بارگیــری غــالت در منطقه ویــژه اقتصادی  بنــدر امام 

خمینی)ره( مطرح شــد. به تبــع آن  طراحی و انعقاد قــرارداد احداث ترمینال 

شــامره یک غالت بندر امام خمینی)ره(  به ظرفیت 20 میلیون تن در ســال با 

رسمایه گذاری بالغ بــر 300میلیون دالر با مشــارکت رسمایه گذار خارجی در 

اواخر سال 1389 انجام شد. متأسفانه به علت مشکالت رسمایه گذار،  اهداف 

مدنظر در این پروژه محقق نشــده و به همین دلیل موضوع تعیین تکلیف پروژه 

مذکور از سوی واحدهای ذی ربط در بنادر استان  و ستاد مرکزی  سازمان بنادر 

و دریانوردی در دست اقدام است.

ازســوی دیگر به منظور افزایش ظرفیت ارائه خدمات بندری و نیز جلوگیری از 

انحصار،  طراحی ترمینال شــامره دو غالت بندر امام خمینی)ره( رشوع شده و 

امید اســت در آینده نزدیک  پس از انجام مراحل اســتصوابی، از طریق بخش 

خصوصی اجرا شود.

عالوه بــر ترمینال ها که توان تخلیــه و بارگیری بندر را افزایــش خواهند داد به 

منظور افزایش ظرفیت نگهداری غالت در بنــدر،  قرارداد های متعدد  با بخش 

خصوصی در زمینه احداث ســیلوی غالت، انبارهای مکانیــزه و انبارهای چند 

منظوره منعقد شده است که در نتیجه این اقدامات، ظرفیت نگهداری غالت در 

بندر به بیش از 20 میلیون تن در سال رسیده  و  برآورد می شود با تکمیل  سایر 

پروژه های در دست ساخت و ساز،  این ظرفیت به بیش از 30میلیون تن برسد.

یکی از قابلیت هــای مهم بندر امام خمینی)ره( توان جــذب، تخلیه و بارگیری  

بیش از 10 میلیون تن مواد سوختی در سال می باشد. با برنامه ریزی های انجام 

شده  طی سال های اخیر، میزان عملیات مذکور از حجم 200 هزار تن در سال 

به بیش از4 میلیون تن رسیده و پیش بینی می شود، علیرغم وجود مشکالت در 

منطقه، امسال نیز این روند رو به رشد ادامه یابد.

 از مهم ترین برنامه های اجرا شــده در این راستا، ایجاد تأسیسات حمل یکرسه 

مواد نفتی  با تــوان بخش خصوصی بــوده که ظرفیت بارگیــری روزانه بیش از 

20 هزار تن را در بندر فراهم منوده اســت. از سوی دیگر به منظور ارتقاء سطح 

کیفیت خدمات بندری  متناســب با اســتاندارد بین املللی ، نســبت به جذب 

رسمایه گذار در بخش احداث ترمینال ها  و مخازن نگهداری مواد نفتی اقداماتی 

سعداله عبداللهی  

مدیر کل بنادر و دریانوردی استان خوزستان

منودهای عینی  ICOPMAS   در حوزه رسمایه گذاری  در

 بندر امام خمینی)ره(

شده است. در همین راستا  تاکنون 10 قرارداد رسمایه گذاری بخش خصوصی  

به ارزش بیش از 2000 میلیارد ریال منعقد شــده که در نتیجــه آن  توان ارائه 

خدمات  بندری در این بخش به بیش از 5 میلیون تن مواد نفتی در سال  رسیده 

و پیش بینی می شود با تکمیل طرح های در حال ساخت  و نیز انعقاد طرح های 

جدیــد )20 طرح رسمایه گذاری دیگــر به ارزش بیــش از5000 میلیارد ریال( 

ظرفیت ارائه خدمات بندری  در سال 1395  به بیش از 10 میلیون تن در سال  

برســد. با توجه به موضوع یاد شــده  مطالعات احداث زیرســاخت های 600 و 

150 هکتاری منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی)ره( به منظور اختصاص 

اراضی به رسمایه  گذاران به خصوص رسمایه  گذاران  در این حوزه  توسط مشاور 

در دست اقدام است.

یکی از کاالهای اساســی مورد نیاز کشورکه ســالیانه بیش از 90% آن از طریق 

بندر امام  خمینی )ره( وارد کشور می شود »شکر« است. نیاز مداوم کشور به این 

محصول از یکسو و امکان ترانزیت آن به کشورهای منطقه باعث شده است، بندر 

امام خمینی)ره( به عنوان قطب توزیع کننده آن در منطقه مد نظر بازرگانان قرار 

گرفته و در همین راســتا تأمین تجهیزات و امکانات مورد نیاز نیز جزء اهداف و 

برنامه های رسمایه گذاری در این بندر مد نظر مدیران قرارگیرد.

 در همین راستا در سال 1386 انعقاد قرارداد  رسمایه گذاری بزرگ ترین کارخانه  

تصفیه شکر با ظرفیت بیش از 2 میلیون تن درسال )شامل اسکله اختصاصی، 

سیستم انتقال از اســکله به  کارخانه و بالعکس وکارخانه تصفیه شکر و سیلوی 

ذخیره شــکر خام به ظرفیت درجا یک میلیون تن(  و بــه ارزش بیش از 1400 

میلیارد ریال با بخش خصوصی انجام شــده که پیش بینی می شــود، در نیمه 

دوم ســال 1394 به بهره برداری برســد. با بهره برداری از ایــن کارخانه ضمن 

تأمین کامل نیاز کشــور به این محصول اسرتاتژیک،  امکان صادرات و ترانزیت 

تولیدات به سایر کشورهای منطقه فراهم خواهد شد و جایگاه بندر امام خمینی 

)ره(به عنوان مرکز اصلی توزیع شکر در منطقه  تثبیت خواهد شد. در پایان باید 

گفت که پروژه های بندر امام خمینی)ره( را می توان به عنوان  منودهای عینی 

اهداف کنفرانس های دو ســاالنه ICOPMAS به ناظران داخلی و بین املللی 

معرفی کرد.
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مهندسی افراد را به بحث و تبادل نظر بیشرتی می کشاند، لذا رفن به یک نقطه 

ساحلی می توانست رشایط بهرتی برای کنفرانس از نظر علمی فراهم اورد.

کشورهای منطقه  همه ساله روی پروژه های دریایی، رسمایه های میلیاردی هزینه 

می کنند.  از بازدید منایشگاه جانبی هامیش درک کردم که ایران هم در این مورد 

فعالیت بسیار خوبی دارد و به این باور رسیدم که ایران می تواند رقابت خوبی با 

سایر رشکت های جهان در این باب داشته باشد.

امیدوارم که این رشایط به زودی محقق شــود چون به وضوح دیدم رشکت های 

بسیاری در ایران فعال شده اند.

برای ایران در زمینه مهندسی سواحل و تحقیقات و توسعه که به نفع همه جهان 

است آرزوی موفقیت دارم.

مدیـــر کل بنـــادر و دریانـــوردی اســـتان بوشـــهر در حاشـــیه برگـــزاری 

ـــدر  ـــه بن ـــا ماهنام ـــی ب ـــوی اختصاص ـــش ICOPMAS 2014 در گفتگ هامی

ـــت:  ـــه آزاد گف ـــه منطق ـــهر ب ـــدر بوش ـــژه بن ـــه وی ـــل منطق ـــاره تبدی ـــا درب و دری

»رســـیدگی بـــه موضـــوع منطقـــه آزاد بوشـــهر کـــه در حـــال طـــی مراحـــل 

تصویـــب اســـت از طریـــق اســـتانداری بوشـــهر پیگیـــری می شـــود. قاعدتـــًا 

ـــن  ـــدر نگی ـــه بن ـــا ب ـــدری م ـــای بن ـــود، فعالیت ه ـــه آزاد ش ـــهر منطق ـــی بوش وقت

ــن،  ــدر نگیـ ــا بنـ ــای مـ ــاس برنامه ریزی هـ ــر اسـ ــد و بـ ــد شـ ــل خواهـ منتقـ

منطقـــه آزاد خواهـــد بـــود.«

ــا بیـــان اینکـــه بایـــد زیر ســـاخت های الزم بـــرای ارائـــه  محمـــد راســـتاد بـ

ـــر  ـــزود: »از نظ ـــود، اف ـــن ش ـــل تأمی ـــور کام ـــه ط ـــدر آزاد ب ـــک بن ـــات در ی خدم

ـــم در  ـــری ه ـــاری دیگ ـــادر تج ـــا بن ـــه م ـــا اینک ـــه ب ـــا توج ـــی ب ـــاز و کار اجرای س

ســـازمان داریـــم کـــه در قالـــب منطقـــه آزاد فعالیـــت می کننـــد، بـــه نظـــر 

منی رســـد کـــه از نظـــر فرآینـــد اجرایـــی مشـــکل و چالـــش خاصـــی وجـــود 

داشـــته باشـــد.«

او بـــا تأکیـــد بـــر اینکـــه فعالیـــت بنـــدر تجـــاری در بوشـــهر نهادینـــه شـــده 

اســـت، گفـــت: »بـــه نظـــر منی رســـد بـــا ایـــن تغییـــر از منتطقـــه ویـــژه بـــه 

ــر روی  ــی بـ ــر منفـ ــا تاثیـ ــود و یـ ــاد شـ ــی ایجـ ــش خاصـ ــه آزاد چالـ منطقـ

ــذارد.« ــدر بگـ ــرد بنـ عملکـ

راســـتاد افـــزود: »بنـــدر نگیـــن، در واقـــع مجتمـــع بنـــدری نگیـــن شـــامل 

ــاده  ــارض جـ ــال حـ ــود. در حـ ــد بـ ــه کانتیـــرنی خواهـ ــی وپایانـ ــه نفتـ پایانـ

اختصاصـــی بنـــدر نگیـــن افتتـــاح شـــده اســـت. عـــالوه بـــر ایـــن فضایـــی 

بـــرای توســـعه در نظـــر گرفته ایـــم کـــه می تـــوان 40 هکتـــار موجـــود را بـــه 

400 هکتـــار گســـرتش داد.«

مدیـــر کل بنـــادر و دریانـــوردی اســـتان بوشـــهر دربـــاره احتـــامل حضـــور 

رشکـــت بنیـــاد در بنـــدر نگیـــن گفـــت: »در حـــال مذاکـــره بـــا ســـه رشکـــت 

ـــدر ایجـــاد شـــود. توافـــق اولیـــه  ـــن بن ـــه در ای ـــا ســـه پایان خصوصـــی هســـتیم ت

ـــود.« ـــد ب ـــاری نخواه ـــدری انحص ـــن، بن ـــدر نگی ـــت. بن ـــده اس ـــل ش ـــز حاص نی

او بـــا بیـــان اینکـــه یکـــی از ایـــن بخش هـــا مربـــوط بـــه پایانـــه مـــواد فلـــه 

مایـــع یـــا هـــامن مـــواد نفتـــی اســـت، گفـــت: »ســـازمان بنـــادر بـــا رشکـــت 

خدمـــات بنـــدری تفاهم نامـــه ای مبادلـــه کـــرده اســـت و حـــاال در مرحلـــه 

ــود حـــدود  ــتیم. پیش بینـــی می شـ ــرارداد هسـ ــرح توجیهـــی و قـ ــه طـ تهیـ

ــه  ــط لولـ ــازن خـ ــداث مخـ ــرای احـ ــذاری بـ ــان رسمایه گـ ــارد تومـ 5 میلیـ

انجـــام شـــود.«

راســـتاد در ادامـــه گفـــت: »بخـــش دیگـــر مربـــوط بـــه پایانـــه کانتیـــرنی 

اســـت کـــه در مرحلـــه مذاکـــرات اولیـــه بـــرای انعقـــاد قـــرارداد بـــا رشکـــت 

توســـعه خدمـــات دریایـــی بنـــدری ســـینا هســـتیم. بـــرای ایـــن مجموعـــه 

هـــم پیش بینـــی می شـــود حـــدود 140 میلیـــون دالر رسمایه گـــذاری 

از طریـــق رشکـــت ســـینا انجـــام شـــود تـــا احـــداث اســـکله، محوطه هـــای 

ــود.« ــاد شـ ــه کانتیـــرنی ایجـ ــزات پایانـ ــتیبانی و تجهیـ پشـ

بـــه گفتـــه مدیـــر کل بنـــادر و دریانـــوردی اســـتان بوشـــهر بنـــدر نگیـــن، 

نخســـتین بنـــدری خواهـــد بـــود کـــه در قالـــب مدیریـــت صاحب خانـــه ای، 

ـــد  ـــد ش ـــام خواه ـــی انج ـــش خصوص ـــق بخ ـــل آن از طری ـــذاری کام رسمایه گ

و بـــر ایـــن اســـاس پیش بینـــی می شـــود کـــه ظرفیـــت حـــدود 430هـــزار 

TEU بـــه یـــک میلیـــون TEU افزایـــش پیـــدا کنـــد.

جاده اختصاصی بندر نگین احداث شده است

راستاد همچنین درباره تعامل شهر بوشهر با بندر توضیح داد: »سعی کردیم 

ارتباط برصی خوبی میان شهر و بندر فراهم کنیم. به همین منظور در 

طراحی های جدید هم دیوارهای بندر را به گونه ای کوتاه کرده ایم که مردم 

بتوانند فعالیت بندر را رویت کنند که به نظر می رسد فرصت خوبی برای اشاعه 

فرهنگ دریایی و بندری است.«

به گفته او اداره کل بنادر و دریانوردی برای کمک به بهبود وضعیت ترافیک 

ناشی از فعالیت های بندر در شهر بوشهر، عالوه بر راه اندازی جاده اختصاصی 

بندر نگین، عوامل گارد خود را در پایانه حمل و نقل مستقر کرده است: »حاال 

نیروهای گارد ما عالوه بر گیت بندر، در پایانه حمل و نقل هم مستقر شده اند تا 

از آنجا بتوانند متناسب با تقاضایی که برای کامیون در محدوده عملیاتی وجود 

دارد، این مجموعه را مدیریت کنند تا از توقف و انتظار در بندر جلوگیری شود.«

مدیر کل سازمان بنادر بوشهر درباره احداث جاده اختصاصی بندر نگین توضیح 

داد: »با توجه به رسمایه گذاری که در مجتمع بندری نگین انجام شده است، بنا 

داریم که بندر اصلی بوشهر به نگین منتقل شود. با توجه به اینکه نگین در خارج 

از شهر بوشهر است و همچنین جاده اختصاصی آن احداث شده است، حجم 

قابل توجهی ترافیکی که به خاطر فعالیت های بندری به شهر تحمیل می شد، 

به بیرون از شهر منتقل می شود.«

این طور که راستاد می گوید یکی دیگر از اقدامات انجام شده در بندر بوشهر، 

توجه به عامرت ها و بناهای تاریخی حاشیه بندر بوشهر است: »عامرت های 

تاریخی بوشهر را که در طرح توسعه بندر بود، بازسازی کرده ایم. در طرح 

توسعه های قبلی بندر نیز این عامرت ها محصور شده بودند. به عنوان مثال 

ساختامنی موسوم به باشگاه ملوانان حاال کامال بازسازی شده است و اداره 

کل میراث فرهنگی در آن فعالیت می کند. یا ساختامن دیگر موسوم به عامرت 

ایرانی، کامال بازسازی شده است و االن موزه دریایی است. مجموعه های دیگر را 

هم به اداره کل میراث فرهنگی واگذار کردیم که با رسمایه گذاری میراث فرهنگی 

در حال بازسازی هستند.«

نیروی دریایی مالک کشتی رافائل است

ــال  ــدود 30 سـ ــه حـ ــل کـ ــافربری رافائـ ــتی مسـ ــاره کشـ او همچنیـــن دربـ

پیـــش در زیـــر آب مدفـــون شـــده اســـت، گفـــت: »مالـــک کشـــتی رافائـــل، 

ـــل  ـــم رافائ ـــه داری ـــی ک ـــاس اطالعات ـــر اس ـــت. ب ـــش اس ـــی ارت ـــروی دریای نی

ـــود.« ـــرون آورده ش ـــن بی ـــرای ذوب آه ـــات آن ب ـــا قطع ـــت ت ـــده اس ـــه ش فروخت

راستاد در پاسخ به این سؤال که آیا کشتی رافائل مانعی برای تردد شناورها 

ایجاد کرده است، توضیح داد: »رافائل یک کشتی با طول 280 مرت است اما 

مانعی برای عبور کشتی های اقیانوس پیام نیست اما برای یک رسی تردد ها 

می تواند مانع باشد.«

به گفته او با توجه به ابهامات زیست محیطی مطرح شده، اگر کار خارج کردن 

این شناور به نرحله قطعی و نهایی برسد، الزم است که مجوزهای زیست محیطی 

 محمد راستاد 

مدیر کل بنادر و دریانوردی استان بوشهر

بندر نگین انحصاری  نخواهد بود
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عضو آکادمی اقیانوس شناسی چین در حاشیه هامیش ICOPMAS در گفتگوی 

اختصاصی با ماهنامه بندر و دریا گفت: »به واسطه کار در دانشگاه و تحقیقاتی که 

انجام می دهم، در نشست های علمی زیادی از این دست رشکت کرده ام اما باید 

بگویم که در دو روزی که از برگزاری این گردهامیی علمی گذشته است، یکی از بهرتین 

نشست هایی است که در آن رشکت کرده ام.

خانم پروفسور  DANLING  TANG درباره سطح علمی هامیش گفت: »سطح علمی 

مطالب مطرح شده در این هامیش و اشتیاق رشکت کنندگان به برگزاری هرچه بهرت 

آن کمک چشمگیری کرده است. عالوه بر این نحوه برنامه ریزی این نشست به خوبی 

سازماندهی شده بود.«

او با بیان این مطلب که برگزاری گردهامیی های این چنینی برای تغییرات اساسی در 

بنادر و سواحل ایران حیاتی است، گفت: »امیدوارم که این شانس را داشته باشم تا در 

آینده نیز در ایران و در گردهامیی های علمی این چنینی رشکت کنم.«

به باور خانم پروفسور DANLING TANG برگزاری منایشگاه جنبی این هامیش در 

نشان دادن توان علمی و اجرایی رشکت های ایرانی به حارضان در هامیش، کمک 

زیادی کرده است: »تا قبل از دیدار از این منایشگاه به این باور نرسیده بودم که صنایع 

دریایی ایران حرف های زیادی برای گفن دارند اما امروز به این مهم پی بردم. امیدوارم 

رشایط برای حضور این رشکت ها در منایشگاه های بین املللی فراهم شود تا همگان 

از توامنندی های ایران آگاه شوند.«

عضو آکادمی اقیانوس شناسی چین افزود: »ایران کشور بزرگی با رشایط جغرافیایی 

ویژه است. باید از این رشایط استفاده بهینه کرد. البته همه این ها بستگی به رشایط 

سیاسی هم دارد.«

او با اشاره به روابط اقتصادی چین و ایران گفت: »خوشبختانه کشور شام با کشور من 

روابط حسنه ای دارد. این به نفع هر دو کشور بزرگ ایران و چین است، اما باید ارتباط 

بین املللی ایران هم تقویت شود چراکه جهان امروز دهکده کوچکی است که همه 

به هم نیاز دارند.«

صنایع دریایی ایران

حرف های زیـادی بـرای گفتـن دارد

 Prof. Danling  Tang 

عضو آکادمی اقیانوس شناسی چین

مدیر کل بندر خرمشهر در گفتگوی اختصاصی با ماهنامه بندر و دریا گفت: »یکی از 

پایانه های بین املللی و زیبایی که توسط سازمان بنادر ایجاد شده است، پایانه دریایی 

مسافری خلیج فارس است که در بندر خرمشهر مستقر شده است. این پایانه روزانه 

ظرفیت جابجایی 1200 نفر را دارد.«

عادل دریس درباره امکان گسرتش ظرفیت های این بندر برای سفرهای بین املللی 

گفت: »خوشبختانه این اتفاق در حال جا افتادن است که پایانه مسافری ما به طور 

فعال و بین املللی ارائه خدمت کند. ما به طور روزانه به سمت کشور کویت و بالعکس به 

صورت یک روز درمیان فعالیت مسافربری داریم. به تازگی هم با توجه به نزدیکی بندر 

خرمشهر به بندر برصه این فرصت ایجاد شد که از طریق کشتیرانی جمهوری اسالمی 

خط مسافری به برصه فعال شده است. 

به گفته او عالوه بر کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران، یک رشکت خصوصی هم ایجاد 

شده است تا خدمات کافی برای ارائه به زوار عتبات عالیات فراهم شود. 

مدیر کل بندر خرمشهر در ادامه گفت: »با توجه به اینکه سازمان بنادر بسرت بسیار 

خوبی در بندر خرمشهر ایجاد کرده است، متامی زیرساخت ها و روساخت ها به شکل 

خیلی جدید با ظرفیت پیش از جنگ احداث شده است. در حال حارض در بخش 

کانتینرتی شاهد 86 درصد رشد در عملیات کانتیرنی هستیم، در بخش عملیات 

کاالهای عمومی هم رشد بسیار خوبی داریم و پیش بینی می کنیم با این روند امسال 

تا دومیلیون و 400 هزارتن عملکرد داشته باشیم.«

دریس درباره رضورت راه اندازی دفرت هامهنگی های مشرتک یا CBC گفت: »برای 

اینکه بتوانیم از این ظرفیت ایجاد شده بیشرتین بهره برداری را داشته باشیم، باید اروند 

الیروبی شود، همچنین مغروقه ها هم باید شناورسازی شود.«

ایجاد بندر بزرگ فاو در دستور کار عراق
او در ادامه گفت: »خوشبختانه در بخش شناورسازی مغروقه هایی که در سمت ما بوده 

است با توجه به تاکید رییس جمهوری محرتم و با پشتیبانی سازمان این کار در حال 

انجام است. در حال حارض حدود 24 فروند شناورسازی شده است، اما بعضی از این 

شناورها به سمت ساحل عراق هستند. همچنین بحث الیروبی هم وجود دارد که همه 

این ها نیازمند راه اندازی دفرت هامهنگی های مشرتک یا CBC است.«

مدیر کل بندر خرمشهر تاکید کرد: »تا این دفرت فعال نشود، منی توانیم به این سمت 

حرکت کنیم و الیروبی کنیم. حتی برای ایجاد عالئم کمک ناوبری هم باید در قالب 

این دفرت فعالیت کنیم.«

دریس با یادآوری پروژه بزرگ بندر فاو در خورعبدالله که از سوی عراق انجام می شود، 

توضیح داد: »عراقی ها پروژه بسیار بزرگی دارند به نام بندر فاو بزرگ. اما به این معنی 

نیست که نیم نگاهی به بندر برصه یا بنادر دیگر در حاشیه اروند نداشته باشند. آن ها 

هم در حال حارض عملیات دارند و از این آبراه خطوط کشتی رانی شان فعال است.«

او افزود: »پروژه بندر فاو زمان نیاز دارد تا به طور کامل عملیاتی شود. پس به نظر 

می رسد این الیروبی)اروند( باید رسیعرت انجام شود. طبیعتا عراق برای اینکه بتواند 

به جنوب عراق رسویس مناسبی بدهد، می تواند از همین بسرت استفاده کند.«

با این حال دریس به راه اندازی دفرت CBC امیدوار است: »نکته ای که هست این 

است که اگر عراق آن بندر بزرگ را داشته باشد و بخواهد رسمایه گذاری کند، و 

بازهم بخواهد هامن رسمایه گذاری را در اروند داشته باشد، برایشان مشکل است. 

به هر حال به رصاحت منی توان گفت که عراق به خاطر بندر فاو بزرگ، متایلی به 

رسمایه گذاری در اروند ندارد، بلکه بهرت است بگوییم در حال حارض اولویت اول 

آن ها راه اندازی دفرت CBC نیست.«

راه اندازی دفرت هامهنگی های مشرتک اروند،

اولویت عراق نیست

 عادل دریس 

مدیر کل بندر خرمشهر

هم از سازمان حفاظت محیط زیست دریافت شود.

با این حال راستاد در پاسخ به این سوال که آیا این کشتی یک رسمایه ملی 

نیست که تبدیل به زیستگاهی برای آبزیان شده و باید از آن حفاظت کرد، گفت: 

»شخصًا این موضوع را قبول ندارم. این یک مغروقه است که حدود چهار تا پنج 

مرت آب روی آن را گرفته است و هیچکس هم آن را منی بیند. بعضی می گویند 

تبدیل به زیست گاه طبیعی شده است اما زیستگاه مصنوعی را می توان با یک 

رسی سازه های ساده دیگر در دریا ایجاد کرد.«
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مهندسان دریایی ایران، در خاورمیانه حرف اول را می زنند

 محمد دیباج نیا 

مناینده رشکت کانادایی Baird در ایکوپمس

»مدیران و مهندسان سازمان بنادر و دریانوردی، استانداردهای این حوزه را 

می شناسند و به دنبال اجرای طرح های اصولی و کارشناسی شده هستند.«

 2014 ICOPMAS محمد دیباج نیا؛ یکی از سخرنان های علمی هامیش

در گفتگوی اختصاصی با ماهنامه بندر و دریا، با اعالم این مطلب افزود:» از 

آنجا که در رسارس جهان پروژه هایی در حوزه دریا، بنادر و سواحل داشته ام، 

با کارفرمایان زیادی در ارتباطیم. بیشرت کارفرمایان از سطح اطالع شان 

اندک است و کارهایی با کیفیت باال منی خواهند. شاید به جز سازمان بنادر 

و دریانوردی ایران، فقط چند رشکت در ایاالت متحده هستند که به دنبال 

طرح های استاندارد و اصولی باشند.«

»پس از سال ها که دور از ایران بودم، دوباره از سال 2003 به ایران آمدم 

و در این مدت شاهد پیرشفت چشمگیری در همه زمینه های مربوط به 

سواحل، بنادر و دریا بودم. به عنوان مثال همین کنفرانس، هر سال هم از 

نظر عالقه مندی رشکت کنندگان داخلی و خارجی و هم از نظر سطح علمی 

پیرشفت می کند.«

دیباج نیا که در این هامیش به منایندگی از رشکت Baird کانادا حضور 

داشت، درباره پیرشفت رشته های دانشگاهی و فضای آکادمیک در حوزه 

بنادر و دریانوردی گفت: »یکی از عواملی که به این پیرشفت کمک کرده، 

راه اندازی رشته های مرتبط با سواحل و بنادر در دانشگاه های ایران است. 

دانشجویان رشوع به تحقیق کرده اند، تبادل اطالعات زیاد شده است. 

ارزیابی من این است که دانشجوها و مهندسان ایرانی در زمینه سواحل و 

بنادر بسیار با عالقه و معلومات هستند.«

او با ابراز خرسندی از روند روبه رشد صنایع مرتبط با دریا در ایران تاکید 

کرد: » اگر رشکت های مهندسی ایران همین طور پیش بروند، می توانند 

خدمات و توانایی های شان را به منطقه صادر کنند. همین االن هم تصور من 

این است که در این حوزه ایران در خاورمیانه حرف اول را میزند و می تواند 

در پروژه های کشورهای دیگر رشکت کنند.«

بـــه گفتـــه او یکـــی دیگـــر از دالیـــل اقبـــال ســـازمان بنـــادر و دریانـــوردی 

ـــت  ـــه اس ـــت یکپارچ ـــوع مدیری ـــه موض ـــه ب ـــواحل، توج ـــاماندهی س ـــرای س ب

ــازمان  ــت: »سـ ــه اسـ ــرار گرفتـ ــر قـ ــد نظـ ــال ها مـ ــن سـ ــول ایـ ــه در طـ کـ

بنـــادر و دریانـــوردی از ســـال 2006 پـــروژه مانیتورینـــگ ســـواحل ایـــران 

ـــات  ـــاد تحقیق ـــت جه ـــکاری رشک ـــا هم ـــا ب ـــاز اول آن را م ـــه ف ـــرد، س ـــاز ک آغ

آغـــاز کردیـــم و بـــه دنبـــال آن هـــم فـــاز دوم مدیریـــت یکپارچـــه ســـاحلی 

اجـــرا شـــد.«

ـــا یـــادآوری تفـــاوت توســـعه ای ســـواحل جنـــوب و شـــامل کشـــور  دیبـــاج نیـــا ب

ــاوت اســـت و   ــاًل متفـ ــواحل شـــاملی و جنوبـــی کامـ گفـــت: »وضعیـــت سـ

هرکـــدام مشـــکالت خـــاص خـــودش را دارد. قـــدم بـــه قـــدم بایـــد پیـــش 

رفـــت، ابتـــدا تهیـــه نقشـــه ها، ســـپس مشـــخص کـــردن حریم هـــا، مناطـــق 

ـــا  ـــت و ت ـــده اس ـــار ش ـــا آغ ـــن کاره ـــه ای ـــعه و... هم ـــل توس ـــق قاب ـــر، مناط خط

حـــدی هـــم بـــه نتیجـــه رســـیده اســـت. ایـــن طرح هـــا در مرحلـــه تدقیـــق 

ــاهد  ــه زودی شـ ــالله بـ ــم و انشـ ــم پیـــش میرویـ ــم کـ در استان هاســـت. کـ

نتیجـــه هـــم خواهیـــم بـــود.«

ــا  ــدر و دریـ ــه بنـ ــا ماهنامـ ــی بـ ــوی اختصاصـ ــک در گفتگـ ــر کل پیانـ دبیـ

گفـــت: »چهارمیـــن بـــار اســـت کـــه بـــه ایـــران ســـفر می کنـــم، امیـــدوارم 

ـــت  ـــا  صنع ـــد ت ـــم کن ـــه ای را فراه ـــی زمین ـــط  بین امللل ـــت و رشای ـــه وضعی ک

دریایـــی ایـــران بـــه جایگاهـــی کـــه شایســـته آن اســـت، برســـد.«

ـــان  ـــدی مهندس ـــران و توامنن ـــواحل ای ـــت س ـــاره ظرفی ـــل درب ـــس ون ش لویی

و دانش آموختـــگان ایرانـــی بـــرای بهره گیـــری از ایـــن ســـواحل تاکیـــد 

ـــد ســـال گذشـــته  ـــد. در چن ـــی داری کـــرد: »شـــام 5800 کیلومـــرت مـــرز دریای

ـــان  ـــد. متخصص ـــت آورده ای ـــه دس ـــواحل ب ـــرت س ـــرای مدی ـــادی ب ـــات زی تجربی

و اهـــل فـــن بســـیاری داریـــد کـــه می تواننـــد در بهبـــود رشایـــط موثـــر واقـــع 

ـــم  ـــت خواهی ـــت حامی ـــن پیرشف ـــم و از ای ـــن را می خواهی ـــم همی ـــا ه ـــوند. م ش

کـــرد.«

بـــه گفتـــه او امســـال تعـــداد زیـــادی از مهندســـان ایرانـــی در حـــوزه دریـــا و 

ســـواحل بـــا حامیـــت ایـــن ســـازمان در کنفرانـــس پیانـــک در ژاپـــن حضـــور 

خواهنـــد یافـــت.

ـــران  ـــه ایـــن ســـؤال کـــه ارزیابـــی شـــام از بنـــادر ای دبیـــر کل پیانـــک در پاســـخ ب

ـــا  ـــا ت ـــم ام ـــفر کن ـــران س ـــادر ای ـــه بن ـــده ام ب ـــق نش ـــوز موف ـــت: »هن ـــت، گف چیس

ـــم و  ـــران می آی ـــه ای ـــاره ب ـــس دوب ـــک کنفران ـــت در ی ـــرای رشک ـــده ب ـــاه آین دو م

ـــم.« ـــک ببین ـــران را از نزدی ـــادر ای ـــام بن ـــه حت ـــه دارم ک برنام

ــران، در  ــادر ایـ ــه قابلیت هـــای بنـ ــه بـ ــا توجـ ــه لوییـــس ون شـــل بـ ــه گفتـ بـ

ـــرای  ـــرتی ب ـــط به ـــا، رشای ـــع تحریم ه ـــی و رف ـــط بین امللل ـــود رشای ـــورت بهب ص

ـــد. ـــد ش ـــاد خواه ـــران ایج ـــادر ای ـــا بن ـــکاری ب هم

ــک  ــم یـ ــا هـ ــا مـ ــن پیش بینی هـ ــه همیـ ــه بـ ــا توجـ ــت: »بـ ــه گفـ او در ادامـ

ـــت  ـــن رشک ـــه ای ـــم  ک ـــکیل داده ای ـــران تش ـــادر ای ـــت در بن ـــرای فعالی ـــت ب رشک

فعالیت هایـــی در حـــوزه صنعـــت زیرآبـــی مثـــل جوشـــکاری زیـــر آب و غیـــره 

ـــتگی  ـــی بس ـــط سیاس ـــود رشای ـــه بهب ـــا ب ـــی این ه ـــا همگ ـــت. ام ـــد داش خواه

خواهـــد داشـــت.«

ـــران،  ـــا ای ـــاره احتـــامل همـــکاری رشکت هـــای بلژیکـــی ب ـــک درب ـــر کل پیان دبی

ـــارس  ـــج ف ـــه خلی ـــزرگ در منطق ـــت ب ـــا دو رشک ـــاال م ـــن ح ـــح داد: »همی توضی

ـــم و گـــروه،  ـــب یـــک تی ـــم در قال ـــده بتوانی ـــم کـــه خوشـــبین هســـتیم در آین داری

ـــیم.« ـــته باش ـــران داش ـــا ای ـــی ب همکاری های

لوییـــس ون شـــل در پایـــان ایـــن گفتگـــو خطـــاب بـــه رشکت هـــای ایرانـــی 

ــن  ــن در ایـ ــکاران مـ ــودم. همـ ــزرگ بـ ــت بـ ــر یـــک رشکـ ــن مدیـ ــت: »مـ گفـ

ـــن  ـــرای همی ـــتند، ب ـــران داش ـــا ای ـــکاری ب ـــرای هم ـــادی ب ـــتیاق زی ـــت اش رشک

هـــم رشکت هـــای ایرانـــی و بلژیکـــی بـــه راحتـــی می تواننـــد همـــکاری 

ـــن  ـــف ای ـــت های مختل ـــمینارها و نشس ـــق س ـــند و از طری ـــته باش ـــی داش نزدیک

همکاری هـــا را گســـرتش دهنـــد. همیـــن حـــاال 50 نفـــر اندونزیایـــی بـــرای 

فعالیت هـــای زیـــر آبـــی تحـــت نظـــر مـــا آمـــوزش می بیننـــد، مـــا می توانیـــم 

همیـــن کار را در ایـــران هـــم انجـــام دهیـــم.«

بـــه گفتـــه دبیـــر کل پیانـــک، در حاشـــیه ایـــن هامیـــش گزارشـــی دربـــاره 

ـــت  ـــده اس ـــه ش ـــران ارائ ـــازی ای ـــهر س ـــر راه و ش ـــه وزی ـــی ب ـــای زیرآب فعالیت ه

ــا زمینـــه ای بـــرای همکاری هـــای مشـــرتک ایجـــاد شـــود.  تـ

لوییس ون شل 

بهبود رشایط سیاسی زمینه ساز همکاری های بیشرت  با ایران
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جلیل اسالمی با اشاره به بازگشت خطوط کشتیرانی )الیرنها( به بندرعباس گفت: 

»در طول تحریم به مرور حدود 25 تا 30 خط کشتیرانی بین املللی که در بندر عباس 

حضور داشتند، به دالیل مختلفی این بندر را ترک کردند.«

جلیل اسالمی درباره دلیل ترک همکاری این خطوط کشتیرانی با بندرعباس گفت: 

»از آنجایی که این خطوط کشتیرانی برندهای بزرگی بودند که به واسطه شبکه 

کشتیرانی بین املللی که داشتند، بخشی از تجارتشان با کشورهای تحریم کننده بود، 

ناخواسته ناچار شدند که همکاری شان را قطع کنند هرچند که بازار ایران، با توجه به 

موقعیت بنادر، بازار مطلوبی برایشان بود.«

به گفته او این خطوط کشتیرانی به دنبال فرصتی بودند تا دوباره به بندر شهید رجایی 

بازگردند و همکاری شان را با ایران آغاز کنند: »با توافق اولیه ای که در مذاکرات صورت 

گرفت، فضای تجاری کشور رونق بیشرتی پیدا کرد و در نتیجه حدود شش خط 

کشتیرانی فعالیت هایشان در بنادر ایران را دوباره رشوع کردند.«

جلیل اسالمی درباره زمینه سازی بنادر برای رشوع دوباره این همکاری با خطوط 

کشتیرانی بین املللی توضیح داد: »آنچه ما باید انجام می دادیم، آماده سازی ظرفیت 

بندر و طرح های توسعه ای است. برنامه ریزی ما بر این است که فاز دوم بندر شهید 

رجایی به زودی کامل شود و فاز سوم توسعه آغاز شود.«

جلیل اسالمی/ افزود: »در کنار توسعه بندر شهید رجایی، اکران ترمینال کانتیرنی بندر 

خرمشهر و نهایتاً بندر امام هم که جزء طرح های اخیر سازمان برای توسعه ترمینال های 

کانتیرنی است، در دست اقدام است.«

جلیل اسالمی با بیان این مطلب که اگر فضای اقتصادی اجازه بدهد، ظرفیت  بنادر 

ایران برای ترافیک ورودی پاسخگو خواهد بود، گفت: »همچنین برای طرح های 

توسعه در حدود 15 ماه تا دو سال آینده برنامه هایی داریم تا پس از برداشته شدن 

تحریم ها،  ظرفیت های جدیدی در بنادر  ایجاد شود تا بتوانیم پاسخگوی خطوط 

کشتیرانی بین املللی باشیم.«

او در پاسخ به این سؤال که برنامه سازمان بنادر برای رفع تبعیض در بنادر ایران 

چیست، گفت: »دریافت 10 درصد از کشتیرانی های خارجی، یک موضوع 

قدیمی است که در مقطعی از زمان به قانون تبدیل شد اما اگر قرار است اقتصاد 

ما در یک چارچوب بین املللی با الگوهای WTO و سایر جوامع مطرح شود، 

باید برای رفع این تبعیض ها اقدام کند تا امکان ارائه 

خدمات در رشاط برابر وجود داشته باشد.«

ــادر  ــض در بن ــع تبعی ــالمی رف ــل اس ــه جلی ــه گفت ب

ایــران یکــی از درخواســت های همیشــگی اســت 

کــه در مذاکرات و کمیســیون های مشــرتک از ســوی 

رشکت هــای بین املللــی مطــرح می شــود. 

جلیــل اســالمی در ادامــه گفــت: »حداقل این اســت 

ــه  ــی را ب ــن ده درصــد دریافت ــم ای کــه اگــر منی توانی

رسعــت حــذف کنیــم، بایــد از محــل برگشــت ایــن ده 

درصــد، بــرای توســعه زیربخش حمــل و نقــل دریایی 

و مخصوصــا تجهیــز بنــادر کــه پیشــانی ورودی ایــن 

تجــارت هســتند، اســتفاده شــود.«

پروژه های بدون مجوز در نوار ساحلی تخریب می شود

 منوچهر تاتینا 

مدیرکل بنادر و دریانوردی استان مازندران

مدیرکل بنادر و دریانوردی استان مازندران در حاشیه هامیش ICOPMAS گفت: 

»کمیته ساماندهی سواحل، به دستور مدیر عامل سازمان بنادر و به ریاست استاندار 

در استان مازندران تشکیل شده است.«

منوچهر تاتینا با اشاره به ساخت و سازهای غیرقانونی انجام شده در نوار ساحلی استان 

مازندران، از پیگیری این تخلفات خرب داد و گفت: »پس از تشکیل کمیته ساماندهی 

سواحل، مجموعه قوانینی را که در ارتباط با ساماندهی سواحل است به مدیران و 

مسئوالن ذیربط ارائه کرده ایم. در این کمیته استاندار و معاونان استاندار، رئیس 

دادگسرتی مازندران، دادستان استان، دادستان شهرستان ها، فرمانداری های 

شهرستان ها، شهرداری ها و بخشداری های نوار ساحلی حضور دارند تا هامهنگی 

بهرتی برای مدیریت سواحل صورت بگیرد.«

او با ترشیح اقدامات انجام شده در این کمیته، گفت: »متام تالش مان این بود که 

جلوی ساخت و سازهای بی رویه و بدون مجوز در نوار ساحلی را بگیریم. همچنین در 

بخش هایی که ساخت  و ساز بی رویه صورت گرفته است، بر اساس قانون با متخلفان 

برخورد کردیم و پروژه ها تخریب شد.«

تاتینا در ادامه گفت: »علیرغم هزینه های زیادی که برای ساخت و ساز این پروژه ها 

انجام شده بود، تا کنون بیش از پنج مورد از این پروژه های بدون مجوز را تخریب 

کردیم.«

به گفته مدیر کل بنادر و دریانوردی استان مازندران، یکی دیگر از رویکردهای کمیته 

ساماندهی سواحل، تشویق افراد و صاحبان پروژه ها برای دریافت مجوز است: »در این 

کمیته هم با متخلفان برخورد می کنیم و هم افراد را تشویق می کنیم تا برای ساخت 

 و ساز در نوار ساحلی مجوز دریافت کنند.«

منوچهر تاتینا افزود: »افرادی که در سواحل ساخت و سازهای غیرقانونی انجام 

می دهند، دسرتسی مردم به ساحل را از بین می برند و ساحل را به عنوان ملک شخصی 

خودشان به ترصف درمی آورند اما وقتی ما مجوز می دهیم جنبه عمومی پیدا می کند و 

دیگران هم می توانند از این طبیعت خدادادی بهره مند شوند.«

بر اساس توضیح مدیر کل بنادر و دریانوردی استان مازندران، پروژه های ساخت 

و ساز نوار ساحلی پیش از دریافت مجوز از این مرکز، ابتدا کارشناسی می شوند 

و مشاور انتخاب شده و به آنها معرفی می شود و پس از تأیید، موافقت اولیه صادر 

می شود؛ »متعاقب آن پس از آماده شدن فاز دوم طرح، 

موافقت اصولی برای ساخت و ساز آماده می شود.«

منوچهر تاتینا تأکید می کند که با اقدامات انجام 

شده، دیگر جایی برای انجام ساخت و سازهای 

خودرسانه در سواحل استان مازندران نخواهد بود: 

»بعد از تشکیل کمیته ساماندهی سواحل، استاندار 

مازندران این موارد را به صورت کتبی به متامی 

دستگاه های مرتبط ابالغ کرده است و بر همین 

اساس هم در بخش جلوگیری و پیشگیری از اقدامات 

خودرسانه و ساخت و سازهای بدون مجوز در نواحی 

ساحلی و هم برای تخریب پروژه هایی که ساخته شده 

بود، به نتایج خوبی دست پیدا کرده ایم.«

افرادی که در سواحل ساخت و سازهای 

غیرقانونی انجام می دهند، دسرتسی 

عمومـی به سـاحــل را از بیـن مـی بــرند 

و ساحـل را به عنـوان ملــک شـخصــی 

خودشان به ترصف درمی آورند اما وقتی 

ما مجوز می دهیم جنبه عـمومــی پــیدا 

می کند و دیگران هم می توانند از این 

طبیعت خدادادی بهره مند شوند.

جلیل اسالمی 

بازگشت شش خط کشتیرانی بین املللی به

بنـدر شهیـد رجـایـی

مدیر کل امور بندری سازمان بنادر و دریانوردی
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پروفســـورMagnus Larson در گفتگـــوی اختصاصـــی بـــا ماهنامـــه 

بنـــدر و دریـــا دربـــاره کیفیـــت برگـــزاری هامیـــش ICOPMAS گفـــت: »از 

ـــم .  ـــر قرارگرفت ـــت تأثی ـــت تح ـــاالی نشس ـــطح ب ـــده و س ـــه ش ـــای ارائ مقاله ه

ــوردار  ــی برخـ ــیار باالیـ ــک بسـ ــده از تکنیـ ــه شـ ــای ارائـ ــی از مقاله هـ خیلـ

ــجویان  ــوئد دانشـ ــن درسـ ــود. مـ ــی بـ ــیار عالـ ــا بسـ ــه  آنهـ ــد و ترجمـ بودنـ

ـــه  ـــت ب ـــی نشس ـــت عموم ـــل از وضعی ـــن دلی ـــه همی ـــیاری دارم ب ـــی بس ایران

ـــزی  ـــی برنامه ری ـــر اجرای ـــن از نظ ـــدم، همچنی ـــگفت زده ش ـــی ش ـــورت کل ص

ــردم.« ــاهده کـ ــازماندهی منســـجم مدیریـــت در نشســـت مشـ و سـ

اســـتاد دانشـــگاه ســـوئد بـــا تأکیـــد بـــر تـــوان علمـــی و اجرایـــی ایـــران در 

منطقـــه، گفـــت: »ICOPMAS در نـــوع خـــود یـــک کنفرانـــس عظیـــم در 

ـــود،  ـــا ش ـــط مهی ـــی رشای ـــر سیاس ـــی از نظ ـــم وقت ـــر می کن ـــود و فک ـــه ب منطق

ــد.« ــفر می کننـ ــران سـ ــه ایـ ــا بـ خیلی هـ

ـــران  ـــه گفـــت: »ای ـــران در منطق ـــت اســـرتاتژیک ای ـــاره موقعی ـــه درب او در ادام

در منطقـــه و خاورمیانـــه کشـــور شـــاخصی اســـت حتـــی ایرانی هایـــی کـــه 

ـــی  ــتند، وقت ـــری هسـ ــیار خوش فک ــان های بسـ ــتند، انسـ ــوئد هسـ در سـ

ـــد  ـــت داری ـــرای پیرشف ـــی ب ـــیل خوب ـــام پتانس ـــود، ش ـــته ش ـــا برداش تحریم ه

ـــر  ـــورهای دیگ ـــن در کش ـــد. م ـــو بزنی ـــه جل ـــورهای منطق ـــد از کش و می توانی

ـــد  ـــیل رش ـــورها پتانس ـــن کش ـــک از ای ـــچ  ی ـــا در هی ـــرده ام ام ـــه کار ک خاورمیان

ـــدم.« ـــران ندی ـــدازه ای ـــه ان ب

پروفســـورMagnus Larson دربـــاره تأثیـــر برداشـــته شـــدن تحریم هـــا 

بـــرای ایجـــاد روابـــط بهـــرت علمـــی و تجـــاری بـــا ســـوئد گفـــت: 

»وقتـــی رشایـــط جغرافیایـــی شـــام را تجزیـــه و تحلیـــل می کنـــم 

می توانـــم بگویـــم پـــس از رفـــع تحریم هـــا و تغییـــرات فضـــای سیاســـی 

رشایـــط بســـیار مناســـبی بـــرای پیرشفت هـــای 

ــد.« ــد شـ ــا خواهـ ــی مهیـ ــادی و سیاسـ اقتصـ

ـــاره  ـــش ICOPMAS درب ـــی هامی ـــخرنان علم س

متایـــل همـــکاری رشکت هـــای بین املللـــی 

بـــه همـــکاری بـــا ایـــران، گفـــت: »رشکت هـــای 

بســـیاری مشـــتاق بـــه همـــکاری بـــا ایـــران 

هســـتند و ایـــن بـــه دلیـــل تاریـــخ عظیـــم شـــام 

در خاورمیانـــه اســـت کـــه بـــرای همـــه مهـــم 

ــت.« اسـ

ــه  ــاره بـ ــا اشـ ــوئد بـ ــگاه سـ ــتاد دانشـ ــن اسـ ایـ

تجربـــه قبلـــی حضـــورش در ایـــران، گفـــت: 

ــت  ــیراز رشکـ ــس در شـ ــک کنفرانـ ــاًل در یـ »قبـ

ـــی روم،  ـــان م ـــه اصفه ـــم ب ـــردا ه ـــودم. ف ـــرده ب ک

ــدر  ــهر بنـ ــن دو شـ ــک از ایـ ــچ یـ ــفانه هیـ متأسـ

ــم  ــاًل منی توانـ ــل فعـ ــن دلیـ ــه همیـ ــد، بـ ندارنـ

ــر  ــا نظـ ــائل آنهـ ــران و مسـ ــادر ایـ ــه بنـ راجـــع بـ

بدهـــم.«

ICOPMAS یک کنفرانس عظیم در منطقه است

 Prof. Magnus Larson 

استاد دانشگاه LUND سوئد

ایرانیان در مهندسی صنایع دریایی به بلوغ رسیده اند

 Prof.Loan Nistor 

استاد دانشگاه اتاوا کانادا

تحریم ها همیشــگی نخواهد بود؛ این 

تحریم ها می آیند و می روند. اما کیفیت 

و توامنندی مردم ایران همچنان وجـود 

دارد. این چیزها منی تواند مردم را تغییر 

دهد. نــظر من این است که تحریـم ها 

هیچ کشوری را منیشکند؛ مگر اینکه آن 

کشور از رسمایه خوب مردمی برخوردار 

نباشد.

ایران دانشجویان مستعد و باهوشی 

دارد. هنگامی که تحریم ها برداشته 

شود، ماهنامه بندر و دریا هم می تواند 

انتقال دانش و تکنولوژی ایرانی را با 

رسعت بیشرتی انجام دهد.

ـــان در  ـــاط جه ـــر نق ـــادر دیگ ـــی از بن ـــه خیل ـــبت ب ـــران نس ـــادر ای ـــت بن »کیفی

ـــت.« ـــرتی اس ـــط به رشای

اســـتاد دانشـــگاه اتـــاوا کانـــادا در مصاحبـــه اختصاصـــی بـــا ماهنامـــه 

ـــا بیـــان ایـــن مطلـــب، گفـــت: »ایـــران منابـــع بســـیار غنـــی  ـــا، ب بنـــدر و دری

و زیـــادی دارد. عـــالوه بـــر ایـــن منابـــع طبیعـــی و ســـواحل، جمعیـــت 

ـــود  ـــرای بهب ـــا ب ـــه تنه ـــران ن ـــم ای ـــر می کن ـــن فک ـــیاری دارد و م ـــوان بس ج

بنـــادر بلکـــه در متـــام زمینه هـــا آمـــاده اســـت تـــا وضعیـــت عمومـــی را 

ـــد.« ـــا ده ارتق

ـــن  ـــازی در آیی ـــر راه و شهرس ـــای وزی ـــه صحبت ه ـــاره ب ـــا اش Loan Nistor  ب

گشـــایش هامیـــش ICOPMAS گفـــت: »چیـــزی کـــه امـــروز از وزیـــر راه و 

شهرســـازی ایـــران شـــنیدم برایـــم جالـــب بـــود؛ اینکـــه ایـــران در توســـعه 

ــه  ــا بـ ــت و ایرانی هـ ــه کار گرفته اسـ ــود را بـ ــعی خـ ــی سـ ــگ مهندسـ فرهنـ

بلـــوغ خوبـــی در ســـطوح مهندســـی دســـت پیـــدا کرده انـــد.«

ایـــن اســـتاد دانشـــگاه کانـــادا بـــا بیـــان ایـــن مطلـــب کـــه دانشـــجویان و 

ـــده  ـــناخته ش ـــود ش ـــته خ ـــه در کار و رش ـــادا دارد ک ـــادی در کان ـــکاران زی هم

ـــران  ـــی ای ـــت آمـــوزش عال ـــن اســـت کـــه وضعی هســـتند، گفـــت: »نظـــر مـــن ای

ــه دررشایـــط بهـــرتی اســـت.  ــورهای منطقـ ــا خیلـــی از کشـ ــه بـ در مقایسـ

دانشـــجویان ایرانـــی در خـــارج از کشـــور موفـــق هســـتند.«

ـــر توامننـــدی  ـــاره تأثیـــر تحریم هـــا ب ـــران، درب ـــر ظرفیـــت علمـــی ای ـــا تأکیـــد ب او ب

ـــن  ـــود؛ ای ـــد ب ـــگی نخواهن ـــا همیش ـــت: »تحریم ه ـــران، گف ـــادر ای ـــی بن عملیات

تحریم هـــا می آینـــد و می رونـــد. امـــا کیفیـــت و توامننـــدی مـــردم ایـــران 

همچنـــان وجـــود دارد. ایـــن چیزهـــا منی توانـــد مـــردم را تغییـــر دهـــد. نظـــر 

ـــه آن  ـــر اینک ـــکند؛ مگ ـــوری را منی ش ـــچ کش ـــا هی ـــه تحریم ه ـــت ک ـــن اس ـــن ای م

کشـــور از رسمایـــه خـــوب مردمـــی برخـــوردار نباشـــد.«

پروفســـورLoan Nistor  افـــزود: »کشـــورهایی 

هســـتند کـــه خیلـــی کارهـــا را خارجی هـــا برایشـــان 

انجـــام می دهنـــد، امـــا شـــام خودتـــان قـــادر بـــه 

انجـــام خواســـته های خـــود هســـتید. وقتـــی کـــه 

ــن  ــم مـ ــاب می کردیـ ــراد را انتخـ ــگاه افـ در دانشـ

و همکارانـــم ســـعی می کردیـــم ایرانی هـــا را 

انتخـــاب کنیـــم. شـــام همـــه چیـــز داریـــد؛ تنهـــا 

ـــت  ـــن اس ـــد ای ـــم دارن ـــران ک ـــردم ای ـــه م ـــزی ک چی

ـــد  ـــرار کنن ـــاط برق ـــرون ارتب ـــای بی ـــا دنی ـــد ب ـــه بای ک

ــرد  ــه فـ ــرص بـ ــط منحـ ــن رشایـ ــران از ایـ ــا دیگـ تـ

واقعـــی ایـــران مطلـــع شـــوند.«

 ICOPMAS ــش ــی هامیـ ــامن کانادایـ ــن مهـ ایـ

دربـــاره کیفیـــت برگـــزاری هامیـــش، گفـــت: 

»نشســـت در ســـطح بســـیار خوبـــی برگـــزار شـــد. 

امیـــدوارم رشایطـــی مهیـــا شـــود کـــه تبـــادل 

ایده هـــا بـــه ارتقـــاء کیفـــی صنعـــت دریایـــی 

ایـــران بینجامـــد.«
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ـــا  ـــوردی در گفتگـــوی اختصاصـــی ب ـــادر و دریان ـــاق فکـــر ســـازمان بن عضـــو ات

ـــایی  ـــد بازگش ـــوان کلی ـــه عن ـــد ب ـــن بای ـــت: »آپری ـــا گف ـــدر و دری ـــه بن ماهنام

ــد از  ــه بعـ ــد کـ ــرد، هرچنـ ــرار بگیـ ــه قـ ــورد توجـ ــور مـ ــل کشـ ــل و نقـ حمـ

گذشـــت 18 ســـال هنـــوز مشـــکالت آن برطـــرف نشـــده اســـت.«

ـــا  ـــش ICOPMAS 2014 ب ـــزاری هامی ـــیه برگ ـــیف الهی، در حاش ـــزاد س به

ـــن  ـــه آپری ـــهیدرجایی ب ـــدر ش ـــه از بن ـــاری ک ـــت: »قط ـــب گف ـــن مطل ـــان ای بی

ـــی  ـــچ امکانات ـــا هی ـــود، ام ـــری ش ـــه و  بارگی ـــت تخلی ـــه رسع ـــد ب ـــی رود، بای م

ـــدارد.« ـــود ن ـــن کار وج ـــرای ای ب

مشـــاور رشکـــت راه آهـــن جمهـــوری اســـالمی ایـــران بـــرای فعـــال کـــردن 

ایســـتگاه آپریـــن و تبدیـــل آن بـــه بنـــدر خشـــک، افـــزود: »فاصلـــه بنـــدر 

ــا  ــت، قطارهـ ــرت اسـ ــدود 1200 کیلومـ ــن در حـ ــا آپریـ ــی تـ ــهید رجایـ شـ

ایـــن فاصلـــه را در ظـــرف مـــدت 45 ســـاعت یعنـــی کمـــرت از دو روز طـــی 

می کننـــد، در آپریـــن امکاناتـــی وجـــود نـــدارد، بـــرای همیـــن قطـــار 

بایـــد بـــه ایســـتگاه شـــهریار منتقـــل شـــود. آپریـــن تـــا شـــهریار، تنهـــا 21 

ـــور  ـــه ط ـــدک 5 روز ب ـــه ان ـــن فاصل ـــفانه همی ـــا متأس ـــه دارد ام ـــرت فاصل کیلوم

مـــد.« نجا می ا

ـــای  ـــن، انته ـــت: » آپری ـــن، گف ـــت آپری ـــاء وضعی ـــر رضورت ارتق ـــد ب ـــا تأکی او ب

خطـــی اســـت کـــه از نقـــاط مختلـــف کشـــور می آیـــد، بـــه نزدیکـــی تهـــران 

ــز  ــک و مراکـ ــور نزدیـ ــز کشـ ــات مرکـ ــه کارخانجـ ــه بـ ــی کـ ــد. محلـ می آیـ

جمعیتـــی کشـــور بـــا حداقـــل 20-25 میلیـــون نفـــر اســـت.«

ــران  ــت از تهـ ــا وانـ ــه بـ ــاژی کـ ــط کاالی گروپـ ــیف الهی فقـ ــه سـ ــه گفتـ بـ

ــن در  ــون ُتـ ــدود 9 میلیـ ــود حـ ــل می شـ ــپس منتقـ ــده و سـ ــع آوری شـ جمـ

ســـال اســـت: »کســـی بـــاور منی کنـــد، کاالیـــی کـــه بـــا وانـــت از تهـــران 

ـــه  ـــد ب ـــد. بای ـــته باش ـــم را داش ـــن حج ـــود ای ـــل می ش ـــود و منتق ـــع می ش جم

ایـــن مـــوارد توجـــه کنیـــم و بـــرای آن برنامه ریـــزی داشـــته باشـــیم، چـــون 

ــود.« ــاماندهی شـ ــامانه ریلـــی سـ ــا سـ ــد بـ می توانـ

عضـــو اتـــاق فکـــر ســـازمان بنـــادر و دریانـــوردی دربـــاره وضعیـــت خطـــوط 

ریلـــی بنـــدر شـــهیدرجایی گفـــت: »فعـــال کـــردن خطـــوط ریلـــی بنـــدر 

شـــهید رجایـــی رصفـــه اقتصـــادی نـــدارد.«

او بـــا بیـــان ایـــن مطلـــب، افـــزود: »بعـــد از جـــاده اصلـــی بنـــدر، در گیـــت 

ـــه  ـــا ب ـــی را م ـــد. اول ـــاخته ش ـــری س ـــی کانتی ـــال ریل ـــدر، دو ترمین ـــی بن قدیم

عنـــوان کانشـــیپ ســـاختیم و دومـــی را بـــه صـــورت 50-50 و مشـــارکتی 

بـــا تایـــد واتـــر ســـاخته شـــد. ایـــن خـــط حـــدود یـــک کیلومـــرت طـــول دارد 

و 10 خـــط در آن فعـــال هســـتند. ترمینـــال نفتـــی هـــم در حـــال ســـاخته 

شـــدن اســـت.«

بـــه گفتـــه ســـیف الهـــی مشـــکل اساســـی ایـــن اســـت کـــه بنـــدر شـــهید 

ـــتفاده  ـــه از اس ـــی دارد ک ـــی داخل ـــط ریل ـــرت  خ ـــش از 300 کیلوم ـــی بی رجای

ـــار  ـــه قط ـــت ک ـــاده اس ـــاق افت ـــل اتف ـــن دلی ـــه ای ـــوع ب ـــن موض ـــود: »ای منی ش

ـــاز  ـــز نی ـــک چی ـــه ی ـــا ب ـــا م ـــت ام ـــتاده اس ـــتی ایس ـــت، کش ـــدر هس ـــت، بن هس

ـــاز  ـــر زون نی ـــک باف ـــه ی ـــی ب ـــد. یعن ـــل کن ـــم وص ـــه ه ـــن دو را ب ـــه ای ـــت ک اس

آپرین، کلید بازگشایی حمل و نقل کشور است

 بهزاد سیف الهی 

عضو اتاق فکر سازمان بنادر و دریانوردی

ـــش  ـــه هامی ـــا ب ـــره ایتالی ـــگاه رومات ـــه از دانش ـــور Leopoldo Franco ک پروفس

ICOPMAS آمـــده بـــود، در گفتگـــوی اختصاصـــی بـــا ماهنامـــه بنـــدر و 

ــی  ــت علمـ ــت: »نشسـ ــش گفـ ــن هامیـ ــزاری ایـ ــت برگـ ــاره کیفیـ ــا دربـ دریـ

بســـیار خوبـــی اســـت کـــه در ســـطح عالـــی برگـــزار شـــده اســـت. مقاله هـــا و 

ــد.« ــمند بودنـ ــی و ارزشـ ــیار علمـ ــز بسـ ــده نیـ ــه شـ ــخرنانی های ارائـ سـ

او بـــا اشـــاره بـــه رابطـــه خـــوب ایـــران و ایتالیـــا در زمینـــه مســـائل علمـــی و 

همکاری هـــای بین املللـــی گفـــت: »ایتالیـــا روابـــط خوبـــی بـــا ایـــران دارد. 

ـــرتی  ـــته  بیش ـــای شایس ـــا همکاری ه ـــود ت ـــل ش ـــی حاص ـــم رشایط ـــا امیدواری م

باهـــم داشـــته باشـــیم.«

پروفســـور Leopoldo Franco بـــا ابـــراز امیـــدواری نســـبت بـــه رفـــع 

تحریم هـــای بین املللـــی، تأکیـــد کـــرد: »امیدواریـــم تغییـــرات خوبـــی 

ـــم و ایـــن  ـــرواز داری ـــران پ ـــه ای ـــه ب ـــه صـــورت روزان حاصـــل شـــود. مـــا هنـــوز هـــم ب

نشـــان دهنده روابـــط خـــوب بیـــن دو کشـــور اســـت.«

اســـتاد دانشـــگاه رم ایتالیـــا در پاســـخ بـــه ایـــن ســـؤال کـــه برگـــزاری 

هامیش هـــای این چنیـــن چـــه تأثیـــری در ارتقـــاء صنعـــت دریایـــی ایـــران و 

ـــی در دو  ـــات بســـیار خوب ـــًا اطالع ـــح داد: »قطع ـــه خواهـــد داشـــت، توضی منطق

ـــر  ـــا مؤث ـــوزه دری ـــی در ح ـــر آموزش ـــه از نظ ـــت ک ـــده اس ـــدل ش ـــته رد وب روز گذش

خواهـــد بـــود.«

بـــه گفتـــه او ماهنامـــه بنـــدر و دریـــا می توانـــد در انتقـــال تکنولـــوژی و 

دانـــش ایـــران مؤثـــر واقـــع شـــود: »ایـــران دانشـــجویان مســـتعد و باهوشـــی 

دارد. هنگامـــی کـــه تحریم هـــا برداشـــته شـــود، ماهنامـــه بنـــدر و دریـــا هـــم 

ـــام  ـــرتی انج ـــت بیش ـــا رسع ـــی را ب ـــوژی ایران ـــش و تکنول ـــال دان ـــد انتق می توان

ــد.« دهـ

ICOPMAS یک برنامه علمی ارزشمند بود

 Prof.Leopoldo Franco   

از دانشگاه روماتره ایتالیا
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ـــده و وارد  ـــه ش ـــن تخلی ـــن واگ ـــد، واگ ـــه می آی ـــار ک ـــه قط ـــی ک ـــا وقت ـــم ت داری

ـــود دارد.« ـــأ وج ـــن خ ـــارض ای ـــال ح ـــا در ح ـــس. ام ـــود و بالعک ـــتی ش کش

بـــه گفتـــه او در حـــال حـــارض یـــک کانتیـــرن در شـــامل غربـــی بنـــدر 

شـــهیدرجایی ایجـــاد شـــده اســـت؛ درســـت پشـــت دیـــوار بنـــدر و در 

داخـــل منطقـــه ویـــژه شـــانتینگ یـــارد راه آهـــن کـــه توســـط بنـــدر اجـــاره 

ــرای  ــال حـــارض بـ ــود. در حـ ــه شـ ــه تخلیـ ــای فلـ ــا واگن هـ شـــده اســـت تـ

ـــی  ـــم کاف ـــا بازه ـــت ام ـــده اس ـــاد ش ـــات ایج ـــرنی امکان ـــی و کانتی ـــه، نفت فل

نیســـت.«

مشـــاور رشکـــت راه آهـــن جمهـــوری اســـالمی ایـــران، در پاســـخ بـــه ایـــن 

ســـؤال کـــه انتظـــار می رونـــد ایـــن حـــوزه فعال تـــر عمـــل کنـــد، توضیـــح 

داد: »اول اینکـــه ظـــرف دو ســـال در حـــدود 50 درصـــد کاهـــش کانتیـــرن 

داشـــته ایم، دیگـــر اینکـــه مســـیر پشـــته مـــورد نیـــاز اســـت. ایـــن شـــاتل 

ـــاتل  ـــای ش ـــن، قطاره ـــد. االن راه آه ـــتی کار کن ـــتگاه های پش ـــا ایس ـــد ب بای

ـــر  ـــار ه ـــا دو قط ـــد. ام ـــد و می آین ـــار می رون ـــت، روزی دو قط ـــته اس را گذاش

ــود 200TEU و  ــًا می شـ ــه مجموعـ ــد کـ ــا می کننـ ــدام 100TEU جابجـ کـ

ـــادی  ـــه زی ـــا آن میـــزان آرمانـــی مـــا کـــه TEU 1000 اســـت، فاصل ایـــن رقـــم ب

ـــود  ـــری ش ـــه و بارگی ـــد تخلی ـــی رود بای ـــن م ـــه آپری ـــه ب ـــاری ک ـــون قط دارد. چ

ـــدارد.« ـــود ن ـــی وج ـــا امکانات ام

ــل  ــاط ریـ ــرای ارتبـ ــدی بـ ــرا پیونـ ــه چـ ــاد کـ ــن انتقـ ــه ایـ ــش بـ او در واکنـ

ــن  ــت: »ایـ ــدارد، گفـ ــود نـ ــی وجـ ــی ریلـ ــوط اصلـ ــا خطـ ــدر بـ ــی بنـ داخلـ

ــتفاده از آن  ــا اسـ ــده اســـت امـ ــذاری شـ ــدارم. ریل گـ ــول نـ صحبـــت را قبـ

ـــا 200  ـــول 100 ی ـــه ط ـــی ب ـــط ریل ـــک خ ـــد ی ـــدارد. بای ـــادی ن ـــه اقتص رصف

ـــن 100  ـــن روی ای ـــا 5 واگ ـــه 8 ت ـــارض روزان ـــال ح ـــود. در ح ـــیده ش ـــرت کش م

ــود  ــی شـ ــو پیش بینـ ــک لوکوموتیـ ــد یـ ــد بایـ ــد و بعـ ــت می کنـ ــرت حرکـ مـ

ـــال  ـــن اص ـــا ای ـــد. ام ـــا کنی ـــد و جابج ـــل کنی ـــه آن وص ـــا را ب ـــن واگن ه ـــه ای ک

ــت.« ــی نیسـ منطقـ

ســـیف الهی افـــزود: »وقتـــی قـــرار اســـت یـــک ترمینـــال بـــه قطـــار جـــواب 

ـــام  ـــه ش ـــت ک ـــن اس ـــل ای ـــد. مث ـــته باش ـــژه ای داش ـــط وی ـــد رشای ـــد، بای بده

ــکله های  ــاال اسـ ــا حـ ــم امـ ــی داریـ ــزار تنـ ــتی 100 هـ ــک کشـ ــد یـ بگوییـ

ــن  ــا ایـ ــی! امـ ــتی های 100تنـ ــم در کشـ ــم، آن را می ریزیـ ــک داریـ کوچـ

ـــتی  ـــد کش ـــه بتوانی ـــد ک ـــت کنی ـــکله ای درس ـــد اس ـــام بای ـــت، ش ـــح نیس صحی

بـــزرگ را پذیـــرش کنیـــد.«

ــرای  ــت: »بـ ــه گفـ ــالمی در ادامـ ــوری اسـ ــن جمهـ ــت راه آهـ ــاور رشکـ مشـ

آمـــدن یـــک قطـــار کـــه 100-150 واگـــن توزیـــع بـــار پخـــش دارد، بایـــد 

توجیـــه داشـــته باشـــید. ترمینـــال هـــزار کیلومـــرت طـــول دارد، 10 واگـــن 

را می خواهنـــد نگـــه دارنـــد امـــا اگـــر بخواهیـــد 5 واگـــن بـــه ایـــن بدهیـــد 

ــل  ــدر را مختـ ــام بنـ ــا، متـ ــردن اینهـ ــع کـ ــر، جمـ ــی دیگـ ــه یکـ ــن بـ 5 واگـ

می کنـــد. مشـــکل ایجـــاد شـــانتینگ یاردهـــای اســـکله اســـت کـــه در 

جنـــب آن انبـــار هـــم وجـــود داشـــته باشـــد.«

بازار ایران اشباع شده است/ نگاه ما بین املللی است

 فرهاد فالحی 

مدیر عامل رشکت صنعتی و خدمات مهندسی ایران

ـــوی  ـــران در گفتگ ـــی ای ـــات مهندس ـــی و خدم ـــت صنعت ـــل رشک ـــر عام مدی

ـــه  ـــرد ایـــن ماهنام ـــاره عملگ ـــا، درب ـــدر و دری ـــه بن ـــا ماهنام ـــی ب اختصاص

گفـــت: »از زمانـــی کـــه وارد سیســـتم دریایـــی شـــدم، یعنـــی در حـــدود 

ــان  ــدم. در آن  زمـ ــنا شـ ــا آشـ ــدر و دریـ ــه بنـ ــال پیـــش ماهنامـ ــی سـ سـ

ـــکل  ـــوزه ش ـــن ح ـــن در ای ـــه وزی ـــک ماهنام ـــه ی ـــودم ک ـــحال ب ـــیار خوش بس

گرفتـــه اســـت کـــه مســـائل دریایـــی را مطـــرح می کنـــد.«

ـــا  ـــدر و دری ـــه بن ـــته ماهنام ـــت پیوس ـــادآوری فعالی ـــا ی ـــه ب ـــی در ادام فالح

ــال  ــی سـ ــن از سـ ــندی مـ ــن خرسـ ــت: »ایـ ــال ها گفـ ــن سـ ــول ایـ در طـ

قبـــل ادامـــه دارد. هنـــوز هـــم از عملکـــرد تخصصـــی ایـــن ماهنامـــه 

ـــی  ـــکاف اطالعات ـــک ش ـــدا ی ـــا در ابت ـــدر و دری ـــوزه بن ـــتم. در ح ـــی هس راض

ـــرده  ـــرف ک ـــی از آن را برط ـــا بخش ـــدر و دری ـــه بن ـــه ماهنام ـــت ک ـــود داش وج

اســـت.«

ــرای  ــی بـ ــط تریبون هایـ ــته فقـ ــه در گذشـ ــب کـ ــن مطلـ ــان ایـ ــا بیـ او بـ

ــن  ــم در ایـ ــی هـ ــه خیلـ ــت کـ ــود داشـ ــاص وجـ ــای خـ ــی رشکت هـ برخـ

ــوردی و  ــادر و دریانـ ــازمان بنـ ــت: »سـ ــتند، گفـ ــص نداشـ ــه تخصـ زمینـ

رشکت هـــای فعـــال در ایـــن حـــوزه بـــه یـــک ماهنامـــه تخصصـــی نیـــاز 

داشـــتند.«

ـــی  ـــا ارزیاب ـــران ب ـــی ای ـــات مهندس ـــی و خدم ـــت صنعت ـــل رشک ـــر عام مدی

ـــرد:  ـــد ک ـــا، تأکی ـــدر و دری ـــه بن ـــده در ماهنام ـــرش ش ـــات منت ـــت اطالع صح

»مـــا در بســـیاری از حوزه هـــای مربـــوط بـــه دریـــا، هیـــچ آمـــار دقیقـــی 

ــار  ــه آمـ ــم کـ ــت می کنیـ ــازمان ها درخواسـ ــت از سـ ــی وقـ ــم. یعنـ نداریـ

ـــه  ـــن ماهنام ـــای ای ـــا آماره ـــدارد، ام ـــود ن ـــاری وج ـــد آم ـــد، می گوین بدهن

ـــر  ـــع در نظ ـــوان مرج ـــه عن ـــا ب ـــرای م ـــت و ب ـــک اس ـــت نزدی ـــه واقعی ـــیار ب بس

گرفتـــه می شـــود.«

او در ادامـــه گفـــت: »کارهای مـــان را بـــر اســـاس آمارهایـــی انجـــام 

ـــای  ـــد. آماره ـــا درج کرده ای ـــدر و دری ـــه بن ـــام در ماهنام ـــه ش ـــم ک می دهی

منتـــرش شـــده در ایـــن ماهنامـــه جامـــع و قابـــل اتـــکا اســـت. آمارهـــای 

ترانزیـــت، دریایـــی، ریلـــی و جـــاده ای و ... همـــه درســـت اســـت.«

ایـــن متخصـــص حـــوزه بنـــادر و دریانـــوردی کـــه حـــاال در بخـــش 

ــت:  ــی اش گفـ ــوزه کاری فعلـ ــاره حـ ــد، دربـ ــت می کنـ ــی فعالیـ خصوصـ

»در حـــال حـــارض رشکتـــی راه انـــدازی کرده ایـــم کـــه در حـــوزه ایمنـــی 

شـــناورها فعالیـــت می کنـــد.«

ـــا روز  ـــه اینکـــه دومیـــن روز هامیـــش ICOPMAS مصـــادف ب ـــا اشـــاره ب او ب

تولـــد یک ســـالگی رشکـــت صنعتـــی و خدمـــات مهندســـی ایـــران اســـت 

گفـــت: »رشکـــت مـــا دارای بســـیاری از تأییدیه هـــا و گواهینامه هـــای 

بین املللـــی اســـت کـــه رشکت هـــای محـــدودی در منطقـــه موفـــق بـــه 

 ،HSE ،کســـب آنهـــا شـــده اند. مـــا در متامـــی زمینه هـــای ایمنـــی، ایـــزو

مبـــارزه بـــا آلودگـــی دریـــا، اطفـــاء حریـــق و ... فعالیـــت می کنیـــم.«

بـــه گفتـــه مدیـــر عامـــل رشکـــت صنعتـــی و خدمـــات مهندســـی ایـــران ، 

فعالیت هـــای ایـــن رشکـــت محـــدود بـــه ایـــران نیســـت و بـــه زودی 

شـــعبه هایی از ایـــن رشکـــت در خاورمیانـــه افتتـــاح خواهنـــد شـــد: 

»رشکـــت مـــا، شـــعبه های زیـــادی در رسارس ایـــران دارد، نیروهـــای 

ـــان را  ـــوزه کاری ش ـــا ح ـــط ب ـــای مرتب ـــی دوره ه ـــه متام ـــم ک ـــدی داری کارآم

گذرانده انـــد و می توانـــم بگویـــم بیـــش از 99 درصـــد خدمـــات مربـــوط 

ـــی  ـــای خصوص ـــادر و رشکت ه ـــازمان بن ـــرای س ـــزو و... را ب ـــی، ای ـــه ایمن ب

انجـــام می دهیـــم.«

او دربـــاره صـــدور خدمات شـــان بـــه کشـــورهای دیگـــر گفـــت: در حـــال 

ــی  ــا در پـ ــم امـ ــات می دهیـ ــم خدمـ ــه هـ ــورهای منطقـ ــه کشـ ــارض بـ حـ

گســـرتش فعالیت هایـــامن هســـتیم.

ـــم  ـــس می دهی ـــتان رسوی ـــی ترکمنس ـــکوهای نفت ـــال در س ـــوان مث ـــه عن ب

و کارمـــان شـــناخته شـــده اســـت. در راســـتای گســـرتش فعالیت هـــای 

رشکـــت بـــه زودی شـــعبه ای در عـــامن افتتـــاح خواهیـــم کـــرد.«

فالحـــی افـــزود: »بـــازار ایـــران در ایـــن زمینـــه اشـــباع شـــده اســـت. مـــا 

ــورهای  ــزی از کشـ ــه چیـ ــم کـ ــت و می دانیـ ــی اسـ ــامن بین املللـ نگاهـ

دیگـــر کـــم نداریـــم. بـــرای همیـــن هـــم بـــه تعامـــل بـــا خـــارج از مرزهـــا 

فکـــر می کنیـــم.« 
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به اعتقــاد شــام، پژوهش و تحقیــق در تثبیــت جایگاه 

حاکمیتی سازمان بنادر و دریانوردی، چه تاثیری دارد؟ 

هنگامی که از حاکمیت ســخن می گوییم به طور ویژه بر مرجع حاکمیتی امور 

دریایی، بندری و کشــتیرانی تأکید می کنیم؛ باید بدانیــم که حاکمیت بدون 

توجه بــه موضوعات علمی اصاًل معنــا ندارد. این دو نقــش از هم قابل تفکیک 

نیستند؛ سازمان بنادر و دریانوردی یک نقش حاکمیتی دارد و یک نقش علمی. 

برای تحقق نقش مرجعیت علمی باید پژوهش ها در راســتای همه موضوعاتی 

که به بندر دریا و کشتیرانی مرتبط اســت، در درون سازمان انجام شود و نهایتًا 

خروجی های این پژوهش هاست که از جایگاه حاکمیتی سازمان برای ذی نفعان 

کشوری منترش می شود.

سازمان بنادر و دریانوردی چقدر به مقوله تحقیق و پژوش 

بها می دهد؟
قاعدتًا هر ســازمانی به پژوهش و تحقیق نیازمند اســت. حذف پژوهش از یک 

سازمان مانند این اســت که بگوییم می خواهیم بیامرستانی بسازیم اما پزشک 

مدیرکل مرکز بررسی ها و مطالعات راهربدی سازمان بنادر و دریانوردی:

نیاز به علـم در اقتصـاد کاالیی ایران نهادیـنه نشده است

متخصص نداریم، یا پزشــک متخصص داریم اما فضایی برای اســتفاده از این 

تخصص وجود ندارد. این دو الزم و ملزوم یکدیگرند. 

یعنی مرجع حاکمیت قانونی با مرجعیت علمی در کنار هم معنا پیدا می کنند. 

ما منی توانیم یک قسمت را کمرنگ کنیم یا نادیده بگیریم. اگر این اتفاق بیفتد 

به معنی بی توجهی ما به روالی است که در دنیا وجود دارد. همچنین بی توجهی 

به اتفاقات و تحوالتی که می تواند برای حوزه بندر و دریا مثبت باشد یا به عنوان 

تهدیدی مد نظر قرار بگیرد. نتیجه چه می شود؟ اینکه کاری را رشوع می کنیم، 

منابــع را تخصیص می دهیم اما ایــن تخصیص منابع الزامــًا منی تواند بهینه و 

کارآمد باشــد. کار کردن بدون تحقیــق و پژوهش، در این بازاری که به شــدت 

رقابتی است، هیچ معنایی ندارد.

با توجه به همین تعریف و رویکردی که به نقش پژوهش و 

تحقیق در ســازمان دارید، پژوهــش چقدر در ســازمان بنادر و 

دریانوردی نهادینه شده است؟
به نظرم سازمان در این زمینه تالش زیادی کرده است؛ کارهای خیلی خوبی هم 

انجام داده است. تقریبًا می شود گفت که سازمان هم نقش مرجعیتی خودش را 

ــا  ــران کشــوری ب ــه اعتقــاد او ای ــوردی اســت. ب ــادر و دریان ــرکل مرکــز بررســی ها و مطالعــات راهــربدی ســازمان بن محمــد علــی حســن زاده، مدی

اقتصــاد کاالیــی اســت کــه هنــوز نیــاز بــه علــم، پژوهــش و دانش انــدوزی در آن نهادینــه نشــده اســت. بــا ایــن حــال بــه اعتقــاد او در چنــد ســال 

گذشــته، تصویــب و ابــالغ برنامه هایــی همچــون ســند نقشــه جامــع علمــی کشــور نشــان می دهــد کــه سیاســتگذاران کالن کشــور بــه ایــن مهــم 

پــی برده انــد و حــاال زمــان آن رســیده اســت کــه ایــن تفکــر در نهادهــای اجرایــی کشــور هــم جــاری شــود تــا ایــران بــه جایــگاه علمــی خــود در ســطح 

منطقــه و جهــان نزدیکــرت شــود. بــه گفتــه او ســازمان بنــادر و دریانــوردی هــم بــه ســهم خــود در یــک ســال گذشــته برنامه هایــی را بــرای تحقــق ســند جامــع علمــی 

کشــور انجــام داده اســت؛ از راه انــدازی پایــگاه اســتنادی SID بــرای منایه ســازی پژوهش هــا گرفتــه تــا دریافــت مجــوز انتشــار نخســتین ژورنــال دو زبانــه تخصصــی 

ــی  ــای علم ــا و برنامه ه ــت از هامیش ه ــی، حامی ــای درس ــا در کتاب ه ــادر و دری ــا بن ــط ب ــوای مرتب ــه محت ــرای ارائ ــزی ب ــل، برنامه ری ــل و نق ــت حم ــوزه صنع در ح

دانشگاه ها و مراکز تحقیقات.
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حفظ کرده و هم در زمینه تحقیق و پژوهش فعالیت داشته است. هرچند در هر 

زمینه ای از پژوهش هم که کمرنگ عمل کرده اســت، بخش های دیگر سازمان 

ورود کرده  و فعالیت کرده اند. مثاًل اگر در سازمان دقت کنید، کتاب هایی را که 

در قالب کتب بنادر منترش شده یا روابط عمومی سازمان یا بخش های تخصصی 

سازمان فعالیت هایی انجام داده اند که همه نشان دهنده همین اهمیت است.

با ابالغ نقشه جامع علمی کشور که در حال حارض عالی ترین سند علمی همه 

دستگاه های اجرایی کشور اســت، برخی نقش های موجود پررنگ تر می شود 

و همچنین نقش های جدیدی برای ســازمان تعریف شده اســت که ما درمرکز 

بررسی ها این نقش ها و تکالیف را احصا کرده ایم.

فعالیتی که سازمان از جایگاه حاکمیتی خود می تواند انجام دهد، برای اینکه 

بتواند نقش مرجعیت علمی خودش را در بحث های بندری، دریایی و کشتیرانی 

داشته باشــد، مشــخص شــده و کار را در این زمینه ها آغاز کرده ایم. این کار با 

هامهنگی همه بخش های ســازمان بنادر انجام شده است و حاال خوشبختانه 

فکر می کنم کاماًل مشــخص اســت که چه کارهایی را باید انجام دهیم؛ در چه 

زمینه هایی خیلی خوب بوده ایم و در چه زمینه هایی باید بیشــرت ورود کنیم و از 

تخصص درون سازمانی و برون سازمانی استفاده کنیم.

پس از ابالغ نقشه جامع علمی کشور، نقشه راه مشخص 

شده اســت و همه دســتگاههای اجرایــی درک مشــخصی از 

فعالیت هایی که باید انجام دهند، پیدا کرده اند. این نقشه در کنار 

تالش های ســازمان بنادر و دریانوردی به نتیه خاصی رســیده 

است؟ 
بحث های علمی معمواًل به رسعت جواب منی دهند؛ کارهای علمی و پژوهشی 

زمان بر هستند و اثرات آنها به رسعت به چشم منی آید. مثل کاشت یک محصول 

است، باید مدت ها بسرتسازی کنید، آبیاری کنید، نهالی بکارید، از آن مراقبت 

کنید، تا به مثر برسد. بحث های علمی هم اینطور است، بحث هایی است که از 

نظر من در کوتاه مدت یعنی در طول دو تا ســه سال نباید منتظر جواب باشیم. 

ما االن در مرحله بسرت ســازی هســتیم، کار را رشوع کرده ایــم و در موضوعات 

مختلف مرتبط با سازمان ورود کرده ایم، با وزارتخانه های مختلف تعامل داریم، 

تفاهم نامه هایی با دانشــگاه های مختلف منعقد کرده ایــم و بازنگری در برخی 

فرآیندهای سازمان را هم آغاز کرده ایم. 

مهندسان مشاور و دانشگاهیان از سازمان جدا نیستند

با توجه به سؤال نخست، برایامن بگویید که رشکت های 

مهندسان مشاور و پژوهشــگران بخش خصوصی هم در حوزه 

پژوهش و تحقیق، جایگاه یا همکاری خاصی با سازمان بنادر و 

دریانوردی دارند؟
قطعًا همین طور اســت. دانشــی که ما از آن اســم می بریــم و می گوییم که در 

سازمان نیســت، از طریق همین گروه ها تأمین می شــود. ما قطعًا در بیرون از 

سازمان افرادی را داریم که در دانشــگاه ها یا رشکت های مهندسان مشاور کار 

می کنند و توانســته اند در زمینه های خاصی جایگاه علمی معتربی به دســت 

بیاورند. در نقشــه جامع علمی کشور هم به پژوهشــگران و رشکت های دانش 

بنیان پرداخته شده است. 

اینطور که به نظر می رســد در حال 

حارض، نقشه جامع علمی کشور، در حوزه 

پژوهــش و تحقیق محور و معیار ســازمان 

بنادر و دریانوردی است؛ برای تحقق اهداف 

این نقشــه جامع علمی چه نقش هایی بر 

عهده سازمان گذاشته شده است؟
برای پاســخ به این ســؤال، نخســت باید بدانیم که 

نقشه جامع علمی کشور چیست؟ بزرگان کشور سند 

چشم اندازی را برای این کشور نوشتند، که »سند چشم انداز 1404« نام گرفت؛ 

این سند افق هایی را برای کشور ترسیم کرد که قرار است کشور در سال 1404 

به آن برسد. برای به مثر نشسن این چشم انداز نیاز بود که یک نقشه راه ترسیم 

شود، این نقشه راه هامن سند جامع علمی کشور است. 

در این نقشــه جامع علمی کشور، شاخص ها تعریف شــده است، اعداد و ارقام 

مشخص است و به همه وزارتخانه ها و نهادهای دولتی ابالغ شده است که رشوع 

به کار کنند. سازمان بنادر و دریانوردی هم به عنوان متولی امور بندری، دریایی 

و کشتیرانی کشور ملزم به اجرای این سند است. 

بخش عمده ای از تجارت کشــور از طریق دریا صورت می گیرد، صادرکنندگان 

کشــور کاالهایشــان را از طریق بنــادر صادر می کننــد، واردکننــدگان عمده 

کاالهای شــان را از طریق بنادر وارد می کنند و این نشــان می دهد که سازمان 

بنادر هم در بخش های مختلفی از نقشه جامع علمی کشور باید نقش مثبت و 

سازنده ای داشته باشد چراکه به عنوان یک سازمان دولتی با تأثیرگذاری بسیار 

زیادی در اقتصاد کل کشور فعالیت می کند.

نخستین نرشیه تخصصی صنعت حمل و نقل دریایی اجازه انتشار گرفت

ســازمان بنــادر و دریانــوری در یک ســال گذشــته چه 

دستاوردهایی در حوزه بنادر و دریانوردی داشته است؟
به استناد هامن نقشه جامع علمی کشور، دستورالعمل حامیت از فعالیت های 

پژوهشی و پایان نامه های دانشجویی را بازنگری کردیم. دستورالعمل قبلی رصفًا 

در حد حامیت از پایان نامه ها بود اما در دستورالعمل جدید موضوع حامیت از 

مقاله ها، هامیش ها، پیشنهادات برای سازمان های بین املللی، تألیف کتب و 

همه موضوعات با استناد به راهربدهای مختلف نقشه جامع بازنگری شده است. 

خوشــبختانه با حامیت کاملی که مجموعه هیئت عامل سازمان و شخص مدیر 

عامل از این موضوع داشتند، این دستورالعمل در سازمان به تصویب رسید.

در این زمینه جزء معدود سازمان هایی هستیم که این بخش از کار را به استناد 

نقشه جامع بازنگری و تصویب کردیم و به عموم هم اطالع رسانی کردیم. 

یکی دیگــر از فعالیت های ما هامهنگی با مرکز تحقیقات وزارت راه، مســکن و 

شهرسازی بود که »سند جامع توسعه دریایی کشــور« با هامهنگی آنها تدوین 

شد. آقای دکرت روحانی، رئیس جمهوری هم بر روی این سند دستوری دادند که 

قرار شد این سند با محوریت مرکز تحقیقات و متولی گری سازمان بنادر بازنگری 

شود. این سند بزرگ ترین سند فعالیت های بندری، دریایی و کشتیرانی کشور 

در همه زمینه ها خواهد بود. که امیدواریم پــس از تصویب بتواند به عنوان یک 

پشتیبان برای نقشه جامع علمی کشور در بخش دریایی باشد.

همچنین با وزارت آموزش و پرورش هامهنگی شــده اســت تا با همکاری دفرت 

تألیف کتب درسی، محتوایی با نگاه به دریا و موضوعات دریایی در کتاب های 

درسی گنجانده شود. بر اساس توافق انجام شــده، محتوا را ما تهیه کنیم و در 

اختیار وزارت آموزش و پرورش قرار می دهیم تا هم در کتاب های شش سال اول 

دبستان و هم برای کتاب های شش سال دبیرستان و فنی و حرفه ای اعامل کنند. 

به نظرم کار بسیار بزرگی است که به موضوع نهادینه شدن بحث های دریایی در 

سطح جامعه کمک زیادی می کند.

همچنیــن بــا وزارت فرهنــگ و ارشــاد اســالمی 

هامهنگی هــای الزم برای انتشــار نرشیه تخصصی 

در بحث بندر، دریا و کشــتیرانی انجام شده است. با 

چند دانشــگاه به تفاهم رسیدیم و هیئت تحریریه ای 

از اســاتید دانشگاه های مختلف تشــکیل شد. برای 

راه انــدازی ایــن نرشیــه در کمیســیون تخصصــی 

مطبوعــات دولتــی رشکــت کردیــم و نهایتًا بــا این 

درخواســت موافقت شــد. با این نرشیه امیدواریم تا 

کمرت از یک ســال دیگر بــه عنوان نخســتین نرشیه 

تخصصی صنعت حمل و نقل دریایی منترش شود. این 

نرشیه دو زبانه است و می خواهیم در سال حداقل 4 

با ابــلــاغ نــقــشــه جــامــع عــلــمــی 

کــشور که عالی ترین سند علـمی هــمه 

دستگاه های اجرایی کشور است، برخی 

نقـش هـای مـوجـود پررنـگ تر می شود 

و همچــنین نقــش های جــدیدی برای 

سازمان تعریف شده است که ما درمرکز 

بررسی ها این نقش ها و تکالیف را احصا 

کرده ایم.
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شامره به زبان فارسی و دو شامره به زبان انگلیسی داشته باشیم.

همچنین در زمینه کتابخوانی و تجهیز کتابخانه ها با وزارت ارشاد هامهنگی هایی 

انجام شده است. با توجه به اینکه امسال سال اقتصاد و فرهنگ نام گرفته است، 

بــرای فرهنگ ســازی در زمینه بنــادر این کار انجام شــده اســت. قصد داریم 

کتاب هایی تدوین کنیم که محتوایی مرتبط با بندر، دریا و کشــتیرانی داشته 

باشــند، با ادبیات عامه پســند نوشــته شــوند و نهایتًا در اختیار وزارت ارشــاد 

قرار بگیرد. ســپس این کتاب ها در ســطح کتابخانه های شــهرها و روستاها و 

کتابخانه های عمومی کل کشور عرضه خواهد شد. 

متقاباًل هم قرار شــد مــا از امکاناتی کــه ســازمان دارد و ایــن هامهنگی را با 

کشتیرانی داشته باشــیم و فضایی را برای ترویج فرهنگ کتابخوانی تخصیص 

دهیم.  وزارت ارشاد هم کتاب هایی را که مد نظرشان است به رایگان در اختیار 

بگذارد تا در دســرتس قرار بگیرد. این مجموعه در کشــتی ها، در بنادر و حتی 

شهرک های مسکونی سازمان بنادر برنامه ریزی شده است. 

اقدامات ارزشــمندی در تعامل با نهادهــای دیگر انجام 

داده اید که جای تقدیر دارد اما اینطور که به نظر می رسد متام این 

تعامالت با سازمان ها و وزارتخانه های دیگر در طول این یک سال 

آغاز شده است؛ چرا انقدر دیر؟
قباًل هم فعالیت هایی انجام شــده بود و من با رصاحت مانند شام منی گویم که 

کاری در این زمینه انجام نشده بود. به عنوان مثال در حدود 10-15 سال پیش 

ارتباطــی با آموزش و پرورش برقرار شــده بود و در یکی دو کتــاب به طور خیلی 

محــدود به موضوع بنــدر و دریا پرداخته بودنــد، اما هیچ وقت در این ســطح و 

گسرتدگی که امروز شاهد آن هستیم، پیش نیامده بود.

به هرحال اســتنباط من این اســت که امروز هم فرصت خوبی در خود سازمان 

پیش آمده است و هم در آموزش و پرورش و نهادهای دیگر و االن فضا به گونه ای 

است که می توان کارهای بیشرتی انجام داد. 

اینطور که به نظر می رســد متامی ایــن طرح ها در قالب 

پیشنهادهای مرکز بررسی ها و مطالعات راهربدی سازمان بنادر 

و دریانوردی مطرح شده است. آیا طرح هایی از خارج از سازمان 

به شام پیشنهاد شده است که سازمان به آن  پاسخ مثبت داده 

باشد؟
بله. 95 درصد این فعالیت ها به درخواســت ســازمان بوده است. اما محدود به 

پیشــنهادهای ســازمان نبوده و در برخی موارد هم ما به پیشنهاد سازمان های 

دیگر لبیک گفته ایم. به عنوان مثال امسال به درخواست و با همکاری دانشگاه 

رشیف، جشنواره شناورهای هوشمند در دو ســطح دانش آموزی و دانشجویی 

در دریاچه پارک ارم برگزار شــد. دانشــگاه رشیف از ما تقاضا کرد و ســازمان با 

هامهنگی که انجام شــد، پاســخ مثبت داد. حامیت ما از این جشنواره در سه 

سطح مادی، رسانه ای و علمی بود. یعنی یک رقمی را به این مسابقات اختصاص 

دادیم، در حد کمیته علمی افراد را معرفی کردیم و برای پوشش مطبوعاتی هم 

حامیت رسانه ای را انجام دادیم و مجله بندر و دریا هم خودش حامی رسانه ای 

این جشنواره بود.

عالوه بر این امســال قرار اســت نخســتین کنفرانس ملی ناوبری در بهمن ماه 

برگزار شــود. ایــن کنفرانس هم بر اســاس تقاضای 

دانشگاه رشیف و پژوهشکده شــهید کاظمی برگزار 

می شــود که از سازمان خواســتند تا از آن ها حامیت 

کند. بــا موافقت مدیر عامل قرار شــد بازهم در ســه 

سطح مادی، علمی و رسانه ای از این هامیش حامیت 

کنیم. این هامیش در ســه ســطح ناوبــری هوایی، 

زمینی و دریایی برگزار می شــود و مــا اعالم کردیم با 

توان مرجع حاکمیتــی که داریــم، حارضیم متامی 

موضوعات مربوط به پنل دریایی یا بخش دریایی این 

کنفرانس را به عهده بگیریــم. دبیرخانه این هامیش 

از این پیشنهاد اســتقبال کرد و ما هم در ســازمان دبیرخانه کوچکی برای این 

برنامه راه اندازی کردیم. 

رویکـــرد آتـــی ســـازمان در حـــوزه تحقیـــق و پژوهـــش و 

تعامل با سازمان های پژوهشی دیگر چیست؟
یکـــی دیگـــر از کارهایـــی کـــه انجـــام دادیـــم، راه انـــدازی بخـــش انتشـــارات 

ــادر  ــازمان بنـ ــرای سـ ــارات را بـ ــوز انتشـ ــال مجـ ــا امسـ ــت. مـ ــازمان اسـ سـ

ـــرای انتشـــار  ـــی ب ـــک مرجـــع حاکمیت ـــوان ی ـــه عن ـــا ب ـــم چـــون منی شـــد م گرفتی

ــم. ــه کنیـ ــری مراجعـ ــای دیگـ ــه جـ ــان بـ کتاب های مـ

ــام  ــر ش ــه اگ ــت ک ــده اس ــت آم ــه رصاح ــم ب ــور ه ــی کش ــع علم ــه جام در نقش

کتابــی تخصصــی قــرار اســت چــاپ کنید، یــا قــرار اســت چاپ شــود، ســه نهاد 

یــا ســه بخــش می توانــد انجــام دهــد: دانشــگاه ها، مراکــز تحقیقاتــی وابســته 

بــه دســتگاه های اجرایــی کــه مــا هســتیم و نــارشان. مــا بــه اســتناد ایــن بنــد از 

وزارت ارشــاد مجــوز نــرش گرفتیــم به ایــن دلیل کــه جایــگاه حاکمیتی ســازمان 

را رعایــت کنیــم، نــه لگــوی خاصــی طراحــی کرده ایــم و نــه اســم دیگــری بــرای 

ــود.  ــام می ش ــازمان انج ــام س ــه ن ــز ب ــه چی ــه هم ــم بلک ــارات برگزیده ای انتش

در ســطح دانشــگاه های کشــور و رســانه ها هــم اطالع رســانی کردیــم کــه 

ــت هــم کنیــم. ــم از کتاب هــای تخصصــی حامی حارضی

آیا این طرح شام به نتیجه ای هم رسیده است؟
بلـــه. در همیـــن آغـــاز کار دو دانشـــکده بـــا مـــا هامهنـــگ کرده انـــد و درخواســـت 

همـــکاری در ایـــن کار را دارنـــد. یکـــی از آنهـــا دانشـــکده تاریـــخ دانشـــگاه تهـــران 

ـــالم  ـــت. اع ـــم داش ـــا خواهی ـــا آنه ـــه ای ب ـــه زودی تفاهم نام ـــاماًل ب ـــه احت ـــت ک اس

ـــم  ـــی کنی ـــند، بررس ـــته باش ـــی داش ـــاب تخصص ـــر کت ـــه اگ ـــم ک ـــی کرده ای آمادگ

ـــه عنـــوان ســـازمان بنـــادر چـــاپ کنیـــم. و ب

ـــه عنـــوان یکـــی از چهره هـــای پژوهشـــی ســـازمان  شـــام  ب

ـــای  ـــد چالش ه ـــر می کنی ـــتید، فک ـــده هس ـــناخته ش ـــادر ش بن

پیـــش روی ســـازمان بنـــادر در حـــوزه تحقیقـــات چیســـت؟ بـــا در 

نظـــر گرفـــنت ایـــن موضـــوع کـــه تحقیـــق و پژوهـــش در ســـازمان 

بنادر یک محور مورد توجه و مهم است.
ــطح  ــک سـ ــت یـ ــرت اسـ ــود بهـ ــش می شـ ــت از پژوهـ ــی صحبـ ــد وقتـ ببینیـ

باالتـــر را ببینیـــم و بعـــد تحلیـــل کنیـــم. ایـــن یـــک چالـــش عمومـــی اســـت. 

ـــعه  ـــال توس ـــورهای در ح ـــان کش ـــه اسم ش ـــا ک ـــور م ـــل کش ـــورهایی مث در کش

ـــب در  ـــه برچس ـــم ک ـــد بدانی ـــت، بای ـــورده اس ـــا خ ـــه م ـــب ب ـــن برچس ـــت و ای اس

ـــاع  ـــگل و ارتف ـــه جنـــس خـــاک و مـــرتاژ جن ـــا، ب ـــه آب و هـــوای م حـــال توســـعه، ب

کـــوه و نزدیکـــی و دوری از دریـــا ربطـــی نـــدارد. ایـــن برچســـب در حقیقـــت 

ـــم و دانـــش اهمیـــت  ـــه عل ـــن کشـــورها ب ـــن اســـت کـــه چقـــدر ای نشـــان دهنده ای

ــک  ــم تفکیـ ــورها را از هـ ــروزه کشـ ــه امـ ــت کـ ــزی اسـ ــن چیـ ــد. ایـ می دهنـ

ــا  ــی یـ ــای محصولـ ــی و اقتصادهـ ــای خدماتـ ــام اقتصادهـ ــه نـ ــد و بـ می کنـ

ــد. ــی می کنـ ــی معرفـ کاالیـ

ـــم، در  ـــاک درآوردی ـــت را از دل خ ـــال نف ـــالیان س ـــه س ـــا ک ـــل م ـــورهایی مث کش

ـــان  ـــا برای م ـــم ی ـــف کرده ای ـــادن را کش ـــا مع ـــم ی ـــادر کردی ـــم و ص ـــکه ریختی بش

ــک  ــردن، یـ ــی کـ ــام فروشـ ــا را خـ ــم هامن هـ ــد و رشوع کردیـ ــف کرده انـ کشـ

ـــوژی  ـــد، تکنول ـــم نداری ـــه عل ـــازی ب ـــام نی ـــا ش ـــتیم. اینج ـــی هس ـــاد کاالی اقتص

ـــورهایی  ـــم. کش ـــا کار می کنی ـــد و م ـــام می دهن ـــه ش ـــز را ب ـــه چی ـــاری و هم حف

ـــی هســـتند  ـــی اســـت، آنهای کـــه اقتصادشـــان خدمات

کـــه بـــه علـــم و دانـــش اهمیـــت می دهنـــد و علـــم 

ــًا اهمیـــت دارد؛ آنوقـــت اســـت کـــه  برایشـــان واقعـ

ـــت  ـــزاری درس ـــوگل، نرم اف ـــم گ ـــه اس ـــی ب ـــک رشکت ی

ـــور  ـــن موت ـــا ای ـــتجو و ب ـــور جس ـــم موت ـــه اس ـــد ب می کن

ـــد،  ـــرای کشـــور کســـب می کن ـــه ب ـــی ک جســـتجو ثروت

ثروتـــی بیـــش از نفتـــی اســـت کـــه خیلـــی از کشـــورها 

از دل خـــاک در می آورنـــد و می فروشـــند.

ـــور  ـــک کش ـــا ی ـــم م ـــه می گویی ـــی ک ـــه هنگام در نتیج

کشورهایی مثل ما که سالیان سال 

نفت را از دل خاک درآوردیم، در بشکه 

ریختیم و صادر کردیم یا معادن را کشف 

کرده ایم یا برای مان کشف کرده اند و 

رشوع کردیم هامن ها را خام فروشی 

کردن، یک اقتصاد کاالیی داریم.
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در حـــال توســـعه هســـتیم، یعنـــی هنـــوز نیـــاز علـــم در ایـــن کشـــور نهادینـــه 

ـــاز  ـــاس نی ـــی احس ـــش های ـــت در بخ ـــن اس ـــی ممک ـــا حت ـــت و بعض ـــده اس نش

ـــم. ـــه عل ـــد ب ـــم نکنن ه

امـــا خوشـــبختانه در کشـــور مـــا مدتـــی اســـت کـــه بحـــث اقتصـــاد دانش بنیـــان، 

رشکت هـــای دانش بنیـــان و موضوعاتـــی از ایـــن قبیـــل مطـــرح شـــده اســـت. 

ــار نقشـــه جامـــع علمـــی کشـــور را  ــا یـــک بـ ــر مـ فقـــط در چنـــد ســـال اخیـ

ـــده  ـــالغ ش ـــی اب ـــتگاه های اجرای ـــه دس ـــه هم ـــون ب ـــوان قان ـــه عن ـــه ب ـــتیم ک داش

و همـــه موظـــف بـــه اجـــرای آن شـــدند. در جـــای دیگـــر مـــا سیاســـت های 

اقتصـــاد مقاومتـــی را داریـــم کـــه بنـــد دو سیاســـت های اقتصـــاد مقاومتـــی 

بـــر نهادینـــه کـــردن مدیریـــت دانـــش و پیاده ســـازی نقشـــه جامـــع تأکیـــد 

می کنـــد. در تاریـــخ بیســـت و نهـــم شـــهریور امســـال هـــم  مقـــام معظـــم رهـــربی  

سیاســـت های کلـــی علـــم و فنـــاوری را بـــه ســـه قـــوه ابـــالغ می کننـــد کـــه 

نشـــان می دهـــد چقـــدر موضوعـــات مربـــوط بـــه علـــم و فنـــاوری در کشـــور 

مـــا مهـــم اســـت. بـــر همیـــن اســـاس اســـت کـــه پیش بینـــی شـــده ایـــران در 

ـــال های  ـــه را در س ـــک منطق ـــه ی ـــد رتب ـــان بتوان ـــای دانش بنی ـــث اقتصاده بح

نزدیـــک داشـــته باشـــد.

جایگاه فعلی ما چگونه است؟
متأســـفانه امـــروز ایـــن جایـــگاه را نداریـــم و رتبـــه ایـــران پاییـــن اســـت. رتبـــه 

ـــه،  ـــا وجـــود نیروهـــای بســـیار نخب ـــران ب ـــه بزرگـــی ای ـــی در شـــأن کشـــوری ب فعل

دانشـــگاه های مطـــرح و ظرفیت هـــای بســـیار بـــاال نیســـت.

ـــه طـــور خـــاص بخواهیـــم بـــه ســـازمان بنـــادر  خـــوب اگـــر ب

ــور  ــازمان را چطـ ــور؟ وضعیـــت پژوهـــش در سـ بپردازیـــم چطـ

ارزیابی می کنید؟
ـــاید  ـــه ش ـــت. در نتیج ـــتثنی نیس ـــات مس ـــن توضیح ـــم از ای ـــادر ه ـــازمان بن س

ـــات  ـــز تحقیق ـــات و مرک ـــای تحقیق ـــه بحث ه ـــدی ب ـــی ج ـــی خیل ـــک مقاطع در ی

پرداختـــه شـــده باشـــد و در یـــک دورانـــی هـــم بیشـــرت ســـازمان درگیـــر 

ــک  ــی منفـ ــای تحقیقاتـ ــودش را از بحث هـ ــوده و خـ ــی بـ ــات اجرایـ موضوعـ

کـــرده اســـت.

و در حال حارض چگونه است؟
ـــل و  ـــر عام ـــخص مدی ـــوی ش ـــاری، از س ـــال ج ـــته و در س ـــال گذش ـــر س از اواخ

ـــا  ـــت م ـــن حامی ـــت شـــدیم و در نتیجـــه ای ـــت محـــرتم عامـــل ســـازمان حامی هیئ

ـــم، در خدمـــت ســـازمان و مباحـــث پژوهشـــی  ـــا متـــام وجـــود ســـعی کردی هـــم ب

ـــیم. ـــی باش و تحقیقات

خوشـــبختانه فراخوانـــی کـــه بـــرای کارشناســـان ســـازمان دادیـــم تـــا در 

ــر  ــاال هـ ــد. حـ ــت دادنـ ــخ مثبـ ــند، پاسـ ــار باشـ ــی در کنـ ــای پژوهشـ طرح هـ

ــاع  ــادر ارجـ ــازمان و بنـ ــف سـ ــان مختلـ ــه کارشناسـ ــا بـ ــه مـ ــی را کـ موضوعـ

ـــی  ـــاالی کار کارشناس ـــت ب ـــا کیفی ـــن ب ـــان ممک ـــن زم ـــم، در کوتاهرتی می دهی

ــد. ــخ می دهنـ ــا پاسـ ــه مـ بـ

ــش  ــوزه پژوهـ ــم در حـ ــی هـ ـــطح بین املللـ ــام در س شـ

ـــا تدریـــس و چـــه  حضـــور داشـــته اید؛ چـــه ب

ـــر  ـــاس  فک ـــن اس ـــر ای ـــه و ... ب ـــه مقال ـــا ارائ ب

می کنیـــد ســـازمان بنـــادر از نظـــر 

پژوهشـــی چـــه جایگاهـــی در میـــان 

کشورهای منطقه و جهان دارد؟ 
فکــر می کنــم کارهــای خیلــی خوبــی در کشــور 

انجــام شــده اســت. مخصوصــًا در بحث هــای 

دریایــی. کارشناســان خیلــی خوبــی در بحــث 

دریایــی داریــم ولــی هیچ وقــت ایــن موضوعــات طرح 

نشــده یــا فرصت طــرح نبــوده یــا مســیر مطرح شــدن 

ــت. ــوده اس ــوار نب ــات هم ــن موضوع ای

تفاهم نامه ای را با جهاد دانشگاهی 

منعقد کردیم که این تفاهم نامه قرار 

است متامی کارهای پژوهشی سازمان 

یا کارهای پژوهشی که سازمان از آنها 

حامیت کرده، شامل پایان نامه ها، 

مقاالت و حتی خالصه مقاالتی که در 

قالب هامیش ها و نشست های علمی 

منترش شده است، را مستند کنیم.

ــا  ــده یـ ــوان بازدید کننـ ــه عنـ ــه بـ ــانی کـ ــم کسـ ــر می کنـ ــراق فکـ ــدون اغـ بـ

مـــدرس یـــا رسمایه گـــذار از کشـــورهای دیگـــر بـــه ســـازمان بنـــادر می آینـــد، 

ـــی  ـــان خیل ـــد، برایش ـــت می کنن ـــان صحب ـــا کارشناس ـــه ب ـــی ک ـــًا جای مخصوص

جالـــب اســـت. چـــون نگاهـــی کـــه قبـــاًل از ایـــران و کارشناســـان ایرانـــی دارنـــد، 

یـــک نـــگاه متفـــاوت بـــا چیـــزی اســـت کـــه در ایـــران مشـــاهده می کننـــد. 

ما برای اصالح این دیدگاه هم برنامه هایی داریم. با هامهنگی مدیر عامل 

سازمان، سایتی را طراحی کردیم که فعالیت آن در زمینه بحث های تحقیقاتی 

و دریایی خواهد بود.

یکـــی از برنامه هـــای ایـــن ســـایت، بارگـــذاری کارهایـــی اســـت، کـــه انجـــام 

شـــده اســـت. از ســـوی دیگـــر می خواهیـــم شـــبکه ای از خـــربگان دریایـــی 

ـــن  ـــا دو ســـال ای ـــن اســـت کـــه بعـــد از یـــک ســـال ت ـــا ای ـــم و انتظـــار م ایجـــاد کنی

شـــبکه بتواننـــد بـــرای ارائـــه خدمـــات دانشـــی بـــه کشـــورهای دیگـــر نقـــش 

قابـــل توجهـــی داشـــته باشـــد.

ـــی و شناســـایی  ـــن ســـایت همـــه بخش هـــا معرف ـــم در ای ـــا دوســـت داری ـــی م یعن

شـــوند و در نهایـــت در بخشـــی از ایـــن ســـایت بتوانیـــم ایـــن خدمـــات را بـــه 

ـــای  ـــا و دوره ه ـــزاری کالس  ه ـــرای برگ ـــتان را ب ـــانیم و دوس ـــران برس ـــالع دیگ اط

ــیل در  ــن پتانسـ ــد. ایـ ــزام کننـ ــی اعـ ــاوره تخصصـ ــی و مشـ ــف آموزشـ مختلـ

ـــگاهی و  ـــطح دانش ـــه در س ـــازمان بلک ـــط س ـــه فق ـــت؛ ن ـــم هس ـــور ه ـــطح کش س

رشکت هـــای پژوهشـــی و مشـــاوره هـــم وجـــود دارد. 

اقدام دیگری که انجام دادیم، تفاهم نامه ای را با جهاد دانشگاهی منعقد 

کردیم که این تفاهم نامه قرار است متامی کارهای پژوهشی سازمان یا کارهای 

پژوهشی که سازمان از آنها حامیت کرده، شامل پایان نامه ها، مقاالت و حتی 

خالصه مقاالتی که در قالب هامیش ها و نشست های علمی منترش شده است، 

را مستند کنیم.

این پایگاه قرار است در قالب پایگاه استنادی SID که نخستین پایگاه 

منایه سازی در این حوزه است، قرار بگیرد. چکیده انگلیسی این محتوا نیز در 

فضای بین امللل قابل دسرتسی است. این پایگاه در پایگاه تامسون رویرتز 

که ISI است و همچنین در شبکه گوگل اسکوالر هم 

می تواند موضوعات را منایش دهد.

ـــی را  ـــه و کار پژوهش ـــزار مقال ـــه ه ـــر س ـــغ ب ـــی بال یعن

کـــه تـــا االن عمومـــًا اطالع رســـانی نشـــده یـــا فقـــط 

ـــب  ـــا در قال ـــد و ی ـــدود بودن ـــی و محــ ـــطح داخل در س

ــش در  ــای هامیـ ــا CDهـ ــش یـ ــای هامیـ کتابچه هـ

اختیـــار رشکـــت کننـــدگان قـــرار گرفتـــه بـــود، بـــه 

طـــور عمومـــی منتـــرش کنـــد. 

ـــه خـــارج از کشـــور  ـــی ب ـــام خوب ـــگاه، پی ـــن پای خـــود ای

اســـت تـــا پتانســـیل های خوبـــی کـــه در ایـــران 

ــه در  ــی کـ ــی خوبـ ــای تحقیقاتـ ــود دارد و کارهـ وجـ

ایـــران انجـــام شـــده اســـت را بهـــرت بشناســـد.
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حمل و نقـــل دریایـــی احتـــاماًل قدیمی تریـــن و بین املللی تریـــن صنعـــت 

ــطه  ــه واسـ ــی را بـ ــارت جهانـ ــد تجـ ــش از 90 درصـ ــه بیـ ــد کـ ــان باشـ درجهـ

ـــه خـــود  ـــاک و امـــن ب ـــا ویژگـــی حمـــل ونقـــل مناســـب، پ ـــی، ب انتقـــال و جابجای

ـــد  ـــتی می توان ـــر کش ـــت ه ـــره مدیری ـــت و زنجی ـــت. مالکی ـــاص داده اس اختص

شـــامل بســـیاری از کشـــورها و کشـــتی هایی شـــود کـــه زندگـــی اقتصـــادی 

خـــود را در حـــال حرکـــت بیـــن قلمروهـــای مختلـــف هســـتند و اغلـــب دور از 

کشـــور ثبـــت کننـــده مجـــوز کشـــتی می باشـــند، بشـــود. بنابرایـــن نیـــاز بـــه 

ـــاب  ـــری اجتن ـــی ام ـــانداردهای بین امللل ـــا اس ـــل ب ـــرتل حمل ونق ـــم و کن تنظی

ناپذیـــر اســـت.

ــه  ــته بـ ــوردی )IMO( وابسـ ــی دریانـ ــازمان بین املللـ ــط سـ ــاز توسـ ــن نیـ ایـ

ســـازمان ملـــل، کـــه مهم تریـــن وظیفـــه آن ایجـــاد و حفـــظ یـــک چارچـــوب 

ـــد،  ـــالت می باش ـــال و مراس ـــی و ارس ـــل دریای ـــل و نق ـــرای حم ـــع ب ـــی جام قانون

مـــورد توجـــه قـــرار گرفتـــه اســـت.

ـــه  ـــت ک ـــرآن داش ـــازمان را ب ـــن س ـــای ای ـــازی، اعض ـــن نی ـــه چنی ـــخگویی ب پاس

ـــال 1983  ـــه ای در س ـــاندن مصوب ـــه تصویب رس ـــا ب ـــود ب ـــاالنه خ ـــت س در نشس

ـــن  ـــای ای ـــداف IMO و اعض ـــه اه ـــتیابی ب ـــهیل در دس ـــه تس ـــک ب ـــدف کم ـــا ه ب

ـــرای  ـــوزش، پژوهـــش و ظرفیت ســـازی ب ـــق آم ـــان از طری ســـازمان در رسارس جه

کشـــتیرانی ایمـــن و کارآمـــد در دریاهـــای پـــاک بـــه تأســـیس دانشـــگاهی تحـــت 

»)World Maritime University( عنوان»دانشـــگاه جهانـــی دریانـــوردی

 اقـــدام مناینـــد. ایـــن دانشـــگاه در حقیقـــت پاســـخی بـــه نیازهـــای جامعـــه 

بین املللـــی دریانـــوردی در ماملـــوی ســـوئد به عنـــوان دانشـــگاه تحصیـــالت 

WMU دانشگاه
الگویی موفق در عرصه آموزش و پژوهش جهانی دریانوردی

تکمیلـــی دریانـــوردی اســـت. 

بیانیه مأموریت دانشگاه:
بـــه عنـــوان قطـــب علمـــی آمـــوزش دریانـــوردی در مقطـــع تحصیـــالت تکمیلـــی، 

مأموریـــت ایـــن دانشـــگاه عبـــارت اســـت از ارائـــه خدمـــات بـــه جامعـــه 

دریانـــوردی جهـــان از طریـــق آمـــوزش، پژوهـــش و ظرفیت ســـازی بـــا هـــدف 

اطمینـــان از کشـــتیرانی ایمـــن و کارآمـــد در دریاهـــای پـــاک.

ـــوردی  ـــوزش دریان ـــق آم ـــدار از طری ـــان پای ـــک جه ـــاخت ی ـــه س ـــگاه ب ـــن دانش ای

کمـــک می کنـــد و رهـــربان، کارشناســـان و متخصصـــان آینـــده دنیـــای 

دریانـــوردی را آمـــوزش می دهـــد. همچنیـــن زمینـــه را بـــرای همکاری هـــای 

ــد.  ــم می کنـ ــوزه فراهـ ــن حـ ــی در ایـ بین املللـ

برنامه های اسرتاتژیک دانشگاه
ـــتورات  ـــازی دس ـــه روی بازس ـــرتاتژیک 2014 – 2018 مؤسس در چشم اندازاس

علمـــی و آکادمیـــک، تقویـــت توانایی هـــای پژوهشـــی، دوبرابـــر شـــدن 

ــد  ــی دوره کارشناسی ارشـ ــه درسـ ــدن برنامـ ــاه شـ ــجویان ورودی و کوتـ دانشـ

مترکـــز شـــده اســـت.

در اوایـــل دهـــه 1980، کمبـــود وجـــود کارشناســـان دریانـــوردی تحصیـــل 

ـــه  ـــعه یافت ـــرت توس ـــورهای کم ـــژه در کش ـــه وی ـــط ب ـــد رشای ـــربه و واج ـــرده، خ ک

در دســـتور کار IMO قـــرار گرفـــت. از ایـــن رو دانشـــگاه جهانـــی دریانـــوردی  

توســـط ایـــن نهـــاد در ســـال 1983 تأســـیس شـــد.

ایـــن دانشـــگاه بـــه لطـــف مســـاعدت های دولـــت ســـوئد و مســـئولین شـــهر 
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ــیس  ــاد تأسـ ــر دو نهـ ــاالنه هـ ــه ای سـ ــی و بودجـ ــتیبانی مالـ ــا پشـ ــو بـ ماملـ

ـــک  ـــه کم ـــی بلک ـــی کاف ـــع مال ـــا مناب ـــه تنه ـــان ن ـــر حامی ـــن و دیگ ـــد. خیری ش

ــا اینکـــه در 4  هزینه هـــای تحصیلـــی دانشـــجویان را هـــم فراهـــم کردنـــد تـ

ـــد. ـــاح ش ـــی آن افتت ـــای آموزش ـــار کالس ه ـــن ب ـــرای اولی ـــال 1983 ب ـــه س ژوئی

ـــور  ـــگاه از 165 کش ـــن دانش ـــل ای ـــارغ التحصی ـــدود 4000 ف ـــون، ح ـــم اکن ه

در رسارس جهـــان درحـــال شـــکل دادن و توســـعه بخـــش دریانـــوردی وجـــود 

ـــوان  ـــه عن ـــروز ب ـــگاه ام ـــن دانش ـــته ای ـــنوات گذش ـــالن س ـــارغ التحصی دارد. ف

مدیـــران ارشـــد، وزرای حمل ونقـــل، مدیـــران رشکت هـــای حمل ونقـــل ، 

ــورهای  ــدگان کشـ ــن مناینـ ــوردی و همچنیـ ــای دریانـ ــئولین آکادمی هـ مسـ

خـــود در انجمن هـــا و ســـازمان های بین املللـــی مشـــغول فعالیـــت هســـتند.

ساختاردانشگاه
ـــت  ـــال فعالی ـــان در ح ـــدی از ذی نفع ـــد بع ـــط چن ـــک محی ـــگاه در ی ـــن دانش ای

ــی  ــه آموزشـ ــن مؤسسـ ــت ایـ ــدی در موفقیـ ــش کلیـ ــی نقـ ــه همگـ ــت کـ اسـ

ایفـــا می کننـــد. دانشـــگاه متشـــکل از چهـــار گـــروه اصلـــی اســـت کـــه 

ـــای  ـــش، دوره ه ـــی، پژوه ـــعه بین امللل ـــای توس ـــی، برنامه ه ـــای آموزش برنامه ه

ـــارکت  ـــارات، مش ـــات تخصصی)انتش ـــه خدم ـــا و ارائ ـــدت، کنفرانس ه کوتاه م

در پنل هـــای بین املللـــی، هیئت هـــای ژوری و ســـمینار ها( را عهـــده دار 

ــکده  ــی از دانشـ ــازمانی بخشـ ــر سـ ــم از نظـ ــگاه هـ ــه دانشـ ــت. کتابخانـ اسـ

می باشـــد. حـــوزه ریاســـت مســـئولیت چندیـــن فعالیـــت کلیـــدی از جملـــه 

افزایـــش اعتبـــارات صنـــدوق، امـــور مشـــارکت ها و رابـــط بین امللـــل و 

ــده دار اســـت. ــات را عهـ ارتباطـ

ـــوط  ـــرده و خط ـــروی ک ـــردی پی ـــاختار عملک ـــگاه از س ـــازمانی دانش ـــاختار س س

گزارش دهـــی رســـمی )مرســـوم در ســـازمان ها( از همـــه کارکنـــان مؤسســـه 

تبعیـــت می کنـــد. عـــالوه بـــر ساختاررســـمی، چندیـــن شـــورا، کمیتـــه و 

کارگـــروه  نیـــز در دانشـــگاه فعـــال اســـت. هـــر دو شـــورا و کمیتـــه  بـــا احـــکام 

روشـــن تعریـــف شـــده و عضویـــت در آنهـــا بـــه طـــور منظـــم بـــه روزرســـانی 

ـــوند  ـــوب می ش ـــگاه منص ـــس دانش ـــط رئی ـــا توس ـــای آنه ـــا و اعض ـــود. رؤس می ش

و متامـــی جلســـات، تصمیـــامت و مصوبـــات مســـتند و ثبـــت می شـــوند.

مترکـــز ایـــن دانشـــگاه روی ارائـــه دوره هـــای تحصیـــالت تکمیلـــی می باشـــد 

کـــه عبارتنـــد از: 

(Ph.D .(دوره دکرتای تخصصی  

(M.Sc.( کارشناسی ارشد  

(PGD( دوره یک ساله بعد از لیسانس  

ایـــن دانشـــگاه دارای ســـه پردیـــس می باشـــد کـــه دو شـــعبه آن در چیـــن و 

پردیـــس مرکـــزی و اصلـــی آن هـــم در ماملـــو مســـتقر اســـت. 

در پردیـــس ماملـــو، دوره کارشناسی ارشـــد شـــامل شـــش گرایـــش زیـــر 

می باشـــد کـــه عبارتنـــد از :

  مدیریت حمل و نقل و لجستیک

  مدیریت بندر

   ایمنی دریانوردی و مدیریت محیط زیست

   مدیریت محیط زیست دریانوردی و اقیانوس

   قانون و سیاست دریانوردی

   آموزش دریانوردی

در مقطـــع کارشناسی ارشـــد، گرایش هـــای حمـــل ونقـــل بیـــن امللـــل و 

ـــط  ـــت محی ـــوردی و مدیری ـــی دریان ـــش ایمن ـــانگ های و گرای ـــتیک در ش لجس

ــی  ــای طراحـ ــود. برنامه هـ ــزار می شـ ــن( برگـ ــان )چیـ ــز در دالیـ ــت نیـ زیسـ

ـــن  ـــاتید همی ـــط اس ـــز توس ـــن نی ـــژه چی ـــای وی ـــط و نیازه ـــا رشای ـــی ب ـــده مبتن ش

ــود. ــس می شـ ــگاه تدریـ دانشـ

ـــن  ـــود. همچنی ـــرا می ش ـــوردی« اج ـــور دریان ـــوان »ام ـــت عن ـــرتا تح ـــع دک مقط

 Postgraduate( دوره هـــای یـــک ســـاله بعـــد از کارشناســـی یـــا هـــامن

Diploma( در رشـــته »بیمـــه دریایـــی« بـــه صـــورت آمـــوزش از راه دور بـــا 

همـــکاری آکادمـــی دریانـــوردی Lloyds برگـــزار می شـــود.

در کنـــار ارائـــه مقاطـــع رســـمی دانشـــگاهی، دوره هـــای کوتـــاه مـــدت حرفـــه ای 

توســـعه ای نیـــز توســـط دانشـــگاه برگـــزار می شـــود کـــه ســـالیانه در حـــدود 

700 نفـــراز رشکت کننـــدگان عالقه منـــد، تحـــت آموزش هـــای حرفـــه ای بـــا 

ـــد.  ـــرار می گیرن ـــود ق ـــای خ ـــانی تخصص ه ـــور به روزرس ـــه منظ ـــاال ب ـــت ب کیفی

ـــل  ـــان، قاب ـــای مخاطب ـــا نیازه ـــب ب ـــی متناس ـــورت سفارش ـــه ص ـــا ب ـــن دوره ه ای

ـــتند.  ـــرا هس ـــل اج ـــی قاب ـــت مکان ـــدون محدوی ـــی و ب طراح

ــه  ــوان مجلـ ــزار عنـ ــش از 10 هـ ــی بیـ ــکان دسرتسـ ــگاه امـ ــه دانشـ کتابخانـ

ـــا حـــوزه دریانـــوردی را بـــرای دانشـــجویان،  آنالیـــن، نرشیـــات و منابـــع مرتبـــط ب

ـــن  ـــتفاده از م ـــرای اس ـــت. ب ـــرده اس ـــم ک ـــو فراه ـــگران مدع ـــاتید و پژوهش اس

  Science Direct کامـــل مقـــاالت پژوهشـــی از پایگاه هـــای اطالعاتـــی همچـــون

ـــامن روز  ـــوان در ه ـــه می ت ـــان کتابخان ـــه کارکن ـــت ب ـــال درخواس ـــا ارس ـــط ب فق

ـــت. ـــی داش ـــک روز کاری دسرتس ـــول ی ـــرث در ط ـــا حداک ی

ـــی  ـــالت تکمیل ـــه تحصی ـــک مؤسس ـــوان ی ـــه عن ـــوردی ب ـــی دریان ـــگاه جهان دانش

مســـتقل، تحـــت نظـــارت ســـازمان ملـــل متحـــد در عرصـــه آموزش هـــای 

تخصصـــی حـــوزه دریانـــوردی مشـــغول فعالیـــت اســـت. ایـــن دانشـــگاه نـــه تنهـــا 

از طـــرف دولـــت ســـوئد بلکـــه از طـــرف هیـــچ یـــک از دولت هـــای عضـــو اتحادیـــه 

اروپـــا حامیـــت مالـــی   منی شـــود. بنابرایـــن هزینـــه تحصیـــل دانشـــجویان 

مســـتقیاًم از طـــرف رشکت هـــای محـــل کاردانشـــجویان،  دولت هـــا و یـــا 

ــن  ــتند، تأمیـ ــی هسـ ــه ملـ ــی از بودجـ ــع مالـ ــه دارای منابـ ــازمان هایی کـ سـ

می شـــود. برخـــی از دانشـــجویان هـــم از طریـــق طرح هـــای حامیـــت از 

ـــه  ـــده ب ـــی کشـــور معرفـــی کنن ـــع مل ـــا مناب ـــه و ی ـــد ملیتـــی، دوجانب تحصیـــل چن

ـــای  ـــی هزینه ه ـــواًل متام ـــی معم ـــان مال ـــد. حامی ـــل می مناین ـــگاه، تحصی دانش

ـــط  ـــا فق ـــد و ی ـــش  می دهن ـــورو( را پوش ـــزار ی ـــدودا 36 ه ـــه ح ـــل )ک دوره تحصی

هزینـــه شـــهریه ) 16هـــزار یـــورو ( را پرداخـــت    می کننـــد.

البتـــه در طـــول هـــر ســـال تحصیلـــی، تعـــداد محـــدودی بـــورس تحصیلـــی 

بـــرای دانشـــجویانی کـــه توانایـــی پرداخـــت هزینـــه تحصیـــل را ندارنـــد از طـــرف 

خیریـــن بین املللـــی در نظـــر گرفتـــه می شـــود. معیـــار اعطـــای ایـــن نـــوع 

ـــان  ـــون زب ـــرات آزم ـــامل من ـــان ش ـــرای متقاضی ـــی ب ـــای تحصیل ـــک هزینه ه کم

انگلیســـی، مهارت هـــای رایانـــه ای، ســـوابق حرفـــه ای و شـــغلی، رشط ســـنی 

زیـــر 40 ســـال، ســـکونت در مناطـــق خـــاص جغرافیایـــی و یـــا اولویـــت دادن بـــه 

زنـــان می باشـــد کـــه دقیقـــًا توســـط حامیـــان مالـــی درنظـــر گرفتـــه می شـــود. در 

ـــورس تحصیلـــی Sasakawa دانشـــگاه  ـــوان  »ب حـــال حـــارض بورســـی تحـــت عن

ـــن،  ـــوس ژاپ ـــت اقیان ـــی سیاس ـــاد پژوهش ـــط بنی ـــوردی« توس ـــی دریان بین امللل

ـــت.    ـــده اس ـــه ش ـــر گرفت ـــیایی در نظ ـــور های آس ـــن کش ـــرای داوطلبی ب

فارغ التحصیالن
در حـــال حـــارض ایـــن دانشـــگاه از مجمـــوع 164 کشـــور دانشـــجو پذیرفتـــه 

اســـت و بیـــش از 3477 فارغ التحصیـــل داشـــته اســـت. فـــارغ التحصیـــالن 

ـــی  ـــا یکدیگـــر، باعـــث شـــکل گیری شـــبکه جهان ـــک ب ـــا حفـــظ ارتباطـــات نزدی ب

ـــگاه،  ـــن دانش ـــروز ای ـــجویان دی ـــده اند. دانش ـــرد ش ـــه ف ـــرص ب ـــوردی منح دریان

ــب  ــوردی، مناصـ ــای دریانـ ــوزه آموزش هـ ــدی در حـ ــت های کلیـ ــروز پسـ امـ

دولتـــی مرتبـــط، رشکت هـــای حمل ونقـــل و یـــا در نقـــش منایندگـــی 

دولت هـــای متبوع شـــان در ســـطح بین امللـــل را عهـــده دار هســـتند. از 

جملـــه فـــارغ التصیـــالن برجســـته ایـــن دانشـــگاه می تـــوان بـــه افـــراد زیـــر 

اشـــاره کـــرد: مایـــک لوگجـــو از غنـــا )کارشناســـی ارشـــد 2004  (، دبیـــرکل 

ـــار از هنـــد  بنـــادر انجمـــن مدیریـــت غـــرب و مرکـــز آفریقـــا، کاپیتـــان ســـونیل تاپ

)کارشناســـی ارشـــد 1996( رئیـــس هیئـــت مدیـــره و مدیرعامـــل رشکـــت حمـــل 

و نقـــل هنـــد، دریـــادار ایـــوان والنزئـــوال بوســـنه )کارشناســـی ارشـــد 1994( 

ـــی لـــی مـــا ویـــاس از هنـــد  ـــاوگان شـــیلی، ن ـــر امنیـــت دریایـــی و عملیـــات ن مدی

ـــامن ،  ـــار در ع ـــدر صح ـــرای بن ـــی ب ـــس اجرای ـــد 2000( رئی ـــی ارش )کارشناس

بینالـــی یلدریـــم از ترکیـــه )کارشناســـی ارشـــد 1991( وزیـــر حمـــل و نقـــل، 

امـــور دریانـــوردی و ارتباطـــات جمهـــوری ترکیـــه و عصمـــت یلـــامز )1990 

کارشناســـی ارشـــد( وزیـــر دفـــاع ملـــی جمهـــوری ترکیـــه.

ــور  ــت کشـ ــب هشـ ــه ترتیـ ــگاه بـ ــن دانشـ ــالن ایـ ــارغ التحصیـ ــرتین فـ بیشـ

ــا بیـــش از 623 نفـــر، فیلیپیـــن 123  نخســـت مربـــوط بـــه کشـــور چیـــن بـ

نفـــر، نیجریـــه 122 نفـــر، هنـــد 101 نفـــر، اندونـــزی 99 نفـــر، ویتنـــام 89 

نفـــر، جمهوری اســـالمی ایران 83 نفـــر  و بنـــگالدش بـــا 75 نفـــر فـــارغ 

التحصیـــل، قابـــل توجـــه می باشـــد.

ــی  ــفرهای آموزشـ ــن سـ ــگاه همچنیـ ــن دانشـ ــی ایـ ــای آموزشـ در برنامه هـ

بین املللـــی بـــرای بازدیـــد از نقـــاط مختلـــف دنیـــا از جملـــه؛ لنـــدن، 

ــنگاپور،  ــلو، سـ ــا، اسـ ــو، مالتـ ــتانبول، ژنـ ــن، اسـ ــورگ، آتـ ــردام، هامبـ روتـ

ــده  ــی گنجانـ ــم آموزشـ ــا در تقویـ ــاط دنیـ ــر نقـ ــا و دیگـ ــان، یوکوهامـ بوسـ

شـــده اســـت. 

--------------------------------------------------------------------------------------

منابع در آرشیو نرشیه موجود می باشد.
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سند چشم انداز 1404
 عالی ترین سند کشور پس از قانون اساسی

کاری دولــت را بــا شــاخص ســند  جهت گیری      هــای برنامــه      ای و 
چشــم      انداز بســنجید. ایــن ســند چشــم      انداز چیــز مهمــی اســت؛ 
ایــن را دســت      کم نبایــد گرفــت. شــاید بتوان گفــت که بعــد از قانون 
اساســی، مــا هیــچ ســندی را در کشــور به این اهمیــت نداریم. یک 

نــگاه کالن و بلندمــدت اســت.

1388 /06 /18

سیر تاریخی    
بیانات مقام معظم رهبری

به عنوانمهمترین مطالبه کننده اجرای نقشه جامع علمی کشور
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جمهــور

افــق 1404 هجــری شمســی

بــرای  راهــی  کشــور  علمــی  جامــع  ســالهنقشــه   20 چشــم انداز  اهــداف  بــه  رســیدن 

شه 
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شور
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شرف
پی

ایجــاد نظام مهندســی نقشــه جامع علمی 
و تبدیــل آن بــه صدهــا پــروژه علمی

در تهیه نقشه جامع علمی 
سریع 

ت

تکمیل و اجرای نقشه جامع علمی

نقــش معاونــت علمــی و فناوری ریاســت 
جمهــوری در تهیــه نقشــه جامــع علمی

پیشــرفت  رصدخانــه  ایجــاد 

علمــی جامــع  نقشــه 

تصویب نقشه جامع علمی در شورای عالی انقاب فرهنگی
•  الزم االجرا شدن آن به عنوان قانون برای کلیه دستگاه های اجرایی 

•  ملغی و بااثرشدن کلیه سیاست ها و مصوبات مغایر قبلی 

پیاده سازی و اجرای نقشه جامع علمی کشور

و  شــاخص ها  مســتمر  ارتقــاء 
جامــع  نقشــه  روزآمدســازی 

کشــور علمــی 

ن از 
س از ســخنان چنــد تــ

مقــام معظــم رهبــری پــ

ــاره نقشــه  ــأت علمــی دانشــگاه ها درب اعضــای هی

جامــع علمــی، بــه وزرا و مســئوالن شــورای عالــی 

انقــالب فرهنگــی حاضــر در جلســه توصیــه کردنــد 

که روند تهیه و تصویب نقشــه تســریع شــود و تهیه 

نقشــه جامــع را مهمتریــن اقــدام بــرای تحقق ســند 

چشــم انداز و مرجعیــت علمــی کشــور برشــمردند.

و  علــم  دانشــگاه  دانشــجویان  و  اســاتید  دیــدار  در   
صنعت، ایجاد نظام مهندســی نقشــه جامع علمی و 
تبدیــل نقشــه بــه صدهــا پــروژه علمــی و ســپردن آن بــه 
کــز تحقیقاتــی و ایجــاد شــبکه نظــارت  دانشــگاه ها و مرا

ــر پیشــرفت های علمــی را ضــروری دانســتند. ب

ــه در بنــد 11  ک ــد  کلــی برنامــه پنجــم توســعه اقتصــادی، اجتماعــی و فرهنگــی را ابــالغ نمودن سیاســت های 
کردنــد. کلــی، تکمیــل و اجــرای نقشــه جامــع علمــی را خاطــر نشــان  سیاســتهای 

معاونــت  کار  بــه  آغــاز  از  وپــس 
بــه  بــا اشــاره  علمــی و فنــاوری، 
نقــش معاونــت علمــی و فنــاوری 
علمــی  جامــع  نقشــه  تهیــه  در 
فرمودنــد: نقشــه جامــع علمــی 
مطــرح  کــه  اســت  ســال  چنــد 
علمــی  معاونــت  در   و  شــده 
بررســی شــده و بــه شــورای عالــی 
آمــده اســت. انقــالب فرهنگــی 

ــه  ــاد رصدخان ــرای ایج ب
پیشــرفت نقشــه جامــع 
علمــی چهــار اقــدام را 
نقشــه  پیگیــری  بــرای 
کشــور  علمــی  جامــع 
کردند: اول تهیه  مطرح 
دوم:  اجرایــی،  برنامــه 
نقشــه،  رســانی  روز  بــه 
تنظیــم  لــزوم  ســوم: 
برنامــه هــای پنــج ســاله 
توســعه بــر مبنــای نقشــه 
و چهــارم: تدویــن ســاز 
کار قــوی بــرای نظــارت  و 

بــر آن.

رونوشت به:
•  دفتر مقام معظم رهبری )مدظله العالی(     ،      •  دفتر رئیس جمهور     

•  مجلس شورای اسالمی     ،      •  اداره کل تدوین و تنقیح و مقررات نهاد ریاست جمهوری  
•  دفتر بازرسی ویژه رئیس جمهور     ،      •  وزارت دادگستری )برای درج در روزنامه رسمی(   

•  هیات نظارت و بازرسی     ،      •  دفتر دبیر شورای عالی 
 •  هیات نظارت و ارزیابی علمی و فرهنگی     ،       • معاونت نظارت و راهبری مصوبات

دیوان محاسبات کشور      •   مدیریت حقوقی و تدوین مصوبات     ،      • 
•    معاونت حقوقی و امور مجلس ریاست جمهوری

بند 2 سیاست های اقتصاد مقاومتی : 
 پیشــتازی اقتصــاد دانــش بنیــان، پیاده ســازی و اجــرای نقشــه جامــع علمــی 
کشــور و ســاماندهی نظــام ملــی نــوآوری بــه منظــور ارتقاء جایگاه جهانی کشــور و 
افزایــش ســهم تولیــد و صــادرات محصــوالت و خدمــات دانش بنیــان و دســتیابی 

بــه رتبــه اول اقتصــاد دانش بنیــان در منطقــه.

بند 2-1-   
سیاست های کلی علم 
و فناوری:
مدیریت دانش 
و پژوهش و 
انسجام بخشی 
در سیاستگذاری، 
برنامه ریزی و نظارت 
راهبردی در حوزه 
علم و فناوری و ارتقاء 
مستمر شاخص ها و 
روزآمدسازی نقشه 
جامع علمی کشور 
با توجه به تحوالت 
علمی و فنی در منطقه 
و جهان.

کیــد  ابتــدای دولــت نهــم بــر لــزوم تهیــه نقشــه جامــع علمــی کشــور تأ
کشــور راهــی  کــه نقشــه جامــع علمــی  می کننــد و بیــان می دارنــد 

کــه بایــد طبــق  بــرای رســیدن بــه اهــداف چشــم انداز 20 ســاله اســت 
راهبردهــای عملیاتــی و برنامه ریزی هــای زمان دار و منظم کامل شــود.

دانشــگاهیان  جمــع  در 
بــار  خراســان  اســتان 
نقشــه  موضــوع  بــر  دیگــر 
نقشــه  و  کشــور  پیشــرفت 
کیــد  تأ علمــی  جامــع 
جامــع  نقشــه  و  می کننــد 
بــه  پاســخگو  را  علمــی 
ســؤاالت مهمــی می داننــد؛ 
چــه  دربــاره  اینکــه  ماننــد 
می خواهیــم تحقیــق کنیم؟ 
و چگونــه اجــزاء علمــی بــه 

شــو ند؟ متصــل  هــم 

ــی،  ــا از مبان ــگ و پوی ــع، هماهن ــه ای جام ــور مجموع ــی كش ــع علم ــه جام نقش
ــم و  ــردی عل ــول راهب ــات تح لزام ــاختارها و ا ــا، س ــتها و راهبرده ــداف، سیاس اه
ــداف  ــه اه ــتیابی ب ــرای دس ــر ب ــامی و آینده نگ ــای اس ــر ارزش ه ــی ب ــاوری مبتن فن

چشــم انداز بیست ســاله كشــور اســت.

ارزشــهای بنیادین نقشه جامع علمی کشور

اهداف کالن نظام علم و فناوری کشــور

ویژگی هــای اصلــی الگوی نظام علم، فناوری و نوآوری

راهبردهای 13 گانه

کلیه ابعاد علم و فناوری؛ کمیت جهان بینی توحیدی اسالم در  • حا
• علم هدایتگر و هدفمندی آخرت گرایانه علم و فناوری؛

• عدالت محوری، پرورش استعدادها و دستیابی همگان به خصوص مستضعفین در حوزه علم و فناوری، و تقویت خالقیت، نوآوری و خطر پذیری در علم؛
کرامت انسان با تکیه بر فطرت حقیقت جو، عقلگرا، علم طلب و آزادگی وی؛  •

• آزاداندیشی و تبادل آرا و تضارب افکار )جدال احسن(؛
• توجه به اصل عقالنیت، تکریم علم و عالم، ارزشمندی ذاتی علم و ضرورت احترام حقوقی و اخالقی به آفرینشهای فکری علمی؛ ودستاوردهای 

علمی بشری و بهره گیری از آنها در چارچوب نظام ارزشی اسالم؛
کمال آفرین، توانمندساز، ثروت آفرین و هماهنگ با محیط زیست و سالمت معنوی، جسمی، روانی و اجتماعی آحاد جامعه؛ • علم و فناوری 

• ایجاد تحول بنیادین علمی بخصوص در بازبینی و طراحی علوم انسانی در چارچوب جهان بینی اسالمی؛
• تعامل فعال و الهام بخش با محیط جهانی و فرآیندهای توسعه علم و فناوری در جهان؛

• اخالق محوری، تقدم مصالح عمومی بر منافع فردی و گروهی، تقویت روحیه تعاون و مشارکت و مسئولیت پذیری آحاد جامعه علمی و نهادهای مرتبط با آن.

1. دستیابی به جایگاه اول علم و فناوری در جهان اسالم و احراز جایگاه برجسته علمی و الهام بخشی در جهان؛
2. استقرار جامعه دانش بنیان، عدالت محور و برخوردار از انسانهای شایسته، فرهیخته و نخبه برای احراز مرجعیت علمی در جهان؛

گسترش آموزشهای عمومی و تخصصی همراه با تقویت اخالق، آزاداندیشی و روحیه خالقیت در آحاد جامعه، به ویژه نسل جوان؛ 3. تعمیق و 
کشور؛ و انتشار و به کارگیری آنها در نهادهای مختلف آموزشی، صنعتی و خدماتی؛ 4. دستیابی به توسعه علوم و فناوریهای نوین و نافع، متناسب با اولویتها، نیازها و مزیتهای نسبی 

کشور؛ 5. افزایش سهم تولید محصوالت و خدمات مبتنی بر دانش و فناوری داخلی به بیش از 50 درصد تولید ناخالص داخلی 
6. ارتقای جایگاه زبان فارسی در بین زبانهای بین المللی علمی؛

7. کمک به ارتقای علم و فناوری در جهان اسالم و احیای موقعیت محوری و تاریخی ایران در فرهنگ و تمدن اسالمی؛
کز معتبر علمی  بین المللی. گسترش همکاری های علمی و فناوری با مرا  .8

• ترکیب عرضه محوری و تقاضامحوری
• اجتماع دو رویکرد برون مداری و درون مداری

• تلفیق آموزش با تربیت، پژوهش و مهارت

کالن 1:  راهبرد 
صالح و انسجام بخشیدن  به ساختارها و نهادهای علم و فناوری و هماهنگ سازی نظام تعلیم و تربیت در مراحل 

کالن سیاستگذاری و برنامه ریزی 
کالن 2: راهبرد 

گفتمانهای اصلی جامعه و ایجاد فضای مساعد، شکوفا و مولد علم و فناوری بر   توجه به علم و تبدیل آن به یکی از 
مبنای آموزه های اسالمی از طریق توسعه و تعمیق  و بکارگیری مؤلفه های فرهنگی، اجتماعی و سیاسی 

کالن 3: راهبرد 
 ایفای نقش مؤثرتر چرخه علم، فناوری و نوآوری در اقتصاد 

کالن 4:  راهبرد 
کردن مدیریت دانش و ابتنای مدیریت جامعه بر  اخالق و دانش بر اساس الگوهای ایرانی- اسالمی در  نهادینه 

نهادهای علمی، اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و دفاعی- امنیتی
کالن5:  راهبرد 

کردن نگرش اسالمی به علم و تسریع در فرایندهای اسالمی شدن نهادهای آموزشی  و پژوهشی نهادینه 
کالن6:  راهبرد 

 تحول و نوسازی  نظام تعلیم  و تربیت اعم از آموزش و پرورش و آموزش عالی به منظور انطباق با مبانی تعلیم و تربیت 
اسالمی  و تحقق اهداف کالن نقشه

کالن7:  راهبرد 
کشور با  جهت دهی آموزش، پژوهش، فناوری  و نوآوری به سمت حل مشکالت و رفع نیازهای واقعی و اقتضائات 

توجه به آمایش سرزمین و نوآوری در مرزهای دانش برای تحقق مرجعیت علمی
کالن 8:   راهبرد 

کارآفرین، خودباور، خالق، نوآور و توانا در  کید بر پرورش انسانهای متقی،  تربیت و توانمندسازی سرمایه انسانی با تأ
تولید علم، فناوری و نوآوری  متناسب با ارزشهای اسالمی و نیازهای جامعه

کشورهای منطقه و  جهان اسالم  کشورهای دیگر به ویژه  کالن 9:   تعامل فعال و اثرگذار علمی و فناوری با  راهبرد 
کیفی در علوم انسانی و هنر مبتنی بر معارف اسالمی  کّمی و  کالن 10:  تحول و ارتقای  راهبرد 

کالن 11:  نقش آفرینی مؤثرتر چرخه علم، فناوری و نوآوری در حوزه  علوم پزشکی و سالمت راهبرد 
کالن 12:  نقش آفرینی مؤثرتر چرخه علم، فناوری و نوآوری در حوزه فنی و مهندسی  راهبرد 

کالن 13:  توسعه، تعمیق و تقویت آموزش و پژوهش در حوزه علوم پایه راهبرد 

رمزک ربرسی اه و مطالعات راهبردی



سند چشم انداز 1404
 عالی ترین سند کشور پس از قانون اساسی

کاری دولــت را بــا شــاخص ســند  جهت گیری      هــای برنامــه      ای و 
چشــم      انداز بســنجید. ایــن ســند چشــم      انداز چیــز مهمــی اســت؛ 
ایــن را دســت      کم نبایــد گرفــت. شــاید بتوان گفــت که بعــد از قانون 
اساســی، مــا هیــچ ســندی را در کشــور به این اهمیــت نداریم. یک 

نــگاه کالن و بلندمــدت اســت.

1388 /06 /18

سیر تاریخی    
بیانات مقام معظم رهبری

به عنوانمهمترین مطالبه کننده اجرای نقشه جامع علمی کشور
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افــق 1404 هجــری شمســی

بــرای  راهــی  کشــور  علمــی  جامــع  ســالهنقشــه   20 چشــم انداز  اهــداف  بــه  رســیدن 
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ایجــاد نظام مهندســی نقشــه جامع علمی 
و تبدیــل آن بــه صدهــا پــروژه علمی

در تهیه نقشه جامع علمی 
سریع 

ت

تکمیل و اجرای نقشه جامع علمی

نقــش معاونــت علمــی و فناوری ریاســت 
جمهــوری در تهیــه نقشــه جامــع علمی

پیشــرفت  رصدخانــه  ایجــاد 

علمــی جامــع  نقشــه 

تصویب نقشه جامع علمی در شورای عالی انقاب فرهنگی
•  الزم االجرا شدن آن به عنوان قانون برای کلیه دستگاه های اجرایی 

•  ملغی و بااثرشدن کلیه سیاست ها و مصوبات مغایر قبلی 

پیاده سازی و اجرای نقشه جامع علمی کشور

و  شــاخص ها  مســتمر  ارتقــاء 
جامــع  نقشــه  روزآمدســازی 

کشــور علمــی 

ن از 
س از ســخنان چنــد تــ

مقــام معظــم رهبــری پــ

ــاره نقشــه  ــأت علمــی دانشــگاه ها درب اعضــای هی

جامــع علمــی، بــه وزرا و مســئوالن شــورای عالــی 

انقــالب فرهنگــی حاضــر در جلســه توصیــه کردنــد 

که روند تهیه و تصویب نقشــه تســریع شــود و تهیه 

نقشــه جامــع را مهمتریــن اقــدام بــرای تحقق ســند 

چشــم انداز و مرجعیــت علمــی کشــور برشــمردند.

و  علــم  دانشــگاه  دانشــجویان  و  اســاتید  دیــدار  در   
صنعت، ایجاد نظام مهندســی نقشــه جامع علمی و 
تبدیــل نقشــه بــه صدهــا پــروژه علمــی و ســپردن آن بــه 
کــز تحقیقاتــی و ایجــاد شــبکه نظــارت  دانشــگاه ها و مرا

ــر پیشــرفت های علمــی را ضــروری دانســتند. ب

ــه در بنــد 11  ک ــد  کلــی برنامــه پنجــم توســعه اقتصــادی، اجتماعــی و فرهنگــی را ابــالغ نمودن سیاســت های 
کردنــد. کلــی، تکمیــل و اجــرای نقشــه جامــع علمــی را خاطــر نشــان  سیاســتهای 

معاونــت  کار  بــه  آغــاز  از  وپــس 
بــه  بــا اشــاره  علمــی و فنــاوری، 
نقــش معاونــت علمــی و فنــاوری 
علمــی  جامــع  نقشــه  تهیــه  در 
فرمودنــد: نقشــه جامــع علمــی 
مطــرح  کــه  اســت  ســال  چنــد 
علمــی  معاونــت  در   و  شــده 
بررســی شــده و بــه شــورای عالــی 
آمــده اســت. انقــالب فرهنگــی 

ــه  ــاد رصدخان ــرای ایج ب
پیشــرفت نقشــه جامــع 
علمــی چهــار اقــدام را 
نقشــه  پیگیــری  بــرای 
کشــور  علمــی  جامــع 
کردند: اول تهیه  مطرح 
دوم:  اجرایــی،  برنامــه 
نقشــه،  رســانی  روز  بــه 
تنظیــم  لــزوم  ســوم: 
برنامــه هــای پنــج ســاله 
توســعه بــر مبنــای نقشــه 
و چهــارم: تدویــن ســاز 
کار قــوی بــرای نظــارت  و 

بــر آن.

رونوشت به:
•  دفتر مقام معظم رهبری )مدظله العالی(     ،      •  دفتر رئیس جمهور     

•  مجلس شورای اسالمی     ،      •  اداره کل تدوین و تنقیح و مقررات نهاد ریاست جمهوری  
•  دفتر بازرسی ویژه رئیس جمهور     ،      •  وزارت دادگستری )برای درج در روزنامه رسمی(   

•  هیات نظارت و بازرسی     ،      •  دفتر دبیر شورای عالی 
 •  هیات نظارت و ارزیابی علمی و فرهنگی     ،       • معاونت نظارت و راهبری مصوبات

دیوان محاسبات کشور      •   مدیریت حقوقی و تدوین مصوبات     ،      • 
•    معاونت حقوقی و امور مجلس ریاست جمهوری

بند 2 سیاست های اقتصاد مقاومتی : 
 پیشــتازی اقتصــاد دانــش بنیــان، پیاده ســازی و اجــرای نقشــه جامــع علمــی 
کشــور و ســاماندهی نظــام ملــی نــوآوری بــه منظــور ارتقاء جایگاه جهانی کشــور و 
افزایــش ســهم تولیــد و صــادرات محصــوالت و خدمــات دانش بنیــان و دســتیابی 

بــه رتبــه اول اقتصــاد دانش بنیــان در منطقــه.

بند 2-1-   
سیاست های کلی علم 
و فناوری:
مدیریت دانش 
و پژوهش و 
انسجام بخشی 
در سیاستگذاری، 
برنامه ریزی و نظارت 
راهبردی در حوزه 
علم و فناوری و ارتقاء 
مستمر شاخص ها و 
روزآمدسازی نقشه 
جامع علمی کشور 
با توجه به تحوالت 
علمی و فنی در منطقه 
و جهان.

کیــد  ابتــدای دولــت نهــم بــر لــزوم تهیــه نقشــه جامــع علمــی کشــور تأ
کشــور راهــی  کــه نقشــه جامــع علمــی  می کننــد و بیــان می دارنــد 

کــه بایــد طبــق  بــرای رســیدن بــه اهــداف چشــم انداز 20 ســاله اســت 
راهبردهــای عملیاتــی و برنامه ریزی هــای زمان دار و منظم کامل شــود.

دانشــگاهیان  جمــع  در 
بــار  خراســان  اســتان 
نقشــه  موضــوع  بــر  دیگــر 
نقشــه  و  کشــور  پیشــرفت 
کیــد  تأ علمــی  جامــع 
جامــع  نقشــه  و  می کننــد 
بــه  پاســخگو  را  علمــی 
ســؤاالت مهمــی می داننــد؛ 
چــه  دربــاره  اینکــه  ماننــد 
می خواهیــم تحقیــق کنیم؟ 
و چگونــه اجــزاء علمــی بــه 

شــو ند؟ متصــل  هــم 

ــی،  ــا از مبان ــگ و پوی ــع، هماهن ــه ای جام ــور مجموع ــی كش ــع علم ــه جام نقش
ــم و  ــردی عل ــول راهب ــات تح لزام ــاختارها و ا ــا، س ــتها و راهبرده ــداف، سیاس اه
ــداف  ــه اه ــتیابی ب ــرای دس ــر ب ــامی و آینده نگ ــای اس ــر ارزش ه ــی ب ــاوری مبتن فن

چشــم انداز بیست ســاله كشــور اســت.

ارزشــهای بنیادین نقشه جامع علمی کشور

اهداف کالن نظام علم و فناوری کشــور

ویژگی هــای اصلــی الگوی نظام علم، فناوری و نوآوری

راهبردهای 13 گانه

کلیه ابعاد علم و فناوری؛ کمیت جهان بینی توحیدی اسالم در  • حا
• علم هدایتگر و هدفمندی آخرت گرایانه علم و فناوری؛

• عدالت محوری، پرورش استعدادها و دستیابی همگان به خصوص مستضعفین در حوزه علم و فناوری، و تقویت خالقیت، نوآوری و خطر پذیری در علم؛
کرامت انسان با تکیه بر فطرت حقیقت جو، عقلگرا، علم طلب و آزادگی وی؛  •

• آزاداندیشی و تبادل آرا و تضارب افکار )جدال احسن(؛
• توجه به اصل عقالنیت، تکریم علم و عالم، ارزشمندی ذاتی علم و ضرورت احترام حقوقی و اخالقی به آفرینشهای فکری علمی؛ ودستاوردهای 

علمی بشری و بهره گیری از آنها در چارچوب نظام ارزشی اسالم؛
کمال آفرین، توانمندساز، ثروت آفرین و هماهنگ با محیط زیست و سالمت معنوی، جسمی، روانی و اجتماعی آحاد جامعه؛ • علم و فناوری 

• ایجاد تحول بنیادین علمی بخصوص در بازبینی و طراحی علوم انسانی در چارچوب جهان بینی اسالمی؛
• تعامل فعال و الهام بخش با محیط جهانی و فرآیندهای توسعه علم و فناوری در جهان؛

• اخالق محوری، تقدم مصالح عمومی بر منافع فردی و گروهی، تقویت روحیه تعاون و مشارکت و مسئولیت پذیری آحاد جامعه علمی و نهادهای مرتبط با آن.

1. دستیابی به جایگاه اول علم و فناوری در جهان اسالم و احراز جایگاه برجسته علمی و الهام بخشی در جهان؛
2. استقرار جامعه دانش بنیان، عدالت محور و برخوردار از انسانهای شایسته، فرهیخته و نخبه برای احراز مرجعیت علمی در جهان؛

گسترش آموزشهای عمومی و تخصصی همراه با تقویت اخالق، آزاداندیشی و روحیه خالقیت در آحاد جامعه، به ویژه نسل جوان؛ 3. تعمیق و 
کشور؛ و انتشار و به کارگیری آنها در نهادهای مختلف آموزشی، صنعتی و خدماتی؛ 4. دستیابی به توسعه علوم و فناوریهای نوین و نافع، متناسب با اولویتها، نیازها و مزیتهای نسبی 

کشور؛ 5. افزایش سهم تولید محصوالت و خدمات مبتنی بر دانش و فناوری داخلی به بیش از 50 درصد تولید ناخالص داخلی 
6. ارتقای جایگاه زبان فارسی در بین زبانهای بین المللی علمی؛

7. کمک به ارتقای علم و فناوری در جهان اسالم و احیای موقعیت محوری و تاریخی ایران در فرهنگ و تمدن اسالمی؛
کز معتبر علمی  بین المللی. گسترش همکاری های علمی و فناوری با مرا  .8

• ترکیب عرضه محوری و تقاضامحوری
• اجتماع دو رویکرد برون مداری و درون مداری

• تلفیق آموزش با تربیت، پژوهش و مهارت

کالن 1:  راهبرد 
صالح و انسجام بخشیدن  به ساختارها و نهادهای علم و فناوری و هماهنگ سازی نظام تعلیم و تربیت در مراحل 

کالن سیاستگذاری و برنامه ریزی 
کالن 2: راهبرد 

گفتمانهای اصلی جامعه و ایجاد فضای مساعد، شکوفا و مولد علم و فناوری بر   توجه به علم و تبدیل آن به یکی از 
مبنای آموزه های اسالمی از طریق توسعه و تعمیق  و بکارگیری مؤلفه های فرهنگی، اجتماعی و سیاسی 

کالن 3: راهبرد 
 ایفای نقش مؤثرتر چرخه علم، فناوری و نوآوری در اقتصاد 

کالن 4:  راهبرد 
کردن مدیریت دانش و ابتنای مدیریت جامعه بر  اخالق و دانش بر اساس الگوهای ایرانی- اسالمی در  نهادینه 

نهادهای علمی، اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و دفاعی- امنیتی
کالن5:  راهبرد 

کردن نگرش اسالمی به علم و تسریع در فرایندهای اسالمی شدن نهادهای آموزشی  و پژوهشی نهادینه 
کالن6:  راهبرد 

 تحول و نوسازی  نظام تعلیم  و تربیت اعم از آموزش و پرورش و آموزش عالی به منظور انطباق با مبانی تعلیم و تربیت 
اسالمی  و تحقق اهداف کالن نقشه

کالن7:  راهبرد 
کشور با  جهت دهی آموزش، پژوهش، فناوری  و نوآوری به سمت حل مشکالت و رفع نیازهای واقعی و اقتضائات 

توجه به آمایش سرزمین و نوآوری در مرزهای دانش برای تحقق مرجعیت علمی
کالن 8:   راهبرد 

کارآفرین، خودباور، خالق، نوآور و توانا در  کید بر پرورش انسانهای متقی،  تربیت و توانمندسازی سرمایه انسانی با تأ
تولید علم، فناوری و نوآوری  متناسب با ارزشهای اسالمی و نیازهای جامعه

کشورهای منطقه و  جهان اسالم  کشورهای دیگر به ویژه  کالن 9:   تعامل فعال و اثرگذار علمی و فناوری با  راهبرد 
کیفی در علوم انسانی و هنر مبتنی بر معارف اسالمی  کّمی و  کالن 10:  تحول و ارتقای  راهبرد 

کالن 11:  نقش آفرینی مؤثرتر چرخه علم، فناوری و نوآوری در حوزه  علوم پزشکی و سالمت راهبرد 
کالن 12:  نقش آفرینی مؤثرتر چرخه علم، فناوری و نوآوری در حوزه فنی و مهندسی  راهبرد 

کالن 13:  توسعه، تعمیق و تقویت آموزش و پژوهش در حوزه علوم پایه راهبرد 

رمزک ربرسی اه و مطالعات راهبردی



کانون تفکر و اتاق های فکر

گذرگاه اندیشه
کارشناس مسئول سازمان بنادر و دریانوردی

اتخـــاذ  بـــرای  اســـت.  ســـازمان ها  و  مدیـــران  موفقیـــت  اســـاس  صحیـــح،  تصمیم گیـــری  چکیـــده: 

تصمیـــم منطقـــی کـــه منجـــر بـــه افزایـــش کارآیـــی، اثربخشـــی و بهـــره وری ســـازمانی شـــود؛ بایـــد فرآینـــد 

ــود.  ــته شـ ــرا گذاشـ ــه اجـ ــی و بـ ــزد، طراحـ ــز برانگیـ ــازمانی را نیـ ــارکت سـ ــه مشـ ــی کـ ــازی جامعـ تصمیم سـ

ــور  ــالی در کشـ ــد سـ ــه چنـ ــتند کـ ــی هسـ ــز مهمـ ــه مراکـ ــگان از جملـ ــر نخبـ ــاق فکـ ــا اتـ ــر یـ کانون های تفکـ

ــر  ــیار مفیـــد باشـــند. کانـــون تفکـ ــازی و تصمیم گیـــری، می تواننـــد بسـ مطـــرح شـــده و در زمینـــه تصمیم سـ

ــر  ــه بـ ــت کـ ــازی اسـ ــازی و تصمیم سـ ــۀ سیاست سـ ــش در زمینـ ــر و پژوهـ ــرای تفکـ ــژه بـ ــازمان ویـ ــی سـ نوعـ

اصـــل جمع اندیشـــی یـــا ایده پـــردازی  جمعـــی اســـتوار اســـت. کانون هـــای تفکـــر بـــا انجـــام مطالعـــات بیـــن 

ــرای  ــف بـ ــای مختلـ ــری الزم را در حوزه هـ ــوراک فکـ ــدد، خـ ــان متعـ ــری کارشناسـ ــه کارگیـ ــا بـ ــته ای و بـ رشـ

ــه یکـــی از مهم تریـــن  ــه اینکـ ــه بـ ــا توجـ ــه تأمیـــن  می کننـــد. همچنیـــن بـ ــران و سیاســـت گذاران جامعـ مدیـ

وظایـــف مدیـــران تصمیم گیـــری می باشـــد، کانون هـــای تفکـــر در فرآینـــد تصمیم گیـــری بـــه مدیـــران و 

ــمت و  ــه سـ ــازمان بـ ــرد سـ ــه رویکـ ــه بـ ــا توجـ ــد. بـ ــی می کننـ ــازمان  کمـــک فراوانـ ــد سـ ــران ارشـ ــژه مدیـ بویـ

ســـوی کانـــون تفکـــر، در ایـــن مقالـــه ســـعی شـــده بـــه بررســـی ابعـــاد مختلـــف کانـــون  تفکـــر و نقش آن هـــا 

در ســـازمان پرداختـــه شـــود.

واژگان کلیـــدی: کانـــون تفکر، اتاق فکر، تصمیم ســـازی، خالقیت، نخبگان

غالم رنجرب 
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ــال  ــورهای در حـ ــی کشـ ــع علمـ ــه در مجامـ ــت کـ ــه اسـ ــد دهـ ــش از چنـ ــر بیـ ــای فکـ ــر و اتاق هـ ــای تفکـ ــوع کانون هـ ــه: موضـ مقدمـ

توســـعه مطـــرح و تاکیـــد فراوانـــی در زمینـــه نقـــش ارزشـــمند کانون هـــای تفکـــرو اتاق هـــای فکـــر در تعامـــالت سیاســـی، اقتصـــادی، 

ـــای  ـــرد اتاق ه ـــی از کارک ـــز جلوه های ـــان نی ـــخ جه ـــف تاری ـــول ادوار مختل ـــت. در ط ـــه اس ـــورت پذیرفت ـــی ص ـــی و نظام ـــی- فرهنگ اجتامع

فکـــر در متدن هـــای بـــزرگ همچـــون متـــدن یونـــان - بابـــل- ایـــران دوران هخامنـــش بـــه چشـــم می خـــورد، هـــر چنـــد ممکـــن اســـت 

ـــم،  ـــاور اعظ ـــون مش ـــی همچ ـــت عناوین ـــرادی تح ـــا اف ـــرد ی ـــود ف ـــا وج ـــورد ام ـــم نخ ـــه چش ـــر ب ـــون تفک ـــا کان ـــر ی ـــاق فک ـــابه ات ـــی مش ـــن دوران عبارت در ای

ـــکار و  ـــبی از اف ـــور نس ـــه ط ـــا ب ـــق ام ـــور مطل ـــه ط ـــه ب ـــته ن ـــار گذش ـــاهان اعص ـــکام و پادش ـــه ح ـــت ک ـــب اس ـــن مطل ـــر ای ـــع بیانگ ـــم و... در واق ـــر اعظ وزی

قـــدرت تفکـــر فـــرد یـــا افـــرادی دیگـــر جهـــت اتخـــاذ تدابیـــر و سیاســـت های حکومتـــی اســـتفاده کـــرده و در زمـــان تصمیم گیری هـــای حکومتـــی 

تنهـــا متکـــی بـــه خود نبوده و نظرات مشـــورتی دیگران را هم مـــد نظر قرار می داده اند.

اگـــر بپذیریـــم کـــه فرآینـــد مدیریـــت در ســـازمان )بـــه مفهـــوم عـــام و در کلیـــه ســـطوح آن( ممکـــن اســـت در معـــرض آســـیب و تهدیـــد باشـــد و 

بخشـــی از ایـــن آســـیب ها و تهدیـــدات ناشـــی از خطاهـــای انســـانی اســـت کـــه احتـــامالً از ســـوی مدیـــر ســـازمان صـــورت می گیـــرد، آنـــگاه بیشـــرت 

ــم. ــی بربیـ ــر پـ ــای تفکـ ــر و کانون هـ ــای فکـ ــکیل اتاق هـ ــت و رضورت تشـ ــه اهمیـ ــم بـ می توانیـ

اتاق هـــای فکـــر و کانون هـــای تفکـــر ورای نقـــش پیشـــگیرانه ای کـــه در زمینـــه خطاهـــای انســـانی مدیـــران می تواننـــد ایفـــا کننـــد، از کارکـــرد مهـــم 

دیگـــری برخوردارنـــد و آن کارکـــرد مهـــم، ویژگـــی خالقیـــت محـــور بـــودن آن اســـت. اساســـاً اتاق هـــای فکـــر و کانون هـــای تفکـــر بایســـتی ویژگـــی 

ــازمان  ــروز خالقیـــت در سـ ــع از بـ ــه مانـ ــنت گرایی کـ ــوع سـ ــر نـ ــه از هـ ــد کـ ــوده و تـــالش مناینـ ــه منـ ــود نهادینـ ــود خـ ــوری را در وجـ خالقیـــت محـ

می شـــود، حتـــی املقـــدور خـــودداری مناینـــد. ویژگـــی خالقیـــت محـــوری اتاق هـــای فکـــر ممکـــن اســـت بـــر اســـاس ایـــده محـــور یـــا مســـئله محـــور 

تجلـــی پیـــدا کنـــد.

کانون هـــای تفکـــر و اتاق هـــای فکـــر محـــل تجمـــع اسرتاتژیســـت های فکـــری اســـت کـــه بـــرای فکرشناســـی و فکرســـازی در زمینه هـــای مختلـــف 

و در راســـتای اهـــداف ســـازمان گـــرد هـــم می آینـــد. کانون هـــای تفکـــر و اتاق هـــای فکـــر در حکـــم ابـــزار نیمـــه پنهـــان مدیـــران می توانـــد بـــه شـــامر 

ـــن  ـــه کوتاهرتی ـــیر )ن ـــن مس ـــر بهرتی ـــرف دیگ ـــته و از ط ـــران گش ـــری مدی ـــر تصمیم گی ـــانی در ام ـــای انس ـــش خطاه ـــب کاه ـــد موج ـــی قادرن ـــد از طرف آی

ـــد.  ـــنهاد مناین ـــن و پیش ـــازمان تعیی ـــداف س ـــه اه ـــیدن ب ـــرای رس ـــیر( را ب مس

تعریف کانون تفکر

ــت از  ــارت اسـ ــف عبـ ــاده ترین تعریـ ــر در سـ ــون تفکـ ــا کانـ ــاره یـ ــر انبـ فکـ

ــتقل. ــی مسـ ــت پژوهـ ــات سیاسـ مؤسسـ

 فرهنـــگ American  Heritage کانـــون تفکـــر را ایـــن گونـــه تعریـــف 

می کنـــد: گـــروه یـــا مؤسســـه ای کـــه بـــرای انجـــام پروژه هـــای قـــوی 

ــاوری و  ــای فنـ ــائل حوزه هـ ــوص مسـ ــه خصـ ــف، بـ ــائل مختلـ ــل مسـ و حـ

ـــی  ـــگ انگلیس ـــف فرهن ـــت. در تعری ـــده اس ـــیس ش ـــی تأس ـــرتاتژی سیاس اس

ــت  ــازمانی اسـ ــا سـ ــی یـ ــه ای تحقیقاتـ ــر مؤسسـ ــون تفکـ ــفورد، کانـ آکسـ

ــی  ــی، اجتامعـ ــائل سیاسـ ــه مسـ ــده در زمینـ ــاوره و ایـ ــه مشـ ــه ارائـ ــه بـ کـ

ــازمان،  ــه سـ ــاره بـ ــر انبـ ــر، فکـ ــف دیگـ ــردازد. در تعریـ ــادی می پـ و اقتصـ

ـــیوه ای  ـــه ش ـــه ب ـــود ک ـــالق می ش ـــکل اط ـــی متش ـــا گروه ـــگاه ی ـــه، بن مؤسس

ویـــژه، اداره و هدایـــت تحقیـــق و پژوهـــش در زمینه هـــای رایزنی هـــای 

ـــن راهربدهـــای سیاســـی و راهربدهـــای اقتصـــادی همچنیـــن  نظامـــی، تدوی

ارائـــه سیاســـت گذارهای مرتبـــط بـــا توســـعه صنعتـــی، تجـــارت و علـــوم و 

ــده دارد. ــه عهـ ــوژی را بـ تکنولـ

رضورت تشکیل اتاق فکر

اتـــاق فکرمی توانـــد بـــازوی مشـــورتی بـــرای مدیـــران باشـــد، در اتـــاق 

فکـــر افـــرادی کـــه تجربـــه خـــوب و پتانســـیل تحقیقاتـــی الزم را داشـــته و 

ــا و  ــا ایده هـ ــد بـ ــند، می تواننـ ــوردار باشـ ــز برخـ ــوآوری نیـ ــت و نـ از خالقیـ

ــب  ــامت مناسـ ــاذ تصمیـ ــی را در اتخـ ــران اجرایـ ــود مدیـ ــه های خـ اندیشـ

ـــت  ـــرای توســـعه خالقی ـــی ب ـــاق فکـــر روش هـــای گوناگون ـــد. در ات ـــاری دهن ی

ـــد. ـــان می کن ـــررا منای ـــاق فک ـــکیل ات ـــل رضورت تش ـــوارد ذی ـــود دارد. م وج

  پایگاه فکرسازی 

  خلق فکر

  بانـــک اطالعات و دریافت فکرها

  شناســـایی، توصیـــف و صورت بنـــدی دقیـــق مشـــکالت و ارزیابـــی 

ــی؛ ــائل آتـ ــاری و مسـ ــر جـ ــورد نظـ ــائل مـ مسـ

ــه  ــام بـ ــنهادهای خـ ــه و پیشـ ــکل نگرفتـ ــی و شـ ــای کلـ ــل ایده هـ   تبدیـ

سیاســـت ها و برنامه هـــای دقیـــق و قابـــل اجـــرا؛

  فراهـــم آوردن زمینـــه بـــرای مبادلـــه ســـازنده اطالعـــات و نظـــرات میـــان 

نخبـــگان مشـــارکت کننـــده؛

ـــوط  ـــات مرب ـــرو تحقیق ـــر در قلم ـــای صاحب نظ ـــت نیروه ـــایی و تربی   شناس

بـــه سیاســـت گذاری؛

  معرفـــی و عرضه نیروی کار ماهر به دولت مردان وسیاســـت گذاران؛

  مطالعـــات آینده شناســـی و آینده نـــگاری: چـــرا کـــه بـــدون داشـــن 

تصاویـــری از آینـــده و ارائـــه آن، منی تـــوان ســـایر وظایـــف کانون هـــای 

تفکـــر را در نظـــر گرفـــت.

ـــای تفکر و اتاق های فکر  منظور از ایجاد کانون ه

ـــور  ـــت مح ـــع و خالقی ـــکار بدی ـــار اف ـــت انتش ـــوب جه ـــط مطل ـــاد رشای   ایج

ـــج  ـــا تروی ـــازمان و ی ـــکالت س ـــت مش ـــب جه ـــل مناس ـــن راه ح ـــدف یاف ـــا ه ب

ـــازمان. ـــن در س ـــای نوی روش ه

ــامانه مدیریـــت ســـازمان از پدیـــده مشـــارکت در    بهـــره منـــد شـــدن سـ

امـــر تصمیم ســـازی 

ـــر،  ـــوزه تفک ـــه ح ـــن ب ـــه پرداخ ـــازمان در زمین ـــت س ـــامانه مدیری ـــت س   تقوی

ـــت. ـــه و خالقی اندیش

ــی و  ــه روزمرگـ ــازمان بـ ــت سـ ــامانه مدیریـ ــدن سـ ــاب از درگیرشـ    اجتنـ

ــاًل فـــردی.  انجـــام امـــور بـــر حســـب عـــادات، رســـوم و ســـالیق کامـ

   فراهـــم آوردن مســـیر مناســـب، منطقـــی و روشـــن جهـــت خلـــق افـــکار 

ــداف  ــق اهـ ــتای تحقـ ــکار در راسـ ــح از آن افـ ــرداری صحیـ ــد و بهره بـ جدیـ

ــازمان.  سـ

ــه  ــازمان کـ ــان سـ ــته از کارکنـ ــوه آن دسـ ــی بالقـ ــرداری از توانایـ    بهره بـ

ــد.  ــو را دارنـ ــه های نـ ــکار و اندیشـ ــداع افـ ــت ابـ ــت الزم جهـ قابلیـ

   دریافـــت افـــکار جدیـــد و نگهـــداری آنـــان در بانـــک اطالعـــات جهـــت 

بهره بـــرداری از آن در زمـــان مناســـب. 

ــات  ــرح موضوعـ ــق طـ ــازمان از طریـ ــاء سـ ــد و ارتقـ ــط رشـ ــاد رشایـ    ایجـ

ــمت  ــه سـ ــازمان را بـ ــی سـ ــط فعلـ ــت رشایـ ــادر اسـ ــه قـ ــه ای کـ خالق گونـ

ــد.  ــوق دهـ ــوب آن سـ ــط مطلـ رشایـ

   ترســـیم افـــق امیدوارکننـــده و اثربخـــش بـــرای ســـازمان بـــا خلـــق 

ایده هـــای نـــو جهـــت ایجـــاد تحـــول در ســـازمان. 
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کانون های تفکر عالوه بر موارد باال قادرند: 

  بـــه مدیـــران در اتخـــاذ تصمیم گیری هـــای اساســـی بـــر اســـاس 

نند. تصمیم ســـازی های صحیـــح یـــاری برســـا

ــه و  ــر گرفتـ ــر نظـ ــازمان را زیـ ــور سـ ــن، امـ ــامن تیزبیـ ــوان چشـ ــه عنـ    بـ

ـــر  ـــه مدی ـــود را ب ـــه خ ـــوده و نتیج ـــل من ـــه و تحلی ـــش را تجزی ـــاهدات خوی مش

ــازمان منعکـــس مناینـــد. سـ

ــط  ــود، رشایـ ــط موجـ ــاهده رشایـ ــه و مشـ ــی های اولیـ ــام بررسـ ــا انجـ    بـ

مطلـــوب را در راســـتای اهـــداف ســـازمان ترســـیم و نتیجـــه را بـــه ســـازمان 

ــد. منعکـــس کننـ

ـــر  ـــا ه ـــطحی نگری و ی ـــران از روی س ـــط مدی ـــم توس ـــاذ تصمی ـــع از اتخ   مان

ـــد.  ـــوری گردن ـــود مح ـــی و خ ـــوع خودبین ن

   ســـازمان را به ســـمت ایجاد تغییر و بدنبال آن نوآوری سوق دهند.

   روح همکاری و مشـــارکت را در بین کارکنان بدمند.

ــر  ــای تفکـ ــر و کانون هـ ــای فکـ ــای اتاق هـ ــی از ویژگی هـ برخـ

عبارتنـــد از: 

   محور فعالیت بر اســـاس خالقیت است.

   نبایســـتی به امور اجرایی بپردازند. 

   از انجام کارهای کلیشـــه ای و ســـنتی بطور جدی پرهیز می کنند.

ــا نبایســـتی از حـــد متعـــارف بیشـــرت باشـــد. )حـــد  ــاء آنهـ    تعـــداد اعضـ

اکـــرث بیـــش از 6 تـــا 9 نفـــر(. 

   در بیـــن اعضاء تخصص های متفـــاوت و مکمل یکدیگر وجود دارد.

   اعضاء از ســـالیق مختلف برخوردارند.

   اعضـــاء از انعطاف پذیری باالیی برخوردارند. 

ــالق را  ــراد خـ ــًا: افـ ــد ثانیـ ــه مناینـ ــت ارائـ ــد اواًل: خالقیـ ــاء قادرنـ    اعضـ

ــند.  ــرا باشـ ــت پذیـ ــور مثبـ ــه طـ ــا را بـ ــناخته و آنهـ شـ

ـــای  ـــه نظره ـــان نقط ـــی از بی ـــاء بیم ـــوده و اعض ـــال آزاد ب ـــر کام ـــار نظ    اظه

خـــود ندارنـــد.

   اعضاء نگران انتقاد دیگران در برابر اظهارات خودشـــان نیســـتند.

   اعضـــاء بـــه جـــای مدیـــران فکـــر می کننـــد ولـــی ماننـــد مدیـــران فکـــر 

 . منی کننـــد

ــردازی  ــا ایده پـ ــکل و یـ ــک مشـ ــل یـ ــرای حـ ــر بـ ــان تفکـ ــاء در زمـ    اعضـ

ــای الزم  ــذ مجوزهـ ــدون اخـ ــازمان بـ ــول اساســـی و کلـــی سـ ــن از اصـ نویـ

تخطـــی منی کننـــد. 

ـــردی را  ـــه ف ـــرص ب ـــم انداز منح ـــش و چش ـــد دان ـــاء قادرن ـــک از اعض ـــر ی    ه

کـــه دیگـــر اعضـــاء مطـــرح می مناینـــد را درک کننـــد. 

    اعضـــاء در زمـــان هم اندیشـــی ها بـــه منظـــور رســـیدن بـــه بیشـــرت 

ـــروه  ـــکیل گ ـــری- تش ـــان فک ـــای طوف ـــت از تکنیک ه ـــی مثب ـــزان هم افزای می

ــه عمـــل  می آورنـــد. ــتفاده بـ اســـمی و ... اسـ

آفت های کانون  تفکر و اتاق های فکر

ـــناخت  ـــدون ش ـــم ب ـــوع، آن ه ـــک موض ـــه ی ـــدن ب ـــذب ش ـــه ج ـــی ک  از آن جای

ـــاره  کافـــی، موجـــب از دســـت دادن هوشـــیاری خواهـــد شـــد،  الزم اســـت درب

ـــم.  ـــاال بربی ـــود را ب ـــی خ ـــد، آگاه ـــد می کن ـــر را تهدی ـــاق فک ـــه ات ـــی ک خطرات

ـــارز  ـــق ب ـــای آن، از مصادی ـــه آفت ه ـــه ب ـــدون توج ـــک کار ب ـــه ی ـــدن ب وارد ش

ـــاق اســـت و هـــر اتاقـــی در  ـــاق فکـــر هـــم باالخـــره یـــک ات بی فکـــری اســـت. ات

ـــث  ـــه باع ـــی ک ـــای مخرب ـــت. زلزله ه ـــی اس ـــرو ریختن ـــه، ف ـــی زلزل ـــر نوع براب

فروپاشـــی اتاق هـــای فکـــر می شـــوند عبارتنـــد از:

   از دســـت دادن اســـتقالل و قـــدرت آزاداندیشـــی )مثـــاًل بـــه دلیـــل 

وابســـتگی مالـــی(

اتـــاق فکـــر یکـــی از ابزارهـــای آفرینندگـــی بـــرای حـــل مســـئله و توســـعه 

خالقیـــت در هـــر ســـازمان )نســـبتًا بزرگـــی( اســـت. مکانـــی اســـت بـــرای 

ـــع  ـــی کـــه مان ـــدون حضـــور عوامل ـــا موضـــوع؛ ب ـــک مســـئله ی ـــه ی اندیشـــیدن ب

آزاداندیشـــی و یـــا محدودیـــت می شـــوند ماننـــد مالحظـــات سیاســـی یـــا 

اعـــامل قـــدرت مدیـــران ارشـــد.

ــز  ــه ایـــن مراکـ ــر ایجـــاب می کنـــد کـ فلســـفه شـــکل گیری اتاق هـــای فکـ

بـــه دور از تنش هـــای رســـمی موجـــود در فرآینـــد قانونـــی سیاســـت گذاری 

ـــازنده و  ـــنهادهای س ـــکاس پیش ـــن و انع ـــه تدوی ـــی، ب ـــای اجرای و روزمرگی ه

ـــت گذاری  ـــای سیاس ـــود، فض ـــای خ ـــا نوآوری ه ـــد و ب ـــود بپردازن ـــه خ خالقان

و تصمیم گیـــری را از یکنواختـــی خـــارج  کننـــد.

اتـــاق فکـــر جایـــی بـــرای تصمیم  ســـازی اســـت نـــه تصمیم گیـــری؛ 

ـــس  ـــرت از جن ـــاق بیش ـــن ات ـــری ای ـــوالت تفک ـــه محص ـــت ک ـــرت اس ـــن به بنابرای

کارشناســـی باشـــد تـــا از ســـنخ سیاســـی کاری )سیاســـت زدگـــی(. البتـــه 

ـــری  ـــج تفک ـــر نتای ـــون اگ ـــد. چ ـــل نش ـــز غاف ـــی نی ـــع  بین ـــه از واق ـــت ک الزم اس

کـــه بـــه تأییـــد مدیریـــت ارشـــد نرســـند زیـــاد شـــود، خـــود منجـــر بـــه بـــی 

اعتبـــاری اتـــاق خواهـــد شـــد.

ـــف مرتبط با موضوع.   فقدان تخصص های مختل

ــه  ــه نتیجـ ــون کـ ــته های گوناگـ ــص در رشـ ــراد متخصـ ــودن افـ ــی نبـ کافـ

ــات، گســـرتش  ــم اطالعـ ــی اســـت. افزایـــش حجـ ــل اندیشـ ــدم کامـ آن عـ

روابـــط بین املللـــی و افزایـــش عوامـــل تاثیرگـــذار در امـــر تصمیم ســـازی 

و اســـرتاتژی پردازی، رضورت تفکـــر جمعـــی و جمع اندیشـــی را محـــرز 

کـــرده اســـت. بنابـــر ایـــن تعـــدد و تنـــوع دیدگاه هـــای الزم در تحلیل هـــا 

ــا بـــرای رفـــع خـــأ ناقص اندیشـــی رضوری اســـت. البتـــه  و ارائـــه طرح هـ

ـــه  ـــر ب ـــز منج ـــص نی ـــراد متخص ـــر اف ـــور غیرموث ـــه حض ـــت ک ـــه داش ـــد توج بای

ـــود. ـــات می ش ـــات در جلس ـــه توافق ـــیدن ب ـــی و رس ـــان هامهنگ ـــش زم افزای

  هامهنگ نبودن با رشایط ســـازمان و همســـو نبودن با زمان

هامهنگـــی یکـــی از رشایـــط اصلـــی تحقـــق برنامه هـــا و اهـــداف اســـت و 

ـــن  ـــت. بنابرای ـــازمان اس ـــی در س ـــاد هامهنگ ـــز ایج ـــی از مراک ـــر یک ـــاق فک ات

ــل  ــی غافـ ــی و مکانـ ــط زمانـ ــر از درک رشایـ ــاق فکـ ــای اتـ ــه اعضـ چنانچـ

شـــده و نتواننـــد بـــا آن هامهنـــگ شـــوند، دیگـــر نبایـــد انتظـــار طرح هـــای 

اثربخـــش را از آنـــان داشـــت.

  درگیر شدن در امور اجرایی.

ــی  ــن معنـ ــتگذار؛ بدیـ ــه سیاسـ ــتند نـ ــاز هسـ ــر سیاست سـ ــای فکـ اتاق هـ

کـــه ایـــن اتاق هـــا غالبـــا نهادهایـــی پیشـــنهاد دهنـــده هســـتند و درگیـــر 

مســـائل ترشیفاتـــی و حقوقـــی سیاســـت گذاری منی شـــوند. همچنیـــن 

اتاق هـــای فکـــر در تعامـــل بـــا دســـتگاه های اجرایـــی، رصفـــًا تصمیم ســـاز 

هســـتند و نبایـــد درگیـــر مســـائل اجرایـــی و یـــا توجیـــه کارشناســـانة 

تصمیم هـــای روزمـــرة دســـتگاه ها شـــوند. گرفتـــار شـــدن درگیـــرودار 

ــت در  ــا رشکـ ــدی بـ ــکل روال منـ ــه شـ ــه بـ ــی کـ ــاری و اجرایـ ــائل جـ مسـ

ــی  ــدان فرصتـ ــت، چنـ ــوام اسـ ــالت تـ ــه مراسـ ــخگویی بـ ــات و پاسـ جلسـ

بـــرای تفکـــر و اندیشـــه باقـــی منی گـــذارد. بنابرایـــن اعضـــای اتـــاق فکـــر 

ــه رضورت  ــر آنکـ ــد، مگـ ــوری مناینـ ــن امـ ــود را رصف چنیـ ــان خـ ــد زمـ نبایـ

ــد. ــاب منایـ ایجـ

ـــه  ـــی، الزم اســـت کـــه اعضـــا ب ـــه حـــوزه کارهـــای اجرای ـــز از ورود ب ـــرای پرهی ب

ـــرا  ـــم و اج ـــل فه ـــری قاب ـــرای مج ـــه ب ـــد ک ـــه دهن ـــود را ارائ ـــج خ ـــکلی نتای ش

ــز  ــا نیـ ــته باشـــد، برنامه هـ ــه مجـــری توانایـــی الزم را نداشـ باشـــد. چنانچـ

ـــه شـــود. از طـــرف دیگـــر الزم اســـت اعضـــای  ـــری ارائ ـــد در ســـطح پایین ت بای

ـــه  ـــان را ارئ ـــج کارش ـــان نتای ـــه مجری ـــی ک ـــا زمان ـــند و ت ـــور باش ـــا صب کمیته ه

نداده انـــد، از دخالـــت در امـــور آنهـــا خـــودداری کننـــد و از طـــرف دیگـــر 

بـــرای توامنندســـازی آنهـــا برنامه هـــای راهـــربدی داشـــته باشـــند.

  عدم مهارت کافـــی در زمینه دانش تفکر

ـــث  ـــای آن باع ـــن و روش ه ـــا قوانی ـــنایی ب ـــت و آش ـــش اس ـــک دان ـــز ی ـــر نی تفک

بهـــرت فکـــر کـــردن می شـــود. از جملـــه مهارت هایـــی کـــه الزم اســـت 
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ـــاره  ـــوارد اش ـــن م ـــه ای ـــوان ب ـــند می ت ـــلط باش ـــدان مس ـــر ب ـــاق فک ـــای ات اعض

کـــرد: مهارت هـــای پرسشـــگری، تصمیم گیـــری )فـــردی و گروهـــی(، 

روش   یابـــی، برنامه ریـــزی، دوراندیشـــی، بررســـی نتیجـــه ای، حداکـــرث 

ــال،  ــی فعـ ــی، بررسـ ــی انفعالـ ــی(، بررسـ ــاوت )علمی-عملـ ــی، قضـ کارایـ

ـــن  ـــی. ای ـــی و همذات ـــی، فرض اندیش ـــازمان دهی، خطرزدای ـــدازی و س راه ان

مهارت هـــا همچـــون ابـــزاری حیاتـــی بـــرای متفکـــر محســـوب می شـــوند 

و متفکـــری کـــه ابـــزار الزم را نداشـــته باشـــد همچـــون یـــک ارتـــش بـــدون 

ــر و  ــوری موثـ ــوده و حضـ ــب بـ ــکر مناسـ ــیاهی لشـ ــرای سـ ــا بـ ــالح تنهـ سـ

راهـــربدی نخواهـــد داشـــت. 

    نبود افراد اسرتاتژیست

شناســـایی، توصیـــف و صورت بنـــدی دقیـــق مســـائل مـــورد نظـــر، 

ارزیابـــی مســـائل جـــاری و مســـائل در رشف ظهـــور و ارایـــة دیدگاه هـــای 

ــاز  ــه آن نیـ ــتگذاران بـ ــه سیاسـ ــت هایی کـ ــاره سیاسـ ــه دربـ تحلیل گرایانـ

فـــوری دارنـــد، یکـــی از وظایـــف اصلـــی اتاق هـــای فکـــر اســـت. بنابرایـــن 

ـــوط  ـــای مرب ـــت در بحث ه ـــک اسرتاتژیس ـــوان ی ـــه عن ـــد ب ـــد بتوانن ـــا بای اعض

ــای  ــا، ایفـ ــت ها و برنامه هـ ــه سیاسـ ــی نقادانـ ــتگذاری و ارزیابـ ــه سیاسـ بـ

نقـــش مناینـــد.

   پایبندی به رســـوم و عادات. 

   عـــادت بر الگو برداری )تقلید( به جـــای خلق افکار بدیع. 

ـــری  ـــدان انعطاف پذی ـــاء و فق ـــودن اعض ـــت ب ـــاء، ثاب ـــت اعض ـــرثت جمعی    ک

ـــاء.  اعض

    گرایش به مسائل پیش پا افتاده بجای مسائل بزرگ، سخت و چالش 

برانگیز.

    ترس از انتقاد دیگران از ســوی اعضاء.

    کـــم ارزش جلوه دادن حاصل کار اعضاء. 

    ترس از اظهارنظر.

    اعامل محدودیت زمانی از ســـوی مدیران به اعضاء.

ـــه  ـــد ن ـــران باش ـــر مدی ـــت خاط ـــب رضای ـــرای کس ـــط ب ـــاء فق ـــالش اعض     ت

تأمیـــن اهـــداف ســـازمان.

    تأکیـــد بـــر فکرکـــردن »ماننـــد مدیـــران« و غفلـــت از فکـــر کـــردن »بـــه 

جـــای مدیـــران«.

 نتایج مورد انتظار از کانون تفکر

   باید بتوانند اســـرتاتژی ســـازمان را به خوبی تعیین کنند.

    ایجاد و تقویت روحیه نقادی در ســـازمان.

   ترویـــج فرهنگ کار گروهی در حوزه های مختلف ســـازمانی.

    تولیـــد افکار جدید در زمینه های وظایف و ماموریت ســـازمانی.

   ارائه طرح های اثربخش.

    ارتقای توامنندی های کارشناسان حوزه سازمانی.

   پرورش مدیران خالق و ریســـک پذیر.

    تهیه گزارشـــات، پروژه ها و طرح های کاربردی و مســـئله محور.

ـــرتم  ـــران مح ـــّا مدی ـــی خصوص ـــدگان گرام ـــت خوانن ـــد اس ـــه امی در خامت

ـــازمان  ـــف س ـــود را وق ـــی خ ـــات زندگ ـــه اوق ـــازمان ک ـــی س ـــی و میان عال

منوده انـــد، بـــا بهره گیـــری از قابلیت هـــای رسمایه هـــای انســـانی 

ـــب  ـــرداری مناس ـــه بهره ب ـــبت ب ـــر نس ـــای فک ـــازمان و اتاق ه ـــل س بالفع

از ایـــن توانایـــی بالفعـــل اقـــدام الزم را بعمـــل آورنـــد تـــا ســـازمان 

در مســـیر خالقیـــت، نـــوآوری و شـــکوفایی بیـــش از پیـــش گام 

بردارنـــد.

منابع:

1.کتـــاب »تئـــوری اتـــاق فکـــر«، نوشـــته ســـید یونـــس ادیانـــی، 

انتشـــارات نقـــش جهـــان 

2. مقالـــه »کانون هـــای تفکـــر ابـــزار تحقـــق توســـعه پایـــدار« تهیـــه 

ــام  ــه جـ ــینا- روزنامـ ــروز پورسـ ــین صادقـــی- بهـ ــده: دکـــرت حسـ کننـ

جـــم - بخـــش اقتصـــاد- شـــنبه 17 اســـفند مـــاه 1387

ـــوژی  ـــران تکنول ـــبکه تحلیلگ ـــوژی - ش ـــم و تکنول ـــت عل ـــروه سیاس 3. گ

ـــران ای

ــرت  ــته دکـ ــی«، نوشـ ــر دفاعـ ــای فکـ ــر اتاق هـ ــدی بـ ــه »درآمـ 4. مقالـ

ـــه  ـــی، فصلنام ـــرزا امین ـــی حســـین صالحـــی اصـــل و محمـــد رضـــا می عل

راهـــربد دفاعـــی 

5. مقاله »کانـــون تفکر و اتاق فکر« فصلنامـــه نیروی برتر نزاجا

لـــه » کانون هـــای تفکـــر و نقـــش آن در تصمیم گیـــری  6. مقا

مدیـــران« نوشـــته علـــی اصغـــر پـــور معصـــوم 
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»مرکز درمانــی و تحقیقاتی فک خــزر«  را معرفی کنید و 

مخترصی درباره فعالیت های این مرکز توضیح دهید؟

   »مرکــز درمانــی و تحقیقاتــی فــک خــزر«  شــعبه ای از مرکــز هلنــدی 

Zeehondencreche است. »زهوندن کراش« به معنای »بیامرستان سگ های  

دریایی« است و یک NGO محسوب می شود. در فرهنگ ایران، نامی برای فک 

خزر وجود نداشــته اســت و مردم معمواًل این جانور را با نام فک می شناسند. با 

این وجود مردم شهرهای حاشیه دریای خزر از واژه سگ دریایی برای این جانور 

استفاده می کنند و گاهی اوقات هم این جانور را با سمور اشتباه می گیرند؛ زیرا 

 )Arctoidea(که در ایران سمور هم وجود دارد و هر دو جانور متعلق به یک گروه

هستند. بــنیان گــــذار مــــرکز هلنـــدی  »زهوندن کراش« خانم ِلنـــی هارت 

)Lenie’t Hart( اســت که پنجاه ســال پیش این مرکز را بنا به عالقه شخصی 

و بدون داشن تحصیالت دانشــگاهی در این زمینه، در یک فضای کوچک در 

گفتگوی اختصاصی با مسئول پروژه امداد و نجات فک خزری در ایران 

ـُک دریـای خـزر روایـت محـافظت از ف

* کارشناس ارشد زیست شناسی ژنتیک، دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات تهران

عکس: رشیف خالق پرست

   افزایــش مــرگ و میــر فک هــا در دریــای خــزر در دو دهــه گذشــته منجربــه ایــن شــد تــا تحقیقــات گســرتده ای بــرای حفاظــت از ایــن پســتاندار 

ــت  ــود را از دس ــان خ ــاده ج ــه ای در ج ــی حادث ــدی در پ ــز اس ــرت هرم ــات، دک ــن تحقیق ــئول ای ــال 1386، مس ــود. در س ــاز ش ــران آغ ــزی در ای آب

می دهــد و از آن زمــان تــا کنــون، اخبــاری بــه زبــان فارســی دربــاره فعالیت هــای انجــام گرفتــه در زمینــه فــک خــزر در رســانه ها منتــرش نشــد. ایــن 

مصاحبــه، گفتگویــی اســت بــا مســئول مرکــز درمانــی و تحقیقاتــی فــک خــزر؛ دکــرت امیــر صیــاد شــیرازی دربــاره برخــی از فعالیت هــای جدیــدی 

که در زمینه حفاظت از فک خزر در چند سال گذشته انجام شده است.

حیاط خانه خویش آغاز کرد. هم اکنــون در اروپا بزرگ ترین مرکز در این زمینه 

اســت. خانم هارت مجموعه بســیار بزرگی دارد که در زمینــه فک ها، کارهای 

تحقیقاتی، بیامرســتانی، امداد و نجات انجام می دهــد. فعالیت های مرکز او 

محدود به هلند منی شود و در سایر کشورها همچون ایران نیز فعالیت می کند. 

    »مرکز درمانی و تحقیقاتی فک خزر« در جزیره »آشــوراده« قرار دارد.  آشوراده 

از نظر تقسیامت استانی جزء استان گلســتان محسوب می شود. من هم برای 

نزدیک بودن به محل کار، حدود یک ســال و سه ماه است که ساکن شهرستان 

گرگان هستم. فاصله بین جزیره آشوراده و بندر ترکمن)بندر شاه سابق( با قایق 

حدود 5 تا 6 دقیقه است. از نظر اتصال به خشکی به شهرستان بهشهر متصل 

است و در انتهای شبه جزیره میانکاله قرار گرفته است. از آنجا که اکرث گزارشاتی 

که از فک ها به خصوص فک های زنده داشتیم، در نیمه رشقی سواحل این جزیره 

بود، این منطقه برای تأســیس این مرکز انتخاب شــد. فک هــا هنگامی که به 

سواحل جنوبی دریای خزر مهاجرت می کنند، به خاطر اینکه جانوران ترسویی 
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هستند، به دنبال محل خالی از سکنه و خلوت هستند؛ بنابراین اکرث جمعیت 

فک ها که به ســواحل جنوبی دریای خزر مهاجرت می کنند به ســمت سواحل 

ترکمنستان کشیده می شــوند و بخشی از آنها نیز به سمت آشــوراده می آیند. 

در استان مازندران می توان فک ها را در میانکاله یافت اما فک خزر در سواحل 

استان گیالن بسیار کمرت از دو استان گلستان و مازندران مشاهده می شود. از 

آنجاکه در سواحل ترکمنستان روستایی وجود ندارد، فک ها در این فضای خلوت 

احساس امنیت می کنند. شــبه جزیره میانکاله نیز منطقه حفاظت شده است 

و تردد مردم در آن کنرتل شده اســت. ورود به میانکاله و آشوراده با مجوز کتبی 

اداره حفاظت از محیط زیست استان انجام می شود. 

    در ابتدا قرار بود در هر یک از سه استان یک مرکز داشته باشیم اما در نهایت، 

تصمیم گرفته شد برای رصفه جویی در هزینه ها هامن الگویی که در هلند موفق 

بود و نیاز به پرســنل کمرتی داشــت را تکرار کنیم. مرکز را در اســتان گلستان 

تأسیس کردیم اما گروه امداد و نجات هر سه استان را پوشش می دهد. یک رسی 

گروه های مردمی را نیز در هر اســتان شناسایی کردیم و به آنها آموزش دادیم تا 

در صورت مشاهده فک ها به ما گزارش دهند. بنده و همکاران در میان استان ها 

رفت و آمد داریم و هر زمان که گزارشی به ما برسد با یک آمبوالنس به محل رفته 

و در صورت نیاز به درمان و بســرتی، فک را از اســتان های دیگر به مرکز انتقال 

می دهیم و اگر الشه باشد، در صورت نیاز به منونه برداری، الشه را به دانشگاه ها 

و دامپزشکی های سایر شهرستان ها انتقال می دهیم. 

چرا »مرکز درمانی و تحقیقاتی فک خــزر« را در میانکاله 

احداث نکردید؟
    با وجود اینکه میانکاله در استان مازندران است و آشوراده در استان گلستان 

قرار گرفته اما میانکاله و آشــوراده تقریبًا نزدیک همدیگر قــرار دارند. در ابتدا 

ســایت تکثیر و نگهداری برب در میانکالــه که پروژه آن متوقف شــده بود، برای 

فعالیت های گروه امداد و نجات فک خزر پیشنهاد شد اما گروه نپذیرفت. تردد 

به میانکاله از مسیر خشکی به علت داشن جاده خاکی مشکل بود. همچنین 

در تردد آبی نیز ممکن بود با رشایط طوفانی مواجه شویم اما دسرتسی به آشوراده 

هم از خشکی و هم از آب خیلی آسانرت از میانکاله است. 

فعالیت های گروه امداد و نجــات فک خزر در ایران از چه 

زمانی آغاز شــد؟ و شــام از چه زمانی با مرکز هلنــدی همکاری 

می کنید؟
    خانم هارت دوســت نداشــت زیر شــاخه ای بــرای مرکز هلنــدی خویش در 

کشورهای مختلف بسازد بلکه او قصد داشت با آموزش هایی که مرکز او به اهالی 

بومی منطقه می داد، آنان را به اطالعات و دانــش مورد نیاز در این زمینه مجهز 

سازد تا خودشان بتوانند کار را به عهده بگیرند. بیست سال پیش، یکی از اساتید 

برجسته دانشگاه، دکرت »کیابی« درخواستی برای خانم هارت فرستاد و از او برای 

مسئله تلفات فک خزر کمک خواست؛ از آن زمان بود که خانم هارت فعالیت های 

خویش را در ایران آغاز کرد. 

   در ســال 2005، یکی از دوستان دوران دبیرســتانم، دکرت »محمد مصطفی 

شــاهی فردوس« که دامپزشــک بود، به دعوت یکی از اســاتید دانشگاه تهران 

در هامیشــی در زمینه پســتانداران دریایی رشکت می کند و بــه طور اتفاقی با 

سخرنان اصلی هامیش، خانم هارت آشنا می شود. زمانی که خانم هارت متوجه 

عالقه مندی دکرت شاهی فردوس می شود؛ ایشــان را با هزینه شخصی خویش 

به هلند دعوت می کند تا در آنجا دوره های آموزشی مربوطه را به زبان انگلیسی 

بگذرانند. متأسفانه دکرت شاهی فردوس در اواخر سال 2010 )نزدیک سال نو 

میالدی( در یک حادثه رانندگی جان خود را از دســت می دهد. مرحوم شاهی 

فردوس نخستین ایرانی بود که در مرکز هلندی »زهوندن کراش« آموزش دید.  

   مالقات مجدد بنده با دکرت شاهی فردوس زمانی اتفاق افتاد که فارغ التحصیل 

دکرتی حرفه ای دامپزشکی دانشکده دامپزشکی دانشــگاه آزاد اسالمی کرج 

بودم. در سال 2007 به پیشــنهاد دکرت شاهی فردوس با این مجموعه هلندی 

آشنا شدم و ســپس، خانم هارت برای نخســتین بار فک خزر را در آب های بین 

آشــوراده و بندر ترکمن به من نشان داد. ســپس، دوره های آموزشی را در هلند 

ســپری کردم و از آن زمان به بعد، بنده و دکرت شــاهی فــردوس با هم همکاری 

کردیم. با توجه به اینکه زمســتان ها، به علت وجود تعداد بســیار زیاد جانوران 

بیــامر، اوج کار مرکز هلندی اســت، تعــداد زیادی دامپزشــک در مرکز دارند. 

همچنین، برای اداره پروژه های خارجی، مناینده هایی هم در کشورهای دیگر 

دارند. خانم هارت چون زنی مســن بود، قصد داشــت از میان نیروهای جوان، 

جانشینی برای خودش انتخاب کند تا مسئولیت های مرکز را برای ادامه پروژه ها 

به او واگذار کند. دکرت شــاهی فــردوس که در آن زمان به عنــوان رئیس بخش 

دامپزشــکی مرکز هلندی مشــغول به کار بود، برای این مسئولیت انتخاب شد 

اما روز قبل از معرفی او به عنوان رئیس مجموعه هلندی، زمانی که دکرت شاهی 

فردوس رفته بود خاله خویش را برای رشکت در جلسه معارفه از آملان بیاورد، در 

جاده بین آملان و هلند تصادف می کند. فوت دکرت هرمز اسدی در جاده ایران 

و ســپس فوت دکرت شــاهی فردوس در جاده آملان، رضبه روحــی بزرگی برای 

محافظین فک خزر بود. فوت دوســت صمیمــی ام و کمک های صادقانه خانم 

هارت به فک خزر، انگیزه بنده را برای به نتیجه رساندن پروژه بیشرت کرد تا اینکه 

رسانجام خانم هارت مسئولیت پروژه را به من واگذار کرد. در حال حارض، بنده 

مناینده و دامپزشــک مرکز زهوندن کراش و مسئول »مرکز درمانی و تحقیقاتی 

فک خزر« در ایران و کشورهای حوزه دریای خزر هستم. 

    پروژه امداد و نجات فک خزر در سال 2006 در هلند رشوع شد و تقریبًا از سال 

2008 به طور رسمی در سواحل ایران فعالیت می کنیم. در ابتدا، در فضای باز 

کار می کردیم اما از آنجا که نیاز به فضای بسته و بیامرستانی برای نگهداری فک 

خزر داشتیم، »رشکت مادر تخصصی مدیریت ماهیان خاویاری استان گلستان«، 

جزیره آشوراده را در اختیار ما قرار داد. »مرکز درمانی و تحقیقاتی فک خزر« در 

آشوراده تقریبًا شش ماه است که آماده شده است. 

از چه روش هایی برای مطالعه فک خزر استفاده می کنید؟
   روش مطالعه ما منونه برداری از فک های مرده)الشــه( و فک های زنده اســت. 

برای کارهای تحقیقاتی، ما از الشــه هایی که در ساحل گزارش می شود، منونه 

برداری می کنیم. اگر الشه تازه باشد می توان از کل بدن جانور منونه برداری کرد. 

منونه های ژنتیکی و میکروبی ثبت می شود و علت مرگ شناسایی می شود. اما 

چون این کار نیاز به بودجه دارد، سعی می کنیم این کار را به سمت دانشگاه ها 

سوق دهیم تا در غالب پروژه های دکرتی با موضوع بیامری ها انجام شود. بخش 

دامپزشکی دانشگاه آزاد اسالمی سمنان یکی از دانشگاه هایی است که در این 

زمینه با ما همکاری می کند. برای بررســی بیامری های مشــرتک دام و انسان 

همچون تب مالت)بروســلوز(، آلودگی های دریایی را منونه برداری می کنیم. 

اگر بخواهیم بررسی خوبی از آلودگی های دریایی داشته باشیم، بهرتین گزینه، 

جانوری است که در رأس هرم غذایی قرار دارد؛ چون متام آلودگی ها در بدن آنها 

تجمع می کند. در دریای خزر، فک در رأس هرم غذایی)Apex predator( قرار 

دارد و می تواند شاخص خوبی برای سنجش آلودگی دریای خزر باشد. بنابراین، 

برای بررسی آلودگی ها مطالعات انجام می دهیم و منونه جمع آوری می کنیم. 

   گروه ما از رادیوترانســمیرتها)فناوری ردیابی از طریق امــواج رادیویی( برای 

ردیابی فکها استفاده منی کند؛ زیرا که برخی تحقیقات نشان داده امواجی که 

برای شناسایی محل جانور مخابره می شــود، می تواند روی رفتار و فیزیولوژی 

جانور تأثیر منفی بگذارد. بنابراین، اطالعاتی که از این طریق به دســت آمده، 

خصوصاًدر جانوران دریایی و جانورانی که مهاجرت طوالنی دارند، صحیح نبوده 

و نشان دهنده رفتارطبیعی جانور نیست. برای عالمت گذاری فک های زنده از 

روش پالک گذاری استفاده می کنیم. برای این منظور از پالک های پالستیکی 

استفاده می شود؛ اما علیرغم پالستیکی بودن، از جنسی ساخته شده اند که در 

برابر فرسودگی در آب یا رنگ پریدگی در آفتاب مقاوم باشند. این پالک ها را در 

میان انگشتان پاهای پرده دار)rear flipper( فک در محلی که خونریزی ندهد 

و رگ نباشــد، متصل می کنیم. برای پالک هر استان یک رنگ انتخاب کردیم. 

ایمیل و شــامره تلفن مرکز در روی هر پالک وجود دارد تا در صورت پیدا شدن 

جسدجانور در ســاحل با مرکز متاس بگیرند. درباره این موضوع نیز در منطقه 

اطالع رسانی کردیم. 

حامیان داخلی »مرکز درمانــی و تحقیقاتی فک خزر«  را 

معرفی کنید.
   مدیرکل »رشکت مادر تخصصی مدیریت ماهیان خاویاری اســتان گلســتان« 

کمک های فراوانــی به گروه امداد و نجات فک خــزر کردند. بدون کمک دکرت 

»مصطفی عقیلی نژاد«، فعالیت های گروه خیلی مشــکل پیش می رفت. دکرت 

عقیلی نژاد جزیره آشوراده را برای تأسیس »مرکز درمانی و تحقیقاتی فک خزر«  

به همراه چند قایق و قایقران در اختیار گروه قــرار دادند و به اغلب ماهیگیران 

منطقه اطالع رسانی کردند و طی درخواستی کتبی از ماهیگیران خواستند در 

صورت به دام افتادن فک ها در تور ماهیگیری با مرکز در متاس باشند. 

   در دولت جدید نیز دکرت »معصومه ابتکار« توجه بیشــرتی به فعالیت های این 

مرکز داشتند و قرار اســت معاونت دریایی سازمان محیط زیست، دکرت »پروین 
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فرشچی«  به مرکز در روز مراسم افتتاحیه کمک مالی کنند. 

آیا مراکز تحقیقاتی دیگری هــم در ارتباط با فک خزر در 

ایران وجود دارد؟
   مرحوم دکرت هرمز اســدی و مناینــده انجمن طرح رسزمیــن، مهندس حامد 

مشــیری، مرکز تحقیقــات فک بندر انزلــی را زیر نظر اداره کل محیط زیســت 

استان گیالن و با حامیت دانشگاه لیدز انگلستان و مؤسسه انگلیسی داروین به 

رسپرستی »سوزان ویلسون« راه اندازی کردند و مدتی هم فعالیت های آموزشی 

خوبی در این زمینه انجام دادند اما با فوت دکرت هرمز اســدی فعالیت های این 

مرکز نیز متوقف شــد. انجمن طرح رسزمین به صورت متمرکز روی بک موضوع 

کار منی کند؛ مطالعه درباره فک خزر، وال ها و دلفین ها ی خلیج فارس و دریای 

عامن، یوز ایرانی و خرس از جمله فعالیت هایی اســت کــه این انجمن تا کنون 

انجام داده اســت. اخیراً نیز انجمن طرح رسزمین کتاب »فک خزری« را منترش 

کرده است. در حال حارض،»مرکز درمانی و تحقیقاتی فک خزر« در آشوراده تنها 

مرکز تحقیقاتی در سه استان حاشیه دریای خزر است که در ارتباط با فک خزر 

فعالیت امداد و نجات هم انجام می دهد. 

درباره رسشامری صورت گرفته برای فک خزر توسط پروژه 

داروین توضیح دهید.
   فلســفه کار خانم ویلســون بر روی کارهــای تحقیقاتی متمرکز شــده بود. با 

بودجه ی که گروه در اختیار داشت، رسشامری از فک های دریای خزر در سال 

2006 انجام گرفت. انتشار نتایج این رسشامری در سال 2008 همه ر ا متحیر 

کرد. براساس این رسشامری، تعداد فک خزر صدهزار قالده اعالم شد که کاهش 

قابل توجهی نسبت به بیست سال گذشــته که جمعیت فک خزر بیشرت از یک 

میلیون قالده بود، داشت. گروه خانم ویلسون معتقد بودند که کشتار فک خزر 

در روسیه و قزاقستان، در کنار آلودگی های زیست محیطی و بیامری ها، عامل 

اصلی این کاهش جمعیت محسوب می شود.

نتایج این تحقیقات با مخالفت شدید روس ها روبرو شد. روس ها روش تحقیق را 

زیر سؤال بردند و گروه را از روسیه اخراج کردند. هم اکنون، گروه خانم ویلسون 

در قزاقستان مشغول به فعالیت هستند. گروه خانم ویلسون در زمینه فک خزر 

کارهای فراوانی انجام دادند که از میان آنها می توان به رسشــامری فک خزر و 

تدوین پروتکلی منسجم برای حفاظت از اکوسیستم دریای خزر و فک خزر اشاره 

کرد. با این وجود، انتقادهایی نیز نسبت به فعالیت این گروه وجود داشت. برای 

مثال به علت اختالف هایی که وجود داشــت، پروتکل آنهــا پس از تدوین هرگز 

اجرا نشــد. همچنین خانم هارت معتقد اســت بودجه در نظر گرفته شده برای 

تحقیقــات، رصفًا متعلق به مجموعه خانم ویلســون بــود؛ در صورتی که چنین 

بودجه ای بایستی به اهالی بومی منطقه داده شود تا پس از کسب آموزش های 

الزم، خودشان اقدام به محافظت از فک خزر کنند و اطالعات حاصل از پژوهش 

نیز برای خودشــان باقی مباند. با وجود اینکه منونه برداری های بسیاری  روی 

اجساد فک خزر تا زمان فوت دکرت هرمز اسدی انجام شد، اما به دالیل نامعلوم، 

اطالعات زیادی از نتایج این تحقیقات منترش نشــد. روس ها از خانم ویلسون 

استقبال منی کنند؛ زیرا که خانم ویلسون مجموعه خودش را دارد و پس از انجام 

کارهای تحقیقاتی در منطقه، اطالعات را با خودش برده و بنا به صالح خویش 

چاپ می کند. در مقاالت او نیز تنها نام برخی از روس ها و معدودی از کسانی که 

با او در پروژه همکاری داشتند، منترش می شد؛ با وجود اینکه مرحوم هرمز اسدی 

ارتباط مســتقیم با این مجموعه انگلیسی داشــت و فعالیت های خویش را در 

زمینه فک خزر زیر نظر خانم ویلسون انجام می دادند اما از طریق این مجموعه، 

مقاله ای به نام دکرت هرمز اسدی چاپ نشد. 

وضعیت فک ها در سواحل شــاملی دریای خزر در سال 

جاری چگونه است؟ 
   برخـالف بـاور عمومـی، کشـتار فک هـا در روسـیه بـه بهانـه علمـی صـورت 

منی گیـرد. در روسـیه، دولـت به طور مسـتقیم به شـکار فـک منی پـردازد، بلکه 

»مافیـای شـکار« وجـود دارد. فـک خـزر مهاجر اسـت و در فصـل زمسـتان باید 

بـرای زاد و ولـد بـه سـمت سـواحل شـامل دریـای خزر)روسـیه و قزاقسـتان( 

مهاجـرت کنـد. در ماههای نخسـت زندگـی، توله فک هـا کوچک هسـتند و در 

البـالی یخ هـا پنهان می شـوند. فـک مـادر گودالـی را درون یخ بـرای نگهداری 

توله ها می سـازد که پـس از تغذیه از ماهیـان، در آنجا به نوزادان شـیر می دهد. 

توله فک ها سـه تـا چهار مـاه طول می کشـد تا بـه رنگ خاکسـرتی و طوسـی با 

لکه هـای تیـره و روشـن درآینـد و تـا آن زمان سـفید رنگ هسـتند. 

پوست سفید توله فک ها برای »مافیای شــکار« قیمتی است. بنابراین در زمان 

زاد و ولد، روس ها به شکار فک ها، خصوصًا توله فک ها می پردازند. گوشت چرب 

فک شکار شده را نیز برای تغذیه روباه های پرورشی استفاده می کنند. روباه را 

نیز روس ها به قصد فروش پوست به رشکت های پوشاک، پرورش می دهند. در 

ترکمنســتان، بحث شــکار فک را نداریم؛ در ایران نیز شکار فک به طور قانونی 

ممنوع اســت اما »مافیای شــکار« در قزاســتان، روســیه و ایالت داغستان به 

شــکار فک خزر می پردازند. در قزاقستان که ســواحل بزرگ تری دارد، روس ها 

با کشــتی های یخ شکن به ســمت ســکونتگاه فک ها در میان یخ ها می روند. 

فک ها در سواحل شاملی دریای خزر در محدوده خاصی زندگی می کنند. این 

سکونتگاه یخی به خاطر گرم شدن هوای کره زمین در دهه های اخیر کوچک تر 

هم شده اســت. از آنجا که محل زندگی فک ها از یک طرف به ساحل و از طرف 

دیگر به آب های یخ زده ای که کشتی های یخ شکن شکارچیان در آن قرار دارد، 

ختم می شــود، فک مادر و توله فک در منطقه به دام می افتنــد. در ابتدا چند 

کشتی یخ شکن داخل محدوده فک ها می شوند و سپس شکارچیان از کشتی 

پیاده شده و در محدوده یخی پخش می شوند و به شکار فک ها می پردازند. در 

حالت عادی به محض نزدیک شــدن به ســاحل، فک ها خیلی رسیع از حضور 

انسان آگاه شده و به داخل آب فرار می کنند اما از آنجا که فک مادر به توله خود 

وابستگی دارد، آســان می توان آن را پیدا کرد. توله فک را به آسانی می گیرند و 

به قتل می رســانند؛ فک مادر را هم به محض بیرون آمدن از سوراخ داخل یخ و 

رسزدن به توله، با پرتاب نیزه ها می کشند. 

    فک خزر در روسیه فراموش شده است. حتی خیلی از مردم روسیه از شکار فک 

خزر خرب ندارند و منی دانند که هنوز کشتار فک در روسیه به طور قانونی انجام 

می شود. در روســیه، »فک دریاچه بایکال« و »فک دریاچه الدوگا« را نیز داریم 

که برای آنها کار امداد و نجات و محافظت انجام می دهند اما برای »فک دریای 

خزر« اقدام حفاظتی انجام نشده است.  در سال 2013، بخش شیالت روسیه 

به »مافیای شکار«، مجوز شکار ســالیانه فک خزر تا سقف ده هزار قالده را داد. 

البته در گذشته شکار فک توسط روس ها خیلی بیشرت هم بوده و در حال حارض 

با تعیین این سقف، این شکار محدودتر شده است. 

آیا مسئوالن ایران به تصمیم گیری کمیسیون منابع خزر 

برای دادن مجوز شــکار فک خزر به روس ها، تا کنون اعرتاضی 

کرده اند؟
    در یکــی از پروتکل هــای اجالس زیســت محیطــی دریای خزر کــه زیر نظر 

کنوانسیون تهران برگزار می شود، تنوع زیستی اکوسیستم دریای خزر مورد توجه 

قرار گرفته است. اما روســیه دولت قدرمتندی است و به آسانی تحت فشارهای 

بین املللی قرار منی گیرد. این اجالس که به صورت دوره ای در کشورهای حاشیه 

دریای خزر برگزار می شود، دو ســال پیش در مسکو برگزار شد. روس ها در این 

اجالس می خواســتند پروتکل حفاظــت از فک خزر را حذف کننــد تا »مافیای 

شکار« بتواند به شکار ادامه دهد. واژه Quota به معنای »سهمیه شکار« است و 

این مجوز سال ها است برای مافیای شکار تصویب می شود و روسیه هیچ گاه آن 

را متوقف نکرده است. قدرت روسیه کشورهای حاشیه دریای خزر را تحت شعاع 

قرار می دهد. در رأی گیری های اجالس، قزاقســتان، ترکمنستان وآذربایجان 

برای حفظ روابط سیاسی خود با روسیه از تصمیامت روسیه غیرمستقیم حامیت 

می کنند. اما ایران در ایــن اجالس با تصمیم روس ها مبنــی بر حذف پروتکل 

حفاظت از فک خزر، مخالفت کرد. در آن زمان گروه ما در روسیه در حال برگزاری 

کالس های آموزشی بود. دکرت »پروین فرشچی« در آن زمان مسئول جلسه بخش 

 )UNDP( »زیست محیطی سازمان ملل در»برنامه پیرشفت و توسعه ملل متحد

بودند و از آنجا که در مقام نظارتی جلســه بودند، منی توانســتند مســتقیاًم در 

تصمیم گیری دخالت کنند. اما خانم فرشــچی بحث Quota را به ما تذکر داد و 

از ما خواســت تا جلوی اقدام روس ها را که قصد حذف پروتکل حفاظت از فک 

خزر را داشتند، بگیریم. به کمک خانم فرشــچی در جلسه مناینده دولت های 

پنج کشــور، گروه ما درباره اقدامات امداد و نجات فک خزر در ســواحل ایران 

صحبت کرد. فشارهای گروه ایرانی در این اجالس باعث شد تا پروتکل حفاظت 

از فک خزر حذف نشود اما به خاطر فشارهای روسیه این پروتکل به یک موضوع 

ترشیفاتی تبدیل شد. 

به نظر شام الزم است چه کارهای تحقیقاتی برای جلوگیری 

از مرگ و میر فک خزر انجام شود؟
ـــوم  ـــئله هج ـــی و مس ـــای دریای ـــث آلودگی ه ـــی، بح ـــای تحقیقات ـــرای کاره     ب

شـــانه دارها)comb jellies( بـــه دریـــای خـــزر مهـــم هســـتند. آلودگی هـــای 
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ـــت. در  ـــده اس ـــدید ش ـــی ش ـــزر خیل ـــای خ ـــر در دری ـــال های اخی ـــی در س دریای

مناطقـــی ماننـــد ســـواحل جنـــوب غربـــی دریـــای خزر)اســـتان گیـــالن و کشـــور 

ـــر  ـــر به خاط ـــت دیگ ـــود داش ـــک وج ـــه ف ـــل گل ـــال قب ـــه در ده س ـــان( ک آذربایج

آلودگـــی، گلـــه فـــک مشـــاهده منی شـــود. در ایـــن هشـــت ســـالی کـــه مـــا 

ــرگ  ــا مـ ــتیم و تنهـ ــق نداشـ ــن مناطـ ــه در ایـ ــزارش گلـ ــم، گـ ــت کردیـ فعالیـ

ومیـــر گلـــه گـــزارش شـــده اســـت. قســـمت غربـــی ســـواحل ایـــران به خاطـــر 

ســـاخت و ســـازهای فـــراوان، رشایـــط بکـــر خـــود را از دســـت داده و منطقـــه 

امنـــی بـــرای فـــک خـــزر محســـوب منی شـــود. بـــه علـــت آلودگـــی کمـــرت در 

ـــتان  ـــواحل گلس ـــدران، س ـــتان مازن ـــه اس ـــره میانکال ـــبه جزی ـــواحل رشقی)ش س

ـــن  ـــای ام ـــوده و فض ـــرت ب ـــمت بیش ـــه آن س ـــی ب ـــرت ماه ـــتان( مهاج و ترکمنس

بیشـــرتی بـــرای فـــک خـــزر وجـــود دارد.

   همچنیـــن، تأثیـــر شـــانه دار را در دریـــای خـــزر می تـــوان بـــه وضـــوح 

ـــر از ســـال قبـــل  ـــای خـــزر هـــر ســـال بدت مشـــاهده کـــرد. وضعیـــت ماهیـــان دری

ـــه  ـــرس رفت ـــه بابل ـــکا ب ـــد کیل ـــروه صی ـــا گ ـــه ب ـــده ک ـــته، بن ـــال گذش ـــود. س می ش

ـــده  ـــص بن ـــت. تخص ـــود داش ـــانه دار در آب وج ـــراوان ش ـــور ف ـــوز به ط ـــم، هن بودی

ـــده  ـــی مان ـــای خـــزر ناشـــناخته باق ـــت اینکـــه فـــک دری ـــه عل روی فـــک اســـت. ب

بـــود، متـــام مطالعـــات مـــا روی ایـــن جانـــور متمرکـــز شـــد و فرصتـــی بـــرای 

مطالعـــه شـــانه دار نداشـــتیم. امـــا انتظـــار مـــی رود دانشـــگاه ها و نهادهایـــی 

ماننـــد »مؤسســـه تحقیقـــات شـــیالت« کـــه ذی نفـــع هســـتند، روی مســـئله 

ـــد.  ـــل کنن ـــکل را ح ـــد مش ـــا بتوانن ـــد ت ـــانه دار کار کنن ش

 آیـــا هنـــوز هـــم حضـــور شـــانه دار در دریـــای خـــزر، تأثیـــری 

ـــن  ـــل ای ـــرای ح ـــی ب ـــه اقدامات ـــزر دارد؟ چ ـــک خ ـــا ف ـــر روی بق ب

مسئله تاکنون صورت گرفته است؟
ــتانی  ــا دوسـ ــا بـ ــردم. امـ ــانه دار کار نکـ ــی روی شـ ــور تخصصـ ــده به طـ     بنـ

کـــه در ایـــن زمینـــه فعالیـــت می کننـــد، گفتگـــو داشـــتم. آخریـــن بررســـی 

انجـــام شـــده بـــر روی پراکنـــش شـــانه دار دریـــای خـــزر توســـط گروهـــی از 

پژوهشـــگران در خـــارج از کشـــور در ســـال 2008 نشـــان داد کـــه شـــانه دار 

»منومیوپســـیس لیـــدی« )Mnemiopsis leidyi( 80 درصـــد دریـــای خـــزر، 

ـــرتده  ـــور گس ـــت. حض ـــه اس ـــرا گرفت ـــزر را ف ـــای خ ـــی دری ـــه پایین ـــًا نیم خصوص

ـــش داده  ـــدت کاه ـــه ش ـــزر را ب ـــای خ ـــتی دری ـــر زیس ـــم، ذخای ـــه مهاج ـــن گون ای

و در کاهـــش جمعیـــت همـــه جانـــوران دریـــای خـــزر تأثیـــر گذاشـــته اســـت. 

جمعیـــت ماهیـــان کیلـــکا 60 تـــا 70 درصـــد کاهـــش پیـــدا کـــرده اســـت و 

ـــی  ـــز وضعیـــت خـــوب نیســـت. از آنجـــا کـــه غـــذای اصل ـــان دیگـــر نی ـــرای ماهی ب

ـــتقیم روی  ـــور غیرمس ـــه ط ـــزر ب ـــانه دار خ ـــت، ش ـــکا اس ـــان کیل ـــزر ماهی ـــک خ ف

جمعیـــت فـــک خـــزر تأثیـــر گذاشـــته اســـت. تنهـــا دلیلـــی کـــه فـــک خـــزر هنـــوز 

ـــر  ـــزر و ذخای ـــای خ ـــعت دری ـــده، وس ـــرض نش ـــه ای منق ـــن فاجع ـــود چنی ـــا وج ب

غذایـــی زیـــاد آن اســـت. 

 )Biological control( »در ســـال های گذشـــته بحـــث »مبـــارزه بیولوژیـــک    

ـــا ایـــن آفـــت هـــم مطـــرح شـــد. بنابرایـــن اســـتفاده از نوعـــی ماهـــی شـــکارچی  ب

ـــرار  ـــی ق ـــورد بررس ـــد، م ـــته باش ـــازگاری داش ـــزر س ـــای خ ـــا آب دری ـــد ب ـــه بتوان ک

ـــانه دار  ـــون ش ـــی همچ ـــکارچی طبیع ـــک ش ـــاره ورود ی ـــی درب ـــت. مطالعات گرف

»بروئـــه اواتـــا« )Beroe  ovata( کـــه اشـــتهای زیـــادی بـــه بلعیـــدن شـــانه دار 

مهاجـــم  داشـــت، انجـــام گرفـــت؛ فکـــر کنـــم »مؤسســـه تحقیقـــات شـــیالت« 

ـــه  ـــانه داری ک ـــه ش ـــد. البت ـــه می کن ـــدران مطالع ـــانه دار در مازن ـــئله ش روی مس

در دریـــای خـــزر حضـــور دارد بـــه آســـانی بـــا رشایـــط دریـــای خـــزر تطبیـــق 

ـــن  ـــاق، چنی ـــاظ انطب ـــه لح ـــت ب ـــن اس ـــکارچی ممک ـــانه دار ش ـــرده و ش ـــدا ک پی

ــیه و برخـــی پژوهشـــگران  ــئولین روسـ ــا مسـ ــته باشـــد. امـ قابلیتـــی را نداشـ

کشـــورهای دیگـــر معتقـــد هســـتند بـــا ورود شـــانه دار جدیـــد ممکـــن اســـت 

ــئله مشـــکل تر  ــود و کنـــرتل مسـ ــرار شـ ــاره تکـ ــه دوبـ ــئله در منطقـ ایـــن مسـ

شـــود. وارد کـــردن یـــک گونـــه ای کـــه بومـــی منطقـــه نیســـت، قطعـــًا سیســـتم آن 

ـــک  ـــی ی ـــم اکولوژیک ـــن نظ ـــن رف ـــث از بی ـــد و باع ـــم می زن ـــر ه ـــتم را ب اکوسیس

ـــای  ـــه دری ـــه غیربومـــی ب ـــه همیـــن دلیـــل وارد کـــردن گون زیســـتگاه می شـــود؛ ب

ـــت. کار  ـــده اس ـــری ش ـــه جلوگی ـــت همیش ـــط زیس ـــازمان محی ـــوی س ـــزر از س خ

اجرایـــی بـــرای مبـــارزه ریشـــه ای بـــا شـــانه دار دریـــای خـــزر هنـــوز انجـــام نشـــده 

ـــات  ـــن مطالع ـــده و ای ـــی مان ـــق باق ـــد تحقی ـــون در ح ـــا کن ـــات ت ـــت و مطالع اس

ــه  ــود کـ ــی می شـ ــه پیش بینـ ــت. البتـ ــرده اسـ ــدا نکـ ــردی پیـ ــت کاربـ حالـ

افزایـــش و گســـرتش شـــانه دار باالخـــره بـــه طـــور طبیعـــی متوقـــف می شـــود 

ـــی  ـــزر باق ـــای خ ـــوری دری ـــات جان ـــزی از حی ـــت چی ـــن اس ـــا آن روز ممک ـــا ت ام

منانـــده باشـــد. 

آیـــا فـــک خـــزر منی توانـــد شـــانه دارهـــا را بـــه عنـــوان 

منبع پروتئینی مرصف کند؟
ــم  ــز در فهرســـت رژیـ ــان نیـ ــتان، نرم تنـ ــان و ســـخت پوسـ ــر ماهیـ    عـــالوه بـ

غذایـــی فـــک خـــزر قـــرار دارنـــد. معمـــواًل شـــکارچی روی طعمـــه ای مترکـــز 

ـــور  ـــزه اش از قبـــل تعریـــف شـــده اســـت. شـــانه دار یـــک جان می کنـــد کـــه در غری

ـــی در  ـــم غذای ـــر رژی ـــت. تغیی ـــک نیس ـــی ف ـــت غذای ـــت و در فهرس ـــی اس غیربوم

ـــود  ـــور نش ـــور مجب ـــه جان ـــا زمانی ک ـــد و ت ـــاق میفت ـــخت اتف ـــی س ـــوران خیل جان

ــانه دارها به خاطـــر داشـــن بـــدن  ــا شـ چنیـــن موضوعـــی رخ منی دهـــد. امـ

ــف  ــز در آب ضعیـ ــزر نیـ ــک خـ ــی فـ ــوند و بینایـ ــده منی شـ ــفاف در آب دیـ شـ

اســـت. معـــده فـــک و سگ ســـانان اســـید قـــوی دارد کـــه اســـتخوان را هـــم 

هضـــم می کنـــد و بـــدن ژالتینـــی شـــانه دارها خیلـــی زود هضـــم می شـــود. 

تـــا کنـــون در معـــده الشـــه های فـــک خـــزر، شـــانه دار یافـــت نشـــده اســـت؛ 

ـــور مبیـــرد و الشـــه آن کالبدشـــکافی شـــود.  ـــه محـــض تغذیـــه، جان مگـــر اینکـــه ب

بـــا وجـــود اینکـــه تـــا کنـــون دربـــاره تغذیـــه فـــک خـــزر از شـــانه دار گزارشـــی 

نداشـــتیم امـــا در آینـــده شـــاید بـــا محـــدود شـــدن بیشـــرت منابـــع غذایـــی 

ـــاق بیفتـــد.   جانـــور، ایـــن اتف

برنامه های  گروه امداد و نجات در آینده چیست؟ 
ــعبه های  ــیس شـ ــا تأسـ ــدی مـ ــه بعـ ــران، برنامـ ــل کار در ایـ ــس از تکمیـ    پـ

ـــای خزر)روســـیه، ترکمنســـتان، قزاقســـتان،  ـــار کشـــور حـــوزه دری دیگـــر در چه

ـــا را از  ـــت، آموزش ه ـــدی اس ـــور قدرمتن ـــیه کش ـــون روس ـــت. چ ـــان( اس آذربایج

ـــات را  ـــداد و نج ـــای ام ـــم فعالیت ه ـــده، ه ـــا در آین ـــم ت ـــور رشوع کردی ـــن کش ای

ـــه  ـــه نتیج ـــت را ب ـــی حفاظ ـــای تحقیقات ـــم فعالیت ه ـــد و ه ـــام دهن ـــد انج بتوانن

برســـانند. 

   در زمـــان اجـــرای پـــروژه دارویـــن، گـــروه مـــا در مرکـــز هلنـــدی در مرحلـــه 

مطالعـــات بـــود و هنـــوز گـــروه در ایـــران شـــکل نگرفتـــه بـــود. در آن زمـــان، 

پژوهشـــگران رسشـــناس مؤسســـه دارویـــن روی رسشـــامری فـــک خـــزر کار 

مـــی کردنـــد و بـــا اطالعـــات خوبـــی کـــه در ایـــن زمینـــه فراهـــم آوردنـــد، خدمـــت 

بزرگـــی در راســـتای محافظـــت از فـــک خـــزر انجـــام دادنـــد. بعـــد از انتشـــار 

ــیه  ــکالت روسـ ــال 2008، مشـ ــن در سـ ــه دارویـ ــامری مؤسسـ ــج رسشـ نتایـ

بـــا مؤسســـه انگلیســـی رشوع شـــد. رسشـــامری روس هـــا در دهـــه 1980 در 

ــاره جمعیـــت فـــک  »اتحادیـــه جهانـــی حفاظـــت از طبیعـــت« )IUCN( دربـ

خـــزر قدیمـــی اســـت؛ رسشـــامری ســـال 2008 مؤسســـه دارویـــن کـــه بـــه 

ـــتناد  ـــورد اس ـــز م ـــد، نی ـــام ش ـــا انج ـــامری روس ه ـــدد رسش ـــی مج ـــور ارزیاب منظ

پژوهشـــگران جهـــان اســـت. اگرچـــه صاحب نظـــران روســـیه روش مطالعـــه 

خانـــم ویلســـون و نتایـــج آمـــاری حاصـــل از ایـــن روش را قبـــول ندارنـــد، مـــا 

معتقـــد هســـتیم کـــه تحقیقـــات خانـــم ویلســـون و همـــکاران اشـــتباه نبـــوده 

ــی  ــه خوبـ ــیه رابطـ ــا روسـ ــتی بـ ــت بایسـ ــد اسـ ــارت معتقـ ــم هـ ــت. خانـ اسـ

ـــکاری  ـــکار« هم ـــای ش ـــا »مافی ـــیه ب ـــؤلین روس ـــه مس ـــًا هم ـــم و قطع ـــاد کنی ایج

ـــتیم.  ـــه داش ـــیه جلس ـــران روس ـــا صاحب نظ ـــار ب ـــش ب ـــون ش ـــا کن ـــد. ت منی کنن

ــک  ــرای یـ ــا را بـ ــم آنهـ ــعی کردیـ ــا، سـ ــه آنهـ ــد بـ ــای جدیـ ــه روش هـ ــا ارائـ بـ

رسشـــامری جدیـــد بـــا رسپرســـتی خودشـــان ترغیـــب کنیـــم امـــا متأســـفانه 

آنهـــا اقدامـــی بـــرای رسشـــامری مجـــدد نکردنـــد. 

   تـــا کنـــون گـــروه مـــا رسشـــامری انجـــام نـــداده اســـت. امـــا اکنـــون ســـعی 

52  سال بیست و نهم  شامره 215   آذر 1393



ــرآورد حقیقـــی و  داریـــم روی رسشـــامری کار کنیـــم. بـــرای داشـــن یـــک بـ

ـــزر  ـــای خ ـــیه دری ـــور حاش ـــج کش ـــتی پن ـــامری، بایس ـــول در رسش ـــار قابل قب آم

در یـــک زمـــان خـــاص بـــا هـــم بـــه  صـــورت هامهنـــگ اقـــدام کننـــد. چـــون 

فک هـــا در زمســـتان در روســـیه حضـــور دارنـــد، موافقـــت روس هـــا اهمیـــت 

ـــی  ـــائل تحقیقات ـــا مس ـــتان ب ـــیه و قزاقس ـــه روس ـــت ک ـــی اس ـــن در حال دارد. ای

ـــا ســـفیر روســـیه  خـــوب نیســـتند. بنـــده بـــه منایندگـــی خانـــم هـــارت در هلنـــد ب

ـــم در  ـــد داری ـــارت قص ـــم ه ـــده و خان ـــن بن ـــردم. همچنی ـــو ک ـــتان گفتگ و قزاقس

ـــال  ـــان س ـــل از پای ـــالدی و قب ـــو می ـــال ن ـــالت س ـــد از تعطی ـــده بع ـــای آین ماه ه

ـــاره فعالیت هـــای تحقیقاتـــی  ـــان روســـیه درب ـــا محققیـــن آبزی 1393 شمســـی ب

و بحـــث رسشـــامری، جلســـه ای داشـــته باشـــیم. کارهـــای آموزشـــی را رشوع 

کردیـــم و امیدواریـــم بـــه زودی بتوانیـــم گـــروه امـــداد و نجـــات را در روســـیه 

تشـــکیل دهیـــم.  
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که مقدمات آشــنایی بنده با  انجمن طرح رسزمین را فراهم منودند، آقای 
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 فریدون عوفی 

پژوهشگر و عضو هیئت علمی 

موسسه تحقیقات علوم شیالتی -  بخش اکولوژی منابع آبی

بررسی تحلیلی علل تلفات ساردین ماهیان در خلیج چابهار

متهم کیست؟ انسان یا طبیعت؟ 

ـــی  ـــار و مطالب ـــد، اخب ـــب ش ـــارک موج ـــدر کن ـــه بن ـــان( در حوضچ ـــاردین ماهی ـــز )س ـــطح زی  ری ـــان س ـــواع ماهی ـــن از ان ـــدود 3 ت ـــر ح ـــرگ و می ـــده: م چکی

کـــه اکـــرثا بـــدون تحقیـــق و غیرمســـتند بودنـــد، در نرشیـــات و رســـانه های مجـــازی منعکـــس شـــود. گـــزارش تحلیلـــی ارائـــه شـــده در واقـــع بررســـی 

ـــگاهی و  ـــی و آزمایش ـــی های میدان ـــل از بررس ـــج حاص ـــه نتای ـــر پای ـــن ب ـــی و همچنی ـــواهد علم ـــتندات و ش ـــاس مس ـــر اس ـــه ب ـــت ک ـــی اس ـــق و تکمیل دقی

ـــش و  ـــزه ای از دان ـــه آمی ـــزارش را نتیج ـــن گ ـــوان ای ـــب می ت ـــن ترتی ـــت. بدی ـــده اس ـــت آم ـــه دس ـــی ب ـــی پژوهش ـــد جهت ـــل چن ـــدل تحلی ـــتفاده از م ـــا اس ب

ـــه   ـــت ک ـــوده اس ـــخص من ـــده مش ـــات نگارن ـــات و تحقیق ـــج مطالع ـــت. نتای ـــده اس ـــه ش ـــگر ارائ ـــی پژوهش ـــالت واقع ـــوان رس ـــه عن ـــه ب ـــود ک ـــرح من ـــه مط تجرب

ـــزر و  ـــر ج ـــر اث ـــی ب ـــای طبیع ـــدن در حوضچه ه ـــار ش ـــر، گرفت ـــناورهای ترال ـــط ش ـــد توس ـــه صی ـــین از جمل ـــده پیش ـــرح ش ـــای مط ـــا و فرضیه ه ـــار نظره اظه

ـــی  ـــی وعلم ـــاظ فن ـــه لح ـــوده و ب ـــردود ب ـــال م ـــکله کام ـــه و اس ـــالب درون حوضچ ـــاب و فاض ـــه پس ـــی، و تخلی ـــر پالنکتن ـــکوفایی م ـــز و ش ـــند قرم ـــد، کش م

ـــا  ـــه دری ـــا ب ـــه آنه ـــزی و تخلی ـــوان دورری ـــان را می ت ـــاردین ماهی ـــات س ـــی تلف ـــل اصل ـــات، دلی ـــتندات و اطالع ـــاس مس ـــر اس ـــند. ب ـــتناد منی باش ـــل اس قاب

ـــاز  ـــتاندارد و غیرمج ـــای غیراس ـــگیر )توره ـــد گوش ـــری روش صی ـــا به کارگی ـــق( ب ـــا دو قای ـــک ی ـــک )ی ـــادی کوچ ـــناورهای صی ـــوی ش ـــی( از س ـــد ضمن )صی

ـــدام  ـــی اق ـــه غرب ـــاملی دماغ ـــی و ش ـــش داخل ـــی بخ ـــی و حت ـــش نیمه غرب ـــوص در بخ ـــار و به خص ـــج چابه ـــل خلی ـــه در داخ ـــود ک ـــالم من ـــت( اع مونوفیالمن

بـــه تورانـــدازی کرده انـــد. 

ـــه  ـــش از آنک ـــه پی ـــام گرفت ـــدام انج ـــت. اق ـــده اس ـــه ش ـــه توج ـــی منطق ـــادان بوم ـــی و صی ـــع محل ـــی جوام ـــوع اجتامع ـــه یابی موض ـــه ریش ـــزارش ب ـــن گ در ای

ـــظ  ـــوص حف ـــانی و به خص ـــط انس ـــالمت محی ـــت و س ـــاظ بهداش ـــه لح ـــت ب ـــود، می بایس ـــرح ش ـــد( مط ـــی )غیرهدفمن ـــت غیرقانون ـــک فعالی ـــوان ی ـــه عن ب

محیـــط زیســـت دریایـــی مـــورد بررســـی قـــرار گیـــرد. در چنیـــن وضعیتـــی می تـــوان آن را بـــه عنـــوان یـــک تخلـــف ناآگاهانـــه و زمینه ســـازی ایجـــاد 

ـــد بـــود. ولـــی قبـــل  ـــای ذی صـــالح خواه ـــات و نهـــاد ه رشایـــط نامســـاعد زیســـتی و غیربهداشـــتی تلقـــی کـــرد کـــه مســـتلزم پیگیـــری از ســـوی مقام

از هرگونـــه تصمیم گیـــری )از زاویـــه دیـــد تخلـــف صیـــادی(، بایـــد از نظـــر اجتامعـــی و به خصـــوص آمـــوزش همگانـــی و آگاه ســـازی جوامـــع محلـــی 

ـــط ،  ـــالمت محی ـــت و س ـــن بهداش ـــتی و همچنی ـــمند زیس ـــع ارزش ـــر، مناب ـــت از ذخای ـــی و حفاظ ـــت دریای ـــط زیس ـــای محی ـــه ارزش ه ـــبت ب ـــادان نس و صی

برنامـــه ریـــزی شـــود. امیـــد اســـت کـــه گـــزارش حـــارض بتوانـــد بـــه عنـــوان الگـــو علمـــی و نوشـــتاری بـــرای ارائـــه گزارش هـــای تحلیلـــی مرتبـــط بـــا 

پدیده هـــا و حـــوادث طبیعـــی و یـــا اتفاقـــات متاثـــر از فعالیت هـــای انســـانی مـــورد توجـــه قـــرار گیـــرد. 
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بندر کنارک
ـــاخت  ـــه س ـــناورهایی گفت ـــته از ش ـــه آن دس ـــنگین بر ب ـــناورهای س ـــوالً ش اص

ـــار  ـــج چابه ـــی خلی ـــش غرب ـــارک در بخ ـــدر کن ـــادی بن ـــکله صی ـــعه اس و توس

بـــا هـــدف تســـهیل در انجـــام فعالیت هـــای شـــیالتی منطقـــه و کاهـــش 

فشـــار ترافیکـــی بنـــدر چابهـــار بـــه عنـــوان مهم تریـــن طـــرح زیرســـاختی 

ملـــی، از ســـوی اداره کل شـــیالت اســـتان سیســـتان و بلوچســـتان )معاونـــت 

ـــورد  ـــال 1383 م ـــاز و در س ـــال 1375 آغ ـــری( در س ـــادر ماهیگی ـــد و بن صی

ـــار  ـــه، چابه ـــادر منطق ـــن بن ـــا نزدیکرتی ـــه ت ـــت. فاصل ـــرار گرف ـــرداری ق بهره ب

ــج 10  ــه ورودی خلیـ ــا دهانـ ــه تـ ــرت و فاصلـ ــزم 20 کیلومـ ــرت و پـ 5 کیلومـ

کیلومـــرت اســـت.  طـــول مـــوج شـــکن 850 مـــرت، طـــول  بـــازوی فرعـــی 753 

ـــی  ـــول راه ارتباط ـــد. ط ـــرت می باش ـــری 350 م ـــکله پهلوگی ـــول اس ـــرت و ط م

ـــه  ـــر )ک ـــورد نظ ـــه م ـــرت و حوضچ ـــکله 3070 م ـــه و اس ـــا حوضچ ـــاحل ت از س

ـــا  ـــد( ب ـــده بودن ـــته ش ـــی آن انباش ـــامل و غرب ـــش ش ـــان در بخ ـــاد ماهی اجس

ابعـــاد 305 در 430 مـــرت و مســـاحت حـــدود 20 هکتـــار و طـــول دهانـــه 

70 مـــرت می باشـــد. عمـــق آبخـــور در حوضچـــه 3/5 مـــرت، عمـــق آبهـــای 

ـــذاری  ـــر گ ـــینه اث ـــرت و بیش ـــزر 8-6 م ـــن ج ـــن تری ـــه در پایی ـــون حوضچ پیرام

ـــن  ـــه ای ـــت ک ـــده اس ـــرآورد ش ـــرت ب ـــاحلی 150 م ـــی س ـــر نواح ـــزرگ  ب ـــزر ب ج

موضـــوع نشـــان دهنده شـــیب مالیـــم ناحیـــه ســـاحلی هم جـــوار بـــا بنـــدر 

ـــت.  ـــارک اس کن

بر اســاس منابع موجود و اطالعات به دســت آمــده، نوع ســواحل این منطقه 

)بندر کنــارک( به علت محصور بودن در ناحیــه پناهگاهی جنوب غربی خلیج 

چابهار عالوه بر اینکه تأثیر پذیری کمرتی نســبت به ســایر بخش های شاملی 

و رشقی در برابر امواج دارد، از شــیب بسیار مالیم با ســاختار همگن )سواحل 

شنی – ماســه ای( برخوردار اســت و همچنین فاقد هرگونه عارضه حوضچه ای 

کشــندی )Tidal pond( و یا پشت ســدی )Back barrier( طبیعی است. به 

همین دلیل پدیده موج نشــان - آب لرزه )Ripple mark( در متام نوار ساحلی 

غربی مشاهده می شود که از مشخصات سواحل شنی – ماسه ای با شیب مالیم 

و امواج کم ارتفاع )کمرت از 30 سانتی مرت و عمدتًا 10 – 5 سانتی مرت( می باشد.  

از طرفی به دلیل آرامش نسبی محیطی متأثر از احداث جاده دسرتسی اسکله 

)جتی( بندر کنارک تا حوضچه پهلوگیری، رسعــت جریان های عمومی خلیج 

 Longshore( و در نتیجه قدرت حمل رســوبات و نرخ انتقال امتــداد کرانه ای

transport rate( در این ناحیه  کاهش می یابد که در نهایت منجر به افزایش نرخ 

رسوب گذاری )Sedimentation rate( می شود. چنین فرآیندی در بخش های 

گسرتده ای از سواحل بندر کنارک قابل مشاهده است.

ـــای  ـــارک، و خیزاب ه ـــادی کن ـــه صی ـــکله و حوضچ ـــدر، اس ـــواره ای بن ـــر ماه تصوی

کوچـــک ســـاحلی – امـــواج مـــوازی

ـــطح زی  ـــان س ـــواع ماهی ـــت( از ان ـــده اس ـــالم نش ـــی اع ـــق و نهای ـــرآورد دقی ـــن )ب ـــدود 3 ت ـــر ح ـــرگ و می ـــخ 1393/8/2 م ـــار:  در تاری پیش گفت

ریـــز و عمدتـــاً ســـاردین ماهیـــان در اســـکله بنـــدر کنـــارک )خلیـــج چابهـــار( بـــه وقـــوع پیوســـت کـــه بازتـــاب آن بـــه طـــور گســـرتده ای در 

ـــداری،  ـــه فرمان ـــتان از جمل ـــئولین اس ـــوی مس ـــی از س ـــار متنوع ـــا و اخب ـــان گزارش ه ـــن می ـــد. در ای ـــس ش ـــازی منعک ـــانه های مج ـــد و رس جرای

ادارات کل شـــیالت، حفاظـــت محیـــط زیســـت،  بنـــادر و دریانـــوردی چابهـــار، کارشناســـان مرکـــز تحقیقـــات شـــیالتی آب هـــای دور، مرکـــز 

ـــح  ـــر ترشی ـــی ب ـــی مبن ـــادان محل ـــز صی ـــان و نی ـــی و آبزی ـــو، ماه ـــرورش میگ ـــر و پ ـــه رسارسی تکثی ـــد، اتحادی ـــوس هن ـــامن و اقیان ـــای ع ـــی دری اقیانوس شناس

ـــوارد ،  ـــی م ـــرات در بعض ـــه نظ ـــی نقط ـــه ؛ گوناگون ـــب توج ـــه جال ـــد. نکت ـــرش ش ـــرح و منت ـــان مط ـــاردین ماهی ـــات س ـــل تلف ـــامالت عل ـــان احت ـــه و بی ـــوع حادث وق

ــان  ــد اذهـ ــر می رسـ ــه نظـ ــفانه بـ ــه متأسـ ــت کـ ــیده اسـ ــاپ رسـ ــه چـ ــانه ها بـ ــه در رسـ ــوده کـ ــی بـ ــی تناقض هایـ ــی و حتـ ــتند و غیرفنـ ــات غیرمسـ موضوعـ

عمومـــی و به خصـــوص مـــردم محلـــی را دچـــار رس درگمـــی کـــرده و در نهایـــت کالف پیچیـــده ای را بـــه حـــال خـــود رهـــا کرده انـــد. به طوری کـــه مســـئولین 

و مدیـــران منطقـــه ضمـــن ابـــراز گالیـــه از جرایـــد و رســـانه های مجـــازی درخواســـت کردنـــد ، بـــدون اطـــالع و آگاهـــی کافـــی از موضـــوع اقـــدام بـــه انتشـــار 

مطالـــب غیرمســـتند و غیرفنی نکنند. 

لـــذا در ایـــن نوشـــتار ســـعی بـــر آن شـــده اســـت کـــه موضـــوع مـــرگ و میـــر ســـاردین ماهیـــان بـــا نگرشـــی موشـــکافانه و بـــا جمـــع آوری و تجزیـــه 

ــاحلی  ــه سـ ــی منطقـ ــاختار ژنتیکـ ــی )Geo-morphology( و سـ ــن ریخت شناسـ ــگاری )Hydro-graphy(، زمیـ ــای آبنـ ــات و داده هـ ــل اطالعـ و تحلیـ

Eco-( خلیـــج چابهـــار -  دریـــای عـــامن و همچنیـــن الگوهـــای رفتـــاری و خصوصیـــات بوم شناســـی زیســـتی )Coastal zone structure( دریایـــی –

biology( گـــروه ماهیـــان ســـطح زی )ســـاردین ماهیـــان و تـــن ماهیـــان( مـــورد توجـــه قـــرار گرفتـــه اســـت.

درنتیجـــه می تـــوان بـــا نگرشـــی دقیـــق و ارائـــه مســـتندات و شـــواهد علمـــی مبتنـــی بـــر نتایـــج حاصـــل از بررســـی ها و آزمایشـــات انجـــام گرفتـــه، 

تـــا حـــدودی دلیـــل یـــا دالیـــل مـــرگ و میـــر را بیـــان منـــود. در ایـــن گـــزارش بـــه ریشـــه یابی موضـــوع اجتامعـــی جوامـــع محلـــی و صیـــادان بومـــی 

ـــر  ـــد از نظ ـــادی(، بای ـــف صی ـــد تخل ـــه دی ـــری )از زاوی ـــه تصمیم گی ـــل از هرگون ـــه قب ـــده ک ـــه ش ـــوع توج ـــن موض ـــه ای ـــی ب ـــت. ول ـــده اس ـــه ش ـــه توج منطق

اجتامعـــی و به خصـــوص آمـــوزش همگانـــی و آگاه ســـازی جوامـــع محلـــی و صیـــادان نســـبت بـــه ارزش هـــای محیـــط زیســـت دریایـــی و حفاظـــت 

از ذخایـــر، منابـــع ارزشـــمند زیســـتی و همچنیـــن بهداشـــت و ســـالمت محیـــط ، برنامـــه ریـــزی شـــود. امیـــد اســـت کـــه گـــزارش حـــارض بتوانـــد بـــه 

عنـــوان الگـــو علمـــی و نوشـــتاری بـــرای ارائـــه گزارش هـــای تحلیلـــی مرتبـــط بـــا پدیده هـــا و حـــوادث طبیعـــی و یـــا اتفاقـــات متاثـــر از فعالیت هـــای 

ـــرد.  ـــرار گی ـــه ق ـــورد توج ـــانی م انس
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منای بازسازی شده روی تصویر ماهواره ای از تجمع اجساد ماهیان در حاشیه 

اسکله بندر کنارک )مناطق قرمز رنگ(
تجمع اجساد ماهیان در حاشیه اسکله بندر کنارک

بررسی علل تلفات ساردین ماهیان:

بر اساس اطالعات موجود از بررســی های میدانی در خصوص ماهی شناسی 

منونه هــای تلف شــده در اســکله کنــارک، ماهیان مــورد نظر عمدتًا شــامل 

   – ) Goldstripe sardine ( Sardinellaطالیــی )گونه ســاردین پهلــو )نــوار

  –  / ilishaو همچنیــن ترکیبــی از دو گونــه شمســک کوچــکgibbosa 

   )Ilisha  melostoma( Indian shadو شمســک بــزرگ )چشــم درشــت

 )Big eye ilisha / shad )Ilisha   megalopotera – بوده انــد کــه متعلــق به 

خانواده ســاردین ماهیان  )Clupeidae( می باشــند. هر چند احتامل حضور 

گونه هایی دیگری از ماهیان سطح زی و یا ســایر ماهیان وجود دارد که در این 

خصوص اطالعاتی موجود نیست. 

به دنبال وقوع حادثه مــرگ و میر ماهیان در بندر کنارک، به نظر می رســد که 

متأســفانه به دلیل نبود دقت نظر کافی در بررســی دقیــق و مبتنی بر تجزیه و 

تحلیل اطالعات و داده های مستند و همچنین عدم آشنایی و عدم آگاهی کافی 

از پدیده های طبیعی محیط زیســت ساحلی - دریایی و رفتار شناسی آبزیان از 

سوی نظریه پردازان، اخبار غیرواقعی در جراید و رسانه های مجازی منترش شد 

و به دنبال آن اذهان جامعه صیادی و افکار عمومی دچار تشویش و نگرانی شد. 

در چنین رشایطی موضوع با حساسیت بیش از اندازه توسط مدیران و مسئولین، 

کارشناسان و پژوهشــگران، عموم مردم )به خصوص جوامع محلی و استانی( و 

همچنین افراد عالقمند به حفاظت محیط زیســت و گروه های مردم نهاد مورد 

پیگیری و رصد قرار گرفت. 

تجربیات و مســتندات موجود مشخص منوده اســت که چنین وقایعی )مرگ و 

میر آبزیان( رخداد تازه ای نه تنها برای کشــور بلکه برای متام مناطق دریایی و 

ســاحلی جهان منی باشد. محیط زیســت دریایی جنوب کشور )خلیج فارس، 

تنگه هرمز و دریای عامن(  تحت تأثیر میکروکلیامی ناحیه اقیانوسی هند – آرام  

)و شبه جزیره عربستان( می باشد که از یک سیستم تنش زای چندگانه متأثر از 

موضوعات طبیعی – جغرافیایی، سیاســی – نظامی، اجتامعی – اقتصادی در 

تنگا و بحران شدید محیط زیستی قرار گرفته است. 

از یک ســو افزایش جمعیت و گســرتش مناطق مســکونی، احداث سازه های 

ساحلی – دریایی و از سوی دیگر روند توسعه ماهیگیری و بهره برداری از منابع 

زیستی و ذخایر آبزیان، فعالیت های اکتشاف و استخراج و بهره برداری از منابع 

غیرزیســتی )نفت و گاز( متاما موجب به هم خوردن تعــادل اکولوژیک و نظام 

طبیعی محیط زیست دریایی آن شــده است. به دنبال آن به هم خوردن زنجیره 

غذایــی دریا، کاهش و یا تخریب زیســتگاه های ســاحلی - دریایی و در نهایت 

کاهش ذخایر و تنوع زیســتی را برای زیست مندان به دنبال خواهد داشت. در 

 )Tectonic( این میان  پدیده های طبیعی ناشــی از فعالیت های زمین شناسی

و طوفان های دریایی گرمســیری )Tropical storms( و حتی تأثیرات ناشــی 

 )Global warming(  و گرمایش جهانــی )Climate change( از تغییر اقلیم

این منطقه را تبدیل به محیط زیســت دریایی شــکننده منوده است که عمدتًا 

مجموعه ای از عوامل تأثیر گذار، ناحیه حســاس و آســیب پذیر ساحلی را مورد 

هدف قرار می دهد. 
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بر اساس مستندات و گزارش های موجود و تجربیات به دست آمده در این منطقه ، 

وقوع پدیده هایی نظیر: کشــند قرمز )Red tide( ، شــکوفایی مر پالنکتنی 

 Invasive(  حضور گونه های مهاجم و فرصت طلب ،)Hazard Algae Bloom(

Opportunist Species /(، بروز بیامریهای سفیدشــدگی و زردشدگی نواری 

آب ســنگ های مرجانــی)Bleaching / Yellow Band Diseases( ، مــرگ 

و میر دســت جمعی و به گل نشســن پســتانداران دریایی )نهنــگ و دلفین( 

)Stranding – Mass mortality(، افزایش و انفجار جمعیتی گونه های آبزیان 

)Assemblage blast( )عروس دریایی، توتیا و ســتاره خاردار تاجدار( و حتی 

آلودگی های ناشی از حمل و نقل دریایی و توازن شناورهای نفتکش و تجارتی 

)Ballast water(، نشت نفت و تصادم های دریایی، به دفعات اتفاق افتاده است 

و مطمئنًا در آینده نیز مشابه این وقایع پیش خواهد امد. 

چگونگی مواجهه با چنین پیامدهایی باید مبتنی بر محورهای اصلی زیر انجام 

پذیرد: 

- مستند سازی و جمع آوری اطالعات و داده های مورد نیاز بر اساس مطالعات 

میدانی ، آزمایشگاهی و پرسشگری

- پیشینه مطالعات، تجربیات و وقایع نگاری گذشته از پدیده های مشابه 

- تحلیل موضوعی و بررسی سناریوهای مختلف بر اساس پژوهش ماتریس چند 

  )Multi-directional(  جهتی

- ارائه پیشنهادها و راهکارهای مدیریتی - اجرایی

در این گونه موارد طی سال های اخیر بارها شاهد این موضوع بوده ایم که اظهار 

نظ رهای غیرفنی و غیرمستند، به طور عجوالنه روش مناسبی برای حل موضوع 

نبوده است. چنین روندی با توجه به حساسیت های اجتامعی در سطح منطقه 

و حتی در ســطح ملی بازتاب منفی به دنبال خواهد داشــت و در نهایت نتیجه 

آن رس درگمی جوامع محلی و ذینفعان، انعکاس تناقض گویی ها در مطبوعات 

و رســانه ها و به خصوص عدم امکان تصمیم گیری و پیگیری از سوی مسئولین 

و مدیران محرتم دولتی و بخش های اجرایی اســت که باید در قالب برنامه های 

پیشــگیرانه و راه حل های کارشناســی از سوی مراکز پژوهشــی ارائه شود. لذا 

گزارش تحلیلی حارض نه به منظور متهم منودن انســان یــا طبیعت و یا تعیین 

تکلیف برای پیگیری های قانونی است بلکه هدف ، اطالع رسانی و آگاه سازی با 

نگرش علمی و مبتنی بر دیدگاههای تخصصی خواهد بود. 

براســاس اطالعات و اظهارنظرهای ارائه شــده و علل مختلفی که در خصوص 

مرگ و میر ســاردین ماهیان بندر کنارک بیان شده است، به طوری که می توان 

در یــک طبقه بندی کلی و موضوعی آنهــا را به دو گروه  تقســیم منود. هر چند 

احتامل  تأثیرگذاری چند عامل به صــورت همزمان و یا متوالی متأثر از یکدیگر 

نیز وجود خواهد داشــت. به طوری که نظراتی نظیر »مونســون، تخلیه پساب ، 

کمبود اکسیژن؛« و یا  »تعقیب توسط شکارچیان )تن ماهیان( - به ساحل آمدن 

تحت تأثیر کشند ، گرفتار شدن در حوضچه های طبیعی«  مطرح شده است.

 عوامل ناشی از پدیده های طبیعی - محیطی:

- شکوفایی پالنکتنی مر )کشند قرمز( 

- کمبود اکسیژن و مسمومیت 

- رابطه شکار و شکارچی )تن ماهیان( 

- حوضچه های ساحلی جزر و مدی 

- بیامری ها و پارازیت ها 

- شوک حرارتی )کاهش شدید درجه حرارت(

- مونسون تابستانه

-  سایر عوامل ناشناخته

 عوامل ناشی از فعالیت های انسانی – صیادی:

- آلودگی ) پساب و فاضالب انسانی و صنعتی، الیروبی، مواد نفتی(

- فعالیت های صیادی )صید ترال، پرساین، گوشگیر(

با توجه به موارد اشاره شده در گزارش و به خصوص توضیحات مربوط به رشایط 

آب نگاری و پدیــده فیزیک دریا )جریان، امواج و کشــند( و مشــخصات زمین 

ریخت شناسی نواحی ساحلی - دریایی دریای عامن و خلیج چابهار، همچنین 

ویژگی های زیستی و رفتارشناسی ماهیان سطح زی و در نظر گرفن روش های 

صید و فعالیت های صیادی منطقه )بنادر چابهار و کنارک(، نظریه های مختلف 

ارائه شده  ومورد بررســی قرار می گیرد و بر اساس شــواهد و مستندات موجود 

و نتایــج حاصل از مطالعــات و تحقیقات انجــام گرفته، تایید و یــا رد آنها بیان 

می شــود. لذا بدین منظور برای بررسی اصولی و ریشه یابی علت یا علل مرگ و 

میر ساردین ماهیان، چارت بر گرفته از نظریات و اظهار نظرهای اعالم شده و یا 

سایر احتامالتی که مطرح نشده اند به صورت زیر تشکیل شده است.

منودار 1: بررسی اصولی علل مرگ و میر ساردین ماهیان

-  فرضیه 1( کشند قرمز، کمبود اکسیژن و مسمومیت: 

بر اســاس اظهارات و مطالب ارائه شده از ســوی تعدادی از کارشناسان، اعالم 

شده است که کشند قرمز و در نتیجه عوارض ناشی از کمبود اکسیژن در حوضچه 

اسکله کنارک عامل اصلی تلفات ماهیان است. در این خصوص نیز هامن گونه 

که اشــاره شــد، هیچ گونه تغییرات رنگــی آب که معمــواًل در شــکوفایی های 

پالنکتنی به وقوع می پیوندد، شناسایی و مشاهده نشده است. همچنین نتایج 

آزمایشــگاهی منونه های آب و جوامــع پالنکتنی نیز هیچگونه مورد مشــکوک 

تغییرات شدید ناشی از شکوفایی سمی مشخص ننموده است. این در رشایطی 

است که میزان آمونیاک در دوطرف حوضچه و بیرون از منطقه تلفات، کاماًل در 

حد نرمال بوده اســت. به طوری که نتایج میدانی و آزمایشگاهی منونه های آب 

محیط نشان داد که از مجموعه مواد مغذی )نوترینت ها( آزمایش شده، فاکتور 

آمونیاک 0/5 میلی گرم بر لیرت اندازه گیری و ثبت شــد. آمونیاک به دو شــکل 

آمونیاک غیریونیزه )ســمی( و آمونیاک یونیزه - آمونیوم )غیرســمی( در محیط 

طبیعی وجود دارد. بر اســاس منابع مقدار آمونیاک مجــاز غیریونیزه برای الرو 

ماهیان  0/005 وبــرای ماهی های بزرگرت 0/025 میلی2گرم در لیرت اســت. 

اما مقدار 0/06 میلی گرم در لیرت نیز می تواند ســبب ایجاد واکنش های سمی 

و خطر مرگ و میر در ماهیان بشــود. هر چند میزان pH در محدوده 7 ، ســبب 

کاهش میزان سمیت آمونیاک می شــود. افزایش فاکتور آمونیاک آب حوضچه 

اســکله نیز تنها به خاطر تجمع بیش از حد اجســاد ماهیان و تجزیه کالبد آنها 

اتفاق افتاده اســت. لذا مشــاهدات ماهیان زنده و در حال مرگ نیز ناشــی از 

افزایش میزان آمونیاک بوده که در ابتدا در حوضچه تجمع یافته و در اثر تجزیه 
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کالبدی میزان آمونیاک آب را افزایش داده است.

بررسی آزمایشــگاهی منونه های پالنکتنی به لحاظ شناسایی و تراکم در واحد 

حجم نیز گونه های پالنکتنــی معمول و غالبیت Nitzschia، Pleurosigma و 

 Nitzschia را مشــخص منود که از آن میان تنها گونه غیرســمی Bidullpiha

دارای تراکم بیشــرتی بوده است که هیچگونه ســمیتی برای آبزیان موجود در 

منطقه نخواهند داشــت. همچنین عدم مشــاهده عالیم مسمومیت در کالبد 

گشایی ماهیان نیز مؤید این موضوع است. از طرف دیگر اگر فرض مسمومیت 

و آلودگی ناشی از کشند قرمز در نظر گرفته شود، تلفات سایر گونه های ماهی 

و یا حتی ســایر بی مهرگان آبزی )نظیر سخت پوستان، نرمتنان و خارتنان( نیز 

باید مشــاهده می گردید. به طوری که تجربیات و مســتندات موجود در ارتباط 

با مرگ و میر ناشــی از شکوفایی ســمی و کشــند قرمز در آبهای ایرانی خلیج 

فارس و دریای عامن طی چند ســال اخیر، معموال در بر گیرنده طیف متنوع و 

گسرتده ای از انواع مهره داران )ماهیان( و بخصوص بی مهرگان و جوامع کفزی 

)بنتیک( دریایی– ســاحلی      )سخت پوســتان، نرمتنان و خارتنان( می باشد 

که البته در پدیده اخیر گونه های تلف شــده تنها محدود به چند گونه ساردین 

ماهیان بوده است. 

در نتیجه فرضیه ارائه شــده در ارتباط با تلفات ســاردین ماهیان به دلیل بروز 

پدیده کشــند قرمز )شــکوفایی ســمی پالنکتنی( و نظریات مرتبــط با کمبود 

اکسیژن و یا مسمومیت حاصله، قابل قبول نخواهد بود. 

فرضیه 2( شکارچیان، جزر و مد و حوضچه های ساحلی:

بر اساس یکی از نظریات ارائه شــده در خصوص مرگ و میر ساردین ماهیان، 

احتامل به دام افتادن ســاردین ماهیان در حوضچه هــای طبیعی تحت تاثیر 

هجوم شــکارچیان )تن ماهیان( و همزمان گرفتار شــدن آنها در حوضچه ها به 

هنگام عقب نشــینی آب )جزر( بیان گردیده اســت. در همین ارتباط موضوع 

اتفاق ســال 1370 در منطقه پــزم و در همین دوره زمانی به عنوان شــواهد و 

ترشیح شده مستندات مشابه اعالم شده است. بر اساس فرآیند 

در این نظریه، ساردین ماهیان در فصل صید 

از آب های دوردست به سمت ساحل مهاجرت 

می کنند و از آنجا که حوضچه های طبیعی که 

در منطقه وجود دارد، در زمان جزر و پرسوی 

آب دریا این ماهیان توان برگشت به آب را 

نداشــته و بدین ترتیب ممکن است حدود ســه تا پنج تن ماهی بر روی یکدیگر 

تلنبار شــده و با کمبود اکســیژن موجود، همگی خفه شــوند و به مــرور زمان 

مبیرند. این نظریه به دالیل متعدد غیرفنی بوده و قابل اســتناد منی باشد. در 

این خصوص می توان به موارد متعددی اشاره منود.  طبقه بندی سواحل غربی 

و حتی مناطق هم جوار خلیج چابهار از دیدگاه زمین ریخت شناســی فاقد هر 

گونه حوضچه های جزر و مدی طبیعی می باشد )Tidal pool( و سواحل تقریبا 

همگن از نوع سواحل شنی – ماسه ای )Sandy beach( است. از طرفی تجمع 

و تلفات ســاردین ماهیان در حوضچه اســکله بندر کنارک بوده است، و نه در 

حوضچه های طبیعی )ساحلی(. 

در خصوص رابطه  تن ماهیان و ســاردین ماهیان این تئوری مشــاهده و اثبات 

گردیده است که ساردین ماهیان در قالب رفتار های مکانیسم دوم ضد شکارچی 

)S-APM( با واکنش هشــداری یا زنــگ خطــر )Alarm reaction( ، دو نوع 

روش دفـاعی در بـرابر هـجوم گـلـه تـن مـــاهیان و یا سایر شکارچیان را انجام 

می دهند. ایـن مـکانیسـم کـه بـر اسـاس حـرکـــت هـمـاهنگ شـده گـلـه ای 

سـاردیـــن مـاهــیان می باشد، به صـورت دو اصــــل کاهــش )بـرای پراکنـده 

شـدن و ایـجاد سـر در گمی در شکارچیان(، و یا افــزایــش )بـه منـظور ایـجاد 

تـرس و وحـــشت در شـکارچیـان( احتـامل تـشخیـــص تـوسـط شـکارچـیان 

)Reduced / Increased probability of detection by predators( در نظر 

گرفته شده است. لذا ماهیان سطح زی ریز در هنگام مواجهه با شکارچیان )از 

جمله تن ماهیان( هیچ گاه برای فرار از دشمنان و شکارچیان به سمت آب های 

کم عمق )منطقه تحت تاثیر مستقیم کشند( اقدام به حرکت منی کنند و اصوال 

در هامن آب های ساحلی با عمق مناسب، اسرتاتژی خود را برای دو مکانیسم 

کاهش )RPDP( بــا هدف پراکندگی در منطقه و ایجاد دســته های کوچک تر 

و یا افزایش  )IPDP( با هدف تشــکیل گله های بزرگ و ایجاد ترس و وحشــت 

احتامل مشــاهده اجرا می کنند. به همین ترتیب علت تلفات سال 1370 در 

منطقه پزم نیز اشــتباه، تحلیل و اعالم گردیده اســت. از طرفــی به فرض قبول 

وجود حوضچه های طبیعی )ساحلی – جزر و مدی( در منطقه که اساسا وجود 

اگر فرضیه مذکــور را مــورد پذیرش قرار نــدارد، موضوع دیگــر اینکه 

هر ساله و یا حد اقل هر از چند سالی دهیم، پــس بنابراین 

ید شاهد  گرفتار شدن ســاردین ماهیان با

ی  ر حوضچه هــا د

ســاحلی منطقه و 

در نتیجــه تلفات 

ســاردین ماهیــان 

و یا ســایر 
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سطح زیان ریز در صید گاه های اصلی و سنتی این ماهیان )در سواحل استان 

بوشهر و هرمزگان( که صید سنتی جل ساردین رواج دارد، باشیم. در صورتی که 

چنین گزارش ها و اتفاقاتی تاکنون از این مناطق ارائه و ثبت نشده است.

درنتیجه این نظریه به دلیــل قابل قبول نبودن توجیهات و مســتندات مبتنی 

بر رشایط و ویژگی های زیستگاه های ســاحلی منطقه و یا رفتار شناسی آبزیان 

منی تواند به عنوان علت تلفات ساردین ماهیان مطرح شود. 

فرضیه 3( بیامری ها و پارازیت ها: 

نتایج کالبد شناســی منونه هایی از ماهیان تلف شــده مشخص کرده است که 

هیچ گونه عارضه و ناهنجاری ناشــی از بیامری و یا مســمومیت های سیستمی 

را مشخص ننموده اســت. به طوری که در منونه های مورد بررسی، رنگ عمومی 

بدن و پولک ها کاماًل طبیعی و فاقد هرگونه کدورت، رضبه و یا لخته و خونریزی، 

عضالت پشتی و شــکمی با رنگ و قوام کاماًل طبیعی و فاقد هر گونه لکه خونی 

و یا انتشــار میوگلوبین بود. و همچنین رنگ عنبیه چشم کاماًل طبیعی و به دور 

از هر گونه کدورت و یا خونریزی بوده است. در بررسی مخاط دستگاه گوارش و 

روده ها، محتوای روده ها کاماًل طبیعی و فاقد گاز در و پرزهای روده )ویلی های 

روده ای( آثار زخم و یا لکه های خونریزی مشاهده نشده است. 

در نتیجــه احتــامل علت بــروز بیــامری و یا مشــکالت فیزیولوژیک ناشــی از 

مسمومیت نیز مورد پذیرش نخواهد بود. 

فرضیه 4( کاهش شدید درجه حرارت: 

یکی از ویژگی های زیستی ماهیان سطح زی مهاجر، حساسیت به اسرتس های 

محیطی و به خصوص افت شدید حرارتی می باشــد. این پدیده با عنوان » افت 

ناگهانی درجه حرارت«  ATP شناخته می شود. در این خصوص هر چند تاکنون 

گزارش و مســتنداتی از آب هــای منطقه خلیــج فارس و دریای عــامن و حتی 

کشورهای هم جوار در این خصوص ثبت و منترش نشــده است، ولی با توجه به 

اهمیت موضــوع این علت در گروه پدیده های طبیعی مورد بررســی قرار گرفته 

اســت. در این خصوص نیز آمار و اطالعات هواشناسی مربوط به درجه حرارت 

آب و هوا و همچنین بررسی نوسانات )کمینه، بیشینه و میانگین( درجه حرارت 

مستخرج از ایستگاه ســینوپتیک منطقه، اختالف و تغییرات شدیدی را نشان 

نداده اســت. کاهش کمرت از 2 درجه ســانتی گراد )میانگین( برای مهر ماه تا 

آبان ماه روند معمولی در این فصل محســوب می شــود. میانگین درجه حرارت 

آب خلیج چابهار برای ســال جاری: بهار 28/5، تابســتان 31/5 و پاییز )مهر و 

آبان( 29/5 بوده است. 

بر اســاس منابع موجود بزرگ ترین فاجعه تلفات ســاردین ماهیــان مربوط به 

دریای مدیرتانه )خلیج Thessaloniki- یونان( بوده است. کاهش شدید درجه 

حرارت از 2+ تا 6- درجه سانتی گراد )8 درجه کاهش( در فوریه 1991 میالدی 

طی مدت زمان کوتاه 6 ساعت، موجب تلفات حدود 80 تن از ساردین ماهیان 

)Sardinella aurita( شد. 

در نتیجه اسرتس محیطی ناشی از کاهش شــدید درجه حرارت نیز مورد تأیید 

نبوده و علت تلفات محسوب منی شود.

فرضیه 5(  آلودگی های ساحلی - دریایی: 

در تعدادی از اظهار نظرهای ارائه شــده، موضوع مرگ و میر ناشــی از آلودگی 

پســاب و فاضالب ورودی از طریق منابــع نقطه ای درون حوضچــه )لنج های 

صیــادی( و یا غیر نقطــه ای محدوده خلیــج چابهار 

)خروجی صنایع و تأسیســات( اعالم شده است. در 

این خصوص شایان ذکر اســت که اصوال دوره توقف 

لنج های صیادی طی دوره مونســون و عدم دریا روی 

و فعالیت صیادی آنها به دلیل نامساعدبودن رشایط 

دریا به صورتی است که طی این مدت توقف در اسکله، 

شــناور های صیــادی خامــوش بــوده و آب خروجی 

از موتور خانه و سیســتم موتوری نیــز وجود نخواهد 

داشت. همچنین به علت عدم حضور صیادان بر روی 

لنج و در نتیجه فعالیت های روزانه )شستشو و آبریزی( 

طبیعتًا انباشت و حجم باالی پساب انســانی نیز وجود ندارد. ضمنًا دوره ظهور 

پدیده مونسون تابستانه به استناد گزارش های هوا شناسی و براساس تجربیات 

و مستندات سال های گذشته معموال یک دوره 45 روزه از اول تیر ماه لغایت 15 

مرداد می باشد که البته در هر سال با کمی اختالف چند روزه ممکن است رشوع 

و خامته یابد. در نتیجه از پایان دوره تأثیرگذاری مستقیم مونسون تا وقوع حادثه 

حدود 2 ماه گذشته است. در نظریه ارائه شده نکات اشتباه و غیرفنی بسیاری 

مشاهده می شــود که مهم ترین آن در نظر نگرفن توانایی تخلیه آب در اسکله 

)با توجه به عمق، عرض دهانه حوضچه، جزر ومــد( و فاصله زمانی خامته دوره 

مونسون و رشایط هیدروگرافی خلیج چابهار و همچنین عدم گزارش های مشابه 

طی سال های  گذشته می باشد.

در خصوص احتامل آلودگی ناشی از پساب و فاضالب های تخلیه شده به دریا از 

سوی صنایع و تاسیسات مستقر در منطقه )کشتی سازی و آب شیرین کن( نیز 

ذکر این نکته رضوری است که سایت های مورد نظر در خارج محدوده اسکله و 

بندر کنارک قرار دارند و فاصله مکانی آنها با محل وقوع حادثه با در نظر گرفن 

چگونگی جریان های دریایی )امواج، جزر و مد و جریان دورانی(،  این احتامل را 

منتفی خواهد کرد. سایر موارد آلودگی نظیر آلودگی های نفتی ناشی از احتامل 

نشت و ریخن مواد سوختی )گازوئیل، بنزین، نفت( به هنگام جابجایی و یا حتی 

حمل غیرقانونی و قاچاق سوخت و یا گل آلودگی و کدورت ناشی از فعالیت های 

الیروبی نیز از دیگر احتامالت و فرضیه های مرتبط خواهد بود که این موارد نیز به 

دلیل عدم گزارش از سوی سازمان ها و نهادهای ذیربط در منطقه و عدم سوابق 

مشــابه و به خصوص بعد مسافت مناطق تحت پوشــش فعالیت های احتاملی 

الیروبی )توسعه اسکله و بندر تجاری( قابل قبول منی باشد. 

عالوه بر آن با توجه به نتایج حاصل از بررســی ها و بازدیدهای میدانی با قایق و 

بالگرد در محدوده آب های ساحلی و همچنین بازبینی تصاویر هم زمان )آنالین( 

ماهواره ای منطقه، از لحاظ تغییرات رنگی آب هیچ گونه لکه آلودگی مشــاهده 

نشده است. همچنین در چنین رشایطی به طور معمول می بایست تلفات سایر 

گونه های ماهی و بی مهرگان آبزی وجود داشــته باشــد که ترکیب ماهیان تلف 

شده، محدود به گونه های ماهیان سطح زی ریز )ساردین ماهیان ( بوده است. 

موضوع دیگر اینکه اگر فرضیه آلودگی ناشــی از پســاب ورودی بــه خلیج و یا 

حوضچه )از طریق لنج های صیادی( و یا پساب های شهری – روستایی و صنعتی 

را قبول کنیم، در نتیجه این پدیده باید هر ساله و یا حداقل چندمرتبه در گذشته 

بعد از مونسون اتفاق افتاده باشد و تلفات ماهیان از منطقه گزارش شده باشد. 

ولی در این خصوص تاکنون هیچ گونه گزارش و اخباری به علت عدم وقوع حادثه 

مشابه وجود نداشته است. هر چند بر اساس مستندات موجود، دو مورد مشابه 

در سال های 1370 در منطقه پزم و 1380 در اسکله صیادی 7 تیر گزارش شده 

است که در ادامه مورد ارزیابی و تحلیل قرار می گیرند.  

در نتیجه فرضیه ارائه شــده در ارتباط با تخلیه حجــم باالی فاضالب به دریا در 

اسکله کنارک، غیر مســتند بوده و فرآیند آن به طور اشــتباه تحلیل و ارائه شده 

است.

فرضیه 6( فعالیت شناورهای ترالر:

بر اساس اخبار منترش شده در جراید و رسانه ها، صید ترال و فعالیت شناور های 

ترالر عامل بروز تلفات ساردین ماهیان بوده است که البته اکرثاً از سوی صیادان 

و اهالی بومی منطقه مطرح شده اســت ولی هامن گونه که از سوی مسئولین و 

کارشناسان نیز اعالم شده است، ســاردین ماهیان به دلیل اینکه در الیه های 

باالیی و نزدیک سطح آب زندگی می کنند ، صید ترال کف که مربوط به ماهیان 

بســرتزی و نزدیک کف می باشــد، روش تخصصــی صید این گــروه از ماهیان 

منی باشد؛  بنابراین صید و تخلیه مجدد به دریا توسط ناوگان ترالر امکان پذیر 

نیست. 

هر چند روش های تخصصی ترال میان آبی نیز برای 

ســطح زیان به کار گرفته می شــود و در مــواردی نیز 

ممکن اســت در مراحل انتهایی تور کشی ترال کف 

و بــاال آوردن تور از دریا، گله ای از ماهیان ســطح زی 

در کیســه ترال گرفتار و صید شــوند. ولی با توجه به 

برنامه هــای کنــرتل و نظارت بر شــناورهای صیادی 

)به خصــوص ترالرهــا( در منطقــه، هرگونــه فعالیت 

صید ترال ممنوع و غیرمجاز اســت )به استثناء صید 

تحقیقاتی( و مسئولین شیالت نیز اطمینان داده اند 

گزارش تحلیلی حارض نه به منظور 

متهم منودن انسان یا طبیعت و یا 

تعیین تکلیف برای پیگیری های قانونی 

است بلکه هدف ، اطالع رسانی و آگاه 

سازی با نگرش علمی و مبتنی بر 

دیدگاههای تخصصی خواهد بود.
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که هیچ گونه کشــتی ترالر در منطقه حضور نداشته اســت. از طرفی در صورت 

احتامل و پذیــرش چنین فرضیه ای، باید متذکر شــد که امکان گرفتار شــدن 

ســاردین ماهیان در تور ترال )با  چشمه های بیش از 20 میلی مرت( بسیار بعید 

می باشــد و در نتیجه صید حدود 3 تن از ســاردین ماهیان از مواردی است که 

بســیار بعید به نظر می رســد. موضوع دیگر در نظر گرفــن جریانهای دریایی 

بیرون خلیج می باشــد. به طوریکه به فرض قبول حضور و فعالیت ترال کشــی، 

کشتی های ترالر به دلیل غیرمجازبودن این نوع فعالیت و به منظور پنهان بودن 

از دید دریابانی و حفاظت دریا و حتی صیادان بومی منطقه، مجبور به صیادی 

در آبهای بیرون از خلیج می باشــند. در چنین رشایطی، پس از تخلیه ساردین 

ماهیان به دریا )به عنوان صید دور ریز و ضمنی(، امکان گذر از جریان کرانه ای و 

پیچنده دهانه خلیج و جابجایی و حرکت اجساد ساردین ماهیان به داخل خلیج 

چابهار عماًل وجود ندارد. در این صورت  باید ماهیان تلف شده و تخلیه شده در 

بخش  آب های کرانه ای غربی مشاهده شده و پراکنده می شدند. 

در نتیجــه می توان با رصاحت فرضیه صید و تخلیه توســط شــناور های ترالر را 

منتفی و مردود اعالم منود. 

فرضیــه 7( فعالیت شــناورهای پرســایرن )نــاوگان صنعتی ( و 

گوشگیر )لنج ها(:

اصلی ترین گروه شناورهای فعال صیادی در منطقه چابهار و کنارک، شناورهای 

صید پرســاین و گوشگیر برای صید ماهیان ســطح زی درشت )تن ماهیان( در 

فصل صید )متام طول سال به استثناء دو ماه تیر و مرداد( هستند. این شناورها 

به سه گروه شناورهای کالس صید صنعتی پرسایرن )برای صید در آب های دور 

از ساحل به مدت نسبتا طوالنی(، شناورهای لنج چوبی یا فایربگالس گوشگیر 

با دو سیستم متفاوت برودتی و یخی )برای صید در آب های نسبتا دور از ساحل 

و تا حدودی طوالنی مدت( و شناورهای قایق فایرب گالس )برای صید در آب های 

نزدیک ســاحل و درون خلیج برای مدت کوتاه( تقسیم می شوند. بدیهی است 

که با توجه به اندازه اســتاندارد چشمه تور در این نوع شــناورها )بیش از طول 

بیشینه ساردین ماهیان( و حضور آنها در صیدگاه های خارج از خلیج چابهار، و 

همچنین به دالیل ارائه شده مربوط به رشایط هیدروگرافی و جریان های دریایی 

دهانه خلیج چابهار، امکان صید و تخلیه حجم حدود 3 تن از ســاردین ماهیان 

بســیار ضعیف بوده و در واقع به نظر می رســد امکان پذیر نباشــد. از طرفی در 

صورت صید و تخلیه آنها به دریا به عنوان ماهیان دور ریز و صید ضمنی )به دلیل 

بی ارزش بودن نسبی ساردین ماهیان در برابر قیمت 

و ارزش صنعتی تن ماهیان و سایر گونه های سطح زی 

درشــت(، امکان حرکت و جابجایی از آب های دور از 

ســاحل به داخل خلیج چابهار، بســیار بعید و عماًل 

غیرممکن می باشــد. به عبارت دیگــر در صورت بروز 

چنین اتفاقی، حجم ماهیان تلف شده و شناور بر روی 

آب می بایستی در بخش های غربی به سمت خلیج پزم 

و یا سواحل گوردیم حرکت  کند. هر چند در این چنین 

رشایطی اصوال ماهیان مرده در هامن محدوده  پخش 

و پراکنده شده و یا توســط پرندگان دریایی و یا سایر 

ماهیان الشه خوار مورد تغذیه قرار می گیرند.

در نتیجه می تــوان چنین نتیجه گرفــت که فعالیت 

شناورهای پرســایرن ناوگان صید صنعتی و یا لنج های صید گوشگیر به عنوان 

علت تلفات ساردین ماهیان بســیار ضعیف بوده و در واقع امکان پذیربودن آن 

بعید به نظر می رسد.

فرضیه 8( فعالیت شناورهای گوشگیر )قایق(:

اصواًل فعالیت قایق های گوشــگیر )یک یــا دو قایق( به دلیل عــدم امکانات و 

توانایی دریاروی دور از ساحل و طی مسافت های طوالنی )محدودیت سوخت و 

امکانات برودتی(، وابسته به ساحل بوده که عمدتًا در محدوده آب های نزدیک 

ســاحل و بخش های داخلی خلیج چابهار و یا در صورت مســاعد بودن رشایط 

دریا و جوی، در بیرون از خلیج چابهار متمرکز می باشد. بر اساس گزارش های 

موجود، استفاده از تورهای گوشگیر غیراستاندارد مونوفیالمنت با چشمه های 

کوچک توسط گروهی از صیادان در این مناطق رایج می باشد که بدیهی است 

به طور غیرانتخابی، گروه های مختلف ماهیان سطح زی را در اندازه های مختلف 

صید می کند. لذا با توجــه به اینکه صید هدف و اصلی آنها ماهیان ســطح زی 

درشت می باشد و در این ایام نیز گله های تن ماهیان و سایر گونه های ماهیان 

سطح زی درشــت با گله های ســطح زیان ریز نظیر ســاردین ماهیان و آنچویی 

ماهیان به لحاظ ارتباط تغذیه ای هم پوشانی زیستی دارند )شکارو شکارچی(، 

در نتیجه احتامل صید آنها نیز وجود خواهد داشــت که در محارصه تور گرفتار 

شده و به درون قایق کشــیده  شــوند. ولی با توجه به اینکه به لحاظ خوراکی و 

قیمــت  حداقل در منطقه چابهار نســبت به  تن ماهیــان ارزش کمرتی دارند، 

لذا مجددا به دریا ریخته می شــوند. دالیل دیگر تأیید ایــن موضوع نیز امکان 

جابجایی و حرکت ماهیان نیمه جان و تخلیه شده به دریا در بخش های داخلی 

خلیج چابهار و رسیدن به نزدیک سواحل کنارک و حتی ورود به حوضچه اسکله 

می باشــد. در این وضعیت با توجه به اینکه جاده ارتباطی ســاحل به حوضچه 

اسکله کنارک به طول حدود 3 کیلومرت به عنوان یک مانع حرکت چرخشی آب 

در خلیج محسوب می شــود، ماهیان در بخش های جنوبی اسکله  تجمع کرده 

و با جریان جزر و مد بــه درون حوضچه ، ورود کرده اند. حتــی این احتامل هم 

وجود دارد که تخلیه توسط قایق ها حتی در محدوده نزدیک به حوضچه و قبل 

از ورود به اسکله انجام گرفته باشــد. چنین موردی نیز برای وقایع سال 1370 

در محدوده پزم توســط صیادان هامن منطقه و حتی سال 1380 در محدوده 

اسکله صیادی 7 تیر قابل توجیه است.

در نتیجه با توجه به مستندات و اطالعات ارائه شده، می توان دلیل اصلی تلفات 

ساردین ماهیان، دورریزی و تخلیه آنها به دریا از سوی قایق هایی اعالم منود که 

در داخل خلیج چابهار و به خصوص در بخش نیمه غربی و حتی بخش داخلی و 

شاملی دماغه غربی اقدام به توراندازی و صید گوشگیر کرده اند.

نتیجه گیری:

هرساله با خامته یافن فصول مونسون و پس مونسون، گله های کوچک و  بزرگی 

)حتی بیش از یک تن( از ســاردین ماهیان به آب های ساحلی استان سیستان 

و بلوچســتان حرکت می کنند. این واقعه غالبًا با اســتقبال و خرسندی جوامع 

صیادی همراه اســت، چرا که به دنبال حضور و ورود گله های ساردین ماهیان 

به منطقه انواع شــکارچیان نظیر تن ماهیان نیز به این مناطق مهاجرت کرده و 

این پدیده یک فرصت طالیــی برای جوامع صیادی در منطقه به وجود می آورد. 

بر همین اساس بررســی های منطقه ای نشــان داد که در ســال جاری میزان 

مهاجرت این ماهیان از حــد متعارف خارج گردیده و 

بگفته صیادان محلی تا کنون این حجم از این ماهیان 

در منطقه را مشاهده نکرده اند. 

طـی سـال های اخیـر بارهـا شـاهد ایـن موضـوع 

بوده ایـم کـه اظهـار نظرهای غیـر فنی و غیر مسـتند، 

ی حـل  بـرا سـبی  ش منا و نـه ر ر عجوال به طـو

موضـوع نبـوده اسـت. چنیـن رونـدی بـا توجـه بـه 

حساسـیت های اجتامعـی در سـطح منطقـه و حتی 

در سـطح ملی بازتاب منفی به دنبال خواهد داشـت 

و در نهایـت نتیجـه آن رس درگمـی جوامـع محلـی و 

ذینفعـان، انعـکاس تناقـض  گویی هـا در مطبوعـات 

و رسـانه ها و بـه خصـوص عـدم امـکان تصمیم گیری 

از دیدگاه بوم شناسی زیستی اصوال 

پدیده مرگ و میر آبزیان هر چند کوچک 

مقیاس، زمانی که ناشی از علل طبیعی 

و عوامل محیط زیست دریایی باشد، 

نشانه هایی هستند که ما را می بایست 

متوجه بهم خوردن تعادل اکولوژیک 

مناید. 
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و پیگیـری از سـوی مسـئولین و مدیـران محـرتم دولتـی و بخش هـای اجرایـی 

می باشـد کـه می بایسـت در قالـب برنامـه هـای پیشـگیرانه و راه حـل هـای 

کارشناسـی از سـوی مراکز پژوهشـی ارائه شـود. لذا گزارش تحلیلـی حارض، نه 

به منظـور متهـم منودن )انسـان یـا طبیعـت( و یـا تعیین تکلیـف بـرای پیگیری 

هـای قانونـی اسـت، بلکـه هـدف اطـالع رسـانی و آگاه سـازی بـا نگـرش علمی 

مبتنـی بـر دیدگاههـای تخصصـی خواهـد بـود. هـر چنـد کـه تلفـات سـاردین 

ماهیان بنـدر کنارک به لحاظ نوع گونه )کم اهمیت نسـبت تجـاری در منطقه( 

و حجـم )حدود 3 تـن( از اهمیـت چندانی برخوردار منی باشـد، ولـی نکته مهم 

پـی بـردن بـه علـل بـروز واقعـه و بررسـی جوانـب مختلـف )انسـانی – طبیعـی( 

موضـوع می باشـد. 

بدیهی اسـت که ایـن موضوع به عنـوان یک فعالیت غیـر قانونی )غیـر هدفمند 

و نـا آگاهانه( قابـل طرح می باشـد، ولی همچنین به لحاظ بهداشـت و سـالمت 

محیـط انسـانی و بخصـوص حفـظ محیـط زیسـت دریایـی به طـور ویـژه قابـل 

بررسـی خواهـد بـود. در چنین وضعیتـی می تـوان آن را بـه عنوان یـک تخلف نا 

آگاهانـه و زمینـه سـازی ایجـاد رشایط نامسـاعد زیسـتی و غیر بهداشـتی تلقی 

کـرد کـه مسـتلزم پیگیـری از سـوی مقامـات و نهاد هـای ذیصـالح خواهـد بود. 

ولـی باید ایـن موضوع پیـش از هـر گونـه تصمیم گیـری، از نظر اجتامعـی مورد 

بررسـی و تحلیـل قرار داده شـود. 

آگاهـی عمومـی و آمـوزش جوامـع محلـی و صیـادان بـا هـدف شناسـاندن 

ارزشـهای محیط زیسـت دریایـی و حفاظت از ذخایر و منابع ارزشـمند زیسـتی 

و همچنیـن بهداشـت و سـالمت جوامـع محلـی از 

مـواردی هسـتند که می بایسـت به طـور جـدی مورد 

توجـه قـرار گیـرد. بدیهـی اسـت در ایـن میـان نقش 

رسـانه هـا )نرشیـات، رادیـو و تلویزیون( بسـیار حائز 

اهمیـت بـوده و اثـر گـذار می باشـد. از دیـدگاه بـوم 

شناسـی زیسـتی اصـوال پدیـده مـرگ و میـر آبزیـان 

هـر چنـد کوچـک مقیـاس، زمانی کـه ناشـی از علل 

طبیعـی و عوامـل محیـط زیسـت دریایـی باشـد، 

نشـانه هایـی هسـتند کـه مـا را می بایسـت متوجـه 

بهـم خـوردن تعـادل اکولوژیـک منایـد. از دیـدگاه 

ارائه راهکارهای مدیریت کنرتل و 

حفاظت از زیستگاه های حساس 

و آسیب پذیر و از طرفی کنرتل و 

نظارت بنادر و مناطق صید و صیادی 

از مهمرتین برنامه های پیش بینی و 

پیشگیری محسوب می شود. 

مدیریتـی نیـز اگر بـه واسـطه اثـرات ناشـی از فعالیت هـای انسـانی )صیادی،  

انـواع آلودگـی  و . . . ( باشـد، آنـگاه مـا را متوجـه بروز اشـکاالت در رونـد اجرای 

برنامه های مدیریت نظارتی – پایشـی - حفاظتی )سـواحل، ذخایر، زیسـتگاه( 

خواهـد منـود. 

پیشنهادها و راهکار های مدیریتی:

موضوع مهمی که می بایست مورد توجه قرار گیرد، برنامه ریزی یکپارچه و 

هامهنگ، هدفمند منودن اقدامات پژوهشی – مطالعاتی و مدیریتی نظارتی - 

پایشی برای بررسی آسیب شناسی و اجرای برنامه های پیشگیری و مبارزه است. 

ارائه راهکارهای مدیریت کنرتل و حفاظت از زیستگاه های حساس و آسیب پذیر 

و از طرفی کنرتل و نظارت بنادر و مناطق صید و صیادی از مهمرتین برنامه های 

پیش بینی و پیشگیری محسوب می شود. 

در ایـن مـیـان خلیـج چـابـهـار با تـوجـه به فعـالیـت هـای انـسانی متـنوع 

سـاحلی – فرا ساحلی به خصوص در بخش دریانوردی )تجاری – شیالتی( و 

همچنین ویژگی های طبیعی محیط زیست دریایی )آبنگاری و زمین ریخت 

شناسی ساحلی( از مناطقی محسوب می شود که می بایست مورد توجه ویژه 

از سوی سازمان ها و نهادهای مسئول و فعال در منطقه قرار گیرد. در این 

خصوص می توان عالوه بر فرمانداری، به ادارات بنادر و دریانوردی، حفاظت 

محیط زیست، شیالت و همچنین مرکز تحقیقات علوم شیالتی آب های دور 

و ایستگاه اقیانوس شناسی دریای عامن و اقیانوس 

هند و حتی سازمان منطقه آزاد چابهار اشاره منود که 

همگی وظیفه مهم و خطیر حفاظت و امنیت محیط 

زیست دریایی و از طرفی حفظ امنیت شغلی جوامع 

محلی و صیادان منطقه را به عهده دارند. در کنار 

این مباحث، آموزش و توامنند سازی جوامع محلی 

و اقشار بومی منطقه با تأکید بر صیادان و بهره بردان 

نیز می بایست مورد توجه خاص قرار گیرد و در قالب 

برنامه های مدیریتی با هدف افزایش سطح آگاهی و 

دانش و آموزش همگانی در نظر گرفته شود.
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تفاهم نامه بین دولتی 
بنادر خشک

طرف های تفاهم نامه:

- با توجه به قطعنامه 6614 مورخ 19 می 2010 کمیسیون اقتصادی و اجتامعی 

آسیا و اقیانوسیه در خصوص اجرای اعالمیه بانکوک برای توسعه حمل ونقل در آسیا و 

درخواست مندرج در آن مبنی بر توسعه یک تفاهم نامه بین املللی برای بنادر خشک؛

-  با آگاهی از نیاز به ارتقاء و توسعه یک سیستم حمل ونقل و لجستیک چند 

وجهی در آسیا و مناطق هم جوار؛

- با توجه به افزایش حمل و نقل بین املللی کاال به دلیل رشد تجارت بین املللی 

در روند مداوم جهانی شدن؛

- با ارصار بر تقویت اتصال و حمل ونقل بین املللی یکپارچه کاال، تسهیل افزایش 

بهره وری و کاهش هزینه های حمل و نقل و لجستیک و همچنین گسرتش 

دسرتسی به مناطق داخلی و پسکرانه های گسرتده تر؛

- به پشتوانه همکاری موفق منطقه ای که به الزم االجراشدن توافق نامه بین دولتی 

شبکه بزرگراه های آسیا و توافق نامه بین دولتی شبکه راه آهن انجامید؛

- با توجه به اینکه برای تقویت روابط و ارتقای تجارت بین املللی میان اعضای 

کمیسیون اقتصادی و اجتامعی آسیا و اقیانوسیه باید بنادر خشکی تأسیس منود 

که برای حمل ونقل بین املللی و کاهش اثرات سوء حمل ونقل برای محیط زیست، 

از اهمیت بین املللی برخوردارند؛ 

- با تشخیص لزوم  تدوین اصول راهنام برای توسعه و بهره برداری از بنادر خشکی 

که برای هامهنگ سازی و تسهیل حمل ونقل چند وجهی در آسیا و ا قیانوس آرام 

از اهمیت بین املللی برخوردارند؛

-  و با توجه به نقش بنادر خشک که از اهمیت  بین املللی برخوردارند به عنوان جزئی 

مهم از یک سیستم حمل و نقل و لجستیک چند وجهی و یکپارچه مهم بین املللی 

)به خصوص در پرداخنت به نیازهای خاص کشورهای محصوردرخشکی، ترانزیتی و 

ساحلی(

با موارد زیر موافقت منودند:

ماده 1

تعریف 
در تفاهم نامه بین دولتی بنادر خشک )که من بعد تفاهم نامه نامیده می شود(؛ منظور 

از یک بندر خشک که از اهمیت بین املللی برخوردار است )که من بعد بندر خشک 

نامیده می شود(، محلی در داخل کشور است که به عنوان یک مرکز لجستیک جهت 

جابجایی انبارش و ممیزی قانونی کاالهای در جریان در روند تجارت بین املللی 

و اجرای کنرتل و  ترشیفات قابل اجرای گمرک، به یک یا چند حالت حمل ونقل 

متصل است.

ماده 2

شناسایی بنادر خشک 
بدین وسیله طرف های تفاهم نامه، فهرست بنادر خشک مندرج در پیوست 1 تفاهم نامه 

را به عنوان پایه و اساس توسعه هامهنگ گره های مهم دریک سیستم حمل ونقل و 
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حضور 16 وزیر از گروه های مختلف در 7 نوامرب 2013، 

تفاهم  امضاء  برای  ایران  اسالمی  از جمله جمهوری 

نامه بین دولتی بنادر خشک  در اجالس وزرای حمل 

و نقل آسیا  ابعاد کلیدی و راهربدی بنادر خشک را 

بیشرت از گذشته منایان ساخت. کشورهای امضاکننده 

این تفاهم نامه در تالش اند  تا از مزیتهای این بنادر 

حداکرث استفاده را به  عمل آورده  و این ظرفیت را برای  

پیشربد اهداف تجاری  ملی، منطقه ای و بین املللی 

به خدمت گیرند. این در حالی است که بدون توجه به 

موضوع  فوق، در طی ماه های اخیر وجود دیدگاه های 

در  خشک  بنادر  ایجاد  برای  محلی  حتی  و  بخشی 

کشور مان تشدید شده است. منافع کوتاه مدت  و 

محدود سازمان به هیچ عنوان نباید خللی در تقویت 

کریدورهای منطقه ای و بین املللی که می تواند نقش 

موثری در ارتقاء جایگاه ایران باشد ایجاد مناید. با توجه 

به اهمیت این تفاهم نامه که به امضا عباس آخوندی 

، وزیر راه و شهرسازی کشورمان نیز رسیده است، من 

کامل تفاهم نامه برای بهره برداری ذینفعان بخش های 

عمومی و خصوصی در ادامه می آید.

آیا تفاهم نامه اسکاپ، فصل الخطاب 

مکان یابی بنادر خشک خواهد شد؟



لجستیک چندوجهی یکپارچه بین املللی پذیرفته اند. طرف های تفاهم نامه در نظر 

دارند این بنادر خشک را در چهارچوب برنامه های ملی خود و مطابق با قوانین و مقررات 

ملی توسعه دهند.

ماده 3

توسعه بنادر خشک 
بنادر خشک مذکور در پیوست 1 تفاهم نامه باید به اصول توسعه و بهره برداری بنادر 

خشک مذکور در پیوست 2 تفاهم نامه مطابقت داشته باشد.   

ماده 4 

امضاء، تصویب، پذیرش، تأیید و الحاق 
1 امضای تفاهم نامه باید برای کشورهایی که در مورخ 7 و8 نوامرب 2013 عضو 

کمیسیون اقتصادی و اجتامعی آسیا و اقیانوسیه سازمان ملل متحد در بانکوک)تایلند(

بوده اند و پس از آن درباره زمانی 11 نوامرب 2013 تا 31 دسامرب 2014 به عضویت 

مقر سازمان ملل متحددر نیویورک درآمده اند،امکان پذیر باشد.

دو تفاهم نامه باید به تصویب، پذیرش یا تأیید کشورهای امضاء کننده برسد.

- الحاق به تفاهم نامه باید برای کشورهای غیرامضاء کننده که عضو کمیسیون 

اقتصادی و اجتامعی آسیا و اقیانوسیه هستند، امکان پذیر باشد.

4- اسناد تصویب، پذیرش، تصویب یا الحاق تفاهم نامه باید به شکل مناسب و مقتصی 

به دبیرکل سازمان ملل متحد تسلیم شود.

ماده 5

 الزم االجرا شدن
1- تفاهم نامه باید 30 روز پس از تاریخی که سند هشتم تصویب، پذیرش، تأیید یا 

الحاق به موجب ماده 4، بند 4 تفاهم نامه تحویل دبیرکل سازمان ملل متحد داده 

شد، الزم االجرا شود.

2- برای هرکشوری که سند تصویب، پذیرش، تأیید یا الحاق خود را پس ار تاریخ تحویل 

هشتمین سند تسلیم سازمان ملل متحد مناید، این تفاهم نامه باید 30 روز پس از 

تحویل سند مذکور الزم االجراشود.

ماده6

کارگروه بنادر خشک
1- کمیسیون اقتصادی و اجتامعی آسیا و اقیانوسیه باید یک کارگروه برای کار روی 

بنادر خشک )که من بعد کارگروه نامیده می شود( تشکیل دهد. این کارگروه باید 

اجرای تفاهم نامه و هرگونه اصالحیه پیشنهاد شده ای را مورد رسیدگی قرار دهد. همه 

کشورهایی که عضو کمیسیون اقتصادی و اجتامعی آسیا و اقیانوسیه هستند، باید 

عضو این کارگروه باشند.

2- اعضای کارگروه باید هردو سال یک بار نشست داشته باشند. عالوه بر 

3- این، هریک از اعضاء می تواند با ارسال اطالعیه ای خطاب به دبیرخانه، درخواست 

تشکیل جلسه ویژه بدهد. دبیرخانه باید همه اعضای کارگروه را از این درخواست 

مطلع کند و اگر بیش از یک سوم اعضاء ظرف مدت چهارماه از تاریخ ابالغ  توسط 

دبیرخانه موافقت خود را با این جلسه اعالم کنند، دبیرخانه باید نشست ویژه کارگروه 

را برگزار کند.

ماده 7

فرآیند های اصالح منت اصلی
1 - من اصلی تفاهم نامه باید مطابق با فرآیند زیراصالح شود.

2 -هریک از طرف های تفاهم نامه می تواند اصالحات را پیشنهاد کنند.

3 -من هرکدام از اصالحیه ها باید حداقل 45 روز قبل از اجالس کارگروه جهت 

تصمیم گیری در خصوص پیشنهاد مطروحه به همه اعضای کارگروه ابالغ شود.

4- اصالحیه باید با حضور دو سوم از طرف های تفاهم نامه و طی رای گیری در نشست 

اعضای کارگروه مورد قبول واقع شود. پس از آنکه اصالحیه مورد قبول واقع شد باید 

توسط دبیرخانه در اختیار دبیرکل سازمان ملل متحد قرار بگیرد و سپس جهت پذیرش 

نهایی توسط وی به همه طرف های تفاهم نامه ابالغ شود.

5- اصالحیه ای که به موجب بند 4 ماده جاری مورد قبول واقع شود، باید ظرف مدت 

30 روز پس از پذیرش توسط دو سوم از کشورهای عضو که در هنگام تصویب اصالحیه 

طرف تفاهم نامه هستند، الزم االجرا شود. همه طرف های تفاهم نامه به جز آنهایی 

که اصالحیه را قبول نکرده اند، باید اصالحیه را به اجرا درآورند. هرکدام از طرف های 

تفاهم نامه که اصالحیه ای را به موجب این پاراگراف تصویب شده است را نپذیرد، 

می تواند تغییر نظر خود مبنی بر پذیرش آن را به دبیرکل سازمان ملل متحد ابالغ مناید.

ماده 8

فرآیند اصالح پیوست1
1- پیوست یک تفاهم نامه باید به موجب فرآیند ذکر شده در این ماده اصالح شود

2-هر یک از طرف های تفاهم نامه می تواند برای قلمرویی که در آن واقع شده است، 

نسبت به ارائه اصالحیه اقدام مناید.

3-من هرکدام از اصالحیه ها باید حداقل 45 روز قبل از اجالس کارگروه جهت 

تصمیم گیری در خصوص پشنهاد مطروحه به همه اعضای کارگروه ابالغ شود.

4-اگر هریک از طرف های تفاهم نامه واقع در قلمرویی که موضوع اصالحیه پیشنهادی 

است، پس از بررسی پیشنهاد در نشست کارگروه مجدداً آن را مورد تایید قرار دهد، 

به عنوان پیشنهاد مصوب تلقی خواهد شد. اصالحیه پس از آنکه مورد قبول واقع شد 

باید توسط دبیرخانه به دبیرکل سازمان ملل متحد و توسط وی به همه طرف های 

تفاهم نامه ابالغ شود.

5- اصالحیه ای که به موجب بند 4 ماده جاری مورد قبول واقع شود، مصوب تلقی 

خواهد شد و باید ظرف مدت 45 روز پس از تاریخ ابالغ آن توسط دبیرکل سازمان ملل 

متحد، توسط همه طرف های تفاهم نامه اجرایی شود.

ماده9

فرآیند اصالح پیوست 2
1- پیوست 2 تفاهم نامه باید به موجب فرآیند ذکرشده در این ماده اصالح شود.

2- هر یک از طرف های تفاهم نامه می تواند نسبت به ارائه اصالحیه اقدام کند.

3- من اصالحیه باید حداقل 45 روز قبل از نشست کارگروه برای تصویب آن توسط 

دبیرخانه به همه اعضاابالغ شده باشد.

4- اصالحیه باید با حضور دوسوم از طرف های تفاهم نامه و طی رای گیری در نشست 

اعضای گروه مورد قبول واقع شود. پس از آن که اصالحیه مور د قبول واقع شد، باید 

توسط دبیرخانه در اختیار دبیرکل سازمان ملل متحد قرار بگیرد و سپس جهت پذیرش 

نهایی توسط وی به همه طرف های تفاهم نامه ابالغ شود.

5- در صورتی که ظرف مدت 90 روز از تاریخ اطالع رسانی، تنها کمرت از یک سوم از 

طرف های تفاهم نامه مخالفت خود با اصالحیه را به اطالع دبیرکل سازمان ملل متحد 

برسانند، اصالحیه مذکور در بند4 این ماده مورد پذیرش تلقی می شود.

6-  اصالحی های که به موجب بند 5 این ماده تصویب شود، باید ظرف مدت سی روز 

پس از به پایان رسیدن مهلت نود روزه مذکور در بند 5، الزم االجرا شود.

ماده 10

رشوط 
رشط گذاشن برای هیچ کدام از مقررات این تفاهم نامه مجاز منی باشد، مگر اینکه 

مطابق با بند 5 ماده 13 تفاهم نامه باشد.

ماده 11

انرصاف
اعضاء می توانند با اطالع کتبی به دبیرکل سازمان ملل متحد انرصاف خود از تفاهم نامه 

را اعالم کنند. این انرصاف باید دوازده ماه پس از تاریخ دریافت توسط دبیرکل اجرایی 

شود.

ماده 12 

تعلیق اعتبار
اگر تعداد اعضاء برای دوازده ماه متوالی به کمرت از هشت عضو برسد، بهرهربداری از 

تفاهم نامه باید به حالت تعلیق درآید. اگر تعداد اعضاء مجدداً به هشت عضو برسد، 

تفاهم نامه باید سی روز پس از به حدنصاب رسیدن اعضا بار دیگر مورد بهره برداری 

قرار بگیرد. در چنین مواقعی، دبیرکل سازمان ملل متحد باید اعضا را مطلع سازد.

ماده 13

حل وفصل اختالفات
1- اگر میان دو یا چند عضو در خصوص تفسیر یا کاربرد توافقنامه اختالفی واقع شود 

که از طریق مذاکره یا مشاوره قابل حل وفصل نباشد، در صورت درخواست هریک از 

طرفین، آن ها باید به مصالحه دعوت شوند و در نهایت به یک یا چند میانجی که مورد 
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توافق طرف های باشند، ارجاع داده شوند. در صورتی که طرف های دعوا ظرف مدت 

90 روز پس از درخواست مصالحه در خصوص میانجی به توافق نرسند، می توانند از 

دبیرکل سازمان ملل درخواست منایند که نسبت به انتصاب یک میانجی مستقل و 

بی طرف و ارجاع مشکل به وی اقدام مناید.

2-  علیرغم اینکه توصیه میانجی یا میانجی هایی که مطابق با بند 1 این ماده انتخاب 

می شوند الزام آور نیست، باید پایه و اساس تجدیدنظر طرفهای دعوا قرار داده شود.

3- امکان دارد طرفهای دعوا در ابتدا در خصوص الزام آور بودن توصیه میانجی یا 

میانجی ها به توافق برسند.

4-  بندهای 1،2،3 این ماده نافی سایر روش های حل وفصل اختالف مورد توافق 

طرفهای دعوا، نیستند.

5-  کشورهای عضو می توانند در هنگام تسلیم اسناد تصویب، پذیرش، تصویب یا 

الحاق خود، سندی را نیز برای حل وفصی اختالفات تسلیم مناید که به مقررات 

مصالحه مندرج در این ماده محدود نباشد. اعضایی که چنین رشطی را منظور 

منوده اند، هیچ یک نباید به مقررات مصالحه مندرج در این ماده محدود باشند.

ماده 14

محدودیت اجرا
1-  در صورتی که انجام عملی برای امنیت داخلی و خارجی یک کشور رضوری باشد، 

هیچ کدام از مفاد این توافقنامه منی تواند مانع یک عضو از انجام عملی شود که با 

منشور سازمان ملل متحد سازگار است و اجرای آن بنا به رضورت وضعیت الزم است.

2-  همه اعضا باید متام تالش خود را برای توسعه بنادر خشک بر طبق قوانین و مقررات 

ملی و به شیوهای سازگار با این تفاهمنامه، بنامیند. با این وجود، هیچ یک از مفاد 

این توافقنامه نباید به عنوان تعهد یک عضو مبنی بر اجازه جابه جایی کاال در قلمروی 

آن تلقی گردد.

ماده 15

پیوست ها 
پیوست 1و2 توافقنامه بخشی جدایی ناپذیر این توافقنامه است.

ماده 16

دبیرخانه
کمیسیون اقتصادی و اجتامعی آسیا و اقیانوسیه سازمان ملل متحد  به عنوان 

دبیرخانه این توافقنامه تعیین  می گردد.

ماده 17

امانتدار
دبیرکل سازمان ملل متحد به عنوان امانتدار این توافقنامه تعیین می گردد.

بدینوسیله گواهی می شود که مراتب باال در یک نسخه و به سه زمان چینی، 

انگلیسی و روسی که من هر سه از لحاظ محتوا یکسان است، به امضای مقام 

مجاز مربوطه رسیده است.

پیوست 1
بنادر خشکی که از اهمیت بین املللی برخوردارند:

1- بنادر خشک معموال در مجاورت مکان های ذیل قرار دارند: )الف( پایتخت ها 

یا مراکز استانها؛ )ب( مراکز تولید و مرصف موجود یا احتاملی که به بزرگراه ها و راه آهن 

دسرتسی دارند )از جمله بزرگراه آسیایی و یا راه آهن درون آسیایی(

2- بنادر خشک با سایر بنادر خشک، پستهای مرزی/ ایستگاههای گمرک/ 

پست های کنرتل یکپارچه، بنادر، ترمینال های آب راه های داخلی و یا فرودگاه ها، 

ارتباط حمل ونقلی دارند.

3- فهرست بنادر خشک ایران در ادامه آمده است.

4- پس از بندر خشک، محل آن یا نام نزدیک ترین شهر به آن ذکر شده است.

5- نام بنادر خشک بالقوه در گیومه ذکر شده است.

فهرست بنادر خشک جمهوری اسالمی ایران
فرودگاه بین املللی امام خمینی، استان تهران

ایستگاه راه آهن مطهری، مشهد، استان خراسان رضوی

منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان، استان قم

منطقه ویژه اقتصادی سیرجان، استان کرمان

}منطقه آزاد صنعتی اروند، استان خوزستان{

}منطقه ویژه اقتصادی سهالن، تربیز، استان آذربایجان رشقی{

}منطقه ویژه اقتصادی رسخس، استان خراسان رضوی{

}فرودگاه بین املللی شهید دستغیب، شیراز، استان فارس{

}مرکز لجستیک زاهدان، استان سیستان و بلوچستان{

پیوست 2
اصول راهنام برای توسعه و بهره برداری از بنادر خشک

1- اصول عمومی

توسعه و بهره برداری از بنادر خشک ذکر شده در پیوست )1( این تفاهم نامه باید 

بر مبنای اصول زیر انجام شود. اعضا باید در هنگام ساخت، بروز رسانی و بهره برداری 

از بنادر خشک، همه تالش خود برای پیروی و مطابقت با این اصول را بنامیند.

2- وظایف

وظایف اصلی بنادر خشک، جابجایی، انبارش و ممیزی نظارتی کاالهای در 

حال حرکت در مسیرهای تجاری بین املللی و انجام کنرتل ها و ترشیفات 

گمرکی است. سایر وظایف بنادر خشک می تواند از قرار ذیل باشد، البته محدود 

به این موارد نیست:

الف( دریافت و ارسال

ب( ادغام و توزیع

پ( انبارداری

ج( ترانس شیپمنت

3- چارچوب سازمانی، اداری و نظارتی

 اعضا باید چارچوب های سازمانی، اداری، و نظارتی متناسب با توسعه و بهره برداری 

از بنادر خشک را راه اندازی کنند؛ از جمله این چارچوب ها می توان به فرایند ممیزی 

نظارتی و انجام کنرتل ها و ترشیفات گمرکی بر طبق قوانین و مقررات ملی عضو مربوطه 

اشاره کرد. بنادر خشک ذکر شده در پیوست )1( این توافقنامه ممکن است در اسناد 

حمل و نقل و گمرک، به عنوان مبداء یا مقصد تعیین گردند. اعضا باید با ارایه دهندگان 

خدمات حمل و نقل مربوطه، سازمان های بین املللی و موسسات برای اطمینان از 

به رسمیت شناخن بنادر خشک، همکاری کنند. مالکیت بنادر خشک می تواند به 

صورت دولتی، خصوصی یا مشارکت بخش خصوصی و دولتی باشد.

4- طراحی، چیدمان و ظرفیت

بنادر خشک باید از ظرفیت و چیدمان مناسب و کافی برای جریان امن و روان 

کانتیرنها، بار و وسایل نقلیه برخوردار باشند و از امکان افزایش ظرفیت )در صورت 

لزوم( با توجه به حاالت حمل و نقل فعال در بندر خشک، رشایط کاربران آن و احجام 

قابل پیش بینی بار و کانتیرن در آینده، برخوردار باشند.

5- زیر ساخت، تجهیزات و تاسیسات

بنادر خشک باید از زیر ساخت، تجهیزات و نیروی انسانی متناسب با حجم حمل و نقل 

موجود و قابل پیش بینی بنا به صالحدید اعضا و مطابق با قوانین و مقررات و اقدامات 

ملی کشور متبوع خود، برخوردار باشند. این بند توصیه آمیز است و نباید هیچ کدام از 

موارد ذیل الزام آور محسوب شوند.

الف( منطقه ای امن با دروازه ای برای ورود و خروج اختصاصی

ب( محوطه های انبارش رسپوشیده و روباز مجزا برای کاالهای وارداتی، صادراتی و 

ترانس شیپمنت و همچنین کاالهای فاسد شدنی، محموله های خطرناک ) از جمله 

مواد خطرناک( 

پ( تاسیسات انبارداری که ممکن است تاسیسات انبارداری گمرک را نیز شامل شود

ت( تاسیسات نظارت، کنرتل، بازرسی و انبارش گمرک

ث( تجهیزات مناسب جابجایی محموله ها و کانتیرنها

ج( جاده ها وراه های شوسه خدماتی داخلی مورد استفاده در محوطه عملیات و انبارش 

چ( محوطه های نگهداری وسایل نقلیه با فضای پارکینگ کافی برای وسایل نقلیه 

باربری 

ح( ساختامن اداری ویژه گمرک، بارفرابرها، فرستندگان کاال، کارگزاران گمرک، 

بانک ها و سایر نهادهای مربوطه

خ(یک سیستم اطالعاتی و ارتباطی که شامل سیستم های تبادل الکرتونیکی داده، 

اسکرنها و تجهیزات وزن کشی وسایل نقلیه  باشد

د( یک محوطه تعمیر کانتیرن، وسایل نقلیه و تجهیزات ) در صورت رضورت ( 
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بر اساس تعریف ESCAP و ECE؛ »یک بندر خشک خدمات جابجایی و انبار موقت کاالهای کانتیرنی، متفرقه یا فله  ورودی به/خروجی از بندرخشک با 

هریک از مدهای حمل و نقل مانند جاده، ریل، آبراهه های داخل رسزمینی یا حمل هوایی را ارائه می دهد. متامی خدمات مرتبط با امور گمرکی و دیگر 

خدمات مربوطه مانند بازرسی های الزامی برای واردات و صادرات کاال درهرزمان ممکن ارائه می شود.« بنابراین الزم است تعاریف و اصطالحات مرتبط با 

بنادر خشک با دقت مورد بررسی و به کار گرفته شود.

مفهوم، اهداف و الزامات ایجاد بندر خشک

1- اهداف و وظایف بنادر خشک : برخی از مهم ترین اهداف و وظایف بنادر 

خشک به رشح زیر متصور می باشد.

2-1- استافینگ/ اسرتیپ کانتیرنهای حمل شده یا تحویل شده

2-2- انبارداری کاالهای انتظار صادرات یا تحویلی به صاحب کاال )ورودی و 

خروجی(

2-3- انبارداری کانتیرنخالی، تعمیرات، شست و شو و ضد عفونی کردن کانتیرن

2-4- خدمات ارزش افزوده و لجستیک یکپارچه

2-5- اتصال بین وجهی ریل / جاده

2-6- صدور ترخیصیه و کلیه اموراسنادی گمرکی

2-7- خدمات منایندگی کشتیرانی

2-8- دریافت کلیه کانتیرنهای پر و صفافی آنها در محوطه های مشخص شده

2-9- دریافت کانتیرنهای خالی و صفافی آنها در محوطه های مشخص شده

2-10- بارگیری کانتیرنهای خالی برای ارسال به بنادر و یا کارخانه ها برای 

استافینگ و حمل آنها به بنادر دریایی

2-11- نگهداری کاالهای صادراتی و وارداتی در انبارهای با استاندارد باال

2-12- نگهداری جرنال کارگو در انبارها به منظور استافینگ آنها در کانتیرن

2-13- نگهداری و یا ترخیص متام یا بخشی از کاال 

2- اثرات راه اندازی بنادر خشک: برخی از آثار مثبت و مورد انتظار بنادر خشک 

در راستای تسهیل و ترسیع خدمات حمل و نقل در سطح ملی و بین املللی از 

قلمرو کشور به رشح زیر دسته بندی می شود:

3- رسعت بخشیدن به امور گمرکی واردات و صادرات از یک بندر دریایی

4- کاهش کلی هزینه های حمل ونقل

5- ترغیب به استفاده از راه آهن و در نتیجه کاهش آلودگی محیط زیست

6- تقویت وضعیت بنادر در زنجیره حمل  و نقل و همچنین زنجیره تأمین کاال 

7- تقویت راه حل های ترکیبی حمل و نقل

8- کاهش نیاز به خرید اراضی گران  قیمت در نواحی شهری حاشیه بندر

9- احتامل کاهش قابل توجه گره های تردد در معابر شهری و دروازه ای به علت 

انتقال شیوه حمل  و نقل جاده ای به ریلی

10 یکپارچگی محوطه های بندری با شهرها

10- توسعه نواحی داخلی کشور و ایجاد فرصت های مختلف شغلی در منطقه 

جغرافیایی احداث بندر خشک

11- افزایش رسعت مراحل گمرکی برای کاالهای حمل شده به بنادر خشک

3- پیشنهادات : با عنایت به ارزیابی و سوابق بررسی های به عمل آمده از 

احداث و بهره برداری از بنادر خشک در کشورهای مختلف، پیشنهادات زیر 

بایستی مورد توجه قرار گیرد:

الف- تدوین طرح جامع بنادر خشک : تهیه طرح جامع بنادر خشک به منظور 

ارزیابی رضورت های فنی و اقتصادی و حمل و نقلی و بهره گیری در تدوین 

اهداف و سیاست های راهربدی بنادر خشک در سطح ملی و بین املللی 

اجتناب ناپذیر است.

ب- مدیریت بنادر خشک: نظر به اینکه مدیریت بنادر خشک هامنند موضوعاتی 

چون ترانزیت و حمل ونقل چند وجهی وظیفه ای بین دستگاهی است، به همین 

دلیل رضورت دارد مدیریت بنادر خشک نیز به صورت ترکیبی از دستگاه های 

مرتبط از جمله سازمان بنادر و دریانوردی باشد.

ج- مکان یابی بنادر خشک: مکان یابی بنادر خشک براساس اصول علمی و فنی 

شامل میزان ترافیک کاال، نوع و کیفیت زیرساخت ها، میزان و نحوه دسرتسی 

به زیرساخت های حمل و نقل انجام می گیرد. بنابراین برای مکان یابی بنادر 

خشک، الزم است اواًل؛ طرح جامع بنادر خشک تدوین شده است. ثانیاً؛ با لحاظ 

نظرات کلیه سازمان ها و دستگاه های مرتبط نسبت به مکان یابی بنادر خشک 

مبادرت شود و جامنایی بنادر رصفًا برمبنای نظرات بخش ریلی صورت نگیرد. 

به عبارتی ساختاری فراتر از بخش های موجود حمل و نقل ) جاده ای، راه آهن، 

بنادر و دریایی ( می بایست ایجاد  شودو متولی امور بنادر خشک باشد. 

مــأخـــذ: اداره کل  تعرفه و ترانزیت سازمان بنادر و دریانوردی
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رضورت ایجاد بنادر خشک در بنادر بزرگ درون شهری:                   

فزون کاالهای  یجاد بنادر خشک ، هم زمان با سیل روزا عمده دلیل ا

کانتیرنی به بنادر بوده است.

این امر باعث ازدحام، ترافیک رسسام آور در شهرهای بندری و تراکم بار 

در پایانه ها و در نتیجه ماندگاری طوالنی کانتیرن در انبارها و ترمینال های 

بنادر می شده است.

امروزه کشتی های نسل جدید کانتیرنی TEU 16000و در آینده نزدیک 

تا TEU 18000کانتیرن حمل می کنند.

HUB( هستند و  ، بنادر بزرگ و مادر) مقصد و مبدأ این کشتی ها رصفًا

کشتی های کانتیرنی کوچکرت )FEEDER( به دلیل جلوگیری از ازدحام 

در حمل و نقل جاده ای وظیفه جابجایی کانتیرنها را به بنادر کوچکرت بر 

عهده دارند.

ایجاد بنادر خشک در بنادر جهان که همگی در موقعیت شهری قرار دارند، 

بر اساس عملکرد آنها و موقعیت مکانی آنها به )بنادر دور، میانی و نزدیک( 

با توجه به بزرگ شدن نسل جدید کشتی ها و ازدحام بیش از حد، کاالها در 

بنادر مادر از طریق کشتی های فیدر به بنادر مقصد خود ارسال می شوند.

در کشورهای اروپایی و آمریکایی با توجه به وجود بنادر در  شهرها و کمبود 

فضاهای الزم جهت تخلیه کانتیرنها، این امر به صورت جدی شکل گرفته 

و با به کارگیری حمل و نقل ریلی، ایجاد بنادر خشک هم موفق و هم 

پاسخگوی تسهیل در امر کاهش ترافیک کاال در شهرهای بندری بدون 

اراضی پشتیبانی و همچنین ترافیک شهری بوده است.

در تعریف بندر خشک ، چنین آمده است:
 به پایانه ای واسط اطالق می شود که مستقیاًم با بنادر دریایی مرتبط 

 باشد که از نظر وسائط نقلیه دارای ظرفیت باالیی نیز است، به گونه  ای که 

تولید کنندگان و مرصف کنندگان و مشرتیان بتوانند کاالی خود را در آنجا 

تحویل بگیرند و یا تحویل بدهند.

کیفیت دسرتسی به بنادر خشک و کیفیت پیوند راههای زمینی، خطوط آهن 

شکل گیری ایده بنادر خشک در جهان
و اپیدمی ایجاد بنادر خشک در کشور

کارشناس ارشد حمل و نقل دریایی از دانشگاه آنتورب بلژیک

و راه های دریایی به طور دقیق تعیین کننده کیفیت عملکرد چنین بنادری 

است و عمده دلیل آن هم میزان حجم کاالهای ورودی به هر شهر بندری 

و پایین آوردن حجم ترافیک و نهایتًا، هزینه های مرتتب بر کاال با استفاده 

از مسیرهای مناسب و توجیه پذیر ریلی است. بنادر خشک در کشورهای 

اروپایی با توجه به تجهیز و توسعه زیرساخت های ریلی و به دلیل وجود 

بنادر آنها در شهرهای پرجمعیت، قابلیت های خاص خود را دارا می باشند 

و توجیه پذیر است.

به طور مثال ارائه خدمات حمل و نقل ریلی بین بندر روتردام و بارسلونا برای 

کاالهای دارای رضورت زمانی که از آسیا قرار است به اروپای غربی منتقل 

شوند، در بندر بارسلونا از یک کشتی به کشتی دیگر منتقل می شوند و در 

آخرین پایانه)روتردام( به جای کشتی از راه آهن استفاده می شود.

مزیت بندر خشک برای بندر دریایی درون شهرها ، این امکان را فراهم 

می آورد تا به جای جاده ها از خطوط ریلی استفاده کنند.

این مسئله باعث می شود تا ترافیک در خیابان ها و جاده های شهری به 

شدت کاهش پیدا کند، همچنین بر محیط زیست شهری نیز اثرات مطلوب 

خود را به دلیل کاهش آالینده ها نشان می دهد و کیفیت زندگی شهروندان 

بنادر را بهبود می بخشد.

خیابان ها و مدخل های ورودی در شهرهای بندری به طور مرتب با بار 

ترافیکی شدید مواجه هستند، به همین دلیل ارائه خدمات حمل و نقل 

ریلی در چنین شهرهایی باعث می شود تا تراکم بیش از حد ترافیک در 

خیابان ها و مدخل های ورودی شهر کاسته شود و در چنین بنادری رضورت 

ایجاد بنادر خشک یک حسن است.

متام این موارد مستلزم خدمات راه آهن به صورت پیوسته و بسیار مطمنئ 

است تا بتوان از این طریق از معطلی کشتی های غول پیکر کانتیرنی در 

بنادر این چنین جلوگیری کرد.)تخصیص خطوط راه آهن فقط و باید مختص 

انتقال مستقیم کاال)کانتیرن( از کشتی به قطار و بالعکس باشد.

یکی از دالیل دیگر بنادرخشک، نداشن اراضی پشتیبانی کافی دربنادر 

درون شهری و پسکرانه ها بوده است و یا اینکه توسعه اراضی بنادر، بنا به 

 لطف اله متقی 
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دالیل زیست محیطی مسئله ساز بوده است.

جلوگیری از آالینده های زیست محیطی هم از دیگر دالیل ایجاد بندر 

خشک بوده است.

حجم ورودی کاالهای کانتیرنی در اکرث شهرهای بندری جهان به حدی 

است که خطوط راه آهن آن کشورها ملزم به ارائه خدمات متام وقت به آنها 

است.

به همین دلیل برای ایجاد بنادر خشک در کشور باید متامی متهیدات الزم 

در نظر گرفته شود. کارشناسان محرتم باید مستحر باشند که رضورت 

ایجاد بندر خشک، ایجاد زیرساخت های الزم در زمینه مختلف حمل و 

نقلی و ایجاد متامی تسهیالت الزم است و راه آهن کارآمد نیز باید مد نظر 

قرارگرفته شود ، مهم تر از همه، چشم انداز میزان ورود کانتیرن به کشور هم 

باید مورد مطالعه قرار گیرد. همچنین توجیه اقتصادی آن نیز مورد پایش 

دقیق قرار گیرد.

در میهن عزیزمان،  ایجاد بندر خشک بستگی به تفکرات و متایالت برخی 

مقامات دولتی و منایندگان مجلس داردکه این خود می تواند معضالت 

عدیده ای را در آینده باعث شود . بنابراین الزم است قبل از عملی کردن 

هر پیشنهادی در این زمینه کارشناسی های دقیق و تخصصی انجام شود و 

هزینه زیرساخت ها و تجهیزبنادر خشک و سود-فایده آن دقیقًا برآورد شود و 

پس از آن منصفانه و در راستای منافع ملی تصمیم گیری شود. تا از اپیدمی 

ایجاد بنادر خشک در هر کوی و برزنی مامنعت به عمل آید.

به هر حال دولت در سال 1388 در خصوص ایجاد بنادر خشک الیحه ای 

به مجلس ارائه کرد  که از طرف مجلس تصویب شد. 

بر این اساس دولت موظف شد تا بنادر خشک مورد نیاز را مشخص و 

برنامه ریزی زمان بندی شده ایجاد مناید.سازمان حمل ونقل پایانه ها)راه 

آهن( نیز متولی این امر شد.

 به طور کلی مفهوم بنادر خشک ، انتقال جریان عبور کاالهای تجاری از 

سطح جاده ها به خطوط آهن و باالبردن کیفیت محیط زیست شهرهای 

بندری وجلوگیری از ترافیک کاال در آن بنادر و ترافیک شدید شهری بوده 

است. همچنین با توجه به نبود اراضی پشتیبانی در شهرهای بندری 

اروپایی،آمریکایی، میزان کاالهای ورودی به آن بنادر نیز به طرز چشمگیری 

افزایش می یافت و بدین ترتیب ایده ایجاد بنادر خشک در آن کشورها عملی 

شد و منطق خود را نیز به همراه داشت.

سؤاالت پیش رو:  
آیا بنادر ما مشکالت  بنادر شهری اروپا و آمریکا را دارند ؟

آیا با ایجاد بنادر خشک بی هیچ آمایش ملی می توان گره گشای سیستم 

حمل و نقلی کشور بود؟

آیا با ارسال مستقیم کاالی هر صاحب کاالیی به منطقه خود، شبهه رانت 

خواری و فرار از پرداخت های حقوق و عوارض مرتتب بر کاالها را پیش 

منی آورد؟

)چنانچه متولیان هر بندر خشک اعطای هر گونه تسهیالتی را منوط کنند 

به اینکه بندر مقصد، بندر خشک مورد نظر در حوزه و استان خودشان باشد(

آیا با توجه به اینکه اکرث بنادر ما )به جز بوشهر و انزلی و نوشهر( که از  

پسکرانه ها و اراضی پشتیبانی کافی برخوردار هستند و رسمایه گذاری های 

کالن بخش خصوصی در اراضی پشتیبانی بنادر بزرگ کشور، نیازی به تعدد 

بنادر خشک در کشور احساس می شود؟

یا ظرفیت اسکله های ما در 30 سال گذشته پیوسته، نتوانسته است  آ

پاسخگوی کشتی های ورودی باشد؟

آیا بیش از 30 سال شاهد خالی بودن ظرفیت های قابل احتساب در بنادر 

خود نبوده ایم؟

آیا می دانیم که بابت رسمایه گذاری و ساخت یک اسکله تجاری چقدر هزینه 

ملی شده است؟

آیا زمان های خالی این ظرفیت ها و درآمدهای هدر رفته ناشی از عدم اشغال 

اسکله ها را در این سالیان محاسبه کرده ایم؟

ـــورد  ـــتیبانی را م ـــی پش ـــی  در اراض ـــش خصوص ـــای بخ ـــا رسمایه گذاری ه آی

ـــم؟ ـــرار داده ای ـــه ق مطالع

ـــرای تســـهیل  ـــده را ب ـــن مان ـــازاد و ترافیـــک کاالهـــای برزمی کـــدام ظرفیـــت م

ـــل  ـــک منتق ـــادر خش ـــه بن ـــم ب ـــهری می خواهی ـــدر و ش ـــک بن ـــش ترافی و کاه

کنیـــم؟ 
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بیانیه مأموریت 20 بندر برتر کانتیرنی جهان در سال 2013

 امــروزه رونــد کانتیــرنی شــدن بنــادر جهــان بــه دلیــل مزایــای بی شــامر حمــل و نقــل کانتیــرنی ، ســیر صعــودی بــه خــود گرفتــه و کشــتی هــای 

 18000TEU کانتیــرنی نیــز همچنــان بــزرگ و بزرگ تــر می شــوند بــه نحــوی کــه در حــال حــارض شــاهد تــردد کشــتی های  مــگا کریــر بــا ظرفیــت

هســتیم. در ایــن راســتا بنــادر بــه ناچــار زیــر ســاخت ها؛ امکانــات و تســهیالت خــود را متناســب بــا نیازهــای موجــود بــه روز کــرده و سیاســت های 

خــود را بازنگــری و تبییــن می کنــد. در ایــن میــان قطعــا بیانیــه مأموریــت بــه عنــوان چــراغ راه و بنــادر تعییــن کننــده مســیر بنــادر می کنــد. از 

نقــش و جایــگاه ارزنــده ای دارد.  در مبحــث مدیریــت اســرتاتژیک؛ بیانیــه مأموریــت بیانگــر چشــم اندازهای بلند مــدت ســازمان در قالــب آن چــه کــه می خواهنــد 

 ) UNCTAD ( باشــند و کســانی کــه می خواهنــد بــه آنهــا خدماتــی را ارائــه کنــد؛ براســاس آمــار ارائــه شــده از ســوی ســازمان کنفرانــس تجــارت و توســعه ســازمان ملــل

درســال 2013 ، 650 میلیــون TEU کانتیــرن در بنــادر جهــان تخلیــه و بارگیــری شــده اســت. بــه عبــارت دیگــر در هــر ســاعت حــدود 74000TEU  کانتیــرن در 

بنــادر جهــان در حــال عملیــات تخلیــه وبارگیــری هســتند. درایــن راســتا براســاس گــزارش ســال 2010  مجلــه کارگــو سیســتم 20 بنــدر برتــر کانتیــرنی جهــان 

براســاس میــزان عملیــات کانتیــرنی  مشــخص شــده اســت .که بــه میــزان 295 میلیــون  TEU  کانتیــرن عملیــات   کــه نشــانگر ایــن نکتــه اســت کــه 46% کانتیرنهــای 

جهــان رصفــا در 20 بنــدر معتــرب تخلیــه و بارگیــری می شــوند. در دنیــای رقابتــی امــروز کــه بــه cut throat competition ) رقابــت خفــه کننــده ( مشهوراســت،  بنــادر 

از لحاظ مدیریتی برای دستیابی به رشد بیشرت 4 پارامرت را به دقت برای خود تدوین کرده اند:

  ) Mission ( 1- مأموریت

 ) Vision ( 2- دیدگاه

 )  Goal ( 3- اهداف

)Strategy ( 4- اسرتاتژی

 تدوین : بهزاد الصفی 

کارشناسی اداره کل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان
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هامنگونه که مشاهده می شود بنادر معترب جهان این موارد را برای خود به عنوان بیانیه ماموریت برای تاثیرگذاری بیشرت در اقتصاد کشور و رشد جایگاهشان 

تدوین  کرده اند:

. Hub تبدیل به بندر  -1

تبدیل به الگوی نسل سوم بنادر.   -2

. IT ارائه خدمات متنوع  -3

مترکز بر لجستیک و زنجیره عرضه کاال.  -4

توسعه زیرساخت ها برای جذب هرچه بیشرت کشتی وکاال.  -5

اثرگذاری بیشرت در اقتصاد جهان.  -6

تبدیل شدن به بندری با جایگاه جهانی.  -7

افزایش کارایی.  -8

جلب اعتامد بیشرت صاحبان عمده کاال و خطوط کشتیرانی ها برای فعالیت در آن بندر .  -9

10-ارائه دامنه وسیعی از خدمات مورد نیاز خطوط کشتیرانی ها.

11- متصل بودن و ارتباط  بندر به شبکه حمل ونقل دریایی جهان.

12- فعالیت 24 ساعته در سال.

13- مشرتی گرایی.

14- کاهش اثرات مخرب فعالیت بندر بر محیط زیست.

15- مراقبت از کاال و کاهش حوادث .

منابع :

مجله کارگو سیستم – فوریه 2013  -1

مجله contaiberization  international   فوریه 2013  -2

2-  وب سایتهای رسمی بنادر مذکور

کتاب توسعه دریا محور ، مروری بر صنایع دریایی جهان -  نوشته بهزاد الصفی   -3
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ســلیامن ســیرافی؛ تاجــر، دریانــورد و ســفرنامه نویــس بــزرگ ایرانــی در بنــدر  ســیراف بوشــهر بــه دنیــا آمــد و ازجوانــی ســفرهای دریایــی اش را 

ــورد  ــرتده ای را در م ــات گس ــه تحقیق ــان ک ــروف جه ــس مع ــخ نوی ــق و تاری ــفی« محق ــرد.» کراچکوس ــاز ک ــن آغ ــد و چی ــه  هن ــارت ب ــت تج جه

نوشــته های جغرافیایــی جهــان اســالم بــه رشــته تحریــر درآورده اســت، در مــورد ســلیامن  ســیرافی ایــن چنیــن مــی نویســد: »سلســله داســتان 

پــردازان معــروف در ایــران بــا ســلیامن  تاجــر آغــاز می شــود و قصــه هایــش در واقــع هــامن دیــده هــا وشــنیده هــای او ازســیراف تــا ســزمین چیــن 

و هنــد اســت کــه در ســال 732 هجــری قمــری بــه صــورت ســفرنامه نگاشــته شــده اســت. متایــز او بــا بقیــه ناخداهــا وتاجــران آن زمــان در ایــن بــود کــه در ســفرهایش 

رصفــاً بــه کســب وکار ودرآمدزایــی فکــر منی کــرد بلکــه بــه هرکجــا کــه می رفــت، متــام دیده هــا و شــنیده های  خــودرا یادداشــت می کــرد تــا گنجینــه ای گرانبهــا از 

خــود بــرای آینــدگان بــه یــادگار بگــذارد ورمزفرهیختگــی ســلیامن ســیرافی هــم در همیــن ویژگی هــای اوســت. ســلیامن در توصیــف ســفرنامه های خــود تنهــا بــه 

ــر و بندرگاههــای مختلــف، شــهرها،  ــده ازســواحل و جزای ــه مقیــاس روز و وفرســخ ، بســنده نکــرده بلکــه توصیفــی زن ــادآوری منزلگاه هــا و تعییــن مســافت ها ب ی

مــردم، محصــوالت، مصنوعــات و کاالهــای بازرگانــی از خــود ارائــه داده اســت و چنــان کــه معلــوم شــد اطالعــات مفصــل وی  بســیاردقیق اســت.کتاب ســفرنامه  

ســیرافی از هــامن ابتــدا مــورد توجــه بســیاری ازدریانــوردان و جغرافــی دانــان قرارگرفــت و علتــش  هــم ایــن بــود کــه متامــی اطالعــات دقیــق و کامــل  بــود . او متــام  

ــاره  ــخ نویســان  بعــد از خــود گذاشــته اســت.  )1( .کراچکوســفی  درب ــر تاری ــادی ب ــر زی ــده وســپس نگاشــته اســت طوریکــه تأثی ــدا دی نوشــته هــای خــود را ابت

تأثیرســفرنامه ســلیامن بــر داســتان های ســندباد بحــری نوشــته : » تحقیقــات بســیاری ازمحققــان نشــان داده کــه ســفرهای ســندباد درهــامن محیــط قصه  هــای 

ســلیامن ســیرافی و در مناطــق ســیراف،  بــرصه و بغــداد و تقریبــاً در هــامن دوران یعنــی حــدود ســال 782 هجــری بــه وجــود آمــده اســت)2( »گابریــل فــران  « محقــق 

فرانســوی و مرتجــم کتــاب ســلیامن از زبــان عربــی بــه فرانســه هــم در مــورد اومی گویــد : » ایــن دریانــورد ایرانــی راههــای دریایــی را چنــان بــا دقــت توصیــف کــرده  

کــه می تــوان راه او را روی نقشــه های نویــن  دنبــال کــرد،  او منونــه ای از دریانــوردان موفــق تاریــخ  اســت کــه در آن دوران  بــه ســوی رسزمیــن  چیــن ســفر کــرده 

اســت. « )3(  متأســفانه از تاریــخ تولــد و وفــات ایــن تاجــر هیــچ اطالعــی در دســت نیســت و آنچــه کــه در مــورد او توســط تاریــخ نــگاران نوشــته شــده برگرفتــه از 

نــو شــته های داخــل  کتابــش اســت.  ســیرافی ســفر دریایــی اش را ازســیراف بــه مقصــد چیــن درســال 158 میــالدی ازطریــق دریــا، آغــاز کــرد. ســپس مشــاهداتش 

را بــه زبــان عربــی بــه رشــته تحریــر درآورد. 56 ســال بعــد یکــی ازاهالــی ســیراف بــه نــام » ابــو یزیــد ســیرافی« بــه کمــک تاریــخ نــگاری کــه» مســعودی « نــام داشــت، 

ــا تجدیــد نظــر بیشــرتی تکمیــل کــرد. » محمــد حســن زکــی « در کتــاب »جهانگــردان مســلامن در قــرون وســطی« نیــز در مــورد او می نویســد:  نوشــته های اورا ب

»مقــام ســلیامن تاجــر ســیرافی در تاریــخ ســفرنامه نویســی، خاطــرات دریایــی در ایــران و اســالم مقــام بلنــدی اســت.  بــه یــک معنــا بایــد او را پایه گــذار 

ــی در عــرص متــدن اســالمی اســت کــه  ــتین مســلامن ایران ــده  او نخس ــات انجــام ش ــه شــامر آورد. براســاس مطالع ــران و جهــان ب ــی در ای سفرنامه نویســی دریای

ســفرنامه ای در بــاره خاطراتــش ازســفرهای دریایــی بــه هندوســتان، چیــن و اقیانــوس هنــد از خــود برجــای گذاشــته و بــه دســت مــا رســیده اســت. همچنیــن در 

سلیـامن سیـرافی، راوی دریاهـای هفـتگانه

72  سال بیست و نهم  شامره 215   آذر 1393



دریای اول؛ دریای پارس 
نخســتین مرحله عبور از دریاهــای هفتگانه، عبــور از دریای پارس اســت که 

بایستی ازبندر سیراف  به کشتی سوار شــوند،  آغاز دریای پارس از برصه است 

که نشــانه هایی از چوب برای کشتی ها به دریا نهاده اند و از آنجا  تا عامن 300  

فرسخ راه است، ســاحل فارس و دیار بحرین در این قســمت است، ازعامن که 

مرکز آن »سنجار« است تا دهکده مسقط که کشــتی ها ازآنجا آب شیرین  تهیه 

می منایند، 50 فرسنگ  فاصله است و از مسقط تا رأس الجمجمه هم 50 فرسخ 

راه  است و این آخر دریای فارس است که مجموع آن 400 فرسخ می شود و این 

مساحت را مالحان وکشتی بانان معین منوده اند. دراین دریا  ساحل کرمان به 

رسزمین هرمز مشهور است که در مقابل سنجار واقع شده بعد ازسواحل کرمان 

به حدود مکران می رســیم که دارای درختان خرمای  فراوانی  اســت، سپس به 

»تیز« مرکز مکران می رســیم از آن پس ساحل سند،  رودخانه معروف هند به نام 

»مهران « در این قسمت واقع شده است که ساحل هند غربی باشد. در بحر فارس 

جزایر بی شامری قرار دارد که یکی از آنها »هنگام« است. هنگام دارای آب رشب 

مطبوعی است و مالحان در آنجا آبگیری می منایند، جزایر کوچک بی اهمیتی 

دراطراف هنگام قرار دارد که کاماًل فقیر و بایر است و هیچ گونه جانداری در آنجا 

دیده منی شود. سواحل این جزایر پیوسته در معرض تهاجم امواج بیکران دریا 

است به طوری که نزدیک شدن به آنها خالی ازخطرنیست و این جزایر بین عامن 

و سیراف درمسیر مســتقیم کشتی ها  واقع اند و اگر کشــتی ها راه را گم کنند، 

طعمه امواج وخوف دریا می شوند.

دریای دوم؛ دریای عامن
دریای دوم که از رأس الجمجمه در رشق تنگه هرمز آغاز می شود به نام دریای حبش 

و دریای زنگ نیزشهرت دارد، عظمت و وسعت آبهای این دریا فوق العاده زیاد است به 

طوری که حدود آن نامشخص مانده و دریانوردان نتوانسته اند یک توصیف جغرافیایی 

از آن به دست دهند. دریای  مذکور از طوفانی ترین دریاهای عامل است. در صورت 

وزش باد مناسب کشتی های بزرگ وکاماًل مجهز می توانند خط سیر دریای حبش 

را یک ماهه طی کنند وگرنه دوتا، سه ماه سفرشان به طول می انجامد. دریای حبش 

به خاطر اینکه در کنار رسزمین حبشه )اتیوپی (آفریقا قرارگرفته بدین نام، نامیده  

می شــود و دریای زنگ  به خاطر اینکه در ساحل آن کشــور  زنگبار  واقع شده است 

ورسارس آن  سواحل رسزمین  زنگیان می باشد که از خلیج عدن تا مادا گاسکار امتداد 

دارد، شهر  عمده زنگبار به همین نام معروف و در زمان های مورد بحث با هند و  نواحی 

خلیج فارس و بحر احمر )دریای قلزم (روابط تجاری است. مهم ترین عنرب جهان از 

جزایر و سواحل زنگیان به دست می آید که فوق العاده ممتاز و معروف بوده و به درشتی  

تخم شرت مرغ می رسد. این دریا موج های بلندی دارد که به ارتفاع کوه باال می رود و 

ناخدایان سیرافی که کشتی دارند به این دریا  می روند.  هول انگیزتر از دریای زنگ 

به عمرم  ندیده ام. یک نوع ماهی معروف در این دریا دیده شده است که »اوال « نام 

دارد،  طول این ماهی حدود 400 تا 500 ذرع است.

دریای سوم؛ دریای هرقند 
دریای ســوم که به نام دریای» هرقند« معروف بوده به قسمتی از دریای جنوبی 

هند اطالق می شــده که قســمت غربی آن دریای عامن و قسمت رشقی آن در 

محدوده خلیج  بنگال قرار داشته است. در این دریا صدها جزیره کوچک وبزرگ 

وجود دارد که بزرگ ترین آن جزیره ســیالن یا رساندیپ می باشــد. در این دریا 

حدود 1900 جزیره وجوددارد. جزایر مذکور حدود دریای دوم و ســوم را از هم 

متامیز می منایدو حاکم آنجا بانویی است که »سلطان السالطین « نام دارد. رسم 

جزیره های مذکور از قدیم این بوده که هیچ  مردی سلطان آن جا نشود . هریک 

از این جزایر با دیگری ســه تا چهار فرســنگ فاصله دارند که همه پوشیده از در 

ختان نارگیل عظیم اســت. به هنگام امواج، قطعات درشت عنرب را  آب ساحل 

جزایر می آورد که به منزله پول در خزاین سلطنتی نگهداری می شود. مردم این 

جزایر بسیار با هوش و هرنمندند و کشتی های عظیم وامارات عالی می سازند. 

در همــه جزایر ماهرتر از  مردم این جزایر در حرفه وصنعت پارچه بافی نیســت. 

در رساندیپ صید مروارید متداول اســت ودر آن کوهی است به نام »راهون«که 

حرت آدم پس از خروج ازبهشــت روی قله آن هبوط کرده اســت. هنگام عبور 

کشتی ها از این جزایر مردم بومی در قایق نشسته، عنرب ونارگیل همراه آورده با 

پارچه و ابریشم معاوضه می منایند و غذای بیشرت مردم این جزایر نارگیل است .

دریای چهارم،دریای کالهبار 
 محل جغرافیایی دریای چهارم که کالهبار نامیده شده،  در رشق خلیج  بنگال 

هند واقع شــده وعمق کمی  دارد. اطراف این دریا را جزایــر متعدد و کوههای 

شگفت انگیز و تنگه های فراوانی احاطه کرده اند. دریای آندامان در این قسمت 

واقع شده و مجمع الجزایر معروف آندامان در شامل و جزایر نیکوبار در قسمت 

جنوبی آن قرار دارند. ســاکنین  منطقه سیاهپوســت هســتند و برهنه زندگی 

می کنند و بــرای تردد هیچ گونــه زورق و قایقی ندارند. درکوههــای این جزایر 

کانهای نقره زیادی  وجوددارد. همچنین در ایــن دریا موج های عظیمی دیده 

می شود که کشتی های بزرگ را در یک چشم بر هم زدن در هم می شکنند و غرق 

می کنند  . در کالهبار آب آشامیدنی اشان را در کشتی ها  ذخیره می کنند و مال 

االتجاره  مردم این منطقه هم عنرب ونارگیل می باشد.

 

دریای پنجم ، دریای کردنج
محل جغرافیایی دریــای کردنج یا  دریای ماالکا و اقع در شــامل ورشق جزیره 

ســوماترا مطابقت دارد، در دریای کردنج کوههای بسیاری دیده می شود و در 

آنجا باران بســیاری  می بارد و تقریبًا هیچ وقت از  بارش باران خالی منی باشد، 

آب آشــامیدنی کمی دارد. مردمان اینجا دارای موهای مجعد می باشــند و در 

قایق های سبک روی کوچک می نشینند. فاصله این دریا تا کالهبار یک ماه، راه 

دریایی است،کشتی هایی که از کالهبار بدین سمت می آمدند، آب آشامیدنی 

مــورد نیازخود را در »تی یو ما «کــه فاصله ده روزه ای با ایــن مطقه دارد، ذخیره 

می کنند. در منطقه جاوه واقع در رشق سوماترا کوهی وجود دارد که که» جبل 

النار« نامیده می شود  و هیچ کس منی تواند  نزدیک آن برود و روزها از دهانه آن 

دود متصاعد می شود و شــب ها شعله های آتش به سوی آسامن زبانه می کشد،  

در پای کــوه مذکور دو چشــمه آب رسد وگرم جاری اســت که آب هــردوی آنها 

آشامیدنی و گواراست.

دریای ششم، دریای صنف  
محل جغرافیایی دریای صنف، چنین به نظر می رسد که از کرانه های سنگاپور 

تا دریای جاوه واقع در شامل جزیره جاوه امتداد داشــته و در این پهنه هزاران 

جزیــره کوچک و بزرگ در کنار هم و جود دارند. جزایــر مهراج در این دریا واقع 

است. پادشاه آنجا دارای  امالک  فراوانی است، حکمران دریای صنف رسبازان 

بی شامر و کشتی های زیادی هم دارد. این پادشاه دارای  انواع و  اقسام ادویه با 

بوی خوش  مثل،کافور، عود، میخک، صندل، جوز، هل و چوب معطر  می باشد، 

هیچ یک ازشاهان به اندازه پادشاه این ناحیه مال ندارند. چند جزیره  در مجاورت 

دریای چین به چشم می خورد  و در اطراف جزایر هم کوههای زیادی  است. در 

آنجا  اقوام سفید پوست به رس منی برند. مردمان آنجا اکرثاً گوشهای شان سوراخ 

و صورت هایشان چون سپر پهن است.

زمینــه تحریــر ســفرنامه وثبــت خاطــرات دریایــی ســلیامن تاجــر ســیرافی ازبســیاری از اروپاییــان در قــرون وســطی نیــز جلوتــر اســت. ســیرافی حــدود چهارصــد 

ســال  قبــل از مارکــو پولــو ازســیراف بــه چیــن و هنــد ســفر کــرده اســت. همچنیــن ایــن دریانــورد جلوتــر  ازجهــان گــردان مســلامنی چــون: ابــن فضــالن، نارصخــرو 

قبادیانــی و ابــن بطوطــه، هنــد و چیــن و جزایــر و ســواحل اقیانــوس هنــد را دیــده  و گــزارش کــرده اســت. )4( ســفرنامه ســیرافی تاکنــون بــه زبان هــای انگلیســی،  

ــاال در رسارس جهــان چــاپ و منتــرش شــده اســت و تنهــا نســخه موجــود از اصــل عربــی آن کــه  »سلســله  فرانســوی، ترکــی اســتانبولی و عربــی در تیراژهــای  ب

التواریــخ « نــام دارد، در حــال حــارض درکتابخانــه ملــی پاریــس نگهــداری می شــود. )5( بــا هــم گوشــه هایی از ســفرنامه ســلیامن ســیرافی را مــرور می کنیــم کــه 

توصیــف  دقیــق وکاملــی ازوضعیــت آن زمان هاســت. او در توضیــح مســیرهای مذکــور درســفرنامه اش ایــن چنیــن  نوشــته اســت : ســیاحان و مســافرینی کــه از راه 

دریــا یعنــی خلیــج فــارس می خواهنــد بــه ســوی کشــور بــزرگ و عظیــم چیــن برونــد، بایســتی معمــوالً از هفــت دریــا عبــور کننــد تــا بــه آن قــاره پهنــاور برســند از 

خصوصیــات شــایان توجــه ایــن دریاههــای هفــت گانــه آن اســت کــه هریــک از آنهــا ماهیــان و موجــودات بحــری بخصوصــی دارنــد کــه بــه هیــچ وجــه در دیگــری 

یافت منی شود و همچنین رسوب دریا و رنگ آب هریک ازاین دریاها کامالً از دیگری  ممتاز و متفاوت می باشد.
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دریای هفتم ،دریای چین
دریای هفتم، دریای چین است که به صنجی معروف  است. صنجی  دریایی است  پر موج وسخت با کوههای فراوان دریایی که  کشتی ها 

بایستی از میان  آنها عبور منایند. خرچنگ هایی در این دریا زندگی می کنند که طول آنها به یک ذرع هم می رسد و درسواحل مجاور این 

دریا هــوای خوش، آب گوارا ،خاک خوب و برکات فراوان دارد و مردم آن دیار با مردم چین درصلح باشــند. چین دارای رودهای 

بزرگی هامنند دجله و فرات است که رسچشــمه آنها از دیار ترک،  تبت و صغد  می باشد. کوههایی در آنجا وجود دارد که  

هنگام شــب در تابستان از فاصله صد فرسخی شــعله هایش  به چشــم  می خورد که این کوهها  باالتر می رود و هنگام 

روز به خاطر پرتو  روز فقط بخار منایان است. کشــتی هایی که به سمت چین می روند از مناطق »تی یو ما«و »چوندور 

« و»فوالت«  که جزء ســواحل رشقی در رشق هند وچین هستند گذشته سپس به شــانگهای رسیده و از آنجا به بنادر 

چین می روند.  ازچوندور تا سواحل چین یک ماه راه دریایی است که هفت روز آن بابت عبور از بنادر چینی  احتساب 

می شــود. تا در خانفو )کانن ( در جنوب رشق چین  در کنار هوتنگ لنگر بیندازند. فاصله هریک ازمناطق مذکور تا 

دیگری10 روزدریایی فاصله دارد که مالحان آب آشامیدنی خود را از آن نقاط تهیه می منایند.

.................................................................................... 
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قدرت سواحـل ایـران در گردشـگری دریایـی
 حمید سلیامنی مقام 

رئیس هیئت مدیره رشکت کیش پارس مارین

گاهی فکر می کنــم همه ما در خواب هســتیم نه چیــزی را میبینیم و نه 

میشــنویم. در بحث ســواحل و فرصتهــای موجود قدرت درک مــان را از 

دست داده ایم وابستگی به نفت بین ما و توانایی های کشور پرده ای شده 

و تا این پــرده کنار نرود، هرگز بــه نتیجه نخواهیم رســید. در بخش های 

تجاری، صیادی، نفت، حمل و نقل و صنعت دریایی بخش مهم دیگری به 

نام گردشگری دریایی وجود دارد که آن هم قربانی اقتصاد نفت است اما 

این صنعت فراتر از این مشــکالت درگیر موضوعات سیاسی و سلیقه ی 

در منطقه نیز هست. بدون شــک زمانی خواهد رسید که برای فرار از بن 

بست های سیاسی در منطقه و شــکوفایی اقتصادی کشور و ایجاد روابط 

بین امللــل، خصوصــاً در منطقه آبی کشــور و حتی ایجاد ســپر دفاعی و 

امنیتی به رساغ این صنعت خواهیم آمد. اما رفتارها و سیاست گذاری های 

امروز، کشــور ما را به جهتی خواهد برد که برای جربان گذشته و رسیدن 

به نتیجه مطلوب چندین برابر هزینه و وقت رصف کنیم. خوابی که امروز 

به آن گرفتار شده ایم فقط از دست دادن سود و عدم کسب درآمد نیست 

بلکه امروز در سواحل آبسنت حوادثی هســتیم که در زمان خودش منود 

خواهد کرد و برای مقابله با آن تاوان ســنگینی خواهیم داد این تاوان در 

ابعاد سیاســی، نظامــی اقتصادی، فرهنگــی و اجتامعی خواهــد بود اما 

مسئولینی که این رسمایه را مدیریت میکنند توجهی به حال و آینده این 

سواحل ندارند.

این مسئولیت بین ســازمان های متنوع تقسیم شده است و هیچ کدام از 

این ســازمان ها در بخش گردشــگری دریایی، برنامه ، اختیارات و بودجه 

مشــخصی ندارند و به همین ترتیب نیز مســئولیتی نیز در قبال رشایط 

ســواحل کشــور ندارند . کســی از آنها حســابی نخواهد گرفت و آنها نیز 

به دنبال پس دادن حساب نیستند ســواحل کشور در بخش گردشگری 

دریایی باری به هر جهت مدیریت می شود و یک برنامه انسجام ملی برای 

آن پیش بینی نشده است. سواحل متنوع ایران از نظر مهندسی سواحل 

و اقلیم و بافت اجتامعی و فرهنگی ســواحل میتواند به بزرگ ترین منبع 

درآمد کشور تبدیل شود اما نداشــنت طرح جامع سواحل کشور در همه 

ابعاد و عدم برنامه ریزی اتفاقات موجود به گونه ایی شکل خواهند گرفت 

که در آینده با طرح های اساسی در تضاد باشند. بررسی های میدانی در 

این بخش در هیچ یک از ســواحل کشــور وجود ندارد و طرح های موجود 

چه در بخش گردش گری، صنعتی و تجاری بدون در نظر گرفنت محاسن 

و معایب ســایر طرح هــای قابل اجــرا در موضوعات دیگر بررســی و اجرا 

میگردد. ســاخت بنادر، کارخانه های صنایع دریایی و تاسیســات نفتی 

ســاحلی و پایگاه های نظامی همگــی در تالش رد شــدن از موانع محیط 

زیست هستند هرگز این طرح ها به ابعاد دیگر پتانسیل های ساحلی توجه 

نخواهند داشــت و مدیریت واحدی نیز وجود ندارد تا منابع را با یکدیگر 

هامهنگ کند. 

تدبیر و آینده نگری در سواحل کشور خالصه شده است به نقطه، نه خط 

ســاحلی. هزینه های کالنی که امروز در سواحل به دالیل متعددی رصف 

می شــود میبایســت با هامهنگی ســازمان های متعددی انجام میشد یا 

بشود و استعالم هایی که بین این سازمان ها رد و بدل می شود در تناقص 

هســتند و با دخالت مدیران ارشد کشــوری حل و تصمیم گیری می شود 

که عموماً ســلیقه ای و گاهی نیز سیاســی اســت. نام بردن از پروژه های 

ناکام ســاحلی کــه نتیجه عــدم آگاهی مدیــران وقت بوده اســت کاری 

خوشایند نیســت و امروز تصمیم به تغییر و بهبود اوضاع است و بهرت آن 

اســت از برنامه های آینده سخن گفته شــود اما با توجه به تجربه گذشته 

انتظار می رود اشتباهات گذشته تکرار نشــود اما متأسفانه همچنان در 

حال تکرار مکررات هســتیم و بدون برنامه ریزی کالن در منطقه ساحلی 

کشور فعالیت می کنیم. برای اثبات ادعا به اوضاع ساحل نشینان کشور 

دقت کنید مردمان این سواحل عموماً در وضعیت اقتصادی، اجتامعی و 

حتی فرهنگی خوبی نیستند و دچار مشکالت فراوان من جمله اشتغال 

هستند شهرها و بنادری که خود منابع تأمین مالی کشور هستند عموماً 

مردمانی فقیر دارند در صورتی که اگر نگاه درســتی به ســواحل کشــور 

و جزایر شــده بود همین ساکنین به عنوان پتانســیل های اقتصادی این 

مناطق برای کشور می توانســتند باشند. نگاه به ســواحل یک نگاه یک 

طرفه از سوی دستگاه های دســت اندرکار است دولتی و خصوصی فرقی 

منی کند، هریک به فکر منافع خاص هســتند که سیاست های سازمانی 

آنها را دنبال می کند .نگاه به ســواحل نگاه به منافع عام نیست. بندر به 

ظاهر منافع عموم کشــور را دنبال  می کند اما جدایی از این منافع کالن 

دیگری را در تضاد قرارداده است همچنین شیالت و حتی محیط زیست 

و ســازمان های دیگر در بخش ســواحل منی توانند مدعی این باشند که 

عملکرد آنها منافع عموم کشــور را پوشــش  می  دهد و طبــق یک برنامه 

اساسی رشوع کرده و ادامه می دهند و اگر هم کاستی وجود دارد مربوط 

به اقلیت است نه اکرثیت. ســواحل پل و راه دسرتسی به دریاست برای 

ورود به این پهنه بی کران باید از پل امن و راه مطمئنی وارد شــد. ناکامی 

ما در ســواحل باعث ناکامی در دریا نیز شــده اســت. زیان های فرهنگی 

که مــا از این ناکامی داشــته ایم تاریخ هفت هزار ســاله دریایــی ما را زیر 

سوال قرارداده است منی توان تاریخ دریایی ایران را نادیده گرفت و هرگز 

منی توان با رشایط موجود نیز مقایسه کرد. عمق فاجعه در ابعاد فرهنگی 

چنان تاثیر منفی در ســواحل و دریای کشــور  داشته اســت که امروز به 

کســانی که دریانوردی آموخته ایم بایــد درس پس دهیم باید با کســانی 

76  سال بیست و نهم  شامره 215   آذر 1393



رقابت کنیم که در دریا و ساحل در صنعت و متدن و تاریخ دریایی فاصله 

5 هزار ساله با ما داشته اند.امروز باید به دور از سیاسی کاریها و تعصبات 

و ســلیقه گرایی ها در کنار هم تــالش کنیم تا عمران ســواحل را برای به 

دســت آوردن حاکمیت دریاهایامن به گونه ایی آغاز کنیم تا زمان های از 

دست رفته را جربان و حقوق این ملت را را به جایگاه خود بازگردانیم و این 

امکان نخواهد داشت مگر با ایجاد یک سیستم با مدیریت واحد و توجه 

خاص دولت به دستور حکومتی مبنی براقتصاد دریا محور مدیران شهر سازی 

و مدیران شهرهای ساحلی با رشایط خاص این مناطق کامالً بیگانه هستند. 

اولویت مدیریت شهرهای ساحلی دریایی در آخر برنامه هاست و منی دانند 

چگونه شــهر خود را از نظر رشد اقتصادی با کمک دریا تبدیل به یک کشور 

منایند.  ســواحل داخل محدوده شهری به شــدت مورد آسیب بی تجربگی 

مدیران قرار گرفته و همین امروز هم برای اجرای طرح های کوتاه مدت سنتی 

خود نیز دچار چالش های بزرگ هستند. اگر مدیریت سواحل در یک شهر 

ساحلی کوچک ایران را مورد ارزیابی قرار دهیم درخواهیم یافت که کشور با 

چه چالش بزرگی در سواحل خود روبروست. هر آنچه امروز ایجاد می شود 

در آینده برای ایجاد تغییر یا جابجایی آنها موانع حقوقی 

و مالی بسیاری خواهیم داشت. کام اینکه امروز در 

شهرهای ساحلی با این مشکالت روبرو هستیم 

وجود دستگاه های دولتی در سواحل یا تأسیسات 

نظامی و صنعتی و قرارگرفنت آنها در بافت شهری و 

حتی بنادر مشکالتی 

را به دنبال دارند و مانــع برنامه ریزی در بخش های 

خدماتی ســاحلی خواهند بود. تضادها در 

حضور فیزیکی آنها در این بافت شهری 

است که نیازهای گردشگری خصوصاً 

گردشــگری دریایی را به دنبال دارد 

تبدیل به موانع رشد ساحل شده است 

و این روند همچنان ادامه دارد.

ســواحل کشــور ایران از قدرت اقتصادی باالیی بر 

ای گردشــگری دریایــی برخوردار اســت و کاماًل 

می تواند با سایر خدمات و صنایع مرتبط با ساحل 

و دریا ارتباط برقرار کند. در اکرث کشورهای توسعه 

یافته گردشگری دریایی در جایگاه اول خدمات 

دریایی و ســاحلی قراردارد و ســایر صنایع به 

گونه ایی در سواحل جامنایی شده است که 

از این صنعت بتوان به بهرتین شکل ممکن 

بهره برداری کرد، زیرا آنها کامالً به قدرت این 

صنعت در سواحل آشنا هستند و می دانند 

که تاثیرات این صنعت فقط در گردشگری نیست. ما از تنوع 

اقلیمی در ســواحل کشــورمان برخوردار هســتیم و امکان 

تنوع فعالیت و خدمات ســاحلی و دریایی بسیاری داریم، 

موقعیت هــای جغرافیایی، سیاســی، اجتامعی، فرهنگی 

ایران رشایط فوق العاده ایی را در منطقه به وجود آورده است و 

از مرزهای دریایی فراوانی بر خوردار هستیم که با اتحاد 

ارگان ها و استخراج طرح جامع سو احل کشور با در نظر 

گرفنت همه استعدادهای بالقوه سواحل می توانیم قدرت 

دریایی نیاکان مان را دوباره به دست آوریم .
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چارچوب کلی قراردادهای مشارکت عمومی خصوصی
 با تاکیـد بر تجـربیـات جهـانـی

ــه تنهــا در حــوزه عملکــرد اقتصــادی بلکــه در حیطــه  ــازارآزاد، بیشرتکشــورها درگیــر تحــوالت رسیعــی ن ــر ب ــه دلیــل توســعه اقتصــاد مبتنــی ب ب

ــش  ــز بخ ــش موفقیت آمی ــراه نق ــه هم ــازار، ب ــم های ب ــه مکانیس ــزون ب ــه روزاف ــده اند. توج ــی ش ــی و خصوص ــش دولت ــای بخ ــا و ویژگی ه نقش ه

ــای  ــود. رشکت ه ــرتی ش ــه بیش ــی توج ــی- عموم ــش خصوص ــارکت بخ ــه مش ــه نظری ــه ب ــت ک ــده اس ــث ش ــف باع ــورهای مختل ــی در کش خصوص

اروپایــی بــا رسمایه گــذاری اندیشــمندانه در سیســتم های سیاســی، اقتصــادی، حقوقــی ، بخــش خصوصــی را در ارائــه خدمــات عمومــی دخیــل 

کرده انــد.  امــروزه شــیوه مشــارکت عمومی-خصوصــی بــه عنــوان ابــزاری از مدیریــت مــدرن بخــش عمومــی محســوب می شــود کــه بــا متدهــای جدیــد تأمیــن مالــی 

و تقســیم ریســک بیــن بخــش عمومــی و خصوصــی همــراه اســت. مشــارکت عمومــی- خصوصــی راه حــل قابــل اعتــامد و موثقــی بــرای عرضــه خدمــات بخــش دولتــی 

در قرن 21 محسوب می شود. 

شــهرت و محبوبیــت ایــن شــیوه تأمیــن مالــی بــه عنــوان یکــی از مدل هــای مدیریــت تحویــل کاال و خدمــات عمومــی در حــال افزایــش اســت. هرچنــد شــاید کاربــرد 

ایــن شــیوه را بتــوان بــه دوران امپراطــوری روم نیــز نســبت داد ولــی گســرتش بــه کارگیــری ایــن شــیوه در پروژه هــای عمومــی موجــب پیدایــش یــک رسی مســائل و 

پرســش ها در خصــوص میــزان مســئولیت بخش عمومــی شــده اســت. 

شــش بعــد ریســک، هزینــه - فایــده، تأثیــرات سیاســی و اجتامعــی، مهــارت، همــکاری و ترشیــک مســاِعی و معیارهــای اجــرا، تشــکیل دهنــده مدلــی اســت کــه بــه 

مدیــران بخــش عمومــی بــرای افزایــش پاســخگویی و مســئولیت کمــک می کنــد.

در تحقیقــی کــه بــه وســیله پرسشــنامه در هنــگ کنــگ اســرتالیا و بریتانیــا انجــام شــد از منونــه آمــاری در خصــوص نــه دلیــل شناســایی شــده بــه عنــوان دالیــل 

اجــرای طرحهــا بــه شــیوه PPP نظرســنجی شــد. ایــن 9 دلیــل شــامل:

 1(فشارهای ناشی از توسعه اقتصادی مبنی بر لزوم تدارک تسهیالت بیشرت

 2 (فشارسیاسی 

3(فشارهای اجتامعی ناشی از کیفیت ضعیف خدمات دولتی 

4(محرکهای بخش خصوصی

5(کمبودمنابع مالی

  دکرت فرهاد بارانی  

  مهشاد آقاکثـیری  
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نقش و مســئولیت دولت ها در فرایند ارائه خدمات عمومی دامئا در حال تغییر 

است. خدمات عمومی نیازمند دخالت بخش دولتی، تدارک، سازماندهی و ارائه 

در بازارهای منحرص به فردی اســت. این واقعیت در کنار نیاز شدید به حامیت 

از اصول شفاف سازی، مســئولیت پذیری، اصولی که از حاکمیت مدرن بخش 

دولتی حامیت می کند، بر ناتوانی قوانین برای نظام مندکردن این بازارها داللت 

دارد. به طور سنتی حکومت ها به عنوان مجرایی برای تدارک خدمات عمومی 

به شــامر می آیند. اصطالح خدمات عمومی به خدماتی اطالق می شــود که به 

عموم مردم ارائه می شود یا به خدماتی گفته می شود که نقشی در تأمین منافع 

عمومی دارد یا به وضعیت حقوقی یا مالکیت واحد عرضه کننده اشاره دارد. در 

این حالت، خدمات عمومی با مفهوم و ایده بخش عمومی درهم آمیخته شده که 

در برگیرنده حکومت، ارگان ها و دســتگاههایی است که توسط قوانین عمومی 

اداره و توســط مراجع ذی صالح دولت کنرتل می شــوند. براســاس ارزش های 

نظری و تئوریک، دو مدل در مواجه و سازماندهی خدمات بخش عمومی بسط 

و گسرتش یافته است. 

1- شــامل خدماتی می شــود که در پاســخ به نیازهای عمومی مردم از طریق 

مکانیسم های بازارمدار با مساعدت بخش خصوصی و یا به صورت رقابتی با این 

بخش ارائه می شود. 

2- شامل خدماتی می شودکه به عنوان ترتیبات مهم )مانند دفاع یا حفظ نظم و 

آرامش کشور( و به منظور حفظ یکپارچگی از رقابت با بخش خصوصی مصون و 

توسط حکومت ارائه می شود.

در ایــن خصوص نویســنده قصــد دارد تا تالش های سیســتم های سیاســی، 

اقتصــادی و حقوقــی جوامع اروپایــی و  بین املللــی را در همــکاری با بخش 

خصوصی جهت ارائه خدمــات عمومی مدون کند. این تجزیــه، تحلیل از این 

واقعیت حامیت می کند که ارائه خدمات عمومی در بازارهای منحرصبه فردی 

صورت می پذیردکه در این بازارها ارائه خدمات به سمت و سوی  مشارکت بخش 

عمومی-خصوصی سوق داده می شود. 

نویســنده برای طبقه بندی مشــخصات حقوقی، عملیاتی مشــارکت عمومی-

خصوصی دو ویژگی از مهم ترین ویژگی های این مشــارکت که شــامل معانی 

برگرفته از شیوه های مختلف تأمین مالی و تسهیم ریسک است را شناسایی می 

کند. باالخره این مقاله، نیاز مشارکت بخش عمومی- خصوصی برای تطبیق و 

همراستا کردن عملیات با اصول رقابت، شفاف سازی، مسئولیت و مساوات که 

در بسیاری از قلمروهای اقتصادی، حقوقی اروپا از آن به عنوان اصول مدیریت 

عمومی مدرن تجلیل شده را تبیین می کند. 

اقدامات دولت ها برای کاهش هزینه مبادله و موفقیت این شــیوه تأمین مالی 

مبتنی بر  قوانین زیر است. 

1- ایجاد ساختارهای قانونی برای این طرح

2- جداسازی رشکت های مسئول تجزیه تحلیل)بررسی میزان مطلوبیت اجرای 

پروژه(، ارزیابی)بررسی شیوه های مختلف تأمین مالی(، مدیریت/منعقدکننده 

قرارداد ) آماده ســازی اســناد مناقصه و مدیریت فراینــد PPP و مانیتور اجرای 

قرارداد PPP( و رشکت ناظر پروژه.

3- اطمینان از رقابتی بودن فرایندبرگزاری مناقصه 

4- اعامل اقدامات احتیاطــی در خصوص پروژه های پیچیــده و همراه با عدم 

اطمینان

5- استانداردسازی فرایندهای داوری، همراه با کاهش هزینه های آن

6- جلوگیری از حضور رشکت های خصوصی باسهام رسمایه اندک برای پوشش 

ریسک

7- جلوگیری از انتقال پروژه در مراحل آغازین راه اندازی 

تعاریف:

مشارکت عمومی - خصوصی یا PPPبه حالتی از همکاری بین مسئوالن بخش 

دولتی و جهان کســب و کار )بخش خصوصی( اطالق می شــود که هدف شان 

اطمینان از تأمین مالی، ساخت، ابداع و نوآوری، مدیریت و نگهداری پروژه های 

زیربنایی یا خدمات رسانی است. PPP یک شیوه ابداعی می باشد و توسط بخش 

دولتی به کارگرفته شده که بر مبنای آن قرارداری با بخش خصوصی که تأمین 

کننده رسمایه، مسئول امتام پروژه در چارچوب زمانی و بودجه ای از پیش تعیین 

شده است، منعقد می کند.

در این میان، وظیفه بخش دولتی ارائه خدمات به عموم مردم به نحوی که باعث 

منفعت مردم و توســعه اقتصادی و ارتقاء کیفیت زندگی آنان شــود، می باشد. 

در این شــیوه بخش دولتی ناگزیــر به تخصیص منابع مالی خــود برای اجرای 

پروژه منی باشــد. همچنیــن می تواند از ارزش بــه ازای پــول) VFM( در ارائه 

خدمات عمومی توســط بخــش خصوصی نیز منتفــع شــود. ارزش برای پول 

نشــان دهنده نظریه ای در ارتباط با اقتصاد اســت یعـــنی کارایی و اثربخشی 

خدمات و محصوالت دولتی، یعنی مقایسه ای بین هزینه ورودی ها در برابر ارزش 

خروجی ها و قضاوت کمی و کیفی شیوه ای که منابع مالی، استفاده و مدیریت 

می شــوند. در برنامه های PPP در بریتانیا، بخش عمومی رصفًا مسئول تأمین 

24% منابع مالی می باشــد. در بســیاری دیگر از جوامع اروپایی مانند ایرلند، 

ســوئد، فنالند، آملان، ایتالیا، هلند که چارچوب قانونی و سیاســی مشخصی 

برای این شیوه تدارک دیده شده ، ســهم بخش عمومی درتأمین منابع مالی 5 

الی 15 درصد است. 

خصوصیات مشارکت بخش عمومی- خصوصی:

مشارکت بخش عمومی- خصوصی ارزش برای پول ایجاد می کند، یعنی هزینه 

کمرت و خدمات دهی باالتر از طریق ابتکار و ابداع و کاهش ریسک برای بخش 

خصوصــی. یکی از خصوصیــات بارز این شــیوه تامین مالی تکمیــل به موقع 

پروژه ها ) به علت متایل بخش خصوصی جهــت امتام رسیع پروژه برای کنرتل 

هزینــه و رشوع جریان پرداختها( و اجرای پــروژه در چارچوب بودجه ای از قبل 

تعیین شده است. 

درمقایســه این روش با شــیوه ســنتی تامین مالــی، بخش خصوصــی عمومًا 

نقش های اســرتاتژیک در تامین مالی و تحویل پروژه های زیربنایی و خدمات 

رسانی عمومی را برعهده دارد و همچنین دارای وظیفه طراحی، اجرا، ساخت، 

تکمیل، راه اندازی و نگهداری است.

موضوع دیگر بحث پذیرش ریســک های مهم از ســوی بخش خصوصی است 

ریسک های یک پروژه شامل ریسک ساخت یا ریسک پروژه که به مسائل مربوط 

به طراحی، تجاوز هزینه ها از سقف پیش بینی شده، تاخیر در امتام پروژه  است. 

ریســک مالی که تغییر نرخ بهره و نرخ ارز و سایر مولفه های موثر در هزینه های 

تأمین مالی مربوط می شــود. ریسک اجرا که به فراهم بودن رسمایه و به کمیت 

و تداوم تأمین ملزومات مربوطه مربوط می شود. 

ریسک تقاضا که به نیاز مداوم به خدمات عمومی مربوط می باشد. ریسک ارزش 

باقیامنده که به قیمت های بازارآتی دارایی ها مربوط اســت. ریسک سیاسی، 

دربرگیرنده ریســک نشــأت گرفـــته از عوامل خارجی یا داخلی که تحت تأثیر 

اقدامات دولت است یا توسـط دولت ایجاد شده است. ریسک سیاسی خارجی 

شامل: ریســک قابلیت تبدیل واحد پول، جنگ، تحریم، بی ثباتی سیاسی که 

ممکن است اجتناب پذیر، قابل کاهش توسط اقدامات دولت در قالب این نوع 

شیوه تامین مالی باشــد، می گردد. این شیوه به دنبال تسهیم ریسک و انتقال 

بخش عمده ای از ریســک از بخش دولتی به بخـــش خصوصـــی است. یکی 

دیگر از خصوصیات منحرصبه فرد این روش، تامین منابع مالی توســط بخش 

6(ناکارآمدی به دلیل انحصار دولت و فقدان رقابت

7(کیفیت باالی خدمات موردنیاز

8( محدودیت دولت دررسمایه گذاری 

9(عدم  وجود مهارت کافی برای کسب سود و راه اندازی کسب و کار در بخش دولتی

رشوع PPP بــه دهــه 1960 و رشایطــی برمی گــردد کــه دولــت فــدرال آمریــکا مشــارکت ایــن دوبخــش را بــه عنــوان ابــزاری بــرای تشــویق بخــش خصوصــی بــرای 

رسمایه گــذاری در توســعه زیربناهــای داخــل شــهری بــه کارگرفــت. ایــن شــیوه تأمیــن مالــی ماننــد چــرتی منافــع بخــش دولتــی را حامیــت می منایــد درحالــی کــه 

پتانســیل رسمایه گــذاری و ارزش افــزوده را از بخــش خصوصــی بــه ارمغــان 

مــی آورد. رکــود اقتصــادی دهــه 1970 دولــت محلــی و مرکــزی آمریــکا را مجبــور منــود تــا بــا واگــذاری تــدارک خدمــات عمومــی بــه بخــش خصوصــی بــه دنبــال 

ــه ایــن خدمــات باشــد. در دهــه 1980 مشــارکت بخــش عمومــی- خصوصــی از جنبــش  ــرای ارائ راهکارهــای مؤثــری ب

خصوصی سازی مشتق شد و رهربان محافظه کار را در حکومت های لیربال غربی مانند بریتانیا و آمریکا مجذوب خود کرد. 
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خصوصی است که از تامین مالی توسط بخش دولتی و تامین مالی مشارکتی 

متفاوت اســت. این روش تامین مالی، در ترازنامه در لیست بدهی های دولت 

آورده منی شود در واقع این شیوه تامین مالی ، بخش دولتی را مجاز می کند تا 

به منابع دیگری از رسمایه دسرتسی پیداکند. 

انواع عملیاتی و حقوقی شیوه های مشارکت بخش عمومی- خصوصی:

از لحاظ حقوقی سه شکل اصلی PPP وجود دارد:

1- اعطای امتیاز

2- مشارکت عمومی- خصوصی قراردادی

3- مشـــارکت عمومـــی- خصوصـــی نهـــادی کـــه Joint Venture نیـــز نـــام نهـــاده 

ـــت.  ـــده اس ش

اعطای امتیاز دارای سه مشخصه خاص است:

الف(استفاده کننده از خدمات ارائه شده شخص ثالثی می باشد که عموما مردم 

یا مرصف کننده نهایی است،

ب(موضوع خدمات باید موضوعی باشد که به نفع عموم مردم باشد،

ج(دارنده امتیاز بایدریسک اقتصادی اجرای این طرح را بپذیرد. 

مشـــارکت عمومـــی- خصوصـــی قـــراردادی : در ایـــن شـــیوه بخـــش خصوصـــی از 

ـــت  ـــر دریاف ـــور دیگ ـــا ص ـــات ی ـــوان مالی ـــه عن ـــی ب ـــی، وجوه ـــده نهای مرصف کنن

منی کنـــد. تقســـیم سود،اثربخشـــی و تقســـیم ریســـک از وجـــوه متایـــز ایـــن 

ـــن شـــیوه، بخـــش  ـــا قراردادهـــای ســـنتی بخـــش عمومـــی اســـت .در ای شـــیوه ب

خصوصـــی منابـــع الزم بـــرای پـــروژه یـــا خدمـــات رســـانی را تأمیـــن می کنـــد 

و بخـــش عمومـــی بازپرداخـــت ایـــن مبالـــغ را بـــه صـــورت هزینـــه خدمـــات 

ــا  ــتفاده و تقاضـ ــم اسـ ــه حجـ ــغ، بـ ــن مبالـ ــزان ایـ ــه میـ ــده می گیردکـ برعهـ

بســـتگی دارد.

ــی  ــن مالـ ــت از تأمیـ ــن حالـ ــادی:در ایـ ــی نهـ ــی- خصوصـ ــارکت عمومـ مشـ

ـــی  ـــی و خصوص ـــش عموم ـــارکت بخ ـــا مش ـــتقل ب ـــی مس ـــخصیت حقوق ـــک ش ی

تاســـیس می شـــود. وظیفـــه ایـــن رشکـــت تأمیـــن مالـــی و اجـــرای بـــه موقـــع 

پـــروژه و خدمـــات رســـانی می باشـــدو دولـــت دارای قـــدرت قانونـــی باالیـــی 

چـــه بـــه عنـــوان ســـهامدار رشکـــت چـــه بـــه عنـــوان تصمیـــم گیرنـــده جهـــت 

کنـــرتل پـــروژه اســـت. 

اشکال عملیاتی PPP شامل :

سه شکل عملیاتی اصلی PPP شامل

1(بخش خصوصی مسئولیت طراحی،ساخت،مالکیت و توسعه و راه اندازی و 

مدیریت دارایی را برعهده داردو هیچ تعهدی مبنی بر انتقال مالکیت به بخش 

خصوصی نداشته. PPP با این ماهیت شامل اشکال ذیل است:

DBFO: Design-Build-Finance-Operateطراحی،ساخت، تأمین مالی و 

نگهداری و دارا بودن اختیار فروش در پایان دوره قرارداد.

BOO: Build-Own-Operate تأمین مالی، ساخت ، مالکیت و راه اندازی برای 

دوره مشخص با بخش خصوصی است. و بخش عمومی از طریق ترتیبات قانونی 

و قراردادی بر پروژه کنرتل دارد. 

BDO: Build-Develop-Operateتأمین مالی،ساخت،توســعه و راه اندازی 

برای مدت معین توسط بخش خصوصی.

میــن  تأ  D C M F : D e s i g n - C o n s t r u c t - M a n a g e - F i n a n c e

مالی،طراحی،ساخت و مدیریت برای مدت مشخصی.

2( بخش خصوصی دارایی های موجود را از بخش عمومی خریداری یا اجاره به 

رشط متلیک می کند و مجددا بدون هیچ الزامی به انتقال مجدد مالکیت آن به 

بخش عمومی، آن را  احیا،مدرنیزه و توســعه ، سپس راه اندازی می کند.PPP با 

این ماهیت شامل اشکال زیر است:

BBO:Buy-Build-Operate: بخش عمومــی دارایی های عمومی را به بخش 

خصوصی جهت راه اندازی و نگهداری برای دوره مشخصی منتقل می کند. البته 

بخش عمومی در دوره انتقال بر دارایی کنرتل و نظارت دارد. 

LDO: Lease-Develop-Operate: هامنند شیوه فوق بااین تفاوت که دارایی 

به بخش خصوصی اجاره داده می شود. 

LO: Operate under License : راه انــدازی تحــت مجــوز: بخش خصوصی 

تحــت رشایط و ضوابط خاصــی، پروانه یا حــق  راه اندازی خدمــات عمومی را 

دریافــت می کندکه معموال در خصــوص پروژه های IT کاربرد دارد. این شــیوه 

حیطه وســیعی از ارائه خدمات از تأمین مستقیم بوســیله دولت یا وزارتخانه تا 

خصوصی ســازی کامل را شامل می شود.در این شــیوه بخش عمومی متامی 

مسئولیت ها،ریســک ها و مزایا را به بخش خصوصی واگذار می مناید. در این 

طیف، مشــارکت بخــش عمومی-خصوصی براســاس میزان مشــارکت بخش 

عمومــی و خصوصی در اجــرای طرح و درجــه تخصیص ریســک طبقه بندی 

می شود. 

ـــده دارد و  ـــی را برعه ـــدازی دارای ـــاخت راه ان ـــی و س ـــی طراح ـــش خصوص 3(بخ

ـــی  ـــش عموم ـــه بخ ـــید،طرح را ب ـــان رس ـــه پای ـــدازی ب ـــرارداد راه ان ـــی دوره ق وقت

منتقـــل می کنـــد. اگرچـــه رشیـــک خصوصـــی می توانـــد مجـــددا دارایـــی را 

از بخـــش عمومـــی اجـــاره یـــا اجـــاره بـــه رشط متلیـــک منایـــد. PPP بـــا ایـــن 

ماهیـــت شـــامل اشـــکال ذیـــل می باشـــد:

BOT: Build-Operate-Transfer: بخـــش خصوصـــی طراحی،تأمیـــن 

ـــده دارد. ـــی برعه ـــی مدت ـــرارداد طوالن ـــت ق ـــدازی را تح ـــاخت و راه ان مالی،س

چنانچـــه بـــه محـــض امتـــام پـــروژه مالکیـــت آن بـــه بخـــش عمومـــی منتقـــل 

نشـــده باشـــد،پس از امتـــام مـــدت قـــرارداد ایـــن امـــر صـــورت مـــی پذیـــرد. 

BOOT: Build-Own-Operate-Transfer: نوعـــی قرارداداســـت کـــه بخـــش 

خصوصـــی امتیـــازی را بـــرای تأمیـــن مالی،طراحی،ســـاخت و راه انـــدازی ، 

ـــد از اســـتفاده  ـــد. حتـــی می توان ـــرای مـــدت زمـــان معینـــی دریافـــت مـــی منای ب

کننـــدگان مبالغـــی را در ازای اســـتفاده از طـــرح دریافـــت منایـــد. بعـــد از امتـــام 

ـــود.  ـــل می ش ـــددا منتق ـــی مج ـــش عموم ـــه بخ ـــت ب ـــرارداد مالکی دوره ق

BLOT: Build-Lease-Operate-Transfer: ســـاخت،اجاره بـــه رشط 

متلیک،راه انـــدازی، انتقـــال مالکیـــت: بخـــش خصوصـــی امتیـــازی را بـــرای 

تأمیـــن مالی،طراحی،ســـاخت و راه انـــدازی در مـــدت اجـــاره در قبـــال پرداخـــت 

مبالغـــی بـــه عنـــوان اجـــاره دریافـــت می کنـــد.

:PPP تأمیـن مالـی

زمانیکه هدف از اجرای پروژه انتفاع عموم مردم از طرح باشــد بخش خصوصی 

می تواند از درآمدهای پیش بینی شــده که توسط مردم به عنوان مرصف کننده 

نهایی اســتفاده از خدمات طرح پرداخت می شــود به عنوان وثیقه برای بسیج 

منابع از بازارهای پولی اســتفاده مناید. )ماننددرآمد حاصل از عوارض(. حال 

اگر مرصف کننده اصلی یــا خریدار عمده محصولپروژه، بخش عمومی باشــد، 

پرداختهــای مربوط بــه اســتفاده از خدمات مورد نیــاز ،که براســاس قرارداد 

راه اندازی و بارشط تداوم تأمین نیازهای بخش عمومی، صورت می پذیرد )مانند 

عوارض سایه ای Shadow tolls(، به عنوان وثیقه استفاده کند. 

بخش دولتی ممکن اســت سهم مســتقیمی در تأمین هزینه های طرح داشته 

باشد مانند خرید سهام،)جایی که تقسیم سود مطرح باشد( اعطای وام و یارانه 

)زمانیکه بازده اجتامعی Social Return باالتر از بازده بخش خصوصی باشد(. 

بخش عمومی همچنین می تواند اخذ وام توســط بخــش خصوصی را تضمین 

 SPV می تواند از طریق رشکت پروژه یا PPP مناید. ثالثا تأمین مالی پروژه های

و تشکیل کنرسسیومی از بانکها،موسسات تأمین مالی که به منظور استفاده از 

 ppp رسمایه،تجربه و تقسیم ریسک راه اندازی شده، صورت پذیرد. تأمین مالی

می تواند به صورت یکی از صورزیر انجام پذیرد:

1- پروژه خوداتــکا که جمع آوری منابــع مالی رصفا برای اجــرای پروژه خاص 

صورت می پذیرد.

ـــتفاده  ـــق اس ـــهام از طری ـــان س ـــوق صاحب ـــه حق ـــی ب ـــاالی بده ـــبت ب 2- نس

از اهـــرم هـــا . یـــک رشکـــت تـــازه تاســـیس پـــروژه معمـــوال دارای رسمایـــه 

)حقـــوق صاحبـــان ســـهام Equity( اندکـــی می باشـــد کـــه بتوانـــد 

ــد کل  ــا 30 درصـ ــوال 10 تـ ــه معمـ ــد کـ ــری منایـ ــرض گیـ ــاس آن قـ براسـ

ــود.  ــامل می شـ ــروژه را شـ ــک پـ ــرای یـ ــاز اجـ ــه موردنیـ رسمایـ

ــات نقـــدی خـــاص  ــاس جریانـ ــی براسـ ــری بخـــش خصوصـ 3- قـــرض گیـ

پـــروژه نـــه براســـاس ترازنامـــه صـــورت مـــی پذیردکـــه وام دهنـــدگان بـــه 

ـــروژه  ـــروژه و دارایی هـــای رشکـــت پ ـــدازی پ ـــی حاصـــل از راه ان درآمدهـــای آت

بـــرای بازپرداخـــت وام توجـــه مـــی کننـــد. 

ـــی  ـــش خصوص ـــط بخ ـــا توس ـــه عموم ـــی: ک ـــن مال ـــف تضامی ـــواع مختل 4- ان

محـــدود بـــه میـــزان آورده خود،ارائـــه می شـــود. دولتهـــا معمـــوال ایـــن 

ــی را از  ــغ پرداختـ ــدگان مبالـ ــد. وام دهنـ ــی مناینـ ــادر منـ ــن را صـ تضامیـ

محـــل جریان هـــای نقـــدی آتـــی پـــروژه یـــا مســـتقیام از بخـــش عمومـــی 

وصـــول می کننـــد. 

5- تشـــکیلSPV: یـــک رشکـــت باهـــدف خـــاص یـــک شـــخصیت حقوقـــی 

مســـتقل بـــه عنـــوان قـــرض گیرنـــده .

PPP میتوانـــد از محـــل فـــروش اوراق بهـــادار برمبنـــای ادعـــای جریانـــات 

ـــش  ـــن روش، بخ ـــاص ای ـــوع خ ـــک ن ـــود. در ی ـــی ش ـــن مال ـــی تأمی ـــدی آت نق

عمومـــی دارایی هـــای مالـــی خـــود را ،درحقیقـــت ادعـــای مبنـــی بـــر 
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ــادار را  ــز اوراق بهـ ــد. SPV نیـ ــی فروشـ ــه SPV مـ ــرح، را بـ ــی طـ درآمدزایـ

بـــه پشـــتوانه ایـــن دارایـــی مالـــی بـــه رسمایه  گـــذاران بخـــش خصوصـــی 

ــی  ــن مالـ ــروژه را تأمیـ ــغ پـ ــن مبالـ ــا ایـ ــی بـ ــد و بخـــش عمومـ ــی فروشـ مـ

می کنـــد. پرداخـــت اصـــل و فـــرع پـــول از محـــل ســـهم بخـــش عمومـــی از 

ـــی  ـــش خصوص ـــذاران بخ ـــه رسمایه  گ ـــط SPV ب ـــی طرح،توس ـــای آت درآمده

پرداخـــت می شـــود. از آنجاکـــه SPV طـــرف مقابـــل رسمایه  گـــذاران 

ـــد  ـــن فراین ـــی در ای ـــش عموم ـــری بخ ـــا درگی ـــت نتیجت ـــی اس ـــش خصوص بخ

محـــدود می شـــود. بـــه هرحـــال بخـــش عمومـــی در واقـــع طـــرح را تأمیـــن 

ـــن  ـــط SPV ای ـــروش اوراق توس ـــه از ف ـــغ حاصل ـــه مبال ـــی می مناید،اگرچ مال

حقیقـــت را نهـــان مـــی دارد. 

:PPP مهمرتین دالیل اجرای طرحها به شـــیوه

ـــه  ـــا ب براســـاس تحقیقـــی کـــه در ســـه کشـــور هنـــگ کنگ،اســـرتالیا و بریتانی

ـــل اجـــرای PPP کـــه توســـط  پاســـخ دهنـــدگان  عمـــل آمـــد از مهمرتیـــن دالی

ــه  ــوان بـ ــد، می تـ ــرح شـ ــرتالیایی  مطـ ــی و اسـ ــی، بریتانیایـ ــگ کنگـ هنـ

ـــرد: ـــاره ک ـــر اش ـــل زی دالی

هنگ کنک:

ــی  ــش خصوصـ ــارکت بخـ ــع مشـ ــی: منافـ ــش خصوصـ ــوقهای بخـ  1(مشـ

ــن  ــت.در ایـ ــیده نیسـ ــس پوشـ ــی برهیچکـ ــای زیربنایـ ــرای طرحهـ در اجـ

خصـــوص می تـــوان بـــه مهارت،ابتـــکار و خالقیت،تســـهیم ریســـک و 

ــی  ــوقهای بخـــش خصوصـ ــود. مشـ ــاره منـ ــی اشـ ــزه بخـــش خصوصـ انگیـ

در واقـــع هـــامن ارزش افـــزوده ناشـــی از مشـــارکت بخـــش خصوصـــی در 

اجـــرای طـــرح می باشـــد. 

ـــردن  ـــم ک ـــزوم فراه ـــر ل ـــی ب ـــادی مبن ـــعه اقتص ـــی از توس ـــارهای ناش 2(فش

تســـهیالت بیشـــرت بـــرای عمـــوم مردم،البتـــه ایـــن رشط بیشـــرت از رشایـــط 

ـــش  ـــعه بخ ـــی در توس ـــگ رسیع ـــه دارای آهن ـــگ ک ـــگ کن ـــور هن ـــی کش واقع

زیربنایـــی می باشـــد، نشـــات گرفتـــه اســـت. 

3(کیفیت باالی خدمات ارائه شـــده 

اسرتالیا

1(کیفیت باالی خدمات ارائه شـــده

ـــردن  ـــم ک ـــزوم فراه ـــر ل ـــی ب ـــادی مبن ـــعه اقتص ـــی از توس ـــارهای ناش 2( فش

ـــردم، ـــوم م ـــرای عم ـــرت ب ـــهیالت بیش تس

3(ناکارآمـــدی به دلیل انحصاردولت) بخـــش عمومی( و فقدان رقابت

بریتانیا:

1(کمبود منابـــع مالی بخش عمومی

ـــردن  ـــم ک ـــزوم فراه ـــر ل ـــی ب ـــادی مبن ـــعه اقتص ـــی از توس ـــارهای ناش 2(فش

ـــردم، ـــوم م ـــرای عم ـــرت ب ـــهیالت بیش تس

3(جلوگیـــری از محدودیتهای دولت در رسمایه گذاری

ـــان داد  ـــور نش ـــه کش ـــن س ـــاری در ای ـــه آم ـــط جامع ـــدی توس ـــت بن ـــن اولوی ای

کـــه بریتانیـــا بیشـــرت بـــرروی عنـــارص تأمیـــن مالـــی و هنـــگ کنـــگ و اســـرتالیا 

بیشـــرت بـــرروی اجـــرای بهـــرت پروژه هـــای بخـــش عمومـــی بـــا مشـــارکت 

ـــد.  ـــد دارن ـــی تاکی ـــش خصوص بخ

شـــش جنبه برای تقویت قابلیت اتکاء و پاســـخگویی این شیوه 

شـــش بعـــد ریســـک،هزینه - فایده،تاثیـــرات سیاســـی و اجتامعـــی، 

ـــده  ـــکیل دهن ـــرا، تش ـــای اج ـــاِعی و معیاره ـــک مس ـــکاری و ترشی مهارت،هم

ـــی  ـــارکت عمومی-خصوص ـــات مش ـــل از رشوع ترتیب ـــه قب ـــتند ک ـــادی هس ابع

بایـــد بررســـی شـــوند.

ـــت  ـــخگویی و قابلی ـــزان پاس ـــی می ـــه در ارزیاب ـــی ک ـــن موضوع ـــک : اولی ریس

ـــی مهـــم اســـت درک مفهـــوم ریســـک وتســـهیم  ـــن مال ـــن شـــیوه تأمی ـــکاء ای ات

ــت  ــه قابلیـ ــی کـ ــه بخشـ ــذاری ریســـک بـ ــدف واگـ ــن باهـ ــن طرفیـ آن، بیـ

ــی از  ــه یکـ ــو دارد، اســـت.هرچند کـ ــن نحـ ــه بهرتیـ درک و کنـــرتل آن را بـ

ـــش  ـــت )بخ ـــوی دول ـــک از س ـــال ریس ـــیوه انتق ـــن ش ـــری ای ـــه کارگی ـــل ب دالی

ـــه کل  ـــت ک ـــه داش ـــد توج ـــی بای ـــت، ول ـــی اس ـــش خصوص ـــه بخ ـــی( ب عموم

ـــک  ـــال ریس ـــرد. انتق ـــل ک ـــی منتق ـــش خصوص ـــه بخ ـــوان ب ـــک را منی ت ریس

ـــارت الزم  ـــع و مه ـــن از دانش،مناب ـــورداری طرفی ـــزان برخ ـــاس می ـــد براس بای
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ـــد.  ـــه باش ـــک مربوط ـــرتل ریس ـــرای کن ب

هزینـــه - فایـــده: تحلیـــل هزینه-فایـــده بـــرای تعییـــن اجـــرای پروژه هـــای 

ــم  ــرح مهـ ــن طـ ــای ایـ ــه کنـــرتل هزینه هـ ــی اســـت. اگرچـ مناســـب حیاتـ

می باشـــد و مهمرتیـــن دلیـــل بـــرای اســـتفاده از ایـــن شـــیوه توســـط 

بخـــش عمومـــی اســـت،ارزش گذاری منافـــع نیـــز از اهمیـــت باالیـــی 

ـــه روش  ـــروژه ب ـــک پ ـــش از رشوع ی ـــل، پی ـــن تحلی برخـــوردار اســـت. انجـــام ای

مشـــارکت بخـــش عمومی-خصوصـــی از اهمیـــت باالیـــی برخـــوردار اســـت 

ــم  ــرا نیزمهـ ــن اجـ ــروژه در حیـ ــع پـ ــا و منافـ ــه هزینه هـ ــه بـ همچنیـــن توجـ

اســـت. مهم تریـــن ســـواالتی کـــه در رابطـــه بـــا مســـئولیت مدیـــران بخـــش 

ـــامل : ـــود، ش ـــرح می ش ـــروژه مط ـــع پ ـــا  ومناف ـــوص هزینه ه ـــی در خص عموم

آیـــا هزینه هـــا شـــامل هزینـــه فرصت،هزینه هـــای چرخـــه حیـــات پـــروژه، 

هزینه هـــا عملیاتـــی و تعمیـــر و نگهـــداری درنظرگرفتـــه شـــده؟

چنانچـــه هزینه هـــا و منافـــع یـــک پـــروژه تحقـــق نیابـــد چـــه اتفاقـــی 

ــردم  ــوم مـ ــع عمـ ــت از منافـ ــرای حامیـ ــی بـ ــه هایـ ــه برنامـ ــی افتد؟چـ مـ

درنظرگرفتـــه شـــده؟

تاثیـــرات سیاسی،اجتامعی:مشـــارکت ممکـــن اســـت تاثیـــر عمـــده ای 

بـــر سیســـتم هـــای اجتامعی،محیطـــی مانندآموزش،ســـالمت، سیســـیتم 

قانونـــی بگذارد.تاثیـــرات اجتامعـــی می توانـــد  پیامدهـــای سیاســـی نیـــز 

بـــه دنبـــال داشـــته باشـــد. بـــه عنـــوان مثـــال اگـــر ایـــن مشـــارکت باعـــث 

آلودگـــی آبهـــا و محیـــط زیســـت شـــود،گروه های مدافـــع محیـــط زیســـت 

ـــر  ـــد تاثی ـــوده ان ـــت من ـــرح حامی ـــه از ط ـــتمداران ک ـــی سیاس ـــات آت ـــر انتخاب ب

ســـوء خواهـــد گذاشـــت و بـــدون شـــک حامیـــت مالـــی سیاســـتمداران از 

ــود.  ــف می شـ ــرح تضعیـ طـ

ـــی  ـــش عموم ـــران بخ ـــئولیت مدی ـــا مس ـــه ب ـــه در رابط ـــواالتی ک ـــن س مهم تری

ــوند،  ــرح می شـ ــروژه مطـ ــی پـ ــی- سیاسـ ــرات اجتامعـ ــا تاثیـ ــه بـ در رابطـ

ــد از: عبارتنـ

اســـرتاتژی هـــر یـــک از طرفیـــن مشـــارکت در شناســـایی تاثیـــرات 

ــئول  ــت و کدامیـــک مسـ ــه اسـ ــتی چگونـ ــی،محیط زیسـ اجتامعی،سیاسـ

ــتند؟ ــرات هسـ ــن تاثیـ ــه ایـ ــه بـ توجـ

آیا کلیه طرفین مشـــارکت در فرایند تصمیم گیری موثر هســـتند؟

مهـــارت: در اجـــرای ایـــن مشـــارکت، بهـــره گیـــری از افـــراد دارای 

مهـــارت بـــاال در درک اهـــداف طرح،مقررات،مســـئولیت های مربوطـــه، 

ــتگی  ــاز بسـ ــورد نیـ ــص مـ ــوع تخصـ ــت. نـ ــه، رضوری اسـ مفادموافقت نامـ

ـــده  ـــور عم ـــه ط ـــی ب ـــارکت دارد. ول ـــن مش ـــت ای ـــرح و ماموری ـــت ط ـــه ماهی ب

شـــامل مهـــارت در تکنولـــوژی اطالعات،حقوق،مدیریـــت روابـــط عمومـــی 

ــزان  ــفاف میـ ــت.بیان شـ ــارکت اسـ ــه مشـ ــوط بـ ــی مربـ ــث داخلـ و مباحـ

تخصـــص موردانتظـــار از طرفیـــن، الزم و رضوری اســـت.

ـــی  ـــش عموم ـــران بخ ـــئولیت مدی ـــا مس ـــه ب ـــه در رابط ـــواالتی ک ـــن س مهم تری

ـــامل : ـــود، ش ـــرح می ش ـــارت مط ـــای مه ـــوص معیاره در خص

ــار از بخـــش خصوصـــی بـــه وضـــوح در  آیامهـــارت و تخصـــص مـــورد انتظـ

اســـناد مناقصـــه مطـــرح شـــدهو آیـــا قـــرارداد، مهـــارت و توانایـــی طرفیـــن 

را تضمیـــن می کنـــد؟

همـــکاری : انتظـــارات در خصـــوص میـــزان همـــکاری طرفیـــن و لـــزوم 

تســـهیل برقـــراری ایـــن همکاریهـــا بایســـتی در قراردادهـــای PPP بـــه 

وضـــوع بیـــان شـــده باشـــد. الزم اســـت بـــه تعـــدادی از چالشـــهای میـــان 

ـــارکت،مدیریت  ـــن مش ـــا طرفی ـــاط ب ـــاد ارتب ـــربی موثر،ایج ـــامل ره ـــردی ش ف

پـــروژه، اطمینـــان توجـــه الزم شـــود.

ـــی  ـــش عموم ـــران بخ ـــئولیت مدی ـــا مس ـــه ب ـــه در رابط ـــواالتی ک ـــن س مهم تری

ـــامل : ـــود، ش ـــرح می ش ـــن مط ـــکاری طرفی ـــوص هم در خص

ـــت  ـــکار و خالقی ـــرای ابت ـــی ب ـــاد فضای ـــرارداد در ایج ـــط ق ـــط و ضواب ـــا رشای آی

ـــت؟ ـــب اس ـــارکت مناس ـــن مش طرفی

ـــن  ـــن طرفی ـــاز و وســـیع بی ـــرای توســـعه و حفـــظ همـــکاری ب چـــه اســـرتاتژی ب

ـــن شـــده اســـت؟ مشـــارکت تدوی

ــاد فضـــای  ــرای ایجـ ــرد: اقدامـــات اجرایـــی مناســـب بـ معیارهـــای عملکـ

اطمینـــان فیامبیـــن طرفیـــن رضوری اســـت. قراردادهـــای مشـــارکت 

ــارکت را  ــن مشـ ــه طرفیـ ــد کـ ــده باشـ ــن شـ ــه ای تدویـ ــه گونـ ــتی بـ بایسـ

ـــد.در  ـــویق کن ـــذب و تش ـــرد ج ـــطح عملک ـــا س ـــرای ارتق ـــکاری ب ـــت هم درجه

(Value for Money( غالبـــا از زاویـــه ارزش بـــه ازای پـــول PPP،بریتانیـــا

ارزیابـــی می شـــود.این عبـــارت بـــه ترکیـــب مناســـب هزینه،کیفیـــت و 

انعطـــاف پذیـــری طـــرح مـــی پـــردازد. 

ـــی  ـــش عموم ـــران بخ ـــئولیت مدی ـــا مس ـــه ب ـــه در رابط ـــواالتی ک ـــن س مهم تری

ـــامل : ـــود، ش ـــرح می ش ـــرد مط ـــای عملک ـــوص معیاره در خص

چـــه اســـرتاتژی بـــرای دســـتیابی بـــه نتایـــج کارا و موثـــر در فراینـــد 

مشـــارکت تدویـــن شـــده اســـت؟

چـــه کســـی مســـئول کنـــرتل و ارزیابـــی عملکـــرد می باشـــد و چگونـــه 

ــا  ــق بـ ــی مطابـ ــش خصوصـ ــه بخـ ــود کـ ــل منـ ــان حاصـ ــوان اطمینـ می تـ

انتظـــارات بخـــش دولتـــی و ســـایر ســـهامداران عمـــل می کنـــد.

نتیجه گیری: 

لـــی مشـــارکت عمومی-خصوصـــی،  درحقیقـــت شـــیوه تأمیـــن ما

نشـــان دهنده تالشـــی در بـــرای متحـــول منـــودن فراینـــد ســـنتی 

ــوان  ــه عنـ ــی بـ ــش خصوصـ ــتفاده از بخـ ــا اسـ ــی بـ ــانی عمومـ خدمات رسـ

رسمایه گـــذار اســـرتاتژیک اســـت. بخـــش خصوصـــی در واقـــع دارای 

مســـئولیت مســـتقیم در ارائـــه خدمـــات بـــه عمومـــی مـــردم براســـاس 

تعهـــدات قـــراردادی اش می باشـــد. انگیـــزه و قصـــدی کـــه در ورای ایـــن 

رویکـــرد قـــراردارد بـــر منافـــع دخالـــت بخـــش خصوصـــی در تـــدارک 

خدمـــات عمومـــی داللـــت دارد. کارآیـــی و اثربخشـــی، ارتقـــائ کیفیـــت، 

ـــه همـــراه تخصیـــص  ـــری ب ـــول ،انعطـــاف پذی ـــرای پ ـــوآوری،ارزش ب ـــداع و ن اب

ــه  ــتند. بـ ــه ایـــن منافـــع هسـ بهرتمنابـــع مالـــی بخـــش عمومـــی، از جملـ

ـــاندهنده  ـــفاف نش ـــح و ش ـــن رصی ـــن قوانی ـــیوه، تدوی ـــن ش ـــرای ای ـــور اج منظ

مســـئولیت های بخـــش خصوصـــی و دولتـــی الزم اســـت.

ــم  ــرای تنظیـ ــه نیازبـ ــد کـ ــان می  دهـ ــف نشـ ــورهای مختلـ ــه در کشـ تجربـ

ـــع  ـــدن مناف ـــرآورده ش ـــان از ب ـــول اطمین ـــرای حص ـــن الزم ب ـــررات و قوانی مق

بخـــش دولتـــی و خصوصی،محســـوس و غیرقابـــل انـــکار اســـت. بـــا ایـــن 

حـــال ایـــن قوانیـــن بایـــد طـــوری طراحـــی و اعـــامل شـــود کـــه عـــالوه بـــر 

ــع از  ــازار ، مانـ ــم بـ ــا نظـ ــت آزاد و ارتقـ ــی و رقابـ ــاه اجتامعـ ــت از رفـ حامیـ

خفقـــان بـــازار و محـــدود کـــردن آن بـــه وســـیله اعـــامل کنرتلهـــای واهـــی 

و غیـــررضوری شـــود. بـــه نظـــر منطقـــی می رســـد کـــه بـــا افزایـــش ســـهم 

ــررات  ــن و مقـ ــی،از قوانیـ ــات عمومـ ــدارک خدمـ ــی در تـ ــش خصوصـ بخـ

ــارکت برخـــالف  بخـــش دولتـــی کاســـته شـــود. ولـــی در واقعیـــت، مشـ

ایـــن نظراســـت. در بســـیاری از مـــوارد، مشـــارکت نیازمنـــد قوانیـــن و 

مقـــررات موثـــر دولـــت اســـت کـــه بایـــد بـــر پایـــه سیســـتم پایـــدارو قابـــل 

ـــات  ـــا، اختالف ـــی، قرارداده ـــه دارای ـــرا در زمین ـــل اج ـــن قاب ـــان قوانی اطمین

و دیـــون باشـــد. یـــک چارچـــوب قانونـــی واضـــح، نقـــش بخـــش دولتـــی و 

خصوصی،ســـطح رابطـــه آنهـــا، و حـــوزه هـــای همـــکاری ایـــن دو بخـــش 

کـــه بـــرای ایجـــاد مشـــارکت پایـــدار الزم اســـت ، را مشـــخص مـــی کنـــد. 

ــانی  ــم پوشـ ــه هـ ــه بـ ــاد کـ ــد اقتصـ ــای جدیـ ــه هـ ــادی نظریـ ــش بنیـ بخـ

دیســـیپلین بخـــش خصوصـــی و دولتـــی داللـــت دارد بـــه طـــور عمـــده بـــه 

ســـمت نظریـــه اقتصـــاد مختلـــط گرایـــش دارد. در ایـــن اقتصاد،اشـــکال 

گســـرتده ای از الگوهـــای اقتصـــادی وجـــود دارد کـــه نـــه بـــه طـــور کامـــل 

تحـــت الشـــعاع رشکتهـــای دولتـــی می باشـــد و نـــه تحـــت سیســـتم کامـــال 

خصوصـــی بـــدون نظـــارت قانونـــی دولـــت فعالیـــت می کنـــد. فضـــای 

ــن  ــد.  در ایـ ــش را می طلبـ ــن دوبخـ ــن ایـ ــرتی بیـ ــکاری بیشـ ــم  همـ حاکـ

ــت و  ــگ اسـ ــی کمرنـ ــی و دولتـ ــش خصوصـ ــن بخـ ــای بیـ ــاد مرزهـ اقتصـ

ـــه  ـــرای بخـــش خصوصـــی ب ـــای بیشـــرتی ب ـــل، فرصته ـــد تعام الگوهـــای جدی

ـــزام آور  ـــررات ال ـــن و مق ـــارت قوانی ـــت نظ ـــی تح ـــات دولت ـــه خدم ـــور ارائ منظ

دولتـــی فراهـــم می کنـــد. 

ــن  ــردم در ایـ ــع مـ ــظ منافـ ــت و حفـ ــه دولـ ــه اعتامدبـ ــوط بـ ــث مربـ مباحـ

ــت.  ــز اسـ ــش برانگیـ ــی چالـ ــا موضوعاتـ ــرای طرح هـ ــیوه اجـ ــوع شـ نـ

PPP مســـتلزم متـــوازن  پاســـخگویی و مســـئولیت مدیریـــت در 

کـــردن هـــزاران تقاضـــای بخـــش عمومـــی اســـت. سـودآوری،تســــهیم 

رچـــوب  چا ، ن ن بود طمینـــا بـــل ا قا ، ر و خالقیت بتکا ا ، یســــک ر

زمانی،مشـــارکت سهامداران،شـــفافیت ، امنیـــت از جملـــه محاســـن 

ایـــن شـــیوه اســـت. اگرچـــه در مقایســـه بـــا شـــیوه های ســـنتی 

قراردادهـــا، پیچیدگـــی شـــبکه کاری مربـــوط بـــه PPP موضـــوع 

پاســـخگویی و مســـئولیت پذیـــری را چالـــش برانگیـــز منـــوده، لیکـــن 

منافـــع ایـــن شـــیوه جـــذاب اســـت زیـــرا باعـــث ارتقـــا ســـطح کیفیـــت 

خدمـــات بخـــش عمومـــی می شـــود.
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ارتباط متـقابل  کنوانسیـون کانتیـرنهای ایـمن
و ایـمنـی در ترمیـنالهـای کانتیـرنی

کارشناس برنامه ریزی ترمینال کانتیرنی شهید رجایی اداره کل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان

در دهه 1960 با اخرتاع کانتیرن انقالبی عظیم در حمل و نقل دریایی رخ داد  به طوریکه نام مخرتع آن )مالکوم مک لین( در کنار افرادی همچون گرهام بل ،ادیسون 

و...  در تاریخ ثبت شد.

درسال 1967 سازمان بین املللی دریانوردی )آیمو( تصمیم به بررسی ایمنی استفاده از کانتیرن در حمل و نقل دریایی گرفت .آیمو با همکاری کمیسیون اقتصادی 

 International Convention For Safe( اتحادیه اروپا، پیشــنویس کنوانسیونی را تهیه و در سال 1972 نســخه نهایی آن با عنوان کنوانســیون کانتیرنهای ایمن

Containers( به تصویب سازمان ملل و آیمو رسید. این کنوانسیون دو هدف را دنبال می کند:

1. صیانت از جان انسانها در حمل و نقل و نگهداری کانتیرنها از طریق تست های ادواری وضعیت ساختاری کانتیرنها

2. تسهیل حمل  نقل کانتیرنی از طریق  قوانین بین املللی که قابل اجرا در حمل و نقل کانتیرنی باشد.

با افزایش روند تجارت جهانی و روند رو به رشد حمل و نقل دریایی استفاده از کانتیرن جایگاه خاصی در زنجیره حمل ونقل به خود اختصاص داده  و امروزه بیش از 30 

درصد از تجارت دریایی توسط کانتیرن صورت می پذیرد و پیش بینی می شود تا سال 2015 به 645میلیون  TEU کانتیرن در سال برسد.

 احسان سلامنی تهرانی 

پیش بینی روند حمل و نقل کانتیرنی تا سال 2015

پیش بینی روند حمل و نقل کانتیرنی تا سال 2015
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نیروهای وارده بر ساختار بدنه کانتیرن در چرخه حمل و نقل

انواع مختلف کانتیرن:
با توجه به نوع کابرد کانتیرن برای جابجایی کاالهای مختلف ،انواع گوناگونی از 

کانتیرن به رشح زیر ساخته شده که در حمل و نقل مورد استفاده قرار می گیرد:

کانتیرن در زنجیره  حمل و نقل :
کانتیرن در چرخه حمل و نقل دریایی در بخش های مختلفی گردش می کند 

که در هر بخش فاکتورهای متعددی بر ساختار کانتیرن تاثیر می گذارد. این 

فاکتورها را می توان در 3 گروه عمده  تقســیم بندی منود:

1. عوامل شــیمیایی)مانند ریزش و متاس  کاالها بر بدنه داخلی و خارجی 

کانتیرن (

2. عوامل انسانی)خطاهای انسانی(

3. عوامل تجهیزاتی)تاثیر خرابی تجهیزات بر ســاختار کانتیرن(

البته انواع دیگری از کانتیرن نیز موجود است که استفاده از آنها در رسارس دنیا هنوز رایج نشده مانند کانتیرنهای 35 فوتی،کانتیرنهای حمل دام زنده ، کانتیرنهای حمل قیر  و ... 

تاثیر هر بخش از زنجیره حمل ونقل کانتیرن بر ساختار کانتیرن:
اسـتافینـــگ کانتیـرن: استافینـگ کانتیـرن عبارت است از عملیـات بارگیـری محمـوله به داخل کانتیـــرن. در این مرحله مـواردی وجـود دارد که بر سـاختار کانتیـرن 

تاثیرگذار است.

در فرآیند بارگیری کاال  در ابتدا می بایست به شیوه بارگیری توجه کرد.امروزه با استفاده از سیستم پالت می توان  فرآیند استافینگ را با رسعت بیشرت و کیفیت بهرت انجام 

داد.استفاده ازسیستم سنتی و چیدمان تک تک کیسه ها و کاالها باعث کاهش رسعت و پاره شدن کیسه ها و خسارت به محموله می شود.در حین بارگیری مایعات 

خطرناک و خورنده می بایست به ظروف کاالها توجه ویژه منود و از ظروف فرسوده استفاده نشود.استفاده از ظروف فرسوده باعث ریزش کاالها و مایعات  شده و با توجه 

به بدنه فلزی کانتیرن باعث خوردگی آن می گردد و بدین ترتیب کانتیرن زودتر از عمر مفید خود، فرسوده می شود و منی توان از آن در حمل و نقل دریایی استفاده کرد. 

در شیوه استافینگ کاال نیز می بایست اصول بارچینی را رعایت منود. بسته های کاال  می بایست به طور منظم چیده شود.بعالوه  وزن کاال بطور یکسان در همه کانتیرن 

توزیع شود و منی بایست بیش از 60% از کاال در یک سمت کانتیرن بارگیری شــود. عدم توجه به این امر باعث به هم خوردن پایداری کانتیرن شده و به راحتی سقوط 

می کند و از سوی دیگر ساختار کانتیرن از حالت عادی خارج می شود )Deformation( و این کانتیرن دیگر برای استفاده در حمل و نقل دریایی استاندارد نیست.

پس از خامته اســتافینگ کانتیرن ،می بایست متامی فضاهای خالی مابین کاالها را با استفاده از تجهیزات مناسب پر منود تا کاالها نتوانند در کانتیرن آزادانه حرکت 

نکنند. با توجه به اینکه در چرخه حمل و نقل نیروهای زیادی به کانتیر وارد می شوند، در صورتیکه کاالها به خوبی در کانتیرن مهار نشده باشند،باعث خسارت به بدنه 

کانتیرن خواهد شد. همچنین برای تهویه هوای داخل کانتیرن منی بایست کاال بیش از حد خط قرمز که در دیواره کانتیرن وجود دارد چیده شود. در صورت بسته شدن 

مسیر تهویه هوای کانتیرن ممکن است در اثر تراکم بخارات ناشی از تبخیر کاال ،کانتیرن در هنگام باز شدن در مقصد منفجر شود.
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خطوط قرمزرنگ که حد مجاز بارچینی داخل کانتیرن را نشان می  دهد 

منونه ای از ریزش کاال در کانتیرن و تاثیر آن بر ساختار بدنه کانتیرن

منونه از استافینگ صحیح بشکه داخل کانتیرن انتقـــال کانتیرن تا محوطـــه ترمینال کانتیرن:
پـــس از بارگیـــری کاال بـــه داخـــل کانتیـــرن ، می بایســـت کانتیـــرن مذکـــور 

ـــن  ـــود.در ای ـــال ش ـــتی ارس ـــه کش ـــری ب ـــرای بارگی ـــرن، ب ـــال کانتی ـــه ترمین ب

ـــر  ـــه  ب ـــود دارد ک ـــددی وج ـــوارد متع ـــز م ـــل نی ـــل و نق ـــره حم ـــش از زنجی بخ

ـــر گـــذار اســـت. در ابتـــدای بارگیـــری کانتیـــرن توســـط  ســـاختار کانتیـــرن تاثی

ریـــچ اســـتاکر بـــر روی کشـــنده  قابـــل توجـــه اســـت. دقـــت اپراتـــور ریـــچ 

ـــود  ـــث می ش ـــنده باع ـــر روی کش ـــی ب ـــه آرام ـــرن ب ـــن کانتی ـــتاکر و گذاش اس

ـــود.  ـــرن وارد نش ـــاختار کانتی ـــه س ـــاری ب ـــه و فش ـــه رضب هیچگون

ـــن  ـــی را در ای ـــش مهم ـــز نق ـــامل نی ـــب و س ـــی مناس ـــنده و کف ـــتفاده از کش اس

بخـــش ایفـــا می کند.اســـتفاده از کشـــنده نامناســـب ،باعـــث صدمـــه بـــه 

ــردد  ــیر تـ ــود.همچنین کیفیـــت مسـ ــاختار کانتیـــرن می شـ ــوب و سـ چارچـ

ـــر گـــذار اســـت. وجـــود پســـتی  ـــرن تاثی ـــز در حفـــظ ســـاختار کانتی کشـــنده نی

بلنـــدی و چالـــه در ســـطح ترمینـــال باعـــث رضبـــه بـــه کشـــنده و کانتیـــرن 

می شـــود کـــه قابـــل توجـــه اســـت.

(Port Truck(منونه ای از یک کشنده استاندارد حمل کانتیرن در بنادر
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منونه ای از تصادف یک کشنده با خودرو سواری در ترمینال کانتیرن

منونه ای از سنگ فرش مخصوص ترمینال کانتیرن در بندر روتردام هلند

منونه ای از گیر افتادن کانتیرن در انبار کشتی که منجر به خسارت به 
محموله ،کانتیرن و انبار کشتی شده است

منونه ای از حادثه بر اثر نقص فنی ترانس تیرن

نگهداری کانتیرن در ترمینال کانتیرن:
چگونگــی چیدمــان و نگهــداری کانتیــرن در ترمینــال کانتیــرن نیــز می توانــد بــر ســاختار کانتیرن تاثیــر گــذار باشــد.تعمیر و نگهــداری به موقــع تجهیــزات باعث می شــود کــه در حین  

چیدمــان کانتیــرن حوادثــی رخ دهــد کــه هــم به کانتیــرن و هــم بــه کاال و کشــنده خســارت وارد کنــد. محــل بارچینــی کانتیرن نیــز یکــی از مــوارد قابــل توجــه اســت .در ترمینالهایی که 

ســطوح ناصــاف دارنــد باعــث می شــود که بــه بدنــه کانتیــرن نیروهــای زیــادی وارد شــود و ایــن امــر باعــث تغییــر فــرم ) Deformation( بدنه کانتیــرن می شــود و ایــن امر هم بــه کانتیرن 

خســارت میزنــد و از ســوی دیگــر چون محمولــه داخــل کانتیرن بــه بدنه کانتیــرن بســته شــده اســت )Lashing( باعث خســارت بــه کاال نیــز می شــود. امــروزه در ترمینالهــای کانتیرنی 

بــه جــای اســتفاده از پوشــش آســفالت بــرای ســطوح از بلوک هــای ســیامنی مخصــوص اســتفاده می کنــد کــه ایــن مســاله باعــث کیفیــت ســطوح ، قابلیــت تعویــض رسیــع و نظافت 

آســان آن اســت و بــه عــالوه بــه چارچــوب کانتیــرن فشــار اضافــه وارد منی شــود. در مــواردی کــه کانتیــرن حــاوی کاالهــای حســاس مانند جام شیشــه مــی باشــد قــرار گرفن کانتیــر در 

محــل ناصــاف و موجــدار باعــث خســارت کلــی بــه محموله می شــود.

مــورد دیگــر نحــوه چیدمــان کانتیــرن بــر روی یکدیگر اســت کــه در این زمینــه نیز میبایســت اپراتــور ترانــس تیــرن  دقت کافــی را معطــوف این امــر کنــد و می بایســت دقیقاً چهارگوشــه 

کانتیــرن بــر چهــار گوشــه کانتیــرن زیرین قــرار گیــرد کــه در غیــر اینصــورت باعــث صدمه بــه کانتیــرن زیریــن و یا حتــی پــاره شــدن ســقف آن منجــر شــود.همچنین اپراتــور ترانــس تیرن 

منی بایســت بــه هیــچ وجــه کانتیــرن 20 فــوت را بــر روی کانتیــرن 40 فــوت قــرار دهد.

یکی از معظالت موجود در سطح ترمینال های کانتیرنی تصادف تجهیزات با هم و تجهیزات با کانتیرنها است که این مساله نیز به ساختار کانتیرنها صدمه وارد می کند.

بارگیری کانتیرن به کشتی:

همچـــون بخش هـــای گذشـــته ،بارگیـــری کانتیـــرن بـــه داخـــل کشـــتی 

ـــه ســـاختار کانتیـــرن می شـــود  نیـــز باعـــث وارد آمـــدن نیروهـــا و رضباتـــی ب

کـــه قابـــل توجـــه و تامـــل اســـت.حین برداشـــن کانتیـــرن توســـط 

ـــل  ـــت جرثقی ـــن اس ـــور ممک ـــت اپرات ـــدم دق ـــورت ع ـــن در ص ـــرتی کری گن

بـــه ســـقف کانتیـــرن رضبـــه وارد منایـــد کـــه باعـــث خســـارت بـــه ســـقف 

کانتیـــرن می شـــود.

پـــس از انتقـــال کانتیـــرن ار ترمینـــال کانتیـــرن بـــه زیـــر جرثقیـــل 

کانتیـــرنی)Gantry Crane(،کارگـــران می بایســـت بـــه در ابتـــدا 

بـــه انتهـــای کانتیـــرن وســـیله ای متصـــل کنـــد ،ایـــن وســـیله  بـــه نـــام 

تویســـت الک)Twist Lock( بـــرای اتصـــال کانتیرنهایـــی مـــورد 

اســـتفاده قـــرار می گیـــرد کـــه محـــل اســـتقرار انهـــا روی عرشـــه اســـت 

و ایـــن وســـیله کانتیرنهـــای روی عرشـــه را بـــه هـــم قفـــل می کنـــد تـــا 

در طـــی ســـفر دریایـــی ســـقوط نکننـــد. پـــس از اتصـــال ایـــن وســـیله 

ـــه  ـــه عرش ـــن ب ـــرتی کری ـــط گن ـــور توس ـــرن مذک ـــای کانتیرن،کانتی ـــه انته ب

کشـــتی منتقـــل می شـــود .

در کشـــتی های نســـل جدیـــد کانتیـــرنی  درون انبارهـــای کشـــتی 

زوائـــدی وجـــود دارد کـــه بـــرای تســـهیل در ورود و خـــروج کانتیـــرن در 

ـــه  ـــه و ب ـــرار گرفت ـــرن درون آن ق ـــت و کانتی ـــده اس ـــب ش ـــتی نص ـــار کش انب

   Cell Guide آســـانی بـــه انتهـــای انبـــار منتقـــل می شـــود.این وســـیله

نـــام دارد و بـــه کشـــتی های مجهـــز بـــه ایـــن  وســـیله کشـــتی های 

ــه  ــرنی از نقطـ ــه کانتیـ ــی کـ ــد. در صورتـ ــلوالر Cellular   می گوینـ سـ

نظـــر ســـاختار دارای پیچـــش و انحنـــاء در بدنـــه باشـــد در هنـــگام 

 Cell  ـــت در ـــن اس ـــلوالر ممک ـــتی های س ـــه آن از کش ـــا تخلی ـــری ی بارگی

ـــم  ـــل و ه ـــه جرثقی ـــم ب ـــل ه ـــن معض ـــه ای ـــود ک ـــار ش ـــتی گرفت Guide کش

بـــه کانتیـــرن خســـارت وارد می کنـــد و هـــم باعـــث کاهـــش شـــدید نـــرم 

عملیـــات بـــه دلیـــل توقـــف طوالنـــی مـــدت در عملیـــات می شـــود.

ــه  ــه بدنـ ــه در چرخـــه حمـــل و نقـــل بـ ــارات و صدماتـــی کـ کلیـــه خسـ

کانتیـــرن وارد می شـــود کـــه در ایـــن مرحلـــه باعـــث باعـــث مشـــکل 

اساســـی می کنـــد.
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تصویری از درون انبار یک کشتی سلوالر منونه ای از تویست الک برای اتصال کانتیرنها در عرشه کشتی

حین قــرار دادن کانتیرن در انبار کشــتی با توجــه به اینکــه کانتیرنها در کنار 

یکدیگر قرار می گیـــرند ،در صـورت عدم دقـت اپراتـــور جرثقـیل ممـکن است 

کانتـیرنها به یکدیـگر برخـورد کنـند که در مسـاله نیز باعـث خسـارت به بـدنه 

کانتیرن می شود.

حمل و نقل کانتیرن در دریا:
در این مرحله از زنجیره حمل و نقل بیشرتین فشارها به بدنه کانتیرن وارد می آید 

و باعث خسارت و همچنین تغییرات اساسی در ساختار کانتیرن می شود.

پس از بارگیری کانتیرن به کشتی و الشینگ کانتیرن به عرشه کشتی ،شناور آماده سفر 

دریایی می گردد. درطی سفر دریایی به دالیل زیر ممکن است سوانح عظیمی رخ 

دهد و به کانتیرن  و  محموله خسارت وارد کند و  یا حتی موجب غرق شدن کشتی شود:

به علت واژگون شدن و ریزش کاالهای خطرناک در اثر حرکات چرخشی کشتی در دریا:
در صورتی که کاالهای داخل کانتیرن، به ویژه کاالهای خطرناک  به طور دقیق ،مناسب  بسته بندی و به داخل کانتیرن  مهار نشده باشند ،در دریا بر اثر حرکات کشتی 

که گاهی تا 30 درجه نیز می رسد  واژگون شده و باعث خسارات کلی به کشتی ،محموله و کانتیرنها می گردد .بنابراین الزم است به استافینگ کانتیرنها و رعایت 

اصول بارچینی داخل کانتیرن توجه خاص کرد.

در اثر طوفان

ـــتی  ـــه کش ـــی کاال ،در صورتیک ـــل دریای ـــل و نق ـــت حم ـــه ماهی ـــه ب ـــا توج ب

ـــد جـــّوی قـــرار بگیـــرد، ممکـــن اســـت حوادثـــی رخ دهـــد  تحـــت رشایـــط ب

ـــه و کشـــتی وارد شـــود. ـــه کانتیرنهـــا ، محمول ـــه خســـارت ب ـــه منجـــر ب ک

پـــس از رســـیدن کشـــتی بـــه بنـــدر مقصد،کانتیـــرن از کشـــتی تخلیـــه 

شـــده و در ترمینـــال کانتیـــرن چیـــده می گـــردد و پـــس از مدتـــی 

ــل  ــن مراحـ ــد. در ایـ ــه می کنـ ــل آن مراجعـ ــرای تحویـ ــب کاال بـ صاحـ

ـــامن  ـــًا ه ـــتی دقیق ـــا کش ـــال کاال ب ـــا ارس ـــد ت ـــل تولی ـــون مراح ـــز همچ نی

عوامـــل بـــر ســـاختار کانتیـــرن تاثیـــر مـــی گـــذارد. 

بـــا توجـــه بـــه کل مطالـــب ایـــن مقالـــه ، بـــه راحتـــی می تـــوان نتیجـــه 

ــل  ــی کاالها،عوامـ ــل دریایـ ــل و نقـ ــره حمـ ــی زنجیـ ــه در طـ ــت کـ گرفـ

ـــارت  ـــث خس ـــًا باع ـــت و  نتیجت ـــذار اس ـــر گ ـــا تاثی ـــر کانتیرنه ـــیاری ب بس

ـــل الزم  ـــن دلی ـــه همی ـــود ،ب ـــان می ش ـــور عزیزم ـــاد کش ـــه اقتص ـــیعی ب وس

ـــواردی  ـــر م ـــرن و دیگ ـــی کانتی ـــی ،بارچین ـــول ایمن ـــت اص ـــه رعای ـــت ب اس

ـــود. ـــوف ش ـــژه معط ـــه وی ـــد توج ـــر ش ـــه ذک ـــن مقال ـــه در ای ک

یک کارگر در حال الشینگ کانتیرن به عرشه کشتی

تصویری از خسارت به کشتی و کانتیرنها ناشی از طوفان

تصویری از یک حادثه برای یک کشتی بر اثر ریزش کاالهای خطرناک
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بندر انزلی در گذر زمان 

این بــار به یک بنــدر قدیمی در اســتان گیالن ســفر کرده ایم و تاریــخ را برای 

شناسایی این بندر و منطقه ورق می زنیم. رسزمین گیالن )رسزمینی که به حق 

آن را گسرتده نیلگون برکت و سخاوت و زیبایی و حرکت نام نهاده اند.( 

مرغزارهای دلکش و مراتع خرم، جنگل های رسســبز، شالیزارهای عطرآگین ، 

باغ های پر برکت چای و رسزمین ابریشم و توتن و ماهی.

رسزمین مردان و زنان شالیکار    ، دست های دخرتان چای کار و چهره های نگران و 

طوفان زده  ماهیگیران همه  سخن از گیالن دارند . رسزمینی که طبیعت در آرایش 

آن قدرت منایی کرده است؛ کوه دارد ، دشت دارد، جنگل دارد و رودخانه های پر 

آب دارد؛ سخن از انزلی است .

انزلی چگونه پدیدار شده است :

یک نظریه این است :

)آب رودها که بیشرت اوقات سیالبی و با گل  و الی همراه است،  هنگام ورود به دریا 

و برخورد به آب شور گل والی با امالح و معلق در آب می آمیزد و رسوب می کند؛ در 

نتیجه جزیره ها از جمله انزلی پدید آمده اند که هنگام کمی آب از زیر آب منایان 

می شوند و هنگام پر آبی ناپدید می شوند.(

آنچه مسلم است انزلی و غازیان در گذشــته به صورت جزیره بوده اند، نقشه ها 

می گویند خشکی انزلی عبارت است باریکه  خشکی است که تا کپور چال حدود 

بیست کیلومرت طول دارد و همچون دیواری بین دریا و مرداب قرار داشته است .

دشت ساحلی گیالن که وســعتی معادل 2200 کیلومرت داشــته و از آستارا تا 

جنوب رشقی رودرس گســرتده شده اســت و پهنای آن از بندر کیاشهر تا انزلی 

می باشد شهر انزلی روی همین دشت ساحلی قرار گرفته است .

یک نظریه دیگر نیز این است :

طی دوره  کرتاسه ،پیرشوی دریا از حوزه  جنوبی خزر رشوع می شود و متام ایران را 

فرا می گیرد، تا اواخر این دوره یعنی )70میلیون سال پیش( مناطق الربزغربی 

و در نتیجه )انزلی( رس از آب بیرون می آورند .

در باره مرداب انزلی :

مرداب نام عمومی آب ســاکن گیالن اســت که رودخانه هــای مختلفی در آن 

می ریزند در گیالن وقتی نام مرداب شــنیده می شود ناخوداگاه همه به مرداب 

انزلی می اندیشند .

مرداب یا تاالب انزلی در 28 و 37 عرض شاملی و 25 و 39 طول رشقی قرار گرفته 

است نوعاً مرداب ساحلی است ارتباط آن با دریای خزر از طریق کانال کشتیرانی 

کوتاهی به طول 1800 مرت که رس دهانه ی آن با دو موج شکن برقرار می شود. 

طوفان ها ،انقالب هوا و بادهای شدید روی پهنه  مرداب می وزند با وجود عمق کم، 

قایق های مردم انزلی و )پیربازار( را منهدم می سازد قایقهای زیادی در ساحل 

رشقی که ناحیه ای جنگلی است، به شن می نشینند .

پیر مردان کهنســال منطقه روســتاهای اطراف از طوفان های مرداب ســخن 

می گویند، بــه گونه ای که معتقدند؛در مقابل طوفان مرداب دریا را به حســاب 

منی آوریم، موجی که در مرداب است در دریا وجود ندارد.

غازیان عضو جدا نشــدنی انزلی بــود و تنهــا راه زمینی انزلی از طریق رشــت 

از غازیان اســت. غازیان بــا پل از طریق زمیــن به انزلی وصل اســت . ومتامی 

کارخانجات تعمیر کشتی در بخش غازیان قرار گرفته اند ، همچنین دوایر دولتی 

نیز در انزلی واقع شده اند .
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روایت است ؛نام انزلی و غازیان از نام دو برادر به نام های انزل خان و غازان خان که در 

این بخش ها اقامت داشته اند، گرفته شده است . خانه های چوبی وگالی پوشی بعدها 

به سفال بدل شده اند .

)هانری رنه داملانی( که درسال 1907 میالدی برابر با 1286 شمسی، به انزلی سفر 

کرده است ،می گوید :

»انزلی شهر کوچک و عجیبی است . باغ ها و منازل به وسیله  پرچینی که از نی درست 

شده از هم جدا می شوند و چنین به نظر می رسد که ما در رشق اقصی و یا در مرکز افریقا  

زندگی می کنیم . ( یکی از آثار زیبا ودیدنی در شهرستان انزلی وجود دو پل بتنی بین 

انزلی – میان پشته ومیان پشته – غازیان است . قبل از ساخن این دو پل رفت و آمد 

بین انزلی و غازیان با قایق صورت  گرفته است .

سابقه کشتی سازی و کرجی سازی در بندر انزلی :

بدون شک از گذشته های دور در هریک از بنادر جنوبی دریای خزر انواع شناور کوچک 

و بزرگ از کشتی گرفته تا قایق با شکل های مختلف ساخته می شده تا کشتیرانان ، 

کرجی بانان دریا دل سینه  امواج دریا را بشکافند .

انزلی یکی از مراکز مهم کشتی سازی و کرجی سازی بوده و هست.

در سال 1844 به علت مخالفت روس ها با صدورالوار جنگلی از اسرتآباد، فعالیت های 

کشتی سازی در انزلی تعطیل شد و امروزه فایرب گالس رقابت شدیدی را با کرجی سازی 

سنتی آغاز کرده است .

اداره  بندر و دریانوردی انزلی از نظر قدمت شاید بعد از اداره  گمرک و قبل از تأسیس 

شــیالت فعالیت خود را آغاز کرده است و متأســفانه به علت تغییر مکان اداری و یا 

عدم توجه مسئولین در گذشته اسناد و مدارکی در بایگانی راکد آن اداره که بتواند 

سابقه  تأسیس آن را نشان دهد، وجود ندارد چنین می مناید که بیشرت امور که امروز 

جز ءکارهای روزمره اداره ی کشتیرانی محسوب می شود، به وسیله اداره  گمرک انزلی 

انجام می شده است .

مدخل بنــدر انزلی هنگام تالطــم دریا یکی از خطرناک تریــن دهانه های طبیعی 

بنادرجهان است. بیش از 40 رودخانه در خلیج انزلی می ریخت و دو جریان یکی از 

خلیج انزلی به طرف دریا و دیگری جریانی از دریا به سوی خلیج انزلی . این دو جریان 

حتی وقتی دریا آرام بود ، ورود و خروج را برای کشتی ها مشکل می کرد تا چه رسد به 

تالطم و موج . احداث تأسیسات بندری و تأسیسات اداره بندر و موج شکن ها از سال 

1274 شمسی آغاز شده ساختامن های اداره  بندر و محوطه  آن در سال 1306 طبق 

قراردادی بین ایران و روس تحویل دولت ایران داده شده است .

و اما امروز بندر انزلی در یک نگاه:

آخرین وضعیت انبار و محوطه بندرانزلی
بندرانزلی یکی از بنادر فعال در بین کشــورهای حاشــیه  جنوبــی دریای خزر 

است و به دلیل واقع شدن در مسیر ترانزیتی کریدور شامل – جنوب از اهمیت 

باالیی برخوردار است .

این بندر مشمول قوانین و مقررات آزاد تجاری– صنعتی بوده و رشایط مناسبی 

را برای جذب رسمایه گذاری داخلی و خارجی فراهم می کند . زیر ســاخت های 

مناسب ، وجود انبارهای چند منظوره و ترمینال متنوع و برخورداری از مدرن ترین 

تجهیزات تخلیه و بارگیری همچنین بهره مندی ازسیستم ترافیکی دریایی انزلی 

را از ســایر بنادر همســایه در حوزه  دریای خزر متامیز ســاخته است . مساحت 

محوطه هــای این بندر در حدود یــک میلیون مرت مربع اســت و دارای ظرفیت 

اسمی 11 میلیون تن می باشد.

مزایا و ویژگی ها:
1- بزرگ ترین بندر حاشیه دریای خزر و مجهزبه امکانات مدرن تخلیه و بارگیری. 

2- دارای رتبه ی سوم بین بنادر کشور بعد از امام خمینی و بندر شهید رجایی.

3- نزدیکی با بندر آستاراخان و الگان در روسیه کراسنودسک در ترکمنستان، اوکتائو 

در قزاقستان و  باکو در آذربایجان.

4- ارتباط با بازارهای منطقه ای و دسرتســی به بازار مرصف بــاالی 300 میلیونی 

کشورهای تازه استقالل یافته  شوروی سابق. 

5- قرارگرفن در مسیر کریدور بین املللی شامل – جنوب که این مسیر سه برابرازمسیر 

فعلی کوتاه تر و ارزان تر است. 

6- نزدیکی به بزرگ ترین ذخایر نفت و گاز دریای خزر. 

7- برخورداری از معافیت مالیاتی. 

8- دسرتسی به معادن رسب ، روی و آهن و مراکز صنعتی. 

9- برخورداری از رشایط آب وهوایی معتدل استان گیالن.

10- برخورداری از ترمینال مجهز مسافری دریایی.

11- زیر ساخت های موجود در بندر :

دارای 9 پست اسکله عمومی و کانتیرنی.

دارای 1 پست اسکله نفتی.

تجهیزات بندری
جرثقیل ریلی ساحلی 14 دستگاه.

ریچ استاکر 2 دستگاه.

انواع جرثقیل محوطه ای 36 دستگاه.

لیفت تراکت 67 دستگاه .

مکنده ی غالت و آنلودر4 دستگاه

کشنده و کفی 126 دستگاه 

امکانات موجود در بندر 
16790 مرت مربع انبار مسقف

محوطه ی بارانداز؛  28 هکتاری

مساحت کل انبارها؛ 33 هکتاری

مساحت کل بندر ؛ 99 هکتاری

تجهیزات دریایی
3 دستگاه الیروب

 5 دستگاه یدک کش

2 دستگاه  بارج

7 دستگاه انواع قایق

فرصتهای رسمایه گذاری
1- ساخت مجتمع تعمیرات و ساخت داک کشتی ها

2- ساخت اسکله های دلفین ، کانتیرنی ،کاالی عمومی ، رورو

3- ساخت مجتمع تعمیر و نگهداری کانتیرن.

4- خرید تجهیزات اسرتاتژیک بندری و دریایی.

5- خرید کشتی مسافربری و بهره برداری از ترمینال مسافربری.

6- ساخت انبار رسپوشیده برای نگهداری کاالی عمومی.

به هر روی با طرح های  در دست اجرا برای توسعه بنادر کشور،  بندر انزلی می رود تا در 

حاشیه جنوبی خزر نقش حساسی نه تنها فقط در منطقه گیالن بلکه در سطح ملی 

و بین املللی ایفا مناید.

بهره گیری از گوهره خزر به دلیل وجود منابع غنی انرژی ودسرتسی آسان به کشورهای 

آسیای میانه  برای ما  امری حیاتی اســت. لذا رسمایه گذاری در ارتقاء بندر یاد شده 

به عنوان یک بندر مادر امری اجتناب ناپذیر است. امید با برنامه های در دست اجرا 

در آینده ای نه چندان دور انزلی جایگاه ویژه ای دربین  بنــادر منطقه خزر  به خود 

اختصاص دهد.
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