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تامين ايمنی كشتي ها در آبراه هاي ايران

یکــي از مهم تریــن وظایــف ســازمان بنــادر و دریانــوردي، ایجــاد بســتر امــن بــراي نقــل و انتقــال کاال، کشــتي و بهره منــدي از اســکله هاي ایمــن در بنــادر اســت. 
بــه عبــارت دیگــر هنگامــي کــه کاال بــه ســازمان بنــادر و دریانــوردي تحویــل داده مي شــود، بایــد همــان کاال بــدون کوچک تریــن تغییــر بــه صاحــب کاال تحویــل 

داده شــود. 
از ســوي دیگــر وقتــي کشــتي وارد آب هــاي ایــران مي شــود، بایــد بــه شــکل ایمــن و اســتاندارد در اســکله و لنگرگاه هــاي ســازمان بنــادر اســتقرار پیــدا کنــد؛ 

ــراي ایجــاد ایــن هماهنگي هــا، برنامه هــا و ابزارهــاي مختلفــي در دســت دارد. ــوردي ب ســازمان بنــادر و دریان
یکــي از ایــن پیش نیازهــا بهره منــدي از لنگــرگاه، کانــال دسترســي مناســب و عمــق اســتاندارد بــراي پهلودهــي کشــتي ها بــه داخــل بنــدر اســت تــا عملیــات 
پهلودهــي ایمــن در اســکله انجــام شــود. بــه همیــن منظــور هــم یکــي از موضوعــات مــورد توافــق در بندرهــاي جهــان ایــن اســت کــه هنگامــي کــه کشــتي وارد 
آب هــاي ســرزمیني مي شــود، از لنگــرگاه تــا کنــار اســکله، هدایــت کشــتي بــه عهــده راهنمــا یــا پایلــوت محلــي اســت؛ چراکــه ایــن راهنمــا اطالعــات و جزئیــات 
کنــار اســکله و کانــال دسترســي را در اختیــار دارد و نتیجــه آنکــه راهنمــا، در کنــار کاپیتــان مي توانــد کشــتي را بــا ایمنــي کامــل بــه بنــدر هدایــت کــرده و در کنــار 

اســکله پهلــو دهــد.
نکتــه دیگــر آن کــه معمــوال بنــادر داراي ظرفیــت اســمي هســتند. بــه عبــارت دیگــر هــم اســکله هایي کــه کنــار آب هــا قراردارنــد و هــم محوطه هــا، باراندازهــا، 
انبارهــا، تجهیــزات تخلیــه و بارگیــري و در نهایــت ترکیــب ایــن مــوارد باهــم، تکمیل کننــده ظرفیــت بنــادر اســت. طبیعــي اســت که اگــر ســرعت تخلیــه و بارگیري 
افزایــش پیــدا کنــد، رســیدن بــه ظرفیــت اســمي آســان تر خواهــد بــود و بــه عبــارت ســاده تر ظرفیــت بالفعــل بــه ظرفیــت اســمي تبدیــل خواهــد شــد. در بخــش 
ــا  ــرش کشــتي هاي ب ــا پذی ــن کاره ــر شــویم. یکــي از ای ــک و نزدیک ت ــت اســمي نزدی ــه ظرفی ــا ب ــش داد ت ــادر را افزای ــت بن ــي ظرفی ــا اقدامات ــوان ب ــي مي ت دریای

ســایز بــزرگ اســت.
ــه عنــوان مثــال در بنــادر شــمالي  ــا عمــق بیشــتري هســتند. ب ــزرگ،  ایــن اســت کــه ایــن کشــتي ها داراي اســکله های ب ــا ســایز ب ویژگــي اصلــي کشــتي ب
بزرگ تریــن کشــتي هایي کــه بــراي تخلیــه و بارگیــري در اســکله قــرار مي گیرنــد شــش هــزار تــن ظرفیــت دارنــد. علــت محدودیــت کشــتي ها در ایــن ســواحل 

ــر ایــن کشــتي ها تحمیــل شــده اســت. ــگا ب ــال ول ایــن اســت کــه محدودیــت کان
امــا در بنــادر جنــوب ایــن محدودیت هــا وجــود نــدارد و مــا بــه آب هــاي آزاد دسترســي داریــم و مي توانیــم آبخورهــاي 17-18 متــر و حتــي بیشــتر هــم داشــته 
باشــیم. هنگامــي کــه کشــتي ها از چنیــن آبخورهایــي وارد شــوند،  ســازمان بنــادر و دریانــوردي بایــد بــا الیروبــي کانال هــاي دسترســي بــه بنــدر و الیروبــي پــاي 
اســکله آبخــور بیشــتري بــراي ایــن کشــتي ها ایجــاد کنــد؛ البتــه ایــن یــک شــرط اصلــي دارد کــه ســازه هاي اســکله هاي مــا توانایــي پذیــرش کشــتي هاي بــزرگ 
را داشــته باشــند. امــا نکتــه کلیــدي ایــن اســت کــه اگــر از نظــر فنــي اســکله ها توانایــي پذیــرش کشــتي هاي بــزرگ را اشــته باشــند، بایــد امکانــات و بســترهاي 

الزم فراهــم شــد تــا ظرفیــت بالقــوه بنــادر بــه ظرفیــت اســمي تبدیــل شــود.
بنابرایــن یکــي از کارهــاي اصلــي بخــش دریایــي کشــور بــه خصــوص در بنادرجنوبــي قابــل انجــام اســت ایــن اســت کــه بــا طراحــي و برنامه ریــزي مناســب 
کانال هــاي دسترســي بــه بنــادر و همچنیــن پــاي اســکله ها را الیروبــي کنــد تــا بتوانیــم پذیــراي کشــتي هاي ســایز بــزرگ باشــیم. ایــن یــک نکتــه کلیــدي اســت 

ــا حداقــل ســرمایه گذاري مي شــود از ظرفیــت بنــادر موجــود کشــور بیشــتر بهــره را بــرد. کــه ب
بــا ایــن حــال امنیــت و ایمنــي نکتــه اي اساســي اســت کــه بایــد در تمــام عملیات هــاي بنــدري و دریایــي مــد نظــر قــرار بگیــرد. ایــن امنیــت بــراي کشــتي ها 
در کنــار راهنمــا، یدک کــش و عمــق مناســب در پــاي اســکله ها و کانال هــاي دسترســي بایــد وجــود داشــت باشــد تــا بنــادر مــا بــراي پذیــرش کشــتي هاي بــزرگ 

مناســب باشــد. پــس از آن هــم بحــث ایمنــي کاال مطــرح مي شــود کــه پیمانــکار تخلیــه و بارگیــري ایــن وظیفــه را بــر عهــده گرفتــه اســت. 
ــه  ــم ک ــي مي کنی ــران باشــیم و پیش بین ــادر ای ــش تقاضــا در بن ــا، شــاهد افزای ــا برطــرف شــدن تحریم ه ــه ب ــدوار اســت ک ــوردي امی ــادر و دریان ســازمان بن
خطــوط کانتینــري بیشــتري وارد بنــادر ایــران خواهــد شــد کــه حتمــا شــامل کشــتي هاي ســایز بــزرگ و کشــتي هاي بــا آبخــور بــاال هســتند. ســازمان بنــادر بایــد 
خــودش را بــراي شــرایطي آمــاده کنــد کــه روابــط تجــاري ایــران بــه حالــت عــادي بازگــردد کــه مطمئنــا در آن شــرایط مــا تقاضایــي بــراي کشــتي هاي بــزرگ و 

آبخــور بیشــتر خواهیــم داشــت.
ــت.  ــد داش ــش خواه ــد، افزای ــدا کن ــص پی ــتر تخصی ــور بیش ــا آبخ ــزرگ ب ــتي هاي ب ــراي کش ــد ب ــه بای ــکله هایي ک ــداد اس ــرایط تع ــن ش ــک در ای ــدون ش ب
پیش بینــي مــا ایــن اســت کــه ایــن تقاضــا در ســال آینــده بیشــتر خواهــد شــد. بــه همیــن منظــور هــم در تالشــیم تــا از نظــر فیزیکــي و ایمنــي ایــن امــکان را بــراي 

ــد. ــدا کن ــش پی ــر افزای ــرش کشــتي هاي بزرگ ت ــا پذی ــادر ب ــت موجــود بن ــا ظرفی ــم ت ــزرگ فراهــم کنی کشــتي هاي ســایز ب

  دكتر هادي حق شناس   
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صطفي خازنادي جناب آاقي دكتر م
معاون محترم توسعه و تجهيز               بنارد 

هن جنابعالي را هب عنوان معاون   با ارباز خرسندي، انتصاب هوشمندا
توسعه و تجهيز               بنارد ، تبريك رعض نموده و آرزومند موفقيت 

كاانت جهت تسرعي رد  توسعه و تجهيز                جنابعالي هب هدفمند سازي منابع و ام
بنارد،سواحل و سازه اهي رديايي از ازيد منان خواستاريم.

ماهناهم علمي تحقيقاتي بندر و رديا

جناب آاقي مهندس جليل اسالمي
معاون محترم امور بندري و مناطق وژيه

بي كش انتصاب شايسته  جنابعالي رد امور بندري و مناطق 
وژيه، گامي بلند رد استفاده حد اكثري از توان بخش خصوصي رد 

امور تصدي گري سازمان محسوب مي شود. ضمن تبريك اين 
وند متعال خواستاريم. انتصاب توفيق روز افزون شما را از خدا

ماهناهم علمي تحقيقاتي بندر و رديا

جناب آاقي دكتر اهدي حق شناس
معاون محترم امور رديايي

انتصاب ارزشمند جنابعالي را هك مبين ردايت، كار آمدي و 
توانمندي شما رد مدرييت و هماهنگي ارگانهاي رديايي كشور و همچنين 
تقويت بنيان اهي مرجعيت جامعه رديايي كشور رد سازمان بنارد 

و رديانوردي است، تبريك رعض نموده وتوفيق روز افزون 
جنابعالي را آرزومنديم.

ماهناهم علمي تحقيقاتي بندر و رديا

جناب آاقي دكترعلي جهانديده
معاون محترم توسعه مدرييت و منابع 

نويد مسرت بخش انتصاب شايسته جنابعالي هب  عنوان معاون توسعه 
مدرييت و منابع را تبريك رعض نموده و از ردگاه ازيد منان 

توفيق روزافزون شما را رد جهت رشد و شكوافيي منابع انساني و تعالي 
سازماني آرزومنديم.

ماهناهم علمي تحقيقاتي بندر و رديا

تبریک به مناسبت انتصابات جدید
 در سازمان بنادر و دریانوردي
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مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی در گفتگوی تلفنی با دبیرکل سازمان جهانی 
دریانوردی خواستار ارتقا جایگاه جمهوری اسالمی ایران در مجامع بین المللی و افزایش 

همکاری های فنی و اجرایی با سازمان جهانی شد.
به گزارش بندر و دریا محمد سعیدنژاد، افزود: »سازمان بنادر و دریانوردی به نمایندگی 
از طرف دولت جمهوری اسالمی ایران همواره به دنبال افزایش همکاری گسترده خود 

با سازمان بین المللی دریانوردی و اعضای آن است.«
معاون وزیر راه وشهرسازی، آمادگی ایران را برای گسترش بیش از پیش همکاری های 
دریایی و بندری با سازمان بین المللی دریانوردی)IMO(، به عنوان یک کشور بزرگ 
و توانمند دریایی در سطح منطقه و جهان اعالم کرد و گفت: »در اجرای فعالیت های 
منطقه ای همکاری ها با آن سازمان در خصوص تشکیل سمینارها و دوره های آموزشی 

منطقه ای در سال 2015 برای ایران فراهم شود.«
سعیدنژاد با یادآوري حضور فعال نمایندگان ایران در اجالس های مختلف IMO و 
 IMO ممیزی ،GBS همچنین مشارکت در پروژه های مختلف بین المللی از جمله
و کنوانسیون های زیست محیطی دریایی، افزود: »در راستای ارتقا همکاری ها این 
سازمان مجدانه عالقمند است که کارشناسان خبره ایرانی در پست های کارشناسی 

)Professional( آن سازمان به کار گرفته شوند.«
مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردي با اشاره به آگاهی از شرایط IMO برای انتخاب و 
همچنین تعداد متقاضیان در این زمینه، براساس اصل توزیع جغرافیایی، قدمت حضور 
ایران در IMO و تخصص کارشناسان ایرانی، حضور حداقل 3 کارشناس ایرانی در 
پست های کارشناسی را حق جمهوری اسالمی ایران به عنوان یک عضو فعال دانستند.

او همچنین خواستار تأسیس شعبه مشترک با یکی از مراکز علمی دریانوردی به منظور 
تأسیس یک دانشگاه بین المللی دریانوردی با همکاری WMU شد.

سیکیموزو دبیرکل سازمان جهانی دریانوردی در این گفتگو با تشکر از مدیرعامل سازمان 
بنادر و دریانوردی همکاری های گسترده جمهوری اسالمی ایران با سازمان بین المللی 
دریانوردی در راستای اهداف آن را مطلوب ارزیابی و تاکید کرد: » این روند در تمامي 

زمینه ها امکان توسعه همکاری ها را فراهم آورد.«
او با اشاره به همکاری های تمامي کارشناسان و مدیران IMO با نماینده ثابت سازمان، 
گفت: »در جلسه اي که در روز بیست وهشتم ژانویه امسال با کاردار جمهوری اسالمی 
ایران در انگلستان و نماینده دایم در IMO راه های ارتقاء همکاری های فی مابین مورد 

بررسی قرار گرفت.«
او ضمن تاکید بر فرآیند اعالم عمومی برای به کارگیری نیروهای تخصصی در پست های 
کارشناسی این سازمان بین المللی با اشاره به لزوم اعالم آمادگی متقاضیان در وقت مقرر، 
گفت: »تالش خود را برای به کارگیری کارشناسان خبره دریایی جمهوری اسالمی ایران 

به کار خواهند بست.«

سعیدنژاد 
خواستار افزایش همکاری های فنی
 با IMO شد

احقاق حقوق ایران
 به عنوان عضو فعال 
IMO

مدیـــر منطقـــه ویـــژه اقتصـــادی بندرامیرآبـــاد بـــا یـــادآوري ظرفیت هـــای 
ـــر داد. ـــواع کاال خب ـــت ان ـــرای ترانزی ـــدر ب ـــن بن ـــی ای ـــدر، از آمادگ ـــن بن ای

بـــه گـــزارش بنـــدر و دریـــا بـــه نقـــل از روابـــط عمومـــی منطقـــه ویـــژه 
ـــه کاال از  ـــتین محمول ـــزار از ورود نخس ـــی خدمتگ ـــاد؛ عل ـــادی بندرامیرآب اقتص
طریـــق مـــرز ریلـــی اینچه بـــرون قزاقســـتان بـــه منطقـــه ویـــژه اقتصـــادی 
ـــرز  ـــه کاال از م ـــتین محمول ـــا ورود نخس ـــزود: »ب ـــر داد و اف ـــاد خب بندرامیرآب
ـــالت  ـــی غ ـــه 633 تن ـــامل محمول ـــه ش ـــاد ک ـــه بندرامیرآب ـــرون ب ـــی اینچه ب ریل
ـــور در  ـــتان و کش ـــاد اس ـــارت و اقتص ـــعه تج ـــرای توس ـــتین گام ب ـــت، نخس اس

ـــد.« ـــته ش ـــاد برداش بندرامیرآب
ـــان  ـــا بی ـــاد ب ـــادی بندرامیرآب ـــژه اقتص ـــه وی ـــوردی و منطق ـــدر و دریان ـــر بن مدی
ـــه  ـــل ب ـــمالی متص ـــا بندرش ـــوان تنه ـــه عن ـــاد ب ـــه بندرامیر آب ـــب ک ـــن مطل ای
ـــو  ـــی ج ـــه 633 تن ـــن محمول ـــت: »ای ـــت، گف ـــری اس ـــن سراس ـــبکه راه آه ش
توســـط 10 واگـــن از طریـــق مـــرز اینچه بـــرون از مبـــدا کشـــور قزاقســـتان 

ـــد.« ـــاد وارد ش ـــه بندرامیرآب ب
ـــورداری از  ـــر برخ ـــاد، ب ـــای بندرامیرآب ـــات و ظرفیت ه ـــه امکان ـــاره ب ـــا اش او ب
ـــی و  ـــکله روـ  رو  ریل ـــی، اس ـــدرن چندوجه ـــل م ـــل و نق ـــاخت های حم زیرس
ـــواع کاال  ـــت ان ـــرای ترانزی ـــاد ب ـــی بندرامیرآب ـــرد و از آمادگ ـــد ک ـــون تاکی کامی

خبـــر داد.

مدیر منطقه ویژه اقتصادی بندرامیرآباد خبر داد:

آمادگی بندرامیرآباد
 برای ترانزیت انواع کاال
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ـــق  ـــدری متعل ـــزرگ بن ـــروژه ب ـــوردی دو پ ـــادر و دریان ـــازمان بن ـــل س مدیرعام
بـــه بخـــش خصوصـــی بـــا ارزش 335میلیـــارد ریـــال را در منطقـــه ویـــژه 

اقتصـــادی بندرامـــام خمینـــی)ره( افتتـــاح کـــرد.
بـــه گـــزارش بنـــدر و دریـــا بـــه نقـــل از خبرگـــزاري مهـــر؛ مراســـم  
ــه ارزش  ــي بـ ــش خصوصـ ــرمایه گذاري بخـ ــاي سـ ــرداري از پروژه هـ بهره بـ
ــادر و  ــازمان بنـ ــل سـ ــور مدیرعامـ ــا حضـ ــال بـ ــارد ریـ بیـــش از 335 میلیـ
ـــا  ـــارن ب ـــي)ره( و مق ـــام خمین ـــادي بندرام ـــژه اقتص ـــه وی ـــوردي در منطق دریان

دهـــه فجـــر، برگـــزار شـــد.
ایـــن پروژه هـــا کـــه در راســـتاي توســـعه خدمـــات و فعالیت هـــاي بنـــدري 
ـــان کاال احـــداث شـــده اســـت، ضمـــن  ـــه صاحب ـــات مناســـب ب ـــه خدم ـــراي ارائ ب
ـــون  ـــاالنه 3 میلی ـــزان س ـــه می ـــدر ب ـــواع کاال در بن ـــداري ان ـــوان نگه ـــش ت افزای

ـــد آورد. ـــم خواه ـــز فراه ـــر را نی ـــش از 150 نف ـــراي بی ـــغلي ب ـــه ش ـــن، زمین ت
 بهره بـــرداری از دو پـــروژه بـــزرگ ســـرمایه گذاری بخـــش خصوصـــی 
درقالـــب ســـاخت 4 بـــاب انبـــار مکانیـــزه بـــه ظرفیـــت اســـمي 180 هـــزار 
ـــط دو  ـــن توس ـــزار ت ـــت 80 ه ـــه ظرفی ـــوره ب ـــد منظ ـــار چن ـــاب انب ـــن و 2 ب ت
ـــارد  ـــه ارزش 335میلی ـــتر ب ـــرکت اهتمام گس ـــمال و ش ـــتر ش ـــرکت نیاکوگس ش
ــای  ــه ایـــن پروژه هـ ــه اســـت، از جملـ ــرمایه گذاری تحقـــق یافتـ ــال سـ ریـ

ــد. ــمار می آیـ ــه شـ ــزرگ بـ ــرمایه گذاری بـ سـ
محمـــد ســـعیدنژاد در مراســـم بهره بـــرداری از دو پـــروژه بخـــش خصوصـــی 
ـــوردی  ـــادر و دریان ـــازمان بن ـــه س ـــان این ک ـــا بی ـــال ب ـــارد ری ـــه ارزش 335 میلی ب
ـــر مشـــارکت و حضـــور چشـــمگیر بخـــش  ـــی خـــود را ب ـــرد اصل سیاســـت و رویک
خصوصـــی در همـــه زمینه هـــای خدمـــات دریایـــی و بنـــدری پایه گـــذاری 
ـــه  ـــل داردک ـــتا، تمای ـــن راس ـــادر در همی ـــازمان بن ـــت: »س ـــت، گف ـــرده اس ک

ســـرمایه گذاری در ایجـــاد زیرســـاخت ها و تأسیســـات زیربنایـــی بـــه ویـــژه 
ـــرد.« ـــش بب ـــی پی ـــش خصوص ـــا بخ ـــدری را ب ـــزات بن ـــازی تجهی در نوس

او بـــا بیـــان اینکـــه در شـــرایط کنونـــي بایـــد از همـــه ظرفیت هـــا و 
ــه  ــعه همـ ــور توسـ ــه منظـ ــي بـ ــي و دولتـ ــش خصوصـ ــیل هاي بخـ پتانسـ
ـــه  ـــه منطق ـــور از جمل ـــادر کش ـــد بن ـــت: »بای ـــت، گف ـــره گرف ـــور به ـــه کش جانب
ـــردن شـــرایط رســـیدن  ـــم ک ـــی)ره( را در فراه ـــام خمین ـــژه اقتصـــادی بندرام وی

بـــه توســـعه پایـــدار،  پیشـــرو معرفـــي کـــرد.«
ـــازمان  ـــرد س ـــل رویک ـــزود: »اص ـــوردی، اف ـــادر و دریان ـــازمان بن ـــل س مدیرعام
بنـــادر و دریانـــوردی در تعامـــل کارســـاز بـــا بخـــش خصوصـــی اســـت کـــه 
خوشـــبختانه در بنـــادر اســـتان خوزســـتان در دهـــه گذشـــته ایـــن رونـــد 
ـــارد  ـــزار میلی ـــش از 12 ه ـــذب بی ـــه ج ـــه منجرب ـــوده ک ـــمگیر ب ـــیار چش بس
ـــت  ـــن ظرفی ـــون ت ـــش از 30 میلی ـــش بی ـــرمایه گذاری و افزای ـــم س ـــال حج ری
ـــا مشـــارکت و ســـرمایه گذاری بخـــش خصوصـــی  شـــده اســـت  ـــداری کاال ب نگه
ــیار  ــاهد بهره بـــرداری از پروژه هـــای بسـ و در تـــداوم ایـــن راه بـــه زودی شـ
ـــرمایه در  ـــره وری س ـــش به ـــزوده و افزای ـــات ارزش اف ـــر خدم ـــی ب ـــزرگ مبتن ب

ـــود.« ـــم ب ـــدری خواهی ـــع  بن ـــن مجتم ای
ــل 44  ــت هاي اصـ ــراي سیاسـ ــتاي اجـ ــتان در راسـ ــتان خوزسـ ــادر اسـ بنـ
قانـــون اساســـي و دســـتیابي بـــه توســـعه پایـــدار بـــا مشـــارکت و همراهـــي 
ـــتاي  ـــي در راس ـــیار بزرگ ـــاي بس ـــته گام ه ـــون توانس ـــي، تاکن ـــش خصوص بخ
توســـعه بنـــادر و ایجـــاد تأسیســـات و امکانـــات بنـــدري بـــردارد. همچنیـــن 
در ســـال هاي اخیـــر بـــا رویکـــرد ورود بـــه بنـــادر نســـل ســـوم و چهـــارم، 
ســـرمایه گذاري در بخـــش  تولیـــد و خدمـــات ارزش افـــزوده نیـــز به طـــور 

ــت. ــه اسـ ــد یافتـ ــم گیري رشـ چشـ

سعیدنژاد: از مشارکت بخش خصوصي استقبال مي کنیم

افتتاح دو پروژه بزرگ در بندرامام خمیني )ره(

6  سال بیست و نهم  شماره 217   بهمن 1393



 

World maritime news: در حمله دزدان 

دریایي به یک کشتي یوناني یکي از خدمه کشتي 

کشته شد و 3 نفر دیگر گروگان گرفته شدند. فرد 

کشته شده یوناني و از 3 نفر گروکان، 2 نفر تبعه 

یونان و یک نفر پاکستاني بودند. این کشتي داراي 

23 خدمه بود.

بلومبرگ: شمار دکل های نفتی بیکار شده آمریکا به 

1358 واحد رسید.

World maritime news: حمله به کشتي هاي 

کوچک تانکر در جنوب شرق آسیا افزایش یافته 

است. این حمالت در سال 2014  بیست و یک 

فقره بود و در حالي که در سال 2013  دوازده فقره 

بوده است، در این حمالت 442 نفر گروگان گرفته 

شدند در حالي  که گروگان ها در سال 2013 سیصد و 

چهارنفر بود.

World maritime news: شاخص خشک 

بالتیک )BDI( به پایین ترین وضعیت خود در 30 

سال گذشته رسید.

 World maritime news: بندر روتردام با 

جابجایي بیش از 3 میلیون TEU کانتینر 20 فوتي 

اولین بندر اروپایي است که به این رکورد در سال 

2014 دست یافته است.

 World maritime new: یک دادگاه اسپانیایي 

6 دزد دریایي سومالي را به 16 سال زندان محکوم 

کرد. این گروه به یک کشتي اسپانیایي در اکتبر 

2012 حمله کرده بودند.

مدیـــراداره بنـــدر و دریانـــوردی لنگـــه از افزایـــش ســـه درصـــدی تخلیـــه و 
بارگیـــری در بندرلنگـــه خبـــر داد.

ـــوردی  ـــادر و دریان ـــی بن ـــط عموم ـــل از رواب ـــه نق ـــا ب ـــدر و دری ـــزارش بن ـــه گ ب
ـــرد  ـــی از عملک ـــه گزارش ـــن ارای ـــی زاده ضم ـــماعیل مک ـــزگان؛ اس ـــتان هرم اس
ـــر  ـــن خب ـــالم ای ـــا اع ـــه، ب ـــاری لنگ ـــدر تج ـــال 1393 بن ـــت س ـــه نخس 10ماه
ـــواع کاالی  ـــن ان ـــون، 732هـــزار و 629 ت ـــدای ســـال جـــاری تاکن گفـــت: »از ابت

ـــت.« ـــده اس ـــری ش ـــه و بارگی ـــدر تخلی ـــن بن ـــی در ای ـــی و غیرنفت نفت
ـــر داد  ـــه خب ـــی در بندرلنگ ـــای غیرنفت ـــادرات کااله ـــش ص ـــي زاده از افزای مک
ـــن  ـــق ای ـــال 93 از طری ـــه س ـــن کاال در10 ماه ـــزار و 472 ت ـــزود: »329 ه و اف
ـــال  ـــابه س ـــدت مش ـــه م ـــبت ب ـــه نس ـــد ک ـــادر ش ـــور ص ـــارج از کش ـــه خ ـــدر ب بن

ـــت.« ـــته اس ـــرفت داش ـــد پیش ـــته، 14 درص گذش
ـــدر تجـــاری  ـــه بن ـــی ب ـــن کاالی غیرنفت ـــن مـــدت، 165 هزارت ـــه او در ای ـــه گفت ب
ـــل  ـــال قب ـــابه س ـــدت مش ـــه م ـــبت ب ـــد نس ـــت درص ـــه هش ـــد ک ـــه وارد ش لنگ
ـــی،  ـــن خوراک ـــدم، روغ ـــکر، گن ـــج، ش ـــواری، برن ـــودروی س ـــش دارد: »خ کاه
ـــی  ـــده کاالهای ـــاف عم ـــه و الی ـــی، پارچ ـــواد معدن ـــار، م ـــوه و تره ب ـــویا، می س
اســـت کـــه از مبـــدأ یـــا بـــه مقصـــد امـــارات متحـــده عربـــی، کشـــورهای 

ـــت.« ـــده اس ـــت ش ـــا ترانزی ـــادر و ی ـــراق وارد، ص ـــه و ع ـــیانه میان آس

كاهش 4درصدي تخليه خودروهاي ترانزيتي

ـــن  ـــی در ای ـــای ترانزیت ـــه خودروه ـــدی تخلی ـــش چهاردرص ـــی زاده از کاه مک
ـــدت مشـــابه ســـال گذشـــته  ـــه م ـــدر طـــی 10 ماهـــه ســـال جـــاری نســـبت ب بن
ـــودرو  ـــتگاه خ ـــزار دس ـــون 70 ه ـــال تاکن ـــدای امس ـــزود: »از ابت ـــر داد و اف خب

ـــت.«  ـــده اس ـــه ش ـــدر تخلی ـــن بن در ای

مدیر اداره بندر و دریانوردي بندر لنگه خبر داد:

کاهش هشت درصدي
 واردات کاالهاي غیرنفتي
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بزرگترین بندر ایران میزبان 
شناور پیشرفته خط کشتیرانی 

MESSINA ایتالیا

ـــن  ـــر تری ـــی از معتب ـــالمی، یک ـــالب اس ـــر انق ـــارک فج ـــه مب ـــا ده ـــان ب همزم
ـــد.  ـــی آم ـــهید رجای ـــدر ش ـــه بن ـــا ب ـــتیرانی دنی ـــوط کش خط

ــادر و  ــرکل بنـ ــی” مدیـ ــم ایدنـ ــی ، “ابراهیـ ــط عمومـ ــزارش روابـ ــه گـ بـ
ــه گفـــت: کشـــتی جولـــی  ــزگان در ایـــن رابطـ ــتان هرمـ دریانـــوردی اسـ
ـــا  ـــینا ایتالی ـــتیرانی مس ـــط کش ـــه خ ـــق ب ـــو)JOLLY TITANIO(  متعل تیتانی
ـــن  ـــر روز چهارشـــنبه 15 بهم ـــش از ظه ـــر پی ـــزار TEU کانتین ـــت 3 ه ـــا ظرفی ب
ـــهید  ـــدر ش ـــماره27( بن ـــکله ش ـــماره 2 )اس ـــری ش ـــال کانتین ـــاه در ترمین م

رجایـــی پهلـــو گرفـــت. 
ـــپانیا،  ـــتلون اس ـــلونا، کس ـــادر بارس ـــور از بن ـــس از عب ـــتی پ ـــن کش ـــزود: ای او اف

ـــت. ـــده اس ـــی آم ـــهید رجای ـــدر ش ـــه بن ـــا ب ـــالرنو ایتالی ـــوا و س جن
ایدنـــی افـــزود: کشـــتی مذکـــور از جملـــه پیشـــرفته تریـــن کشـــتی هـــای 
ـــر  ـــول و 15 مت ـــر ط ـــت 280 مت ـــال 2014 اس ـــان در س ـــری رو- رو جه کانتین

آبخـــور دارد.
مدیـــر کل بنـــادر و دریانـــوردی اســـتان هرمـــزگان ادامـــه داد: در شـــرایط 
ـــدر  ـــتقیم وارد بن ـــورت مس ـــه ص ـــر ب ـــوط الین ـــق خط ـــا از طری ـــی، کااله فعل
شـــهید رجایـــی می شـــود، در حالـــی کـــه پیـــش از ایـــن کاالهـــا نخســـت 
ـــه  ـــر ب ـــتی دیگ ـــک کش ـــا ی ـــا ب ـــل و از آنج ـــر منتق ـــورهای دیگ ـــادر کش ـــه بن ب

ــد. ــل می شـ ــران حمـ ایـ
ایدنـــی اظهـــار داشـــت: ایـــن تبـــادل مســـتقیم محموله هـــا بیـــن 40 تـــا 
ـــن  ـــت ای ـــام شـــده کاال را کاهـــش داده و فعالی ـــه تم ـــن هزین ـــر ت 100 دالر در ه
ـــت و  ـــادرات، واردات، ترانزی ـــات ص ـــعه عملی ـــه توس ـــتیرانی، زمین ـــوط کش خط

ـــد. ـــی نمای ـــم م ـــیپ را فراه ترانش
ـــا بازگشـــت  ـــتیرانی و ی ـــوط کش ـــذار در جـــذب خط ـــل اثرگ ـــن عام ـــم تری او مه

ـــتیرانی دانســـت. ـــوط کش ـــه خط ـــوب ب ـــی مطل ـــات ده ـــا را خدم آنه
شـــایان ذکـــر اســـت، بـــا از ســـرگیری تـــردد مســـتقیم خطـــوط معتبـــر 
ـــا  ـــه کااله ـــتیابی ب ـــه دس ـــی فاصل ـــهید رجای ـــدر ش ـــان در بن ـــتیرانی جه کش
ـــاه  ـــادی در کوت ـــا حـــدود زی ـــر ت ـــن ام ـــه و ای ـــزان هفـــت روز کاهـــش یافت ـــه می ب
ـــران  ـــی ای ـــن الملل ـــارت بی ـــازار تج ـــا در ب ـــطه ها و دالل ه ـــت واس ـــردن دس ک

ـــت. ـــده اس ـــع ش ـــر واق موث
ــا  ــهید رجایـــی بـ ــدر شـ ــادی بنـ ــژه اقتصـ ــه ویـ ــود، منطقـ ــادآور می شـ یـ
برخـــوداری از 18 دســـتگاه گنتـــری کرین)جرثقیـــل غـــول پیکـــر جهـــت 
تخلیـــه و بارگیـــری کانتنیـــری( و 40 پســـت اســـکله، بزرگ تریـــن بنـــدر 

کانتینـــری ایـــران اســـت.

تولید 3 تن خاویار پرورشی در 
سال جاری 

حسینعلی عبدالحی، معاون آبزی پروری سازمان شیالت ایران در گفتگو با خبرنگار مانا از 
فعالیت 42 مرکز پرورش ماهیان خاویاری در سطح کشور خبرداد و گفت: پروش ماهیان 

خاویاری در کشور به سرعت در حال رشد است.
او با اشاره به حمایت جدی سازمان شیالت ایران از پرورش دهندگان ماهیان خاویاری 
گفت: سال گذشته حدود 70 درصد از الرو مورد نیاز پرورش دهندگان توسط سازمان 

شیالت ایران تامین شد.
معاون آبزی پروری سازمان شیالت ایران، یکی از مهم ترین مشکالت پیش روی پرورش 

ماهیان خاویاری را در حال حاضر کمبود الرو عنوان کرد.
به گفته او، به منظور رفع این مشــکل با مشــارکت بخــش خصوصی در مراکز 
 تکثیر، اقدام به تکثیر مولدیــن گونه های مختلف ماهیان خاویــاری کرده ایم.

این مقام مسئول در سازمان شیالت ایران تاکید کرد: هم اکنون صادرات گوشت 
ماهیان خاویاری و خاویار، بخش خوبی در میان صادرات ســایر آبزیان کشور به 

خود اختصاص داده است.
او در ادامه سخنان خود خاطرنشان کرد: سال گذشته هزار و 200 کیلوگرم خاویار پرورشی 

به سراسر دنیا صادر شد.
عبدالحی از افزایش میزان تولید ماهیان خاویاری در سال جاری با همکاری مشترک بخش 

خصوصی و سازمان شیالت ایران خبر داد.
معاون آبزی پروری سازمان شیالت ایران اظهار داشت: بر اساس برنامه ریزی های صورت 

گرفته، امسال حداقل 3 تن خاویار پرورشی تولید و صادر خواهد شد.
به گفته این مقام مسئول در سازمان شیالت ایران، بیشترین میزان صادرات خاویار به 

کشورهای اروپایی و امارات صورت می گیرد.
او همچنین به صادرات گوشت انواع ماهیان خاویاری اشاره کرد و گفت: سال گذشته 750 
تن گوشت ماهیان خاویای تولید و صادر شد که این رقم امسال به باالی هزار تن خواهد 
رسید. او یادآور شد: بر اساس برنامه ریزی انجام در طرح پرورش ماهیان خاویاری در برنامه 
ششم توسعه باید تولید گوشت ماهیان خاویاری به مقدار ساالنه 10 هزار تن و خاویار آن 

به 100 تن برسد.
عبدالحی با بیان اینکه پرورش ماهیان خاویاری تحت پوشش سایتس)کنوانسیون تجارت 
بین المللي گونه هاي گیاهي و جانوري وحشي در معرض خطر انقراض( صورت می گیرد، 
گفت: سایتس جهت کمک به حفاظت ذخایرماهیان خاویاری دریای خزر از ایران 

درخواست کمک کرده است.
معاون آبزی پروری سازمان شیالت ایران تاکید کرد: با توجه به اینکه هم اکنون صید ماهیان 
خاویاری به دلیل کاهش شدید ذخایر آن در دریای خزر بسیار محدود شده است، لذا در 
راستای جبران عدم صادرات خاویار دریای خزر، سازمان شیالت ایران با همکاری بخش 
خصوصی اقدام جدی در راستای تولید خاویار پرورشی کرده است که امیدواریم همانطور 

که گفته شد تا پایان برنامه ششم توسعه به تولید ساالنه 100 تن خاویار برسیم. 
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 World maritime news: کشتني مسافربري 

VIKING –STAR  که گنجایش حمل 930 

مسافر را دارد، آخرین تست دریایي خود را در 

آب هاي AEGEAN در اواسط دسامبر گذشته 

انجام داد.

World maritime news: گروه خطوط منظم 

  LINER –GIANT-CMA-CGM کشتیراني

وhamburg-sud  به یک توافق براي همکاري 

دست یافتند، این توافق در حالي  صورت گرفت که 

قراداد قبلي به پایان خود نزدیک شده است.

World maritime news: نیروي دریایي 

شیلي 89 مسافر و 31 خدمه کشتي به گل نشسته  

skorpio را نجات داد. این افراد براي یک تور 

تفریحي با این کشتي سفر مي کردند، همه 120 

سرنشین و خدمه سالم هستند. 

سازمان حمل ونقل و محیط زیست: جامعه اروپا با 

به کارگیري یک سیستم مکانیزه پیشرفته که توسط 

پارلمان اروپا  نیز تایید شده است، مصرف سوخت 

کشتي ها را کنترل میکند. این حرکت در راستاي 

کنترل تولید گاز co2 انجام شده است.

PORT   FINANCE   INTERNATIONAL :

دولت عمان تالش براي ایجاد اولین بندر 

خشک را آغاز کرده است. این بندر که قرار 

 SOUTH  است در جنوب منطقه لجستیکي

ALBATHIA)SABLA( تاسیس شود به 

عنوان اولین دروازه لجستیکي به خلیج فارس و 

منطقه خاورمیانه عمل مي کند.

مرکز اطالعات علمی جهاد دانشگاهی و ســازمان بنادر و دریانوردی تفاهم نامه 
همکاری امضا کردند.

به گزارش بندر و دریا به نقل از ایسنا؛ در این تفاهم نامه که به امضای احمد قاضی 
زاهدی رئیس مرکز اطالعات علمی و دکتر هادی حق شناس معاون سابق توسعه 
مدیریت و منابع ســازمان بنادر و دریانوردی رســیده اســت، طرفین در زمینه 

همکاری های پژوهشی و مستندسازی اسناد علمی به توافق رسیدند.
براساس این تفاهم نامه، سازمان بنادر و دریانوردی به عنوان تنها مرجع حاکمیتی 
کشور در زمینه امور بندری، دریایی و کشــتیرانی بازرگانی با هدف ایفای نقش 
مرجعیت دانش خود و در راستای تحقق راهبردهای کالن نقشه جامع علمی کشور 
برپایه »حمایت از توسعه شــبکه های تحقیقاتی و تسهیل انتقال و انتشار دانش 
و ساماندهی علمی« از طریق استانداردســازی و اصالح فرایندهای تولید، ثبت، 
داوری و ســنجش و ایجاد بانک های اطالعاتی یکپارچه برای نشریات، اختراعات 
و اکتشافات پژوهشگران اقدام به نمایه سازی این اسناد در پایگاه اطالعات علمی 

جهاد دانشگاهی کرده است.
در نخستین گام از این تفاهم نامه دو ماهنامه »بندر و دریا« و »خبرنامه اداره کل 
مرکز بررسی ها و مطالعات راهبردی« در بانک نشریات فارسی و مجموعه مقاالت 
»کنفرانس بین المللی سواحل، بنادر و سازه های دریایی« در بانک مجامع علمی 
تارگاه SID نمایه شده اند؛ همچنین تا پایان امسال طرح های پژوهشی این سازمان 

نیز در بانک طرح های پژوهشی SID نمایه خواهد شد.
پایگاه اطالعات علمی جهاد دانشگاهی به عنوان پر بازدیدترین پایگاه تامین کننده 
منابع اطالعات علمی در کشور مورد توجه و استقبال طیف وسیعی از پژوهشگران 
و محققان قرار گرفته و به عنوان یک منبع عظیم و ارزشمند علمی خدمات خود 
را در سه بانک نشریات فارسی، مجامع علمی و طرحهای پژوهشی به کاربران ارائه 
می دهد. این پایگاه در جدیدترین اقدام خود، امکان نمایه ســازی منابع علمی و 
تحقیقاتی و معرفی دستاوردهای پژوهشی کلیه پژوهشکده ها، مراکز و سازمان های 
علمی تحقیقاتی و آموزش عالی را در تارگاه SID و در قالب یک بسته ویژه فراهم 

کرده است.
ماهنامه بندر و دریا نیز به عنوان یکي از نخستین نشریات تخصصي کشور در حوزه 
بنادر، دریانوردي و کشتیراني شناخته مي شود که بیشتر از نیم قرن سابقه انتشار 

دارد و تاکنون 216 شماره از آن به چاپ رسیده است. 

امضای تفاهم نامه همکاری 
مرکز اطالعات علمی و سازمان بنادر و دریانوردی

بندر و دریا 
در بانک نشریات فارسي نمایه شد
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معــاون ســابق دریایــي ســازمان بنــادر و دریانــوردي از آماده ســازی 5800 صندلــی 
شــناور بــرای جابه  جایــی مســافران نــوروزی و برنامــه  افزایــش 10درصدی ســفر در 
این ایــام خبــر داد و گفــت: »مســافران فقــط از بنــادر و شــناورهای زیر نظر ســازمان 

بــرای ســفر دریایــی اســتفاده کنند.«
بــه گــزارش بنــدر و دریــا بــه نقــل از خبرگــزاري فــارس؛ ســیدعلی اســتیری درباره 
ــوروز،  ــام ن ــرای ای ــر عملکــرد شــناو ر های مســافری و  آماده ســازی آنهــا ب نظــارت ب
گفــت: »یکــی از اقداماتــی که ســازمان بنــادر و دریانــوردی در بخــش دریایــی انجام 
می دهــد، ســاماندهی ســفرهای دریایــی اســت.  ســفرهای دریایــی در ایــام دهه فجر 
و به  ویــژه نــوروز  افزایــش به ســزایی می یابــد، در ایــن راســتا تدابیــر خاصی بــرای این 
ایــام درنظــر گرفته ایــم، البتــه کمیتــه ســفرهای دریایــی بــه طــور دائــم شــناورها را 
کنتــرل می کنــد و افســران کنتــرل و بازرســی ایــن نظارت هــا را انجــام  می دهنــد.«

ــرای  ــوردی گفــت: »آمادگــی الزم ب ــادر و دریان ــی ســازمان بن معــاون ســابق دریای
جابه جایــی مســافران نــوروزی توســط شــناورها وجــود دارد و همان گونــه کــه در 2 
ســال گذشــته هیــچ ســانحه دریایــی رخ نــداد، تــالش می شــود در نــوروز پیــش رو 

نیــز هیــچ حادثــه ای رخ ندهــد.«

60 درصد سفرهاي دریایي کشور تنها در بازه زماني 20 روز
اســتیري بــا بیــان ایــن مطلــب کــه حــدود 60درصــد ســفرهای دریایــی در نــوروز 
ــا  ــفند ت ــوروزی از 25 اس ــرح ن ــام ط ــفرها در ای ــن س ــت: »ای ــود، گف ــام مي ش انج
15 فروردیــن ســال بعــد انجــام می شــود و همیــن موجــب تراکــم ســفر ها اســت. 
ــا و  ــکله ها، پایانه ه ــردد، اس ــیرهای ت ــرل مس ــرای کنت ــزی الزم ب ــه برنامه ری البت
ترمینال هــای مســافری بــرای ایــام نــوروز انجــام شــده و یــا در حــال انجــام اســت.«

ــه ســفر های  ــزود: » کمیت ــوردي، اف ــادر و دریان ــي ســازمان بن ــاون ســابق دریای مع
ــی از نیمــه دوم هــر ســال فعــال می شــود و در ســه بخــش »تأمیــن ایمنــی  دریای
آبــراه«، »تأمیــن ایمنــی شــناور« و »تأمیــن ایمنــی بنــدر« بررســی ها را انجــام داده 

ــد.« ــاز می کن ــود را آغ ــی خ ــای اجرای و فعالیت ه
بــه گفتــه او »نظارت هــای مســتمر و ممیــزی اماکــن و بنــادر«، »بازرســی شــناورها 
قبــل از شــروع ســفرهای نــوروزی« و »ایجــاد تمهیــدات الزم بــه منظــور افزایــش 
ــه در راســتای آماده ســازی  ــن کمیت ظرفیــت مســافری« از فعالیت هــای عمــده ای
بــرای جابه جایــی ایمــن و مطلــوب مســافران دریایــی بــه خصــوص در بنــادر جنوب 

و در ایــام نــوروز اســت.

ــا تأکیــد بــر این کــه ســازمان بنــادر بــه عنــوان مرجــع دریایــی کشــور  اســتیری ب
مســئولیت حفــظ جــان افــراد در دریــا و ایمنــی تــردد شــناور ها را طبــق مقــررات 
ملــی و بین المللــی برعهــده دارد، افــزود: »از ابتــدای مهرمــاه بازرســی های متمرکــز 
از شــناورهای مســافری انجــام شــده اســت تــا اشــکاالت فنــی آنهــا رفــع شــده و در 
ایام نــوروز بــدون هیــچ نقصی تــردد کننــد، ضمــن آن کــه کنتــرل ایمنی شــناورها 

در حــال انجــام اســت.«
ــچ  ــه هی ــن ک ــد برای ــا تأکی ــوردی ب ــادر و دریان ــی ســازمان بن ــاون ســابق دریای مع
شــناوری بــدون تأییدیــه ایمنــی نمی توانــد تــردد کنــد، گفــت: »اقدامــات امــروز در 
راســتای آماده ســازی هرچــه بیشــتر شــناورها بــرای حجــم تردد هــای ســنگین در 
ایــام نــوروز اســت. تعــداد صندلــی شــناورها حــدود 5 هــزار و 400 صندلی اســت که 

3 فرونــد شــناور جدیــد نیــز بــه زودی وارد نــاوگان خواهــد شــد.«
بــه گفتــه اســتیري این ســه فرونــد شــناور حــدود 250 تــا 300 صندلــی به نــاوگان 
موجــود اضافه  خواهــد کــرد. او همچنین دربــاره   اختصــاص شــناورهای جایگزین در 
ایــام پیــک همچــون نــوروز توضیــح داد: »بازرســی های دقیــق شــناورها به صــورت 
کامــل انجــام می شــود، تــا در ایــام نــوروز شــناورها مشــکل فنــی نداشــته باشــند، 
در اوج ســفر نظیــر نــوروز،  شــناورهای مســافری پشــت ســرهم )نظیــر اتوبوس های 
تنــدرو BRT تهــران(  در نوبــت هســتند، اگــر شــناوری هنــگام مســافرگیری یــا قبل 
از آن متوجــه مشــکل فنــی شــود، بــه ســرعت شــناور بعــدی جایگزیــن می شــود.«

مسیر مسافري ترکمن-آشوراده تنها خط دریایي مسافرتي شمال است
معــاون ســابق دریایــي ســازمان بنــادر و دریاتــوردي بــا بیــان ایــن مطلــب کــه 90 
درصــد ســفرهای دریایــی کل کشــور از اســتان هرمــزگان انجــام مي شــود، گفــت: 
»مســیرهای دریایــی بندرعبــاس-  قشــم، بندرعبــاس-  هرمــز، هرمــز-  قشــم، پــل-
 الفــت و »بنــادر چــارک، بنــدر لنگــه و بنــدر آفتــاب بــه ســمت کیــش« و بالعکــس 
از مســیرهایی اســت کــه 90 درصــد ســفرهای دریایــی کل کشــور در آنهــا انجــام 
ــر خوزســتان و بوشــهر، ســفرهای  ــز نظی ــه در اســتان های دیگــر نی می شــود. البت

دریایــی فعــال اســت  امــا بــه انــدازه اســتان هرمــزگان نیســت.
ــه گفتــه او مســیر مســافری بندرترکمــن- جزیــره آشــوراده تنهــا خــط دریایــی  ب
مســافری شــمال کشــور اســت و غیــر از مســیر مســافری بندرترکمــن بــه جزیــره 
آشــوراده، دیگــر مســیر مســافری در بنــادر شــمالی کشــور نداریــم و بقیــه مســیرها 

گردشــگری اســت.

 آماده سازی 5800 صندلی برای مسافران دریایی
 در   نوروز 1394
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مانا: کشتي سازي ژاپني Imabari از گرفتن 

سفارش ساخت کانتینربرهاي 20 هزار TEU و 

احداث حوضچه هاي خشک جدید به منظور ساخت 

این کشتي ها خبر دارد.

مانا: بانک مرکزی چین که هفتمین بانک بزرگ 

دنیا در تامین مالي کشتي به شمار میرود، به منظور 

تقویت توان کشتي سازي با سازمان حمل و نقل 

این کشور توافقنامه همکاری استراتژیک جهانی 

به ارزش 14.4 میلیارد دالر آمریکا امضاء کرد. این 

توافقنامه شامل اعطای وام و تسهیالت اعتباری به 

سازمان حمل و نقل چین از سوی بانک مرکزی این 

کشوراست.

مانا: شرکت کشتي سازي هیونداي کره جنوبي از 

میزان سفارشات به ارزش 19.8 میلیارد دالر در 

سال 2014 خبر داد که کاهش چشم گیري را نسبت 

به مبلغ 27.4 میلیارد دالر در سال 2013 نشان 

مي دهد.

روابط عمومي بندر امیرآباد: با ورود یک فروند 

کشتی ترانزیتی به بندر امیر آباد و تخلیه آن در 

واگن های حمل ریلی، برای نخستین بار ترانزیت 

ریلی سوخت در بندر امیرآباد صورت گرفت. این 

محموله شامل 5200 تن مازوت است که از کشور 

ترکمنستان به بندر امیرآباد وارد شد.

مانا: امسال در مجموع 108میلیون دالر 

سرمایه گذاری خارجی در بخش های صنعت، تجارت 

و نفت منطقه آزاد اروند انجام شده است که در 

مقایسه با سال گذشته از رشد 14 برابري برخوردار 

است.

 پایانــه شــناوری صادراتــی خلیــج فــارس کــه ظرفیــت ذخیــره و صــادرات دو 
ــورد بهــره  ــه طــور رســمی م ــون و 207 هــزار بشــکه نفــت را داراســت ب میلی

ــت. ــرار گرف ــرداری ق ب
ــاع و 21  ــر ارتف ــرض و 33 مت ــر ع ــول، 60 مت ــر ط ــه دارای 337 مت ــن پایان ای
مخــزن ذخیــره ســازی اســت کــه ظرفیــت دریافــت روزانــه 200 هــزار بشــکه 

ــوروز را داراســت. ــن ســروش و ن ــدی میادی نفــت ســنگین تولی
بــا توجــه بــه ضــرورت ذخیــره ســازی نفــت خــام ســنگین میادیــن ســروش و 
نــوروز و لــزوم جایگزینــی پایانــه شــناور صادراتــی ســورنا کــه بیش از 13 ســال 
فعالیــت کــرده بــود، طــرح ســاخت پایانــه شــناور جدیــد توســط شــرکت نفت 

فــالت قــاره در دســتور کار قــرار گرفــت.
ــره  ــا شــرکت سامســونگ ک ــی ب ــه شــناور صادرات ــن پایان ــرارداد ســاخت ای ق
جنوبــی در ســال 2008 امضــا شــد و عملیــات ســاخت آن در نهایــت در ســال 

ــام رســید. ــه اتم 2011 ب
رییــس پایانــه شــناور صادراتــی خلیــج فــارس در جمــع خبرنــگاران با تشــریح 
ــی خلیــج  ــه شــناور صادرات ــه شــناور، اظهــار داشــت: پایان ــن پایان عملکــرد ای
فــارس ظرفیــت دریافــت روزانــه 200 هــزار بشــکه نفــت خــام و صــادرات یــک 

میلیــون بشــکه در روز را داراســت.
محمــد رنجبــر خاطرنشــان کــرد: دریافــت، ذخیــره ســازی و صــادرات نفــت 

خــام در محــل تولیــد باعــث کاهــش هزینــه هــا مــی شــود.
ــت  ــودن ظرفی ــا دارا ب ــارس ب ــج ف ــی خلی ــناور صادرات ــه ش ــه او: پایان ــه گفت ب
صــادرات روزانــه یــک میلیــون بشــکه نفــت خــام قــادر اســت یــک ســوم نفــت 

ــران را صــادر کنــد. ــی ای خــام صادرات
رنجبــر در خصــوص تکلیــف پایانــه شــناور صادراتی ســورنا کــه پیــش از این در 
میادیــن نفتــی ســروش و نــوروز فعالیــت مــی کــرد، افــزود: تــا تعییــن تکلیــف 
نهایــی ایــن پایانــه شــناور بــه عنــوان پشــتیبان پایانــه شــناور خلیج فــارس در 

ایــن محــل باقــی مــی مانــد.
ــه شــناور صادراتــی خلیــج فــارس ادامــه داد: البتــه مــی تــوان از  رییــس پایان
ســورنا بــرای ذخیــره ســازی و صــادرات نفــت خــام میــدان اســفندیار و یــا بــه 
عنــوان گزینــه ای بــرای بهــره بــرداری از الیــه نفتــی پــارس جنوبــی اســتفاده 

ــرد. ک
رنجبــر اضافــه کــرد: راهبــری و فعالیت هــای عملیاتــی پایانــه شــناور صادراتی 
خلیــج فــارس در حــال حاضــر بــه طــور کامــل توســط نیروهــای ایرانــی انجــام 

مــی شــود.
ــوروز در حــال حاضــر  ــن ســروش و ن ــه میادی ــد روزان ــه تولی ــان این ک ــا بی او ب
75 هــزار بشــکه اســت، گفــت: کشــورهای ژاپــن، چیــن و هنــد از بــزرگ تریــن 

خریــداران نفــت ایــن میادیــن هســتند.

با ظرفیت دو میلیون و دویست هزار بشکه

بهره برداری از بزرگترین پایانه شناور
 صادراتی نفت جهان در ایران
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بند و دریا به نقل از World Maritime News Staff: دزدان دریایي در روز یکشنبه، 
هشتم فوریه 2015 )نوزدهم بهمن( نفتکش کویتي را در خلیج عدن نشانه گرفتند اما 

نفتکش کویتي موفق به دفع حمله دزدان دریایي شد.
به گزارش World Maritime News Staff: این تانکر در راه بندر ترمینال جیبوتی بود 
که چهار قایق از دزدان دریایی به کشتي نزدیک شدند و تالش کردند به این کشتي 

سوار شوند. 
براساس گزارش خبرگزاری کویت )کونا( شیخ طالل آل خالد آل احمد الصباح، 
مدیراجرایی شرکت نفتکش کویتي اعالم کرد که این نفتکش با کشتي همراه بوده است.
این خبرگزاري افزود: »حمله دزدان دریایی، با کمک یک تیم امنیتی تخصصی در عرشه 

)که نیروي دریایي هند به آنها ملحق شده بودند( دفع شد.
هیچ گزارشي مبني بر خسارت به نفتکش و یا خدمه وجود ندارد. این کشتی سفر خود 

را از سرگرفته است.

نفتکش کویتي
 حمله ي دزدان دریایي  را دفع کرد

بندرابوظبي  نشانه هایي از رشد دو رقمي داشته است

سال 2014 شلوغ ترین سال 
براي پایانه هاي ابوظبي

ـــه  ـــبت ب ـــتري نس ـــل بیش ـــل و نق ـــان حم ـــته میزب ـــال گذش ـــي در س بندرابوظب
ـــر  ـــداد کانتین ـــاس تع ـــه براس ـــه طوري ک ـــت، ب ـــوده اس ـــته ب ـــال هاي گذش س
ـــام  ـــه در تم ـــي و فل ـــه عموم ـــم محمول ـــه و حج ـــدر خلیف ـــه  در بن ـــه کار رفت ب
ـــب  ـــه ترتی ـــادالت ب ـــن مب ـــه ای ـــت ک ـــوان گف ـــي مي ت ـــال ابوظب ـــادر ترمین بن
ـــت. ـــته اس ـــش داش ـــال 2013 افزای ـــا س ـــه ب ـــد در مقایس ـــد و 37درص 26درص
ایـــن ترمینـــال کانتینـــري توســـط پایانه هـــای ابوظبـــی مدیریـــت و اداره 
ـــرده  ـــل ک ـــال حم ـــک س ـــون TEUs را در ی ـــک میلی ـــش از ی ـــه بی ـــود ک مي ش
ـــم  ـــن رق ـــد. ای ـــه TEU 1,137,679 مي رس ـــري ب ـــداد کل کانتین ـــت: »تع اس

ـــت.« ـــارات اس ـــراي ام ـــازه اي ب ـــورد ت رک
براســـاس ایـــن گـــزارش مقـــدار فلـــه و محمولـــه عمومـــی  حمـــل شـــده 

ــت. ــوده اسـ ــزار و FT( 584( بـ ــون و 821 هـ 12میلیـ
مارتیـــن ون دلینـــده، مدیرعامـــل شـــرکت ADT بـــا اعـــالم ایـــن مطلـــب، 
گفـــت: »ســـال 2014 تاکنـــون شـــلوغ ترین ســـال بـــرای پایانه هـــای 
ـــال  ـــن س ـــت و پنجمی ـــوده اس ـــه ب ـــري بندرخلیف ـــال کانتین ـــی در ترمین ابوظب
متوالـــي کـــه  بیـــش از 20 درصـــد افزایـــش داشـــته اســـت. مـــا بـــه طـــور 
ـــد  ـــه 52 مقص ـــه را ب ـــري بندرخلیف ـــال کانتین ـــبکه  ترمین ـــزي ش موفقیت آمی
ـــتیک و  ـــه لجس ـــا جامع ـــي ب ـــط محکم ـــم و رواب ـــش داده ای ـــی افزای بین الملل
ـــل  ـــان تبدی ـــاب خودش ـــه ه ـــه را ب ـــه بندرخلیف ـــم ک ـــرار کردی ـــل برق حمل ونق

کرده انـــد.«
ـــد.  ـــدازي کن ـــر دارد دروازه ي Magta را راه ان ـــي در نظ ـــال ابوظب ـــال ترمین امس
ـــال  ـــاي س ـــه در انته ـــت ک ـــدي اس ـــدري جدی ـــتم بن ـــان سیس ـــن دروازه هم ای
ـــارت واردات  ـــه در تج ـــاني ک ـــام کس ـــد. دروازه ي Magta، تم ـــالم ش 2014 اع
و صـــادرات از طریـــق بندرابوظبـــي دخیـــل هســـتند را  بـــه هـــم ارتبـــاط 

خواهـــد داد.

اتصال بندر گوادا به زینگ جینگ
بـــا شـــروع اجـــرای پروژه هـــای جدیـــد در راهگـــذر )کریـــدور( اقتصـــادی 
پاکســـتان – چیـــن، فراینـــد ســـاخت گـــوادار تســـریع بیشـــتری خواهـــد 

یافـــت.
ـــرای  ـــدف از اج ـــر داد: ه ـــال خب ـــان اقب ـــل از احس ـــه نق ـــون ب ـــپرس تریبی اکس
ایـــن راهگـــذر )کریـــدور( اقتصـــادی، اتصـــال بنـــدر گـــوادار Gwadar بـــه 
ــاده ای  ــراه جـ زینگ جینـــگ چیـــن از طریـــق لوله گـــذاری و احـــداث بزرگـ
و راه آهـــن اســـت. تاکنـــون پاکســـتانی ها پیشـــنهاد مدونـــی را در خصـــوص 
نحـــوه ســـرمایه گذاری در ایـــن پـــروژه بـــه دولـــت چیـــن ارائـــه کرده انـــد. 
ـــه گفتـــه اقبـــال: ایـــن راهگـــذر کـــه همـــه خـــاک کشـــور پاکســـتان را پوشـــش  ب
ــول آن  ــود و در طـ ــم می شـ ــمال ختـ ــه شـ ــاز  و بـ ــوب آغـ ــد از جنـ می دهـ
ـــوزش  ـــت، آم ـــی، بهداش ـــور زیربنای ـــرژی، ام ـــای ان ـــروژه در بخش ه ـــن پ چندی

ـــت. ـــال اجراس ـــاک در ح ـــامیدنی پ ـــد آب آش و تولی
ـــه  ـــری آن در منطق ـــروژه، قرارگی ـــن پ ـــرای ای ـــی اج ـــای اصل ـــی از انگیزه ه یک
جغرافیایـــی منحصـــر به فـــرد اســـت. بـــا اجـــرای ایـــن پـــروژه و احـــداث 
ــز از  ــتان نیـ ــارج پاکسـ ــل و خـ ــادر داخـ ــایر بنـ ــی، سـ ــای زیربنایـ پروژه هـ

ــد. مواهـــب آن بهره منـــد خواهنـــد شـ
ایـــن پـــروژه در دو مرحلـــه اجـــرا می شـــود: در مرحلـــه نخســـت، مســـیر 
ـــیر  ـــه مس ـــاده ای ب ـــبکه ج ـــن ش ـــداث چندی ـــق اح ـــاور از طری ـــه پیش ـــور ب اله

الهـــور بـــه کراچـــی متصـــل می شـــود. 
ـــی  ـــای مواصالت ـــال راه ه ـــامل اتص ـــه ش ـــذر ک ـــن راهگ ـــداث ای ـــه دوم اح مرحل
ـــا تســـریع  ـــان ب ـــوادار، بلوچســـتان و خیبر-پاختونخـــوا می شـــود همزم ـــان گ می
ـــد  ـــاز خواه ـــک(، آغ ـــا )ترافی ـــم تردده ـــش حج ـــز افزای ـــرا و نی ـــد اج در فراین

شـــد.

12  سال بیست و نهم  شماره 217   بهمن 1393



روابط عمومي سازمان  بنادر و دریانوردي: یک هیأت 

سرمایه گذار روسی عالقمند به سرمایه گذاری در 

زمینه احداث پایانه غالت، ضمن بازدید از منطقه 

ویژه اقتصادی بندری امام خمینی)ره(، آمادگی 

خود را برای بهره گیری از موقعیت ممتاز این 

مجتمع بندری در زمینه ترانزیت غالت با احداث 

اسکله و سیلوهای نگهداری غالت و کارخانه های 

فرآورده های غالت به ارزش بیش از 100 میلیون دالر 

ابراز داشتند.

روابط عمومي سازمان  بنادر و دریانوردي: برای 

اولین بار در سالروز ورود مبارک حضرت امام 

خمینی )ره(، رژه دریایی در بندرانزلی انجام شد.

روابط عمومي سازمان  بنادر و دریانوردي: نخستین 

نشست تخصصی بازنگری فرآیند و ضوابط جذب 

سرمایه گذاری در راستای اجرای اصل 44 قانون 

اساسی و سیاست های دولت تدبیر و امید مبنی 

بر تمرکز زدایی و تسریع و تسهیل در جذب 

سرمایه گذاران داخلی و خارجی برگزار شد.

روابط عمومي سازمان  بنادر و دریانوردي: برای 

اولین بار در کشور، نسخه اندروید مجموعه »قوانین 

و دستورالعمل های مدیریت و مهندسی سواحل 

کشور« در سایت بازار منتشر شد.

روابط عمومي سازمان  بنادر و دریانوردي: به گفته 

جهاندیده، مطالعات جذب اپراتور بندر شهیدرجایی 

توسط شرکت های مشاور خارجی و داخلی در حال 

انجام است و سازمان بنادر و دریانوردي در صدد 

است بهار سال آینده واگذاری ترمینال 1 و ترمینال 

2 بندر شهیدرجایی را به انجام برساند.

افزایش 10 درصدی سوانح دریایی 
در سال 2014

یـــک منبـــع اطالعاتـــی مربـــوط بـــه وضعیـــت تجـــارت – موســـوم بـــه آی. 
اچ. اس )IHS(- اعـــالم کـــرد مســـاله ایمنـــی کشـــتی ها بـــه یـــک مســـاله 
ـــد،  ـــدا کن ـــداوم پی ـــی ت ـــت فعل ـــد شـــد و چنانچـــه وضعی ـــل خواه اساســـی تبدی

ـــود.  ـــد ب ـــی خواه ـــوانح دریای ـــم س ـــش حج ـــاهد افزای ـــال 2015 ش س
میـــزان ســـوانح دریایـــی در ســـال 2014 بالـــغ بـــر 1,639 ســـانحه اعـــالم 
ـــزان  ـــه می ـــال 2013 ک ـــه س ـــبت ب ـــدی را نس ـــش ده درص ـــک افزای ـــه ی ـــد ک ش

ســـوانح آن 1,489 مـــورد اعـــالم شـــده بـــود نشـــان می دهـــد. 
جزئیـــات اعـــالم شـــده در خصـــوص مســـائل دریایـــی و بازرگانـــی نشـــان 
می دهـــد میـــزان افزایـــش ســـوانح دریایـــی در ســـال 2014 )نســـبت بـــه 
ســـال 2013( شـــامل ســـوانح ناشـــی از اشـــکال در بدنـــه و سیســـتم های 
ـــه  ـــاس بدن ـــی از تم ـــوانح ناش ـــز س ـــره و نی ـــع و صخ ـــا موان ـــورد ب ـــتی، برخ کش

ــود.  ــه می شـ ــا بدنـ بـ
باالرفتـــن میـــزان ســـوانح کشـــتیرانی باعـــث افزایـــش میـــان مطالعـــات و 
ـــد  ـــر 23 درص ـــغ ب ـــدی بال ـــاالنه رش ـــده و س ـــش گردی ـــن بخ ـــات در ای تحقیق
ـــردد ســـواحل  ـــای پرت ـــه آب ه ـــوط ب ـــز داشـــته اســـت. بیشـــترین ســـوانح مرب نی

جنوبـــی کشـــور چیـــن می شـــود. 
در ســـال 2014 وقـــوع چندیـــن مـــورد ســـوانح دریایـــی در صـــدر اخبـــار 
رســـانه ها قـــرار گرفـــت کـــه از جملـــه مهم تریـــن آن هـــا مـــی تـــوان بـــه 
ـــد  ـــاک لوی ـــک و هاپ ـــتیرانی مرس ـــوط کش ـــد خط ـــک فرون ـــورد ی ـــانحه برخ س

ـــرد.  ـــاره ک ـــوئز اش ـــج س در خلی
ـــز آی. اچ. اس  ـــی« مرک ـــی و بازرگان ـــش »دریای ـــد در بخ ـــر ارش ـــک تحلیلگ ی
ـــا  ـــم تردده ـــاری، حج ـــای تج ـــمار ناوگان ه ـــش ش ـــا افزای ـــت: »ب ـــار داش اظه
و عمرمفیـــد کشـــتی ها رو بـــه فرســـودگی گذاشـــته و ســـال 2015 شـــاهد 

ـــود.« ـــد ب ـــی خواه ـــوانح دریای ـــار س ـــش آم ـــش از پی ـــش بی افزای
ـــایی  و  ـــور شناس ـــه منظ ـــه ب ـــیده ک ـــت آن فرارس ـــون وق ـــه او: »اکن ـــه گفت ب
ـــورت  ـــته ص ـــال گذش ـــت س ـــه وضعی ـــی ب ـــده نگاه ـــرات آین ـــی مخاط ارزیاب

ـــرد.« گی
ـــانحه- ـــوان س ـــه عن ـــان ب ـــیه همچن ـــیا اقیانوس ـــردد اروپا-آس ـــیرهای پرت مس

خیزتریـــن نقـــاط جهـــان بـــه شـــمار می آینـــد. 
او اضافـــه کـــرد: »تـــداوم رونـــد رو بـــه رشـــد تجـــارت دریایـــی، اگرچـــه 
مطلـــوب اســـت امـــا نبایـــد گذاشـــت از ایمنـــی دریایـــی پیشـــی بگیـــرد.«

ـــوب  ـــی مطل ـــت زمان ـــه، وضعی ـــن هم ـــا ای ـــت: »ب ـــار داش ـــن اظه وی همچنی
ـــات  ـــات و تصادف ـــه تلف ـــوط ب ـــای مرب ـــدن آماره ـــن آم ـــاهد پایی ـــه ش ـــت ک اس

ـــیم.« ـــی باش دریای

منبع: یک مطالعه دفاعی انجام شده در امریکا
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در شرکت مهندسي تویو، به عنوان شرکتي که در زمینه مهندسي و طراحي کار کرده 
است، تجربه هاي زیادي از شراکت در ایران پیدا کرده ایم که مي خواهم آن ها را با شما به 

اشتراک بگذارم.
شرکت ما در زمینه عمراني فعالیت مي کند،  به جز بخش طراحي که در ژاپن انجام مي شود، 
بیشتر فعالیت هاي ما در ایران است؛ حتي ساخت برخي از تجهیزات و مواد اولیه، البته 
براي تهیه برخي تجهیزات با کشورهاي دیگر هم همکاري داریم. همکاران اصلي ما در 
این پروژه ها،  شرکت هاي ساختماني ایراني هستند. من در اینجا مي خواهم چهار تجربه 
شرکت مان از کسب و کار در ایران را مطرح کنم و بعد برایتان بگویم که چرا ریسک کارهاي 
عمراني و کارهاي تدارکاتي در ایران در مقایسه با کشورهاي دیگر بسیار باالست و اصوال 

موارد ناخوشایندي پیش مي آید.
شرکت تویو از سال 1379 کارش را با پروژه اي در بندر امام خمیني)ره( آغاز کرد. پس از آن 
روي کار عسلویه تمرکز کردیم، کارخانه آمونیاک، آرماتیک و کارخانه گاز و عالوه بر این 

براي پتروشیمي شیراز هم  مجوز گرفتیم. این تجربه کاري ما در ایران است.
به عنوان پیمانکار شرکت ملي صنایع پتروشیمي هنگامي که کار خرید را انجام مي دهیم، 
انتظار داریم که فروشنده براي تحویل به موقع و درست کاال به ما ضمانت بانکي و ضمانت 
عملکرد بدهد اما درباره فروشنده هاي ایراني به خاطر نبود اعتماد کافي و نبود نقدینگي 
اصوال فروشنده ها نمي توانند ضمانت کافي بدهند و به جاي آن پیشنهاد مي دهد که 
یادداشت تفاهمي در ادامه قرارداد بنویسم که این یادداشت از اعتبار کافي در مقایسه با 
ضمانت نامه بانکي برخوردار نیست اما ما شرکت هاي خارجي که مي خواهیم در ایران کار 

کنیم، چاره اي جز پذیرفتن نداریم.

تاخیر ایراني ها در تحویل کاال و ضرر شرکت هاي خارجي
فروشنده هاي ایراني )که هیچکدام از آن ها حاضر به دادن ضمانت بانکي نیستند( در بیشتر 
از 80 درصد موارد در تحویل کاال تاخیر جدي داشتند. برخي از این شرکت ها، چون فروش 
ندارند، کار را چند ماه متوقف مي کنند، به کارگرهایشان حقوق نمي دهند و بنابراین روال 
تولید و خرید و تدارک کامال در این شرکت ها متوقف است. بعد وقتي مي خواهند مذاکره 
کنند، از ما مي خواهند مبلغ کامال اضافه اي در مقایسه با آن چیزي که در قرارداد آمده است، 

بپردازیم و بدون پذیرفتن این شرط قراردادي را امضا نمي کنند. 
نکته دوم برمي گردد به بازده پایین تولید؛ بیشتر شرکت هاي ایراني مدیریت تولید و 
مدیریت کنترل کافي و مناسب ندارند. به همین دلیل ما دو کنترل کننده برنامه را از خارج 
از ایران فرستادیم، تا بر کنترل برنامه نظارت کنند و براي ما توضیح دهند که براي بهبود 

کار چه باید کرد.
چنین وضعیتي در کنترل، هم در تحویل کاال یا ماده اولیه تاخیر ایجاد مي کند و هم 

هزینه هاي تولید را افزایش مي دهد. ما براي وارد شدن به فاز جدیدي از کار، باید به محصول 
تازه اي دسترسي داشته باشیم که به دستمان نرسیده است، به طور خودکار نیروي کار بیکار 
مي شود اما شرکت باید حقوق بدهد. در چنین مواردي ضعف مدیریت مي تواند سبب اتالف 

سرمایه شود و در نهایت بازهم باعث تاخیر در تحویل را خواهیم داشت.

کنترل کیفي ناقص ناظران در ایران
سومین مساله، ضعف یا ناتواني در کنترل کیفیت است. ما متوجه شدیم که ناظران 
شرکت هاي ایراني در زمان تولید توانمندي یا تمایل کافي براي نظارت بر مراحل را تولید 
ندارند، براي همین باز هم سه نیرو اعزام کردیم که یک و نیم سال بر این پروژه نظارت داشته 
باشند و بعد هم 70 کارشناس کنترل کیفیت از کشور دیگري به ایران آمدند تا در آن کارگاه 

تولیدي کار کنند و کنترل کنند تا تحویل کاال به موقع انجام شود. 
براي همین است که از شرکت هاي ایراني خواستیم تجهیزات یا مواد مختلف براي ما 
بسازند اما مي دانیم این کنترل کامال الزم است. در نتیجه این اقدام حدود 30 درصد هزینه 
بیشتري از آنچه در قرارداد آمده بود، به ما تحمیل شد و  این 30 درصد حدود 20 میلیون 
دالر آمریکا هزینه داشت. حتي با چنین تالشي بازهم یازده ماه تاخیر در ارائه محصول 
داشتیم که راه گریزي از آن نبود. این تاخیر هزینه بیشتري براي کار عمراني به وجود 
مي آورد. بر اساس تحلیل هاي ما این هزینه هاي اضافي بیش از 100میلیون دالر آمریکا بود 
و به شرکت ما تحمیل شد که هزینه قابل توجهي است و نمي توان به راحتي از آن گذشت.

ضرورت ترخیص قطعي در مبادله بین دو منطقه ویژه اقتصادي
موضوع دیگر درباره محل ساخت پروژه است. محل ساخت بیشتر پروژه هاي ما، منطقه ویژه 
اقتصادي پارس بود که از نظر قانوني تعرفه به آن تعلق نمي گرفت اما در حقیقت کارهاي 
اضافي زیادي باید انجام مي شد. ما هنگامي که تجیهزات را وارد مي کنیم، این تجهیزات 
انبار مي شود اما محل ساخت و کار عمراني جاي دیگري است؛ مثال 20 کیلومتر با انبار 
فاصله دارد. تجهیزات مورد نیاز انتخاب و به سایت حمل مي شوند. به دلیل الزامات و قوانین 
گمرک مي گویند وقتي این تجهیزات و مواد اولیه را از منطقه ویژه اقتصادي بیرون مي بریم، 
باید حتما به صورت رسمي ترخیص گمرکي انجام شود و وقتي تجهیزات را به محل عمراني 
مي آوریم، باز کار گمرکي دیگري باید انجام شود. به این ترتیب براي کارهاي روزمره باید 
چند بار کار گمرکي انجام دهیم که وقت زیادي را از ما تلف مي کند، بنابراین تصمیم 
گرفتیم بین دو بخش یک مسیر اختصاصي داشته باشیم که کسي وارد آن نشود و براي 
حمل تجهیزات از انبار به سایت عمراني حمل شود، این جاده ویژه نه تنها به عنوان پیمانکار 
هزینه زیادي بر دوش ما گذاشت، بلکه مشتریان هم متضرر شدند. سوالي که دارم این 

است که وقتي هر دو محل در داخل منطقه ویژه اقتصادي هستند آیا این کار الزم است؟

تجربه شرکت هاي بین المللي از فعالیت در ایران نشان مي دهد:

ریسک کسب و کار براي شرکت هاي فراملي باالست
اشتیاق و حضور شرکت هاي خارجي براي سرمایه گذاري در بازار 80 میلیون نفري جمعیت ایران و بهره مندي از انرژي، منابع طبیعي و موقعیت ممتاز جغرافیایي آن، 
موضوعي است که بعد از پیشرفت مذاکرات هسته اي و کاهش تحریم هاي بین المللي قوت بیشتري گرفته است. این موقعیت، فرصتي طالیي را پیش روي کشور ما 
قرار داده تا بتواند با تسهیل مقررات و بهبود فرآیندهاي اداري، قانوني و تجاري زمینه مناسبي را براي جذب سرمایه هاي بین المللي فراهم کند. آنچه در ادامه مي خوانید، 
تجربه نه چندان خوشایند یک شرکت سرمایه گذار بین المللي در ساختار و چارچوب هاي ناکارآمد و معیوب قوانین و مقررات حاکم بر اقتصاد ایران است که توسط 
نماینده شرکت تویو در نشست مشترک سازمان سرمایه گذاري خارجي و همکاري هاي فني ایران با آژانس همکاري هاي بین المللي ژاپن )جایکا( در یازدهم بهمن ماه 1393 در هتل 
اسپیناس ارائه شده است. در این سخنراني از همه سختي ها و ناکارآمدي فرآیندها در ایران شکوه مي کند و در پایان نتیجه مي گیرد ریسک سرمایه گذاري و کار در ایران باالست؛ به همین 
دلیل هم اگر دولت و بخش خصوصي چاره اي براي اصالح فرهنگ مشارکت کاري، ایجاد بسترهاي اداري روان و کارآمد، اصالح فرآیندهاي گمرکي، پشتوانه هاي قانوني براي شرکت هاي 
بین المللي و اوضاع کسب و کار نیاندیشند، دیگر شرکت هاي بین المللي تمایلي به حضور در ایران، سرمایه گذاري و مشارکت نخواهند داشت.  گزارش نماینده سازمان بنادر در این سمینار 

از  سخنراني نماینده شرکت تویو در ادامه آمده است:
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روابط عمومي سازمان  بنادر و دریانوردي: مجموعه 

گزارشات بنادر منطقه ای با تمرکز بر موقعیت 

استرات ژیک، راهبردهای توسعه آتی، فرصت های 

سرمایه گذاری و عملکرد بنادر منطقه در زمستان 

سال جاری برای نخستین بار منتشر شد و در اختیار 

عالقمندان قرار گرفت.

روابط عمومي سازمان  بنادر و دریانوردي: اولین بویه 

پلی اتیلن در کانال ورودی منطقه ویژه اقتصادی بندر 

امیرآباد به آب انداخته شد. بویه های پلی اتیلن به 

عنوان نسل جدید بویه ها در بنادر کشور با توجه به 

دارا بودن مزایایی چون عدم زنگ زدگی، نیاز کمتر 

به زمان و هزینه های مربوط به نگهداری بویه های 

فلزی و سبک بودن آن ها نقش بسزایی در افزایش 

ایمنی و امنیت دریانوردی دارند.

ایسنا: عملیات میدانی پایش فصل سرد سواحل 

جنوبی دریای خزر و دهانه رودخانه های مهم منتهی 

به آن کلید خورد. این پایش با توجه به سیاست های 

وزارت نیرو در بهره  برداری از آب های غیرمتعارف 

که یکی از موارد آن شیرین سازی آب دریای خزر 

است، بسیار حائز اهمیت است

ایسنا: درپی تصویب شرکت ملی نفت برای 

توسعه یکپارچه میادین نفتی منطقه الوان، مجوز 

سرمایه گذاری هفت میلیارد دالری در این منطقه 

صادر شد.

ایسنا: آژانس بین المللی انرژی، فاتح بیرول 

اقتصاددان ارشد این آژانس را به عنوان مدیرعامل 

بعدی خود انتخاب کرد.

سپرده هایي که در جیب گمرک جا خوش مي کند
موضوع دیگر اینکه وقتي تجهیزات را وارد مي کنیم، برخي تجهیزات از بنادر منطقه ویژه 
اقتصادي وارد مي شوند و برخي دیگر هم براي چند کارخانه ایراني ارسال مي شوند. ما هر 
دفعه باید این محصوالت را ترخیص کنیم،  وقتي از بندر به منطقه آزاد مي رود اداره گمرک 
بندر مي گوید باید سپرده اي به حساب ما بریزید تا کاال به نقطه مشخصي برسد. بعد که 
رسید و مي خواهیم پول را از گمرک بگیریم، کار واقعا سختي است و تقریبا سه تا چهار 
سال زمان مي برد تا بتوانیم پول سپرده مان را پس بگیریم. مثال پروژه ما در عسلویه در سال 

2009 تمام شده است اما هنوز سپرده هاي ما در جیب گمرک مانده است.

مشکالت کارگري و شکایت علیه کارفرماي اصلي 
همانطور که اشاره کردم شرکت هاي عمراني ایراني، براي نظارت بر انجام کارشان از ما چند 
پیش پرداخت گرفتند اما انگار برایشان کافي نبوده و به این دلیل که چند پروژه دیگر هم 
در دست گرفتند. اگر مشکل مالي دارند، چه اتفاقي مي افتد؟ اول به کارگر حقوق نمي دهند. 
بعد کارگر ایراني شاید خیلي خوب باشد و سه ماه هم بي حقوق کار کند اما اگر ادامه پیدا 
کند به پیمانکار اصلي شکایت مي کنند. ما همچین وضعیت و مناقشاتي را تجربه کردیم، 
کارگرها زد و خورد کردند و دفتر مسدود شد ما مجبور شدیم از جیب خودمان به آن ها 

حقوق بدهیم وگرنه مشکل حل نمي شد. 
نکته دیگر عدم پوشش همه موضوعات مرتبط با کنترل کیفیت کننده در یک کار عمراني 
در ایران است. وقتي یک کار عمراني کنترل مي شود باید بازررسي فني شود و این بازرسي 
فني باید ادامه پیدا کند تا زماني که پروژه تکمیل شود اما چنین بازرسي توسط پیمانکار 
ایراني انجام نمي شود و ما باید مامور کنترل کیفیت خودمان را بیاوریم و تقریبا در طول 
اجرای پروژه 150 نیرو آوردیم و اسنادي را ثبت کردیم که حتما آن ها را خودمان نگهداري 
کردیم  چون اگر از یک پیمانکار ایراني بخواهیم چنین اسنادي را ایجاد و حفظ کند، در 
مرحله آخر پروژه مي بینیم که این اسناد گم شده است. این تجربه من است و براي همین 

خودمان یک به یک باید کنترل کنیم. این واقعیت شرکت هاي ایراني است.

همیشه شرکت هاي خارجي بازنده دادگاه هستند
آخرین مورد اینکه پس از تکمیل کار اگر خیلي شانس بیاوریم برایمان پرونده سازي 
نمي کنند که احتمال آن خیلي کم است. در پایان این پروژه بیش از 10نفر شاکي داشتیم 
که برایمان پرونده سازي کردند. بیش از 60 درصد این پرونده ها به نتیجه نهایي رسیده و 

همیشه شرکت خارجي بازنده بوده است. 

جریمه 3/5 میلیون دالري براي قرارداد 250 هزار دالري
در حالت معمول یک پرونده به خاطر نپرداختن هزینه هاي اضافي است که ما توافق 
مي کنیم بعد از پایان پروژه این هزینه هاي اضافي محاسبه شود. براي مثال مي گویم که 
وقتي به توافق نرسیدیم شرکت ایراني به دادگاه شکایت کرد براي اینکه هزینه اضافه از 
ما بگیرد. دادگاه دستور داد که یک شخص ثالث براي برآورد و ارزیابي هزینه ها بازدید 
کند. در قرارداد ما براي این وضعیت کار اضافه هزینه هاي اضافه محاسبه مي شود اما این 
برآوردکننده نتیجه گیري کرد که نرخ واحد 5 برابر قیمت توافقي ماست و این نرخ واحد 
باید فقط براي کار اضافي باشد اما دادگاه این هزینه را به تمام کار تسري داد نه فقط به 
هزینه پایاني! حتي طیف و دامنه تامین کاالي اولي را هم پوشش داد و راي داد به اینکه 
ما پول اضافه اي بدهیم و نتیجه آنکه سه و نیم میلیون دالر براي قرارداد 250هزار دالري 

پول دادیم.
این پرونده ها هنوز ادامه دارد و ریسک بسیار بزرگي براي کشورهاي خارجي است چون 
قیمتي که هر دو طرف به توافق رسیده اند، نباید تغییر کند. حتي اگر دادگاه بخواهد بازهم 

نباید قیمت اصلي تغییر کند بلکه باید هزینه اضافه باشد.
بنابراین این مسائل ریسک هایي هست که باید در ایران در نظر بگیریم. هزینه هاي ما زیاد 
است و باید آن ها را برآورد کنیم، در غیر اینصورت نمي توانیم در آینده در ایران کاري دست 
بگیریم. این حقیقتي است که اتفاق مي افتد و من تجربه کرده ام. عذرخواهي مي کنم که 
شاید اطالعات ناراحت کننده اي به شما دادم اما مي خواستم بگویم که این واقعیتي است 

که وجود دارد. 
بنابراین حتي اگر شرایط سیاسي و نظام دولتي هم خوب باشد، این حوادث در دوره انجام 
کسب و کار در ایران براي شرکت هاي خارجي پیش مي آید و متاسفم که بگویم به همین 

دالیل است که هر شرکت خارجي در این بخش سرمایه گذاري نخواهد کرد. 
* فارغ از صحت و سقم مطالب ارایه شده توسط نماینده تویو، در صورت عدم صحت 
مطالب، ضرورت اصالح نظام اطالع رسانی به ویژه در ارتباط سرمایه گذاران خارجی به 
شدت احساس می شود و بایستی در دستور کار جدی همه ارگانهای ذیربط  قرار گیرد. در 
صورت صحت مطالب نیز پیشنهاد می شود که کارگروه های تخصصی نسبت به شناسایی 

و رفع موانع پیش روی آن اقدام کنند.
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کارگاه آموزشــي توجیهــي »مدیریت ارزیابــي عملکرد« با شــرکت 35 نفر از 
نمایندگان وکارشناسان ارزیابی عملکرد سازمان بنادر و دریانوردي و حوزه هاي 
ستادي این ســازمان، با حضور جامعی، رئیس گروه ارزیابی عملکرد وزارت راه و 
شهرسازی بعنوان مدرس دوره، در ساختمان مرکزی سازمان بنادر و دریانوردی 
برگزار شــد. هدف از برگزاري این کارگاه توانمندســازي تیــم ارزیابي عملکرد 
واحدهاي ســازماني براي اجراي ارزیابي عملکرد ادواري چهار ماهه و یکساله در 

بنادر کشور بود.
مشاور و مسئول بازرسی و نظارت سازمان بنادر ودریانوردی در ابتداي این کارگاه 
پس از تبریک ایام اهلل دهه فجر با غنیمت شــمردن فرصت برگزاري این کارگاه، 
گفت: »این کارگاه آموزشي براي نمایندگان و کارشناسان ارزیابي عملکرد مدیران 
و رؤســاي ادارات تابعه در ستاد و بنادر کشــور که در بُعد شاخص هاي عمومي و 
اختصاصي ارزیابي عملکرد مسئولیت دارند، فرصت بسیار مناسبی است تا اطالعات 
خود را در خصوص نحوه احصای اطالعات مورد نیاز شاخص ها با توجه به قوانین و 

مقرارات اجرایی روزآمد کنند.«
مسعودي در تشریح سه محور اصلي این برنامه، گفت: »با توجه به اینکه به تازگي 
چارت اداره ارزیابي عملکرد براي تصویب به سازمان مدیریت و برنامه ریزي ارسال 
شده اســت، امیدواریم که تا پایان ســال این مهم به تائید برسد و ما هم بتوانیم 

موقعیت نمایندگان ارزیابي عملکرد را در بنادر کشور تثبیت کنیم.«

مشــاور مدیر عامل ســازمان بنادر و دریانوردي با تاکید بــر ضرورت هماهنگي 
نماینــدگان ارزیابي عملکــرد بنادر بــراي احصاي بموقع اطالعــات مربوط به 
شــاخص هاي عمومي و اختصاصي، گفت: »بر اساس زمان مشخصي که از سوي 
وزارت راه و شهرســازي در مورد انجام خودارزیابي عملکرد شاخص هاي عمومي 
به صورت ادواري )4ماهه، 6ماهه و یکساله( در سطح ملي و استاني اعالم مي شود، 
انتظار داریــم خودارزیابي ها به صورت واقعي و در موعد مقــرر همراه با فایل ها و 

مستندات مورد نظر به دفتر ارزیابي عملکرد سازمان ارسال شود.«
به گفته او در صورت هرگونه تاخیر در ارسال اطالعات یا عدم انجام خود ارزیابي 

واقعي شاخص هاي عمومي، این سازمان نمره منفي خواهد گرفت.

همتي: هدف غایي، بهبود و رشد سازماني است

در ادامه ایــن کارگاه،  رئیس اداره برنامه ریزي ســازمان بنــادر و دریانوردي با 
بیان این مطلب که چرخه نظــام مدیریت عملکرد با نگاه بــه برنامه راهبردي و 
عملیاتي سازمان آغاز مي شود، افزود: »به منظور اندازه گیري عملکرد در سطوح 
سازمان، واحدهاي سازماني و کارکنان از سنجه هاي برگرفته از نظام برنامه ریزي 

عملیاتي)ساالنه( سازمان انجام مي شود.«
مهندس عنایت اهلل همتي، افزود: »نظام مدیریت عملکرد ارتباط تنگاتنگي با نظام 
برنامه ریزي سازمان دارد، عالوه بر این در پرداخت فوق العاده کارایي و عملکرد نیز 

این دو نظام مي توانند تعامل مناسبي با هم داشته باشند.«
او با بیان این مطلب که هدف غایي تمام این نظام ها، بهبود و رشد سازماني است، 
تاکید کرد: »به طورکلي هدف هردو نظام ایجاد بهبود و رشد سازماني و کم کردن 
فاصله بین برنامه ریزي و عملکرد واقعي با نگاه به ارتقاي سازماني است. بنابر این 

مشار مدیر عامل سازمان بنادر در کارگاه مدیریت ارزیابی عملکرد اعالم کرد:

موقعيت نمايندگان ارزيابي عملكرد در بنادر
 تثبيت مي شود
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اگرچه نظام هاي مدیریت عملکرد و برنامه ریزي دو نظام جداگانه هســتند اما در 
ابتدا و انتهاي چرخه هاي خود کامال به یکدیگر مرتبط هستند.«

جهانگیر نجاتي: کارگروه جدید تکریم ارباب و رجوع در سازمان فعال شد
در ادامه این کارگاه، کارشــناس مسئول ارزشیابي 
سازمان بنادر و دریانوردي در خصوص اجراي طرح 
تکریم ارباب رجوع که یکي از شاخص هاي عمومي و 
مهم ارزیابي عملکرد محسوب مي شود، گفت: »واحد 
ارزشــیابي متولي ارزیابي عملکــرد کارکنان و نیز 
راهبري طرح تکریم ارباب رجوع وصیانت از حقوق 

شهروندي در ستاد و بنادر است«
جهانگیر نجاتي، ارتباط ارزیابي عملکرد کارکنان و ارزیابي عملکرد دستگاه هاي 
دولتي را تنگاتنگ دانست و افزود: »ارزیابي عملکرد کارکنان در قالب شاخص هاي 
عمومي )شامل: شایســتگي ها و مهارت ها( و شاخص هاي اختصاصي )که همان 
عملکرد پرسنل در قالب اهداف و وظایف آن هاست( اندازه گیري شده و نتایج براي 
برنامه ریزي با اهداف برنامه هاي آموزشي، توسعه، توانمند سازي، جانشین پروري 

و... براي مدیریت مفید است.«
به گفته نجاتي طرح تکریم ارباب رجوع و حفظ و صیانت از حقوق شــهروندي و 
مشتري مداري در نظام اداري  همواره از دغدغه هاي دولتمردان بوده است: »دین 
مبین اســالم به ویژه رســول اکرم )ص( نیز در درخصوص تکریم مردم سفارش 
زیادي فرموده اند. براساس بخشنامه هاي اخیر دولت احکام کارگروه طرح تکریم 
جدید به ریاست معاون محترم توسعه مدیریت و منابع  سازمان صادر و ابالغ شده 
و شــاخص هایي براي تکریم ارباب و رجوع و حقوق شهروندي طراحي و ترسیم 
شده است که بر مبناي آن واحدهاي سازماني و بنادر ارزیابي شده و بر اساس نتایج 

ارزیابي دسته بندي مي شوند.«

جامعي: ارزیابي عملکرد سبب تعامل مدیران خواهد شد
رئیس گروه ارزیابی عملکرد وزارت راه و شهرسازی، سخنران دیگر این کارگاه بود 
که به عنوان مدرس در این برنامه حضور داشت. جامعي پس از تشریح و اهمیت 
آشنایي مدیران، نمایندگان و کارشناسان ارزیابي عملکرد با شاخص هاي صحیح، 
مجموعه قوانین، مقررات و بخشــنامه هاي مربوطه گفت: »اگر ارزیابي عملکرد 
شاخص هاي عمومي در مســیر اصلي خود بکارگرفته شود، باعث افزایش تعامل 
مدیران و کارشناسان ارزیابي و عملکرد مي شود و نهایتا سود آن به نفع کارکنان 

سازمان هایي است که از مزایاي آن بهرمند خواهند شد.«
او برگزاري دوره هاي آموزشي توجیهي در زمینه ارزیابي و عملکرد کارکنان را از 
ارکان مهم در دستگاه هاي دانست و افزود: »هدف از برگزاري این کارگاه آشنایي 
و ارتقاء سطح دانش مدیران از مزایاي ارزیابي عملکرد در حوزه کاري آن هاست.«

جامعــي تشــکیل کارگــروه ارزیابــي عملکــرد در ســتاد و بنــادر ســازمان در 
راســتاي تحقــق بخشــنامه شــماره 24 معــاون توســعه مدیریــت و ســرمایه 
ــي  ــه دســتگاه هاي اجرای ــاه امســال ب ــه در دي م ــور )ک انســاني رئیس جمه
ابــالغ شــده اســت( را ضــروري دانســت و تاکیدکــرد: »الزم اســت مســئوالن 
ارزیابــي عملکــرد در ســازمان ایــن مهــم را پیگیــري کننــد و ضمــن صــدور 
ــر  ــل ه ــا، حداق ــال شــدن آنه ــا و فع ــن کارگروه ه ــراي اعضــاي ای ــالغ ب اب

فصــل جلســات کاري ادواري برگــزار شــود.«
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سومین نمایشــگاه بین المللی لجستیک، زنجیره تامین و توزیع 
سوم تا ششم بهمن ماه در سالن 18 نمایشگاه بین المللی تهران 
برگزار شد. همزمان با این نمایشگاه، همایش لجستیک و زنجیره 
تامین و آیین جایزه ملی لجستیک و زنجیره تامین هم برگزار شد.

اگر نام سازمان بنادرودریانوردي به عنوان یکي از حلقه هاي مهم و 
تاثیرگذار بر توسعه لجستیک و زنجیره تامین نبود، مي توانستیم 
بگوییم این نمایشــگاه بار چنداني از شــرکت هاي لجستیکي 
به همراه نداشــت؛ جاي شــرکت هاي تاثیرگذار در لجستیک و 
زنجیره تامین که هریک بخشي از حمل و نقل چند وجهي کشور 
هستند، در این نمایشگاه خالي بود. شرکت هاي مهم حمل ونقل 
جاده اي، ریلي و هوائي و ارایه کنندگان خدمات لجستیکي در هر 
یک از این بخش ها در این نمایشــگاه حضور نداشتند و از این رو 
به جرات مي توان گفت که این نمایشگاه بدون حضور بسیاري از 
شــرکت هاي صاحب نام و تاثیرگذار در حوزه لجستیک، زنجیره 

تامین و حمل و نقل چندوجهي برگزار شد. 
از ســوي دیگر شــرکت هاي خارجي وعده داده شده نیز در این 
نمایشگاه حضور پیدا نکردند اما شرکت هایي که ارتباط تخصصي 
ویژه اي با حوزه گسترده لجستیک نداشــتند،  در این نمایشگاه 

حضور پیدا کرده بودند.
این نمایشگاه به دلیل ضعف در نظام اطالع رساني بازدید کننده 
چنداني نداشت و بیشتر کســاني که به این نمایشگاه مي آمدند، 
افرادي بودند که براي حضور در همایش لجستیک به نمایشگاه 
بین المللي آمده بودند و یا برگزاري همزمان نمایشــگاه دیگري 
دلیل حضور آنان در ســالن 18 بود. با این حال، به نظر مي رسید 
تعــداد بازدیدکنندگان از نمایشــگاه تفاوت چندانــي با تعداد 
نیروهاي برگزار کننده نمایشــگاه نداشــت و از همین رو بود که 
دو روز پایاني نمایشــگاه، بدون رونق و تکاپــو با حضور حداقلي 

نمایندگان شرکت هاي برگزارکننده به کار خود پایان داد.

از خبرها تا واقعيت نمايشگاه

هرچند که ابراهیم تیموري، سرپرست تیم اجرایی این نمایشگاه 
در جمع خبرنگاران اعــالم کرده بود که 50 شــرکت داخلي و 
خارجي در این نمایشــگاه حضور خواهند داشــت اما مشاهده 
خبرنگار مستقر ماهنامه بندر و دریا در این نمایشگاه حکایت از 
این داشــت که تنها کمتر از 30 شرکت داخلي در این نمایشگاه 

سومین نمایشگاه بین المللی لجستیک بدون حضور شرکت هاي خارجي به کار خود پایان داد

نمايشگاه لجستيك
 نمايشگر فقر لجستيك در ايران

ـــوالت  ـــده محص ـــام ش ـــت تم ـــش قیم ـــبب کاه ـــت و س ـــذار اس ـــوالت تاثیرگ ـــي محص ـــت تمام ـــود کیفی ـــر بهب ـــتیکی ب ـــع لجس ـــرفت صنای پیش
ـــر  ـــتقیمی ب ـــر مس ـــارداری تأثی ـــودی و انب ـــداری موج ـــور نگه ـــی، ام ـــل و جابجای ـــل و نق ـــور حم ـــر ام ـــز ب ـــا تمرک ـــتیک ب ـــد. لجس ـــد ش خواه
ـــق،  ـــزی دقی ـــور دارد. برنامه ری ـــادی کش ـــعه اقتص ـــت توس ـــرداری و در نهای ـــد بهره ب ـــاورزی، رش ـــاری و کش ـــی، تج ـــی، معدن ـــعه صنعت توس
ـــش  ـــه کاه ـــر ب ـــد منج ـــور می توان ـــطح کش ـــردی آن در س ـــی و کارب ـــعه علم ـــن و توس ـــره تأمی ـــتیک و زنجی ـــوزه لجس ـــر ح ـــت موث مدیری

هزینه ها و افزایش مزیت رقابتی در سطوح مختلف ملی و بنگاهی شود.

ابراهيم تيموري، 
سرپرست تيم اجرایی 
این نمایشگاه در جمع 
خبرنگاران اعالم كرده 
بود كه 50 شركت 
داخلي و خارجي در این 
نمایشگاه حضور خواهند 
داشت اما مشاهده 
خبرنگار مستقر ماهنامه 
بندر و دریا در این 
نمایشگاه حكایت از 
این داشت كه تنها كمتر 
از 30 شركت داخلي در 
این نمایشگاه حضور 
داشتند

اهداي جایزه ملي لجستیک به کارشناس عملیات دریایي و بندري اداره کل بنادر و دریانوردي استان خوزستان
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حضور داشــتند که تنها حدود نیمي از این شــرکت ها به شکل 
مستقیم در حوزه لجستیک فعالیت مي کردند.

برخي از حاضران در نمایشــگاه دلیل عدم همراهي بسیاري از 
شرکت هاي داخلي با این نمایشــگاه را حضور متمرکز مدیران 
یکي از شرکت هاي حاضر در نمایشگاه در انجمن لجستیک ایران 
مي دانستند. انجمن لجستیک ایران، در کنار برگزار کننده، بخش 

نرم افزاري و تخصصي این نمایشگاه را برعهده داشت.
از سوي دیگر درحالي که متخصصان حوزه لجستیک مي گویند، 
صنعت لجستیک در کشور فاصله قابل توجهي با کشورهاي توسعه 
یافته و حتي کشــورهایي همچون ترکیه و امارات متحده عربي 
دارد، اما ابراهیم تیموری، رئیس هیات مدیره انجمن لجستیک 
ایران معتقد است که برگزاری پنج دوره موفق کنفرانس لجستیک 
و زنجیره تامین در سال هاي گذشته پاسخگوی نیاز جامعه علمی 
کشور بوده است: »این کنفرانس همچنین منجربه دستاوردهای 
ارزشمندی در حوزه سیاست گذاری برای صنایع مختلف کشور 
و نیز سطوح راهبردی و سیاست گذاری کالن کشور شده است.«

به گفته عضو هیات علمی دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه علم 
و صنعت ایران، »لجستیک، بستر توسعه و امنیت پایدار« محور 
اصلي کنفرانس ششم بود که نیم نگاهي به اهمیت این موضوع در 
سیاست هاي کالن کشور دارد: »هم اکنون موضوع لجستیک در 
بسیاری از امور کشور از حمل و نقل شهری گرفته تا ترانزیت کاال و 
زنجیره تامین در جریان است و توجه دادن مدیریت کالن کشور و 
همچنین بخش خصوصی و دستگاه های مجری به این مقوله مهم 

یکی از اهداف اساسی کنفرانس و نمایشگاه به شمار می رود.«
رئیس هیــات مدیره انجمن لجســتیک ایران افــزود: »یکی از 
مهم ترین اهداف ما از برگزاری همزمان این ســه رویداد، پیوند 
زدن میان حوزه مطالعاتی و علمی لجستیک با حوزه عملیاتي و 
اجرایی آن اســت که می تواند موجب تاثیرگذاری همه جانبه بر 

توسعه لجستیک کشور باشد.«

لجستيك، راهبردي براي پيشرفت كشور

محمدرضــا شــیخ کبیر، دبیرانجمن لجســتیک ایــران نگاه 
واقع بینانه تري از همکاران برگزار کننده اش به نمایشگاه لجستیک 
داشت. او با بیان این مطلب که ما هنوز موقعیت استراتژیک و ویژه 
کشورمان را در حوزه لجستیک  و زنجیره تامین به خوبی درک 
نکرده ایم، گفت: »ایران در چهارراه اصلی جهان قرار گرفته است و 

باید از نظر علمی و عملی برنامه ریزی های مهمی برای بهره برداری 
از این موقعیت ویژه صورت بگیرد.«

بیشتر از نیمي از شرکت هاي حاضر در این نمایشگاه به بخش هاي 
نظامي، انتظامي و دفاعي کشــور اختصاص داشتند. با این حال 
عضو هیات مدیره انجمن لجســتیک ایــران، مي گوید: »دانش 
لجستیک بیش از آن که در حوزه نظامی کاربرد داشته باشد، وارد 
حوزه اقتصادی شده است، توسعه علمی در این زمینه یک راهبرد 

به سمت پیشرفت کشور است.«

جايزه ملي لجستيك هم حاشيه داشت

همزمان با برگزاری نمایشگاه لجستیک، دومین دوره جایزه ملي 
لجستیک هم برگزار شد. جایزه اي که خالي از حاشیه نبود. شرکت 
توسعه  ترابر ایرانیان یکي از شــرکت هاي حاضر در نمایشگاه در 
سومین روز برگزاري نمایشــگاه، پس از اطالع از برگزیدگان این 
جایزه ملي، نمایشگاه را به نشانه اعتراض ترک کرد. این درحالي 
است که به گفته سپاس دار، مدیرعامل شــرکت بانیان امید که 
برگزار کننده این نمایشگاه بود، شرکت معترض حاضر به همراهي 
براي تکمیل فرم هاي جایزه ملي نشده است و به همین دلیل هم 

نتوانسته است در داوري، جایگاه شایسته اي کسب کند.
در زمینه تخصص هاي فردي نیز بهرام شــمالي پور، کارشناس 
عملیات دریایي و بنــدري اداره کل بنادر و دریانوردي اســتان 
خوزستان )منطقه ویژه اقتصادي بندرامام خمیني)ره(( به عنوان 
پژوهشــگر برتر حوزه لجستیک و زنجیره تامین کشور انتخاب و 

معرفي شد.
این جایزه به خاطر مقاله تخصصي شمالي پور با عنوان »مقایسه 
قیمت تمام شــده حمــل و نقل جــاده اي و ریلــي در ورود و 
خروج کاالها از بنــادر )مطالعه موردي منطقــه ویژه اقتصادي 

بندرامام خمیني)ره((« به او اهدا شد.
در حوزه بنگاه هاي صنعتي، شرکت سایپا تندیس طالیي دومین 
جایزه ملي لجستیک را کسب کرد. این شرکت همچنین در حوزه 

لجستیک درون بنگاهی موفق به دریافت تندیس نقره شد. 
ــتیک درون  ــوزه لجسـ ــز در حـ ــایپا نیـ ــامخ سـ ــرکت شـ شـ
بنگاهـــی، تندیـــس طـــال و در حـــوزه توزیـــع و انبـــارداری، 
تندیـــس  را دریافـــت کـــرد. همچنیـــن شـــرکت های ســـایپا 
ـــی  ـــی گواه ـــای صنعت ـــوزه بنگاه  ه ـــز در ح ـــاد نی ـــرس و زامی پ

اهتمـــام دریافـــت کردنـــد.

برخي از حاضران در 
نمایشگاه دليل عدم 
همراهي بسياري از 
شركت هاي داخلي 

با این نمایشگاه 
را حضور متمركز 
مدیران یكي از 

شركت هاي حاضر در 
نمایشگاه در انجمن 

لجستيك ایران 
مي دانستند
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نمایشـــگاه هاي حاشـــیه همایش هـــا و کنفرانس هـــا و دیگـــري 
ــا  ــت کارگاه هـ ــن اسـ ــه ممکـ ــي کـ ــگاه هاي بین المللـ نمایشـ
ــا  ــا برگـــزار شـــود. مـ ــار آن هـ ــا ســـمینارهایي هـــم در کنـ یـ
ــي  ــم، یعنـ ــزي کردیـ ــي را برنامه ریـ ــد و خاصـ ــب جدیـ ترکیـ
ترکیـــب ســـه رویـــداد بـــا هـــم: کنفرانـــس کـــه بـــه صـــورت 
ملـــي و بین المللـــي در ســـال هاي قبـــل برگـــزار شـــده بـــود، 
جایـــزه ششـــم لجســـتیک و نمایشـــگاه بین المللـــي. ایـــن کار 
ـــن  ـــتیم ممک ـــم، مي دانس ـــروع کردی ـــي ش ـــورت ترکیب ـــه ص را ب
ـــر  ـــا ب ـــا تاکیـــد م ـــراژ کمتـــري پیـــدا کنـــد، ام اســـت نمایشـــگاه مت
ـــي مشـــارکت ها را  ـــراژ. حت ـــه مت ـــود ن ـــه ب ـــت برنام ـــردن کیفی باالب
ـــه  ـــم، ب ـــوت کردی ـــه( دع ـــر ســـه برنام ـــه صـــورت پکیجي)ه ـــم ب ه
صورتـــي کـــه بیشـــتر شـــرکت کنندگان در هـــر ســـه رویـــداد 

شـــرکت کردنـــد.

ـــي  ـــه کار راض ـــما از نتیج ـــي ش ـــا: یعن ـــدر و دری بن
ـــتید؟ هس

ـــع  ـــت اندرکاران صنای ـــده دس ـــدیم عم ـــق ش ـــا موف ـــپاس دار: م س
لجســـتیکي را بـــه نمایشـــگاه بکشـــانیم.

ــد،  ــر نمي رس ــه نظ ــور ب ــا این ط ــا: ام ــدر و دری بن
ــزرگ  ــي ب ــرکت هاي داخل ــور ش ــر از حض ــما خب ش
ــا  ــد، ام ــنا داده بودی ــي نام آش ــرکت هاي خارج و ش
امــروز جــاي آن هــا در ایــن نمایشــگاه خالــي اســت.

ســـپاس دار: مـــا بـــا دو شـــرکت خارجـــي قـــرار داشـــتیم امـــا 
چـــون مقـــداري دیـــر شـــروع کـــرده بودیـــم، گفتنـــد ســـال 
ـــه نمایشـــگاه  ـــن حـــال نماینـــدگان آن هـــا ب ـــا ای ـــم ب آینـــده مي آیی
ـــیار  ـــه بس ـــتیم و از برنام ـــرارداد بس ـــد ق ـــال بع ـــراي س ـــد و ب آمدن

راضـــي بودنـــد.

بندر و دریا: کدام شرکت ها؟
ســـپاس دار: شـــرکت ISE برلیـــن و شـــرکت نمایشـــگاهي هانوفـــر. 
ـــر  ـــت. اگ ـــده اس ـــر ش ـــگاه بهت ـــم نمایش ـــا معتقدی ـــال م ـــه هرح ب
ـــتري  ـــعت بیش ـــده وس ـــال آین ـــد، س ـــعت باش ـــث وس ـــط بح فق
خواهـــد داشـــت و قطعـــاً ســـالن هاي دیگـــري هـــم هســـتند. 
ـــه  ـــج هم ـــورت پکی ـــه ص ـــم ب ـــه گفت ـــور ک ـــال همان ط ـــا امس ام
ـــداد  ـــم. آن دو روی ـــا ه ـــداد ب ـــه روی ـــي س ـــم یعن ـــوت کردی را دع
ــد و  ــزار شـ ــوب برگـ ــیار خـ ــي و کنفرانـــس( بسـ ــزه ملـ )جایـ

ـــت. ـــوده اس ـــوب ب ـــا خ ـــار آن ه ـــم در کن ـــگاه ه نمایش

بنـــدر و دریـــا: از شـــرکت کنندگان در نمایشـــگاه 
کـــه بگذریـــم، ایـــن نمایشـــگاه بازدیدکننـــده 
ـــف  ـــد ضع ـــر نمي کنی ـــت. فک ـــم نداش ـــي ه چندان
ـــوده؟  ـــل ب ـــوع دخی ـــن موض ـــاني در ای در اطالع رس
ـــن  ـــران در ای ـــیاري از حاض ـــه بس ـــر اینک و جالب ت
ـــتیک  ـــس لجس ـــزاري کنفران ـــم از برگ ـــگاه ه نمایش

ــتند. ــر هسـ بي خبـ
ســـپاس دار: از حـــرف شـــما تعجـــب مي کنـــم. تمـــام 
ـــه  ـــي ک ـــي کس ـــود، یعن ـــج ب ـــورت پکی ـــه ص ـــا ب ـــاي م دعوت ه
ـــر  ـــداد دیگ ـــراي دو روی ـــا ب ـــد قطع ـــرکت مي کن ـــگاه ش در نمایش
ــا هـــم  ــایت و دعوت نامه هـ هـــم دعـــوت شـــده اســـت. در سـ
اطالع رســـاني شـــده اســـت. بروشـــور خیلـــي جامعـــي هـــم 
ـــه ارســـال  ـــا دعوتنام ـــش از نمایشـــگاه ب ـــه پی ـــود ک ـــاده شـــده ب آم

شـــده بـــود.

ـــزاري  ـــیوه برگ ـــن ش ـــرا ای ـــال چ ـــا: اص ـــدر و دری بن
ـــد؟ ـــاب کردی را انتخ

ـــارت  ـــعه تج ـــازمان توس ـــتیک و س ـــن لجس ـــا انجم ـــپاس دار: ب س
ـــف  ـــزاري را تعری ـــازه اي از برگ ـــکل ت ـــه ش ـــم ک ـــم گرفتی تصمی
ـــود.  ـــن نمایشـــگاه ب ـــي آن هـــم ماهیـــت ای ـــم، کـــه دلیـــل اصل کنی

ـــاره  ـــي،  دوب ـــال خاموش ـــس از دو س ـــد پ ـــرار ش ـــه ق ـــي ک هنگام
ـــوزه  ـــن ح ـــان ای ـــود، متخصص ـــزار ش ـــتیک برگ ـــگاه لجس نمایش
تصـــور مي کردنـــد کـــه قـــرار اســـت رویـــداد بزرگـــي بـــراي 
ــا  ــود؛ امـ ــزار شـ ــوزه برگـ ــن حـ ــان ایـ ــي متخصصـ گردهمایـ
این طورکـــه بـــه نظـــر مي رســـد جریـــان امـــور طـــور دیگـــري 
ـــد و شـــاید  پیـــش رفـــت و نمایشـــگاه لجســـتیک، آن طـــور کـــه بای
موفـــق نبـــود. بـــه گفتـــه مدیرعامـــل شـــرکت برگزارکننـــده، 
ـــور  ـــا حض ـــر و ب ـــزار مت ـــادل دو ه ـــي مع ـــگاه در فضای ـــن نمایش ای
ـــداد  ـــه دو روی ـــد. البت ـــر ش ـــگاه دای ـــرکت در نمایش ـــدود 45 ش ح
ـــزه  ـــد: جای ـــزار ش ـــگاه برگ ـــن نمایش ـــا ای ـــان ب ـــم همزم ـــر ه دیگ
ـــپاس دار در  ـــتیک. س ـــي لجس ـــس مل ـــتیک و کنفران ـــي لجس مل
ـــه  ـــد ک ـــا مي گوی ـــدر و دری ـــه بن ـــا ماهنام ـــي ب ـــوي اختصاص گفتگ
ـــداد  ـــه روی ـــود ک ـــتا ب ـــن راس ـــدگان در ای ـــالش برگزارکنن ـــام ت تم

علمـــي و تجـــاري را به طـــور همزمـــان ارائـــه کننـــد.

بنــدر و دریــا: ایــن ســومین دوره از نمایشــگاه 
لجســتیک اســت که پــس از دو ســال تاخیــر دوباره 
ــد  ــر مي رس ــال به نظ ــن ح ــا ای ــود، ب ــزار مي ش برگ
ایــن نمایشــگاه توفیــق چندانــي در جــذب مخاطب 
و شــرکت هاي متخصــص نداشــته اســت. بــه اعتقاد 
ــن عــدم توفیــق  شــما چــه مــواردي زمینه ســاز ای

ــود؟ ب
ســـپاس دار: پیـــش از برگـــزاري ایـــن نمایشـــگاه بـــا انجمـــن 
لجســـتیک و ســـازمان توســـعه تجـــارت بررســـي کردیـــم و نتیجـــه 
گرفتیـــم شـــکل تـــازه اي از برگـــزاري را بـــراي ایـــن برنامـــه تعریـــف 
ـــان صنعـــت و  ـــراي صاحب ـــا مفهـــوم لجســـتیک بیشـــتر ب ـــم ت کنی
ـــت آن مشـــخص شـــود. ـــات کشـــور شـــناخته بشـــود و اهمی خدم

ـــت  ـــي اس ـــیوه تلفیق ـــان ش ـــا: منظورت ـــدر و دری بن
ـــتیم؟ ـــاهد آن هس ـــروز ش ـــه ام ک

ـــري  ـــک س ـــم، ی ـــگاه داری ـــوع نمایش ـــا دو ن ـــه. م ـــپاس دار: بل س

مدیرعامل شرکت برگزار کننده نمایشگاه لجستیک:

ماهیت لجستیک ناشناخته  است

مفهوم لجستيك 
موضوع بسيار مهمي 
است و گروه هاي 
زیادي با آن درگير 
هستند،  اما بسياري 
از افراد نمي دانند كه 
امكانات و صنایع  
لجستيك چگونه و 
چقدر پيشرفت كرده 
است و مي توانند از 
آن بهره برداري كنند
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داوري ممكن است 
به گونه اي انجام 

شده باشد كه برخي 
از شركت ها ناراضي 

باشند و برخي راضي. 
من اصرار داشتم كه 

ما به عنوان برگزار 
كننده در این موضوع 
وارد نشویم و نشدیم 

و داوری ها از سوي 
انجمن لجستيك 

انجام شد.

معمـــوال یـــک نمایشـــگاه ظـــرف چهـــار تـــا پنـــج دوره بـــه تناســـب 
ـــه  ـــد،  ب ـــه باش ـــور چگون ـــادي اش در کش ـــاي اقتص ـــه زمینه ه اینک
بلـــوغ مي رســـد. بلـــوغ از نظـــر مـــا ایـــن اســـت کـــه دخـــل و 
ـــد.  ـــر برس ـــه س ـــر ب ـــه س ـــه نقط ـــي ب ـــد، یعن ـــب باش ـــرج متناس خ
ـــاي  ـــت و گروه ه ـــي اس ـــیار مهم ـــوع بس ـــتیک موض ـــوم لجس مفه
ـــد  ـــراد نمي دانن ـــا بســـیاري از اف ـــر هســـتند،  ام ـــا آن درگی ـــادي ب زی
ـــرفت  ـــدر پیش ـــه و چق ـــتیک چگون ـــع  لجس ـــات و صنای ـــه امکان ک
ــراي  ــد، بـ ــرداري کننـ ــد از آن بهره بـ ــت و مي تواننـ ــرده اسـ کـ
ـــران  ـــم کـــه مدی ـــف کردی ـــا شـــکل خاصـــي را تعری همیـــن هـــم م
ـــاید  ـــوند. ش ـــنا ش ـــا آن آش ـــور ب ـــاز کش ـــر و تصمیم س تصمیم گی
ـــوغ برســـد،  ـــه بل ـــار ســـال ب ـــي اگـــر در چه ـــک نمایشـــگاه معمول ی
ایـــن نمایشـــگاه در شـــش ســـال بـــه بلـــوغ برســـد، اشـــکالي نـــدارد، 
ـــراي همـــه  ـــه اهمیـــت صنعـــت لجســـتیک ب ـــن اســـت ک مهـــم ای
شـــناخته شـــود. اینکـــه ایـــن صنعـــت مي توانـــد بـــر قیمـــت 
تمـــام شـــده تمـــام محصـــوالت و خدمـــات تاثیرگـــذار باشـــد؛ ایـــن 
را همـــه مـــردم و مســـئوالن نمي داننـــد. محصـــول مي توانـــد 
ـــر از  ـــه اگ ـــد ک ـــات باش ـــا اطالع ـــد و ی ـــات باش ـــد، خدم کاال باش
لجســـتیک اســـتفاده شـــود، نقـــش تعییـــن کننـــده اي در افزایـــش 
کیفیـــت و کاهـــش قیمـــت دارد. بـــه هرحـــال ایـــن موضـــوع زمـــان 
ـــتند و  ـــر هس ـــات فراگی ـــي موضوع ـــد. برخ ـــا بیفت ـــا ج ـــرد ت مي ب
ـــي  ـــان، برخ ـــگاه مبلم ـــاًل نمایش ـــند. مث ـــا را مي شناس ـــه آن ه هم
ـــراي نمایشـــگاهي  ـــرد. ب ـــد روي آن کار ک ـــر اســـت و بای تخصصي ت

ـــرد. ـــازي ک ـــد مفهوم س ـــتیک، بای ـــد لجس مانن

ـــه  ـــات ب ـــن توضیح ـــه ای ـــا هم ـــا ب ـــا: ام ـــدر و دری بن
ـــرکت هاي  ـــي ش ـــاي برخ ـــه ج ـــد ک ـــر مي رس نظ
بـــزرگ صاحب نـــام در ایـــن نمایشـــگاه خالـــي 

ـــود. ب
ـــا در  ـــم ت ـــوت کردی ـــادي دع ـــرکت هاي زی ـــا از ش ـــپاس دار: م س
ـــود دارد.  ـــي وج ـــل مختلف ـــد. عوام ـــدا کنن ـــور پی ـــگاه حض نمایش
ـــر  ـــرکت هاي دیگ ـــه ش ـــر اینک ـــه خاط ـــرکت ها ب ـــي ش ـــال برخ مث
ـــل  ـــد. عوام ـــه نمایشـــگاه نیامدن ـــد، ب ـــزاري بودن دســـت اندرکار برگ
ـــات  ـــم جزئی ـــه نمي خواه ـــود دارد ک ـــم وج ـــري ه ـــراوان دیگ ف
را بیـــان کنـــم، امـــا مطئنـــم اگـــر شـــرکت کننده ها از رونـــد 
ـــگاه  ـــا نمایش ـــند، قطع ـــي باش ـــداد راض ـــه روی ـــر س ـــزاري ه برگ

لجســـتیک در ســـال هاي آینـــده پیشـــرفت خواهـــد کـــرد.

ــه  ــا: البتـ ــدر و دریـ بنـ
برخـــي دیگـــر از 

ــي  ــزه ملـ ــد داوري جایـ ــم از رونـ ــرکت ها هـ شـ
ـــرار  ـــه ق ـــرا از چ ـــد. ماج ـــي بودن ـــتیک ناراض لجس

اســـت؟ 
ــر  ــگاه( از نظـ ــز نمایشـ ــه جـ ــداد دیگر)بـ ــپاس دار: دو رویـ سـ
ســـخت افزاري بـــا مـــا بـــوده امـــا بخـــش نرم افـــزاري را بـــه 
انجمـــن لجســـتیک ســـپردیم. امیـــدوارم در آن بخـــش هـــم 
ـــخت افزاري  ـــش س ـــن از بخ ـــون م ـــد، چ ـــده باش ـــل ش ـــوب عم خ
آن مطمئنـــم و مي دانـــم کـــه شـــرکت کننده ها هـــم راضـــي 

هســـتند.
ـــا اصـــال در بحـــث داوري وارد نشـــدیم چـــون  ـــن اســـاس،  م برهمی
ـــه  ـــتیم ک ـــان مي خواس ـــه خودم ـــتیم و ن ـــت آن را داش ـــه صالحی ن
وارد ایـــن موضـــوع شـــویم. داوري ممکـــن اســـت بـــه گونـــه اي انجام 
ـــي  ـــند و برخ ـــرکت ها ناراضـــي باش ـــي از ش ـــه برخ ـــد ک ـــده باش ش
ـــده  ـــزار کنن ـــوان برگ ـــه عن ـــا ب ـــه م ـــن اصـــرار داشـــتم ک راضـــي. م
ـــائل  ـــا و مس ـــن کاره ـــدیم. ای ـــویم و نش ـــوع وارد نش ـــن موض در ای

داوري از ســـوي انجمـــن لجســـتیک انجـــام شـــد.
امـــا مي دانـــم یـــک سیســـتم علمـــي خـــوب بـــراي ارزیابـــي 
ـــي  ـــق اطالعات ـــاي دقی ـــري فرم ه ـــک س ـــت. ی ـــته اس ـــود داش وج
ـــا  ـــد ام ـــان بدهن ـــي از شرکت هایش ـــد اطالعات ـــه بای ـــود دارد ک وج
ـــه نیســـتند. از آن طـــرف هـــم  ـــه ارائ برخـــي از شـــرکت ها حاضـــر ب
ـــات  ـــه اطالع ـــي ب ـــراي ارزیاب ـــا ب ـــه م ـــد ک ـــم داوري مي گوین تی
ـــن  ـــور ای ـــال از بروش ـــم مث ـــم و نمي توانی ـــاز داری ـــا نی ـــن فرم ه ای
شـــرکت ارزیابـــي کنیـــم. یـــک بحـــث فرهنگـــي اســـت کـــه وجـــود 
دارد. شـــما کمتـــر شـــرکتي در ایـــران مي بینیـــد کـــه بیایـــد 
ـــه در  ـــي ک ـــد در صورت ـــالم کن ـــي اش را اع ـــق مال ـــات دقی اطالع
ـــي  ـــراي مخف ـــزي ب ـــود دارد و چی ـــات وج ـــن اطالع ـــا ای ـــام دنی تم

ـــد. ـــردن ندارن ک

بنـــدر و دریـــا: از ایـــن موضـــوع کـــه بگذریـــم، 
ـــه  ـــتند ک ـــور داش ـــگاه حض ـــرکت هایي در نمایش ش
ـــود،  ـــخص نب ـــتیک مش ـــا لجس ـــا ب ـــاط آن ه ارتب
ـــا اقـــالم  ـــي کـــه کفـــش و لبـــاس نظامـــي، ی غرفه های

ـــد. ـــته بودن ـــش گذاش ـــه نمای ـــي را ب خوراک
ســـپاس دار: یـــک گـــروه از مشـــارکت کنندگان مـــا مربـــوط 
ــث  ــي بحـ ــد. وقتـ ــي بودنـ ــي و انتظامـ ــاي نظامـ ــه نیروهـ بـ
لجســـتیک ایـــن نیروهـــا طـــرح مي شـــود، کاالهایـــي وجـــود 
ـــن  ـــود م ـــه خ ـــت ک ـــاز اس ـــورد نی ـــي م ـــش نظام ـــه در بخ دارد ک
هـــم از دیدنشـــان در نمایشـــگاه تعجـــب کـــردم. مثـــاًل محصـــوالت 
ـــتیک  ـــرارداد لجس ـــع ق ـــا در واق ـــن  مجموعه ه ـــا ای ـــي. ام خوراک
ـــد و  ـــده دارن ـــاي مصرف کنن ـــه بخش ه ـــالم را ب ـــن اق ـــال ای انتق
ـــالم  ـــن اق ـــع ای ـــن و توزی ـــد تامی ـــه بگوین ـــد ک ـــت آمده ان در حقیق

ـــد.  ـــده دارن ـــي برعه ـــش نظام را در بخ
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دکتـــر علـــي جهاندیـــده، معـــاون ســـابق امـــور بنـــدري 
ـــا حضـــور در غرفـــه ماهنامـــه  ســـازمان بنـــادر و دریانـــوردي ب
ـــا در نمایشـــگاه لجســـتیک، گفـــت: »لجســـتیک  بنـــدر و دری
ـــرد  ـــوارد را در برمي گی ـــي م ـــه خیل ـــت ک ـــام اس ـــک واژه ع ی
ــا اگـــر بخواهیـــم حمـــل و نقـــل چندوجهـــي را بـــه  امـ
عنـــوان بخشـــي از لجســـتیک در نظـــر بگیریـــم،  بنـــادر 
اساســـي ترین نقطـــه شـــروع لجســـتیک، حمـــل و نقـــل 

چندوجهـــي و ترکیبـــي هســـتند.«
ــادر در  ــت بنـ ــاره اهمیـ ــده، دربـ ــي جهاندیـ ــر علـ دکتـ
توســـعه لجســـتیک افـــزود: »براســـاس تعریـــف آنکتـــاد، 
ـــت،  ـــي اس ـــل چندوجه ـــل و نق ـــزاء حم ـــي از اج ـــدر یک بن
ـــیده  ـــس پوش ـــر هیچک ـــا ب ـــدر و دری ـــت بن ـــن اهمی  بنابرای
ـــي  ـــاظ وزن ـــه لح ـــا ب ـــد از کااله ـــش از 90 درص ـــت. بی نیس
ـــه  ـــا مبادل ـــق دری ـــي از طری ـــاظ ارزش ـــه لح ـــد ب و 65درص
ـــش  ـــاد نق ـــادر در اقتص ـــد بن ـــان مي ده ـــه نش ـــود ک مي ش

پویـــا و اثرگـــذاري دارنـــد.«
ـــوردي  ـــادر و دریان ـــدري ســـازمان بن ـــور بن ـــاون ســـابق ام مع
ــازمان  ــه سـ ــا وظیفـ ــن تعریف هـ ــن ایـ ــزود: »بنابرایـ افـ
بنـــادر را ســـنگین مي کنـــد و بـــر همیـــن اســـاس 
هـــم وظیفـــه مســـئوالن ســـازمان بـــه همـــان نســـبت 

ســـنگین تر شـــده اســـت.«
ــوردي  ــادر و دریانـ ــازمان بنـ ــاي سـ ــاره فعالیت هـ او دربـ
ـــر  ـــت: »اگ ـــور گف ـــتیک کش ـــود لجس ـــترش و بهب ـــراي گس ب
ـــازمان هاي  ـــرفت س ـــري پیش ـــراي اندازه گی ـــاري ب ـــا معی م
ـــند  ـــیم، س ـــته باش ـــتیک داش ـــا لجس ـــدد ب ـــط و متع مرتب
چشـــم انداز 1404 بهتریـــن معیـــار ســـنجش اســـت کـــه 
نشـــان مي دهـــد ســـازمان براســـاس ایـــن ســـند موفـــق 

بـــه ایجـــاد ظرفیت هایـــي در بنـــادر شـــده اســـت.«
ـــه  ـــران در زمین ـــه ای ـــب ک ـــن مطل ـــان ای ـــا بی ـــده ب جهاندی
ــبي دارد،  ــرایط مناسـ ــتیراني شـ ــاري کشـ ــوط تجـ خطـ
ـــي و  ـــوط نفت ـــت خط ـــه فعالی ـــن در زمین ـــت: »همچنی گف
نفتکـــش هـــم شـــرایط مناســـبي داریـــم. ظرفیت هـــاي 

الزم در بنـــادر بـــراي ترانزیـــت ایجـــاد شـــده و مناســـب 
اســـت.«

ـــوردي  ـــادر و دریان ـــدري ســـازمان بن ـــور بن ـــاون ســـابق ام مع
بـــا تاکیـــد بـــر ایـــن مطلـــب کـــه لجســـتیک و حمـــل و 
نقـــل چندوجهـــي تـــک بُعـــدي نیســـت، افـــزود: »مـــن 
فکـــر مي کنـــم راه آهـــن، حمـــل و نقـــل پایانـــه اي، 
جاده هـــاي کشـــور و بخش هـــاي فـــراوان دیگـــري هـــم 
وجـــود دارنـــد کـــه مي تواننـــد مفهـــوم لجســـتیک را در 
ــکالتي  ــا مشـ ــال مـ ــد. به هرحـ ــان بدهنـ ــي نشـ کالم کلـ
در خطـــوط ریلي مـــان داریـــم، در بحـــث جاده هـــا، 
ــکالتي  ــي مشـ ــاي دسترسـ ــا و راه هـ ــا، اتوبان هـ پایانه هـ

ــود دارد.« وجـ

جذب سرمایه گذاران بخش خصوصي براي توسعه بنادر
ــترش  ــراي گسـ ــه بـ ــوع کـ ــن موضـ ــادآوري ایـ ــا یـ او بـ
ـــتانداردهاي  ـــه اس ـــان را ب ـــد خودم ـــور بای لجســـتیک در کش
الزم برســـانیم، توضیـــح داد: »ســـازمان بنـــادر توانســـته 
اســـت پســـکرانه هاي مرتبـــط را در بنـــادر ایجـــاد کنـــد، 
ــد؛  ــم بزنـ ــزوده را رقـ ــف و ارزش افـ ــاي مختلـ محوطه هـ
ــم  ــاره کار را در ایـــن مي بینیـ ــم چـ ــا بازهـ ــال مـ به هرحـ
ــردم  ــپاریم، مـ ــردم بسـ ــه مـ ــا را بـ ــن فعالیت هـ ــه ایـ کـ
بهتریـــن مجـــري هســـتند، تاریـــخ دوره هـــاي مختلـــف 
ـــي  ـــري موفق ـــد مج ـــت نمي توان ـــه دول ـــت ک ـــان داده اس نش
ـــادر  ـــازمان بن ـــتا س ـــن راس ـــد و در همی ـــور باش ـــن ام در ای
بـــه جلـــب ســـرمایه گذاري ها از بخـــش خصوصـــي 

ــد دارد.« تاکیـ
ــش  ــرمایه گذاري از بخـ ــذب سـ ــاره جـ ــده دربـ جهاندیـ
خصوصـــي بـــراي توســـعه بنـــادر، گفـــت: »خوشـــبختانه 
ســـازمان تـــا حـــدودي در ســـال هاي گذشـــته و امســـال 
ـــرمایه گذاري  ـــذب س ـــا ج ـــادي ب ـــد زی ـــا ح ـــبختانه ت خوش
ـــا  ـــت. ت ـــم زده اس ـــي را رق ـــورد خوب ـــي رک ـــش خصوص بخ
ـــارد  ـــزار میلی ـــدود  چهاره ـــاه( ح ـــن م ـــارم بهم ـــروز )چه ام
قـــرارداد بـــا بخـــش خصوصـــي امضـــاء کرده ایـــم و تـــا 
پایـــان ســـال هـــم پیش بینـــي مي کنـــم بتوانیـــم 
ـــارد  ـــزار میلی ـــه دو ه ـــک ب ـــرمایه گذاري نزدی ـــات س مقدم

تومـــان را فراهـــم کنیـــم.«
او بـــا بیـــان ایـــن مطلـــب کـــه ایـــن رقـــم هـــم بـــراي 
تجهیـــز بنـــادر مـــورد اســـتفاده قـــرار مي گیـــرد و هـــم 
در ایجـــاد پســـکرانه ها و مـــوارد دیگـــر، دربـــاره امـــکان 
ایجـــاد بنـــادر خشـــک در کشـــور، توضیـــح داد: »مـــا در 
ـــه  ـــم ک ـــه داری ـــار محوط ـــهیدرجایي 2400 هکت ـــدر ش بن
ـــر را  ـــار دیگ ـــت. 2400 هکت ـــده اس ـــباع ش ـــا اش االن تقریب
ـــق  ـــهیدرجایي ملح ـــادي ش ـــژه اقتص ـــدوده وی ـــه مح ـــم ب ه
کرده ایـــم. همین طـــور در بنـــدر امـــام محوطه هـــاي 
ایـــن چنینـــي داریـــم. در بندرامیرآبـــاد هـــم مناطقـــي 
داریـــم، بنابرایـــن در جایـــي کـــه بنـــادر مـــا گنجایـــش 
ـــتیم،  ـــک هس ـــد بنادرخش ـــند، نیازمن ـــته باش ـــي نداش کاف
ـــادر  ـــراغ بن ـــه س ـــم ب ـــر بخواهی ـــي اگ ـــرایط کنون ـــا ش ـــا ب ام
خشـــک برویـــم، هزینـــه زیـــادي را تحمیـــل کرده ایـــم.«
ـــر  ـــال حاض ـــه در ح ـــب ک ـــن مطل ـــد برای ـــا تاکی ـــده ب جهاندی
ـــزود:  ـــم، اف ـــک نمي بینی ـــادر خش ـــاد بن ـــراي ایج ـــازي ب نی
ـــورت  ـــک ص ـــدر خش ـــاره بن ـــي درب ـــت اقدام ـــرار اس ـــر ق »اگ
ـــورت  ـــي ص ـــه کاف ـــي و مطالع ـــد بررس ـــا بای ـــرد، حتم بگی
گرفتـــه باشـــد، ابتـــدا بایـــد ظرفیت هـــاي فعلـــي را 
ــگاه  ــي را نـ ــاي آتـ ــا و نیازمندي هـ ــنجیم، ظرفیت هـ بسـ
ـــدام  ـــم اق ـــوع مي توانی ـــن موض ـــاس ای ـــد براس ـــم و بع کنی
ـــن  ـــاد ای ـــه ایج ـــرا ک ـــم چ ـــک کنی ـــدر خش ـــاد بن ـــه ایج ب
ـــردم  ـــه م ـــنگیني را ب ـــاد و س ـــیار زی ـــاي بس ـــادر هزینه ه بن

ایـــران تحمیـــل خواهـــد کـــرد.«

ظرفیت هاي الزم ترانزیت 
در بنادر ایجاد شده است

دکتر جهاندیده  در نمایشگاه لجستیک:

اگر معياري براي 
اندازه گيري پيشرفت 
سازمان هاي مرتبط 
و متعدد با لجستيك 
داشته باشيم، 
سند چشم انداز 
1404 بهترین 
معيار سنجش است 
كه نشان مي دهد 
سازمان براساس 
این سند موفق به 
ایجاد ظرفيت هایي 
در بنادر شده است
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ـــان و  ـــه از زم ـــب ک ـــن مطل ـــان ای ـــا بی ـــش ب ـــی نفتک ـــرکت مل ـــره ش ـــأت مدی ـــو هی عض
ـــتقبال  ـــدم اس ـــراي ع ـــت: »ب ـــدم،  گف ـــع نش ـــتیک مطل ـــگاه لجس ـــزاري نمایش ـــکان برگ م
از نمایشـــگاه دالیـــل مختلفـــي را مي تـــوان برشـــمرد. قطعـــاً و بـــدون تردیـــد حضـــور 
ـــزوده  ـــوزه، ارزش اف ـــاالن آن ح ـــت اندرکاران و فع ـــراي دس ـــد ب ـــگاهي بای ـــر نمایش در ه

ـــد.« ـــته باش ـــي داش ـــت در پ و منفع
ـــراي  ـــي ب ـــد فرصت ـــي بای ـــگاه تخصص ـــه نمایش ـــب ک ـــن مطل ـــان ای ـــاطعی با بی ـــا س علیرض
ـــر  ـــرد همدیگ ـــا و عملک ـــالع از توانایي ه ـــوزه و اط ـــان آن ح ـــب  و  کار ذي نفع ـــعه کس توس
ـــه  ـــرار نگرفت ـــتقبال ق ـــورد اس ـــتیک م ـــگاه لجس ـــر نمایش ـــن اگ ـــت: »بنابرای ـــد، گف باش
و شـــرکت هاي اصلـــي در آن حضـــور نیافتنـــد شـــاید یـــک دلیـــل اصلـــي آن همیـــن 
ـــورد  ـــن در م ـــره تأمی ـــتیک و زنجی ـــوزه لجس ـــان ح ـــاالن و ذي نفع ـــه فع ـــد ک ـــب باش مطل
ـــد.« ـــدا نکرده ان ـــان پی ـــود اطمین ـــب و کار خ ـــعه کس ـــگاه در توس ـــن نمایش ـــي ای اثربخش

ـــته اند  ـــگاه نتوانس ـــدگان نمایش ـــاید برگزارکنن ـــه ش ـــب ک ـــن مطل ـــان ای ـــا بی ـــه ب او در ادام
ـــد،  ـــاد کنن ـــوزه ایج ـــن ح ـــب وکار در ای ـــان کس ـــراي صاحب ـــش را ب ـــاي اطمینان بخ فض
ـــي  ـــگاه محفل ـــن نمایش ـــه ای ـــد ک ـــان مي دادن ـــرکت ها اطمین ـــه ش ـــد ب ـــح داد: »بای توضی

ـــت.« ـــب و کار آن هاس ـــعه کس ـــراي توس ـــن ب ـــه اي و فرصت آفری ـــي، حرف تخصص
ـــرداد 1394  ـــت در خ ـــرار اس ـــه ق ـــای دریایی)ک ـــش ارگان ه ـــومین همای ـــر بیست و س دبی
ـــریفاتي  ـــت تش ـــد از حال ـــگاه ها بای ـــه نمایش ـــب ک ـــن مطل ـــد برای ـــا تاکی ـــود( ب ـــزار ش برگ
ـــگاه ها  ـــد نمایش ـــده رخ نده ـــري در آین ـــن ام ـــه چنی ـــراي اینک ـــت: »ب ـــوند، گف ـــارج ش خ
ـــد. پیشـــنهاد  ـــدا کنن ـــان پی ـــد کارکـــرد واقعـــي خـــود را در توســـعه کســـب و کار ذي نفع بای
مي کنـــم برگزارکننـــدگان بـــا نگاهـــي عمیـــق و علمـــي بـــه نمایشـــگاه هاي قبلـــي 
و اخیـــر لجســـتیک بپردازنـــد و ضعف هـــا و علـــل عـــدم توفیـــق ایـــن نمایشـــگاها را 

ـــد.« ـــل کنن ـــي و تحلی بررس
ـــه  ـــد ک ـــه اي باش ـــه گون ـــد ب ـــگاه بای ـــدگان نمایش ـــرد برگزارکنن ـــاطعي عملک ـــه س ـــه گفت ب
ـــي  ـــگاه فرصت ـــن نمایش ـــه ای ـــد ک ـــد کنن ـــتیک را متقاع ـــوزه لجس ـــاالن ح ـــان و فع ذي نفع
ـــروري  ـــر ض ـــک ام ـــوان ی ـــد به عن ـــت و بای ـــب و کار آن هاس ـــعه کس ـــراي توس ـــتثنایي ب اس

ـــد. ـــود بگنجانن ـــت خ ـــاالنه فعالی ـــم س ـــي، آن را در تقوی و حتم
ـــته  ـــوز نتوانس ـــتیک هن ـــه لجس ـــب ک ـــن مطل ـــان ای ـــا بی ـــتیک ب ـــناس لجس ـــن کارش ای

ـــه و  ـــعه یافت ـــا توس ـــور م ـــاید در کش ـــد و ش ـــه بای ـــور ک آن ط
ـــدون شـــک، لجســـتیک  ـــاً و ب ـــزود »قطع اثربخـــش باشـــد، اف
اثربخـــش و کارآمـــد متکـــي بـــه زیرســـاخت هاي 
ز  فـــزاري اســـت. مقصـــود ا فزاري و نرم ا ســـخت ا
زیرســـاخت هاي ســـخت افزاري مـــواردي همچـــون 
بنـــادر، فرودگاه هـــا و شـــبکه هاي جـــاده اي و ریلـــي 
گســـترده و بـــا ظرفیت هـــا و امکانـــات مکفـــي و مناســـب 
ـــل  ـــه قاب ـــا هزین ـــن و ب ـــریع، ایم ـــل س ـــائل حمل و نق و وس

قبـــول اســـت.«
ســـاطعي بـــا توضیـــح اینکـــه قوانیـــن و مقـــررات 
تســـهیل کننده و شـــبکه متصـــل و یکپارچـــه اطالعاتـــي 
ــان  ــن ذي نفعـ ــه بیـ ــي همه جانبـ ــي و هماهنگـ و ارتباطـ
را مي تـــوان از مصادیـــق زیرســـاخت هاي نرم افـــزاري 
ـــا در  ـــتیک م ـــکل لجس ـــت: »مش ـــت، گف ـــتیک دانس لجس
زیرســـاخت هاي فیزیکـــي و ســـخت افزاري نیســـت، 
ـــادي بایـــد انجـــام  گرچـــه هنـــوز در ایـــن زمینـــه کارهـــاي زی
شـــود. امـــا مشـــکل اصلـــي عـــدم توســـعه فعالیت هـــاي 
لجســـتیکي در کشـــور را بایـــد در زیرســـاخت هاي 
ـــررات  ـــن و مق ـــا قوانی ـــه تنه ـــرد. ن ـــتجو ک ـــزاري جس نرم اف
ـــراي توســـعه  ـــه ب ـــد برداشـــته شـــود، بلک ـــع بای مزاحـــم و مان
ـــي و  ـــررات حمایت ـــن و مق ـــد قوانی ـــتیکي بای ـــات لجس خدم
تشـــویق هاي قانونـــي فراهـــم شـــود و فرآیندهـــاي کاري 

نیـــز اصـــالح و بهبـــود داده شـــود.«
عضـــو هیـــأت مدیـــره شـــرکت ملـــی نفتکـــش، افـــزود: 
ـــي و  ـــبکه اطالعات ـــاد ش ـــوز در ایج ـــا هن ـــن م ـــالوه برای »ع
ـــن  ـــات را بی ـــناد و اطالع ـــادل اس ـــکان تب ـــه ام ـــي ک ارتباط
ــردش  ــه گـ ــي بـ ــي و غیردولتـ ــم از دولتـ ــان اعـ ذي نفعـ
ـــر  ـــس اگ ـــتیم. پ ـــه هس ـــي مواج ـــکالت اساس ـــا مش درآورد ب
ـــش  ـــعه یافته، اثربخ ـــک، توس ـــتیک چاب ـــم لجس مي خواهی
ـــات صنفـــي و  ـــارغ از تعصب ـــد ف ـــد داشـــته باشـــیم بای و کارآم
ـــي و  ـــبکه اطالعات ـــن ش ـــعه ای ـــاد و توس ـــراي ایج ـــي ب بخش
ـــورد  ـــارات م ـــان، ضمـــن تأمیـــن اعتب ارتباطـــي بیـــن ذي نفع
ـــکاري  ـــا هم ـــي و ب ـــي اصل ـــاب متول ـــن و انتخ ـــاز و تعیی نی
و هماهنگـــي بین بخشـــي اقدامـــي ســـریع و اساســـي 

صـــورت گیـــرد.«
او بـــا اشـــاره بـــه تاثیـــر فضـــاي کســـب وکار و فرهنـــگ 
تجـــاري بـــه عنـــوان یـــک نکتـــه اصلـــي و زیربنایـــي در 
ــدر  ــت: »هرچقـ ــتیکي، گفـ ــاي لجسـ ــعه فعالیت هـ توسـ
فضـــاي کســـب و کار شـــفاف و رقابتـــي باشـــد و هـــر 
ــد  ــه تولیـ ــش هزینـ ــون کاهـ ــي همچـ ــدر مفاهیمـ چقـ
ــات و  ــت خدمـ ــش کیفیـ ــده و افزایـ ــام شـ ــت تمـ و قیمـ
توجـــه و تعهـــد بـــه رضایت منـــدي مشـــتریان و انجـــام 
بـــه موقـــع تعهـــدات و ارزش زمـــان در فرهنـــگ تجـــاري 
و فعالیت هـــاي اقتصـــادي مـــا، اهمیـــت پیـــدا کنـــد 
ــق در  ــب و کار موفـ ــاي کسـ ــه معیارهـ ــدر بـ ــر چقـ و هـ
تجـــارت بین الملـــل نزدیکتـــر شـــویم، مطمئنـــاً توجـــه 
بـــه لجســـتیک به عنـــوان یـــک ابـــزار و وســـیله قـــوي و 
موثـــر بـــراي تجـــارت موفـــق بیشـــتر و بیشـــتر خواهـــد 
ـــتیک  ـــعه لجس ـــترش و توس ـــاهد گس ـــه روز ش ـــد و روز ب ش

ــود.« ــم بـ خواهیـ
ـــا  ـــاري م ـــادي و تج ـــاالن اقتص ـــوز فع ـــزود: »هن ـــاطعي اف  س
ـــاري  ـــاي تج ـــه در موفقیت ه ـــتیک یکپارچ ـــه ارزش لجس ب
ـــعه  ـــم در توس ـــل ه ـــن دلی ـــه همی ـــتند و ب ـــف نیس ـــود واق خ
ــد.  ــرج نمي دهنـ ــه خـ ــي بـ ــت آنچنانـ ــت آن همـ و تقویـ
ـــت و اراده  ـــه خواس ـــتگي ب ـــتیک بس ـــعه لجس ـــن توس بنابرای
ـــا از  ـــان آن ه ـــالع و اطمین ـــادي و اط ـــاالن اقتص ـــدي فع ج
منافـــع حاصـــل از لجســـتیک یکپارچـــه در کســـب و کار آنهـــا 
ـــات  ـــق خدم ـــه شـــاهد توســـعه و رون ـــد روزي ک ـــه امی دارد. ب
ـــیم.« ـــالمي باش ـــز اس ـــران عزی ـــه در ای ـــتیک یکپارچ لجس

عضو هیأت مدیره شرکت ملی نفتکش:

عمر نمایشگاه هاي تشریفاتي 
به پایان رسیده است

خبر نداشتم که نمایشگاه لجستیک برگزار مي شود
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با یك نگاه آینده نگر 
باید بگویم كه اساس 
استراتژی ما در 
ایران براین موضوع 
استوار است كه باور 
داریم اگر تمام این 
سختی ها از بين 
برود، ایران ستاره 
درخشان خاورميانه 
خواهد شد و آینده ای 
بسيار درخشان در 
انتظار ایران است

  ارالپ دميركان   
مدير حوزه ايران شركت بوروسان لجستيك

ـــاري  ـــتد تج ـــرای داد و س ـــمند ب ـــیار ارزش ـــوری بس ـــران کش ای
اســـت چـــرا کـــه از نظـــر مکانـــی، موقعیتـــی تجـــاری و اســـتراتژیک 
محســـوب می شـــود. ایـــران از لحـــاظ سیاســـی و جغرافیایـــی 
ـــه  ـــورد توج ـــیار م ـــه بس ـــه در خاورمیان ـــت ک ـــوری اس ـــم کش ه
ـــاط  ـــا در ارتب ـــا اروپ ـــیه ب ـــق روس ـــه از طری ـــرا ک ـــه چ ـــرار گرفت ق
ـــس  ـــارس. پ ـــیه خلیج ف ـــورهاي حاش ـــا کش ـــوب ب ـــت و از جن اس
ــرای  ــاور دور بـ ــه خـ ــت کـ ــه گرفـ ــور نتیجـ ــوان این طـ مي تـ
ـــد  ـــد، بای ـــاط باش ـــیه در ارتب ـــورهای CIS و روس ـــا کش ـــه ب این ک
تمـــام حمل و نقل هایـــش را از طریـــق خلیج فـــارس انجـــام 
ـــر  ـــن از نظ ـــد. بنابرای ـــورهای CIS برس ـــه کش ـــس از آن ب داده و پ
ـــت. ـــت اس ـــز اهمی ـــیار حائ ـــران بس ـــتد ای ـــل و داد و س حمل ونق

ـــی  ـــه در ســـال 2006 نمایندگ ـــود ک ـــران نخســـتین کشـــوری ب ای
ـــران کشـــور  ـــم، چـــون ای ـــدازی کردی شـــرکت هایمان را در آن راه ان
ـــد از  ـــا نبای ـــي رود ام ـــمار م ـــه ش ـــه ب ـــي در خاورمیان ـــیار مهم بس
ـــه  ـــم ک ـــم داری ـــکالتی ه ـــران مش ـــا در ای ـــه م ـــت ک ـــر دور داش نظ
ـــرای داد و  ـــا ب ـــت؛ م ـــران نیس ـــص ای ـــط مخت ـــکالت فق ـــه مش البت
ـــن موضـــوع  ســـتد در انگلســـتان هـــم مشـــکالتی داشـــتیم و همی
ـــه  ـــران هـــم ب ـــا ای ـــا هـــم وجـــود دارد ام در برخـــي کشـــورهای اروپ
ـــود  ـــاص خ ـــن خ ـــتوار و قوانی ـــت های اس ـــتن سیاس ـــل داش دلی
بـــه همـــان درجـــه از مشـــکالت کـــه درکشـــورهای اروپایـــی 

وجـــود دارد نزدیـــک می شـــود.
مـــن بـــه عنـــوان نماینـــده  کشـــوری کـــه بـــا ایـــران مـــرز 

ـــه  ـــم ک ـــرح مي کن ـــوال را مط ـــن س ـــترک دارد، ای مش
ـــي  ـــه موقعیت ـــه ب ـــن را دارد ک ـــت ای ـــران ظرفی ـــا ای آی
ـــخ  ـــد؟ پاس ـــدا کن ـــت پی ـــي دس ـــع کنون ـــر از وض بهت

ـــتد  ـــد داد و س ـــن بای ـــر م ـــه نظ ـــه و ب ـــه بل ـــت ک ـــن اس ای
ـــتدها  ـــوع داد و س ـــن ن ـــه از ای ـــود. در ترکی ـــاد ش آزاد ایج

ـــت. ـــن نیس ـــران چنی ـــا در ای ـــم ام داری
ـــره  ـــه مذاک ـــن رابط ـــی در ای ـــای جهان ـــال 2008 قدرت ه از س

می کننـــد امـــا بـــه هیـــچ نتیجـــه ای نرســـیدند. نکتـــه 
ـــه از لحـــاظ سیاســـی  ـــران و ترکی ـــه ای اینجاســـت ک
ـــی  ـــن تمام ـــد، بنابرای ـــی دارن ـــای متفاوت دیدگاه ه

ـــیه  ـــرای روس ـــه ای ب ـــتراتژی های خاورمیان ـــن اس ای

مشکالت حمل و نقل ارز 
همچنان پابرجاست

ـــه در ســـمت  ـــر خاورمیان ـــرای کشـــورهای دیگ ـــک جهـــت و ب در ی
ـــاًل  ـــران کام ـــی ای ـــدگاه سیاس ـــا دی ـــرار دارد. ام ـــري ق و ســـوی دیگ
ـــیار  ـــتراتژی های بس ـــران اس ـــران ای ـــه رهب ـــت، البت ـــاوت اس متف
ـــراي  ـــران ب ـــمی ای ـــات رس ـــد. مقام ـــتد دارن ـــرای داد و س ـــی ب خوب
ـــا  ـــم ب ـــل ه ـــن دلی ـــه همی ـــد و ب ـــالش مي کنن ـــاع ت ـــود اوض بهب
ـــم  ـــوز ه ـــران هن ـــا، ای ـــخت و تحریم ه ـــن س ـــام قوانی ـــود تم وج

ـــت. ـــا برجاس ـــده و پ ـــر زن ـــوري س کش
ـــتراتژی  ـــاس اس ـــه اس ـــم ک ـــد بگوی ـــر بای ـــگاه آینده نگ ـــک ن ـــا ی ب
ـــاور داریـــم اگـــر  ـــران برایـــن موضـــوع اســـتوار اســـت کـــه ب مـــا در ای
ـــان  ـــتاره درخش ـــران س ـــرود، ای ـــن ب ـــختی ها از بی ـــن س ـــام ای تم
ـــه خواهـــد شـــد و آینـــده ای بســـیار درخشـــان در انتظـــار  خاورمیان
ایـــران اســـت. در اینجـــا »اما«هایـــي مطـــرح می شـــود کـــه از 
ـــول  ـــال ط ـــار س ـــا چه ـــه ت ـــن س ـــختی ها بی ـــن س ـــن ای ـــن رفت بی
خواهـــد کشـــید. اگـــر امـــروز توافقـــی انجـــام شـــود یـــا خـــط قرمـــز 
ـــه  ـــن س ـــما بی ـــور ش ـــکالت کش ـــی مش ـــه راحت ـــود، ب ـــن ش تعیی
ـــه  ـــکالتی ک ـــت. مش ـــد یاف ـــان خواه ـــده پای ـــال آین ـــار س ـــا چه ت
ـــه روی  ـــتر از هم ـــا بیش ـــت و م ـــاالت ارز اس ـــل و انتق ـــم نق ـــا داری م
ـــور  ـــان دو کش ـــاالت می ـــل و انتق ـــه و نق ـــران و ترکی ـــات ای ارتباط
تمرکـــز می کنیـــم امـــا همین طـــور بایـــد ارتبـــاط بـــا اروپـــا را 
ـــا  ـــران و اروپ ـــان ای ـــاالت می ـــل و انتق ـــا نق ـــم ت ـــت کنی ـــم مدیری ه
ـــه داد و ســـتد  ـــادی در زمین ـــای زی ـــه ظرفیت ه انجـــام شـــود چراک
ـــران در  ـــاالی ای ـــت ب ـــر ظرفی ـــه خاط ـــم ب ـــه آن ه ـــود دارد ک وج
ـــا  ـــم ام ـــرمایه گذاری می کنی ـــا س ـــا اینج ـــت. م ـــد اس ـــه تولی زمین
ـــت،  ـــکل اس ـــیار مش ـــق بس ـــن طری ـــود از ای ـــت آوردن س ـــه دس ب
ـــود  ـــق ش ـــتد تزری ـــن داد و س ـــه ای ـــادی ب ـــول زی ـــد پ ـــه بای همیش

ـــدارد. ـــود ن ـــول وج ـــال پ ـــرای انتق ـــی ب ـــچ امکان ـــا هی ام
ـــا،  ـــر آن ه ـــه 169 نف ـــد دارد ک ـــران 170 کارمن ـــا در ای ـــرکت م ش
ــاس  ــواز، بندرعبـ ــیراز، اهـ ــهرهاي شـ ــتند. در شـ ایرانـــي هسـ
و در بـــازرگان و در مجمـــوع حـــدود 70 شـــهر نمایندگـــی 
داریـــم، یعنـــی در تمـــام کشـــور فعـــال هســـتیم؛ پـــس مـــا 
ــه  ــتیم کـ ــالش هسـ ــم و در تـ ــش می دهیـ ــران را پوشـ کل ایـ
هرچـــه بیشـــتر در ایـــن بـــازار تأثیرگـــذار باشـــیم و هدفمـــان 
 ایـــن اســـت کـــه در پنـــج ســـال آینـــده در بـــازار لجســـتیک
ــی  ــن کمپانـ ــیم. ایـ ــتاز باشـ )LOGESTIC  MARKET( پیشـ
بین المللـــی اســـت و مـــن تنهـــا عضـــو تُـــرک آن هســـتم. مـــا 
ـــما  ـــرده ش ـــل ک ـــردم تحصی ـــم و م ـــاد داری ـــما اعتم ـــردم ش ـــه م ب
ـــه  ـــارا ب ـــه م ـــد ک ـــی دارن ـــای خوب ـــا هســـتند، ظرفیت ه ـــد م معتم

ــانند.  ــان می رسـ اهدافمـ
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ایجاد زبان مشترک 
مابين تمامي 
بازیگران و حلقه هاي 
اصلي زنجيره تامين 
ملي و همچنين زبان 
مشترک بين المللي، 
بازنگري در ساختار و 
وظایف سازمان هاي 
داراي نقش متناسب 
با ایفاي نقش رهبري، 
توانمندسازي نيروي 
كار و توان توليد و 
كشف دانش پنهان 
و آشكار حوزه از 
طریق مشاركت 
ایده پردازان، 
متخصصان و 
مجربين، آموزش 
روزآمد نيروها، ارتباط 
با مراكز علمي و 
دانشگاهي نيز باید 
مورد توجه باشد

بهروز فتحي در حاشیه برگزاري نمایشگاه لجستیک در گفتگوي اختصاصي 
با ماهنامه بندر و دریا، گفت: »حضور سازمان بنادر و دریانوردي در این گونه 
نمایشگاه ها، حرکتي خوب و قابل تقدیر بود و امیدواریم سازمان بنادر 
نه تنها حضور بیشتر و موثرتري داشته باشد بلکه خود مجري برگزاري 
نمایشگاه ها و کنفرانس هاي تخصصي در حوزه لجستیک بندري و حتي 
لجستیک زنجیره تامین ملي باشد.«این پژوهشگر و ایده پرداز لجستیک 
و زنجیره تامین، با برشمردن دالیل عدم استقبال از نمایشگاه لجستیک، 
گفت: »اصوال تبلیغات و انتخاب روش و کانال هاي اطالع رساني بسیار 
مهم است. به نظر مي رسد این نمایشگاه از تبلیغات قابل توجه و از طریق 
کانال هاي مختلف پرمخاطب اطالع رساني نشده بود.«فتحي با یادآوري 
این مطلب که موضوع لجستیک هنوز براي بسیاري از مجموعه هایي 
که حتي کار لجستیکي مي کنند هم چندان شناخته شده نیست، افزود: 
»به طور مثال تمامي شرکت هاي پخش دارو، مواد غذایي، حمل و نقل 
و کشتیراني، ترمینال دارها و... در این دسته قرار مي گیرند ولي در این 

نمایشگاه حضور نداشتند.«
این کارشناس زنجیره تامین و لجستیک بندري، افزود: »این گونه 
نمایشگاه ها باید از جنبه هاي مختلف برنامه ریزي و برگزار شود و به عبارتي در 
قالب یک پکیج کامل قابل ارائه باشد. مثال ارتباط با مراکز علمي و تحقیقاتي، 
دانشگاه ها، وزارتخانه هاي مربوط و...  و البته قطعا وجود اسپانسرهاي بیشتر 

و شناخته شده تر در این خصوص تاثیر بسزایي دارد.«
او با اشاره به برگزاري کنفرانس ملي لجستیک همزمان با این نمایشگاه، 
گفت: »اصوال برگزاري سمینارهاي علمي، جذب مقاالت پژوهشي و 
کاربردي در کنار این نمایشگاه باید باعث رونق بخشي و پربارتر شدن 
آن شود. همچنین دعوت از اساتید دانشگاه، چهره هاي علمي، صنعتي و 
کارآفرینان نمونه براي سخنراني هم از جمله اقداماتي است که باعث رونق 

بیشتر چنین نمایشگاه هایي مي شود.«

فقدان دیدگاه فراگیر و بنیادي، چالش اصلي لجستیک
بهروز فتحي با تایید این مطلب که در ایران لجستیک ما چابک و کارآمد 
نیست، افزود: »اگر با توجه به مخاطبان ماهنامه بندر و دریا، موانع توسعه 
لجستیک بندري را مدنظر قرار دهیم، مي توان گفت که چالش ها، راهکارها 
و فرصت هاي کشور در حوزه دریا و بندر قطعا و حتما مورد توجه پژوهشگران 
عرصه لجستیکي زنجیره تامین ملي و به ویژه عرصه لجستیک بندري 

قرار دارد. به ویژه اینکه با توجه به شناختي که از توان و دانش لجستیکي 
نیروهاي حوزه بندر وجود دارد، این طیف از کارشناسان و اساتید چه در 
بخش خصوصي و چه دولتي مي توانند نقش بسیار پررنگي در این خصوص 

داشته باشند.«
این پژوهشگرحوزه لجستیک و زنجیره تامین با بیان این مطلب که فقدان 
دیدگاهي فراگیر و بنیادي در خصوص لجستیک یکي از چالش هاي 
اصلي این عرصه است، افزود: »فقدان دیدگاهي فراگیر و بنیادي در 
خصوص لجستیک بندري منطبق با لجستیک زنجیره تامین ملي باید 
مورد توجه متخصصان این حوزه باشد. به طور مثال باز تعریف اصول، 
مباني، پیش فرض ها و ماموریت هاي حوزه با توجه به اهداف عالي کشور 
با دیدگاه هاي هستي شناسانه و فلسفي یکي از مواردي است که باید مورد 
توجه باشد.«به گفته او فقدان و یا عدم شفافیت استراتژي هاي مربوط به این 
حوزه یکي دیگر از موانع پیش روي توسعه لجستیک است: »به طور مثال: 
آیا لجستیک کشور، روي شکل و ساختار ترانزیت منطقه اي شکل بگیرد یا 

رقابت براي هاب منطقه و... باید مشخص شود؟«
ضرورت تعیین استراتژي هاي لجستیک در کشور

فتحي افزود: »فقدان نقش رهبري در بخش لجستیک زنجیره تامین 
ملي که زمینه ساز جذب و ارتقاء مشارکت بخش خصوصي مي شود، فضا 
و تنفس گاه الزم براي ورود و نقش آفریني هرچه بیشتر این بخش به این 
عرصه را فراهم مي کند. از سوي دیگر نبود زبان مشترک و زیرساخت هاي 
اطالعاتي مشترک مابین حوزه هاي مختلف لجستیکي از جمله بنادر و 
دریانوردي و حوزه هاي نقش آفرین دیگر در لجستیک زنجیره تامین ملي 
و بین المللي یکي دیگر از این موانع است.«همچنین به باور این کارشناس 
زنجیره تامین و لجستیک بندري توازن سازي چهار رکن اساسي در رشد 
و توسعه شامل سخت افزار، نرم افزار، دانش افزار و فهم افزار این حوزه باید 
مورد توجه قرار بگیرد. به طور مثال توجه به توسعه بسترهاي مخابراتي و 
ارتباطي متناسب با قابلیت هاي نرم افزاري، توجه به توسعه، جذب و کشف 
دانش روز و موجود در الیه هاي مختلف کارشناسي در بخش دولتي و 
خصوصي و همچنین آموزش و ارتقا سطح مهارت نیروهاي نقش آفرین 

در این زمینه تاثیرگذار است.
فتحي در ادامه به بیان راهکارهایي براي رفع این چالش ها پرداخت و توضیح 
داد: »ایجاد بنادر هاب در جنوب و شمال کشور و ارایه نقش پیشرو و رهبري 
به این بنادر از جنبه هاي عملیاتي و دانش فني از راهکارهایي هستند که 
براي گذر از این چالش ها مي تواند مدنظر قرار بگیرد.« او در ادامه با بیان این 
مطلب که الزم است استراتژي هاي این حوزه مشخص شود، افزود: »بنابر 
نظر بسیاري از صاحبه نظران بهترین راهکار در این خصوص حرکت در 
مسیر و فضایي است که رقابت کمتري وجود داشته باشد یعني اقیانوس 
آبي. همچنین بازنگري در تعریف بنادر و اینکه بنادر مخازن نگهداري کاالي 
فله و کانتینر نیستند و الزم است نقش دروازه و درگاه لجستیکي را ایفا کنند 

تا صرفاً مخزن و انبار.«
به گفته این کارشناس لجستیک و زنجیره تامین توسعه بنادر باید با توجه 
به طرح جامع لجستیک زنجیره تامین صورت بگیرد و در اصل، بنادر 
به عنوان حلقه اي از زنجیره تامین موردنظر باشند و نه مستقل از آن:  »از 
سوي دیگر ایجاد زبان مشترک مابین تمامي بازیگران و حلقه هاي اصلي 
زنجیره تامین ملي و همچنین زبان مشترک بین المللي، بازنگري در 
ساختار و وظایف سازمان هاي داراي نقش متناسب با ایفاي نقش رهبري، 
توانمندسازي نیروي کار و توان تولید و کشف دانش پنهان و آشکار حوزه از 
طریق مشارکت ایده پردازان، متخصصان و مجربین، آموزش روزآمد نیروها، 
ارتباط با مراکز علمي و دانشگاهي نیز باید مورد توجه باشد.«فتحي در ادامه 
با تشریح فرصت هاي پیش روي کشور در صورت بهره گیري از پتانسیل 
لجستیکي کشور، گفت: »در صورت ایجاد شرایط مناسب از جمله اجراي 
راهکارهاي فوق، فرصت هاي فراوان و ارزشمندي نصیب کشور خواهد 
شد؛ توسعه فعالیت هاي ترانزیت، ایجاد و هدایت شرکت هاي ارایه خدمات 
لجستیکي )3PL(، سرمایه گذاري هاي برنامه ریزي شده براي جذب بازارها 
و عرصه هاي جدید لجستیکي به ویژه در حوزه فعالیت هاي بندر و دریایي، 
اتصال لجستیک زنجیره تامین ملي به لجستیک زنجیره تامین جهاني 
و ارتقا جایگاه کشور در این خصوص و ایجاد جایگزیني مناسب براي 
درآمدهاي نفتي از طریق افزایش حجم ترانزیت و ترانشیپمنت برخي از 

این فرصت ها هستند.«

پژوهشگر، نویسنده و ایده پرداز لجستیک و  زنجیره تامین:

بندرها  دروازه لجستیکي هستند
 نه مخزن و انبار
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امـــروزه علـــم لجســـتیک بـــه عنـــوان زیربنـــاي ســـاختاري 
ــاده اي  ــوق العـ ــت فـ ــور از اهمیـ ــرفت کشـ ــعه و پیشـ توسـ
برخـــورد اســـت. ایـــن در حالیســـت کـــه آمارهـــاي جهانـــي 
خبـــر از ضعـــف نســـبي و همچنیـــن عقب ماندگـــي کشـــور 

در صنعـــت لجســـتیک مي دهنـــد.
ــد  ــان مي توانـ ــي جهـ ــاهراه ارتباطـ ــوان شـ ــه عنـ ــران بـ ایـ
ـــد  ـــا کن ـــتیک ایف ـــت لجس ـــعه صنع ـــزایي در توس ـــهم به س س
ـــره  ـــوب به ـــوه مطل ـــه نح ـــود ب ـــتراتژیک خ ـــت اس و از موقعی

ببـــرد. 
توســـعه صنعـــت لجســـتیک و اســـتفاده از فرصت هـــاي 
اســـتراتژیک اشـــاره شـــده مي توانـــد یـــک نقـــش کلیـــدي 
در بهبـــود معضـــالت کالن کشـــور داشـــته باشـــد. به عنـــوان 
مثـــال کاهـــش آلودگـــي هـــوا، کـــم شـــدن ترافیـــک 
ــوخت،  ــرف سـ ــش مصـ ــهري، کاهـ ــهري و برون شـ درون شـ

ارزآوري، توســـعه گردشـــگري و...
مهمترین دالیل مشکالت لجستیکي کشور عبارتند از:

ـــاده اي،  ـــم از ج ـــور اع ـــاخت هاي کش ـــعه نیافتگي زیرس 1.توس
ـــادر ـــي و بن ـــي، هوای ریل

ـــا نیازهـــاي لجســـتیکي  2.نبـــود بســـتر IT مناســـب  و کارآمـــد ب
ـــور کش

3.نبود قوانین مدون و قابل اتکا در این صنعت
4.عدم حمایت نهادها و سازمان هاي پشتیباني

ــرف  ــن صنعـــت از طـ ــرمایه گذاري کالن در ایـ 5.ضعـــف سـ
بخـــش خصوصـــي و دولتـــي

ـــراي  ـــازمان ها ب ـــع و س ـــه صنای ـــي ک ـــع اصل ـــوع موان در مجم
ـــد از: ـــتند عبارتن ـــه هس ـــا آن مواج ـــود ب ـــتیک خ ـــعه لجس توس

1.ضعف دانش لجستیک
2.تامین ناوگان مورد نیاز
3.سرعت پایین اینترنت

4.تامین نیروي انساني کارآمد
ــات  ــا خدمـ ــي بـ ــه اي حمایتـ ــرکت هاي حرفـ ــود شـ 5.نبـ

ــب مناسـ

لجستيك
زيربناي ساختاري توسعه

  مجيد نجار   
كارشناس بازاريابي و تحقيقات بازار شركت دژپاد

ایران به عنوان 
شاهراه ارتباطي 
جهان مي تواند سهم 
به سزایي در توسعه 
صنعت لجستيك 
ایفا كند و از موقعيت 
استراتژیك خود به 
نحوه مطلوب بهره 
ببرد

ـــي  ـــات علم ـــو هی ـــا و عض ـــي دری ـــروه مهندس ـــت گ سرپرس
ـــگاه  ـــزاري نمایش ـــیه برگ ـــریف، در حاش ـــي ش ـــگاه صنعت دانش
لجســـتیک در گفتگـــوي اختصاصـــي بـــا ماهنامـــه بنـــدر 
و دریـــا، گفـــت: »ســـازماندهي نامناســـب بخـــش دولتـــي 
یکـــي از موانـــع پیـــش روي توســـعه لجســـتیک چابـــک در 

ـــت.« ـــران اس ای
ــوم  ــح مفهـ ــي در توضیـ ــپور تهرانـ ــد عباسـ ــر مجیـ دکتـ
لجســـتیک و لـــزوم آشـــنایي گروه هـــاي درگیـــر بـــا ایـــن 
ـــه  ـــت ک ـــي اس ـــتیک،  مفهوم ـــراد از لجس ـــت: »م ـــد، گف فرآین
ـــا  ـــد آن ت ـــداء تولی ـــان کاال از  مب ـــت جری ـــت از مدیری عبارتس
ـــده کاال  ـــرف کنن ـــای مص ـــاظ نیازه ـــا لح ـــرف ب ـــد مص مقص
ـــان  ـــه جری ـــت س ـــهیل و مدیری ـــتلزم تس ـــر مس ـــن ام ـــه ای ک

اســـت.«
ـــنادی،  ـــان اس ـــزود: »جری ـــان اف ـــه جری ـــن س ـــح ای او در توضی
جریـــان مالـــی، جریـــان فیزیکـــی. در جریـــان اســـنادی، 
تعـــدد مراکـــز تصمیـــم و کنتـــرل، در جریـــان مالـــی 
تحریم هـــا و تشـــریفات ناکارآمـــد بانکـــی و در جریـــان 
ـــل و  ـــف حم ـــواع مختل ـــازماندهی ان ـــتگی س ـــی گسس فیزیک
ـــا بســـیار  ـــان کاال را غیرممکـــن ی ـــت جری ـــل همگـــی مدیری نق

ســـخت کرده انـــد.«
ـــب  ـــن مطل ـــان ای ـــا بی ـــتیک ب ـــوزه لجس ـــناس ح ـــن کارش ای
ـــق آن  ـــات تحق ـــه مفروض ـــت ک ـــده اي اس ـــتیک ای ـــه لجس ک
ـــن  ـــد آخری ـــما بخواهی ـــر ش ـــاال اگ ـــزود: »ح ـــدارد، اف ـــود ن وج
ــد  ــد، بایـ ــه کنیـ ــته ای را ارائـ ــن رشـ ــتاوردهای چنیـ دسـ
ـــش داوری  ـــا پی ـــی ب ـــاد عموم ـــاور و اعتم ـــه ب ـــال داد ک احتم

ـــد.« ـــم باش ـــم ک ـــتقبال ه ـــود و اس ـــه ش ـــی مواج منف
ـــتیک  ـــه لجس ـــب ک ـــن مطل ـــد ای ـــا تایی ـــي ب ـــپور تهران عباس
ـــع  ـــد کـــرد: »موان ـــدارد، تاکی ـــران وجـــود ن ـــوز در ای ـــک هن چاب
ـــش  ـــب بخ ـــامل ســـازماندهی نامناس ـــی ش ـــورت  کل بـــه ص
دولتـــی، بهـــای تمـــام شـــده بـــاال، ضعـــف در اســـتفاده از 
ــل  ــبکه حمل و نقـ ــه شـ ــدود بـ ــی محـ ــاوری، دسترسـ فنـ
جهانـــی، تجهیـــزات و نـــاوگان، محدودیـــت منابـــع مالـــی 
بـــرای توســـعه و ســـرمایه گذاری و ســـاختار بـــازار بخـــش 

خصوصـــی اســـت.«

سرپرست گروه مهندسی دریاي
 دانشگاه صنعتی شریف:

استقبال کم 
از نمایشگاه لجستیک

 قابل پیش بیني بود
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نماینــده ســازمان بنــادر و دریانــوردی، نماینــده بخــش خصوصــی و یکــی از مهندســان دریایــي صاحــب تجربــه ایرانــی را به دفتــر ماهنامــه بندر 
ــد  ــی و هدایــت کشــتی در کانال هــا و آب هــای محــدود کشــور را بررســی کننــد. یکــی می گوی ــا وضعیــت راهنمای ــم ت ــا دعــوت کرده ای و دری
راهنمایــی و هدایــت کشــتی ها حاصــل دانــش، تجربــه و ابتــکار اســت و دیگــری تاکیــد می کنــد کــه فرامــوش نکنیــد هدایــت کشــتی ، هنــر 
تصمیم گیــری در لحظه هاســت. امــا همــه بــر ایــن اصــل اتفــاِق نظــر دارنــد کــه حــاِل راهنمایــی و هدایــت کشــتی ها در ایــران خــوب اســت؛ 
بهتــر از تمامــی کشــورهای حــوزه خلیــِج فــارس کــه در ایــام تحریــم بــه بــازار خوبــی بــرای خطــوط کشــتیرانی سراســر دنیــا تبدیــل شــده اند. اینطــور کــه 
ــا برداشــته شــدن تحریم هــا، دوبــاره  کارشناســان ایــن میزگــرد تخصصــی می گوینــد، ســازمان بنــادر و دریانــوردی هــم در ایــن روزهــا کــه انتظــار مــی رود ب
میزبــان الینرهــای بــزرگ دنیــا باشــد، بــا کمــک بخــش خصوصــی و تجربه فعــاالن ایــن حــوزه موانــع پیــش رو را برطــرف کــرده اســت و همه چیــز برای بازگشــت 

الینرها به بنادر ایران فراهم است.
متنــی کــه در ادامــه می خوانیــد حاصل میزگــردی اســت که بــا حضــور اهلل مــراد عفیفی پــور، مشــاور امــور دریایــی ســازمان بنــادر و دریانــوردی، ایــرج روزخوش، 

مدیــر امــور راهنمایی شــرکت هدایت کشــتی خلیــج فــارس و مهنــدس حســن ســوری، دریانــورد باتجربه برگزار شــده اســت.

بررسیوضعیتراهنماییوهدایتکشتیها

هدایِت کشتی
هنر تصمیم گیری در لحظه هاست

  عاطفه نامداری   
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:  اجـــازه بدهیـــد بحـــث را بـــا بررســـی 
ـــتی  ـــت کش ـــی و هدای ـــی راهنمای ـــت فعل وضعی
در کانال هـــا و آب هـــای محـــدود کشـــور 
آغـــاز کنیـــم. آقـــای روزخـــوش، شـــما کـــه 
هـــم در حـــوزه هدایـــت کشـــتی ها صاحـــب 
ــا در  ــن روزهـ ــم ایـ ــتید و هـ ــه هسـ تجربـ
ـــادر  ـــازمان بن ـــاری س ـــه ی ـــی، ب ـــش خصوص بخ
ــت  ــان را از وضعیـ ــی خودتـ ــد، ارزیابـ آمده ایـ

فعلـــی ناوبـــری کشـــور بگوییـــد. 
ـــدود  ـــق مح ـــوال در مناط ـــتی اص ـــت کش ـــوش: هدای روزخ
ــی  ــل دسترسـ ــای قابـ ــا در کانال هـ ــی و یـ ــاط بحرانـ و نقـ
ــر  ــه خاطـ ــه بـ ــیرهایی کـ ــی مسـ ــود، یعنـ ــاز می شـ آغـ
محدودیت هـــای منطقـــه بهتـــر اســـت یـــک نیـــروی 
بومـــی و کارآمـــد هدایـــت کشـــتی را بـــر عهـــده بگیـــرد. 
ـــوت( از عمـــق  ـــا )پایل ـــا همـــان راهنم ـــد ی ـــروی کارآم ـــن نی ای
ـــکله  ـــرایط اس ـــی، ش ـــای محل ـــی، باده ـــای آب آب و جریان ه
و شـــرایط اســـتفاده از تجهیـــزات مـــورد نظـــر آن اطـــالع 
ــه  ــود. البتـ ــق می شـ ــتی ملحـ ــه کشـ ــه بـ ــی دارد کـ کافـ
ـــی  ـــر طبیع ـــک ام ـــم ی ـــتی ه ـــه کش ـــا ب ـــدن راهنم ـــق ش ملح
ـــت  ـــاری اس ـــادر اجب ـــی بن ـــه در برخ ـــت ک ـــا اس ـــام دنی در تم
ــتی  ــده کشـ ــک و فرمانـ ــم مالـ ــادر هـ ــی بنـ ــا در برخـ امـ

ــد. ــام دهـ ــن کار را انجـ ــه ایـ ــد داوطلبانـ می توانـ
ـــده  ـــه فرمان ـــا ب ـــه راهنم ـــی گواهینام ـــادر حت ـــی بن در برخ
ــتی را  ــت کشـ ــخصاً هدایـ ــا شـ ــود تـ ــتی داده می شـ کشـ
ـــس  ـــیلد انگلی ـــدر ساوت ش ـــال در بن ـــرد. مث ـــده بگی ـــر عه ب
می دیـــدم کشـــتی مســـافری می آیـــد، ســـوال می کـــردم 
ــه،  ــد نـ ــوت دارد؟ می گفتنـ ــتی پایلـ ــن کشـ ــا ایـ ــه آیـ کـ
ـــتی  ـــده کش ـــی فرمان ـــه وقت ـــد ک ـــازه می ده ـــا اج ـــون م قان
ــر  ــد، بنابـ ــته باشـ ــروج داشـ ــدر ورود و خـ ــه بنـ ــار بـ ده بـ
ـــت  ـــا دریاف ـــه راهنم ـــد گواهینام ـــودش می توان ـــای خ تقاض
ـــت،  ـــم اس ـــی مه ـــان خیل ـــن می ـــه در ای ـــزی ک ـــا چی ـــد. ام کن
ـــت  ـــن کار را رعای ـــتانداردهای ای ـــما اس ـــه ش ـــت ک ـــن اس ای

کنیـــد. 
ــه  ــت کـ ــن اسـ ــامل ایـ ــتانداردها شـ ــن اسـ ــی از ایـ برخـ
ــان  ــتند، زبـ ــات هسـ ــن عملیـ ــر ایـ ــه درگیـ ــنلی کـ پرسـ
ـــه  ـــد چراک ـــی بدانن ـــه خوب ـــی را ب ـــان عملیات ـــی و زب انگلیس
همانطـــور کـــه در قطعنامـــه IMO 960 تاکیـــد شـــده کـــه 
ـــی  ـــام اطالعات ـــه از تم ـــی دارد ک ـــده کشـــتی حـــق قانون فرمان
ـــع  ـــود،  مطل ـــدل می ش ـــکی رد و ب ـــوت و خش ـــن پایل ـــه بی ک

باشـــد.
امـــا دربـــاره موضـــوع میزگـــرد کـــه هدایـــت کشـــتی در 
آب هـــای محـــدود و کانال هـــای دسترســـی اســـت بایـــد 
بگویـــم در ایـــران کشـــتی بـــرای رســـیدن بـــه اســـکله از 
محـــدوده مشـــخصی بایـــد راهنمـــا داشـــته باشـــد. پـــس 
راهنمایـــی و هدایـــت کشـــتی در ایـــران اجبـــاری اســـت 
یعنـــی مناطـــق الحـــاق راهنمـــا بـــه کشـــتی مشـــخص 

شـــده اســـت. 
بـــا ورود کشـــتی بـــه ایـــن محـــدوده راهنمـــا بـــه شـــناور 
ـــن  ـــه بی ـــي ک ـــق و طرح ـــاس تواف ـــر اس ـــود و ب ـــق می ش ملح
فرمانـــده و راهنمـــا تعییـــن می شـــود، کشـــتی را از محـــل 
ـــاال  ـــد. ح ـــال می ده ـــکله انتق ـــه اس ـــخص ب ـــر مش ـــورد نظ م
ـــه  ـــود دارد ک ـــا وج ـــار راهنم ـــزاری در اختی ـــیر اب ـــن مس در ای

ـــد.  ـــر باش ـــد نظ ـــا م ـــد حتم بای
ـــی  ـــی کـــه تامیـــن آن وظیفـــه مرجـــع دریای نخســـت تجهیزات
ـــری، عمـــق مناســـب، ایجـــاد  ـــم کمـــک ناوب اســـت. مثـــل عالئ
اســـکله مناســـب، داشـــتن یدک کش هـــای مناســـب و 
ـــه  ـــم ب ـــی ه ـــده.  بخش ـــرب و دوره دی ـــای مج ـــتن راهنم داش
کشـــتی و فرمانـــده کشـــتی برمی گـــردد، مثـــل اطالعـــات 
کامـــل از وضعیـــت کشـــتی و دســـتگاه های ناوبـــری روی 

ـــت  ـــی اس ـــزات و نیازمندی های ـــوارد تجهی ـــن م ـــتی. ای کش
ـــتی  ـــا کش ـــد ت ـــک می کن ـــوت کم ـــده و پایل ـــه فرمان ـــه ب ک

ـــاند.  ـــکله برس ـــه اس ـــن ب ـــالم و ایم را س
عفیفـــی پـــور: مـــن هـــم در ابتـــدای بحـــث از ماهنامـــه 
بنـــدر و دریـــا تشـــکر می کنـــم کـــه بـــا ورود بـــه بحـــث 
دریـــا از جایـــی شـــروع کردنـــد کـــه هویـــت کار را نشـــان 
می دهـــد؛ یعنـــی بحـــث راهنمایـــی و هدایـــت کشـــتی ها. 
همچنیـــن الزم می دانـــم کـــه یـــادی کنیـــم از شـــهدای 
ـــن  ـــدند؛ ای ـــهید ش ـــی ش ـــگ تحمیل ـــام جن ـــه در ای ـــا ک راهنم
عزیـــزان کـــه در اســـتقامت و پایـــداری و در زمـــان جنـــگ و در 
ـــانی ها  ـــن جانفش ـــه ای ـــاز ب ـــور نی ـــاد کش ـــه اقتص ـــی ک زمان
ـــخت ترین  ـــد و در س ـــغ نکردن ـــی دری ـــچ تالش ـــت، از هی داش
شـــرایط کار می کردنـــد. امیـــدوارم کـــه مـــا هـــم بتوانیـــم 
ـــربلندی  ـــرای س ـــم و ب ـــه دهی ـــزان را ادام ـــن عزی ـــالش ای ت
ـــم. ـــت، گام برداری ـــاد اس ـــته اقتص ـــه شایس ـــه ک ـــور و آنچ کش
ـــواحل  ـــوردی در س ـــورها، دریان ـــای کش ـــا جغرافی ـــب ب متناس
کشـــورها بـــا توجـــه بـــه وضعیـــت جغرافیایـــی کـــه دارد، 

می توانـــد توســـط راهنمـــا هـــم انجـــام شـــود.
ــه در ابتـــدای بحـــث تعریفـــی از  ــد کـ ــازه بدهیـ ــا اجـ امـ
ـــف  ـــا تعری ـــون تقریب ـــه مت ـــیم. در هم ـــته باش ـــا داش راهنم
ـــت  ـــردی اس ـــا ف ـــه راهنم ـــت ک ـــکل اس ـــن ش ـــه ای ـــا ب راهنم
ـــی  ـــش دریای ـــش و تخصـــص کشـــتی و دان ـــا دان ـــه ب ـــی ک بوم
ـــک  ـــتی را از ی ـــت کش ـــات هدای ـــی، عملی ـــه راهنمای و تجرب
نقطـــه بـــه اســـکله و برعکـــس انجـــام می دهـــد. آن یـــک 
ـــهید  ـــدر ش ـــال در بن ـــد مث ـــی باش ـــر جای ـــد ه ـــه می توان نقط
ــام  ــدر امـ ــت، در بنـ ــرگاه اسـ ــه لنگـ ــن نقطـ ــی ایـ رجایـ
ـــه  ـــه فاصل ـــه ب ـــم ک ـــی را داری ـــور موس ـــم خ ـــی )ره( ه خمین
ـــت  ـــا هدای ـــی)ره( راهنم ـــام خمین ـــدر ام ـــری از بن 90 کیلومت
را بـــر عهـــده می گیـــرد و یـــا یـــک جایـــی مثـــل بوشـــهر 
ـــام  ـــن کار انج ـــژه ای ـــرایط وی ـــخص و ش ـــال مش ـــول کان ـــا ط ب
ــرایط  ــم شـ ــره قشـ ــدر کاوه در جزیـ ــا در بنـ ــود و یـ می شـ

دیگـــری دارد.
ـــور  ـــر کش ـــی ه ـــت جغرافیای ـــا وضعی ـــب ب ـــن متناس بنابرای
محـــدوده ای کـــه بایـــد توســـط راهنمـــای کشـــتی 
ـــرار  ـــا ق ـــار راهنم ـــتی در اختی ـــت کش ـــود و هدای ـــت ش هدای
ــت و  ــاوت اسـ ــف متفـ ــای مختلـ ــه در جاهـ ــرد کـ می گیـ
ـــای آن کشـــور  ـــی و آب ه ـــت جغرافیای ـــه وضعی ـــا ب ـــن دقیق ای

ــتگی دارد. بسـ
روزخـــوش: البتـــه در تاییـــد و تکمیـــل صحبـــت  آقـــای 
ـــن  ـــه ای ـــت ب ـــر اس ـــه بهت ـــم ک ـــرض کن ـــد ع ـــور بای عفیفی پ
تعریـــف کلمـــه هنـــر را هـــم اضافـــه کنیـــد. اعتقـــادم بـــر 
ـــم  ـــابی ه ـــاص اکتس ـــر خ ـــک هن ـــن کار ی ـــه ای ـــت ک ـــن اس ای
ـــت  ـــید، قابلی ـــته باش ـــر را نداش ـــن هن ـــر ای ـــد و اگ می خواه
ایـــن کار را نخواهیـــد داشـــت، چـــون اســـترس کار زیـــاد 
ـــوارد  ـــی م ـــد و در برخ ـــاز داری ـــکار نی ـــه ابت ـــما ب ـــت. ش اس
ـــت  ـــا از دس ـــه واقع ـــد ک ـــل می کن ـــوی عم ـــه نح ـــتی ب کش
ـــکار  ـــد ابت ـــا بای ـــن راهنم ـــرای همی ـــت. ب ـــارج اس ـــا خ راهنم
ـــارج  ـــتش خ ـــتی از دس ـــد کش ـــازه نده ـــد و اج ـــته باش داش
ـــد از  ـــی بع ـــادی، حت ـــی زی ـــی خیل ـــل خیل ـــر دالی ـــود. بناب ش
ـــن  ـــه ای ـــوم نیســـت ک ـــم معل ـــاله بازه ـــوزی دو س دوران کارآم
ـــرای مـــا راهنمـــا می شـــود یـــا  ـــده، ب راهنمـــای آموزش دی

ـــت. ـــر اس ـــک هن ـــی ی ـــرم راهنمای ـــه نظ ـــه. ب ن
عفیفی پـــور: بلـــه، کامـــال درســـت اســـت؛ از شـــما 
سپاســـگزارم. بنابرایـــن راهنمـــا وقتـــی وارد کشـــتی 
می شـــود بـــه ابـــزاری نیـــاز دارد تـــا از آن بهـــره بگیـــرد و 
ـــور  ـــررات کش ـــده و مق ـــزم ش ـــه مل ـــه ای ک ـــتی را از نقط کش
ـــو  ـــکله پهل ـــه اس ـــی ب ـــه خاص ـــت، در نقط ـــرده اس ـــن ک تعیی
ــک  ــات از یـ ــن عملیـ ــت ایـ ــن اسـ ــه ممکـ ــد و البتـ بدهـ
لنگـــرگاه بـــه لنگـــرگاه دیگـــر باشـــد. وقتـــی راهنمـــا وارد 

عفيفی پور:
 در بحث عالئم 
كمك ناوبری، در 
جایی كه كانال 
دریایی، كانال ورودی 
و كانال دسترسی 
تعریف شده است 
به همه عزیزانی كه 
دریانوردی می كنند، 
اطمينان خاطر 
می دهم شرایط به 
مراتب بسيار بسيار 
بهتر و كامل تر از 
گذشته شده است.

ما تقریبا جزء اولين 
كشورهایی بودیم كه 
در مميزی اختياری 
IMO كه در سال 
2011 انجام شد، 
حضور داشتيم و 
نتيجه خوبي هم 
گرفتيم.
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سوری:
ایام تحریم 

فرصتی بود كه ما به 
توانمندی های مان 

در داخل كشور توجه 
كنيم كه من فكر 
می كنم تقریبا در 

این مدت بُرد با ما 
بود.  تجهيزاتی در 

ایران ساخته شد كه 
در روزهای پيش از 

تحریم بعيد بود كه به 
این پيشرفت صنعتی 

دست پيدا كنيم. با 
توجه به این موارد من 

فكر می كنم كه االن 
مقایسه نشان می دهد 
كه ما وضعيت بهتری 

در منطقه داریم.

ـــه  ـــار دارد ک ـــی را در اختی ـــزار مختلف ـــود،  اب ـــی ش ـــتی م کش
ـــند،  کار  ـــر باش ـــزار، اگ ـــن اب ـــند ای ـــرا باش ـــد همگ ـــه بای هم
ـــی  ـــی پهلوده ـــد داد یعن ـــت خواه ـــا نتیجـــه مثب ـــا قطع راهنم
بـــه موقـــع، دقیـــق، درســـت و ایمـــن یـــک شـــناور بـــه 

اســـکله اســـت.

ــواردی  ــه مـ ــا چـ ــزار دقیقـ ــن ابـ :   ایـ
هســـتند؟

 )Bridge team( ــي ــل فرماندهـ ــم پـ ــور: اول تیـ عفیفی پـ
ـــتی  ـــده کش ـــرف فرمان ـــی از ط ـــل فرمانده ـــه در پ ـــت ک اس
ـــای  ـــار راهنم ـــرادی در اختی ـــد اف ـــود. بای ـــاماندهی می ش س
ـــی  ـــل فرمانده ـــا وارد پ ـــی راهنم ـــه وقت ـــند ک ـــتی باش کش
می شـــود، بتواننـــد در هدایـــت کشـــتی و اســـتفاده از 
ـــن  ـــد. ای ـــک کنن ـــود دارد، کم ـــتی وج ـــه در کش ـــی ک ابزارهای
تیـــم بایـــد منســـجم باشـــد و بـــه تکالیفـــی کـــه دارد آگاه 

باشـــد.
بعـــد از آن ابـــزار بیـــرون شـــناور اســـت کـــه در اختیـــار 
ـــت  ـــی اس ـــدا مدیریت ـــزار ابت ـــرد، آن اب ـــرار می گی ـــا ق راهنم
ـــرل  ـــرج کنت ـــود. ب ـــام می ش ـــدر انج ـــرل بن ـــرج کنت ـــه در ب ک
ــورد  ــت در مـ ــق و درسـ ــات دقیـ ــه اطالعـ ــا ارائـ ــدر بـ بنـ
ـــه  ـــک منطق ـــوی، ترافی ـــرایط ج ـــتی ها،  ش ـــات کش خصوصی

در هدایـــت کشـــتی بـــه کمـــک راهنمـــا می آیـــد.
ـــد  ـــی می رس ـــه ابزارهای ـــه بقی ـــت ب ـــورد نوب ـــن دو م ـــد از ای بع
کـــه در اختیـــار راهنمـــا اســـت، ابزارهایـــی مثـــل عالئـــم 
کمـــک ناوبـــری کـــه در مســـیر دریانـــوردی نقطـــه A تـــا 
ـــری از کیفیـــت  ـــم کمـــک ناوب نقطـــه B وجـــود دارد، اگـــر عالئ
ـــر  ـــی تاثی ـــت کار راهنمای ـــد، در کیفی ـــوردار نباش ـــی برخ خوب
ـــود  ـــا وج ـــم ب ـــا ه ـــال راهنم ـــر ح ـــه ه ـــون ب ـــذارد چ می گ
ــی  ــت جغرافیایـ ــه وضعیـ ــه بـ ــت کـ ــی اسـ ــه کسـ این کـ
ـــد  ـــی بای ـــت جغرافیای ـــا آن وضعی ـــت، ام ـــلط اس ـــل مس مح
نشـــانگرهایی داشـــته باشـــند کـــه آن نشـــانگرها بتواننـــد 
ـــری و  ـــک ناوب ـــم کم ـــس عالئ ـــد. پ ـــک کن ـــا کم ـــه راهنم ب
ـــه در  ـــت ک ـــی اس ـــه های ـــر از مولف ـــی دیگ ـــا یک ـــت آن ه کیفی

ـــت. ـــم اس ـــذار و مه ـــتی تاثیرگ ـــت کش ـــم هدای تی
ابـــزار بعـــدی، یدک کش هـــای یـــک بنـــدر اســـت. 
ـــت  ـــا وضعی ـــب ب ـــش متناس ـــد یدک ک ـــت واح ـــاب درس انتخ
ــات  ــک عملیـ ــت یـ ــد در موفقیـ ــا می توانـ ــتی قطعـ کشـ

راهنمایـــی موثـــر باشـــد.

ــد،  ــا پرداختی ــه آن ه ــما ب ــه ش ــواردی ک :  م
اســتانداردها و پیش نیازهایــی بــود بــرای 
این کــه عملیــات راهنمایــی کشــتی بــه بهتریــن 
ــه  ــرادی ک ــاره اف ــا درب ــود، آی ــام ش ــکل انج ش
ایــن وظیفــه را بــر عهــده می گیرنــد نیــز 

اســتانداردهایی وجــود دارد؟
ـــود،  ـــا ش ـــخصی راهنم ـــه ش ـــرای این ک ـــه. ب ـــور: بل ـــی پ عفیف
اســـتانداردهایی وجـــود دارد. اســـتانداردهای عمومـــی ماننـــد 
ـــی  ـــش فن ـــوردی، دان ـــش دریان ـــتی و دان ـــش کش ـــتن دان داش
کشـــتی و بـــه طـــور کلـــی تســـلط بـــر بحـــث دریانـــوردی، 
اصطالحـــات دریانـــوردی، فرآیندهـــای دریانـــوردی. عـــالوه 
ـــر  ـــتانداردهایی دارد، از نظ ـــز اس ـــا نی ـــک راهنم ـــن فیزی ـــر ای ب
ـــه  ـــنوایی، هم ـــزان ش ـــی، می ـــزان بینای ـــکی، می ـــالمت پزش س
ایـــن مـــوارد در موفقیـــت عملیـــات راهنمایـــی تاثیرگـــذار اســـت.

دانش كشتيرانی ما روزآمد است

ـــی از  ـــم در بخش ـــما ه ـــه ش ـــور ک :  همانط
ــوع  ــد، موضـ ــح دادیـ ــان توضیـ صحبت هایتـ

دیگـــری کـــه می توانـــد در ایـــن امـــر 
ـــزات  ـــودن تجهی ـــد ب ـــد، روزآم ـــذار باش تاثیرگ
ــد  ــر روزآمـ ــر از نظـ ــال حاضـ ــت، در حـ اسـ
بـــودن تجهیـــزات در چـــه وضعـــی هســـتیم؟

عفیفی پـــور: تیمـــی کـــه در اختیـــار راهنمـــا قـــرار 
می گیـــرد، تیمـــی اســـت کـــه در پـــل فرماندهـــی قـــرار 
ـــم  ـــن تی ـــار ای ـــه در اختی ـــزاری ک ـــر اب ـــت، از نظ ـــه اس گرفت
ــزاری  ــبختانه ابـ ــا خوشـ ــور مـ ــرد، در کشـ ــرار می گیـ قـ
ـــی  ـــازی، صنعت ـــتی و کشتی س ـــت کش ـــت، صنع ـــد اس روزآم
ـــه  ـــال پیشـــرفت اســـت، ب ـــه همیشـــه در ح ـــد اســـت ک روزآم
ـــه اســـتفاده  ـــه از نظـــر اقتصـــادی الزم اســـت ک ـــل ک ـــن دلی ای
ـــد  ـــدا کنن ـــش پی ـــی کاه ـــد معقول ـــا ح ـــانی ت ـــروی انس از نی
و بـــرای همیـــن هـــم تجهیـــزات، جایگزیـــن می شـــوند. 

ـــد و  ـــه روز باش ـــد ب ـــم بای ـــا ه ـــزات، راهنم ـــر تجهی ـــالوه ب ع
ـــدی  ـــش و توانمن ـــزات، دان ـــدن تجهی ـــه روز ش ـــا ب ـــان ب همزم
ـــه  ـــد. البت ـــته باش ـــزات را داش ـــزار و تجهی ـــن اب ـــتفاده از ای اس
ـــا  ـــاط مســـتقیمی ب ـــاز هـــم ارتب ـــزات ب ـــن تجهی اســـتفاده از ای
ـــد.  ـــا در آن کار می کن ـــه راهنم ـــی دارد ک ـــت جغرافیای موقعی
ممکـــن اســـت یـــک عملیـــات راهنمایـــی در منطقـــه ای 
ـــر  ـــه ای دیگ ـــد و در منطق ـــول بکش ـــاعت ط ـــک س ـــدود ی ح
تـــا شـــش ســـاعت زمـــان نیـــاز داشـــته باشـــد؛ مثـــال در 
ـــتی  ـــت کش ـــه وضعی ـــته ب ـــی بس ـــور موس ـــان خ ـــادر خودم بن
و جریـــان جـــذر و مـــد ممکـــن اســـت ایـــن عملیـــات تـــا 
شـــش ســـاعت زمـــان ببـــرد، در بنـــدر شـــهید رجایـــی 
ـــدود  ـــم ح ـــار ه ـــدر چابه ـــت و در بن ـــاعت اس ـــم دو س ماکزیم
یـــک ســـاعت اســـت. بنابرایـــن ابـــزاری کـــه در آن یـــک 
ـــش  ـــه در آن ش ـــزاری ک ـــا اب ـــود، ب ـــتفاده می ش ـــاعت اس س
ــت.  ــاوت اسـ ــداری متفـ ــود، مقـ ــتفاده می شـ ــاعت اسـ سـ
ـــد  ـــده بای ـــه روز ش ـــزار ب ـــن اب ـــری از ای ـــره گی ـــن به بنابرای
ـــن  ـــش ای ـــه روز آوری دان ـــرد و ب ـــرار بگی ـــا ق ـــر راهنم ـــد نظ م
ـــات  ـــت عملی ـــت اســـت و در موفقی ـــا اولوی ـــا قطع ـــراد راهنم اف

راهنمایـــی تاثیرگـــذار اســـت.

ـــرح  ـــث مط ـــای بح ـــا اینج ـــه ت ـــواردی ک :  م
شـــد، بیشـــتر بایدهـــا و الزاماتـــی بـــود کـــه 
ـــق  ـــی موف ـــات راهنمای ـــک عملی ـــرای ی ـــد ب بای
ـــت  ـــراغ وضعی ـــه س ـــرد؛ ب ـــرار بگی ـــر ق ـــد نظ م
ــای  ــم، آقـ ــورمان برویـ ــادر کشـ ــی بنـ فعلـ
ـــما  ـــت ش ـــابقه فعالی ـــه س ـــه ب ـــا توج ـــوری، ب س
ـــر  ـــال حاض ـــتی در ح ـــدس کش ـــوان مهن ـــه عن ب

ـــت؟ ـــه اس ـــا چگون ـــادر م ـــت بن وضعی
ســـوری: تشـــکر می کنـــم از بحثـــی کـــه بـــاز شـــد. بـــا 
ـــری  ـــت ناوب ـــه وضعی ـــا مقایس ـــث م ـــه بح ـــه این ک ـــه ب توج
ــورهای  ــا کشـ ــران بـ ــواحل ایـ ــتی در سـ ــت کشـ و هدایـ
ـــه ای  ـــن از نقط ـــرای رفت ـــتی ب ـــی کش ـــت، ایمن ـــوار اس همج
بـــه نقطـــه دیگـــر بایـــد تمهیداتـــی اندیشـــه شـــود تـــا 
ـــود.  ـــام ش ـــکلی انج ـــن مش ـــدون کوچکتری ـــات ب ـــن عملی ای
مـــن بـــا همـــکاران دیگـــر و کاپیتان هایـــی کـــه هنـــوز در 
ـــروز  ـــت ام ـــاره وضعی ـــه کار هســـتند، درب ســـواحل مشـــغول ب
ـــواردی  ـــردم و م ـــورت ک ـــی، مش ـــات راهنمای ـــادر و عملی بن
کـــه خدمـــت شـــما عـــرض می کنـــم مشـــکالت ناوبـــری 
ســـواحل ماســـت کـــه بـــا توجـــه بـــه گزارش هایـــی کـــه 
بعـــد از ورود کشـــتی ها از تنگـــه هرمـــز ثبـــت شـــده 

اســـت، به عرض تـــان مي رســـانم.
برخـــی از همـــکاران می گوینـــد در یـــک ســـری 
مکان یابی هـــا، نقـــاط بحرانـــی )Critical points( مشـــخص 
نیســـت و همـــکاران مـــا بـــا توجـــه بـــه تجریباتـــی کـــه 
ـــذاری  ـــد بویه گ ـــه بای ـــند ک ـــاط را می شناس ـــن نق ـــد، ای دارن

ــود. شـ
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همچنیـــن بایـــد بررســـی شـــود کـــه ببینیـــم ایـــن 
ــرات در  ــت، تغییـ ــتی ها هسـ ــه روی کشـ ــی کـ چارت هایـ
آب هـــاي ســـاحلي مـــا را نشـــان مي دهـــد؟ روی ســـواحل 
ـــاز اســـت  ـــه نی ـــي ک ـــی در مناطق ـــم الیروب ـــد ببینی کشـــور بای
ـــق  ـــه عم ـــده ک ـــده ش ـــي دی ـــت؟ در مواقع ـــده اس ـــام ش انج
ـــر روي  ـــده ب ـــدار درج ش ـــر از مق ـــي،  کمت ـــورت فیزیک ـــه ص ب

چـــارت بـــوده اســـت.
ـــع  ـــوز رک ها)موان ـــد هن ـــی می گفتن ـــور موس ـــه خ در منطق
دریانـــوردي( در کانـــال خوابیده انـــد و بـــه دالیلـــی ایـــن 
ـــاره  ـــد دوب ـــتند و بای ـــخگو نیس ـــابق پاس ـــل س ـــا مث کانال ه
ـــات  ـــا عملی ـــاد شـــود ت ـــا عـــرض آن هـــا زی ـــی شـــوند و ی الیروب
ـــد  ـــن می گفتن ـــود. همچنی ـــام ش ـــی انج ـــه خوب ـــی ب راهنمای
موانـــع غـــرق شـــده و باقي مانـــده در زیـــر آب  )رک هـــا( از 
ـــکلی  ـــه ش ـــال ب ـــرض کان ـــت و ع ـــده اس ـــگ مان ـــان جن زم
ـــد  ـــت و بای ـــده اس ـــک ش ـــا نزدی ـــن رک ه ـــه ای ـــه ب ـــت ک اس

ــود. ــذاری شـ بویه گـ
ـــن  ـــد. م ـــد می کردن ـــق تاکی ـــم روی عم ـــهر ه ـــث بوش در بح
ـــه در  ـــر دارم ک ـــه خاط ـــودم، ب ـــتی ب ـــی روی کش ـــودم وقت خ
ــار گنـــدم داشـــتیم می گفتنـــد  بحـــث فله بـــر، وقتـــی بـ
ــد  ــوید  و بعـ ــازی شـ ــد، سبک سـ ــاس برویـ ــه بندر عبـ بـ
ـــدر  ـــه بن ـــد ک ـــکاران معتقدن ـــد. هم ـــهر بیایی ـــدر بوش ـــه بن ب
بوشـــهر هم ماننـــد بنـــدر عبـــاس قابـــل الیروبـــی اســـت 
تـــا ایـــن هزینـــه دوگانـــه تخلیـــه و سبک ســـازی از دوش 
کشـــتی ها برداشـــته شـــود و بـــه آن هـــا تحمیـــل نشـــود.

:  یعنـــی هنـــوز هـــم در بنـــدر بوشـــهر 
ــرایط  ــن شـ ــر ایـ ــتی های فله بـ ــرای کشـ بـ

ــود دارد؟ وجـ
ـــوز هـــم وجـــود دارد. عمـــق  ـــت هن ـــن وضعی ـــه. ای ـــوری: بل س
منطقـــه کانتینـــری بوشـــهر خـــوب اســـت، ولـــی بازهـــم 
کشـــتی ها بایـــد سبک ســـازی شـــوند کـــه مســـتلزم 

ــت. ــرای کشتی هاسـ ــه بـ هزینـ
ــاي  ــا گرب)چنگک هـ ــی بـ ــث الیروبـ ــر بحـ ــوع دیگـ موضـ
ـــد  ـــتیرانی می گفتن ـــا در کش ـــکاران م ـــت. هم ـــي( اس مکانیک
در بندر عبـــاس دیده انـــد کـــه ایـــن گرب هـــا کنـــاره 
دیـــواره ســـاحلی و اســـکله بـــه کار گرفتـــه می شـــوند کـــه 
نمی تواننـــد گل را بـــه خوبـــی در بیاورنـــد و بـــرای همیـــن 
ـــتي  ـــه کش ـــظ بدن ـــتیک محاف ـــه فندر)الس ـــد ب ـــتی را بای کش
ـــک  ـــه ی ـــده ک ـــده ش ـــواردي دی ـــبانید و در م ـــکله( بچس و اس
پیـــچ فنـــدر، کشـــتی را ســـوراخ کـــرده و ســـوخت وارد منطقـــه 
شـــده اســـت. بحث شـــان ایـــن بـــود کـــه آیـــا نمی شـــود 

ایـــن الیروبـــی بـــه شـــکل پیشـــرفته تری انجـــام شـــود؟
موضـــوع دیگـــر چراغ هـــای راهنمایـــی اســـت. برخـــی از 
ـــق  ـــی مناط ـــواردی در بعض ـــه در م ـــد ک ـــکاران می گوین هم

مشـــکل دارد. چـــه در بندر عبـــاس، چابهـــار و...

ـــوابق  ـــه س ـــه ب ـــه توج ـــوش ب ـــای روزخ :  آق
شـــما در ســـازمان بنـــادر و این کـــه در حـــال 
ـــان  ـــتید، نظرت ـــی هس ـــش خصوص ـــر در بخ حاض

ـــت؟ ـــا چیس ـــن چالش ه ـــل ای ـــاره تحلی درب
روزخـــوش: در پاســـخ آقـــای ســـوری بایـــد بگویـــم کـــه 
ــی  ــع دریایـ ــه مرجـ ــدوده کاری کـ ــا در محـ ــه این هـ همـ
ــا  ــت. طبیعتـ ــده اسـ ــف شـ ــد، تعریـ ــام بدهـ ــد انجـ بایـ
ــد،  ــه 100درصـ ــد کـ ــن کنیـ ــد تضمیـ ــما نمی توانیـ شـ
چراغ هـــای دریایـــی همیشـــه روشـــن باشـــد، روش هـــای 
ــتور کار  ــم در دسـ ــه می دانـ ــود دارد کـ ــی وجـ مانیتورینگـ
ســـازمان بنـــادر قـــرار گرفتنـــد تـــا ایـــن کار  بـــه وســـیله 
مانیتورهـــای الکترونیکـــی، انجـــام شـــود و بالفاصلـــه 
ـــاده  ـــراغ از کار افت ـــه چ ـــوند ک ـــه ش ـــی متوج ـــکاران ایمن هم

ـــده  ـــالش ش ـــیار ت ـــد. بس ـــن کنن ـــا بررســـی و جایگزی اســـت ت
ــت. ــتانداردهای الزم مشـــخص اسـ ــت و اسـ اسـ

دربـــاره الیروبـــی هـــم تـــا جایـــی کـــه می دانـــم اکثـــر 
ــا و  ــا الیروب هـ ــت بـ ــده اسـ ــام شـ ــه انجـ ــی کـ کارهایـ
هاپرساکشـــن هایی کـــه داریـــم، انجـــام می شـــود و البتـــه 
ـــوارد  ـــم روش خـــاص خـــودش را دارد و در برخـــی م ـــرب ه گ

حتمـــا بایـــد از گـــرب اســـتفاده شـــود. 
ــدر  ــه بنـ ــم کـ ــد بگویـ ــهر بایـ ــال بوشـ ــاره کانـ ــا دربـ امـ
بوشـــهر بســـتر بســـیار خاصـــی اســـت کـــه از شـــن روان 
یـــا ِگل خیلـــی نـــرم تشـــکیل شـــده اســـت کـــه بـــر اثـــر 
جریان هایـــی کـــه می آیـــد، مرتـــب پـــر می شـــود و 
می توانـــم بگویـــم همیشـــه در حـــال الیروبـــی هســـتند. 
ــه در  ــی کـ ــاس طرح هایـ ــر اسـ ــت بـ ــت اسـ ــه درسـ البتـ
ـــد  ـــما می توانی ـــت، ش ـــرح اس ـــا مط ـــی دنی ـــتم الیروب سیس
کانـــال کاذبـــی ایجـــاد کنیـــد کـــه بـــا مطالعـــات خیلـــی 
ـــال انجـــام شـــود و  ـــن رســـوب گذاری در آن کان ـــه ای ـــق ک دقی
جهـــت جریـــان مشـــخص شـــود. امـــا االن هـــم دوســـتان روی 
ـــاد  ـــی ایج ـــت کانال ـــن اس ـــد و ممک ـــروژه کار می کنن ـــن پ ای

ـــت.  ـــده اس ـــام ش ـــی آن انج ـــث مطالعات ـــود و بح ش
ـــه اســـت  ـــال بســـیار پرهزین ـــی و ایجـــاد کان ـــا بحـــث الیروب ام
ــدری،  ــر بنـ ــا در هـ ــد امـ ــی می خواهـ ــات دقیقـ و مطالعـ
ـــا  ـــما ت ـــی را ش ـــر جای ـــه ه ـــود ک ـــخص می ش ـــی مش ظرفیت
ـــدر  ـــر بن ـــد، اگ ـــاد کنی ـــال ایج ـــد کان ـــی می توانی ـــک عمق ی
ـــی  ـــال طبیع ـــک کان ـــد، ی ـــال بزنی ـــی )ره( را مث ـــام خمین ام
ــود و در  ــاد می شـ ــی ایجـ ــال در جاهایـ ــن کانـ ــت، ایـ اسـ

ـــت.  ـــی اس ـــم طبیع ـــادری ه بن
ـــوردی  ـــادر و دریان ـــازمان بن ـــوش س ـــای روزخ ـــوری: آق س

ـــدارد؟ ـــا ن ـــن رک ه ـــردن ای ـــارج ک ـــرای خ ـــه ای ب برنام
ـــردن  ـــارج ک ـــد خ ـــوری ببینی ـــای س ـــاب آق ـــوش: جن روزخ
ــری  ــن توجیه پذیـ ــه ایـ ــد کـ ــر باشـ ــد توجیه پذیـ رک بایـ
بـــر اســـاس خطـــری اســـت کـــه بـــرای شـــناورها ایجـــاد 
ـــورد  ـــز دو م ـــه ج ـــم ب ـــن می دان ـــه م ـــی ک ـــا جای ـــد. ت می کن
ـــه  ـــدند، بقی ـــته ش ـــد و برداش ـــط بودن ـــه وس ـــا ک ـــن رک ه از ای
ـــا،  ـــه رک ه ـــن شـــده نیســـت. هم ـــوردی تعیی در مســـیر دریان
بویه گـــذاری شـــده اســـت و در نقشـــه مشـــخص اســـت. 
ـــه هســـتند کـــه دور از  ـــن منطق ـــج شـــش رک در ای حـــدود پن
ـــتی  ـــه کش ـــدارد ک ـــی ن ـــال دلیل ـــد و اص ـــرار گرفته ان ـــال ق کان
وارد آن محـــدوده شـــود. بـــه عـــالوه همـــه ایـــن رک هـــا، 
ـــر  ـــه س ـــم ک ـــط دو رک داری ـــت، فق ـــده اس ـــذاری ش بویه گ
ـــارج  ـــال خ ـــه از کان ـــور موســـی هســـتند ک ـــال خ ـــچ در کان پی
ـــا  ـــال در آنج ـــه 20س ـــی ک ـــوان کس ـــه عن ـــن ب ـــده اند و م ش

ـــردم. ـــدا نک ـــکلی پی ـــت مش ـــچ وق ـــودم، هی ـــا ب راهنم
ــی را  ــه ایمنـ ــت کـ ــن اسـ ــادم ایـ ــن اعتقـ ــر ایـ ــالوه بـ عـ
ـــد.  ـــف کنی ـــود تعری ـــتانداردهای موج ـــاس اس ـــر اس ـــد ب بای
موضـــوع دیگـــر ایـــن اســـت کـــه عمـــق مناســـب ورودی 
کانـــال از طریـــق ســـازمان بنـــادر مشـــخص شـــده اســـت 
و وقتـــی اعـــالم می کننـــد کشـــتی بـــا ایـــن ظرفیـــت را 
می پذیرنـــد، ریســـک ها را می داننـــد، پـــس حتمـــا دانـــِش 
کاری هـــم داشـــته اند کـــه بـــر ایـــن اســـاس گفتنـــد مـــا 

ایـــن را می پذیریـــم.

حداكثر انطباق با استانداردهای IMO در ايران

:  آقـــای عفیفی پـــور شـــما بـــه عنـــوان 
نماینـــده ســـازمان بفرماییـــد کـــه وضعیـــت 
کنونـــی راهنمایـــی کشـــتی ها در بنـــادر مـــا 
ـــوردی  ـــادر و دریان ـــازمان بن ـــت؟ و س ـــه اس چگون
ــت  ــردن کیفیـ ــرای باالبـ ــی بـ ــه اقداماتـ چـ

روزخوش:
ایمنی باید بر اساس 
استانداردهای موجود 
تعریف شود
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ــام داده  ــوزه انجـ ــن حـ ــتانداردها در ایـ و اسـ
اســـت؟

ـــف  ـــی مکل ـــر حاکمیت ـــادر از منظ ـــازمان بن ـــور: س عفیفی پ
ــت  ــای تحـ ــوردی را در آب هـ ــی دریانـ ــه ایمنـ ــت کـ اسـ
پوشـــش، تحـــت صالحیـــت و تحـــت حاکمیـــت خـــودش 
ـــو  ـــن نح ـــه بهتری ـــرد ب ـــن رویک ـــا همی ـــا ب ـــد و قطع ـــاد کن ایج

عمـــل خواهـــد کـــرد. 
ــال  ــه کانـ ــری، در جایی کـ ــک ناوبـ ــم کمـ ــث عالئـ در بحـ
ـــده  ـــف ش ـــی تعری ـــال دسترس ـــال ورودی و کان ـــی، کان دریای
اســـت بـــه همـــه عزیزانـــی کـــه دریانـــوردی می کننـــد، 
اطمینـــان خاطـــر می دهـــم شـــرایط بـــه مراتـــب بســـیار 
ــا  ــت. مـ ــده اسـ ــته شـ ــر از گذشـ ــر و کامل تـ ــیار بهتـ بسـ
اســـتانداردی بـــرای روشـــن بـــودن چراغ هـــای دریایـــی 
 IALA داریـــم کـــه اســـتانداردی بین المللـــی اســـت کـــه
ـــن اســـتاندارد  ـــر اســـاس ای ـــد ب ـــا بای ـــف کـــرده اســـت و م تعری
میـــزان روشـــنایی عالئـــم کمـــک ناوبری مـــان مشـــخص 
ــتاندارد  ــا بـــه آن اسـ ــا تقریبـ باشـــد. در حـــال حاضـــر مـ

یم.   رســـیده ا
ــتانداردها  ــر ایـــن اسـ ــرون بـ ــا کســـی از بیـ ــوری: آیـ سـ

نظـــارت می کنـــد؟
عفیفی پـــور: بلـــه، قطعـــا. بنـــادر مـــا بـــه چنـــد شـــیوه 
ـــده  ـــر فرمان ـــه اگ ـــت آنک ـــوند. نخس ـــی ش ـــی م ـــک و بررس چ
ـــه  ـــد )چ ـــردد می کن ـــا ت ـــای م ـــیر آب ه ـــه در مس ـــتی ک کش
ـــری  ـــک ناوب ـــم کم ـــی در عالئ ـــی( نقص ـــه خارج ـــی و چ ایران
ـــه  ـــد ک ـــه کن ـــا مالحظ ـــطح دری ـــتر و س ـــرایط و بس ـــا، در ش م
ـــده  ـــم آن فرمان ـــد ه ـــی مشـــخص نشـــده باش در نقشـــه دریای
برابـــر اســـتانداردهای کار دریانـــوردی موظـــف اســـت بـــه 
ـــات  ـــن اطالع ـــتیم ای ـــب هس ـــم راغ ـــا ه ـــد و م ـــالم کن ـــا اع م

را بگیریـــم.
از بـــاب این کـــه کســـی مـــا را چـــک می کنـــد، بلـــه. 
ــیون ها  ــو کنواسـ ــه عضـ ــورهایی کـ ــزی IMO از کشـ ممیـ
ـــام  ـــال 2015 انج ـــاری را از س ـــزی اجب ـــک ممی ـــتند ی هس
ـــه  ـــورت داوطلبان ـــه ص ـــزی ب ـــن، ممی ـــش از ای ـــد. پی می ده
ـــات  ـــا الزام ـــادر را ب ـــود بن ـــت موج ـــاق وضعی ـــود.IMO  انطب ب
ـــا  ـــد. م ـــزی می کن ـــتیم، ممی ـــو آن هس ـــه عض ـــی ک بین الملل
ـــزی  ـــه در ممی ـــم ک ـــورهایی بودی ـــن کش ـــزء اولی ـــا ج تقریب
ـــور  ـــد، حض ـــام ش ـــال 2011 انج ـــه در س ـــاری IMO ک اختی

ـــم. ـــم گرفتی ـــي ه ـــه خوب ـــتیم و نتیج داش
ممیزهـــاي بین المللـــی از ســـنگاپور، فرانســـه و ایـــران 
آمدنـــد و ایـــن بررســـی را انجـــام دادنـــد. هـــم ســـازمان 
مرکـــزی مـــا و هـــم بزرگتریـــن بنـــدر کشـــور مـــا یعنـــی 
بنـــدر شـــهید رجایـــی و سیســـتم عملیـــات دریایـــی مـــا 
ــات دریایـــی کمـــک  ــا عملیـ ــه مـ را ممیـــزی کردنـــد کـ
ـــات  ـــت اطالع ـــا صح ـــت و ی ـــکل اس ـــه ش ـــه چ ـــان ب ناوبری م
عالئـــم کمـــک ناوبـــری روی نقشـــه ها بـــه چـــه صـــورت 
ـــزی  ـــری ممی ـــوارد بســـیار دیگ ـــوارد و م ـــن م ـــه ای اســـت. هم

شـــد.

:  و نتیجه این ممیزی IMO چه بود؟
ـــا در  ـــد. م ـــا دادن ـــه م ـــی ب ـــی خوب ـــره خیل ـــور: نم عفیفی پ
ـــدم  ـــن ع ـــه کمتری ـــم ک ـــورهایی بودی ـــزء کش ـــع ج آن مقط
ـــود آن  ـــاق ب ـــدم انطب ـــورد ع ـــی دو م ـــتیم، یک ـــاق را داش انطب
هـــم در مســـائلی غیـــر از عملیـــات دریایـــی کـــه آن هـــا را 
ـــد،  ـــت ش ـــزارش در IMO قرائ ـــی گ ـــا وقت ـــد. ام ـــالم کردن اع
ـــیار  ـــا بس ـــتانداردهای م ـــرایط و اس ـــه از ش ـــد ک ـــالم کردن اع
ــات  ــا الزامـ ــود را بـ ــا خـ ــه مـ ــتند و از این کـ ــی هسـ راضـ
ــم،  ــرده بودیـ ــق کـ ــود دارد، منطبـ ــه وجـ ــی کـ بین المللـ

تقدیـــر زیـــادی کردنـــد.
البتـــه قطعـــا هیـــچ فرآینـــد فنـــی یـــا تجهیـــزی خالـــی 

ــوع در  ــن موضـ ــود و همیـ ــد بـ ــراد نخواهـ ــب و ایـ از عیـ
 IALA اســـتاندارد هـــم دیـــده شـــده اســـت. حتـــی
ــالم  ــد اعـ ــا را 99/9  درصـ ــنایی چراغ هـ ــتاندارد روشـ اسـ
کـــرده اســـت نـــه 100درصـــد. آن یـــک دهـــم را بـــرای 
ــتاندارد  ــه آن اسـ ــا بـ ــت. مـ ــده اسـ ــی دیـ ــت فنـ وضعیـ
ــان  ــای دریایی مـ ــنایی چراغ هـ ــر روشـ ــیده ایم و از نظـ رسـ

ــتیم. ــتاندارد هسـ ــد اسـ در حـ
ــالم  ــا را اعـ ــی چراغ هـ ــه خاموشـ ــود دارد کـ ــزاری وجـ ابـ
می کنـــد و در برنامـــه ســـازمان اســـت از سیســـتمی 
اســـتفاده کنـــد کـــه خاموشـــی چراغ هـــا را از راه دور 
اعـــالم می کنـــد. ایـــن طـــرح در بخشـــی از کانـــال بنـــدر 
شـــهید رجایی بـــه صـــورت پایلـــوت انجـــام شـــده اســـت 
ــه بـــه صـــورت الکترونیکـــی و آنالیـــن اگـــر چراغـــی  کـ
ـــه  ـــویم و بالفاصل ـــه ش ـــع متوج ـــه موق ـــا ب ـــد م ـــوش ش خام

ــد. ــم تعمیراتـــی آن را برطـــرف کننـ تیـ

تحريم ها هم نعمت بود و هم دردسر

ــال های  ــه در سـ ــتیم کـ ــوری هسـ ــا کشـ ــور: مـ عفیفی پـ
گذشـــته در تحریـــم کشـــورهای بیگانـــه هـــم بوده ایـــم. 
ایـــن تحریـــم در بخـــش دریانـــوردی مـــا تاثیـــر گذاشـــت 
امـــا از آنجایـــی کـــه مـــا فرهنگ مـــان، تقریبـــا فرهنـــگ 
ـــاده  ـــی افت ـــات خوب ـــران اســـت، در کشـــور اتفاق ـــت بح مدیری
اســـت. مثـــال توانســـته ایم در بخش هـــای مختلـــف 
ــلول های  ــم، سـ ــد کنیـ ــور تولیـ ــا را در کشـ ــن چراغ هـ ایـ
ـــاز از  ـــی نی ـــا ب ـــن چراغ ه ـــا ای ـــم ت ـــد کنی ـــیدی تولی خورش
ـــازمان  ـــکاری س ـــا هم ـــران ب ـــا در ای ـــت م ـــد. صنع ـــرق باش ب
بنـــادر و دریانـــوردی، بویه هـــا و عالئـــم کمـــک ناوبـــری را 
ــه  ــا همـ ــد. چراغ هـ از جنـــس کامپوزیـــت درســـت کردنـ
ســـوالر هســـتند و بـــه جـــای باطری هـــای اســـیدی کـــه 
مشـــکالتی در نگهـــداری و تامیـــن آن هـــا وجـــود داشـــت، 
بـــا باتری هـــای خورشـــیدی کار می کننـــد. خوشـــبختانه 
ـــت و  ـــب اس ـــا مناس ـــری م ـــک ناوب ـــم کم ـــت عالئ االن وضعی

وضعیـــت قابـــل اعتمـــادی دارد. 
البتـــه هنـــوز مـــا را راضـــی نکـــرده اســـت و مـــا هـــر روز 
بـــه دنبـــال ارتقـــاء هســـتیم تـــا سیســـتم ها و روش هـــای 
ـــزار  ـــری را در بخش هـــای دیگـــر داشـــته باشـــیم و از اب جدیدت

ــود. ــتفاده شـ ــب تر اسـ مناسـ
ـــته  ـــم داش ـــوء ه ـــر س ـــا، تاثی ـــن تحریم ه ـــفانه ای ـــا متاس ام
اســـت ولـــی بـــه دریانـــوردان اطمینـــان می دهیـــم کـــه 
ـــم  ـــن عالئ ـــداق آن همی ـــه مص ـــی ک ـــن ایمن ـــث تامی در بح
ــت،  ــی اسـ ــه های دریایـ ــت نقشـ ــری و صحـ ــک ناوبـ کمـ

اســـتاندارد خوبـــی وجـــود دارد. 
ــادر و  ــازمان بنـ ــه سـ ــم کـ ــالم می کنـ ــا اعـ ــن جـ از همیـ
ــیه  ــورهای حاشـ ــده کشـ ــوان نماینـ ــه عنـ ــوردی بـ دریانـ
ــه های  ــردن نقشـ ــی کـ ــده الکترونیکـ ــارس نماینـ خلیج فـ
ـــر  ـــورهای دیگ ـــت. کش ـــارس اس ـــوزه خلیج ف ـــی در ح دریای
ـــه های  ـــن نقش ـــا ای ـــد ت ـــا بدهن ـــه م ـــان را ب ـــد اطالعاتش بای
ـــکاری  ـــا هم ـــت ب ـــارس اس ـــوزه خلیج ف ـــه در ح ـــی ک دریای
ــی  ــازمان جغرافیایـ ــی سـ ــور یعنـ ــی کشـ ــاد داخلـ دو نهـ
نیـــروی مســـلح و ســـازمان نقشـــه برداری کشـــوری ایـــن 
ــود.  ــل شـ ــی تبدیـ ــه های الکترونیکـ ــه نقشـ ــات بـ اطالعـ
ـــه  ـــی داد ک ـــام م ـــس انج ـــی در انگلی ـــال مرجع ـــن کار را قب ای
ـــه  ـــده گرفت ـــر عه ـــوردی آن را ب ـــادر و دریان ـــازمان بن االن س

اســـت.

ـــه  ـــر کمیت ـــال اخی ـــی دو س ـــول یک :  در ط
ـــرده  ـــاز ک ـــود را آغ ـــی کار خ ـــی هیدروگراف مل
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ـــه های  ـــانی نقش ـــه روز رس ـــه کار آن ب ـــت ک اس
ــم  ــتا هـ ــن راسـ ــت و در همیـ ــی اسـ دریایـ
ـــج  ـــه خلی ـــي منطق ـــه هاي دریای ـــن نقش آخری
فـــارس و دریـــاي عمـــان، در حـــال بـــه روز 

رســـانی هســـتند.
عفیفی پـــور: کامـــال درســـت اســـت. در بحـــث الیروبـــی 
ـــه  ـــم ک ـــد بگوی ـــد بای ـــاره کردن ـــه آن اش ـــوری ب ـــای س ـــه آق ک
ـــادر  ـــوب گذاری در بن ـــم رس ـــاره رژی ـــی درب ـــات خوب مطالع
ـــری در  ـــالف نظ ـــت اخت ـــن اس ـــت. ممک ـــده اس ـــام ش ـــا انج م
مطالعـــات انجـــام شـــده بـــرای میـــزان رســـوب گذاری و 
ـــته  ـــود داش ـــت، وج ـــادن اس ـــاق افت ـــال اتف ـــه در ح ـــه ک آنچ
ـــات  ـــج مطالع ـــه نتای ـــه ب ـــا توج ـــال ب ـــر ح ـــا در ه ـــد ام باش
ــی و  ــای دسترسـ ــادر، کانال هـ ــوب گذاری بنـ ــم رسـ رژیـ
ـــر  ـــت و ب ـــده اس ـــخص ش ـــا مش ـــش م ـــای چرخ حوضچه ه
ـــه و  ـــه از تجرب ـــه ک ـــن آنچ ـــات و همچنی ـــن مطالع ـــاس ای اس
ــات  ــد، عملیـ ــا می رسـ ــه روز و گزارش هـ ــت های بـ برداشـ
ـــه  ـــروز در هم ـــود. ام ـــزی و انجـــام می ش ـــی برنامه ری الیروب
ـــتر  ـــا بس ـــب ب ـــی متناس ـــات الیروب ـــرای عملی ـــا ب ـــای دنی ج
ـــاز از  ـــورد نی ـــی م ـــت الیروب ـــی و موقعی ـــزان الیروب ـــا و می دری

ابـــزار خـــودش اســـتفاده می کننـــد. 
ـــی خـــاص انجـــام  ـــه ای الزم باشـــد کـــه الیروب شـــاید در منطق
ـــه  ـــت ک ـــی اس ـــخت و مرجان ـــدر س ـــا آنق ـــتر دری ـــود و بس ش
ــه  ــود. این کـ ــتفاده شـ ــن اسـ ــروب کاتر ساکشـ ــد الیـ بایـ
ــک  ــم، یـ ــی می کنیـ ــرب الیروبـ ــا گـ ــکله را بـ ــار اسـ کنـ
ـــتی  ـــک کش ـــون ی ـــت چ ـــی اس ـــات الیروب ـــج عملی ـــرف رای ع
ـــدود 80-70  ـــه ح ـــت ک ـــی اس ـــتی بزرگ ـــن، کش هاپرساکش
متـــر طـــول دارد و هرچقـــدر هـــم تـــالش کنـــد از نظـــر 
ایمنـــی نمی توانـــد بـــه نزدیکـــی عمـــق 10 یـــا 5 متـــری 
برســـد. هنـــر و خبرگـــی همـــکاران مـــا خیلـــی وقت هـــا 
ایـــن اجـــازه را بـــه مـــا داده اســـت امـــا در مـــواردی کـــه 
ـــی  ـــد در برخ ـــم باش ـــتانداردی ه ـــر اس ـــوده و ه ـــن نب ممک

ـــود. ـــتفاده ش ـــرب اس ـــد از گ ـــوارد بای م
بـــا ایـــن حـــال مـــا قبـــول داریـــم جـــای کار بیشـــتری 
ـــن  ـــرای ورود ایم ـــه ب ـــتانداردهایی ک ـــل اس ـــا حداق دارد، ام
ــا  ــده اســـت، امـ ــتفاده شـ ــته، اسـ ــود داشـ ــناورها وجـ شـ
راهنمـــا بـــرای همیـــن بـــر روی کشـــتی مـــی رود تـــا بـــر 
ـــه  ـــه ای ک ـــش و تجرب ـــا دان ـــا را ب ـــن محدودیت ه ـــی از ای برخ
ـــه و  ـــا و تجرب ـــر راهنم ـــن هن ـــد. بنابرای ـــه کن ـــد غلب دارد، بتوان
دانـــش کمـــک می کنـــد کـــه محدودیت هـــای باقیمانـــده 
ـــه کمـــک انســـان  ـــع نشـــده اســـت، ب ـــزار مرتف ـــه توســـط اب ک
ـــی  ـــا بیشـــترین ایمن ـــه ســـالمت و ب ـــع شـــود و کشـــتی ب مرتف

ـــد. ـــاحل برس ـــه س ب

بهره مندی از نيروهای كارآمد بومی

ـــر  ـــر ب ـــد، ناظ ـــاره کردی ـــه اش ـــواردی ک :  م
ـــی  ـــات دریای ـــی عملی ـــه ایمن ـــت ک ـــواردی اس م
ــن  ــد، ایـ ــن کنـ ــتی را تامیـ ــت کشـ در هدایـ
ـــه  ـــورهای منطق ـــا کش ـــه ب ـــت را در مقایس وضعی
برایمـــان تشـــریح کنیـــد، چراکـــه در حـــال 
ــه از  ــری در منطقـ ــث رقابت پذیـ ــر بحـ حاضـ

ـــت. ـــوردار اس ـــی برخ ـــت باالی اهمی
ســـوری: بـــا توجـــه بـــه شـــرایط جغرافیایی مـــان فکـــر 
می کنـــم ایـــن مقایســـه، بعیـــد اســـت. مـــن اکثـــر بنـــادر 
منطقـــه را بـــا کشـــتی های مســـافربری تجربـــه کـــرده ام. 
ایـــران کشـــور بزرگـــی اســـت کـــه نگهـــداری و تجهیـــز 
ــا از  ــت. امـ ــانی نیسـ ــی کار آسـ ــای آبـ ــه مرزهـ ــن همـ ایـ
ـــم  ـــده بگیری ـــا را نادی ـــد تحریم ه ـــا نبای ـــزات، م ـــر تجهی نظ

کـــه همـــکاران کشـــتیرانی را واقعـــا اذیـــت کـــرد. زمانـــی 
ــتی ها را  ــم و کشـ ــم می آوردیـ ــتی کـ ــا کشـ ــه مـ ــود کـ بـ
ــد  ــا می رفتیـ ــا هرکجـ ــادر اروپـ ــم، بنـ ــر می کردیـ چارتـ
ــا  ــا تحریم هـ ــتند امـ ــور داشـ ــی حضـ ــتی های ایرانـ کشـ
باعـــث شـــد کـــه منطقـــه درگهـــان بـــه خوابـــگاه 

ــود. ــل شـ ــا تبدیـ ــتی های مـ کشـ
در همیـــن مـــدت کشـــورهای منطقـــه خیلـــی پیشـــرفت 
ـــود  ـــم ب ـــی ه ـــوب فرصت ـــا خ ـــدند، ام ـــز ش ـــد و تجهی کردن
ـــه  ـــور توج ـــل کش ـــان در داخ ـــه توانمندی های م ـــا ب ـــه م ک
ـــرد  ـــدت بُ ـــن م ـــا در ای ـــم تقریب ـــر می کن ـــن فک ـــه م ـــم ک کنی
ـــاره  ـــم اش ـــور ه ـــاب عفیفی پ ـــه جن ـــور ک ـــود. همانط ـــا ب ـــا م ب
ـــران ســـاخته شـــد کـــه در روزهـــای  ـــی در ای ـــد، تجهیزات کردن
پیـــش از تحریـــم بعیـــد بـــود کـــه بـــه ایـــن پیشـــرفت 
ـــوارد  ـــن م ـــه ای ـــه ب ـــا توج ـــم. ب ـــدا کنی ـــت پی ـــی دس صنعت
مـــن فکـــر می کنـــم کـــه االن مقایســـه نشـــان می دهـــد 

ـــم.  ـــه داری ـــری در منطق ـــت بهت ـــا وضعی ـــه م ک
ـــد  ـــی نباش ـــه خوب ـــه، کلم ـــه مقایس ـــاید کلم ـــوش: ش روزخ
ـــر  ـــتی ب ـــرش کش ـــرای پذی ـــادر ب ـــه بن ـــب ک ـــن ترتی ـــه ای ب
اســـاس اســـتانداردهای بین المللـــی شـــرایط خاصـــی 
می خواهنـــد. اگـــر بـــه کتـــاب قانـــون دریایـــی مراجعـــه 
کنیـــد، شـــرح وظیفـــه کشـــور صاحـــب بنـــدر، صاحـــب 
ـــا  ـــت. م ـــده اس ـــح داده ش ـــم، توضی ـــب پرچ ـــاحل و صاح س
ـــورهای  ـــارات و کش ـــور ام ـــه کش ـــم ک ـــه ای داری ـــرح وظیف ش
ـــد.  ـــه را دارن ـــرح وظیف ـــن ش ـــم ای ـــارس ه ـــج ف ـــیه خلی حاش
ـــش  ـــص، دان ـــروی متخص ـــران از نی ـــل ای ـــوری مث ـــاال کش ح
و تجربه هـــای نیروهـــای خـــودش اســـتفاده می کنـــد 
و کشـــوری ماننـــد کشـــورهای حاشـــیه خلیـــج فـــارس از 
نیروهـــای خارجـــی کمـــک می گیرنـــد. مـــن بـــه جـــرات 
ــیه  ــورهای دریایـــی حاشـ ــه در کشـ می توانـــم بگویـــم کـ
ــی  ــم خارجـ ــا هـ ــی پورت اپراتورهـ ــارس حتـ ــج فـ خلیـ

ــتند. هسـ
بر می گردیـــم بـــه این کـــه ســـازمان بنـــادر در ایـــن 
 IMO ـــو ـــا عض ـــت. م ـــام داده اس ـــی انج ـــه کارهای ـــه چ زمین
ــتیم  ــو IHO هسـ ــتیم، عضـ ــو IALA هسـ ــتیم، عضـ هسـ
ــار  ــن آمـ ــم. مـ ــال داریـ ــت فعـ ــا عضویـ ــه این هـ و در همـ
ـــر  ـــر از نظ ـــو IMO اگ ـــورهای عض ـــا در کش ـــدارم ام ـــی ن دقیق
ـــد، شـــرکت در  ـــگاه کنی ـــد ن ـــی بخواهی اســـتانداردها بین الملل
ـــرح  ـــند، ط ـــه س ـــی، ارائ ـــناد بین الملل ـــه اس ـــا، ارائ ـــه ه کمیت
ـــه  ـــران در رتب ـــدی دارد و ای ـــه بن ـــود رتب ـــات موج در موضوع
ـــور  ـــند کش ـــر دادن س ـــرار دارد و مـــا از نظ ـــی ق ـــل قبول قاب
ـــارکت  ـــر مش ـــورهای دیگ ـــتیم. کش ـــم هس ـــا هفت ـــم ی شش
ـــطح  ـــن س ـــه ای ـــما ب ـــه ش ـــی ک ـــد. وقت ـــی ندارن ـــی تخصص فن
از مشـــارکت می رســـید، ایـــن موضـــوع نشـــان می دهـــد 
کـــه شـــما خودتـــان را بـــا آن رتبـــه اســـتاندارد موجـــود 

منطبـــق کرده ایـــد. 
ـــود  ـــه وج ـــه ب ـــه در منطق ـــت ک ـــی اس ـــوع دوم حوادث موض
ـــادر  ـــه در بن ـــود ک ـــری ش ـــک آمارگی ـــد ی ـــی بای ـــد. یعن می آی
ـــه  ـــی ک ـــرز آب ـــد و م ـــه دارن ـــعتی ک ـــه وس ـــه ب ـــا توج ـــران ب ای
دارد، میـــزان حـــوادث به وجـــود آمـــده در ایـــن مناطـــق 
محـــدود بـــه چـــه درصـــدی اســـت کـــه ایـــن می شـــود 

ـــه. ـــام مقایس ـــرای انج ـــل ب ـــی کام مالک

ايمنی، مالک قضاوت است

ـــد،  ـــاق می افت ـــی اتف ـــات دریای ـــه در عملی ـــور: آنچ ـــی پ عفیف
ـــی  ـــدگاه حاکمیت ـــا از دی ـــه م ـــت ک ـــی اس ـــن ایمن ـــث تامی بح
بـــه آن نـــگاه می کنیـــم. مـــا در بحـــث تامیـــن ایمنـــی، از 
دیـــدگاه حاکمیتـــی رقابتـــی نمی بینیـــم، بلکـــه هـــدف مـــا 
ـــه  ـــخگویی ب ـــوان پاس ـــر ت ـــدرت از نظ ـــدی و ق ـــش توانمن افزای

سوری: 
ایران بر مبنای 
استانداردها عمل 
كرده است و جایگاه 
خوبی در منطقه دارد

32  سال بیست و نهم  شماره 217   بهمن 1393



نیازهـــای دریایـــی، شـــرایط اضطـــراری و نیازهـــای ایمنـــی 
ــرایط  ــم آوردن شـ ــه فراهـ ــن کار الزمـ ــه ایـ ــت. اگرچـ اسـ
مناســـب بـــرای رقابـــت اقتصـــادی اســـت یعنـــی شـــرایطی 
ـــث  ـــان را در بح ـــت اقتصادی م ـــکان رقاب ـــم ام ـــا بتوانی ـــه م ک
ــداد  ــال تعـ ــا مثـ ــم امـ ــاد کنیـ ــه ایجـ ــدری و پس کرانـ بنـ
چراغ هـــای مـــا، مـــالک تـــوان رقابـــت یـــا مـــالک مقایســـه 

نمی شـــود.
ــی  ــی دریای ــن ایمن ــی و تامی ــث دریای ــه در بح ــزی ک آن چی
مــالک عمــل قــرار می گیــرد، میــزان ایمنــی اســت کــه وجــود 
ــه آن  ــای روزخــوش ب ــه آق ــان اســت ک ــک بخــش هم دارد. ی
پرداختنــد، مثــال این کــه بررســی کنیــم در ســواحل طوالنــی 
ــه  ــم ب ــن می توان ــت؟ م ــاده اس ــاق افت ــانحه اتف ــدر س ــا چق م
ــای  ــن راهنماه ــا با کیفیت تری ــای م ــم، راهنماه ــرات بگوی ج
ــوزه  ــورهای ح ــه کش ــی ب ــتند. وقت ــارس هس ــج ف ــوزه خلی ح
ــی  ــد ملیت ــای چن ــد، راهنماه ــه می کنی ــارس مراجع ــج ف خلی
دارنــد، مــا خوشــحالیم و افتخــار می کنیــم کــه تمــام 
راهنماهــای مــا در ایــران آمــوزش دیده انــد. بزرگتریــن 
کشــتی هایی کــه در بنــادر دنیــا تــردد می کننــد، در آب هــای 
ــر دنیــا  مــا هــم تــردد می کننــد و بزرگتریــن کشــتی کانتینرب
بــا بهتریــن و ایمن تریــن وضعیــت دنیــا بــا TEU 14 هــزار وارد 
ــوان پذیــرش TEU 18 هــزار  بنــدر شــهید رجایــی شــد. مــا ت

ــم. ــم داری را ه
وقتـــی فرمانـــده کشـــتی هایی کـــه از آن ســـوی دنیـــا بـــه 
آب هـــای مـــا می آینـــد و یـــک راهنمـــای ایرانـــی آن هـــا را 
هدایـــت می کنـــد، بـــا اطمینـــان خاطـــر اظهـــار می کننـــد 
ـــای  ـــن راهنماه ـــی از باکیفیت تری ـــا را یک ـــای م ـــه راهنماه ک
ـــانحه  ـــر س ـــال های اخی ـــتند. در س ـــا هس ـــارس و دنی ـــج ف خلی
تاثیرگـــذار راهنمایـــی نداشـــتیم و در ده ســـال اخیـــر بـــه جـــرات 
می توانـــم بگویـــم کـــه اصـــال مـــوردی نبـــوده اســـت کـــه 
ـــد. ـــده باش ـــود آم ـــا به وج ـــای راهنم ـــر خط ـــر اث ـــانحه ای ب س
ـــاط  ـــیاری از نق ـــارس و بس ـــوزه خلیج ف ـــا در ح ـــای م راهنماه
ـــه  ـــتند. چ ـــکالت هس ـــه مش ـــود هم ـــا وج ـــا ب ـــا بهترین ه دنی
ـــازمان  ـــده س ـــر عه ـــال ب ـــتی ها کام ـــت کش ـــه هدای ـــی ک زمان
ـــازمان  ـــا س ـــت آن ب ـــه مدیری ـــر ک ـــال حاض ـــه در ح ـــود و چ ب
بنـــادر و دریانـــوردی اســـت و بخـــش اجرایـــی آن را بخـــش 

ــد.  ــام می دهـ ــی انجـ خصوصـ
خبـــر داریـــم کـــه در برنامه ریـــزی عملیاتـــی مجـــری ایـــن 
ــرای  ــای خوبـــی بـ ــم برنامه هـ کار در بخـــش خصوصـــی هـ
ـــن عملیـــات وجـــود دارد.  ـــودن ای افزایـــش کیفیـــت و روزآمـــد ب
ـــا و راهنماهـــای  ـــوردان م ـــی هـــم، تمامـــی دریان در شـــرایط فعل
ــه  ــی کـ ــای بین المللـ ــه محدودیت هـ ــم همـ ــه رغـ ــا بـ مـ
ـــد،  ـــه دارن ـــی ک ـــه صالحیت ـــد، گواهینام ـــاد ش ـــا ایج ـــرای م ب

ـــت. ـــر اس ـــا معتب ـــورهای دنی ـــی از کش در خیل

ــعه  ــراروی توس ــای ف ــه چالش ه ــم ب :  برگردی
ــا در  ــتی ها، ب ــت کش ــی و هدای ــش راهنمای بخ
ــته  ــا برداش ــه ب ــوع ک ــن موض ــن ای ــر گرفت نظ
ــران  ــادر ای ــه بن ــا ب ــا، الینره ــم ه ــدن تحری ش
بازمی گردنــد، بحــث ســرویس دهی به موقــع 
ــیار  ــی بس ــدری و دریای ــوزه بن ــت در ح و با کیفی
ــز اهمیــت اســت. در صــورت بازگشــت همــه  حائ
الینرهــا و افزایــش ترافیــک بنــدری مــا، آیــا ایــن 
ــت؟ ــا هس ــخگوی نیازه ــا پاس ــی م ــام راهنمای نظ

ـــه  ـــا توج ـــد، ب ـــکاران کردن ـــه هم ـــی ک ـــا صحبت های ـــوری: ب س
ـــا  ـــم م ـــر می کن ـــن فک ـــود م ـــرایط موج ـــا و ش ـــه توانمندی ه ب
ـــر  ـــم ب ـــران ه ـــه ای ـــتیم، چراک ـــو هس ـــم جل ـــمت ه در آن قس
ـــگاه  ـــم جای ـــت و ه ـــرده اس ـــت ک ـــتانداردها فعالی ـــای اس مبن
ـــتیم و  ـــخگو هس ـــا پاس ـــم م ـــان ه ـــرای آن زم ـــی دارد. ب خوب

ـــت. ـــم داش ـــکلی نخواهی مش

ــش رو  ــرایط پی ــه ش ــه ب ــا توج ــادر ب ــازمان بن ــوش: س روزخ
تصمیــم گرفــت کــه بــر اســاس قانــون اصــل 44 کارهــا را بــه 
ــن  ــه بهتری ــد کار را ب ــا بتوان ــد ت ــذار کن بخــش خصوصــی واگ
شــکل ممکــن هدایــت کنــد. بــرای کار دولتــی همیشــه 
ــاس  ــن اس ــر همی ــود دارد. ب ــی وج ــا و چالش های محدودیت ه
ــناورها و  ــت ش ــوع هدای ــوردی، موض ــادر و دریان ــازمان بن س
ــه  ــتی داد ک ــرکت هدایت کش ــه ش ــا را ب ــری یدک کش ه راهب
ــن شــرکت در نشســت حضــور دارم،  ــی از ای ــه نمایندگ ــن ب م
ــه شــرکت نگیــن ســبز داده اســت،  ــادر را ب ــی در بن کار الیروب
ــم  بحــث تعمیــر و ترمیــم و تجهیــز چراغ هــای دریایــی و عالئ
کمــک ناوبــری را بــه شــرکت فراســاحل پارســیان داد، کــه این 
باعــث می شــود دســت شــما بــاز باشــد تــا چالــش هــای پیــش 
رو را از بیــن ببریــد و اگــر غیــر از ایــن بــود مطمئنــا بــا مشــکل 

ــی شــدیم.  مواجــه م
در همیـــن بخـــش مربـــوط بـــه میزگـــرد بگویـــم کـــه 
ــم و  ــتخدام کردیـ ــا اسـ ــوز راهنمـ ــال 30 کارآمـ ــا امسـ مـ
9 یدک کـــش خریـــداری کردیـــم تـــا زمینـــه را بـــرای 
پذیـــرش هرچـــه بیشـــتر و بهتـــر الینرهـــا ایجـــاد کنیـــم و 
بازهـــم برنامه هایـــی داریـــم کـــه همـــه این هـــا بـــر اســـاس 
ـــا دادن  ـــادر ب ـــازمان بن ـــس س ـــود. پ ـــام می ش ـــتانداردها انج اس
ـــن  ـــه بهتری ـــه بخـــش خصوصـــی ب ـــی ب ـــای حســـاس و فن کاره

نحـــو شـــرایط را مدیریـــت کـــرده اســـت.

سختی كار راهنما
 به سبب افزايش ميانگين سن شناورها در تحريم

عفیفی پـــور: مـــا وقتـــی آمـــار می گیریـــم، می بینیـــم 
کـــه میانگیـــن ســـن کشـــتی هایی کـــه بـــه بنادرمـــان وارد 
می شـــوند، بـــه شـــدت افزایـــش پیـــدا کـــرده اســـت. مـــا 
ـــتین  ـــو در نخس ـــال ن ـــتی های کام ـــه کش ـــتیم ک ـــی را داش زمان
سفرشـــان بـــه بنـــادر مـــا می آمدنـــد، امـــا االن بـــه دلیـــل 
وضعیتـــی کـــه پیـــش آورده انـــد میانگیـــن ســـن کشـــتی ها 
ــاال  ــناورها بـ ــن شـ ــی سـ ــت. وقتـ ــه اسـ ــاال رفتـ ــیار بـ بسـ
ـــه کاری  ـــدت ب ـــه ش ـــم ب ـــت ه ـــی و هدای ـــرد، کار راهنمای می ب
ـــاال  ـــک کار ب ـــود و ریس ـــی ش ـــل م ـــترس تبدی ـــر اس ـــخت و پ س
ـــم  ـــه امیدواری ـــت ک ـــای ماس ـــش ه ـــی از چال ـــن یک ـــی رود. ای م
ـــم و  ـــته برگردی ـــع گذش ـــه وض ـــا ب ـــود و م ـــرف ش ـــه زودی برط ب

کشـــتی هایی بـــا ســـن کمتـــر و مجهزتـــر وارد شـــوند.
زیرســـاخت های ثابـــت دریایـــی مـــا ارتباطـــی تقریبـــا بـــا 
ـــک  ـــی ترافی ـــتیرانی وقت ـــال کش ـــاید کان ـــدارد. ش ـــک ن ترافی
بیشـــتر شـــود، عریـــض تـــر شـــود امـــا زیرســـاخت های مـــا 
ـــا  ـــی م ـــای دسترس ـــا کانال ه ـــری ی ـــک ناوب ـــم کم ـــل عالئ مث
آمادگـــی پذیـــرش همـــه مـــدل کشـــتی در همـــه ترافیـــک 

خـــاص را دارد. 
آنچـــه باقـــی می مانـــد بحـــث نیـــروی انســـانی اســـت. در 
ســـال های گذشـــته در همـــه بخش هـــای دولتـــی مشـــکل 
ـــرای  ـــه ب ـــت ک ـــته اس ـــود داش ـــانی وج ـــای انس ـــذب نیروه ج
ـــن  ـــانی و تامی ـــروی انس ـــن نی ـــش تامی ـــن چال ـــت از ای برون رف
ـــن  ـــی بهتری ـــش غیردولت ـــه بخ ـــور ب ـــذاری ام ـــزات، واگ تجهی
ـــد.  ـــل ش ـــم ح ـــش ه ـــن چال ـــد و ای ـــام ش ـــه انج ـــود ک کاری ب
ـــا  ـــا تقریب ـــی دارد و م ـــیار خوب ـــرد بس ـــات رویک ـــری عملی مج
مـــی توانیـــم بگوییـــم کـــه چالـــش تاثیـــر گـــذاری بـــرای 

بازگشـــت الینرهـــا نداریـــم.
: بـا تشـکر از حضـور شـما در ایـن نشسـت، 
امیدواریـم کـه نظـرات تخصصـی شـما همـکاران 
بـا انعـکاس در ایـن ماهنامـه در تصمیم گیری هـا 
و تصمیم سـازی های کالن ایـن حـوزه تاثیر گـذار 

باشـد.

روزخوش:
امسال 30 كارآموز 

راهنما استخدام 
كردیم و 9 یدک كش 

خریداری كردیم تا 
زمينه را برای پذیرش 

هرچه بيشتر و بهتر 
الینرها ایجاد كنيم 

سازمان بنادر با دادن 
كارهای حساس 

و فنی به بخش 
خصوصی به بهترین 

نحو شرایط را 
مدیریت كرده است
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  Pilotage یا راهنمایی کشــتی حرفه ای کمتر معرفی شده در صنعت حمل و 
نقل دریایی ایران زمین است؛ این حرفه آنقدر مظلوم است که به عنوان مثال حتی 
با گشت و گذار اینترنتی در موتور جســتجوی گوگل یا سایر موتورهای جستجو 

هم نوشته یا مطلب دندان گیری به زبان فارسی در این رابطه عایدتان نمی شود.
راهنمایی کشتی حرفه ای بین المللی محســوب می شود که در ادبیات رسانه ای 
شــاید مجبور باشیم با صفت "ناشــناخته بودن" توصیفش کنیم، هرچند طبق 
تحقیقات صــورت گرفته به جرأت می توان گفت که ســابقه تاریخی آن کمتر از 

سابقه صنعت دریانوردی و کشتیرانی نیست. 
از دوران های بســیار قدیــم، به منظور هدایت کشــتی ها از ناخدایــان خبره و 
دریانوردان متخصص و متبحر به عنوان "راهنما" استفاده می شده است. سفرهای 
دریایی در قرون وسطا، آنچنان خطرناک بوده که مالکان کشتی به ناچار عالوه بر 
استخدام فرمانده کشتی، برای تقبل مسئولیت حمل و نقل و تحویل ایمن کاال یک 
راهنمای ارشد را نیز برای تامین ایمنی سفر به کار می گرفتند. در کنار راهنمای 
ارشد، فرد دیگری به عنوان راهنمای جزء نیز استخدام می شد که هم مسئول بار 
شناخته می شد و از سوی دیگر راهنمای آب های ساحلی، مسئولیت ورود و خروج 

کشتی ها را در بنادر بر عهده می گرفت.
طبق تعریف دایره المعارف جامع دریایی و بندری که توســط مرکز بررســی ها و 
مطالعات راهبردی سازمان بنادر منتشر شده اســت، "راهنمایی کشتی ناوبری 
دقیق به کمک تعیین موقعیت یا خط موقعیت کشتی به طور مکرر یا مداوم نسبت 
به نقاط جغرافیایی مشخص با دقت زیاد است. راهنمایی کشتی اغلب در آب های 
نزدیک به ساحل، در محدوده بنادر، در مجاورت نقاط خطر، کمک ناوبری ها و... 
انجام می شود و مســتلزم دقت نظر، قدرت تشخیص باال، هوشیاری و توجه دائم 
شخص ناوبر یا راهنماست" به تعبیر ساده تر، هدایت و راهنمایی شناورها از لنگرگاه 
به اسکله و جداسازی آنها از اسکله به مقصد لنگرگاه به صورت ایمن رسالت اصلی 

یک راهنمای کشتی یا به تعبیر التین آن pilot است.
براساس دستورالعمل راهنمایان، راهنمای کشتی فردی است که دارای گواهینامه 
شایستگی راهنمائی می باشد و به عنوان مشاور فرمانده در عملیات هدایت کشتی 
در محدوده بندر انجام وظیفه می نماید. طبق قانون دریایی ایران و دستورالعمل 
اجرایی تردد کشتی ها، تمامی کشتی هایی که قصد ورود به بندر و یا خروج از آن 
را دارند، گرفتــن راهنمای بندر برای آنها اجباری اســت و خدمات راهنمائی به 

راهنمایان کشتی
 قهرمانان گمنام

 اما حماسه آفرین بنادر ایران
گزارشی درباره یکی از مشاغل دریایی کمتر معرفی شده در کشور؛

کشتی ها در بندر به طور 24 ساعته در تمام ایام سال ارایه می شود.

365 روز، 4000 کشتی، 25 راهنما
برای آشنایی بیشتر با عملیات پیچیده  Pilotage و معرفی ابعاد مختلف حرفه ای 
آن به سراغ چندتن از راهنمایان فعال در بزرگترین بندر تجاری و پیشرفته ترین 
بندر کانتینری ایران رفتیم؛ بندر شــهیدرجایی که هرساله بالغ بر 4000 فروند 
انواع کشتی های تجاری در اسکله های 40 گانه آن پهلو می گیرند، همینک بیش 

از 25 راهنمای کشتی را در اختیار دارد.
"حسن محمدی" یکی از اعضای جمعیت بیست و پنج نفره راهنمایان کشتی در 
بنادر استان هرمزگان است که در حال حاضر مسئولیت هماهنگی آنان را برعهده 
دارد و دفتر کارش در ساختمان عملیات دریایی بندر شهیدرجایی مستقر است. او 
دانش آموخته کارشناسی ارشد دریانوردی از دانشگاه دریانوردی چابهار می باشد و 

6 سال است که در بزرگترین بندر تجاری ایران، سابقه فعالیت کاری دارد.
محمدی ضمن معرفی حرفه خود، به جایگاه آن در مشاغل دریایی اشاره می کند و 
می گوید: مهم ترین بخش هر سفر کشتی، ابتدا و انتهای آن است که زنجیره دریایی 
را به بنادر و خشکی وصل می کند. از سوی دیگر، در محدوده بنادر محدودیت هایی 
برای تردد کشــتی وجود دارد که از جمله آن وجود مغروقه ها، جریان های شدید 

آب و باد، شرایط خاص آب و هوایی و... است.
وی ادامه می دهد: برای کم کردن خطر مواجه شدن کشتی با این محدودیت ها، 
از روزگاران قدیم افراد متخصصی به استخدام در می آمدند که حرفه شان هدایت 
کشتی در چنین شرایطی بوده اســت. به عنوان مثال در سال های دور در اروپای 
شمالی و کشورهای اســکاندیناوی از ماهیگیران محلی به عنوان راهنما استفاده 

می شده است. 
این راهنمای کشتی فعال در اســتان هرمزگان پس از مرور تاریخچه راهنمایی 
کشــتی در ایران قدیم، به وضعیت امروزه این عملیات در بزرگترین بندر تجاری 
کشور اشــاره می کند و می گوید: در حال حاضر 25 راهنمای فعال در هرمزگان 
عالوه بر هدایت کشتی ها در بندر شهیدرجایی، در بنادر خلیج فارس )زون نفتی 
بندر شهیدرجایی(، شهیدباهنر  و مجتمع کشتی سازی بندرعباس، اسکله فوالد 
)منطقه ویژه صنایع معدنی و فلزی خلیج فارس(، بنادر تجاری قشم، کیش و لنگه 

فعالیت می کنند.
وی اضافه می کند: در برخی مواقع نیز، بندر شهیدرجایی به بنادر سایر استان های 
ساحلی از جمله عسلویه )بوشهر( و چابهار)سیســتان بلوچستان( و حتی بنادر 
شــمالی) همچون امیرآباد در استان مازندران( به صورت ســفرهای مأموریتی، 

نیروی راهنما اعزام می کند.
محمدی ســمت های راهنمایان کشتی در بنادر را شامل ســر راهنما، راهنمای 
درجه1، درجه 2 و درجه 3 عنوان می کند و در خصــوص تفاوت های کاری این 
سلسله مراتب حرفه ای چنین توضیح می دهد: طبق دستورالعمل راهنمایان ابالغ 
شده از سوی سازمان بنادر و دریانوردی، راهنمای درجه 3 کشتی های زیر 160 
متر و آبخور کمتر از 10 متر، راهنمای درجه 2 کشــتی های تا طول 200 متر و 
آبخور 11 متر،  راهنمای درجه 1 کشتی های تا طول 240 متر و آبخور 12 متر و 

سر راهنما هر نوع کشتی را می تواند هدایت و خدمات دهی کنند.
کارشناس مسوول هماهنگی راهنمایان بندر شهیدرجایی ضمن بیان این مطلب 
که خدمات دهی 24 ساعته و 365 روز ســال به هزاران کشتی در محدوده بنادر 
استان هرمزگان و حتی سایر استان های ساحلی همسایه تنها با استفاده از 25 نفر 
راهنما امری دشوار محسوب می شود، خاطر نشان می کند: آموزش و تربیت نیروی 
انسانی در ایران به عنوان یک راهنمای کارآزموده، یک فرآیند طوالنی و پرهزینه 
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است؛ به عنوان مثال طبق استانداردهای موجود، بیش از یک دهه طول می کشد تا 
یک فرد به عنوان راهنما از مرحله کارآموزی به درجه سرراهنما ارتقاء یابد. از سوی 
دیگر مراکز آکادمیک و دانشگاهی در کشور برای آموزش علوم دریایی نیز منحصر 
به دانشگاه های انگشت شماری همچون دانشگاه چابهار، نوشهر و خارک است.    

راهنمایی کشتی؛ حرفه ای با ریسک باال و پیچیدگی های زیاد
"محمد حتمی" یکی از ســرراهنمایان کشتی شاغل در بندر شهیدرجایی است؛ 
او دانش آموخته کارشناسی علوم دریایی از دانشگاه دریانوردی چابهار است و در 
فعالیت حرفه ای خود 14 سال سابقه دارد.  وی ضمن اشاره به حساسیت و اهمیت 
حرفه راهنمایی در بین مشاغل دریایی تصریح می کند: با توجه به این که کشتی و 
محموله آن ارزش باالیی دارند، همواره در محدوده آب های ساحلی و بنادر احتمال 
بروز خطر و سانحه همچون به گل نشستن، اصابت با اسکله و... وجود دارد. برهمین 

اساس، بروز سانحه ممکن است به میلیون ها دالر خسارت مادی منجر شود.   
حتمی با بیان این مطلب که در کشورهای پیشرفته توجهی ویژه به این حرفه به 
عنوان امانت دار صاحبان کاال و مالکان کشتی معطوف می شود، به حساسیت های 
عملیات راهنمایی کشــتی همچون ریســک باال و پیچیدگی های زیاد آن اشاره 
می کند و می افزاید: به عنوان مثال، راهنما به صورت همزمان باید با مراجع مختلفی 
از جمله فرمانده و خدمه کشــتی، برج کنترل، یدک کش ها و ملوانان طناب گیر 
هماهنگی الزم را برای عملیات پهلودهی و یا جداسازی کشتی انجام دهد تا بدون 

هیچ گونه سانحه و اتفاقی چنین اقدامی صورت گیرد.
وی می افزاید: مدیریت عملیات راهنمایی کشتی برعهده راهنماست اما در صورت 
بروز سانحه، مسئولیت حقوقی و عواقب مادی آن به کاپیتان کشتی برمی گردد؛ 
برهمین اساس، این دو شخص باید به صورت تعاملی کار را پیش ببرند تا با استفاده 
از یدک کش ها، پهلوگیری و جداسازی کشتی، مانور آن در حوضچه بنادر و تردد از 

مسیر کانال های دریایی با شرایط ایمن و بدون سانحه انجام شود. 
این سر راهنمای کشــتی فعال در بندر شــهیدرجایی عملیات مربوط به حرفه 
کاری خود را چنین تشریح می کند: کشتی در لنگرگاه جهت ورود به بندر اعالم 
آمادگی می کند. این در حالی است که پیش از شروع عملیات دریایی، اسکله محل 
پهلوگیری کشتی توســط واحد امور بندری مهیا شده است. در ادامه برج کنترل 
مشخصات مربوط کشتی شــامل طول و آبخور آن در اختیار تیم Pilotage قرار 
می گیرد تا راهنمای مربوطه برای انجام مأموریت توسط شناور راهنمابر به محل 
لنگرگاه اعزام شود تا کشتی را با استفاده از یدک کش ها برای پهلودهی و جداسازی 

در اسکله ها هدایت کند.
حتمی اما در بخش دیگری از ســخنان خود درد دل هایــی نیز برای بیان کردن 
دارد. او ضمن اشــاره به ریسک های باالی حرفه خود و 24 ســاعته بودن آن، از 
حقوق و مزایای نه چندان زیاد این شــغل سخن به میان می آورد و می افزاید: هر 
چند که اکثر حرفه های دریایی از جمله کار روی کشتی ها جزو مشاغل سخت و 
زیان آور محسوب می شوند اما راهنمایان کشتی علی رغم استرس ها باال، ریسک 
زیاد و پیچیدگی و طاقت فرسا بودن شرایط کاری 24 ساعته آن در دسته مشاغل 
سخت قرارنگرفته و دارای شرایط بازنشستگی همچون پرسنل بخش های اداری 
و خدماتی بندر هستند. از سوی دیگر، ما از امکانات رفاهی همچون استراحت گاه 
و وسیله ایاب و ذهاب درخور شــأن فعالیت حرفه ای مان نیز برخوردار نیستیم؛ 
در صورتی که با بهبود این موارد، مســلما بهره وری کاری راهنمایان نیز افزایش 

می یابد. 
همچنیـن بـه تغییـرات وضعیـت اسـتخدامی بـه عنـوان بزرگتریـن دغدغـه 
راهنمایـان بنـادر کشـور اشـاره می کنـد و می گویـد: در حـال حاضـر مباحثـی 
مبنـی بـر تبدیـل وضعیـت اسـتخدامی راهنمایـان از بخـش دولتـی بـه بخش 
خصوصـی مطرح اسـت؛ ایـن در حالی اسـت کـه بیـش از 80 درصـد راهنمایان 
دانـش تجربـی و تخصصـی بـاال و تحصیـالت عالیـه دانشـگاهی دارند. از سـوی 
دیگـر، سـازمان بنـادر هزینه های زیـادی بـرای آمـوزش و تجربه هـای عملی به 
شـکل آزمون و خطـا صرف کرده اسـت تا این بخـش از نیروهـای تخصصی خود 

را بـه درجـات بـاالی حرفه ای برسـاند.
ایـن سـر راهنمـای کشـتی فعـال در بنـدر شـهیدرجایی از ضـرورت الیروبـی 
کانال هـای دریایـی و حوضچه هـای بنـدر، تعویـض ضربه گیرهـای فرسـوده 
برخـی اسـکله ها و افزایش نـاوگان شـناورهای خدماتـی همچـون یدک کش ها 
در بزرگتریـن بنـدر تجاری کشـور به عنـوان بخشـی از انتظارات حرفـه ای خود 

از مسـئوالن سـازمان بنـادر و دریانـوردی یـاد می کنـد.
حتمـی در پایان از ضرورت تشـکیل یـک انجمن صنفی بـرای راهنمایـان بنادر 
کشـور سـخن به میان می آورد و معتقد اسـت: بنـادر دروازه های ورودی کشـور 

مـا هسـتند؛ برهمیـن اسـاس، فـرد راهنمـا بـه عنـوان نماینـده بیـش از هفتاد 
میلیـون ایرانـی بـر روی کشـتی های خارجـی کـه بـه مثابـه خـاک یک کشـور 
بیگانه محسـوب می شـوند، حضـور می یابد. پس حساسـیت این حرفـه به دلیل 
گروه خـوردن آن با آبروی اقتصـادی کشـور در عرصه تجارت بین المللی اسـت؛ 
برهمیـن اسـاس انتظـار داریـم کـه مسـئولین بـه ایـن حرفه بـا عینـک خاصی 
بنگرنـد و در تصمیمـات خـود حتما تدابیـر ویـژه ای به منظـور ارتقـاء حرفه ای 

ایـن شـغل اتخـاذ کنند.   

تدوین سامانه جامع راهنمایی ورود و خروج کشتی ها 
در سالیان اخیر به همت سازمان بنادر و دریانوردی، راهنمایان کشتی ها در هفت استان 
ساحلی کشور در یکی از بنادر گردهم می آیند تا آخرین مبحث و موضوعات مربوط 
به حرفه خود آشنا شوند؛ از سوی دیگر در این نشست ها خط مشی ها و استانداردهای 
جدیدی نیز توسط مسئوالن سازمان بنادر برای ارتقاء جایگاه حرفه راهنمایی کشتی ها 
مطرح می شود. هفته نخست بهمن ماه سال 93 بندرعباس میزبان دومین نشست 
سراسری راهنمایان بنادر کشور بود. "سید علی استیری" معاون سابق امور دریایی 
سازمان بنادر و دریانوردی در این نشست ضمن اشاره به این که30 نفر فارغ التحصیل 
دریایی امسال در کل بنادر به کار گرفته شده اند، افزود: تا پایان سال نیز 30 نفر دیگر 
گزینش می شوند و پس از کسب آموزش های عملی، کشتی های تا ظرفیت 14 هزار 

TEU کانتینر را در  بنادری مانند شهید رجایی پهلو می دهند.
وی از تدوین سیستم جامع راهنمایی ورود و خروج کشتی به بنادر و آبراهه ها خبر داد و 
گفت: 2 یدک کش جدید نیز همزمان با خرید جرثقیل های کانتینری بندر شهیدرجایی 

خریداری می شود.
این عضو سابق هیأت عامل ســازمان بنادر و دریانوردی کشور همچنین با بیان این 
مطلب که خوشبختانه طی سال جاری، هیچ گونه سانحه آسیب به کشتی ها و آلودگی 
محیط زیست توسط عملیات جابجایی کشتی از لنگرگاه به اسکله اتفاق نیفتاده است، 
خاطرنشان کرد: امسال عملیات پهلودهی و جداسازی کشتی ها در بنادر ایران 5 درصد 
بیشتر شده است و تا پایان سال عملیات مربوط به  25 هزار کشتی به انجام خواهد رسید.  

سکان حرفه راهنمایی کشتی به کدام سو می چرخد؟
امروزه دیگر همچون گذشته وظیفه راهنمایان کشتی، محدود و منحصربه مشاوره دادن 
و ارایه توصیه به فرمانده شناور نیست بلکه هدایت کشتی به طور کامل به او سپرده 
می شود؛ وظیفه ای که با افزایش ابعاد و پیچیدگی های فنی کشتی های مدرن و نسل 

جدید، روزبه روز دشوارتر می شود.
از  اجبـاری  اسـتفاده  بـه  مربـوط  ضوابـط  و  قوانیـن  تاریخـی،  دیـدگاه  از 
راهنمـا بـرای هدایـت کشـتی ها در بنـادر بـر نیـاز بـه امنیـت ملـی، حفـظ 
محیط زیسـت دریایـی و محافظـت از امـوال صاحبان کاال در بنـادر و مناطق 
بنـدری، مبتنـی بـوده اسـت. امـا در عیـن حـال بنابـر عقیـده کارشناسـان 
و صاحب نظـران علـوم دریایـی، سیسـتم های پیشـرفته ناوبـری بـه احتمـال 
زیـاد بـه کاهش تعداد کشـتی های مشـمول راهنمایی در مسـیرهای دریایی 
منتهـی بـه بنـادر منجـر خواهـد شـد. بـا وجـود ایـن، بـه علـت پیچیدگـی 
وظیفـه خطیـر هدایـت کشـتی ها در مناطق پـر ازدحام و بنـدری، راهنمایان 
بـرای آینـده ای قابـل پیش بینـی همچنـان بـه عنـوان عضـو موثـر و مقـرون 
به صرفـه بـرای کمک بـه تیم ناوبـری پل فرماندهـی کشـتی، ارزش حرفه ای 

و کاری خـود را حفـظ خواهنـد کـرد.
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در حــوزه راهنما یــي کــه در آن نــکات ایمنــي از اصلي تریــن اصــول انجــام 
فعالیت هــا اســت، قوانین بســیاري وجــود دارد که قســمت عمــد ه اي  از ایــن قوانین 
ــه  ــدام ب ــا اق ــادر دنی ــي بن ــن بین الملل ــن قوانی ــار ای ــي  مي باشــد. در کن بین الملل
وضــع قوانیــن محلــي نیــز نمود   نــد کــه در واقــع مجموعــه اي از قراردادهــا اســت.

قوانین بین المللي 
بــراي ســهولت در امــر راهنمایــي و ایجاد ایمنــي براي کشــتي ها و سرنشــینان آنها 
و همچنیــن جلوگیــري از اســتفاده ســودجویان، ســازمان بین المللــي دریانــوردي 
ــن  ــت. ای ــرده اس ــع ک ــي وض ــف دریای ــاي مختل ــي را در حوزه ه )IMO( قوانین
کنوانســیون درآب هــاي بین المللــي و آب هــاي کشــور امضــا کننــدة کنوانســیون 

ــد. ــرا مي باش ــه، الزم االج مربوط
در بنــدر امام خمینــي )ره( نیــز، بــه علــت عضویــت ایــران در ســازمان بین المللــي 
دریانــوردي، راهنمایــان موظف مي باشــندکه بــه این قوانیــن و اســتانداردهایي که 
در ادامــه بــه آنهــا اشــاره خواهد شــد مســلط بــوده و در تمام طــول مــدت عملیات 

خــود، آنهــا را مدنظــر قــرار دهند.

قوانین راهنمایان در بندرامام خمیني )ره(
SOLAS  )ایمني جان افراد در دریا(:

ــت.  ــاري اس ــتي هاي تج ــت کش ــت از امنی ــه حفاظ ــن عهدنام SOLAS مهم تری
اولیــن نســخه ایــن معاهــده در ســال 1914 پــس از غرق شــدن کشــتي تایتانیک 
ــزات  ــر تجهی ــات و دیگ ــاي نج ــداد قایق ه ــه در آن تع ــید ک ــب رس ــه تصوی ب
اضطــراري و پروســه هاي  ایمنــي، شــامل نگهباني رادیویي پیوســته تشــریح شــد.

نســخه هاي جدیــد در ســال هاي 1929، 1948، 1960،1974  نوشــته شــد. 
کنوانســیون ســال 1960 کــه در ســال 1965 فعــال شــد، اولیــن پیشــرفت مهــم 
IMO بعــد از ایجــاد آن بود کــه نمایانگر یک پیشــرفت مهــم در قوانیــن دریانوردي 
ــود.  ــي ب ــه هاي صنعت ــد و پروس ــوژي جدی ــا تکنول ــودن آن ب ــه روز ب ــاري و ب تج
ــدادي  ــرد. تع ــازي ک ــده را ساده س ــود معاه ــد کار بهب ــال 1974، رون ــخه س نس
ــاس  ــه براس ــال 1988 ک ــه س ــده اند. در اصالحی ــب ش ــون تصوی ــه تاکن اصالحی
اصالحیــه قوانیــن بین المللــي رادیویــي در ســال 1987 صــورت گرفــت، کدهــاي 
مــورس بــا سیســتم امنیتــي اضطــراري جهانــي )GMDSS( جایگزیــن شــد و در 

ــاري شــد. ــه 1992 اجب اول فوری
ــه مناطــق مشــخص تقســیم مي کنــد و داراي  SOLAS آب هــاي بین المللــي را ب

12 بخــش زیــر اســت: 
بخش 1: مقررات کلي

بخــش2-1: ســاخت- تقســیم بندي و پایــداري، ماشــین آالت و نصــب تجهیــزات 
الکتریکــي 

بخش2-2: جلوگیري از ایجاد حریق، شناسایي و اطفاء حریق
بخش3: تجهیزات نجات جان افراد و هماهنگي ها

بخش4: ارتباطات رادیویي
بخش 5: ایمني ناوبري

بخش6: حمل کاال
بخش7: حمل کاالهاي خطرناک 

بخش8: کشتي هاي هسته اي
بخش9: مدیریت براي عملیات ایمن در کشتي ها

بخش10: فاکتورهاي ایمن براي شناورهاي پرسرعت
بخش11-1: فاکتورهاي خاص براي ارتقاء ایمني دریایي 
بخش 11-2: فاکتورهاي خاص براي ارتقاء امنیت دریایي

بخش12: فاکتورهاي اضافي ایمني برايBULK CARRIER ها

ISPS )ایمني امنیت کشتي ها وتسهیالت بندري(
ــد و  ــیون SOLAS)1974/1988(مي باش ــه کنوانس ــه ب ــک اصالحی ــد ی ــن ک ای

حداقــل تدابیــر امنیتــي بــراي کشــتي ها، بنــادر و آژانس هــاي دولتي را مشــخص 
مي کنــد، کــه در ســال 2004 الزم االجــرا گردیــد. ایــن کــه مســولیت دولت هــا، 
ــزات را  ــادر و تجهی ــنل بن ــتي ها و پرس ــنل کش ــوردي، پرس ــرکت هاي دریا ن ش
»شناســایي تهدیدهاي امنیتــي و انجام اقدامات پیشــگیرانه در مقابــل حوادثي که 
کشــتي یا تجهیــزات بنادر کــه در تجــارت جهانــي بــه کار مي روند را تحت الشــعاع 

ــد. ــف می کن ــد« توصی ــرار مي ده ق
ــراي  اهــداف ایــن کــد از دو بخــش تشــکیل شــده اســت کــه حداقــل الزامــات ب
امنیــت کشــتي ها و بنــادر را توصیــف مي کنــد. بخــش A شــامل الزامــات اجباري 

اســت. بخــشB شــامل راهنمایي هــاي اجرایــي اســت. 
ــامل  ــد )ش ــي دارن ــفرهاي بین الملل ــه س ــتي هایي ک ــورد کش ــد ISPS  در م ک
کشــتي هاي مســافربري، ) باربــري بــاالي GT 500 و واحدهاي حفاري فراســاحل 

متحــرک( و تســهیالت بنــدري اســت.

 ISPS اهداف مهم
- شناسایي تهدیدات و تمهیدات امنیتي تکمیلي 

ــا امنیــت دریایــي دولــت، مســئوالن  - اســتخراج قوانیــن و مســولیت هایي کــه ب
ــاط  ــي در ارتب ــي وبین الملل ــطوح مل ــتي ها در س ــدري و کش ــع بن ــي، صنای محل

هســتند.
- تلفیق ترویج اطالعات مربوط به امنیت 

- تهیــه یــک روش شناســي بــراي ارزیابــي امنیــت و داشــتن یــک برنامــه یــا روند 
بــرای ارتقــاء ســطح امنیــت 

- ایــن کــه حــدود خاصــي را مشــخص نکرده اســت تــا هرگونــه بنــدر و کشــتي با 
هرگونــه ابعاد و انــواع امکانــات بتواند ایمنــي تجهیزات خــود را در مقابل تروریســم 
بیمــه نمایــد. طرح کلــي آن »یــک چهارچــوب مســتحکم و اســتاندارد شــده براي 
ــا  ــدات دشــمن ب ــرات و تهدی ــي ریســک، دولت هــا را در خنثي ســازي تغیی ارزیاب

ــات بنــادر و کشــتي ها توانمنــد  مي ســازد« تغییــرات در آســیب پذیري امکان
براي کشتي ها این چهارچوب شامل موارد زیر است: 

- نقشه هاي امنیتي کشتي
- افسرهاي امنیتي کشتي 

- تجهیزات معین روي عرشه
براي امکانات بنادر الزامات زیر وجود دارد:

- نقشه هاي امنیتي امکانات بندر
- افسرهاي امنیتي کشتي
- تجهیزات امنیتي معین

ــورد  ــر م ــوارد زی ــادر، م ــات بن ــتي ها و امکان ــراي کش ــات ب ــر الزام ــالوه ب ع
ــرار گرفتــه اســت: بحــث ق
-دسترسي کنترلي دیده باني 

-دیده باني فعالیت افراد و محموله 
- بیمه امنیت ارتباطات

ISM )مدیریت ایمني بین المللي(:
ــت  ــراي مدیری ــي ب ــک اســتاندارد بین الملل ــد، ایجــاد ی ــن ک هــدف ای

ــت.  ــي اس ــري از آلودگ ــتي ها و جلوگی ــن در کش ــرد ایم و عملک
براســاس تصمیــم اتخــاذ شــده در )A.443)XI، تمــام دولت هــا 

بــراي برداشــتن قدم هــاي الزم در جهــت حمایــت ایمني از 
فرمانــده کشــتي و در جهــت انجــام مســولیت هاي مهم وي 

در رابطــه بــا ایمنــي دریایــي، دعــوت شــده اند. همچنیــن در 
تصمیــم اتخــاذ شــده در)A 680.)17، الــزام بــراي ایجــاد یــک 
ــاز  ــه نی ــت پاســخگویي ب ــي جه ــازمان اختصاصــي مدیریت س
ایجــاد اســتانداردهاي بــاال در زمینــه ایمنــي کشــتي و حفاظت 

محیط زیســت دریایــي، تشــخیص داده شــده اســت.
بــا توجه بــه اینکــه هیــچ دو شــرکت کشــتیراني یا مالک کشــتي 

مشــابه نیســتند و کشــتي ها تحت محــدوده وســیعي از شــرایط عمل 

قوانين بين المللي در حوزه راهنما يي و هدايت كشتي
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مي کننــد، کــد براســاس مســائل و قواعــد کلــي پایه ریــزي شــده اســت. ایــن کــد 
در مــوارد وســیعي تعریــف شــده اســت تــا بتوانــد کاربــرد وســیعي داشــته باشــد. 
بــه صــورت شــفاف، ســطوح مختلفــي از مدیریــت، چــه در ســاحل و چــه در دریا، 
نیازمنــد ســطوح مختلفــي از دانــش و آگاهــي از کلیــت ایــن مــوارد اســت. بنیــاد 
مدیریــت ایمني خــوب، تعهد باالســت. در مســائل ایمنــي و جلوگیــري از آلودگي، 
تعهــد، شایســتگي، بینــش و انگیــزه شــخصي در تمــام ســطوح نتیجــه نهایــي را 

ــد. ــخص مي کن مش

IALA)اتحادیه بین المللي چراغ هاي دریایي(:
ــاي  ــاي چراغ ه ــوردي و اتحادیه ه ــا مســاعدت دریان ــي ب ــي دریای ــازمان جهان س
دریایــي در کنــار یکدیگــر نماینــده کمــک بــه ســرویس هاي دریانــوردي بیــش از 
80 کشــور عضــو بــراي هماهنگــي تکنولــوژي، تبــادل اطالعــات، و هماهنگــي در 
ــوردي در سرتاســر جهــان مي باشــد. پیشــرفت هاي کمک هــاي بصــري در دریان
ایــن آیین نامــه در ســال 1957 بــراي ایجــاد یــک ســازمان دایمــي بــراي حمایــت 
از افــراد کنفرانــس تکنیکــي چــراغ دریایــي، کــه از ســال 1929 تشــکیل جلســه  

داد، منتشــر شــد.

شش کمیته تکنیکي، برنامه هاي اصلي را پشتیباني مي نمایند:
)e-NAV(ناوبري الکتریکي -

- کمــک بــه مدیریــت ناوبــري کــه بــر موضوعــات مدیریتــي تجربه شــده توســط 
 )ANM( اعضا تمرکز دارد

- مهندســي محافظــت از محیط زیســت کــه بــر محافظــت از کمک هــاي ســنتي 
)EEP(ناوبري تمرکــز دارد

- سیســتم ترافیــک دریایــي، کــه بــر تمــام موضوعــات مرتبــط بــا VTS تمرکــز 
)VTS( دارد

 )PAF(اتحادیه حمایت از راهنمایان -
)LAP( هیئت مشاور حقوقي -

ــراي ســازمان بین المللــي هیدروگرافــي و  کمیته هــاي IALA اســناد مهمــي را ب
دیگــر ســازمان هاي بین المللــي تهیــه کرده انــد. دبیرخانــه  IALA بــه طــور فعــال 
زمینــه را بــراي تبــادل اطالعات تکنیکــي و ســازماندهي ســمینارها و حمایت هاي 

تکنیکــي بــه منظــور پیشــرفت کشــورها مهیــا  مي کند.
کار اصلــي ایــن ســازمان از ســال 1973، پیاده ســازي سیســتم نصــب راهنمــاي 
شــناور اســت. ایــن سیســتم جایگزیــن 30 سیســتم غیــر مشــابه نصــب راهنماي 

شــناور در جهــان شــده اســت.
ــتم هاي  ــا سیس ــناور ب ــاي ش ــب راهنم ــتم نص ــل سیس ــه دلی ــاً ب IALA  اساس
ــرار  ــتفاده ق ــورد اس ــا م ــناورها در دری ــاي ش ــه در راهنم ــا ک ــذاري دری عالمت گ
مي گیــرد، شــناخته شــده اســت.  برخــي از عالئــم اســتفاده شــده در این سیســتم 

ــردد. ــه مي گ ــه ارائ در ادام
- عالمت هاي لترال که گوشه هاي کانال را مشخص مي کنند.

ــخص  ــر را مش ــاط خط ــن در نق ــت آب ایم ــه جه ــال ک ــاي کاردین - عالمت ه
. مي کننــد

- عالمت هــاي آب ایمــن کــه محــل آب عمیــق و انتهــاي بــاز کانــال را مشــخص 
مي کنــد.

- عالمت هــاي خــاص کــه نواحــي اجرایــي ماننــد محدودیــت ســرعت یــا نواحــي 
اســکي را مشــخص مي کنــد.

-عالمت ایزوله شده خطر که خطر براي کشتیراني را مشخص مي کند.
ــه آن توجــه شــود آن اســت کــه هــر  ــد ب ــن بخــش بای ــه دیگــري کــه در ای نکت
ــوري  ــخصه ن ــکان مش ــورت ام ــکل و در ص ــگ، ش ــا داراي رن ــدام از عالمت ه ک

ــت. ــي اس خاص

آیین نامــهSTCW )آمــوزش، صــدور گواهینامــه و نگهباني 
دریانوردان(

ایــن آیین نامــه توســط کنفرانــس متعهدیــن کنوانســیون بین المللي 
اســتانداردهاي آمــوزش، صــدور گواهینامــه و نگهبانــي دریانــوردان 
)کنفرانــسSRCW( در تاریــخ 7ژوئیــه ســال 1995 بــه تصویــب رســید.

ــي، مــدارک و اســتانداردهاي دریایــي در  کنوانســیون بین المللــي نگهبان
ســال1978، اســتانداردهاي شایســتگي را براي فرمانــده، افســرها و افراد 
ــرد. STCW   در ســال  ــن ک ــر روي کشــتي هاي تجــاري تدوی ــان ب نگهب
1987 در ســازمان بین المللــي دریایــي IMO   لنــدن تشــکیل کنفرانــس داد و 

در ســال 1984 الزم االجــرا گردیــد.
ــي و مــدرک در  کنوانســیون STCW 1978 الزامــات اساســي در آمــوزش، نگهبان
ــتانداردهاي  ــل اس ــیون حداق ــن کنوانس ــرد. ای ــر ک ــي را منتش ــطح بین الملل س
مربــوط بــه آمــوزش، نگهبانــي و مــدرک را کــه کشــورهاي مختلــف بایــد رعایــت 

ــد. ــف می کن ــد توصی کنن

COLREG )قوانین بین المللي جلوگیري از اتصادم در دریا(:
قوانیــن بین المللــي جلوگیــري از اتصــادم دریــا در ســال 1972 توســط ســازمان  
ــط  ــد توس ــه بای ــا" ک ــن راه ه ــوان "قوانی ــا عن ــوردي )IMO( و ب ــي دریان بین الملل

ــد. ــوند منتشــر گردی ــت ش ــناورها رعای ــر ش کشــتي ها و دیگ
COLREG  همچنیــن بــه عنــوان مرزهــاي سیاســي خــاص کــه آب هــاي داخلــي 
)بــه عنــوان یکــي از  قوانیــن دریانــوردي( و آب هــاي ســاحلي )بــه عنــوان قوانیــن 
دریانــوردي بین المللــي ( را از هــم جــدا مي کنــد، مــورد اســتفاده قــرار مي گیــرد. 
همچنیــن قوانیــن دریانــوردي در مرزهــاي داخلــي ممکــن اســت متفاوت باشــد، 
ــا حــد  ــد ت ــي بای ــررات داخل ــه مق ــد ک ــي ایجــاب مي کن ــن بین الملل ــرا قوانی زی

ممکــن در مرزهــا بــه قوانیــن بین المللــي نزدیــک باشــد.
ــت کشــتي هاي تفریحــي و قایق هــاي  ــر هدای ــه ب ــي، ک ــن مســابقات دریای قوانی
پارویــي و بــادي مســابقه اي حاکــم اســت، براســاس COLREG تدویــن گردیــده 
اســت، ولــي در برخــي مســائل مهــم ماننــد ســبقت گرفتــن و حق تقــدم متفــاوت 

باشــد.
این قوانین در پنج بخش زیر تدوین شده اند:

بخشA: شامل قوانین عمومي است.
بخــشB: ســکان داري و دریانــوردي که شــامل قســمت هاي مختلــف در دو حالت 

بــراي هــر شــرایطي و بــراي دیــد محدود اســت.
بخشC: نورها و  اشکال

بخشE: معافیت

MARPOL 78/73 )آلودگي دریایي(
کنوانســیون 1973 بین المللــي جلوگیــري از آلودگــي دریــا توســط کشــتي ها، از 

طریــق پروتــکل ســال 1978 اصــالح گردیــد.
ــت  ــظ محیط زیس ــیون هاي حف ــن کنوانس ــي از مهمتری MARPOL 78/78  یک
اســت.  هــدف از طراحــي آن بــه حداقــل  رســاندن آلودگــي دریاهــا، شــامل تخلیه 
ــظ  ــي آن حف ــوع اصل ــت. موض ــتخراجي اس ــاي اس ــت و آلودگي ه ــا، نف زباله ه
ــق حــذف کامــل آلودگــي ناشــي از نفــت و دیگــر  ــي از طری محیط زیســت دریای

ــه مــواد اســت. ــه حداقــل رســاندن تخلیــه تصادفــي این گون مشــقات مضــر و ب
ــاري  ــي اجب ــه1973 امضــاء شــد، ول ــي  MARPOL در17 فوری کنوانســیون اصل

ــد.  نش
ــکل 1978 اســت کــه  کنوانســیون جــاري ترکیبــي از کنوانســیون 1973 و پروت
ــي اســت کــه در 31 دســامبر  ــن در حال ــد. ای ــر 1983 الزم االجــرا گردی در2 اکتب
2005 ،136 کشــور، بــه نمایندگــي از 98% تنــاژ کشــتیراني دنیــا، بــه عضویت این 

کنوانســیون درآمدنــد.

SAR )نجات و تجسس(
در کنوانســیون ســال 1979، در کنفرانســي کــه در هامبورگ تشــکیل شــد، طرح 
کلــي SAR بین المللــي ایجــاد گردیــد. در نتیجــه بــدون توجــه بــه اینکــه حادثــه 
در کجــا اتفــاق افتــاده اســت، نجــات شــخص در اضطــرار در دریــا توســط ســازمان 
SAR هماهنــگ خواهــد شــد و در صــورت لــزوم، بــا همــکاري بیــن ســازمان هاي 

هم جــوار SAR همــراه خواهــد شــد.
همچنیــن تعهــد کشــتي ها بــراي کمــک بــه شــناور در اضطــرار، هــم در ســنت 
هــم در قراردادهــاي بین المللــي پراهمیــت مي باشــد )ماننــد کنوانســیون 
بین المللــي ایمنــي جــان افــراد در دریــا )1979SOLAS(. تــا تصویب کنوانســیون

SAR هیچگونــه سیســتم بین المللــي کــه عملیــات تجســس و نجــات را پوشــش 
دهــد، وجــود نداشــت، بدیــن معنــي کــه در برخــي مناطــق ســازماني کارآمــد که 
قابلیــت تامیــن کمــک فــوري و کارا را داشــته باشــد، وجــود داشــت و در برخــي 

مناطــق دیگــر وجــود نداشــت.
الزامــات تکنیکــي کنوانســیون SAR در یــک ضمیمــه پنــج بخشــي ارائــه شــده 

ــت. اس
اعضــاي کنوانســیون الزم اســت کــه هماهنگي هــاي الزم را بــراي تامیــن 
ســرویس هاي الزمــه SAR در آب هــاي ســاحلي خــود بــه وجــود آورنــد.

سال بیست و نهم  شماره 217  بهمن 1393    37



ـــد  ـــا مانن ـــاختمان ی ـــرج، س ـــک ب ـــکل ی ـــه ش ـــت ب ـــی بناییس ـــوس دریای فان
آن کـــه به واســـطه المپ هـــا و چراغ هایـــی کـــه در آن تعبیـــه شـــده، 
ـــد  ـــد و ش ـــق آم ـــن طری ـــد و بدی ـــانی می کن ـــا را نورافش ـــا دری ـــاحل ی س

را بـــرای دریانـــوردان ایمـــن می کنـــد. 
کار اصلـــی فانـــوس دریایـــی نشـــان دادن ســـواحل پرخطـــر، 
ــز  ــد آن و نیـ ــی و ماننـ ــای دریایـ ــق آب، تپه هـ ــمت های کم عمـ قسـ
ـــای  ـــی در تردده ـــیله حت ـــن وس ـــت. ای ـــه اس ـــردن راه از بی راه ـــز ک متمای
هوایـــی نیـــز مفیـــد اســـت. اگـــر چـــه فانـــوس دریایـــی در گذشـــته 
رایجتـــر بـــود، امـــروزه بـــا توجـــه بـــه باالبـــودن هزینـــه نگـــه داری 
فانوس هـــای دریایـــی و گســـترش امکانـــات الکترونیکـــی پیشـــرفته 
ـــز  ـــیله نی ـــن وس ـــای ای ـــه کاربرده ـــه رفت ـــتروب )strobe(، رفت ـــد اس مانن

رو بـــه کاهـــش نهـــاده اســـت. 

تاریخچه
تـــا پیـــش از به وجـــود آمـــدن آن چـــه امـــروز مـــا تحـــت عنـــوان "بنـــادر" 
می شناســـیم، دریانـــوردان روی قله هـــای تپه هـــا آتـــش روشـــن می کردنـــد 
ـــته  ـــا گذش ـــد. ب ـــخیص می دادن ـــه تش ـــش، راه را از بی راه ـــور آت ـــدد ن ـــه م و ب
ـــرای آن  ـــکویی ب ـــج س ـــرد و بتدری ـــاز ک ـــی ب ـــود را بخوب ـــای خ ـــش ج ـــان، آت زم
ـــه  ـــه ب ـــه رفت ـــنت رفت ـــن س ـــد. ای ـــن می کردن ـــکو روش ـــاختند و آن را روی س س
ـــوس  ـــی فان ـــه اصل ـــم، وظیف ـــد قدی ـــد. در عه ـــی گردی ـــی منته ـــوس دریای فان
ـــرد  ـــر ک ـــی تغیی ـــای دریای ـــود تپه ه ـــه وج ـــبت ب ـــداردادن نس ـــی از هش دریای
ـــه  ـــن وظیف ـــروز ای ـــد ام ـــید؛ هرچن ـــدر رس ـــه بن ـــی ب ـــه نشـــان دادن راه منته و ب
منســـوخ شـــده اســـت. از جملـــه سرشـــناس ترین فانوس هـــای دریایـــی در 
عهـــد قدیـــم می تـــوان بـــه فانـــوس دریایـــی فـــاروس و فانـــوس دریایـــی 
ـــن  ـــوع زمی ـــر وق ـــد در اث ـــرن بع ـــد ق ـــه چن ـــه البت ـــرد ک ـــاره ک ـــکندریه اش اس

ـــد.  ـــن رفتن ـــرزه از بی ل
ـــه  ـــان در "قلع ـــی رومی ـــوس دریای ـــا و فان ـــس" در کرون ـــرج هرکول ـــای "ب بقای
داِور" نمونه هایـــی از فانـــوس دریایـــی عهـــد باســـتان بـــه شـــمار می آینـــد 
ـــای  ـــه در آن روزگار فانوس ه ـــت ک ـــوان دریاف ـــا می ت ـــر آن ه ـــت ب ـــا دق ـــه ب ک
ـــکه ها و  ـــه روی س ـــی ک ـــش و نگارهای ـــه نق ـــد. البت ـــوده ان ـــه ب ـــی چگون دریای
موزاییک هـــای قدیمـــی نیـــز گاهـــی شـــمایلی از فانوس هـــای دریایـــی را 
ـــر  ـــتیا )Ostia( را مدنظ ـــی اوس ـــوس دریای ـــان فان ـــه اغلبش ـــد ک ـــر می کنن تصوی

دارنـــد. هنـــوز ســـکه هایی از اســـکندریه و اوســـتیا موجودنـــد. 

طرز ساخت فانوس های دریایی در عصر جدید
ـــه  ـــدند ب ـــاخته ش ـــه س ـــی ک ـــای دریای ـــد، فانوس ه ـــه بع ـــم ب ـــرن هجده از ق
ـــوس  ـــاخت فان ـــه س ـــود ک ـــان ب ـــن زم ـــرا از همی ـــد زی ـــق دارن ـــد تعل ـــر جدی عص
ــی  ــه در مهندسـ ــرفت هایی کـ ــا پیشـ ــت. بـ ــق گرفـ ــدت رونـ ــی بشـ دریایـ
ســـاخت و سیســـتم های نورافشـــانی به وجـــود آمـــد زمینـــه ســـاخت 
فانوس هـــای دریایـــی بزرگ تـــر و قوی تـــر- بخصـــوص فانوس هـــای 
ـــدک  ـــدک ان ـــد. ان ـــم گردی ـــتند- فراه ـــا هس ـــه دری ـــرف ب ـــه مش ـــی ک دریای
ــه  ــد و بـ ــع شـ ــر واقـ ــت خوش تغییـ ــی دسـ ــای دریایـ ــه فانوس هـ وظیفـ
وســـیله ای بـــرای دادن هشـــدار و آگاهی رســـانی دربـــاره وجـــود خطـــرات 
و موانـــع ماننـــد صخره هـــای بـــزرگ تبدیـــل گردیـــد. صخره هـــای 
ادی اســـتون )Eddystone rocks( از جملـــه ایـــن موانـــع پرخطـــر بـــه شـــمار 
می آینـــد کـــه دریانـــوردان را در کانـــال انگلیـــس تهدیـــد می کنـــد. اولیـــن 
فانـــوس دریایـــی را کـــه در ایـــن کانـــال ســـاختند، از جنـــس چـــوب و بـــه 
شـــکل هشـــت ضلعـــی بـــود و پایه هایـــش به وســـیله 12 شـــاخه آهـــن بـــه 
صخره هـــای کـــف دریـــا چفـــت و بســـت شـــده بـــود. ســـازنده آن هنـــری 
وینســـتانلی )Henry Winstanley( نـــام داشـــت. او کار ســـاخت ایـــن فانـــوس 
دریایـــی را از ســـال 1696 آغـــاز و در ســـال 1968 بـــه اتمـــام رســـاند. ایـــن 
ـــد.  ـــاخته می ش ـــای آزاد س ـــه در دری ـــود ک ـــی ب ـــن فانوس ـــی اولی ـــوس دریای فان
ـــال  ـــمیتون )John Smeaton( از س ـــان س ـــام ج ـــه ن ـــران ب ـــدس عم ـــک مهن ی
ـــن کار را در  ـــت و ای ـــت گماش ـــی هم ـــوس دریای ـــن فان ـــت ای ـــه مرم 1756 ب
ـــال  ـــا س ـــان ت ـــه همچن ـــی ک ـــوس دریای ـــن فان ـــرد. ای ـــان ب ـــه پای ـــال 1759 ب س
1877 ســـرپا بـــود بـــه الگویـــی بـــرای ســـاخت فانـــوس دریایـــی در ســـایر 
ـــرداری  ـــوط الگوب ـــت بل ـــوس را از درخ ـــدل فان ـــد. او م ـــدل ش ـــا ب ـــاط دنی نق
ـــود کـــه از چـــراغ هیدرولیکـــی اســـتفاده  کـــرد و در ایـــن راه، نخســـتین کســـی ب
ـــکل گیری  ـــد ش ـــه فراین ـــت ک ـــون اس ـــی بت ـــی نوع ـــراغ هیدرولیک ـــود. چ نم
ـــه  ـــرد ک ـــداع ک ـــی اب ـــن وی تکنیک ـــود. همچنی ـــام می ش ـــا انج ـــر دری آن در زی
طـــی آن بلوک هـــای گرانیـــت را بـــا اســـتفاده از درز ُدمکبوتـــری و ســـنگ 
میخـــی ســـاخت تـــا ســـازه در جـــای خـــود ثابـــت بمانـــد. او ناگزیـــر بـــود 
ـــاختار  ـــن کار س ـــرای ای ـــد. ب ـــرار ده ـــاال ق ـــه ب ـــوس را رو ب ـــه فان ـــت بدن ضخام
ـــه  ـــه بدن ـــاختار ب ـــن س ـــرد. ای ـــی ک ـــی طراح ـــکل منحن ـــل بش ـــه را از داخ بدن
ـــه  ـــه را ب ـــه بدن ـــواج ب ـــورد ام ـــی از برخ ـــرژی ناش ـــی از ان ـــی داد بخش ـــکان م ام
ـــی  ـــه الگوی ـــا ب ـــاخت بعده ـــه او س ـــی ک ـــوس دریای ـــد. فان ـــل کن ـــا منتق دیواره ه
در عصـــر جدیـــد تبدیـــل شـــد و بـــر طراحی هـــای مهندســـان ایـــن عصـــر 
ـــن  ـــر ای ـــت تاثی ـــه تح ـــته ای ک ـــراد برجس ـــی از اف ـــت. یک ـــراوان گذاش ـــر ف تاثی
ســـاختار قـــرار گرفـــت رابـــرت استیونســـون )Robert Stevenson( بـــود کـــه 
ــال  ــل راک )Bell Rock( در سـ ــی بـ ــوس دریایـ ــاش، فانـ ــن طراحیـ مهم تریـ
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ـــان  ـــرای مهندس ـــار ب ـــن آث ـــر الهام تری ـــی از پ ـــی یک ـــن طراح ـــود. ای 1810 ب
ـــرداری  ـــمیتون الگوب ـــوس را از کار اس ـــن فان ـــه ای ـــرح اولی ـــود. او ط آن روزگار ب
ـــتم  ـــزودن سیس ـــا اف ـــه ب ـــود از جمل ـــر نم ـــت کار او را تکمیل ت ـــرد و در حقیق ک
ـــگ  ـــفید رن ـــر آن س ـــور دیگ ـــز و ن ـــور آن قرم ـــک ن ـــه ی ـــمک زن ک ـــوری چش ن
 Northern Lighthouse ـــی ـــوس دریای ـــداث فان ـــر اح ـــر س ـــون ب ـــود. استیونس ب
ـــدت کار  ـــن م ـــول ای ـــت و در ط ـــت گذاش ـــال وق ـــاه س ـــه پنج ـــب ب Board قری
ـــن  ـــام ای ـــس از اتم ـــا پ ـــود و بعده ـــده دار ب ـــرا را عه ـــر اج ـــارت ب ـــی و نظ طراح
ـــت. وی در  ـــت گماش ـــوده هم ـــی فرس ـــوس دریای ـــن فان ـــت چندی ـــه مرم کار، ب
ـــرد  ـــز در کارب ـــا و نی ـــرح رفلکتوره ـــا، ط ـــوری، پایه ه ـــع ن ـــوع منب ـــاب ن انتخ
ـــش  ـــون چرخ ـــی همچ ـــاد امکانات ـــنل )Fresnel lenses( و در ایج ـــای فرس لنزه
ـــوردان  ـــط دریان ـــد توس ـــت دی ـــث تقوی ـــه باع ـــانی ک ـــرز نورافش ـــور و ط ـــع ن منب
ـــه  ـــوان ب ـــات او می ت ـــر اختراع ـــه دیگ ـــی زد. از جمل ـــه ابداعات ـــت ب ـــد دس گردی
ـــه  ـــی ب ـــوس دریای ـــه از اجـــزای ضـــروری فان ـــادل ک ـــه تع ـــه متحـــرک و وزن دهان

شـــمار می آینـــد اشـــاره کـــرد. 
الکســـاندر میشـــل )Alexande Mitchell( از دیگـــر کســـانی بـــود کـــه بـــرای 
نخســـتین بـــار فانـــوس دریایـــی ســـتونمارپیچی را اختـــراع کـــرد. او ایـــن فانـــوس 
ـــانی  ـــت و نورافش ـــت حرک ـــه قابلی ـــرد ک ـــوار ک ـــتون هایی س ـــی را روی س دریای
در بســـتر شـــنی و گل آلـــود دریـــا را نیـــز داشـــت. وی کار طراحـــی ایـــن 
ـــوس او  ـــرد و فان ـــاز ک ـــز )Thames( آغ ـــه تیم ـــال 1838 در دهان ـــوس را در س فان
ـــد.  ـــی ماپلیـــن ســـندز )Maplin Sands( معـــروف گردی ـــوس دریای ـــه فان بعدهـــا ب
ـــوس  ـــداث فان ـــه کار اح ـــد. اگرچ ـــدازی ش ـــال 1841 راه ان ـــوس در س ـــن فان ای
ـــایر  ـــت وود، النکاش ـــر در فلی ـــی بعدت ـــت )Wyre Light( کم ـــر الی ـــی وای دریای
ـــندز  ـــن س ـــوس ماپلی ـــر از فان ـــا زودت ـــد ام ـــاز ش )Fleetwood, Lancashire( آغ

ـــال 1840(.  ـــد )س ـــدازی ش راه ان
ـــی  ـــوس دریای ـــور فان ـــع ن ـــوان منب ـــه عن ـــی ب ـــای چوب ـــوده ه ـــان، از ت در آن زم
ــپ  ــد المـ ــه آرگانـ ــروف بـ ــی معـ ــراع چراغـ ــا اختـ ــد. بـ ــتفاده می شـ اسـ
ـــد  ـــی آرگان ـــام ام ـــه ن ـــی ب ـــمند سوئیس ـــک دانش ـــت ی )Argand Lamp( بدس
)Aime Argand( در ســـال 1782، انقالبـــی در زمینـــه تامیـــن منبـــع نـــوری 
ــد  ــعله ای ممتـ ــراغ دارای شـ ــن چـ ــد. ایـ ــد آمـ ــی پدیـ ــای دریایـ فانوس هـ
ـــید  ـــدی از دی اکس ـــای بع ـــود. در مدل ه ـــدون دود ب ـــز( و ب ـــت و خی ـــدون اف )ب
توریـــوم )Thorium dioxide( بـــرای ایجـــاد شـــفافیت و درخشـــندگی شـــعله 
و نیـــز جلوگیـــری از افـــت و خیـــز شـــعله اســـتفاده بعمـــل آمـــد. ســـوخت 
چـــراغ "آرگانـــد المـــپ" از روغـــن وال، روغـــن منـــداب و روغـــن زیتـــون و 
ــت  ــرای تقویـ ــد. بـ ــن می شـ ــی تامیـ ــای گیاهـ ــی روغن هـ ــا به طورکلـ یـ
ــعل  ــاالی مشـ ــمت بـ ــخص در قسـ ــراغ، روی آن و به طورمشـ ــرد چـ عملکـ
ـــرد.  ـــت می ک ـــعله را تقوی ـــرد ش ـــه عملک ـــود ک ـــده ب ـــه ش ـــزن تعبی ـــک مخ ی

ـــو  ـــام ماتی ـــه ن ـــخصی ب ـــط ش ـــال 1784 توس ـــار در س ـــراغ اول ب ـــن چ ـــه ای البت
بولتـــون )Mattew Boulton( ســـاخته شـــد و در جریـــان ســـاخت آن آرگانـــد 
نیـــز مشـــارکت داشـــت. ایـــن چـــراغ بـــه مـــدت یـــک قـــرن بـــه عنـــوان 
ــرد داشـــت.  ــای دریایـــی کاربـ ــرای فانوس هـ ــتاندارد بـ ــوری اسـ ــع نـ منبـ
 South ــام ــه نـ ــی بـ ــوس دریایـ ــار در فانـ ــن بـ ــی اولیـ ــای الکتریکـ المپ هـ

Foreland Lighthouse در ســـال 1875 مـــورد اســـتفاده قـــرار گرفـــت. 

سیستم های نورافشانی
ـــانی  ـــانی ممتد")نورافش ـــتم "نورافش ـــداع سیس ـــد و اب ـــراغ آرگان ـــراع چ ـــا اخت ب
بـــدون افـــت و خیـــز(، بـــه مـــرور زمـــان از لنزهـــای اپتیکـــی بـــه منظـــور تقویـــت 
ـــد.  ـــل آم ـــتفاده بعم ـــب اس ـــه مناس ـــک گزین ـــوان ی ـــه عن ـــور ب ـــون ن ـــدت کان ش
ـــتم  ـــه سیس ـــود ک ـــی ب ـــن کس ـــون )William Hutchinson( اولی ـــام هاچینس ویلی
اپتیکـــی را اختـــراع کـــرد. ایـــن اختـــراع بـــه ســـال 1763 بـــاز می گـــردد و 
ـــد.  ـــتم acatoptric می گفتن ـــالح سیس ـــتم در اصط ـــن سیس ـــه ای ـــان ب در آن زم
ـــت پاشـــیدگی درآورده  ـــور را از حال ـــود کـــه ن ـــن ب ـــن سیســـتم در ای خاصیـــت ای
ـــی  ـــوس دریای ـــد فان ـــن ترتیـــب قابلیـــت دی ـــو در مـــی آورد و بدی و به صـــورت پرت
ـــراع  ـــه اخت ـــه ب ـــه رفت ـــداع رفت ـــن اب را از فواصـــل دوردســـت تقویـــت می کـــرد. ای
ـــور  ـــه ن ـــی ک ـــد؛ فانوس های ـــج گردی ـــور منت ـــو مح ـــی پرت ـــای دریای فانوس ه
خـــود را به صـــورت فـــالش منتشـــر می کردنـــد و دریانـــوردان از دوردســـت 
بـــا چشـــمک ها و فالش هـــای نـــور متوجـــه فانـــوس دریایـــی می شـــدند. 
ـــتفاده  ـــا اس ـــده ب ـــیگنال های پیچی ـــال س ـــکان ارس ـــان، ام ـــن در آن زم همچنی

از ایـــن فالش هـــا و چشـــمک ها فراهـــم شـــد. 
یـــک فیزیـــک دان و مهنـــدس فرانســـوی بـــه نـــام آگوســـتین ژان فرنســـل 
)Augustin-Jean Frensel( نیـــز موفـــق بـــه ســـاخت دســـتگاهی شـــد کـــه 
ـــاخت  ـــرای س ـــه را ب ـــداع زمین ـــن اب ـــد. ای ـــروف ش ـــل مع ـــز فرنس ـــام لن ـــه ن ب
ـــاوت  ـــاخت. تف ـــم س ـــدک فراه ـــی ان ـــول کانون ـــزرگ و ط ـــه دار ب ـــای روزن لنزه
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ایـــن ابـــداع بـــا لنزهایـــی کـــه در آن زمـــان کاربـــرد داشـــتند ایـــن بـــود 
کـــه ایـــن لنـــز جدیـــد نـــه ماننـــد نمونه هـــای قبلـــی جاگیـــر بـــود و نـــه  
ــح و ادوات  ــه مصالـ ــازی بـ ــج- نیـ ــای رایـ ــالف نمونه هـ ــاخت آن- برخـ سـ
فـــراوان داشـــت. لنـــز فرنســـل بـــه گونـــه ای بـــود کـــه هـــم می شـــد آن را 
نـــازک – نازک تـــر از نمونه هـــای رایـــج- و هـــم به صـــورت تخـــت ســـاخت. 
ـــای  ـــه نوره ـــت ک ـــز داش ـــت را نی ـــن قابلی ـــل ای ـــز فرنس ـــن، لن ـــر ای ـــزون ب اف
کـــدر و مبهمـــی کـــه از فانوس هـــای دریایـــی ســـاطع می شـــد دریافـــت و 

مرئـــی می نمـــود. 
اولیـــن نمونـــه از ایـــن لنـــز در ســـال 1823 در فانـــوس دریایـــی کاردوان  
ـــن  ـــت و بدی ـــرار گرف ـــتفاده ق ـــورد اس ـــت م ـــرار داش ـــه Girdone ق ـــه در دهان ک
ـــت  ـــل رویی ـــر( قاب ـــل )32 کیلومت ـــه ای بیـــش از 20 مای ـــور آن از فاصل ـــب ن ترتی

بـــود. 

وضعیت فانوس های دریایی در امروز
بـــا پیدایـــش تکنولـــوژی الکتریکـــی و المپ هـــای اتوماتیـــک، اســـتفاده از 
ـــال های  ـــت داد. س ـــود را از دس ـــه خ ـــه توجی ـــه رفت ـــی رفت ـــای دریای فانوس ه
ــت  ــوس مراقبـ ــه از فانـ ــتند کـ ــی داشـ ــا نگهبانهایـ ــن فانوس هـ ــال ایـ سـ
ـــرگ و  ـــوارد م ـــاز و م ـــورت نی ـــه در ص ـــود ک ـــن ب ـــت ای ـــاید عل ـــد ش می کردن
ـــتابند. پیشـــرفته تر شـــدن  ـــک بش ـــه کم ـــد ب ـــراد نیازمن ـــات اف ـــه نج ـــی، ب زندگ
ـــتم  ـــداع سیس ـــا اب ـــی ب ـــت دریای ـــب امنی ـــن ضری ـــوردی و باالرفت ـــور دریان ام
ـــک  ـــای غیراتوماتی ـــرور فانوس ه ـــه م ـــی اس( ب ـــی پ ـــی )ج ـــی جهان مکان یاب
را از رده خـــارج کـــرد. در کشـــور کانـــادا اســـتفاده از ایـــن نـــوع فانوس هـــا 
بکلـــی منســـوخ شـــده و در حـــال حاضـــر شـــمار ایســـتگاه های نورافشـــانی 
ـــا در  ـــر آن ه ـــه 27 نف ـــتند ک ـــان هس ـــر نگهب ـــور دارای 50 نف ـــن کش ـــی ای دریای

ـــتقرند.  ـــور مس ـــن کش ـــی ای ـــواحل غرب س
فانوس هـــای مدرنتـــر کارایـــی بهتـــری دارنـــد و معمـــوال انـــرژی خـــود را 
ــا  ــن فانوس هـ ــد. ایـ ــت می کننـ ــیدی دریافـ ــای خورشـ ــق باتری هـ از طریـ
ـــن  ـــد. ای ـــرون می آی ـــا بی ـــوس از آن ج ـــور فان ـــه ن ـــد ک ـــوری دارن ـــع ن ـــک منب ی

ـــت.  ـــع اس ـــوس واق ـــوالدی فان ـــه ف ـــمت در روی بدن قس

سرشناس ترین سازندگان فانوس دریایی
ـــی  ـــطه طراح ـــه به واس ـــت ک ـــن شخصیت هاس ـــه ای ـــمیتون از جمل ـــان اس ج
ـــی  ـــوس دریای ـــومین فان ـــه س ـــتون ک ـــه ادی اس ـــوم ب ـــی موس ـــوس دریای فان
معـــروف جهـــان بـــه شـــمار می آیـــد بـــه شـــهرت رســـید. امـــا بســـیاری از 
ـــهورند.  ـــوس مش ـــد فان ـــه چن ـــک بلک ـــه ی ـــداث ن ـــطه اح ـــخصیت ها به واس ش
ـــز(  ـــد االن و چارل ـــاس، دیوی ـــد، توم ـــرت، االن، دیوی ـــواده استیونســـون )روب خان
ـــد.  ـــه دادن ـــکاتلند ادام ـــل در اس ـــه نس ـــا س ـــی را ت ـــوس دریای ـــداث فان کار اح
ـــود  ـــا ب ـــه نابین ـــن ک ـــود ای ـــا وج ـــل ب ـــاندر میش ـــام الکس ـــه ن ـــدی ب ـــک ایرلن ی
ـــه  ـــق ب ـــن طری ـــازد و از ای ـــی بس ـــتون مارپیچ ـــی س ـــوس دریای ـــت فان توانس
ـــوس  ـــداث فان ـــل اح ـــه دلی ـــز ب ـــی نی ـــز داگالس انگلیس ـــد. جیم ـــهرت برس ش
دریایـــی معروفیـــت دارد. ســـرگرد جـــرج میـــد )George Meade( از یـــگان 
ـــک  ـــواحل اتالنتی ـــول س ـــز در ط ـــکا نی ـــده امری ـــاالت متح ـــش ای ـــی ارت مهندس
ـــش از  ـــدام وی پی ـــن اق ـــود. ای ـــی نم ـــوس دریای ـــداث فان ـــه اح ـــدام ب ـــج اق و خلی
ـــرهنگ  ـــود. س ـــبورگ ب ـــگ گتیس ـــروزی در جن ـــل پی ـــدنش بدلی ـــروف ش مع
ـــرمن در  ـــام ش ـــرال ویلی ـــر ژن ـــت ام ـــان تح ـــی از مهندس ـــو، یک ـــدو م. پ اورالن
ـــوس  ـــدادی فان ـــاخت تع ـــی و س ـــه طراح ـــدام ب ـــا اق ـــره آتالنت ـــان محاص جری
 )Great Lakes( دریایـــی در چنـــد نقطـــه دشـــوار واقـــع در گریـــت لیکـــس

ـــرد.  ـــده ک ـــاالت متح ای

فناوری فانوس دریایی
نیرو: 

در فانـــوس دریایـــی، منبـــع نـــور در اصطـــالح "چـــراغ" نامیـــده می شـــود 
ـــه  ـــوری ک ـــر(. ن ـــوخت های دیگ ـــا س ـــی و ی ـــا نفت ـــد ی ـــی باش ـــواه الکتریک )خ
از منبـــع می آیـــد توســـط قطعـــه ای بـــه نـــام لنـــز یـــا اپتیـــک به صـــورت 
ــا  ــد و رفلکتورهـ ــراغ آرگانـ ــداع چـ ــش از ابـ ــا پیـ ــد. تـ ــز در می آیـ متمرکـ
ــن  ــا از آتـــش تامیـ ــور فانوس هـ ــم، نـ ــرن هجدهـ ــر قـ پارابولیـــک در اواخـ
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 . می شـــد
ــوس  ــور فانـ ــع نـ ــرای منبـ ــه بـ ــوخت هایی کـ ــی از سـ یکـ
دریایـــی کاربـــرد داشـــت روغـــن وال بـــود. کروســـین نیـــز 

ـــان  ـــرور زم ـــه م ـــد و ب ـــداول گردی ـــد مت ـــه بع ـــه 1870 ب در ده
در قـــرن بیســـتم جـــای خـــود را بـــه المپ هـــای الکتریکـــی و 

ــتیلن( داد.  ــدی )گاز اسـ کربیـ

لنز
پیـــش از اختـــراع چراغ هـــای اســـتروب، از لنـــز معمـــوال 

بـــرای متمرکـــز کـــردن نـــور اســـتفاده می شـــد. بـــه 
ـــراغ  ـــه از چ ـــودی ک ـــور عم ـــای ن ـــه پرتوه ـــه ای ک گون
ســـاطع می شـــوند بـــه ســـمت یـــک صفحـــه افقـــی 
هدایـــت می شـــوند و در آن هـــا بشـــکل افقـــی روی یـــک 
یـــا چنـــد جهـــت خـــاص در یـــک زمـــان متمرکـــز شـــده 

ـــور  ـــوی ن ـــم اطـــراف پرت ـــد. در نتیجـــه ه و ارســـال می گردن
روشـــن می شـــود و هـــم خـــود نـــور از فواصـــل دوردســـت 

قابـــل تشـــخیص و قابـــل روییـــت می شـــود. 
ـــز گـــردان )دوار( الزم اســـت. در  ـــک لن ـــور، ی ـــن روش متمرکزســـازی ن ـــرای ای ب
ـــراغ کروســـن  ـــک چ ـــت ی ـــور در حقیق ـــع ن ـــی، منب ـــی قدیم ـــای دریای فانوس ه
بـــود. قبلتـــر از آن، چـــراغ آرگانـــد کـــه بـــا ســـوخت روغن هـــای گیاهـــی 
یـــا حیوانـــی کار می کـــرد متـــداول بـــود ولـــی در فانوس هـــای جدیـــد، از 
چراغ هـــای الکتریکـــی و موتورهـــای مـــدرن کـــه بـــا نیـــروی ژنراتورهـــای 

ــود.  ــتفاده می شـ ــد اسـ ــی کار می کننـ دیزلـ
ـــز  ـــک لن ـــه ی ـــاز ب ـــد نی ـــوری می آی ـــع ن ـــه از منب ـــوری ک ـــه ن ـــی ب تمرکزبخش
ـــن  ـــتلزم ای ـــود مس ـــه خ ـــه نوب ـــر ب ـــن ام ـــزرگ دارد. ای ـــیار ب ـــر بس دارای قط
ـــا 85  ـــنل ت ـــز فرس ـــد. لن ـــته باش ـــی داش ـــت و وزن باالی ـــز ضخام ـــه لن ـــت ک اس
ـــان  ـــان زم ـــه در هم ـــی ک ـــد در حال ـــز کن ـــت متمرک ـــور را می توانس ـــد از ن درص
ـــور  ـــد از ن ـــا 20 درص ـــک تنه ـــای پارابولی ـــد رفلکتوره ـــج مانن ـــای رای نمونه ه
ـــکان  ـــه ام ـــود ک ـــه ای ب ـــه گون ـــز ب ـــن لن ـــی ای ـــد. طراح ـــز می کردن را متمرک

ـــم آورد.  ـــزرگ را فراه ـــم ب ـــدون وزن و حج ـــز ب ـــاخت لن س
لنزهـــای یـــاد شـــده از حیـــث انـــدازه و قـــدرت و قیمـــت رتبـــه اول را دارد. 
کـــم اندازه تریـــن لنزهـــا بـــه رتبـــه ششـــم تعلـــق می گیـــرد. اســـاس ایـــن 
ـــه  ـــتین رتب ـــاظ، نخس ـــن لح ـــت. از ای ـــی اس ـــه کانون ـــول فاصل ـــدی، ط رتبه بن
ـــی را دارد و ششـــمین رتبـــه،  ـــه لنـــزی تعلـــق دارد کـــه بیشـــترین طـــول کانون ب
ـــا  ـــه اول و دوم ی ـــای رتب ـــوال از لنزه ـــاحلی معم ـــای س ـــن را. در فانوس ه کمتری
نهایتـــا رتبـــه ســـوم اســـتفاده می شـــود و معمـــوال لنگرگاه هـــا از لنزهـــای 

ـــد.  ـــتفاده می کنن ـــم اس ـــم و شش ـــارم و پنج ـــه چه رتب
ـــس  ـــد، کیپ ری ـــه در نیوفوندلن ـــر آن چ ـــی، نظی ـــای دریای ـــی فانوس ه در برخ
ـــی  ـــتفاده حت ـــورد اس ـــای م ـــت لنزه ـــع اس ـــت، واق ـــو پوین ـــی، ماکپ ـــا هاوای و ی
از لنزهـــای فرســـنل نیـــز قوی تـــر اســـت. ایـــن لنزهـــا محصـــول شـــرکت 
بـــرادران چانـــس )Chance Brothers( اســـت. در عصـــر جدیـــد، بســـیاری از 
ـــای  ـــام لنزه ـــه ن ـــی ب ـــه لنزهای ـــود را ب ـــای خ ـــه ج ـــه رفت ـــای فرنســـل رفت لنزه
ـــا در  ـــد. ام ـــدارد داده ان ـــی ن ـــت چندان ـــان زحم ـــه نگه داریش ـــی ک ـــراغ هوای چ
ـــرور  ـــه م ـــز ب ـــتم نی ـــن سیس ـــدرن، همی ـــک م ـــی اتوماتی ـــای دریای فانوس ه
منســـوخ شـــده و جـــای خـــود را بـــه چراغ هـــای پرنـــور چشـــمک زن )کـــه 
ـــن  ـــد. ای ـــد( داده ان ـــز می کنن ـــت، متمرک ـــه جه ـــان ن ـــب زم ـــر حس ـــور را ب ن
چراغ هـــا مشـــابه چراغ هـــای هشـــداری هســـتند کـــه بـــرای هواپیماهـــا 
ـــاخت  ـــت از س ـــه عبارتس ـــن زمین ـــد در ای ـــرفت های جدی ـــد. پیش ـــرد دارن کارب
ـــر  ـــی ب ـــاز آزمایش های ـــراغ وگا )Vega Lights( و آغ ـــه چ ـــوم ب ـــای موس چراغ ه

 .)LED( ــای ال ای دی ــد پانل هـ روی تولیـ

خصوصیات نور
 بـــه مـــدد تولیـــد ایـــن قبیـــل امکانـــات، نـــور بـــه جـــای ایـــن کـــه یـــک 
پرتـــوی ضعیـــف بـــه چشـــم برســـد یـــک نـــور قـــوی و شـــفاف و دارای 
ــوس  ــال، در فانـ ــور مثـ ــه طـ ــد. بـ ــر می رسـ ــم به نظـ ــمک های منظـ چشـ
ـــر  ـــر 2,5 و ه ـــه ه ـــمک ها در فاصل ـــِونینگن )Scheveningen( چش ـــی ِش دریای
ــی  ــای بخصوصـ ــا رنگ هـ ــی چراغ هـ ــده اند. برخـ ــم شـ ــه تنظیـ 7,5 ثانیـ
دارنـــد تـــا تشـــخیص بـــرای دریانـــورد بهتـــر و آســـان تر صـــورت گیـــرد. 
ــد و در  ــردی دارنـ ــر بفـ ــای منحصـ ــدرن اغلـــب رفلکتورهـ ــای مـ فانوس هـ

ـــت.  ـــرد اس ـــر بف ـــز منحص ـــا نی ـــور آن ه ـــم راداری ن ـــه عالی نتیج

ساخت
طراحی:

ـــر  ـــر و موثرت ـــه مفیدت ـــن ک ـــرای ای ـــی ب ـــوس دریای ـــراغ فان چ
ـــود.  ـــب ش ـــاال نص ـــات ب ـــوان در ارتفاع ـــا می ت ـــد ت ـــد بای کار کن
ـــل  ـــول  قاب ـــن کار از فرم ـــرای ای ـــاع ب ـــل ارتف حداق
ـــر  ـــاع باالت ـــزان ارتف ـــول H می ـــن فرم ـــت. در ای ـــبه اس محاس
از ســـطح آب )بـــه مقیـــاس پـــا )یـــا فیـــت(( و d فاصلـــه 

ـــت.  ـــل( اس ـــاس مای ـــی )در مقی افق

ـــاف  ـــن زار و ص ـــاحل، ش ـــمتی از س ـــه قس ـــا ک ـــر ج ه
ــاک  ــق خطرنـ ــق کم عمـ ــود و روی آن مناطـ می شـ
ـــازند  ـــری می س ـــی آج ـــوس دریای ـــک فان ـــرار دارد ی ق
ـــر  ـــمت، از خط ـــن قس ـــور از ای ـــگام عب ـــوردان هن ـــا دریان ت
آگاه شـــوند. ایـــن فانوس هـــا معمـــوال به صـــورت اســـتوانه ای 
ـــد.  ـــب نکن ـــوس را تخری ـــی فان ـــمت های باالی ـــاد قس ـــا ب ـــوند ت ـــاخته می ش س
ـــاخته  ـــر س ـــدازه کوچکت ـــا در ان ـــا ام ـــن فانوس ه ـــا همی ـــوال در لنگرگاه ه معم
ــدن  ــد نیوالنـ ــد ماننـ ــان دهنـ ــرگاه را نشـ ــه لنگـ ــا راه ورود بـ ــوند تـ می شـ

هاربـــور. 
ــی  ــی کوچکـ ــای دریایـ ــود دارد، فانوس هـ ــره وجـ ــه صخـ ــی کـ در جاهایـ
ــت.  ــون پوینـ ــی هارتـ ــوس دریایـ ــد فانـ ــازند ماننـ ــا می سـ روی بلندی هـ
ـــواحل  ـــد س ـــادی دارد مانن ـــیار زی ـــاع بس ـــا ارتف ـــن بلندی ه ـــات ای ـــی اوق گاه
غربـــی ایـــاالت متحـــده کـــه گاهـــی ابرهایـــی کـــه در نزدیکـــی زمیـــن 
تشـــکیل می شـــوند فانـــوس را احاطـــه کـــرده و مانـــع از شـــفافیت نـــور آن 
ـــر  ـــب باالت ـــه مرات ـــی ب ـــد در ارتفاع ـــوس بای ـــورت، فان ـــر ص ـــوند. در ه می ش
ـــه  ـــار و م ـــه غب ـــد ک ـــد باش ـــه ای بای ـــه گون ـــد و ب ـــده باش ـــب ش ـــره نص از صخ
ـــه  ـــود ک ـــی ب ـــا فانوس ـــت لوم ـــد پوین ـــوس اول ـــود. فان ـــانی نش ـــع از نورافش مان
ـــوس  ـــک فان ـــته و ی ـــال 1891 برداش ـــار، در س ـــه و غب ـــه م ـــل احاط ـــه دلی ب
دریایـــی کوتاه تـــر بـــه جـــای آن ســـاخته شـــد. بـــا پیشـــرفت تکنولـــوژی، 
ســـازه های پیـــش ســـاخته آهنـــی و فـــوالدی رفته رفتـــه در قـــرن بیســـتم 
ـــوال  ـــا معم ـــن فانوس ه ـــرد. ای ـــدا ک ـــی رواج پی ـــای دریای ـــداث فانوس ه در اح
دارای هســـته ای اســـتوانه ای شـــکل هســـتند کـــه توســـط یـــک شـــبکه احاطـــه 
ـــت.  ـــن فانوس هاس ـــه از ای ـــک نمون ـــت ی ـــت رینج الی ـــز پوین ـــت. فین ـــده اس ش
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گاهـــی اوقـــات فانوس هـــا را در وســـط آب می ســـازند. فانوس هـــای 
ضدمـــوج فانوس هایـــی هســـتند از جنـــس آجـــر کـــه مقاومـــت باالیـــی در 
ـــرج  ـــنت ج ـــوس س ـــا و فان ـــتون در بریتانی ـــوس ادی اس ـــد. فان ـــر آب دارن براب
ریـــف در آب هـــای کالیفرنیـــا از آن جملـــه اســـت. در خلیج هـــای کم عمـــق، 
ــا در  ــازه های آهنـــی کـــه تـــه آن هـ فانوس هـــای دریایـــی بـــه شـــکل سـ
ـــازه  ـــک س ـــوال ی ـــوند. معم ـــاخته می ش ـــده س ـــت ش ـــت و بس ـــا چف ـــتر دری بس
چوبـــی در بـــاالی فانـــوس قـــرار داده می شـــود ماننـــد آن چـــه در فانـــوس 
ـــن  ـــخ، ای ـــرما و ی ـــه س ـــا ک ـــود. از آن ج ـــده می ش ـــت دی ـــاس پوین ـــی توم دریای
ـــات  ـــازن مهم ـــیر از مخ ـــای سردس ـــد در اقلیم ه ـــوده می کن ـــا را فرس فانوس ه
فـــوالدی اســـتفاده می کننـــد ماننـــد آن چـــه در مـــورد فانـــوس دریایـــی 
ـــد  ـــادی دارن ـــق زی ـــه عم ـــی ک ـــده اســـت. در آب های ـــام ش ـــت انج ـــت پوین اورین
ـــه  ـــک بدن ـــوال از ی ـــدارد معم ـــود ن ـــداول وج ـــای مت ـــی فانوس ه ـــکان طراح و ام
ـــه  ـــا ک ـــوس کلمبی ـــد فان ـــد مانن ـــتفاده می کنن ـــوس اس ـــوان فان ـــه عن ـــتی ب کش
ـــای آن  ـــه ج ـــده و ب ـــن روش منســـوخ ش ـــون ای ـــود داشـــت. اکن ـــته وج در گذش
ـــوس  ـــد فان ـــد )مانن ـــتفاده می کنن ـــرک( اس ـــت )غیرمتح ـــای ثاب از پالتفورم ه

دریایـــی آمبـــروس( مشـــابه پالتفورم هـــای حفـــاری. 

اجزا
ـــا  ـــد ب ـــه دارن ـــی ک ـــل و نوع ـــه مح ـــته ب ـــی بس ـــای دریای ـــه فانوس ه ـــر چ اگ
هـــم فـــرق می کننـــد امـــا اجـــزای همـــه ایـــن فانوس هـــا تقریبـــا یکســـان 

اســـت. 
ـــکیل  ـــی تش ـــمت فرع ـــد قس ـــی و چن ـــرج اصل ـــک ب ـــک از ی ـــوس کوچ ـــک فان ی
ـــیگنال  ـــال س ـــاق ارس ـــه و ات ـــوخت، قایق خان ـــاق س ـــان، ات ـــاق نگهب ـــود. ات می ش
ـــک  ـــوس از ی ـــود فان ـــد. خ ـــمار می آین ـــه ش ـــی ب ـــن قســـمت های فرع ـــه ای از جمل
ـــرار  ـــرج ق ـــراز ب ـــر ف ـــه ب ـــی ک ـــاق باالی ـــک ات ـــت و ی ـــد اس ـــرج مانن ـــه ب ـــه ک بدن
داشـــته و تاسیســـات بـــرج در آن واقـــع اســـت تشـــکیل می شـــود. چراغ هـــا 
و لنزهـــا در ایـــن اتاقـــک جاســـازی شـــده اند. در بـــاالی ایـــن اتاقـــک یـــک 
ـــار زدن دود  ـــه آن کن ـــدف از تعبی ـــه ه ـــرار دارد ک ـــان ق ـــه( ضدطوف ـــر )تهوی بادگی

چراغ هـــا و گرمایـــی اســـت کـــه اطـــراف را احاطـــه می کننـــد. درســـت زیـــر 
ـــی  ـــک سرکش ـــا اتاق ـــرویس ی ـــک س ـــام اتاق ـــه ن ـــود دارد ب ـــمتی وج ـــک قس اتاق
ـــرای  ـــان ب ـــی نگهب ـــود و گاه ـــه داری می ش ـــا نگ ـــوس در آن ج ـــوخت فان ـــه س ک
ـــی  ـــد. لنزهای ـــرل می کن ـــاع را کنت ـــد و اوض ـــک می آی ـــن اتاق ـــه ای ـــی ب سرکش
ـــوس  ـــرج فان ـــن قســـمت اســـت. در ب ـــردان )دوار( هســـتند جایشـــان در ای ـــه گ ک
ـــرار  ـــود ق ـــه می ش ـــز گفت ـــری نی ـــه آن گال ـــه ب ـــاز ک ـــکوی روب ـــک س ـــی ی دریای
دارد. ایـــن ســـکو معمـــوال در بیـــرون واقـــع اســـت و مخصـــوص دیدبانـــی و کنتـــرل 
ـــای  ـــه ها و پنجره ه ـــردن شیش ـــاک ک ـــرای پ ـــکو ب ـــن س ـــته از ای ـــت. درگذش اس

اتاقـــک تاسیســـات اســـتفاده می شـــد. 
ـــده اند  ـــاخته ش ـــم س ـــه ه ـــک ب ـــل نزدی ـــوس در فواص ـــد فان ـــی چن ـــوال وقت معم
ـــوان  ـــول روز می ت ـــه در ط ـــوری ک ـــه ط ـــد ب ـــگ می زنن ـــی رن ـــیوه خاص ـــه ش را ب
ـــگ  ـــال رن ـــتند. مث ـــی هس ـــوس دریای ـــاختمان ها، فان ـــن س ـــه ای ـــخیص داد ک تش
ـــوس  ـــی در فان ـــچ حلزون ـــای مارپی ـــش و نگاره ـــا نق ـــراه ب ـــفید هم ـــیاه و س س
ـــز در  ـــس راک ـــی ری ـــوس دریای ـــت. فان ـــه اس ـــراس از آن جمل ـــپ هات ـــی کی دریای

ـــفید.  ـــیاه و س ـــی س ـــوط افق ـــی دارد: خط ـــن الگوی ـــز چنی ـــادا نی کان

فانوس های دریایی جفتی )گستره( 
ــان  ــاص را نشـ ــتای خـ ــک راسـ ــکی یـ ــت روی خشـ ــه ثابـ ــی دو نقطـ وقتـ
می دهنـــد بـــه دریانـــورد کمـــک می کنـــد موقعیـــت خـــود را پیـــدا کنـــد. 
بـــه ایـــن حالـــت در امریـــکا "گســـتره" می گوینـــد و در برتانیـــا "انتقـــال". 
گســـتره بـــه کشـــتی کـــه در طـــول یـــک کانـــال مشـــغول حرکـــت اســـت کمـــک 
ـــی  ـــای دریای ـــد. فانوس ه ـــخیص ده ـــت تش ـــود را درس ـــتای خ ـــد راس می کن
بـــا نورافشـــانی کـــه می کننـــد باعـــث می شـــوند گســـتره در شـــب قابـــل 

تشـــخیص و در نتیجـــه دریانـــوردی در شـــب امکان پذیـــر گـــردد. 
ــاخته  ــی( سـ ــی )دوتایـ ــورت جفتـ ــه به صـ ــی کـ ــای دریایـ ــه فانوس هـ بـ
می شـــوند در امریـــکا "فانوس هـــای گســـتره" و در انگلســـتان "فانوس هـــای 
ـــالح  ـــت در اصط ـــر اس ـــه نزدیک ت ـــوس ک ـــه فان ـــود. ب ـــه می ش ـــا" گفت راهنم
ـــه  ـــی( گفت ـــتره پشـــتی )عقب ـــت گس ـــر اس ـــه دورت ـــه آن ک ـــی و ب ـــتره جلوی گس

می شـــود و معمـــوال عقبـــی از جلویـــی بلندتـــر اســـت. 
ـــال  ـــت در ح ـــیر درس ـــا در مس ـــد آی ـــخیص ده ـــه تش ـــن ک ـــرای ای ـــتی ب کش
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ـــورت  ـــوس را به ص ـــن دو فان ـــا ای ـــد آی ـــت کن ـــد دق ـــه بای ـــا ن ـــت ی ـــت اس حرک
عمـــودی و پشـــت ســـرهم می بینـــد یـــا نـــه. اگـــر دیـــد یعنـــی مســـیر 
ـــوس  ـــن دو فان ـــتای ای ـــی راس ـــود یعن ـــور نب ـــن ط ـــر ای ـــا اگ ـــت ام ـــت اس درس
ـــد  ـــت و بای ـــت اس ـــان نادرس ـــی مسیرش ـــد یعن ـــر آم ـــاوت بنظ ـــم متف ـــا ه ب

مسیرشـــان را اصـــالح کننـــد. 

تعمیر و نگه داری
ـــی،  ـــای دریای ـــه داری فانوس ه ـــر و نگ ـــی تعمی ـــاد متول ـــده، نه ـــاالت متح در ای
ـــه  ـــه ب ـــن وظیف ـــز ای ـــتان و ول ـــور )USCG( و در انگلس ـــن کش ـــاحلی ای گاردس
عهـــده مرکـــز TRINITY و در اســـکاتلند بـــه عهـــده هیـــات فانوس هـــای 
دریایـــی و در ایرلنـــد کمیســـیون فانوس هـــای دریایـــی اســـت. در کانـــادا 
ـــی  ـــاد ایمن ـــترالیا، نه ـــور و در اس ـــن کش ـــاحلی ای ـــر گاردس ـــن ام ـــدی ای متص

ـــت.  ـــور اس ـــن کش ـــی ای دریای
شـــوروی ســـابق اقـــدام بـــه احـــداث چنـــد فانـــوس دریایـــی در نقـــاط دور دســـت 
نمـــود کـــه ســـوخت آن هـــا از ژنراتورهـــای ترمودالکتریـــک رادیوایزوتـــوپ 
تامیـــن می شـــد. عمـــر ایـــن فانوس هـــا طوالنـــی و کارکردشـــان مناســـب 
بـــود. امـــا در طـــول زمـــان چنـــد قطعـــه از سیســـتم های ایـــن فانوس هـــا 
ـــی از  ـــام برخ ـــدند. ن ـــوده ش ـــز فرس ـــا نی ـــدادی از آن ه ـــت و تع ـــرقت رف ـــه س ب

ایـــن فانوس هـــا در جایـــی ذکـــر نشـــده اســـت. 

حفاظت از فانوس های دریایی
بـــا کمرنگ تـــر شـــدن نقـــش فانوس هـــای دریایـــی در امـــر 
ــود  ــوع خـ ــه در نـ ــا کـ ــن فانوس هـ ــیاری از ایـ ــوردی، بسـ دریانـ
ــورد  ــم مـ ــدند کم کـ ــوب می شـ ــز محسـ ــی نیـ ــای تاریخـ بناهـ

ـــده،  ـــاالت متح ـــتند. در ای ـــول گذاش ـــه اف ـــده و رو ب ـــع ش ـــت واق غفل
ـــی  ـــی تاریخ ـــای دریای ـــت از فانوس ه ـــون صیان ـــوان قان ـــا عن ـــی ب قانون
در ســـال 2000 تصویـــب شـــد کـــه بـــه موجـــب آن تعـــدادی از ایـــن 
بناهـــای تاریخـــی بـــه دولت هـــای محلـــی و نهادهـــای غیرانتفاعـــی 
ـــا از  ـــن بناه ـــه داری ای ـــر و نگ ـــا کار تعمی ـــد ام ـــذار گردی ـــی واگ خصوص
ـــاحلی  ـــده گاردس ـــر عه ـــان ب ـــا همچن ـــا و لنزه ـــض المپ ه ـــل تعوی قبی
ـــت  ـــن صیان ـــادا، انجم ـــور کان ـــد. در کش ـــته ش ـــی گذاش ـــور باق ـــن کش ای
از فانوس هـــای دریایـــی نـــووا اســـکوتیا، فانـــوس دریایـــی جزیـــره 
ـــالم  ـــن اع ـــدی و ضم ـــور طبقه بن ـــن کش ـــراث ای ـــزء می ـــامبرو را ج س
ـــی  ـــای دریای ـــراث فانوس ه ـــت از می ـــون صیان ـــب قان ـــت از تصوی حمای
ـــه  ـــن کشـــور و توج ـــدرال ای ـــون ف ـــی در قان ـــاد اصالحات ـــتار ایج خواس

جـــدی بـــه حراســـت از فانوس هـــای دریایـــی گردیـــد. 
ــور  ــه منظـ ــان بـ ــطح جهـ ــددی در سـ ــای متعـ ــون گروه هـ تاکنـ
ـــت  ـــده اس ـــکیل ش ـــی تش ـــای دریای ـــازی فانوس ه ـــت و بازس مرم
کـــه از آن جملـــه می تـــوان بـــه انجمـــن جهانـــی فانوس هـــای 
دریایـــی و انجمـــن فانوس هـــای دریایـــی ایـــاالت متحـــده 
ــو  ــور رادیـ ــی آماتـ ــای دریایـ ــن فانوس هـ ــرد. انجمـ ــاره کـ اشـ
)Amateur Radio( از دیگـــر ایـــن گروه هاســـت کـــه بـــه کار 
ـــانی  ـــدف آگاهی رس ـــا ه ـــور ب ـــی آمات ـــای رادیوی ـــزام اپراتوره اع
ـــت  ـــی دوردس ـــای دریای ـــت از فانوس ه ـــوص کار حراس در خص

در سراســـر جهـــان اشـــتغال دارد. 

فرهنگ عامه و نمادشناسی
بازدیـــد از فانوس هـــای دریایـــی و عکاســـی از آن هـــا از 
جملـــه فعالیت هـــای جانبـــی بســـیاری از افـــراد بـــه 
ــث  ــن حیـ ــا از ایـ ــی از فانوس هـ ــد. برخـ ــمار می آیـ شـ
معروف ترنـــد و جنبـــه توریســـتی پیـــدا کرده انـــد. 
در ایـــاالت متحـــده، پایـــان هفتـــه اول مـــاه آگوســـت 
هـــر ســـال را بـــه عنـــوان روزهـــای فانـــوس دریایـــی 
ـــاه  ـــن م ـــوم همی ـــه س ـــان هفت ـــد و پای ـــی می دارن گرام
در جهـــان بـــه عنـــوان روزهـــای فانـــوس دریایـــی 
شـــناخته شـــده و گرامـــی داشـــته می شـــود. 
بســـیاری از فانوس هـــای دریایـــی بـــه روی عمـــوم 
ـــور  ـــی آمات ـــای رادیوی ـــتند و اپراتوره ـــاز هس ـــردم ب م

ــد.  ــانی می کننـ ــه اطـــالع رسـ ــدام بـ ــا اقـ ــن روزهـ در ایـ
ـــان  ـــگاه نگهبان ـــن نقـــش و جای ـــه منظـــور تبیی ـــاالت متحـــده ب گاردســـاحلی ای
فانـــوس دریایـــی در تامیـــن ایمنـــی دریایـــی برخـــی قایق هـــای ســـاحلی 
ــان  ــن از نگهبانـ ــام چندتـ ــه نـ ــری را بـ ــادل 53 متـ ــوت معـ کالس175 فـ
سرشـــناس ایـــن فانوس هـــا نامگـــذاری کـــرد و تعـــداد چهـــارده فرونـــد از 

ــد.  ــد شـ ــا 2000 تولیـ ــال های 1996 تـ ــتی ها بیـــن سـ ایـــن  کشـ
فانوس هـــای دریایـــی به واســـطه نقـــش و جایگاهـــی کـــه در تامیـــن 
ـــازمان ها  ـــا و س ـــی نهاده ـــط برخ ـــد، توس ـــده دارن ـــوردی برعه ـــت دریان امنی
بـــه عنـــوان نمـــاد مـــورد اســـتفاده قـــرار گرفته انـــد. به طـــور مثـــال یـــک 
ـــان  ـــی جه ـــوس دریای ـــود را فان ـــام خ ـــان ن ـــور نابینای ـــی ام ـــازمان امریکای س
ـــالت،  ـــم تخی َ ـــن در عال ـــرد. همچنی ـــاب ک ـــنال( انتخ ـــاوس اینترنش ـــت ه )الی

از فانـــوس دریایـــی بـــه عنـــوان ســـفیر حقیقـــت یـــاد می شـــود.  
زمانـــی فانوس هـــای دریایـــی جـــزء امـــوال عمومـــی تلقـــی می شـــد زیـــرا 
ــگان  ــال رایـ ــورت کامـ ــه و به صـ ــت هزینـ ــدون پرداخـ ــتی ها بـ ــه کشـ همـ
می توانســـتند از خدمـــات آن منتفـــع شـــوند. بعدهـــا در قانـــون اساســـی 
ـــرای صـــرف بودجـــه در امـــور  کشـــورهای همپیمـــان )confederate( بندهایـــی ب
ــد.  ــی شـ ــی پیش بینـ ــای دریایـ ــخص فانوس هـ ــوردی و به طورمشـ دریانـ
ـــی  ـــا انگلیس ـــی ی ـــتی امریکای ـــد کش ـــک فرون ـــده ی ـــتان ها آم ـــی از داس در یک
ـــه  ـــود. ب ـــش می ش ـــیر حرکت ـــری در مس ـــتی دیگ ـــه کش ـــود متوج در راه خ
ـــه  ـــا آن تمـــاس گرفت ـــل یـــک کشـــتی اســـت ب ـــن کـــه طـــرف مقاب تصـــور ای
ـــه  ـــل ب ـــتی مقاب ـــد. کش ـــوض کن ـــش را ع ـــت حرکت ـــه جه ـــد ک و می گوی
ـــوض  ـــان را ع ـــان جهتت ـــد خودت ـــی می گوی ـــی/ انگلیس ـــتی امریکای کش
ـــن  ـــت تلف ـــی پش ـــی/ انگلیس ـــتی امریکای ـــده کش ـــپس فرمان ـــد. س کنی
ــه  ــد کـ ــل می خواهـ ــتی مقابـ ــد و از کشـ ــی می کنـ ــود را معرفـ خـ
ـــن  ـــد "ای ـــل می گوی ـــرف مقاب ـــا ط ـــد ام ـــر ده ـــش را تغیی ـــت حرکت جه
ـــا  ـــرا اینج ـــد زی ـــوض کنی ـــود را ع ـــت خ ـــد جه ـــه بای ـــتید ک ـــما هس ش

ـــد".  ـــاس گرفته ای ـــی تم ـــوس دریای ـــا فان ـــما ب ـــت و ش ـــوس دریاییس فان
ـــی. در  ـــوس دریای ـــوع فان ـــا موض ـــت ب ـــت" فیلمیس ـــای پی ـــم "اژده فیل
ـــراز  ـــر ف ـــمعی ب ـــام "ش ـــا ن ـــد ب ـــه ای می خوان ـــن رادی تران ـــم هل ـــن فیل ای
آب" کـــه کنایـــه از فانـــوس دریاییســـت. یـــک ســـریال تلوزیونـــی در 
ـــواده در  ـــک خان ـــی ی ـــه زندگ ـــه ب ـــی" ک ـــر دوراه ـــام "س ـــه ن ـــترالیا ب اس
ـــا  ـــکا ب ـــی در امری ـــردازد. اپرای ـــت می پ ـــپلیت پوین ـــی اس ـــوس دریای فان
ـــی  ـــوس دریای ـــود از فان ـــای خ ـــیاری از اجراه ـــا" در بس ـــور راهنم ـــام "ن ن

ــرد.  ــام می بـ نـ
ـــا  ـــه ب ـــتند ک ـــری هس ـــودن از عناص ـــرارآمیز ب ـــودن و اس ـــت ب دوردس
ــر  ــای ژانـ ــده و در فیلم هـ ــن شـ ــی عجیـ ــای دریایـ ــام فانوس هـ نـ
ـــق  ـــرس و تعلی ـــای ت ـــاد فض ـــرای ایج ـــادی ب ـــوان نم ـــه عن ـــت ب وحش
ــز  ــی نیـ ــای ویدئویـ ــش در بازی هـ ــن نقـ ــوند. ایـ ــتفاده می شـ اسـ
دیـــده می شـــود. در یکـــی از فیلم هـــای مارتیـــن اســـکورس 
)Martin Scorses( نیـــز فانوس هـــای دریایـــی بـــا چنیـــن نقشـــی 
ـــم،  ـــن فیل ـــکانس ای ـــن س ـــه و در آخری ـــرار گرفت ـــتفاده ق ـــورد اس م

تصویـــر فانـــوس دریایـــی نمایـــش پیـــدا می کنـــد. 
ـــوع  ـــز موض ـــون نی ـــاو َجنس ـــته ت ـــا" نوش ـــا در دری ـــان "مومیناپ در رم
ـــوس  ـــود و از فان ـــرح می ش ـــی مط ـــوس دریای ـــا فان ـــره ب ـــک جزی ی
ــان دادن  ــرای نشـ ــادی بـ ــوان نمـ ــه عنـ ــی در درون آب بـ دریایـ

ــد.  ــتفاده می کنـ ــتان اسـ ــی داسـ ــخصیت های اصلـ شـ
ماجراهــای "پورتلنــد بیــل" محصــول ســال 1983 از جملــه آثــار 
ــن ســریال  نمایشــی گــروه کــودک و نوجــوان اســت. فضــای ای
ــی  ــخصیت اصل ــام ش ــت و ن ــی اس ــی خیال ــوس دریای ــک فان ی
ــت  ــع در دورس ــل واق ــد بی ــی پورتلن ــوس دریای ــتان از فان داس
ــخصیت ها  ــایر ش ــامی س ــت. اس ــده اس ــه ش )Dorset( برگرفت
ــز از مناطــق ســاحلی برگرفتــه شــده؛ اســامی کــه توســط  نی
ــنا  ــی آش ــورت نام ــردم به ص ــرای م ــی ب ــی س ــی ب ــو   ب رادی

ــد.  درآم
ـــیتی  ـــورک س ـــع در نیوی ـــل ِرد واق ـــی لیت ـــوس دریای فان
ـــام  ـــا ن ـــوان ب ـــودک و نوج ـــاب ک ـــک کت ـــان ی ـــز قهرم نی
"فانـــوس لیتـــل رد و پـــل گریـــت بریـــج" اســـت کـــه 
ـــته  ـــه رش ـــال 1942 ب ـــوییفت در س ـــد س توســـط هیلگری

ـــد.  ـــر درآم تحری
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بندر و دریا: دانش و فناوری ناوبری از چه زماني در سطح ملی 
کشور مطرح شد؟

ساالریه: ابتدا الزم است یک تعریف اجمالی از دانش ناوبری داشته باشیم. 
ناوبری عبارتست از تعیین موقعیت، سرعت، جهت گیری و سرعت های 
زاویه ای یک جسم در فضا، سطح زمین، آب و یا زیرسطح آب. با توجه 
به این تعریف عمومی، مالحظه می شود، دانش ناوبری بسیار گسترده و 
حوزه های مختلفی را شامل می شود. امروزه کاربردهای بسیار خاصی 
حتی در علم پزشــکی پیدا کرده است که شامل تعیین موقعیت ابزار 
جراحی، در جراحی از راه دور و یا موقعیت دارو، در بدن، در روش های 

نوین تزریق دارو می شود.
علم ناوبری، علم بسیار قدیمی است و این مسئله که انسان، در هنگام 
جابه جایی در زمین و مسافرت مسیر خود را پیدا کند و گم نشود، منجر 
شده است که شاید بتوان گفت از ابتدای خلقت بشر این علم به تدریج 
رشد کرده و امروزه به این سطح بسیار گسترده و پیشرفته رسیده است.

بندر و دریا: برخي معتقدنــد که نوعي از دانش ناوبري در 
تاریخ ایران کهن نیز وجود داشته است، آیا مدارک تاریخي 

براي اثبات این ادعا وجود دارد؟
ساالریه: در ایران نیز قطعاً با توجه به قدمت تاریخی، لشکرکشی های 
پادشاهان قدیم ایران از طریق زمین و دریا و نیز این که در هرحال اقوام 
کهن ایرانی عمدتاً کوچ نشینی می کردند، می توان گفت دانش ناوبری 
هم به صورت سنتی و هم به صورت حرفه ای وجود داشته است. در ایران 
باستان ظاهراً دریانوری و فتوحات دریایی و حتی تجارت دریایی وجود 
داشته است. همچنین جغرافی دانان بزرگی مانند ابوریحان بیرونی داریم، 
که در فرآیند نقشه برداری قطعا از دانش ناوبری استفاده می کردند. البته 
دانش ناوبری در قدیم عمدتاً مبتنی بر هندســه، استفاده از حرکات 

خورشید و ماه و ستارگان و نقشه برداری بوده است. 
امروزه هم همان طور که مستحضر هستید، دانش ناوبری نوین مبتنی بر 
تکنیک های اندازه گیری شتاب و سرعت زاویه ای، تکنیک های سماوی، 
رادیویی و ماهواره ای در ایران بسیار کاربردی شده است. در صنایع هوا 
و فضا، دریایی و زیرسطحی علم ناوبری به وفور در کشور ایران استفاده، 

و توسعه داده می شود.

بندر و دریا: قرار است نخستین کنفرانس ملي ناوبري در 
کشور برگزار شود، لطفا به عنوان دبیر علمی این کنفرانس 

از اهداف علمی و پژوهشی این کنفرانس بگویید.
ساالریه: مهم ترین هدف، گردهم آوردن دانشمندان، متخصصان صنعت 
و مهندسان حوزه ناوبری در یک محل برای ارائه و به اشتراک گذاشتن 
آخرین دستاوردهای علمی و پژوهشی خود و نیز استفاده از تجارب یکدیگر 
و بیان مشکالت و هم فکری در راستای حل آن مشکالت است. متخصصان 
این حوزه بعضاً از تجربیات و تکنیک های یکدیگر کم اطالع و یا بی اطالع 
هستند. همچنین مسائل و مشکالت مهمی در صنایع وجود دارد که الزم 

است در یک محیط کامال دانشگاهی و علمی مطرح و برای آن فکر شود.

 بستري براي تعامالت ميان رشته اي در زمينه ناوبري
ساالریه: در دانشگاه تحقیقات خوبی درحال انجام است چه در حوزه 
رباتیک و وسائل نقلیه خودگردان، ربات زیرسطحی، سطحی، هوائی و 
در موضوعات دیگر. در همه این موارد دانش ناوبری مورد استفاده قرار 
می گیرد. اما تعامل فی مابین حوزه ها خوب انجام نشده است. که این 
کنفرانس بستری است برای برقراری تعامالت هرچه بیشتر. همچنین 
مشکالت مالی زیادی در دانشگاه برای انجام تحقیقات ناب حوزه ناوبری 
مخصوصاً در زمینه ساخت و تجهیزات آزمایشگاه ها وجود دارد. امید است 
که آشنایی و ارتباط قوی میان صنایع و دانشگاه در زمینه ناوبری بتواند 

برخی از این مشکالت را رفع کند. 
همچنین صنایع تجربیات بسیار قوی در زمینه ناوبری و کاربری عملی 
با محصوالت مرتبط دارند که در قالب کارگاه های آموزشی و نمایشگاه 
تخصصی می تواند مشوقی برای دانشجویان و دانشگاهیان در زمینه 

جهت دهی تحقیقات علمی و پایان نامه های دانشجویی بشود.

بندر و دریا: در حال حاضر چه چالش هاي در زمینه ناوبري 
در کشور وجود دارد؟

ساالریه: یکی از چالش های جدی در زمینه حس گرهای ناوبری است. 
متاسفانه در ساخت و توسعه حس گرهای ناوبری چه ناوبری اینرسی و 
چه ناوبری غیراینرسی همچنان از دنیا عقب هستیم. ژیروسکوپ های 
دقیق نوری، چه از نوع نرخی و چه از نوع زاویه ای در ایران تولید نمی شود 
و یا اگر تولید می شود، در مراحل اولیه است و هنوز جواب گوی نیاز داخلی 
نیســت. ما هنوز عمده حس گرهای ناوبري را وارد می کنیم. در زمینه 
ساخت حس گرهای میکرو الکترومکانیکال )ممزMEMS( در مقایسه با 

جایگاه واقعی که باید داشته باشیم، بسیار عقب هستیم. 
در دنیا دانش ساخت حس گرها در ابعاد میکرو بسیار رشد کرده است 
و در بســیاری از ادوات نظامی و غیرنظامی از این حس گرهای بسیار 
کوچک برای کار ناوبری استفاده می شود، در حالی که در ایران با ساخت 
ساده ترین این حس گرها با چالش روبرو هستیم. حس گرهای ناوبری 
از نظر ابعاد و اندازه بسیار کوچک شده اند؛ زمانی تصور این که موبایل 
یک ماژول کامل ناوبری باشد دور از ذهن بود در میکرو ربات های بسیار 

کوچک وسائل ناوبری می گذارند.
در حوزه نرم افزار و تکنیک های ناوبری مســئله ساده تر است امکانات 
آزمایشگاه چندان مورد نیاز نیست و در کشور به خوبی دنبال می شود. 
تکنیک ها و الگوریتم های پیشرفته ناوبری امروز در دانشگاه های کشور 
بسیار گسترده کار می کنند ولی باید توجه کرد در هرحال بستر تست 
  mems تکنیک ها و الگوریتم ها از سنسورهای امروزی به سنسورهای
 mems مورد تغییر قرار می گیرد و به همین دلیل هم ناچار هستیم در

جدی تر باشیم.
چالش بعدی نبود بسترهای ماهواره ای در زمینه ناوبری ماهواره ای است. 
در زمینه راه اندازی یک زیرساخت ناوبری رادیویی محلی، چه ماهواره ای 
و چه غیرماهواره ای عقب هستیم. متاسفانه سرمایه گذاری نمی شود و 
در کارهای تحقیقاتی نیز سرمایه گذاران که معموال دولتی باید باشند، 

دبیر علمی نخستین کنفرانس ملی ناوبری مطرح کرد:

جاي خالي تعامل میان رشته اي در ناوبري ملي
نخستین کنفرانس ملي ناوبري ایران قرار است بیست ونهم و سي ام بهمن ماه در دانشگاه صنعتی شریف برگزار شود. 
این کنفرانس به همت دانشگاه صنعتي شریف و با همکاري پژوهشکده علوم و فناوري شهید احمد کاظمي و حمایت 
چند نهاد علمي  اجرایي دیگر برگزار خواهد شد. دبیر علمی این کنفرانس با تاکید بر بین رشته ای بودن موضوع ناوبری 
مي گوید دیدگاه مسئوالن برگزار کننده کنفرانس این بوده که با نگاهی چند بُعدی و در نظر گرفتن تمامی رشته ها به بحث 
ناوبری پرداخته شود؛ چرا که گسترش روزافزون علم و فناوری ناوبری سبب شده این موضوع کاربردهای بسیاری در 
علوم و فناوری های مختلف از جمله هوافضا، دریا، خودرو، نقشه برداری، مهندسی پزشکی و حتی ورزش پیدا کند: »بر 
اساس نظر کمیته علمی و سیاست گذاری از متخصصان و اساتید تمام رشته های مرتبط دعوت شده تا در این کنفرانس 
ـ نقشه برداری(  ـ خودرو  ـ دریا  مشارکت داشته باشند.« سنسورها و سخت افزار، الگوریتم ها و روش ها، کاربردها )هوافضا 
و جهت یابی مهم ترین محورهاي این کنفرانس علمي هستند. ماهنامه بندر و دریا با دبیر علمي نخستین کنفرانس ملي ناوبري به گفتگو نشسته است، 

تا از کم و کیف برگزاري این کنفرانس اطالع پیدا کنیم.

یكی از چالش های 
جدی در زمينه 
حس گرهای ناوبری 
است. متاسفانه در 
ساخت و توسعه 
حس گرهای 
ناوبری چه ناوبری 
اینرسی و چه ناوبری 
غيراینرسی همچنان 
از دنيا عقب هستيم.
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بسیار کم طاقت و ناصبور هستند. معموال در این زمینه از سرویس های 
جهانی استفاده می شود. اگر روزی خللی در استفاده سیستم های کمک 

ناوبری به وجود بیاید چه باید کرد؟
همچنین اطالعات ما از سیستم مغناطیس زمین، میدان گرانش زمین 
کامل نیست همیشه اطالعاتمان را از منابع دیگر می گیریم این می تواند 
نگرانی باشــد. حداقل در محدوده خودمان خودکفا باشیم. در حوزه 
مغناطیس سنجی امکانات و توانمندی های خوبی در دانشگاه ها  وجود 

دارد که باید مورد استفاده قرار بگیرد.

بندر و دریا: پیشرانه ها  موثر در حوزه ناوبری در سطح ملی 
چه و کجا هستند؟

ساالریه: مهم ترین پیشرانه ها در حوزه ناوبری، صنایع متولی ناوبری 
و دانشگاه های کشــور هســتند، ارتباطات و تعامالتی وجود دارد اما 
می تواند کارآمدتر باشد. تمرکز روی چالش های مطرح شده، دانشگاه 
سرمایه گذاری فکری و صنایع سرمایه گذاری مالی داشته باشند، تا این 
سرمایه گذاری ها منجربه رفع مشکل و چالش های مطروحه بشود که 

این موضوع نیازمند همت و سرمایه گذاری فکری و مالی توامان است.

بندر و دریا: درختواره دانش و پژوهشی ناوبری چیست؟
ساالریه: استخراج درختواره بســیار مشکل است اما سرفصل های 
مهمی که در حــوزه ناوبری می تواند در نظر گرفته شــود، عبارت 

است از: 
1- سخت افزار ناوبری:

 سنســورهای اندازه گیری شتاب، ســرعت زاویه ای و موقعیت با 
فناوری ها و روش های گوناگون

 نوری
 مغناطیسی

 مکانیکی
Mems 

 خورشیدی
 ستاره ای

 و...
 پردازش گرها

 کوچک تر کردن پردازشگرها و روش های آن
 سریع تر نمودن آنها
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 مثال خاص جراحی رباتیک از راه دور در ایران به شدت در حال 
تحقیق است.

 انتقال جهت مند و هدف مند دارو در خون )با توسعه تکنولوژی 
mems اتفاقات خارق العاده خواهد افتاد.(

 علم ورزش:
 تکنیک های مختلف بهینه ســازی حرکات ورزشی و یا ثبت 

اطالعات در میادین و غیره
 نقشه برداری:

 تجهیزات فناوری ناوبری به کمک خودرو

بندر و دریا: رقبای منطقه ای ناوبری چه کسانی هستند؟
ساالریه: رقیب منطقه ای  ایران، رژیم اشغال گر قدس است )به دلیل 
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 مهم ترین پيشرانه ها 
در حوزه ناوبری، 

صنایع متولی ناوبری 
و دانشگاه های كشور 

هستند، ارتباطات و 
تعامالتی وجود دارد 

اما می تواند كارآمدتر 
باشد. تمركز روی 
چالش های مطرح 

شده، دانشگاه 
سرمایه گذاری 
فكری و صنایع 

سرمایه گذاری مالی 
داشته باشند، تا این 

سرمایه گذاری ها 
منجربه رفع مشكل و 
چالش های مطروحه 
بشود كه این موضوع 

نيازمند همت و 
سرمایه گذاری فكری 

و مالی توامان است
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VSAT         دریایی

300 شناور فعال در صنعت گردشگری دریایی
بی ســیم  ابزارهــای  طریــق  از  می خواهنــد  مســافران  کــه  آنجــا  از 
 VSAT ــرای شــخصی خــود بــه برقــراری ارتبــاط بپردازنــد، تقاضــا ب

بــه ســرعت در حــال افزایــش اســت.

7800 شناور فعال در صنایع نفت و گاز فراساحل 
کارهایــی  بــرای  می شــوند  پشــتیبانی  ســاحل  از  کــه  شــناورهایی 
همچــون انتقــال ویدیــو و فایل هــای اطالعاتــی بــه میــزان زیــادی 

دارنــد. نیــاز  و اطالعــات  داده 

22700 شناور فعال در صنعت صیادی
خدمــات  و  قیمت تــر  ارزان  ســخت افزارهای  کــه  آنجایــی  از 
نیــاز ناوگان هــای صیــادی صنعتــی اســت،  انعطاف پذیرتــر مــورد 

اســت. افزایــش  حــال  در  تقاضــا 

5000 شناور فعال در کشتیرانی تجاری
تــر، پوشــش جهانــی و تجهیــزات مقــرون بــه صرفــه محرکی  تــوان عملیاتــی باال

بــرای پذیــرش و اســتفاده از فناوری هــای جدیــد اســت.

کاربردهای کلیدی 

GSM صدا و پردازنده 

 اینترنت برای دستگاه های بی سیم مسافران

 خدمات تعاملی برای مهمان ها

 سرگرمی و استریمینگ ویدیو )ویدیوی در حال نمایش(

کاربردهای کلیدی 

 انتقال داده های لرزنده ای

کنفرانس  نظارت تصویری زنده و ویدیو 

 آموزش خدمه

 خودکار سازی سیستم )اتوماسیون( و محاسبات ابری

کاربردهای کلیدی 

  فروش آنالین صید و مزایده

گزارش صید برای مقاصد قانونی   

  پزشکی از راه دور

  نظارت بر شناور

کاربردهای کلیدی 

  رفاه خدمه

  نمودار الکتریکی و پیش بینی وضع هوا

  خدمات IT از راه دور

گمرکی الکتریکی   اسناد بندری و 

موجی از فرصـــــــــــــــــــــــــــــــت های جدید

فــن آوری VSAT بــرای برقــراری ارتبــاط و تبــادل اطالعــات از طریــق داده هــا، اینترنــت و یــا صــدا مــورد اســتفاده 
قــرار می گیــرد. ایــن فــن آوری بــرای تســهیل برقــراری ارتبــاط و تبــادل اطالعــات در شــرایط دشــوار و ســخت محیطــی 

گرفتــه می شــود. از جملــه دریانــوردی بــه کار 

مزایای غیرمستقیم
- عملکرد باال - با پردازنده چند هسته ای می تواند از نرخ باالی داده برای 

کنند. که به پهنای باند سنگین نیاز دارند، حمایت  کاربردی  برنامه های 

- HTS Ready - سیستم نسل بعدی که برای سرعت ها و مقیاس های باالتر 
ساخته شده و به کمک آن هاب جهانی می تواند از همه انواع ماهواره ها حمایت کند.

- رومینگ جهانی - به امکان رومینگ ترمینال ها در نواحی تحت پوشش 
چندگانه فراهم می شود.

کم هزینه تر را برای توسعه شبکه و ایجاد  - اپراتور شبکه مجازی - مدلی 
پوشش جهانی فراهم می کند

 میزان نفوذ و تاثیرگذاری در سال 2012 
 12300 شناور

میزان نفوذ و تاثیرگذاری در سال 2016 

VSAT 26000              شناور مجهز به              
1/2 میلیارد دالر
 درآمد  تا سال 2016

رشــد خدمــات VSAT در همــه 
ــوردی  بخش هــای صنعــت دریان

در حــال افزایــش اســت

2012

2013

2014

2015

2016

ال
س

25 کیلومتر              20 کیلومتر               15 کیلومتر                10 کیلومتر                5 کیلومتر                           0    
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جام دريانوردان 
به كار خود پايان داد

با قهرمانی تیم پیشکسوتان صندوق بازنشستگی
صاحبان اندیشــه معتقدند؛ موفق ترین 
انسان ها کسانی هســتند که در فراگیری 
خست به خرج نمی دهند و هیچگاه خود 
را از آموختن بی نیاز نمی دانند. درست است 
که کسب تجربه و پختگی به زمان نیاز دارد 
اما چگونگی گذشت زمان خود بستگی به 
هوش، استعداد و اشتیاق افراد دارد تا چگونه 

یاد بگیرند و چگونه تجربه اندوزی نمایند.
تجربه سالمندان حاصل گذر از سال های 
پرفراز و نشیب جوانی و میانسالی است و 
آزمون ها و خطاهای بسیاری را پشت سر 
نهاده اند. غالب این عزیزان حاضرند تجارب 
خود را به بهای ارزانی و فقط در ازای محبت 
معاوضه کنند و چه خسرانها می بینند آنانی 

که از این معامله گریزانند.
برگزاری چهاردهمین دوره از مســابقات 
تنیس روی میز کارکنان بنادرکشور)جام 
دریانوردان( پس از ســال های طوالنی و 
درخشش تیم پیشکسوتان صندوق در این 
رقابتها، انگیزه ای شد تا یادداشت این شماره 

را به این مهم اختصاص دهم.
برخود الزم می دانم از حمایت های دلسوزانه 
دکتر هادی حق شناس عضو محترم هیات 
عامل و معاون ســابق توســعه مدیریت و 
منابع سازمان و برنامه ریزی خوب کمیته 
ورزش ســازمان و زحمات شایسته اداره 
کل بنادرودریانوردی هرمزگان در میزبانی 
شایسته مسابقات تقدیر و تشکر نموده و 
همچنین مراتب ســپاس و امتنان خود را 
از همت عالی تک تک اعضای تیم تنیس 
روی میز صندوق که در جهت کسب مقام 
قهرمانی از هیچ کوششی دریغ نورزیدند، 

اعالم نمایم.

اهدای کاپ قهرمانی تنیس به رئیس صندوق بازنشستگی 

کاپ قهرمانی تیم پیشکسوتان صندوق 
بازنشســتگی ووظیفه مستخدمین 
ســازمان بنادرودریانــوردی در 
چهاردهمین دوره مسابقات تنیس روی 
میز» جام دریانوردان « توســط آقای 
علیرضا پهلوان نشــان بــه مهندس 

جبارجلیلیان اهداء شد.
علیرضا پهلوان نشــان از بازنشستگان 
ورزشــکار و عضــو پرســابقه تیــم 
پیشکسوتان در روز چهارشنبه هفدهم دیماه سالجاری در محل صندوق حضور 
یافت ودر مالقات با مهندس جلیلیان، ضمن قدردانی ازحمایت های بی دریغ ایشان، 
کاپ قهرمانی تیم را به نمایندگی از سوی سایر اعضاء  به ریاست محترم صندوق 

بازنشستگی اهداء کرد.

چهاردهمین دوره مسابقات سراسری تنیس روی میز کارکنان سازمان بنادر و دریانوردی 
)جام دریانوردان یادواره مرحوم ولیمراد صادقی نسب( با قهرمانی مقتدرانه تیم پیشکسوتان 
صندوق بازنشستگی ووظیفه مستخدمین سازمان به کار خود پایان داد. به گزارش روابط 
عمومی و امور فرهنگی، در این دوره از مسابقات 10 تیم از بنادر شمالی و جنوبی کشور به مدت 
سه روز طی روزهای دوشنبه، سه شنبه و چهارشنبه 8 و 9 و 10دی ماه در سالن ورزشی شهید 

جعفری شهرک باهنر بندرعباس به رقابت پرداختند.
این مسابقات در 3 بخش  انفرادی، دونفره و تیمی با حضور 10 تیم از استان های ساحلی برگزار 
شد. در پایان مسابقات،در بخش تیمی تیم پیشکسوتان)صندوق بازنشستگی ووظیفه 
مستخدمین سازمان بنادرودریانوردی( مقام اول، بندر شهید رجایی مقام دوم و بنادر بوشهر 

و امیرآباد به طور مشترک رتبه سوم را کسب کردند.

در بخش انفرادی نیز علیرضا پهلوان نشان و حسین عباسپور از تیم پیشکسوتان)صندوق 
بازنشستگی( به ترتیب رتبه اول و دوم و یوسف قاسمی و محمد کاظم کبیری از بندر شهید 
رجایی به طور مشترک سوم شدند. در بخش دونفره، آقایان؛ حسین عباسپور و محمد کاظم 
کبیری از تیم های پیشکسوتان و بندر شهید رجایی در جایگاه اول، اسماعیل گرجی و یوسف 
قاسمی از بنادر امیرآباد و رجایی رتبه دوم و مهدی صدیقی، عبدالمحمد کرم پور در کنار تیم 
محمد شکیبی نسب و عبدالرضاگل افشان به طور مشترک از بنادر بوشهر بر جایگاه سوم 

تکیه زدند. در این مسابقات تیم بندر گز از استان گلستان نیز برنده کاپ اخالق شد.      
مهندس ابراهیم ایدنی مدیرکل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان در مراسم اختتامیه 
چهاردهمین دوره مسابقات سراسری تنیس روی میز کارکنان سازمان بنادر و دریانوردی 

از پیشکسوتان، همکاران و مسئولین به خاطر حضور در بندر شهید رجایی قدردانی کرد.

 او سطح کیفی و کمی این دوره از مسابقات را مناســب ارزیابی کرد و گفت: با توجه ویژه 
مسئولین ورزشی سازمان به این گونه مسابقات امکان دستیابی به نتایج مطلوب وجود دارد.

ایدنی با اشاره به این که در تخصیص بودجه و رسیدگی به امور ورزش کارکنان سازمان بنادر 
و دریانوردی باید بیشتر سرمایه گذاری شود، افزود: سازمان بنادر و دریانوردی باید در بحث 
ورزش همه جامعه بندری را مد نظر قرار دهد و شرکت های بندری، صاحبان کاال و ذینفعان 
نیز باید در اینگونه فعالیت ها مشارکت داده شوند. وی امکانات رفاهی و ورزشی را متعلق به 
همه جامعه بندری دانست و خواستار همبستگی و ایجاد وحدت بیشتر با برنامه ریزی های 

آتی سازمان بنادرودریانوردی شد. 
او از فعالیت 6 هزار نفر از اقشار مختلف جامعه بندری در استان هرمزگان سخن به میان آورد و 
گفت: سازمان بنادر و دریانوردی با اجرای سیاست گذاری های جدید و حضور بخش خصوصی 

و شرکت ها می تواند حتی بخشی از این بودجه را نیز تامین کند.
در پایان این مراسم با حضور مسئوالن ورزشی سازمان بنادر و دریانوردی، عالی ترین مقام 
حوزه دریایی و بندری هرمزگان و جمعی از مقامات و مسئولین بندر شهید رجایی، با اهداء 

جوایزی از برگزیدگان مسابقات تجلیل بعمل آمد.

در این مسابقات از زحمات ویژه یحیی یحیایی دبیرکمیته ورزش و وهاب کاشی ها کارشناس 
ورزشی سازمان بنادر، محمود نظری نائب رییس کمیته ورزش بنادر هرمزگان، رستمی 
دبیرکمیته ورزش بنادر هرمزگان و عبدالرضاخزائلی پیشکسوت نمونه تقدیر شد. شایان 
ذکر است ورزش تنیس روی میز بعنوان یکی از ورزش های دیر پای حوزه دریایی و بندری 
بعد از 9 سال وقفه با همت دکتر هادی حق شناس عضو هیات عامل و معاون سابق توسعه 
مدیریت و منابع انسانی و نائب رئیس کمیته ورزش سازمان بنادر و دریانوردی بار دیگر کار 

خود را از سر گرفته است.

برگزاری این مسابقات و حضور تمام قد کهنه 
ورزشکاران سازمان بنادرودریانوردی که 
اینک به کسوت بازنشستگی درآمده اند، در 
این دوره از رقابتها آموزه های بسیاری برای 
فراگیری داشت. نقش آفرینی قدرتمندانه و 
تصاحب جام بازی ها، اتفاق مبارکی بود که 
پیش از این شاهد آن نبوده ایم و این اتفاق 
تلنگری بود به جوانترها تا بــزرگان را در 
عمل باور کنند و از تجارب گرانبهای آنها در 
جهت پیشبرد اهداف خود به صورت رایگان 

استفاده نمایند.
در آغاز مسابقات و در هنگامه قرعه کشی 
بین تیم های شرکت کننده، رقیبان تیم 
پیشکسوتان را نه حریف بلکه نماد تشریفات 
در رقابت هــا می پنداشــتند و از حضور 
سپیدمویان سازمانی تنها به عنوان کرامت 
کسوت بازنشستگی یاد می کردند، آنها با 
نیت جوانمردانه قصد مدارا با این عزیزان را 
داشتند تا در رقابت ها شخصیت شان حفظ 

شود و خدای ناکرده آسیب نبینند!
اما با شــروع مســابقات آنچه کــه به رخ 
کشیده شد قدرت، سرعت و دقت بالمنازع 
پیشکسوتانی بود که با هوش سرشار و اعتماد 
به نفس باال، طعم تلخ شکست را به کام تک 
تک حریفان جوان چشاندند. و شد آنچه که 

نباید اتفاق می افتاد:

قهرمانی تیم پیشکسوتان
در هر 3 رشته مسابقات

به امید روزی که همه جوانان پیشکسوتان را 
باور کنند، به آنها ارج نهند و از تجارب ارزنده 
شان همچون چراغ فروزانی برای روشنگری 

راه تاریک شان بهره ببرند. 

پیشکسوتان را باورکنیم
 جبار جليليان  

این نسیه را به نقدجوانی خریده ام موی سفـید را فلکم رایگان نـداد 
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ــام  ــادی بندرامـ ــژه اقتصـ ــه ویـ منطقـ
ـــانزدهم  ـــای ش ـــی روزه ـــی)ره(  ط خمین
و هفدهـــم بهمـــن مـــاه ســـال 
جـــاری میزبـــان گردهمایـــی کانـــون 
بازنشســـتگان و موظفیـــن مرکـــز و بنـــادر 

ــود. ــور بـ کشـ
بـــه گـــزارش روابـــط عمومـــی و امـــور 
ـــن همایـــش دو روزه کـــه  فرهنگـــی، در ای
بـــا حضـــور مهنـــدس جبارجلیلیـــان، 
ـــس  ـــازمان ورئی ـــل س ـــر عام ـــاور مدی مش
صنـــدوق بازنشســـتگی ووظیفـــه 
مســـتخدمین ســـازمان بنـــادر و 
ـــاون اداری  ـــد، مع ـــزار ش ـــوردی برگ دریان
ــوردی  ــادر و دریانـ ــی اداره کل بنـ و مالـ
خوزســـتان، در ســـخنانی در روز نخســـت 
ایـــن مراســـم، مقـــام و جایـــگاه ارزشـــمند 

در پاسداشت 
تجليل از 

بازنشستگان 
بيمار

مظاهر فالح نژاد/ بازنشسته 
سازمان بنادر ودریانوردی

این شعر را تقدیم می کنم به مهندس 
جبار جلیلیان ریاست محترم صندوق 
بازنشستگی و وظیفه مستخدمین 
سازمان که دلســوزانه به مالقات 
همکاران بازنشســته مــی رود و 

دلداری شان می دهد.

خانه دوست
درد را بیهوده پنهان می کنیم

غصه را بیهوده کتمان می کنیم
پای بینالود کوهی در بهار

الله سرخی و آواز هزار1
مرکبی تا خانه دل تاختی
باغ لبخندی برایم ساختی
اشک را تعقیب کن تا انتها
گریه را ترغیب کن تا منتها

غصه های سینه ام را سوختی
بودن ما را به ما آموختی

خامه ام2 بر روی نامه داد زد
غفلت ما خواب را فریاد زد

خانه دوست است اینجا تا ابد
معبدش سبز است و مهرش در سبد
چون که خاموشی ما غمگین شده
رسم بودن بعد از این تعیین شده

1. هزار: بلبل
 2.خامه: قلم نی نوشتن

در اجرای تورهای زیارتی برون 
مرزی

اولین سفر زیارتی 
بازنشستگان و موظفین 

سازمان بنادرودریانوردی 
به  کشورعراق  انجام  شد

در اجـرای برنامه هـای کمیته رفاهـی و فرهنگی صنـدوق، اولین گروه از بازنشسـتگان و موظفیـن سـازمان بنادرودریانوردی به 
همـراه خانواده های خود در قالب یک کاروان زیارتی در روز دوشـنبه ششـم بهمن ماه، عازم کشـور عراق شـدند و پـس از زیارت 

اماکـن متبرکه این کشـور، در روز دوشـنبه 17 بهمن ماه سـال جاری به میهن بازگشـتند.
بـه گزارش روابـط عمومی و امور فرهنگـی صندوق؛ در این سـفر زیارتی که با حمایت هـای مالی و اجرایی صندوق بازنشسـتگی 

سـازمان بنادرودریانوردی انجام گرفـت، تعداد 34 نفر از بازنشسـتگان و وظیفه بگیران به اتفاق همراهان خود حضور داشـتند.
مسـافران ایـن کاروان در آغاز سـفر فـرودگاه امام خمینـی)ره( را بـه مقصد فرودگاه بغـداد ترک نمودنـد و پس از 7 شـب اقامت 
در شـهرهای بغـداد، کاظمین، کربـالی معلی و نجف اشـرف در روز دوشـنبه 17 بهمـن ماه سـال جاری در میان اسـتقبال گرم 

خانواده هـای خـود و نماینـدگان کمیته رفاهـی و فرهنگی صنـدوق، به میهن بازگشـتند.

بازنشســـتگان را بـــه عنـــوان نیروهـــای 
ـــرکات  ـــر و ب ـــه خی ـــالش و قدیمـــی ک پرت
ــا در ســـازمان  بســـیاری از وجـــود آنهـ
ــده  ــای مانـ ــوردی برجـ ــادر و دریانـ بنـ
ــه  ــان را بـ ــدم آنـ ــتود و مقـ ــت، سـ اسـ
منطقـــه ویـــژه اقتصـــادی بنـــدر امـــام 

ــت. ــی داشـ ــی )ره( گرامـ خمینـ
ـــه،  ـــیاوش در ادام ـــی س ـــید عل ـــای س آق
برگـــزاری ایـــن نشســـت سراســـری را 
فرصتـــی ارزنـــده برشـــمرد و آمادگـــی 
خـــود را در میزبانـــی شایســـته از شـــرکت 
ــالم  ــش اعـ ــن همایـ ــدگان در ایـ کننـ

کـــرد.
بـــر پایـــه ایـــن گـــزارش ؛ طـــی ایـــن 
گردهمایـــی نماینـــدگان کانـــون 
هـــای بنـــادر کشـــور طـــی ســـخنانی 

همایش سراسری کانون بازنشستگان و 
موظفین سازمان بنادر و دریانوردی 

در خصـــوص مســـائل و مشـــکالت 
بازنشســـتگان از جملـــه؛ مســـائل 
بیمـــه ای و درمانـــی بـــه ارائـــه نظـــر و 
ــه  ــود پرداختـ ــای خـ ــان دیدگاه هـ بیـ
ــن  ــع ایـ ــای رفـ ــاره ی راهکارهـ و دربـ
مشـــکالت نیـــز بـــه بحـــث و بررســـی 

پرداختنـــد.
آقـــای جبارجلیلیـــان نیـــز طـــی ایـــن 
ــا اشـــاره بـــه میزبانـــی و  همایـــش، بـ
پذیرایـــی گـــرم بندرامـــام خمینـــی)ره(، از 
مهنـــدس ســـعداله عبداللهـــی مدیـــر کل 
ـــتان   ـــتان خوزس ـــوردی اس ـــادر و دریان بن
ــن  ــژه و حسـ ــه ویـ ــر توجـ ــه خاطـ بـ
ـــن  ـــته ای ـــزاری شایس ـــکاری در برگ هم
همایـــش قدردانـــی بعمـــل آورد و از 
ـــون  ـــدگان کان ـــووالنه نماین ـــرکت مس ش
بازنشســـتگان و موظفیـــن مرکـــز و بنـــادر 

در ایـــن همایـــش تشـــکر کـــرد.
زنشســـتگی  ئیـــس صنـــدوق با ر
ووظیفـــه مســـتخدمین ســـازمان در 
ادامـــه ســـخنان خـــود، بـــا اشـــاره بـــه 
ــده  ــرح شـ ــائل مطـ ــات و مسـ موضوعـ
توســـط نماینـــدگان حاضـــر، بـــه 
ــا و  ــت و دیدگاه هـ ــخگویی پرداخـ پاسـ
نظـــرات خـــود را در ارتبـــاط بـــا حـــل 
چالـــش هـــای موجـــود بیـــان نمـــود.

ـــا برخـــی بازنشســـتگان  دیدارحضـــوری ب
ـــتگان  ـــادت از بازنشس ـــن اداره کل و عی ای
بیمـــار در منـــزل آنهـــا و مالقـــات بـــا 
ــهرهای  ــان در شـ ــای آنـ ــواده هـ خانـ
ــر  ــهر و سـ ــهر، ماهشـ ــادان، خرمشـ آبـ
ــاق  ــه اتفـ ــی بـ ــدر و گشـــت دریایـ بنـ
ـــان بازنشســـته  ـــری از میهمان جمـــع کثی
از جملـــه برنامـــه هـــای جنبـــی ایـــن 
ـــت  ـــه رضای ـــود ک ـــی دو روزه ب گردهمای
ـــدگان  خاطـــر و خرســـندی شـــرکت کنن

در همایـــش را بـــه دنبـــال داشـــت.

با میزبانی منطقه ویژه اقتصادی بندرامام خمینی )ره( برگزار شد



: خودتـان را معرفـی کنیـد و در رابطـه با سـوابق 
تحصیلـی و شـغلی خـود توضیـح دهید؟

  بنده عضو هیأت علمی تمام وقت دانشـگاه آزاداسـالمی واحد تهران 
شـمال در رشـته محیط زیسـت هسـتم و مدت بیسـت و یک سـال 
اسـت که در این دانشـگاه تدریس می کنـم. همچنین، در دانشـکده 
بهداشت دانشـگاه علوم پزشـکی ایران، دانشـگاه آزاد اسـالمی واحد 
شـرق گیـالن در الهیجـان، دانشـگاه امـام حسـین)ع( و چندیـن 
دانشـگاه دیگر به صـورت مدعو فعالیت داشـتم. مـدرک تحصیلی ام، 
لیسانس زیست شناسـي از دانشـگاه تهران و فوق لیسانس مهندسی 
 West Coast University از  )Environmental science(محیط زیست
در لُس آنجلـس آمریـکا اسـت. زمانی کـه بـه ایـران برگشـتم، بنده و 
یکـی از همکارانـم، دکتر »جعفـر نوری« رشـته محیط زیسـت را در 
دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران شـمال تأسیس کردیم و به نوعی از 
پیشگامان رشته محیط زیسـت در این دانشگاه محسـوب می شویم. 
بسـیاری از همکارانـم کـه هم اکنـون در ایـن دانشـگاه تدریـس 
می کنند، در گذشـته از دانشـجویان بنـده بودند. از همـان زمانی که 
فعالیت هـای خـود را در این دانشـگاه شـروع کردم، مسـئولیت های 
گـروه محیط زیسـت را نیـز بـه عهـده داشـتم. هم اکنـون نیـز عضو 
هئیـت مدیره موسسـه حیات وحـش میراث پارسـیان می باشـم که 

بنیانگـذار آن مرحـوم دکتر اسـدی بود. 

: زادگاه دکتر هرمز اسـدی کجا اسـت و تحصیالت 
او در چه رشـته ای بود؟ 

  دکتـر هرمـز اسـدی، متولـد سـال 1326 در ایـل پاپـی)از ایل های 
بختیاری( در شهرسـتان شـهرکرد بـود. مـدرک فوق دیپلـم را خود 
را در ایران از آموزشـکده محیط زیسـت کرج که وابسـته به سـازمان 
محیط زیسـت اسـت، گرفت؛ اما دوره کارشناسـی و کارشناسی ارشد 
خـود را در رشـته حیات وحـش)Wildlife biology( و مطالعـات 

محیط زیسـت )Environmental Study( در دانشـگاه مینـه  سـوتا 
در آمریـکا )Mankato State University, Minnesota( گذرانـد 
و در حقیقـت، پـس از فارغ التحصیلـی از ایـن رشـته اکولوژیسـت 
محسـوب می شـد. دکتر اسـدي مدرک دکتری خـود را در بیولوژی 
 )Johannes Guten- نحیات وحش از دانشگاه گوتنبرگ در ماینز آلما

)berg University of Mainz گرفـت و تا آخرین لحظه حیات خویش 
به عنوان اکولوژیسـت حیات وحش مشـغول به فعالیـت بودند. دکتر 
هرمـز اسـدی دو بار ایـران را تـرک کـرد و مجدداً بازگشـت. بـار اول 
برای گرفتـن تخصـص در حیات وحـش و بـار دوم برای همـکاری با 
سـازمان های بین المللـی در حوزه حیات وحـش، از ایران خارج شـد.

: دربـاره فعالیت های دکتـر هرمز اسـدی در قبل از 
انقالب مختصـری توضیح دهید؟

  البتـه در آن زمـان بنده با ایشـان ازدواج نکـرده بودم امـا می دانم که 
قبل از انقالب، آقای هرمز اسـدی در همان دانشـکده محیط زیسـت 
کرج کـه درس خوانـده بود، به عنـوان مربـی، آموزش های مبـارزه با 
شـرایط سـخت محیطی را به محیط بانان تدریس می کرد. بسـیاری 
از محیط بان هایـی که آقای اسـدی بـرای زندگی در محیـط آموزش 
می داد، هم سـن خـودش و حتـی بزرگتـر از او بودند؛ اما چـون آقای 
اسـدی دوره نیروهـای ویژه را هـم گذرانده بـود، بخاطر داشـتن این 
تخصص و قابلیت هـای فـردی، آمـوزش دروس عملی را بـه عهده او 
گذاشـته بودند. در همان زمان، آقای »اسـکندر فیروز« که مسئولیت 
سـازمان محیط زیسـت را داشـت، پس از مشـاهده عالقمندی آقای 
اسـدی بـه حیات وحـش و شـناخت اکوسیسـتم ها، بـه او بورسـیه 
تحصیلـی بـه آمریـکا بـرای مطالعـه در رشـته محیط زیسـت اعطاء 
کرد. بعد از انقـالب، حول و حوش سـال 1360، تقریبا پس از گرفتن 
مـدرک کارشناسی ارشـد، دوبـاره به ایـران برگشـت و بـه هرمزگان 
رفت و به عنـوان مدیرکل محیط زیسـت اسـتان هرمـزگان به مدت 
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كارشناسی ارشد زيست شناسی ژنتيك
دانشگاه آزاد اسالمی-  واحد علوم و تحقيقات تهران

در ســال 1378، اکولوژیســت برجســته ایــران، دکتــر »هرمــز اســدی« بــا مشــاهده الشــه فک هــا در ســواحل گیــالن، تحقیقــات میدانــی 
ــدی از  ــماری جدی ــا سرش ــد ت ــر ش ــات منج ــن تحقیق ــود. ای ــاز نم ــزر آغ ــای دریای خ ــت فک ه ــه وضعی ــردن ب ــرای پی ب ــترده ای را ب گس
جمعیــت ایــن پســتانداران دریــازی در پنــج کشــور حاشــیه دریای خــزر انجــام شــود. انتشــار نتایج ایــن سرشــماری نشــان داد کــه جمعیت 
فک هــای دریای خــزر نســبت بــه گذشــته بــه طــور نگــران کننــده ای کاهــش یافتــه اســت و بایســتی بــرای محافظــت از فــک دریای خــزر 
اقدامــات جــدی صــورت گیــرد. در زمســتان 1386، متاســفانه دکتــر هرمــز اســدی طــی انجــام مأموریتــی بــرای ســازمان محیط زیســت در پــی حادثــه ای در 
جــاده جــان خــود را از دســت می دهــد و فعالیت هــای گــروه ایشــان در زمینــه فک خــزر در ایــران بــا فــوت دکتــر هرمــز اســدی، متوقــف می شــود. بــرای 
آگاهــی از خدمــات ارزنــده ای کــه زنــده یــاد دکتــر هرمــز اســدی در طــول حیــات خویــش بــرای حفاظــت از پســتانداران انجــام داد، بــا همســر ایشــان، 

مهندس »مهین دخت دهدشتیان« در دانشکده علوم و فنون دریایی واحد تهران شمال دانشگاه آزاد اسالمی گفتگویی داشتیم.  
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تقریبـا دو سـال مشـغول بـه کار شـد. آقـای اسـدی در ایـن مـدت، 
فعالیت هـای بسـیاری خصوصـاً در ارتباط بـا منطقه حفاظت شـده 
ِگنـو در بندرعباس انجام داد. سـپس به دالیلی، مجدداً ایـران را برای 

دومین بـار تـرک کرد. 

: دربـاره فعالیت های دکتـر هرمز اسـدی در زمینه 
حیات وحـش در خـارج از ایـران مختصـری توضیـح 

؟ هید د
  در خارج از ایران، آقای اسدی با:

   )World Wide Fund for Nature(WWF
)International Union for Conservation of Nature(IUCN

و سـازمانTRAFFIC, the wildlife trade monitoring network    در 
زمینـه حیات وحش و مبارزه با تجارت غیرقانونـی اندام های حیوانات 
شـروع به همکاری کـرد. در حقیقت، قاچاق اندام هـای حیوانات پس 
از قاچـاق موادمخدر، دومین قاچاق بزرگ دنیا اسـت و مافیای خیلی 
عظیمی دارد. آقای اسـدی در آمریکا فقـط درس خواند و فعالیتی در 
زمینـه حیات وحش نداشـت اما از طریق این سـازمان ها در بیسـت و 
سه کشـور دنیا در زمینه محافظت از حیات وحش فعالیت کرد. برای 
مثال، آقای اسـدی چهارسـال در هندوسـتان، هشـت ماه در نیجریه 
و کشـورهای آفریقایی، مدتی در یمن و تبت و چهارسـال در استرالیا 
فعالیت کرد. سـمت آقای اسـدی در این کشـورها دولتی نبود و برای 
این سـازمان به عنوان کارشـناس و نماینده کار می کـرد. از خاطراتی 
آقـای اسـدی می دانم کـه او مدتـی در هند بـا داالیی الما کـه قدرت 
زیادی داشـت، مذاکره می کرد تـا بتوانـد او را وادار کند دسـت از این 
قاچـاق بـردارد؛ فکـر کنـم کـه آن ها هـم جزء ایـن مافیـا بودنـد. اما 
بخاطر درآمدی که از این راه داشـتند، آن ها نمی پذیرفتند. همکاری 
با سـازمان ترافیک  کار سـخت و خطرناکی بود و آقای اسدی در تمام 
زندگی اش بـا این خطـرات مواجـه بـود. در خاطراتـش می گفت که 

گاهی اوقـات مجبور بود با یک سـری قاچـاق چی  رو در رو شـود. 
  آقای اسـدی پس از این کـه در زمینه حیات وحش بـرای مدت زمان 
زیـادی فعالیت کـرد، تصمیـم گرفت بـرای ادامـه تحصیـل در دوره 
دکتری اقـدام کنـد؛ چندین دانشـگاه را بـرای هدفش بررسـی کرد 
تا سـرانجام، دانشـگاهی در مانیز آلمان را بـرای دوره دکتری انتخاب 
کـرد. آقای اسـدی قصـد داشـت پایان نامـه خـود را در زمینـه گرگ 
خاکستری در بوسـنی بگیرد؛ اما پس از این که در بوسنی جنگ شد، 
وجود مین ها اجازه پیشـروی نداد. بنابراین، آقای اسـدی مجبور شد 
موضـوع پایان نامه خود را عوض کند و چون سـال ها از ایـران دور بود، 
تصمیـم گرفـت پـروژه ای را در زمینه حیات وحـش در ایـران بگیرد. 
در آن زمـان، یـوز مسـئله بسـیار مهمـی در ایران بـود. چـون تعداد 
اندکی از یوز آسـیایی فقط در ایـران باقی مانده بود و در افغانسـتان و 
پاکسـتان نسـل آن ها کاماًل منقرض شـده بود. آقای اسـدی با استاد 
راهنمـای خود به توافق رسـید که مطالعـه درباره وضعیت یـوز ایران 
را بـه عنـوان موضوع جایگزیـن بـرای پایان نامـه خود انتخـاب کند. 
چون مطالعـات آقای اسـدی در زمینـه یوز ایـران بود، برای بررسـی 
وضعیـت یـوز در سـال 1376 بـه ایـران برگشـت؛ امـا چـون اسـتاد 
راهنمـای او آلمانـی بـود، تا زمـان اخذ مـدرک دکتری بیـن آلمان و 
ایران مدام در رفـت و آمد بود. برای گرفتن دکتری مدام دانشـجویان  
بین محل مطالعـات میدانی خود و دانشـگاه محل تحصیـل در رفت 
و آمـد هسـتند. بـه طـور مثـال، هم اکنون نیـز یکـی از دانشـجویان 
سـابق دکتر اسـدی، آقای »آرش قدوسـی« که در پـروژه فک خزر با 
دکتر همـکاری می کـرد، پایان نامه دکتـری خـود را در زمینه پلنگ 
گلسـتان در دانشـگاهی در آلمان گرفته و مـدام در حال رفـت و آمد 
اسـت. در ایران، شـرایط بـرای پژوهش های آقای اسـدی یـک مقدار 
سـخت بـود امـا بخاطـر مهارت هایی کـه او داشـت، خـودش معتقد 
بـود که اجـازه نمی دهـد که هیـچ دری برایش برای همیشـه بسـته 
باقـی بماند. درهای زیادی را روی دکتر اسـدي بسـتند و اجـازه ورود 
به منطقـه را بـه او نمی دادنـد. ولی آقای اسـدی بخاطـر خدمتی که 
به محیط بانان در گذشـته کـرده بود، بسـیاری از محیط بانـان بدون 
مجـوز به او اجـازه می دادند کـه در منطقه باشـد و تحقیقـات خود را 

انجام دهد. سـرانجام، پس از دو تا سـه سـال فعالیـت، پایان نامه خود 
را در زمینـه یـوز ایرانی با موفقیت نوشـت. 

: پژوهش هـای زنـده یـاد دکتـر هرمـز اسـدی در 
زمینـه فک خـزر از چـه زمانـی آغاز شـد؟

  بنده دانشـجوی دکتر اسـدي نبودم و در همـان زمان، در  دانشـگاه 
آزاد اسـالمی واحد تهران شـمال تدریس می کـردم. در الهیجان نیز 
مدتـی به صـورت مدعـو تدریـس می کـردم. سـال 1378، در همان 
زمان که دکتر اسـدی در زمینه یـوز ایرانی تحقیق می کـرد، یک روز 
کـه بنده نیز بـه همراه دکتر اسـدی در سـواحل شهرسـتان رودسـر 
بـودم، یک الشـه فـک در سـاحل مشـاهده کردیـم. بنده شـخصا به 
این الشـه اهمیتی نـدادم. اما برای دکتر اسـدی، هر چیـزی معنایی 
داشـت. مشـاهده این الشـه توجه دکتر اسـدی را خیلی جلب کرد و 
برای او سـوال پیش آمد که چرا این الشـه اینجاسـت. او می دانسـت 
کـه دریای خـزر فـک دارد امـا دربـاره وضعیـت فک خـزر اطالعـی 
نداشـت و چیزی نمی دانسـت. تا آن زمان، هیچ کس در ایـران درباره 
وضعیـت فک خـزر صحبتی نکـرده بـود. البتـه، قبـاًل دکتـر »بهرام 
کیابـی« و برخـی از محققین اشـاره ای به وجـود فـک در دریای خزر 
کـرده بودند اما روی موضوع کار نشـده بود. با ادامه دادن جسـتجو در 
سـاحل، با الشـه های بیشـتری از فک در ساحل مواجه شـدیم. برای 
دکتر اسـدی این سـوال مطرح بـود که چرا روی سـر ایـن فک ها آثار 
ضربـه وجـود دارد. طبق معمول دکتر اسـدی یک چاقـوی خاصی را 
همراه داشـت که با آن، جمجمه یکـی از این الشـه ها را برای تحقیق 
درباره علت مـرگ آن جدا کـرد. در همان زمان بود که جرقه مسـئله 
فک خـزر در ذهـن دکتر اسـدی زده شـد و شـروع به تحقیـق درباره 
وضعیـت فک ها کرد. چنـد روز بعـد از مشـاهده اولین الشـه فک در 
سـاحل، دکتر اسـدی بـا وجـود این کـه آناتومیسـت نبود، الشـه ها 
را بـاز می کـرد و سـعی داشـت بـا مطالعـه آن ها علـت مـرگ را پیدا 
کنـد. سـپس او از طریق اینترنت متوجه شـد که کسـانی هـم خارج 
از ایـران در زمینه فک خزر کار می کنند. در سـال 1380، در سـواحل 
اسـتان های دیگـر در مازندران و گلسـتان هـم  گزارش مرگ دسـته 
  )Sue»جمعی داده شـد. در طـی این تحقیقات با »سـوزان ویلسـون
)Wilson و »سـایمون گودمن«)Simon Goodman(    آشـنا شـد و از 
طریـق ایـن محققیـن متوجه شـد کـه مرگ دسـته جمعـی فک ها 
در آذربایجان، ترکمنسـتان و قزاقسـتان هـم اتفاق می افتـد و از آنجا 
بود کـه دکتر هرمز اسـدی و این دو پژوهشـگر انگلیسـی همدیگر را 
  )Caspian Environmentمالقـات کردند. سـرانجام، تحـت پوشـش
 Programme(CEPو بـه کمـک آقـای دکتـر »حمیـد غفـارزاده«، 
فعالیت هایی را در پنج کشـور حاشـیه دریای خزر آغاز کردند و پروژه 

 دكتر هرمز اسدي در 
محل كشف الشه فك 

در گيالن)عکس از 
آرشيو پروژه شناسایی 

و كاهش تهدیدات 
فك خزری؛ اعطا شده 
از طرف خانم دالرام 

عشایری(
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فک خـزری شـکل گرفت. 

: آیـا ممکـن بود الشـه فک هـا به مـرور زمـان در 
ساحل انباشـته شـده باشد؟

وجود الشـه فک هـا در سـاحل بخاطر انباشـته شـدن الشـه های به 
سـاحل آمده به مرور زمـان نبود؛ بلکـه علت آن مرگ دسـته جمعی 
فک هـا بـود. در زمـان نمونه بـرداری، اتومبیـل مـا زیگـزاک حرکت 
می کـرد و ما الشـه فک هـا را به  فاصلـه ده تـا بیسـت متر از همدیگر 
در طـول سـاحل، مشـاهده می کردیـم. حتی برخـی از این الشـه ها 
تـازه بودند. چـون وال هـا و دلفین ها اصـوالً به صورت گلـه ای حرکت 
می کننـد. هنگامی که بـه سـاحل می آیند، تعـداد زیادی )بیشـتر از 
چهـل عـدد( از آن هـا در سـاحل مشـاهده می شـود. اما فک هـا تنها 
شـنا می کننـد و دسـته جمعی حرکـت نمی کننـد. بنابراین، جسـد 
فک هـا بـا فاصلـه از هم در سـاحل پیـدا می شـد؛ امـا در تمـام طول 
ساحل می توانسـتیم الشـه تعداد زیادی از فک ها را مشـاهده کنیم. 
البته، بـرای فک ها هـم از همان عبـارت مرگ دسـته جمعی یا مرگ 

گلـه اسـتفاده می کنیم.

: چرا فک خـزر قبال توجـه دکتر هرمز اسـدی را به 
خودش جلب نکـرده بود؟

 فک خزر همیشـه در دریای خزر بود و همه متخصصین می دانسـتند 
که دریای خـزر فـک دارد. اما قبـل از انقـالب، دکتر اسـدی فعالیتی 
درباره فک خـزر نکرده بـود. زمانی که دکتر اسـدی در ایـران بود، کار 
متفاوتی انجـام می داد و آمـوزش محیط بانی می داد. بعـد از این دوره 

هم بـرای ادامه تحصیـل به آمریـکا رفـت و در ایران حضور نداشـت، 
زمانی  که به ایران برگشـت، بـرای کار به هرمزگان رفـت و برخوردی 
با فک خـزر نداشـت. بنابرایـن، دکتر اسـدی تـا زمانی که در سـاحل 
گیالن با الشـه فک هـا رو به رو شـد، بـا فک خـزر مواجه نشـده بود. 

: برخـورد ماهیگیـران در سـواحل جنوبـی 
دریای خـزر با فک هـا چگونه بـود؟ و آقای دکتـر هرمز 
اسـدی بـرای ارتقـاء سـطح آگاهـی ماهیگیـران چه 

فعالیت هایـی انجـام داد؟
 کشـتی های کیلکاگیـری ایـران در شـب نـور در آب می انداختنـد 
تـا ماهیـان کیلـکا در این ناحیـه جمع شـوند و سـپس تـور قیفی را 
بـاال می کشـیدند. فک هـا از تـور کیلکاگیـری نمی ترسـند؛ چـون 
تـور کیلکاگیـری دهانـه گشـادی داشـت، فـک هـا خودشـان را به 
طـور عمـدی در داخل تـور می انداختنـد تـا در میان تجـع کیلکاها 
بتوانـد ماهیـان را بگیرنـد و سـپس تـور را تـرک می کردنـد. امـا اگر 
در ایـن فاصله تـور کلیکاگیـري را که قیفي شـکل بـود، ماهیگیران 
بـاال می کشـیدند و فک هـا در ایـن مـدت فرصـت نکـرده بودنـد از 
تور خـارج شـوند، با ضربـه ماهیگیـران مواجـه می شـدند. جمجمه 
فک هـا خیلی حسـاس و ظریف اسـت و اگر آسـیب می دیـد، فک ها 
می مردنـد. زمانی که فک هـا در اثر چنیـن ضرباتی می مردنـد، امواج 
ایـن الشـه ها را به سـاحل مـی آورد. تعـدادی از الشـه ها به سـواحل 
ایـران می آمدند و تعـدادی هم در سـواحل کشـورهای های دیگر در 
حاشـیه دریای خـزر مشـاهده می شـدند. این موضـوع یکـی از علل 
مرگ و میـر فک هـا در دریای خزر بـود. ماهیگیران تصـور می کردند 
که ایـن فک ها رقیب آن ها هسـتند. بنابرایـن، با میلـه فلزی)نیزه( یا 
تفنـگ چندکاره به سـر فک هـا ضربـه می زدند. آثـار ضربه هـا با این 
اجسـام فلـزی روی جمجمه چهـل تا پنجاه فـک بود. بـرای حل این 
مسـئله، آقای اسـدی با اسـتفاده از یک پرده )Screen( و یک ویدئو 
پروژکتور، کارگاه های آموزشـی)workshop( برای ماهیگیران در 
کنار سـاحل یا در خانه ماهیگیران در اسـتان  گیالن برگـزار می کرد. 
مـن هرگـز در ورکشـاپ هایی کـه دکتـر اسـدی بـرای ماهیگیـران 
برگـزار می کرد، حضور نداشـتم؛ اما برخی از دانشـجویان او، همچون 
آقای »حسـین فامیل اسـدی« و »امیرحسـین خالقـی« در برخی از 
این ورکشـاپ ها شـرکت می کردنـد. در ایـن کالس ها، طی تشـریح 
الشـه فک، مری و معـده کوچک فـک را به ماهیگیران نشـان می داد 
و به آن هـا توضیح مـی داد که فک خزر بیشـتر از هفتصد گـرم در هر 
وعـده غذایی نمی تواند ماهـی بخورد و از مری باریـک جانور هم فقط 
ماهیـان کوچک عبـور می کنـد؛ بنابراین، فـک هیچ وقـت نمی تواند 
به ماهیان بـزرگ صدمه ای بزند. فک ممکن اسـت بـه برخی ماهیان 
بزرگ داخـل تور ناخونک بزند؛ اما میزان چنین دسـتبردهایی ناچیز 
بـود. فک ها عمدتـاً دنبال صیـد ماهیان کیلـکا بودند و بـه محلی که 
کیلکاها تجمع داشـتند )همانند تور صید ماهیـان کیلکا( می رفتند. 
چـون کیلکا زیاد بود، دلیلی نداشـت کـه به فک ها ماهیـان بزرگ در 
دیگر تورهـا ناخونک بزنند و اصاًل سـمت این تورهـا نمی رفتند چون 
ممکن بود در آن تورهـا به دام بیفتند و بمیرند. آقای دکتر اسـدی به 
ماهیگیران توضیـح می داد که در تور شـما اگر چهار فـک هم بیاید و 
هرکـدام از آن ها بخواهد هفتصد گرم ماهی بخورد، بیشـتر از دو کیلو 
و نیم تا سـه کیلو نمی شـود. سـه کیلو در مقایسـه با دو تن ماهی که 
شـما طی صید می گیرید، ارزش آن را ندارد که این جانور را بکشـید. 
سـپس نقش فـک را در زنجیره غذایـی به آن هـا توضیح مـی داد و با 
زیـان سـاده بـه ماهیگیـران می فهماند کـه اگر فک هـا کـه در باالی 
زنجیـره غذایـی قـرار دارنـد، وجـود نداشـته نباشـند، چـه اتفاقاتی 

ممکن اسـت بیفتد. 

: چـرا تمرکـز دکتـر هرمـز اسـدی بـرای فک هـا 
بیشـتر روی گیـالن بـود؟

در آن زمان، خانم ابتکار در سـازمان محیط زیسـت خیلـی در زمینه 
فک بـا  دکتـر اسـدی همـکاری نمی کـرد. بـا وجـود این کـه متولی 
هر حیوانی در کشـور، سـازمان محیط زیسـت اسـت اما این موضوع 

 دكتر هرمز اسدي 
در زمان گفتگو با 
برخي مسئولين در 
نزدیك محل قایق هاي 
كيلکاگيري)عکس 
ازآرشيو پروژه 
شناسایی و كاهش 
تهدیدات فك خزری؛ 
اعطا شده از طرف خانم 
دالرام عشایری(
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ربطی به سـازمان محیط زیسـت نداشـت و سـازمان شـیالت بیشتر 
روی مسـئله فـک تمرکـز داشـت. بیشـتر فعالیت های دکتراسـدی 
با سـازمان شـیالت بـود و در گیالن، شـیالت با دکتراسـدی بیشـتر 
همـکاری می کـرد و امکانـات الزم بـرای فعالیت هـای دکتر اسـدی 
آنجـا فراهم بـود. دکتر »شـعبانعلی نظامی« کـه در آن زمـان رئیس 
سازمان شـیالت بود، به دکتر اسـدی در بندرانزلی بسیار کمک کرد. 
پس از گذشـت چندسـال هم، موضـوع فک یـک پـروژه بین المللی 

شـد و CEP وارد عمل شـد. 

: چرا آقای دکتر هرمز اسـدی، فعالیت هـای خود را 
در زمینه فک خزر از آشـوراده شـروع نکرد؟

  فـک را نمی تـوان متعلـق به محـل خاصی دانسـت. فک هـا در تمام 
دریای خـزر وجـود دارند. فک هـا دائمـاً در دریا در حرکت هسـتند و 
اصوالً جانورانی نیسـتند که یک جا مسـتقر شـوند. در فصـل بهار که 
زمـان فراوانـی غذا اسـت، فک ها بیشـتر در آب هـای ایران )سـواحل 
گیـالن، مازنـدران و گلسـتان( حضـور دارنـد؛ چـون آب هـای ایران 
عمیق تریـن بخش های دریـای خـزر را دارد. زمانی که فصـل زایمان 
فک هـا فـرا می رسـد، فـک بایـد بچه هایـش را روی یـخ بدنیـا آورد. 
بنابرایـن، تمام ماده ها و به دنبال آن ها نرهای بالغ به سـمت سـواحل 
روسـیه و قزاقسـتان مهاجرت می کنند. بعـد از آن، فک هـا دوباره به 
سـواحل جنوبی خزر بر می گردنـد. دلفین ها و وال ها همیشـه در آب 
هسـتند اما فک ها احتیاج دارند کـه گاهی اوقـات از آب بیرون بیایند 
و در خشـکی اسـتراحت کننـد. قباًل مـا می دانسـتیم کـه فک ها در 
آشـوراده برای اسـتراحت می آمدند. آشـوراده تنها جزیـره ای بود که 
ایران در دریای خزر داشـت و ما جزیره ای جز آشـوراده در دریای خزر 
نداشـتیم.. ایـن جزیـره مدتی زیـر آب رفـت و بعـد از آن هـم فک ها 
بخاطـر راه اندازی هتل و رسـتوران در این جزیره، از ترسشـان به آنجا 
نمی آمدنـد. فک هـا تـا زمانی که آقـای دکتـر اسـدی کار می کردند، 
به آشـوراده نمی آمدند چون آشـوراده ای وجود نداشـت و این جزیره 
زیـرآب رفتـه بـود. فک هـا بیشـتر بـرای اسـتراحت بـه جزیره های 
متعلق به آذربایجان و ترکمنسـتان می رفتند و خیلـی در این نواحی 
مشـاهده می شـدند؛ حتی دکتر اسـدی تعدادی عکس از سفرش به 
ترکمنستان در بروشـور محیط زیست داشـت که در وسط فک ها در 
سـاحل می باشـد. بنابراین، دکتر اسـدی در پروژه فک خـزر تصمیم 
داشـت یک اسـکله مصنوعی برای فک ها در امیرآباد نزدیک اسـتان 
گلسـتان بسـازد تا ایران هم جزیره ای داشـته باشـد که فک ها در آن 

اسـتراحت کنند. 

: هزینه هـای مالی کـه دکتر هرمز اسـدی در زمینه 
فک خـزر می پرداخـت، چطور تأمین می شـد؟

سـاحل، محل امنی برای استراحت فک ها نیسـت و برای استراحت، 
فک ها باید در جزیره ها باشـند. اگـر فوک زنده ای به سـاحل می آمد، 
معمـوالً مریض بود یا راهـش را گم کرده بود. آقای دکتر اسـدی برای 
کمـک به این فک هـا بودجـه ای در نظر گرفتـه بود. بابـت تحویل هر 
فک زنـده مبلغ ده هزار تومان به ماهیگیـران می داد. همچنین، چون 
دربـاره علـت مرگ فک هـا مطالعـه می کرد، برای کسـانی که الشـه 
فـک را پیدا می کردند پنـج هزار تومـان مژدگانی در نظـر گرفته بود. 
بودجه اندکی بـرای ایـن فعالیت ها در اختیار دکتر اسـدی بـود؛ این 
مژدگانی هـا  را دکتـر از همـان بودجه پـروژه فک خزر به افـراد بومی 
مـی داد. بـرای دو سـال متوالـی)1385 و 1386( مبلغ بیسـت و پنج 
هزار دالر به صورت سـالیانه در اختیار دکتر اسـدی قرار گرفت.  دکتر 
اسـدی از ایـن بودجه یـک دالر هم بـه عنـوان حقوق بـرای خودش 
برنداشـت و حتـی در اوایـل فعالیتـش در زمینـه فک خزر بـا هزینه 
شـخصی کار می کرد. بـا وجـود کارهای بسـیاری که دکتر بایسـتی 
برای حفاظـت از فک خزر انجـام می داد، ایـن مبلغ پول زیـادی نبود 
و حتی بسـیار کـم بـود. دالر هـم آن زمان ارزش حـاال را نداشـت. در 
کنـار خریـد وسـایل، دکتر اسـدی بخـش اندکـی از ایـن پـول را به 
دانشـجویانی کـه بـه عنـوان همـکار بـا او در ورکشـاپ ها همـکاری 
می کردنـد، اعطـا می کـرد. دکتر اسـدی بـرای انجـام ایـن پروژه ها، 

پولـی از UN نمی گرفـت و CEP هـم کمک مالی نمی کـرد. حتی در 
پـروژه گـوزن زرد، دکتر اسـدی برای شناسـایی محل مناسـب برای 
انتقال ایـن جانوران، چهارده زیسـتگاه را با هزینه شـخصی بررسـی 
کـرد. درآمد دکتـر هرمز اسـدی فقط از طریـق تدریس در دانشـگاه 
و حقوق دانشـگاهی بود. البتـه، من هـم در کنار دکتر اسـدی بودم و 
بخشـی از هزینه های زندگی را خودم می پرداختم؛ بـرای مدت زمان 
زیادی که دکتر اسـدی هنـوز درس نمـی داد، با حقوق بنـده زندگی 
می کردیـم. اما متأسـفانه بعـد از این کـه همه بـا آقای دکتـر نظامی 
اختالف پیـدا کردند، بـرای بدنام کـردن او و همکارانـش حرف هایی 
زده شـد و از آن زمان شـیالت از دکتر اسـدی فاصله گرفـت تا این که 

فـوت دکتر اسـدی رخ داد.

: آیـا دکتر هرمـز اسـدی در ارتباط بـا فعالیت های 
خـود در زمینه ُفک خـزر کتابی منتشـر کرد؟

   دکتـر هرمـز اسـدی در زمینـه فک خـزر کتابـی منتشـر نکـرد. اما 
خالصـه کارهایـی کـه او در زمینـه فک خـزر انجـام داد به صـورت 
گزارشـی هشـتصد صفحه ای با عنوان »سـفیر دریای خـزر؛ تخمین 
جمعیت فک های خزر در ایران« در کتابخانه سـازمان محیط زیسـت 
اسـتان گیالن وجـود دارد. برای نوشـتن این گـزارش، بنـده به دکتر 
اسـدی خیلی کمک کردم چون او در نوشـتن به زبان فارسـی خیلی 
مهارت نداشـت. بنابراین، بنده شـاهد هسـتم که این مطالب تراوش 
شـده از ذهن او بـود. برای مـدت دو سـال متوالـی)1384 و 1385(، 
دکتـر اسـدی بـا همراهی بنـده بـه صـورت فصلـی فعالیت هایش را 
درباره فک خـزر در قالـب گزارش به سـازمان محیط زیسـت تحویل 
مـی داد)در 8 جلد(. بنده با دکتراسـدی در زمینه فک کار مشـترکي 
نکـردم و فقـط در تدویـن همیـن گزارشـات بـه او کمک مـي کردم. 
متأسـفانه بعدهـا، بنـده و دکتر اسـدی می شـنیدیم که کسـانی که 
در زمینـه فک خـزر کار نکـرده بودنـد تحقیقات دکتـر اسـدی را در 
این موضـوع با نام خودشـان گـزارش می کردند. در یک مـورد، حتی 
یکـی از پروژه هایـی کـه بنـده در تدویـن آن بـه دکتر اسـدی کمک 
کـرده بودم، به اسـم فـرد دیگری در دفترچه گزارشـات سـال 1385 
سـازمان محیط زیسـت ثبت شـد. نـام آقـای دکتـر اسـدی در کنار 
کارفرما )سـازمان محیط زیسـت(، مدیر پروژه و ناظـر، فقط به عنوان 
همکار پروژه ذکر شـد. این آقـای دکتر که هم اکنون نیـز از همکاران 
بنده در دانشـگاه آزاد اسالمی واحد تهران شـمال می باشد، تجربه ای 
در زمینه فک خزر نداشـتند و هرگـز دکتر اسـدی او را مالقات نکرده 
بـود. البته برای دکتر اسـدي اصاًل مهم نبـود که نامش در گزارشـات 
باشـد. امـا در این مـورد خاص، دکتر اسـدی طـی تماس تلفنـی با او 
در ارتبـاط با این سـرقت ادبی اظهـار ناراحتی کرد و به او متذکر شـد 
چطـور توانسـته چهار پـروژه دریایـی را در مـدت یک سـال در نقاط 
مختلـف ایـران مدیریـت کنـد در حالی کـه از نزدیـک فـک را لمس 
نکـرده و الشـه آن را تـا کنـون بـاز نکرده اسـت. ایـن آقـا زمانی که با 
اعتـراض تلفنـی دکتر اسـدی مواجـه شـد، از ثبت نـام خـود در این 

گـزارش اظهـار بی اطالعـی کرد. 

: آیـا مطالـب مرتبط بـا فک خـزر در کتـاب آقای 
هوشـنگ ضیایـی )راهنمـای صحرایـی پسـتانداران 

ایـران( برگرفتـه از تحقیقـات دکتـر اسـدی بود؟
  بـه نظر بنـده، آقـای ضیایـی درباره حیـات وحـش ایران، بیشـتر از 
آقای اسـدی می دانسـت زیرا کـه آقای ضیایی همیشـه در ایـران در 
زمینه حیات وحـش فعالیت کرده اسـت. اما آقای اسـدی سـال های 
زیادی در ایـران نبود. بـا این وجود، آقـای ضیایی اطالعـات چندانی 
درباره فک خـزر در کتـاب خویش نداده اسـت و فقـط در کتاب خود 
بـه این موضـوع اشـاره کـرده کـه فـک در دریای خـزر وجـود دارد و 

مشـخصات جانـور را توصیف کرده اسـت.

: از چـه زمانی دکتر هرمز اسـدی در دانشـگاه آزاد 
مشـغول به تدریس شـد؟

  زمانی کـه بنـده قابلیت هـای دکتر اسـدی را مشـاهده کـردم، برای 
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این کـه تجربیات و اطالعات او به دانشـجویان منتقل شـود از ایشـان 
در خواسـت کردم که در دانشـگاه تدریس کند. در ابتدا دکتر اسـدی 
درخواسـت من را قبـول نمی کرد چون بیشـتر به تحقیقـات میدانی 
عالقمند بود. اما بعدها که در دانشـگاه آزاد مشـغول به تدریس شـد، 
از مـن بخاطـر این پیشـنهاد تشـکر می کـرد. او بـه من می گفـت از 
این کـه مـن را وادار کـردی بـه دانشـجویان تدریس کنم، متشـکرم؛ 
چـون االن فهمیدم کـه یکـی از بزرگتریـن لذت های زندگـی ام این 
بود کـه تجربیاتم را به دانشـجویان منتقل کنم. طی ایـن تدریس ها، 
در ذهـن بسـیاری از دانشـجویان دکتر اسـدی تخم کارهای ایشـان 

کاشـته شـد و بعدها دنباله رو کارهای ایشـان شـدند.

: همـکاران ایرانی دکتر هرمـز اسـدی را در زمینه 
فک خـزر نـام ببرید؟

 از دانشـجویان دکتـر اسـدی کـه در زمینـه فک خـزر بـا او همکاری 
کردنـد و هنـوز هـم در ایران هسـتند می تـوان دکتر حسـین فامیل 
اسدی، »امیرحسین خالقی«، »دالرام عشایری«، »آرش قدوسی« را 
نام برد. هم اکنون دو دانشـجوی دیگر دکتر اسـدی که بـا او در زمینه 
فک خزر همـکاری داشـتند، »لیلـی شـمیمی« در اسـترالیا و دکتر 
»بهمن کیائی« در آمریکا هسـتند. همچنین دکتر اسـدی مدتی هم 
با مستندسـاز برجسـته ایران، »کاظم بایرام بخش« همکاری داشت 
و به کمک او فیلم های مسـتندی را در سـواحل ترکمنسـتان و حتی 

زیـر آب از فوک خـزر  تهیه کرد که هرگز منتشـر نشـد. 

: دکتر هرمز اسـدی در کـدام دانشـگاه ها تدریس 
می کرد؟ و چـه مباحثي را به دانشـجویان در دانشـگاه 

درس می داد؟
دکتـر اسـدی فقـط در دانشـگاه آزاد اسـالمی واحـد تهـران شـمال 
مشـغول به تدریس بود. سمت اجرایی برای دکتر اسـدی در دانشگاه  
نمی شـد در نظـر گرفت، چـون بیشـتر اوقـات در دانشـگاه نبـود. از 
آنجائی کـه بنده مسـئولیت های گروه محیط زیسـت را هـم به عهده 
داشـتم، از همکارانـم خواهـش می کردم کـه تمام دروسـی که دکتر 
اسـدی می خواهد تدریـس کنـد را در دو روز بـرای او بگنجاننـد تا او 

بتواننـد در روزهـای دیگر بـرای تحقیقات میدانـی برود.
دروس »اکولـوژی حیات وحـش«، »بیولـوژی حیوانـات شـکاری«، 
»فنون حیات وحش« را در مقطع کارشناسـی را درس می داد. بخاطر 
این کـه ایـران را خیلـی خـوب می شـناخت، در یـک مقطـع زمانـی 
کوتـاه، »اکوتوریسـم« را هم در مقطع کارشناسـی تدریـس می کرد. 
آشـنایی دکتـر اسـدی از ایران بسـیار زیـاد بـود. به طوری کـه حتی 
وقتـی با هم مسـافرت می رفتیـم، شـناخت او از جاده ها مرا شـگفت 

زده می کـرد. 
ضمـن تدریـس در دانشـگاه آزاد، دکتـر هرمـز اسـدی مدیریـت 
پروژه هـای تحقیقاتـی در زمینه گونه هـای در معرض خطـر انقراض 
را نیـز به عهـده داشـت و همه ایـن کارهـا را با هـم پیـش می بردند. 

: آیا آقای دکتر هرمز اسـدی، برنامه ای بـرای امداد 
و نجات فک خزر داشـتند؟

سـوزان ویلسـون مهمان ما در ایران بود. دکتر اسـدی به کمک دکتر 
سـایمون گودمن و سـوزان ویلسـون قصد داشـت مرکز تحقیقاتی را 
در بندرانزلـی تأسـیس کند. قبـل از تصادف، دکتر اسـدی بیسـت و 
پنـج هـزار دالر دوم را دریافـت کـرده بـود و از طریق همیـن بودجه 
بـرای مرکز وسـایل و تجهیـزات و حتـی تابلـوی مرکـز را خریداری 
کرد. دکتر ویلسـون و دکتر گودمن هم شـخصاً کمک های بسـیاری 
در ایـن زمینـه کردنـد و بخشـی از وسـایل و ظـروف نمونه گیـری را 
بـرای راه اندازی مرکـز از انگلیس بـه ایـران می آوردند. اما متأسـفانه 
اتومبیـل دکتر اسـدی قبـل از افتتـاح مرکز، در پـروژه انتقـال گوزن 
زرد از سـاری به یاسـوج در جاده سـمیرم دچـار حادثه شـد و در دره 
روی تختـه سـنگ های بـرف گرفتـه سـقوط کـرد. در ایـن حادثـه، 
دکتـر هرمز اسـدی و مدیرکل محیط زیسـت دنا، مهنـدس »حبیب 
عباسـپور« کـه بـرای اسـتقبال از دکتـر آمـده بـود، در 20 دی مـاه 
1386 فـوت می کننـد؛ امـا »امیرحسـین خالقـی« و راننـده کـه در 
طـرف دیگـر اتومبیل بودنـد که صدمـه ندیده بـود،  زنـده می مانند. 
مرحوم دکتراسـدی در آرامگاهـی در ُکندعلیا )لواسـان( در نزدیکی 
منطقه حفاظت شـده ورجین به خاک سـپرده شـد و مرکز فک خزر 
دکتر هرمـز اسـدي در بندرانزلـی در روز چهلم ایشـان توسـط بنده 
و همکارانـش افتتـاح شـد. همـکاران دکتراسـدی در انجمـن طرح 
سـرزمین، خصوصـاً آقـای »آرش قدوسـی« و »حامـد مشـیری« 
فعالیت هـای دکتـر اسـدی را در ارتباط بـا فک خزر بـرای مدت پنج 
تا شـش ماه پـس از افتتـاح مرکـز ادامـه دادند تـا این که بـه دالیلی 

فعالیت هـای مرکـز متوقف شـد.

: از چه زمانی با خانم لنی هارت آشنا شد؟
ایـن خانـم هلنـدی را از نزدیـک مالقـات نکـردم و نمی شناسـم و 
دکتراسـدی هـم بـا او در ایـران هرگـز مالقاتـی انجـام نـداد. دکتـر 
اسـدی در اواخر عمر خویش، او را یکبار در سـمیناری در قزاقسـتان 
مالقـات کـرد و قرار بـود لنی هـارت بـرای اجـرا پروژه هایی بـه ایران 
بیایـد. لنی هـارت با شـیالت همـکاری اش را شـروع کـرده بـود، که 
دکتراسـدی فوت کـرد. لنی هارت از شـیالت خواسـته بـود حاال که 
دکتراسـدی در قیـد حیـات نیسـت، او پـروژه فک خـزر را در ایـران 

ادامـه دهد. 
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آشـنایی با حیات وحـش، چـاپ چهـارم، 1390، 424 صفحه.
فیـروز، اسـکندر؛ حیات وحـش ایران)مهـره داران(، تهـران: مرکز نشـر 

دانشـگاهی، چـاپ سـوم،1390، 497 صفحـه.
 میرزاجانی، علیرضا؛ کیابی، بهـرام؛ عادلی، یونس؛ فک خزر، سـنجش روز 

وابسـته به مرکز نشـر فرهنگی رجاء، 1391، 136 صفحه.
نینواز، النـاز؛ دیلمقانی، یاسـمن؛ مقدمی پـور، نیکتا؛ فک خـزری، تهران: 

برگ زیتـون، زمسـتان 1392، 108 صفحه.
صیاد شـیرازی، امیر؛ میرشـکار، داود؛ راهنمـای حفاظت و امـداد و نجات 

فوک خـزری، گـرگان: واژگان سـیرنگ، 1392، 132 صفحه.
فامیـل اسـدی، حسـین؛ تابسـتان 1380. »بررسـی تشـریحی 
اسـتخوانهای فـوک دریاچة خزر)جمجمـه(«. پایان نامه دکتـری حرفه ای 
دامپزشـکی)D.V.M(، دانشکده دامپزشـکی دانشـگاه آزاد اسالمی واحد 
کـرج، شـماره پایان نامـه در کتابخانـه دامپزشـکی)521(، 156صفحـه. 
کیائی، بهمن؛ تابستان 1380. »بررسـی آلودگی های انگلی فوک خزری)فوکا 
کاسـپیکا( در نواحـی جنوبـی دریای خـزر«. پایان نامـه دکتـری حرفه ای 
دامپزشکی)D.V.M(، دانشکده دامپزشـکی دانشگاه آزاد اسالمی واحد کرج، 

شـماره پایان نامه در کتابخانه دامپزشـکی)524(، 69 صفحه. 

 دكتر هرمز اسدي 
در حال آموزش 
ماهيگيران در یکي از 
كارگاه هاي آموزشي 
در استان گيالن 
)عکس ازآرشيو پروژه 
شناسایی و كاهش 
تهدیدات فك خزری؛ 
اعطا شده از طرف خانم 
دالرام عشایری(
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ارزیابی وترسیم برون دادهای علمی  
پژوهشگران دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار

 در سطوح ملی و بین المللی

   بهرام شيخ پور   
دانشجوی كارشناسی ارشد علم اطالعات و دانش شناسی  دانشگاه آزاد اسالمی واحد كرمان

   محمدباقر نگهبان    
استاديار بخش علم اطالعات و دانش شناسی دانشگاه شهيد باهنر كرمان

ـــي  ـــار ط ـــی چابه ـــوم دریای ـــوردی و عل ـــگاه دریان ـــی دانش ـــأت علم ـــای هی ـــی اعض ـــدات علم ـــی  تولی ـــدف بررس ـــا ه ـــر ب ـــش حاض پژوه
ســـال های1380 تـــا 1390انجـــام شـــده  اســـت. ایـــن پژوهـــش از نـــوع توصیفـــی اســـت و بـــا اســـتفاده  از فنـــون علم ســـنجی و آمـــار 
ـــت.  ـــی اس ـــی و انگلیس ـــناختی فارس ـــای کتابش ـــنامه و پایگاه ه ـــا، پرسش ـــردآوری داده ه ـــزار گ ـــت. و اب ـــده  اس ـــام ش ـــتنباطی انج ـــی و اس توصیف

جامعه پژوهش نیز تمامی اعضای هیأت دریانوردی و علوم دریایی چابهار بود. 
ـــه  ـــه، 297 مقال ـــاب، 396 مقال ـــب 102 کت ـــی در قال ـــرون داد علم ـــا ب ـــی ی ـــند علم ـــار 877 س ـــگاه چابه ـــی دانش ـــأت علم ـــای هی ـــا 1390، اعض ـــول 1380 ت در ط
ـــه  ـــت ک ـــوده اس ـــند ب ـــار 127س ـــی چابه ـــوم دریای ـــگاه عل ـــی دانش ـــدات علم ـــال 1384 تولی ـــل از س ـــا قب ـــد. ت ـــد نموده ان ـــی تولی ـــرح پژوهش ـــی و 82 ط همایش
ـــته  ـــی داش ـــیار خوب ـــش بس ـــار  جه ـــگاه  چابه ـــی دانش ـــدات علم ـــزان تولی ـــال 1385 می ـــی از س ـــت. ول ـــگاه اس ـــی دانش ـــدات علم ـــد کل تولی ـــاً 14 درص تقریب
ـــد و  ـــا 30/7درص ـــی ب ـــوم دریای ـــکده عل ـــدات، دانش ـــد کل تولی ـــد 39/5درص ـــا تولی ـــانی ب ـــت و علومانس ـــکده مدیری ـــدات دانش ـــزان تولی ـــاظ می ـــه لح ـــت. ب اس
ـــای  ـــد برون داده ـــوع 34/9درص ـــز در مجم ـــان نی ـــاظ زب ـــه لح ـــد و ب ـــرار دارن ـــوم ق ـــا س ـــت ت ـــای نخس ـــد درجایگاه ه ـــا 29/6درص ـــا ب ـــی دری ـــکده مهندس دانش

ـــت. ـــه اس ـــار یافت ـــی انتش ـــان فارس ـــه زب ـــد آن ب ـــی و65/1درص ـــان انگلیس ـــه زب ـــگاه ب ـــی دانش علم

دانشگاه  یکی از پرارزش ترین منابعی است که جامعه برای پیشرفت و توسعه در 
اختیار دارد. از آن جا که  ارتقاء تکنولوژی برزمینه سازی علمی استوار است، دانشگاه 
به عنوان بستر واقعی  تربیت نیروی انسانی در این رابطه نقش غیرقابل انکاری را ایفا 
می کند نیل به  این  هدف تنها در سایه  اصالحات بنیادی  دانشگاه، هماهنگ کردن 
آن با فعالیت نهادهاي دیگر در حرکت به سوی  دانش و مجهز بودن به نیروی انسانی 
آشنا به پیشرفت های علمی وتکنولوژی پیشــرفته میسراست)طبیبی، 1373(. 
ارزیابی تولیدات علمی، از طریق مطالعات علم سنجی، به عنوان یکی از مالک های 

رتبه بندی دانشگاه ها مورد استفاده قرار می گیرد.)عصاره،1383(
از میان مراکز علمی، سازمانی و تحقیقاتی کشورمان، دانشگاه ها به عنوان یکی از 
مراکز تولیدکننده علم نقش مهمی را در توسعه ایفا کرده و الزم است فعالیت های 
پژوهشی آنان بررسی شود تا مشخص شــود در چه زمینه هایی نیازهای جامعه 
برآورده شده و یا هنوز این نیاز احساس می شود و از آن جا که اعضای هیأت علمی 
دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی از مهم ترین پشتوانه های علمی کشور محسوب 
می شــوند، فعالیت های پژوهشــی آنان در قالب کتاب، مقاله و یا انواع دیگری از 
فعالیت های علمی مانند ســخنرانی، کارگاه آموزشی و برگزاری دوره های خاص 
می تواند شاخص مهمی برای تعیین سطح مراکز بوده و رتبه ی کمی آنها به همراه 
محتوای کیفی عالوه بر این که مالک پویایی و شــکوفایی هستند، علوم دریایی 
به طور عام به واسطه تخصصی و کاربردی بودن آن برای کشور همواره حوزه ای پر 
اهمیت در بین رشته های علمی بوده است. در بررسی حاضر کوشش شده است 
تا آنچه که اعضای هیأت علمی دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار  از سال 
1380 تا 1390 به صورت مکتوب)مقاله، کتاب، طرح( ارائه نموده اند، از نقطه نظر 
کمی مورد بررسی و مقایسه قرار گیرد، تا نشان دهد که در این بازه زمانی، تولید 

علم در این دانشگاه چگونه روندی داشته است؟

 روند رشد تولیدات علمی دانشگاه دریانوری در طی سال های 1390-1380 
در سطوح ملی و بین 

در طول 1380 تا 1390، توســط اعضای هیأت علمی دانشگاه چابهار 74 کتاب 
تألیف و 28 کتاب ترجمه شده است. از سال 1385 به بعد رشد انتشار کتاب سرعت 
بیشــتری به خود گرفته و بیشتر کتاب ها در چهار ســال آخر منتشر شده است 

به طوریکه در طول این چهار سال 59/6 % کل کتابها تولید شده است.

در جدول زیر تعداد کتاب های تالیف و ترجمه شده به تفکیک سال در بازه زمانی 
1380 تا 1390 مشخص شده است.

جدول1. تعداد کتابهای تألیفی و ترجمه ای به تفکیک سال انتشار

کتاب

سال

کلکتاب ترجمه ایکتاب تالیفی

درصدتعداددرصدتعداددرصدتعداد
138022,70021,9
138145,40043,9
138256,70054,9
138356,727,176,8
138468,113,576,8
138545,427,165,8
138668,1414,2109,8
1387810,8517,81312,7
1388912,8414,81312,7
13891317,5414,21716,6
13901216,2621,41817,6

7410028100102100مجموع

نرخ رشد محاسبه شده با استفاده از میانگین هندســی برای کتاب ها نشان داد 
که رشــد کتاب تالیفی بیشتر از کتاب ترجمه ای بود اســت. با توجه به نرخ های 
رشد بدست آمده وهمان طور که نمودارهای روند نشان می دهد می توان انتظار 
داشت که در سال 1394 تعداد کتاب های تالیف شده از 20 کتاب در سال و تعداد 

کتاب های ترجمه شده از 8 کتاب در سال عبور کند.
جدول2. نسبت نرخ رشد کتابهای تألیفی و ترجمه ای
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کنفرانس

سال

کلخارجیداخلی

درصدتعداددرصدتعداددرصدتعداد

138052,51162

138152,53382,6

13828466144,7

138314766206,7

138418999279

138512677196,7

1386201010103010

138725121212,13712,4

138831151313,14414,8

138935171515,15016,8

139026131616,14214,1

19910098100297100مجموع

نرخ رشد محاسبه شــده با استفاده از میانگین هندســی برای مقاالت نشان داد 
که رشد مقاالت ارئه شــده در کنفرانس های خارجی بیشــتر از مقاالت فارسی 
و ترجمه ای بوده اســت. با توجه با نرخ های رشد بدســت آمده و همان طور که 
نمودارهای روند نشان می دهد می توان پیش بینی کرد که در سال 1394 تعداد 
مقاالت داخلی از 50 مقاله در ســال و تعداد مقاالت خارجی از 20 مقاله در سال 

عبور خواهد کرد.

جدول7. نرخ رشد مقاالت داخلی و خارجی ارائه شده در همایش های 
داخلی و خارجی

مجموعخارجیداخلی

21,4 درصد31,9 درصد17,9 درصدنرخ رشد
اعضای هیأت علمی دانشگاه چابهار در طول سال های 1380 تا 1390، تعداد 82 
طرح پژوهشــی را اجرا نموده اند.در جدول زیر تعداد طرح پژوهشی اجرا شده به 

تفکیک سال در بازه زمانی 1380 تا 1390 مشخص شده است

جدول8. تعداد طرح پژوهشی اجرا شده به تفکیک سال در بازه زمانی 
1380 تا 1390

طرح
   طرحدرصدتعدادسال

درصدتعدادسال

138033,6138689,7

138133,613871113,4

138244,813881214,6

138344,813891315,8

138467,313901012,1

82100مجموع138589,7

کلکتاب ترجمه  ایکتاب تالیفی

24,5 درصد16,9 درصد19,6 درصدنرخ رشد

اعضای هیأت علمی دانشگاه چابهار در طول سال های 1380 تا 1390، تعداد 219 
مقاله در مجالت فارسی و 129 مقاله در مجالت انگلیسی منتشر و همچنین 48 
مقاله را ترجمه نموده اند. از دیگر نکات قابل توجه یافته های این پرسش می توان 
به این موضوع اشاره کرد که در سال های اخیر رشد ترجمه مقاله توسط اعضا هیأت 
علمی دانشگاه علوم دریای چابهار بسیار چشمگیر بوده و بیشترین نرخ رشد ساالنه 
را به خود اختصاص داده است. در جدول زیر تعداد مقاالت تألیف و ترجمه شده به 

تفکیک سال در بازه زمانی 1380 تا 1390 مشخص شده است.

جدول3. درصد مقاالت فارسی،انگلیسی ومقاالت ترجمه شده به تفکیک سال

مقاله

سال

مقاالت 
فارسی

مقاالت 
انگلیسی

مقاالت 
ترجمه شده

مجموع 
مقاالت

تعداد

درصد

تعداد

درصد

تعداد

درصد

تعداد

درصد

138052,20024,171,7

138194,1000092,3

1382125,421,512153,8

1383146,321,500163,5

1384188,2107,748,3328,2

1385167,32015,5514110,5

1386209,11713,148,34110,5

13872310,52116,2816,65213,3

13882812,71813,9612,55212,8

13893917,81410,8714,56015,4

13903515,92519,31122,97118,2

21910012910048100396100مجموع
نرخ رشد محاسبه شده با استفاده از میانگین هندسی برای مقاالت نشان داد که 
رشد مقاالت انگلیسی در کل بازه زمانی مورد نظر بسیار بیشتر از مقاالت فارسی 

و ترجمه ای بوده است.

جدول4.نرخ رشد مقاالت فارسی،انگلیسی ومقاالت ترجمه ای

مقاالت 
فارسی

مقاالت 
انگلیسی

مقاالت 
ترجمه شده

مجموع 
مقاالت

26 درصد18,3 درصد37,1 درصد21,4 درصدنرخ رشد
اعضای هیأت علمی دانشگاه چابهار در طول سال های 1380 تا 1390، تعداد 199 
مقاله در همایش های داخلی و 98 مقاله در همایش های خارجی ارائه نموده اند. 
همان طور که جدول زیر نشان می دهد سال های 1387 تا 1390، بیشترین سهم 
را در مقاالت همایشی دانشگاه را داشته اند. در جدول زیر تعداد مقاالت ارائه شده 
در همایش های داخلی و خارجی به تفکیک ســال در بازه زمانی 1380 تا 1390 

مشخص شده است.
جدول5. مقاالت ارائه شده در همایش های داخلی و خارجی به تفکیک سال در بازه 

زمانی 1380 تا 1390
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نرخ رشد ساالنه محاسبه شده با استفاده از میانگین هندسی برای طرح پژوهشی 
اجرا شده 12/7% بوده است. که کمترین میزان رشد را در میان انواع تولیدات علمی 

دانشگاه علوم دریایی چابهار را داشته است.

جدول8. نرخ رشد طرح های پژوهشی 

طرح های پژوهشی

12,7 درصدنرخ رشد
ــا 1390، اعضــای هیــأت علمــی دانشــگاه چابهــار 877  در طــول 1380 ت
ســند علمــی یــا بــرون داد علمــی در قالــب 102 کتــاب، 396 مقالــه، 297 
ــال های  ــد. در س ــد نموده ان ــی تولی ــرح پژوهش ــی و 82 ط ــه همایش مقال
1390 و 1391 بیشــترین تولیــد علمــی دانشــگاه چابهــار صــورت گرفتــه 
ــوم  ــگاه عل ــی دانش ــدات علم ــوم تولی ــک س ــدوداً ی ــه ح ــت به طوریک اس
دریایــی چابهــار در طــی ایــن دو ســال صــورت گرفتــه اســت. در جــدول 
زیــر تعــداد تولیــدات علمــی دانشــگاه علــوم دریایــی چابهــار بــه تفکیــک 

ــا 1390 مشــخص شــده اســت. ــی 1380 ت ــازه زمان ســال در ب

جدول9. تعداد تولیدات علمی دانشگاه علوم دریایی چابهار به تفکیک سال 
در بازه زمانی 1380 تا 1390

ک.ت.ع
ک.ت.عدرصدتعدادسال

درصدتعدادسال

138018213868910,1

1381242,7138711312,9

1382384,3138812113,6

1383475,1138914016

1384728,2139014116,1

877100مجموع1385748,5
نرخ رشد محاسبه شده با استفاده از میانگین هندسی برای انواع تولیدات علمی 
نشان داد که مقاالت مجالت با نرخ رشد ساالنه 26% سریع ترین رشد را در بین همه 
انواع تولیدات علمی را به خود اختصاص داده اســت. پس از آن کتاب با نرخ رشد 
ساالنه 24/5% بیشترین رشد را داشته است و مقاالت همایش ها و طرح پژوهشی به 
ترتیب با نرخ رشد ساالنه 21/4% و 12/7% رشد داشته اند. و در نهایت کل تولیدات 
علمی دانشگاه علوم دریایی چابهار ساالنه به طور میانگین در بازه زمانی مورد نظر 

22/4%  افزایش داشته است. 

جدول10. نرخ رشد سالیانه تولیدات علمی دانشگاه

مقاالت کتاب
مجالت

مقاالت 
همایشی

طرح های 
پژوهشی

کل تو 
لیدات علمی

نرخ رشد 
24,52621,412,722,4سالیانه

وضعیت تولیدات علمی در دانشکده های مختلف 
دانشگاه چابهار سه دانشــکده و مجموعاً 100 نفر عضو هیأت علمی دارد. از این 
میان 70 نفر از اعضای هیأت علمی داری درجه علمی مربی هستند که بسیاری از 

آنها دانشجوی دوره دکتری نیز می باشند

جدول11. وضعیت تولیدات علمی دانشکده ها به نسبت مرتبه علمی

درصد مجموعاستاددانشیاراستادیارمربیدانشکده ها
از کل

علوم 
36 24120036دریایی

درصد

مهندسی 
35 2860135دریا

درصد

مدیریت 
و علوم 
انسانی

1892029 29
درصد

100 702721100جمع
درصد

جدول12. تعداد کل تولیدات علمی دانشگاه به تفکیک

شکده
دان

طرحمقاله همایش هامقاله مجالتکتاب
کل 

تولیدات 
علمی

ترجمه شده

تألیفی

مجموع

فارسی

انگلیسی

ترجمه

مجموع

داخلی

خارجی

مجموع

تعداد

تعداد

درصد

سانی
ت و علوم ان

مدیری

13353811138715679351143934739,5

علوم دریایی

9263554133810579281072327030,7

مهندسی دریا

62329547831354135762026029,6

شگاه
2874102219129483961999829782877100دان

جدول13. نسبت کل اعضای هیأت علمی وتولیدات علمی به دانشکده ها

نسبتتولیدات علمیاعضای هیأت علمیدانشکده

مدیریت و علوم 
3639,51,09 درصدانسانی

2929,61,02 درصدمهندسی دریا

3530,70,87 درصدعلوم دریایی

- تولیدات علمی اعضای هیأت علمی دانشگاه دریانوردی 
به لحاظ نسبت کتاب چاپ شده به تعداد اعضای هیأت علمی گروه زبان با نسبت 
3,67 کتاب برای هر عضو هیأت علمی در جایگاه نخست قرار دارد. به لحاظ نسبت 
مقاله به تعداد اعضا گروه شیمی دریا با 12 مقاله برای هر عضو در بهترین عملکرد 
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را داشــته است. به لحاظ نسبت مقاله همایشــی به تعداد اعضا گروه مدیریت بازرگانی با 8,5 مقاله برای هر عضو در بهترین عملکرد را داشته است. و در مجموع به لحاظ 
نسبت تعداد سند تولید شده برای هر عضو گروه های مدیریت بازرگانی، شیمی دریا و مهندسی مکانیک به ترتیب با 22/57%، 19/6% و 16/83% سند برای هر عضو گروه 

بهترین عمکرد را دارا بوده اند. 
جدول14. نسبت تعداد بین سند به تعداد هیأت علمی

گروه ها

تعداد اعضای 
تولیدات علمیهیأت علمی

کل تولیدات علمیطرح پژوهشیمقاله همایشیمقاله مجلهکتاب

نسبت*تعدادنسبت*تعدادنسبت*تعدادنسبت*تعدادنسبت*تعداد

نی
سا

م ان
علو

 و 
ت

یری
مد

ده 
شک

دان

933,003,6741,004,5627,003,0015,001,67116,0012,89زبان انگلیسی

61,000,1730,005,0027,004,504,000,6762,0010,33اقتصاد

71,000,147,001,004,000,573,000,4315,002,14معارف اسالمی

73,000,4378,0011,1460,008,5717,002,43158,0022,57مدیریت بازرگانی

2938,001,31156,005,38114,003,9339,001,34347,0011,97کل دانشکده

یی
ریا

م د
علو

ده 
شک

دان

80,000,005,000,6338,004,757,000,8850,006,25شیالت

710,001,435,000,7120,002,862,000,2937,005,29زیست شناسی دریا

510,002,0060,0012,0022,004,406,001,2098,0019,60شیمی دریا

1615,000,9435,002,1927,001,698,000,5085,005,31علوم پایه

3635,000,97105,002,92107,002,9723,000,64270,007,50کل دانشکده

ریا
ی د

دس
مهن

ده 
شک

دان
85,000,6321,002,6317,002,132,000,2545,005,63دریانوردی

مهندسی کشتی 
46,001,5024,006,0010,002,504,001,0044,0011,00سازی

مهندسی مخابرات 
63,000,5012,002,005,000,832,000,3322,003,67و الکترونیک

مهندسی معماری 
44,001,005,001,252,000,502,000,5013,003,25کشتی

75,000,7118,002,5711,001,571,000,1435,005,00مهندسی عمران

66,001,0055,009,1731,005,179,001,50101,0016,83مهندسی مکانیک

3529,001,20135,003,8676,002,1720,000,57260,007,43کل دانشکده

1001021,02396,003,96297,002,9782,000,82877,008,77دانشگاه

58  سال بیست و نهم  شماره 217   بهمن 1393



- آثار و مدارک تولید شده 
تمامي برون دادهای علمی دانشــگاه علوم دریایی چابهار به دو زبان فارســی و 
انگلیسی تولید شده است. از 74 کتاب منتشر شده 24 کتاب به زبان انگلیسی و 
50 کتاب به زبان فارسی منتشر شده است.. جدول ونمودار زیر اطالعات تفصیلی 

در رابطه با زبان برون داد های علمی دانشگاه چابهار را نشان می دهد. 

 جدول15. نوع زبانی تولیدات علمی دانشگاه

برون داد های علمی
فارسیانگلیسی

درصدتعداددرصدتعداد

2432,45067,6کتاب

1293721963مقاله مجالت

9832,919967,1مقاله همایش

25134,946865,1مجموع

- رابطه میان جنسیت افراد و تولیدات علمي 
با توجه به این که از 98 عضو هیأت علمی دانشــگاه چابهــار فقط چهار نفر زن 
می باشد و مابقی همگی مرد می باشند. امکان آزمون آماری برای سنجش رابطه 
بین جنسیت اعضای هیأت علمی و میزان تولیدات علمی در دانشگاه چابهار وجود 

ندارد. به همین علت جواب گویی به این پرسش امکان پذیر نیست.

رابطه بین مرتبه علمی افراد و تولیدات علمي
ــی و  ــه علم ــن رتب ــی داری 05/. بی ــطح معن ــان داد در س ــج نش نتای
ــتگی  ــراد، همبس ــی اف ــاالت همایش ــداد مق ــالت، تع ــاالت مج ــداد مق تع
معنــی دار مثبتــی وجــود دارد. امــا بیــن تولیــدات علمــی وتعــداد کتاب هــا 
ــدارد.  ــود ن ــی داری وج ــه معن ــراد رابط ــی اف ــای پژوهش ــداد طرح ه و تع

جدول16. توزیع فراوانی تولیدات علمی

تعداد افرادانحراف معیارمیانگینتولیدات علمی

1,30,5100رتبه علمی

1,61,8100تعداد طرح های پژوهشی

2,65,4100تعداد مقاالت همایشی

8,311,5100تعداد مقاله مجالت

1,52,5100تعداد کتاب

17,116,3100مجموع تولیدات علمی

- رابطه بین سن افراد و تولیدات علمي
در مجموع بین مجموع تولیدات علمی و سن افراد با ضریب اسپیرمن 418/. نیز 
همبستگی معنی دار مثبتی وجود دارد که نشان از رابطه مثبت تولیدات علمی و 
سن افراد دارد. در جدول های زیر آمار توصیفی واستنباطی مربوط به آزمون مورد 

نظر آورده شده است.

جدول17. توزیع فراوانی تولیدات علمی به سن

انحراف میانگینتولیدات علمی
تعداد افرادمعیار

38,18,8100سن

1,61,8100تعداد طرح های پژوهشی

2,65,4100تعداد مقاالت همایشی

8,311,5100تعداد مقاله مجالت

1,52,5100تعداد کتاب

17,116,3100مجموع تولیدات علمی

جدول18. توزیع فراوانی سن به مدارک

مقاله کتاب
مجالت

مقاالت 
همایشی

مجموع 
تولیدات 

علمی

طرح های 
پژوهشی

0,2380,3730,3180,4180,184سن

معیار 
)Sig(0,0270,0000,0030,0000,087تصمیم

نتیجه گیری:

نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد که رشد تولیدات علمی دانشگاه دریانوردی 
و علوم دریایی چابهار در طي سال هاي 80-90 رشد بسیار خوبی داشته است. و 
بیشترین تعداد در سال 1390 با 141 سند )16/1%( بود. نرخ رشد محاسبه شده با 
استفاده از میانگین هندسی برای انواع تولیدات علمی نشان داد که مقاالت مجالت 
با نرخ رشد ساالنه 26% سریع ترین رشد را در بین همه انواع تولیدات علمی را به 
خود اختصاص داده اســت. پس از آن کتاب با نرخ رشد ساالنه 24/5% بیشترین 
رشد را داشته اســت و مقاالت همایش ها و طرح پژوهشی به ترتیب با نرخ رشد 
ساالنه 21/4% و 12/7% رشد داشــته اند. و در نهایت کل تولیدات علمی دانشگاه 
علوم دریایی چابهار ساالنه به طور میانگین در بازه زمانی مورد نظر 22/4%  افزایش 
داشته است. با توجه با نرخ های رشد بدست آمده و همان طور که نمودارهای روند 
نشــان می دهد می توان پیش بینی کرد که در صورت ادامه همین روند در سال 
1394 تعداد تولیدات علمی دانشگاه علوم دریای چابهار از 250 سند در سال عبور 

کرده و در سال 1395 به بیش از 300 سند در سال خواهد رسید.
در طول 1380 تا 1390، اعضای هیأت علمی دانشگاه چابهار 877 سند علمی یا 
برون داد علمی در قالب 102 کتاب، 396 مقاله، 297 مقاله همایشی و 82 طرح 
پژوهشی تولید نموده اند. تا قبل از سال 1384 تولیدات علمی دانشگاه علوم دریای 
چابهار 127سند بوده است که تقریباً 14% کل تولیدات علمی دانشگاه می باشد. 
ولی از سال 1385 میزان تولیدات علمی دانشگاه چابهار جهش بسیار خوبی داشته 
اســت. یعنی از زمانی که در تیر ماه سال 1384 از مرکز آموزش عالی به دانشگاه 
ارتقاء یافت و رشته های جدید مهندسی کشــتی سازی، مهندسی الکترونیک و 
مخابرات دریایی و مهندســی شیالت نیز به رشــته های قبلی اضافه گردید. در 
سال های 1390 و 1391 بیشترین تولید علمی دانشــگاه چابهار صورت گرفته 
است به طوریکه حدوداً یک سوم تولیدات علمی دانشگاه علوم دریایی چابهار در 

طی این دو سال صورت گرفته است. 
مطمئناً یکــی از راه های افزایش بــرون داد های علمی می توانــد افزایش تعداد 
پژوهشگر باشد دانشگاه دریانوردی و علوم دریای چابهار نیز می تواند به دو طریق 
به این مهم دست یابد نخســت جذب اعضای هیأت علمی جدید ودومی افزایش 
تعداد دانشجویان تحصیالت تکمیلی باشــد. اما باید این را هم در نظر داشت که 
تقریباً 70 درصد اعضای هیات علمی دانشــگاه دریانوردی و علوم دریایی دارای 
مدرک کارشناسی ارشد می باشند. که اغلب آنها در تولید علم کم فعالیت هستند 
دانشگاه می تواند با تشویق آنها را نیز به چرخه تولید علم وارد نمود و به این صورت 

تولید علمی دانشگاه را افزایش دهد.

منابع و ماخذ در دفتر ماهنامه موجود است.
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 بخش اول

تاریخچه و معرفی صنعت بازیافت کشتی و بازار جهانی 
و داخلی 

مقدمه: 

ـــه تأمیـــن عوامـــل مؤثـــري  ـــدازي ســـاختار هـــر صنعـــت، ب بنیـــان و راه ان
ـــده  ـــاد ش ـــت ی ـــا صنع ـــا ی ـــدن آنه ـــم ش ـــدون فراه ـــه ب ـــتگي دارد ک بس
پـــا نخواهـــد گرفـــت و یـــا در صـــورت ایجـــاد، مخـــل چرخـــه ي طبیعـــي 
ـــا  ـــتقیم ب ـــاط مس ـــه ارتب ـــل ک ـــن عوام ـــي از ای ـــد. یک ـــد ش کار خواه
ـــاخت هاي  ـــات و زیرس ـــن الزام ـــت دارد، تأمی ـــان و طبیع ـــالمت انس س
ـــراي آن  ـــن اج ـــر حس ـــارت ب ـــن، نظ ـــت و همچنی ـــت محیطي اس زیس

ـــات. ـــه خدم ـــد و ارائ ـــه ي تولی در پروس

آن گونـــه کـــه دیـــده مي شـــود، بـــراي هـــر محصـــول صنعتـــي کـــه 
در چرخـــه ارائـــه خدمـــات قـــرار مي گیـــرد، عمـــر مفیـــدي معیـــن 
ــر ممکـــن اســـت  ــه در ظاهـ ــذر از آن، گرچـ ــه گـ شـــده اســـت کـ
رضایـــت مالـــک خـــود را بـــه همـــراه داشـــته باشـــد امـــا در واقـــع، 

ـــراف وارد  ـــط اط ـــه محی ـــا ب ـــه تنه ـــي را ن ـــارت هنگفت ـــه کار، خس ادام
مـــي آورد بلکـــه ســـالمت کاربـــران خـــود را نیـــز تهدیـــد مي کنـــد. 

از ایـــن رو، این گونـــه محصـــوالت الزامـــاً بایـــد از زنجیـــره کاري 
حـــذف و در ردیـــف بازیافـــت قـــرار گیرنـــد. کشـــتي نیـــز، از ایـــن 
دســـت محصـــوالت اســـت. امـــروزه نقـــاط متعـــددي در دنیـــا بـــه 
منظـــور اوراق ســـازي شـــناورها و بازیافـــت مـــواد و قطعـــات قابـــل 
اســـتفاده ي مجـــدد، ایجـــاد شـــده اند. گفتنـــي اســـت گرچـــه ایـــن 
صنعـــت آلودگي هـــاي زیســـت محیطي قابـــل توجهـــي را بـــه 
ـــررات  ـــن و مق ـــه کار بســـتن قوانی ـــا ب ـــوان ب ـــاید بت ـــا ش ـــراه دارد، ام هم
ــات  ــزات ایمـــن، عملیـ ــزار و تجهیـ ــه ابـ زیســـت محیطي الزم و تهیـ
ـــر  ـــتغال زایي، ب ـــن اش ـــا ضم ـــود ت ـــل نم ـــي تبدی ـــه فرصت ـــت را ب بازیاف

اقتصـــاد منطقـــه تاثیـــر مؤثـــر و مفیـــد داشـــته باشـــد.

بازار پیش رو براي بازیافت کشتي ها

بـــدون تردیـــد ناوگان هـــاي کشـــتیراني بازرگانـــي نقـــش قاطعـــي را 
ـــادالت  ـــد مب ـــد رش ـــه رون ـــد. اگرچ ـــده دارن ـــي به عه ـــاد جهان در اقتص

امكان سنجی صنعت بازيافت كشتی
  رسول زرین كاله  
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جهانـــي همـــواره در ایـــن پیشـــرفت تاثیـــر مهمـــي داشـــته، ولـــي 
ــت.  ــوده اسـ ــک نمـ ــان آن را کمـ ــز همچنـ ــتیراني نیـ ــاي کشـ دنیـ
توســـعه قابـــل توجـــه نـــاوگان حمـــل و نقـــل دریایـــي جهانـــي در 

طـــول نیمـــه دوم قـــرن گذشـــته گویـــاي ایـــن مهـــم اســـت.

کشـــتیها علي رغـــم عمـــر طوالنـــی ولـــی محدودشـــان، در پایـــان 
کارایـــی بایـــد اوراق شـــوند. کشـــتی هاي اقیانوس پیمـــا معمـــوالً 20 
ـــوب 30   ـــده از چ ـــاخته ش ـــرگالس و س ـــناورهاي فایب ـــال، ش ـــا 30 س ت
ـــر  ـــی تعمی ـــه خوب ـــر ب ـــوالدي اگ ـــی ف ـــاي تفریح ـــال و قایقه ـــا 40 س ت
ـــی از  ـــد.  برخ ـــر می کنن ـــال عم ـــش از 100 س ـــوند، بی ـــداري ش و نگه
ـــف  ـــوادث مختل ـــر ح ـــن اوراق، در اث ـــه س ـــیدن ب ـــل از رس ـــتیها، قب کش
از جملـــه برخـــورد بـــا صخـــره، آتـــش گرفتگـــی و طوفـــان غـــرق 
ـــی  ـــها باق ـــا و اقیانوس ـــتر دریاه ـــه در بس ـــورت الش ـــه ص ـــوند و ب می ش
می ماننـــد. طبـــق اعـــالم ســـازمان ملـــل، بیـــش از ســـه میلیـــون 

ـــد. ـــود دارن ـــها وج ـــتر اقیانوس ـــتی در بس ـــه کش الش

طبـــق تخمین هایـــی کـــه کارشناســـان در زمینـــه میانگیـــن 
عمـــر کشـــتیهاي اقیانوس پیمـــا انجـــام داده انـــد، بـــدون احتســـاب 
کشـــتی هاي جنگـــی، ماهیگیـــري و خدماتـــی، ســـاالنه حـــدود 700 
ـــده  ـــکیل دهن ـــزاء تش ـــتر اج ـــود و بیش ـــان اوراق می ش ـــتی در جه کش
آن هـــا کـــه شـــامل فلـــزات اســـت، بازیافـــت می شـــوند، از طرفـــی 
ــه  ــاز بـ ــه نیـ ــد کـ ــواد خطرناکنـ ــو از مـ ــی مملـ ــتی هاي اوراقـ کشـ

جداســـازي دارنـــد.

از حـــدود 45000 کشـــتي اقیانوس پیمـــا در جهـــان ســـاالنه حـــدود 
700 کشـــتي )1,55%( از گردونـــه خدمـــت خـــارج مي شـــوند و در 

پایـــان  عمـــر بـــه فـــروش می رســـند. 

بازار پیش رو براي بازیافت کشتي ها در ایران

مجـــاورت بـــا دریاي خـــزر، عمـــان و خلیج فـــارس و دسترســـی 
ــراي  ــت را بـ ــتیرانی و فعالیـ ــکان کشـ ــی، امـ ــاي اقیانوسـ ــه آب هـ بـ
ــه  ــر بـ ــم آورده و منجـ ــران فراهـ ــی ایـ ــی و اقیانوسـ ــاوگان دریایـ نـ
ظهـــور فرصت هـــاي اســـتثنایی در کشـــور گردیـــده اســـت.  صنعـــت 
اوراق کشـــتی، یکـــی از ایـــن فرصت هاســـت کـــه ابهامـــات زیـــادي 
ـــت در  ـــن صنع ـــر، ای ـــال اخی ـــد س ـــی چن ـــود دارد.  ط ـــون آن وج پیرام
ـــت.  ـــه اس ـــرار گرفت ـــی ق ـــورد بررس ـــور م ـــی کش ـــل دریای ـــر محاف اکث
ـــی  ـــده. آلودگ ـــت نیام ـــه دس ـــنی ب ـــج روش ـــود، نتای ـــن وج ـــا ای ـــا ب ام
ـــن  ـــازي ای ـــد پیاده س ـــر ض ـــان ب ـــی مخالف ـــل اصل ـــت محیطی، دلی زیس
ـــن  ـــب ای ـــورهاي صاح ـــت کش ـــی وضعی ـــا بررس ـــد، ام ـــت می باش صنع
ـــورهایی  ـــت در کش ـــن صنع ـــراي ای ـــه  اج ـــد ک ـــان می ده ـــت نش صنع
ماننـــد چیـــن و ترکیـــه، طبـــق قوانیـــن و مقـــررات بین المللـــی نـــه 
ـــه  ـــت، بلک ـــده اس ـــت محیطی نش ـــاي زیس ـــه آلودگی ه ـــر ب ـــا منج تنه

ـــت. ـــته اس ـــال داش ـــه دنب ـــز ب ـــی را نی ـــادي فراوان ـــود اقتص س

ـــیس  ـــا تأس ـــتی، ب ـــت اوراق کش ـــده صنع ـــاي عم ـــه مزای ـــه ب ـــا توج ب
ـــاوگان  ـــت اوراق ن ـــل از ظرفی ـــوان حداق ـــور می ت ـــت در کش ـــن صنع ای
داخلـــی اســـتفاده کـــرد و مهم تـــر این کـــه مانـــع خـــروج ارز شـــد. 
بـــه گـــزارش آنکتـــاد )2010( تنـــاژ کشـــتی هاي کنوانســـیونی 
جمهـــوري اســـالمی ایـــران )بـــاالي 1000 تـــن(، از نظـــر ظرفیـــت 
ــت، روز  ــن ظرفیـ ــت و ایـ ــان اسـ ــم جهـ ــري، در رده نوزدهـ بارگیـ
ــاال و  ــاز داراي تکنولـــوژي بـ ــور کشـــتی هاي نوسـ ــا ظهـ ــه روز، بـ بـ
فشـــارهاي ناشـــی از بحـــران اقتصـــادي در حـــال افزایـــش اســـت. 
ـــده در  ـــارج ش ـــتهلک و از رده خ ـــناورهاي مس ـــداد ش ـــش تع ـــا افزای ب
کشـــور و همچنیـــن افزایـــش ســـن آن هـــا و هزینه هـــاي ســـنگین 
از جملـــه بیمـــه، تعمیـــر و نگهـــداري، ســـوخت و عـــدم تطابـــق بـــا 
ـــش  ـــا افزای ـــت آن ه ـــه فعالی ـــک ادام ـــوردي، ریس ـــی دریان ـــول ایمن اص
ــه  ــل توجیـ ــا را غیرقابـ ــت آن هـ ــود فعالیـ ــن خـ ــه ایـ ــد کـ می یابـ

ـــداد کل  ـــران )2010(، تع ـــوردي ای ـــادر و دریان ـــازمان بن ـــد. س می نمای
ـــه  ـــرد ک ـــالم ک ـــد اع ـــران را 27086 فرون ـــت شـــده در ای ـــناورهاي ثب ش
ـــده  ـــت در آین ـــن صنع ـــراي ای ـــی مناســـبی ب ـــازار داخل ـــده ب نشـــان دهن
ـــده  ـــد ســـال آین ـــداد شـــناور طـــی چن ـــن تع ـــر صـــورت، ای اســـت. در ه
ـــود  ـــا وج ـــراي اوراق آن ه ـــي ب ـــر برنامه ای ـــد و اگ ـــد ش ـــوده خواهن فرس
ـــه اوراق  ـــا مخفیان ـــدادي از آن ه ـــاد، تع ـــال زی ـــه احتم ـــد، ب ـــته باش نداش
ـــت محیطی  ـــکالت زیس ـــه مش ـــر ب ـــر منج ـــن ام ـــه ای ـــد ک ـــد ش خواهن

ـــد. ـــد ش خواه

صنعت بازیافت کشتي

علي رغـــم ســـابقه طوالنـــي کشـــتیرانی، صنعـــت اوراق یـــا بازیافـــت 
ـــداده  ـــاص ن ـــود اختص ـــه خ ـــژه اي را ب ـــگاه وی ـــت جای ـــتي هیچ وق کش
اســـت. در ابتـــدا ایـــن صنعـــت از اروپـــا بـــه خاورمیانـــه، بخصـــوص 
ـــرو  ـــي پیش ـــورهاي فعل ـــه کش ـــا ب ـــپس از آنج ـــد، س ـــرده ش ـــوان ب تای
ایـــن صنعـــت یعنـــي هنـــد، بنـــگالدش، پاکســـتان و چیـــن نفـــوذ 
پیـــدا کـــرد. ایـــن چهـــار کشـــور عمدتـــاً 85 درصـــد اوراق کشـــتي 
ــود  ــه خـ ــده بـ ــازي شـ ــتي هاي سبک سـ ــورت کشـ ــان را به صـ جهـ
ـــه آن  ـــدی ب ـــای بع ـــل در بخش ه ـــه تفصی ـــه ب ـــد. ک ـــاص داده ان اختص

ـــت.  ـــده اس ـــاره ش اش

ـــم  ـــتي ک ـــت کش ـــورها در بازیاف ـــن کش ـــل ای ـــادي در تمای ـــول بنی اص
ـــاز،  ـــل نی ـــه دلی ـــا ب ـــي آنه ـــد. تمام ـــم مي باش ـــه ه ـــبیه ب ـــش ش و بی
بـــه دنبـــال ایجـــاد زمینـــه اشـــتغال در ســـطح گســـترده و بـــدون 
نیـــاز بـــه ســـرمایه گذاري ســـنگین بوده انـــد. آنهـــا توانســـتند 
ــا را  ــتي ها، آنهـ ــوالد کشـ ــدد فـ ــورد مجـ ــت و نـ ــق بازیافـ از طریـ
ــا  ــب آنهـ ــد. اغلـ ــرار دهنـ ــتفاده قـ ــورد اسـ ــازي مـ در ساختمان سـ
ــازار  به واســـطه جمـــع آوري ماشـــین آالت و تجهیـــزات کشـــتي ها بـ

ــد. ــاد نموده انـ ــوازم را ایجـ ــواع لـ ــبتاً کامـــل از انـ نسـ

الیتـــه وضعیـــت در کشـــور چیـــن بـــا کمـــي تفـــاوت بـــه گونـــه اي 
ـــطح  ـــي س ـــدف معرف ـــا ه ـــن ب ـــه چی ـــرا ک ـــردد، چ ـــال مي گ ـــر دنب دیگ
ـــت  ـــرداري از بازیاف ـــاي بهره ب ـــت اوراق، روش ه ـــن آوري صنع ـــر ف باالت
کشـــتي ها را بـــا شـــدت و اهمیـــت بیشـــتري پیگیـــري مي نماینـــد.

مشـــکالت عمـــده در کشـــورهاي پیشـــرو در بازیافـــت کشـــتي روي 
ســـه موضـــوع  محیط زیســـت، ســـالمت شـــغلي و ایمنـــي محیـــط 

کار متمرکـــز مي شـــود.

ـــده  ـــي در قاع ـــد، ول ـــي برخوردارن ـــت باالی ـــوق از اهمی ـــوارد ف ـــه م اگرچ
کلـــي حـــل آنهـــا بـــا صـــرف هزینـــه نســـبتاً کمـــي میســـر اســـت. 
ـــه حاشـــیه اي  ـــه اي اســـت ک ـــت، بگون ـــن صنع ـــت ای ـــل رقاب ـــت قاب طبیع
مطمئـــن را بـــراي اوراق ســـازان کشـــتي ها ایجـــاد مي کنـــد تـــا در 
ــرمایه گذاري  ــزات سـ ــوزش و تجهیـ ــاز، آمـ ــورد نیـ ــتم هاي مـ سیسـ
نماینـــد. بنابرایـــن ســـرمایه گذاري هاي کوچـــک بـــراي کمـــک بـــه 
ـــد  ـــاز خواه ـــورد نی ـــورها م ـــن کش ـــراي ای ـــده ب ـــاي عم ـــع گلوگاه ه رف
بـــود. از طـــرف دیگـــر صنعـــت بازیافـــت در چنـــد کشـــور متمرکـــز 
ـــه  ـــن زمین ـــا در ای ـــت پیشـــرفت اقتصـــادي آنه ـــه ســـطح و حال شـــده ک
بـــا نیازهـــاي آنهـــا کامـــاًل متناســـب اســـت. پـــس مســـائلي را کـــه 
ـــرف  ـــازماندهي و ص ـــا س ـــود ب ـــه مي ش ـــا آن مواج ـــت ب ـــت بازیاف صنع

ـــود. ـــد ب ـــل خواه ـــل ح ـــي قاب ـــه کم هزین

ــن  ــد، در ایـ ــر مي آیـ ــوق به نظـ ــوارد فـ ــه مـ ــه بـ ــال باتوجـ بهرحـ
ـــده  ـــف ش ـــاي تعری ـــا معیاره ـــي ب ـــاي بین الملل ـــک راهنم ـــوص ی خص
و معتبـــر جهـــت بازیافـــت کشـــتي ها بـــراي ســـطح بندي و اهمیـــت 
ـــن  ـــن بدی ـــت. ای ـــاز اس ـــورد نی ـــا م ـــتي در دنی ـــاي اوراق کش محوطه ه
معنـــي اســـت کـــه مالـــکان کشـــتي ها بایـــد کشـــتي هاي خـــود را 

ـــازند. ـــاده س ـــدن آم ـــراي اوراق ش ـــروش ب ـــس از ف ـــه پ بالفاصل
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تاریخچه صنعت اوراق کشتی و جذابیت فرصت هاي صنعت 
مربوط

ـــکا )OSHA( اوراق  ـــه اي آمری ـــالمت حرف ـــی وس ـــف اداره ایمن ـــه تعری ـــا ب  بن
ـــازي  ـــه جداس ـــامل هرگون ـــازي، ش ـــا جداس ـــب و ی ـــت از تخری ـــتی عبارتس کش
ســـاختار کشـــتی بـــه منظـــور بازیافـــت کـــه شـــامل جداســـازي قطعـــات 
و لـــوازم، تجهیـــزات و یـــا دیگـــر بخش هـــاي کشـــتی می باشـــد. صنعـــت 
ـــوالد  ـــن و ف ـــراي آه ـــا ب ـــش تقاض ـــطه افزای ـــه 1940 به واس ـــتی از ده اوراق کش
ایجـــاد شـــد از همـــان زمـــان، آثـــار و تبعـــات زیســـت محیطی آن نمایـــان 
ـــع  ـــن صنای ـــزء خطرناک تری ـــت را ج ـــن صنع ـــون ای ـــه اکن ـــوري ک ـــد، به ط ش
ـــی  ـــل بین الملل ـــر محاف ـــث اکث ـــز بح ـــر نی ـــال اخی ـــد س ـــند. در چن می شناس
ـــت  ـــن صنع ـــروي کار در ای ـــالمت نی ـــی و س ـــتی، ایمن ـــا اوراق کش ـــاط ب در ارتب
ـــی  ـــروزه صنعت ـــد و ام ـــول ش ـــه 1980 متح ـــت در ده ـــن صنع ـــت. ای ـــوده اس ب
مهـــم، بـــزرگ و ســـودآور محســـوب می شـــود صنعـــت اوراق کشـــتی ابتـــدا 
ـــگ  ـــی جن ـــیب دیده ط ـــه و آس ـــتیهاي مخروب ـــه اوراق کش ـــاز ب ـــل نی ـــه دلی ب
ـــل  ـــه دلی ـــا ب ـــد، ام ـــاز ش ـــال 1945 آغ ـــکا از س ـــا و آمری ـــی دوم در اروپ جهان
ـــه  ـــتمزدها ب ـــن دس ـــاال رفت ـــت محیطی و ب ـــررات زیس ـــن و مق ـــش قوانی افزای
ـــود  ـــورها س ـــن کش ـــر ای ـــال حاض ـــد و درح ـــل گردی ـــیایی منتق ـــورهاي آس کش
فراوانـــی از ایـــن صنعـــت کســـب می کننـــد و فرصت هـــاي شـــغلی حـــدوداً 
ـــا  ـــراي آن ه ـــتقیم، ب ـــتقیم و  غیرمس ـــور مس ـــه ط ـــري، ب ـــزار نف ـــد ه ـــد ص چن

ـــت. ـــده اس ـــم ش فراه

زمانـــی کـــه کشـــتی ها در آمریـــکا و اروپـــا اوراق می شـــدند، قوانیـــن 
زیســـت محیطی ســـخت گیرانه توســـط ســـازمان هاي ذی ربـــط وضـــع 
ـــی  ـــن در حال ـــود. ای ـــري ش ـــی جلوگی ـــاي احتمال ـــا از آلودگی ه ـــد ت می گردی
ـــورهاي  ـــتی ها در کش ـــم کش ـــد از حج ـــش از 90 درص ـــون بی ـــه اکن ـــت ک اس
در حـــال توســـعه آســـیایی کـــه حداقـــل قوانیـــن محیط زیســـتی و ایمنـــی 
ـــن  ـــش ای ـــل گرای ـــردد. دالی ـــود اوراق می گ ـــت میش ـــا رعای ـــروي کار در آن ه نی
ـــه صنعـــت اوراق کشـــتی عبارتنـــد از هزینـــه کـــم نیـــروي کار، نبـــود  کشـــورها ب
ـــرمایه  ـــه س ـــاز ب ـــدم نی ـــوالد و ع ـــه ف ـــاز ب ـــخت گیرانه، نی ـــررات س ـــن و مق قوانی

ـــاد. زی

ـــادي و  ـــد اقتص ـــاد رش ـــراي ایج ـــوه ب ـــی بالق ـــتی داراي توانای ـــت اوراق کش صنع
ـــع  ـــت از صنای ـــن صنع ـــت ای ـــت محیطی اس ـــرات زیس ـــاد خط ـــی، ایج از طرف
ـــت،  ـــون محیط زیس ـــی همچ ـــا موضوعات ـــه ب ـــی رود ک ـــمار م ـــه ش ـــده ب پیچی
ـــقت  ـــتی، کاري پرمش ـــاط دارد. اوراق کش ـــروي کار ارتب ـــالمت نی ـــی و س ایمن
ــت و  ــت و بهداشـ ــراي محیط زیسـ ــدیدي بـ ــیار شـ ــرات بسـ ــت و خطـ اسـ
ایمنـــی انســـان ها دارد. اوراق کننـــدگان کشـــتی، کارگرانـــی بـــا مهارت هـــا و 
ـــدي  ـــل، متص ـــان جرثقی ـــکار، متصدی ـــه جوش ـــاوت از جمل ـــاي متف آموزش ه
ـــتی  ـــه اوراق کش ـــر چ ـــند. گ ـــره می باش ـــودر و غی ـــده ل ـــر، رانن ـــراک، رفتگ لیفت
را می تـــوان در کارخانه هـــاي کشتی ســـازي انجـــام داد، امـــا اغلـــب ایـــن کار 
ـــتی  ـــت و اوراق کش ـــراي هدای ـــی ب ـــایل کم ـــه  وس ـــک ک ـــای کوچ در مکان ه
ـــه،  ـــور نمون ـــه ط ـــتی، ب ـــز اوراق کش ـــاحت مراک ـــرد مس ـــام می گی ـــد انج دارن
ـــا  ـــی ب ـــهرها و در تالق ـــی ش ـــق صنعت ـــه در مناط ـــت ک ـــع اس 40500 مترمرب
ـــی  ـــات الکتریک ـــوردي و تأسیس ـــه دریان ـــته ب ـــات وابس ـــع و تأسیس ـــر صنای دیگ

ـــتند. هس

اوراق کننـــدگان کشـــتی، علی رغـــم دسترســـی بـــه خـــط آهـــن، فقـــط از 
ـــوالً 2  ـــتی  معم ـــات اوراق کش ـــد. تأسیس ـــتفاده می کنن ـــش اس ـــون بارک کامی
ـــوالً در  ـــتی معم ـــات اوراق کش ـــد. عملی ـــال اوراق می کنن ـــتی را در س ـــا 3 کش ت

مراحلـــی بـــه ایـــن صـــورت انجـــام می گیـــرد: 

 بررسی شناور؛	

 جداسازي سوخت و دیگر مایعات؛ 	

 جداسازي تجهیزات کشتی؛ 	

 جداسازي و از بین بردن آزبست و بی فنیل هاي پلی کلرین؛	

 ایجاد سطوح مناسب براي برش کاري؛ 	

 برش فلزات ؛	

 بازیافت و یا دفع مواد؛	

دالیل انتقال صنعت بازیافت کشتی به آسیا

همان طـــور کـــه پیش تـــر هـــم اشـــاره شـــد صنعـــت بازیافـــت کشـــتي از 
ـــر پاکســـتان و  ـــه جنـــوب آســـیا منتقـــل شـــد و کشـــورهایي نظی ســـال 1980 ب
ـــرور از  ـــه م ـــدند ب ـــت ش ـــن صنع ـــتن ای ـــه داش ـــه  نگ ـــق ب ـــه موف ـــگالدش ک بن
ـــود  ـــل وج ـــه دلی ـــورها ب ـــن کش ـــد، در ای ـــوردار گردیدن ـــادي برخ ـــعه اقتص توس
نیـــروي کار ارزان و زیـــاد  و همچنیـــن نبـــود قوانیـــن و مقـــررات زیســـت محیطي 
ـــان  ـــن می ـــد و در ای ـــدا میکن ـــه پی ـــا ســـرعت بیشـــتري ادام ـــت ب ـــات بازیاف عملی
ـــتفاده  ـــورد اس ـــت م ـــي در صنع ـــاي بازیافت ـــادي از فوالده ـــم زی ـــاالنه حج س
ـــورهاي  ـــاد کش ـــه اقتص ـــایاني ب ـــک ش ـــود کم ـــه خ ـــرد ک ـــرار مي گی ـــدد ق مج
ـــتي  ـــت کش ـــت بازیاف ـــهم صنع ـــر س ـــدول زی ـــود.  در ج ـــد نم ـــده خواه ـــاد ش ی

ـــت. ـــده اس ـــان داده ش ـــتان نش ـــگالدش و پاکس ـــع بن در صنای

جدول شماره 1- سهم صنعت بازیافت كشتي در بنگالدش و پاكستان طي 
سال 2008-2009

آمـــاده نمـــودن کشـــتي ها بـــراي بازیافـــت منـــوط بـــه تغییـــرات بزرگـــي 
ـــد.  ـــي رخ میده ـــل دریای ـــراي حمـــل و نق ـــي ب ـــه در تقاضـــاي جهان مي باشـــد ک
ــه  ــاي کرایـ ــل افزایـــش تقاضـ ــه دلیـ ــا 2008 بـ ــال هاي 2004 تـ ــي سـ طـ
کشـــتي و اســـتفاده از حمـــل و نقـــل دریایـــي، صنعـــت بازیافـــت دچـــار کاهـــش 
ـــده  ـــان داده ش ـــر نش ـــودار زی ـــه در نم ـــور ک ـــي همان ط ـــد. ول ـــازار ش ـــدید ب ش
ـــل  ـــراي حم ـــا ب ـــازار تقاض ـــدد ب ـــش مج ـــا کاه ـــال 2007 ب ـــس از س ـــت پ اس
ـــه اي  ـــل مالحظ ـــد قاب ـــاره از رش ـــتي دوب ـــت کش ـــت بازیاف ـــي صنع ـــل دریای و نق
ـــي  ـــتي ط ـــتفاده از کش ـــاي اس ـــش تقاض ـــه کاه ـــه ب ـــا توج ـــد و ب ـــوردار ش برخ
ســـال هاي اخیـــر پیش بینـــي مي شـــود تقاضـــا بـــراي بازیافـــت همچنـــان 

ـــد. ـــي کن ـــود را ط ـــودي خ ـــد صع رون

نمودار  شماره 1- تقاضا صنعت بازیافت كشتي طي سال هاي 2009-
1999 )بر حسب تناژ ميليون تن (
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جدول شـــماره 2- وضعيت صنعت بازیافت كشـــتي در جهان طي 
سال هاي 1977-2008

صنعت اوراق کشتي در کشورهاي آسیایي

صنعـــت اوراق کشـــتي کار خـــود را از دهـــه 1960 هنگامـــي کـــه 
 Sitakund ـــواحل ـــام”MD Alpine”  در س ـــه ن ـــي ب ـــک کشـــتي یونان ی
ـــت  ـــه ِگل نشس ـــدید ب ـــمي ش ـــان موس ـــک توف ـــد از ی Chittagong بع
آغـــاز کـــرد. ایـــن کشـــتي بـــراي مـــدت زمـــان طوالنـــي قبـــل 
ــراي اوراق  ــتي را بـ ــه فـــوالدChittagong  کشـ ــه کارخانـ ــن کـ از ایـ
کـــردن بیـــاورد، در همـــان محـــل باقـــي مانـــده بـــود.  در ســـال 
ـــد،  ـــیب ش ـــار آس ـــام “Al Abbas”دچ ـــه ن ـــتاني ب ـــتي پاکس 1971کش
ـــد. ـــرده ش ـــاحل Fauzdarhat” ب ـــه س ـــتي اوراق و ب ـــن کش ـــپس ای س

ایـــن صنعـــت در طـــول دهه هـــاي ســـال 1980 متحـــول و 
ـــراي  ـــودآور ب ـــزرگ و س ـــم، ب ـــت مه ـــک صنع ـــوان ی ـــه عن ـــروزه ب ام
ـــتن  ـــا داش ـــتي ب ـــزار کش ـــش از 60 ه ـــت. بی ـــرح اس ـــگالدش مط بن
ـــغول  ـــال مش ـــن فوتب ـــک زمی ـــر ی ـــد براب ـــدازه چن ـــه ان ـــه هایي ب عرش
ـــان هســـتند.  ـــاي جه ـــوس ه ـــق اقیان ـــن کاال از طری ـــزاران ت ـــل ه حم
ایـــن کشـــتي ها شـــامل کشـــتي هاي نفتکـــش و کانتینربـــر 
ــف  ــالم مختلـ ــاوي اقـ ــاي حـ ــه کانتینرهـ ــتي هایي کـ ــي کشـ یعنـ
از قبیـــل:دارو، غـــذا، قطعـــات ماشـــین آالت، پودرهـــاي شـــیمیایي، 
ـــوص  ـــتي هاي مخص ـــي کش ـــر یعن ـــه ب ـــه، فل ـــي و رایان ـــوازم خانگ ل
حمـــل ســـنگ معـــدن، گنـــدم و ســـایر غـــالت، فســـفات، زغـــال 
ــوص  ــوع مخصـ ــر نـ ــیمیایي بـ ــتي هاي شـ ــویا، کشـ ــنگ و سـ سـ
ــات از قبیـــل  ــواع مایعـ ــه توانایـــي حمـــل تمامـــي انـ چینـــي کـ
ـــد  ـــي را دارن ـــاي خوراک ـــدر( و روغن ه ـــیره چغن ـــالس )ش ـــول، م فن
و کشـــتي هاي کاالهـــاي عمومـــي کـــه مخصـــوص حمـــل انـــواع 
محصـــوالت از قبیـــل فرآورده هـــاي غذایـــي مثـــل دانه هـــاي 

قهـــوه و کاکائـــو و قطعـــات بـــزرگ ماشـــین آالت هســـتند.

در ایـــن لیســـت بایـــد کشـــتي هاي بـــزرگ مخصـــوص آب هـــاي 
عمیـــق را کـــه حـــاوي دســـتگاه هاي نگهـــداري و فریـــز کـــردن 
ماهـــي هســـتند و کشـــتي هاي مخصـــوص صیـــد نهنـــگ و 
ــپس  ــرد.  سـ ــاظ کـ ــم لحـ ــس را هـ ــافربر لوکـ ــتي هاي مسـ کشـ
ســـاحلي،  گشـــت هاي  آتشفشـــان،  شـــناورهاي  الیروب هـــا، 
ــه  ــائط نقلیـ ــل وسـ ــوص حمـ ــتي هاي مخصـ ــا و کشـ یدک کش هـ

موتـــوري را هـــم اضافـــه نمـــود.

ـــي  ـــت ول ـــي اس ـــارت جهان ـــرات تج ـــتون فق ـــتیراني س ـــت کش صنع
ــز  ــمي نیـ ــاي سـ ــیاري از آلودگي هـ ــع بسـ ــت منبـ ــن صنعـ همیـ
ـــي  ـــوران دریای ـــدن جان ـــته ش ـــث کش ـــه باع ـــت ک ـــت نف ـــت. نش هس
ـــناخته تر  ـــه ناش ـــي فاجع ـــده ول ـــناخته ش ـــراژدي ش ـــک ت ـــود ی مي ش
ــي  ــت یعنـ ــتان کشتي هاسـ ــه گورسـ ــادل آن قضیـ ــاً معـ و تقریبـ

جایـــي کـــه حیـــات کشـــتي ها بـــه اتمـــام مي رســـد.

ـــس  ـــت و پ ـــال اس ـــا 30 س ـــن 25 ت ـــوالً بی ـــتي معم ـــک کش ـــر ی عم
از آن ایمنـــي الزم بـــراي دریانـــوردي را نـــدارد. 95 درصـــد ایـــن 
ـــن  ـــه همی ـــت ب ـــا ارزش اس ـــوالد ب ـــس ف ـــزرگ از جن ـــتي هاي ب کش
دلیـــل اوراق مي شـــوند. اوراق کـــردن یـــک کشـــتي حداقـــل 

حـــدود 1,9 میلیـــون دالرب راي مالـــک آن ســـود دارد ولـــي 
ـــه 80  ـــل از ده ـــه قب ـــتي هایي ک ـــوص کش ـــتي ها بخص ـــن کش همی
ــمي اند  ــاده سـ ــیاء فوق العـ ــواد و اشـ ــاوي مـ ــده اند حـ ــاخته شـ سـ
ـــتند. ـــن هس ـــت خطرآفری ـــان و محیط زیس ـــالمت انس ـــراي س ـــه ب ک

در هنـــد اکثـــر کشـــتي هاي اوراقـــي در آالنـــگ پهلـــو مي گیرنـــد 
ایـــن ســـاحل کـــه روزگاري زیبایـــي خـــودش را داشـــت در ســـال 
ــتي در  ــازي کشـ ــارد اوراق سـ ــن یـ ــه بزرگ تریـ ــل بـ 1983 تبدیـ

جهـــان بـــه نـــام MV Kota  Tenjong شـــد.

ـــتي  ـــراي اوراق کش ـــي ب ـــه محل ـــل ب ـــیا تبدی ـــه در آس ـــواحلي ک س
شـــده اند در حـــال حاضـــر گورســـتان کشـــتي هایي هســـتند 
کـــه پـــر از آشـــغال و زبالـــه بـــه همـــراه قطعـــات و شـــبکه هاي 
ـــوزاندن  ـــر س ـــه در اث ـــواي منطق ـــت و ه ـــت اس ـــال نش ـــي در ح نفت
ـــون  ـــاي پیرام ـــن و آب ه ـــوده و زمی ـــیار آل ـــغال ها بس ـــا و آش زباله ه
ـــر  ـــید و دیگ ـــنگین، دي اکس ـــزات س ـــوز، فل ـــاي نس ـــر از پنبه ه آن پ

ــتند.  ــاوم هسـ ــاي مقـ آالینده هـ

هند

ــان در آالنـــگ  ــتي جهـ ــاي اوراق کشـ ــاي یاردهـ بزرگ تریـــن فضـ
ـــري  ـــدود 50 کیلومت ـــج  Camray  ح ـــي خلی ـــاحل غرب ـــد در س هن
ــمي از  ــاي رسـ ــرار دارد. آمارهـ ــرقي Bhavnagarقـ ــوب شـ جنـ
وضعیـــت آالنـــگ وجـــود نـــدارد ولـــي مدتـــي اســـت آالنـــگ بـــه 
ـــا  ـــت ب ـــده و دول ـــرح ش ـــر مط ـــوق بش ـــائل حق ـــون مس ـــوان کان عن
ــال  ــن حـ ــا ایـ ــد. بـ ــال مي کنـ ــتري کار را دنبـ ــیت بیشـ حساسـ
ـــت. ـــده اس ـــت آم ـــه دس ـــي ب ـــاالن محل ـــق فع ـــر از طری ـــات زی اطالع

ــه  ــود دارد کـ ــاي اوراق کشـــتي وجـ در آالنـــگ حـــدود 400 فضـ
ـــراي  ـــري ب ـــچ کارگ ـــود. هی ـــالق مي ش ـــا اط ـــه آنه ـــکو ب ـــوان س عن
شـــروع بـــه کار در ایـــن یاردهـــا نیـــاز بـــه نام نویســـي نـــدارد، از 
ـــي  ـــت ول ـــخص نیس ـــق مش ـــور دقی ـــه ط ـــران ب ـــار کارگ ـــن رو آم ای
ـــتند.  ـــتي ها هس ـــغول اوراق کش ـــر مش ـــزار کارگ ـــا 40 ه ـــدود 20 ت ح
ـــدت  ـــر و در م ـــط 300 کارگ ـــتي توس ـــک کش ـــن ی ـــور میانگی ـــه ط ب
ـــدود 1500  ـــال ح ـــاب در س ـــن حس ـــا ای ـــود ب ـــاه اوراق مي ش دو م
ــور  ــه منظـ ــود. البتـ ــکان اوراق مي شـ ــن مـ ــتي در ایـ ــد کشـ فرونـ
از کشـــتي انـــواع کشـــتي ها از ســـوپرنفتکش ها و کشـــتي هاي 
جنگـــي گرفتـــه تـــا مســـافربري و کشـــتي هاي کانتینربـــر اســـت.

ـــر  ـــورد نظ ـــکوي م ـــه س ـــک ب ـــتي نزدی ـــک کش ـــه ی ـــن ک ـــل از ای قب
ـــز  ـــچ چی ـــود )هی ـــاک مي ش ـــاًل پ ـــکو کام ـــاي س ـــي فض ـــود تمام ش
ـــو  ـــار ســـکو پهل ـــي در کن ـــه آرام ـــدر نمـــي رود( کشـــتي ب در اینجـــا ه
مي گیـــرد و از آنجایـــي کـــه ایـــن کار بارهـــا انجـــام شـــده کمتـــر 
پیـــش مي آیـــد کـــه یـــک کشـــتي چنـــد متـــر دورتـــر از مـــکان 
ـــد  ـــزر و م ـــتم ج ـــک سیس ـــگ داراي ی ـــرد. آالن ـــرار گی ـــر ق ـــورد نظ م
ـــد  ـــاق مي افت ـــاه اتف ـــار در م ـــا دو ب ـــد آب تنه ـــت.  م ـــارف اس نامتع
آن هـــم زمانـــي کـــه کشـــتي هاي آمـــاده اوراق، پهلـــو گرفته انـــد.  
ـــر  ـــا 10 مت ـــد ت ـــگام اوج م ـــه هن ـــطح آب ب ـــات س ـــي اوق ـــي گاه حت
بـــاال مي آیـــد کـــه بـــراي پهلـــو گرفتـــن کشـــتي هاي بزرگ تـــر 
ـــش  ـــه آب فروک ـــه اي ک ـــول دو هفت ـــپس در ط ـــت.  س ـــب اس مناس
مي کنـــد کار اوراق ســـازي کشـــتي بـــا ســـهولت انجـــام مي شـــود.  
ـــتي  ـــروش از کش ـــل ف ـــز قاب ـــر چی ـــتي ه ـــقاط کش ـــگام اس ـــه هن ب
جـــدا مي شـــود. تمـــام اجـــزاي موتـــور و قطعـــات جـــدا و منتقـــل 
ـــیر  ـــردد.  مس ـــه مي گ ـــه تک ـــز تک ـــتي نی ـــه کش ـــي بدن ـــود حت مي ش
ـــاي  ـــده فروش ه ـــته از عم ـــهر انباش ـــل ش ـــه داخ ـــگ ب ـــاحل آالن س
لـــوازم و قطعـــات کشـــتي هاي اوراقـــي از قبیـــل قطعـــات موتـــور، 
ـــتي،  ـــار کش ـــاب مه ـــاعت، طن ـــواب، س ـــت خ ـــات، تخ ـــاي نج جلیقه ه
لـــوازم آشـــپزخانه و... اســـت بـــه عبـــارت دیگـــر هـــر وســـیله و چیـــزي 
ـــیار ارزان از  ـــت بس ـــه قیم ـــوان ب ـــود دارد را مي ت ـــتي وج ـــه در کش ک
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ـــود. ـــه نم ـــگاه تهی ـــن فروش ای

ـــازند  ـــه را مي س ـــکلت و بدن ـــدا اس ـــازي ابت ـــات کشتي س در کارخانج
ـــب  ـــوازم آن نص ـــزات و ل ـــپس تجهی ـــي و س ـــاي درون ـــپس بخش ه س
مي شـــود. در آالنـــگ عملیـــات جداســـازي و بازیافـــت کشـــتي ها 
ـــل  ـــه مراح ـــه ب ـــدون توج ـــم ب ـــي و آن ه ـــب افق ـــورت تخری ـــه ص ب
ـــه  ـــه ب ـــود ک ـــام مي ش ـــتي انج ـــاخت کش ـــده در س ـــر ش ـــم ذک منظ

ـــت. ـــرد اس ـــه ف ـــود منحصرب ـــه خ نوب

آالنگ دوم

آالنـــگ دومـــي هـــم در هنـــد در حـــال ظهـــور اســـت. مســـئوالن 
ـــازي  ـــه اوراق س ـــک کارخان ـــراي ی ـــروطي ب ـــازه مش ـــرادش اج آندراپ
ــادر  ــاحل Vodarevu صـ ــزرگ در سـ ــاده بـ ــتي هاي فوق العـ کشـ
ـــر  ـــدازه 160 براب ـــه ان ـــروژه ب ـــراي پ ـــل اج ـــعت مح ـــد.  وس کرده ان
یـــک زمیـــن فوتبـــال اســـت. بـــه گونـــه اي کـــه ســـه یـــا چهـــار 
کشـــتي متوســـط را مي تـــوان در هـــر کـــدام از 60 ســـکوي ایـــن 
ـــت  ـــئوالن محیط زیس ـــبز و مس ـــح س ـــروه صل ـــود.  گ ـــارد اوراق نم ی
هنـــد خواســـتار لغـــو ایـــن مجـــوز شـــده اند. حـــدود 10 مؤسســـه 
ماهیگیـــری دعـــوي حقوقـــي خـــود را علیـــه ایـــن یـــارد جدیـــد 
ـــه  ـــن کارخان ـــد ای ـــد دارن ـــاخته اند و قص ـــرح س ـــتي مط ـــقاط کش اس
را بـــه طـــور موقـــت هـــم کـــه شـــده تعطیـــل نماینـــد. ســـاحل 
آالنـــگ بـــه قطعـــات 50 متـــري بـــراي هـــر یـــارد و در مجمـــوع 
ـــت.   ـــده اس ـــیم بندي ش ـــکو( تقس ـــازي ) 400 س ـــارد اوراق س 120 ی
ـــبت  ـــي نس ـــه تازگ ـــي ب ـــارهاي خارج ـــر فش ـــط در اث ـــئوالن ذیرب مس
بـــه بهبـــود شـــرایط اقـــدام کرده انـــد بـــه طـــوري کـــه در چنـــد 
یـــارد از دســـت کش و چکمـــه اســـتفاده مي شـــود.  گرچـــه ایـــن 
کار در سراســـر جهـــان بـــه عنـــوان حداقـــل اســـتانداردهاي کاري 
ـــاده  ـــرفت خارق الع ـــک پیش ـــگ ی ـــي در آالن ـــود ول ـــوب مي ش محس

بـــه حســـاب مي آیـــد.

ـــاز را  ـــورد نی ـــکوهاي م ـــتي س ـــازي کش ـــاي اوراق س ـــي یارده در بمبئ
ـــن  ـــت قوانی ـــه رعای ـــف ب ـــا موظ ـــد. آنه ـــاره مي کنن ـــدر اج از اداره بن
و مقـــررات عـــدم تخلیـــه نفـــت و دیگـــر مـــواد آالینـــده در دریـــا 
ــد  ــي ها در حـ ــم بازرسـ ــا هـ ــفانه در اینجـ ــي متأسـ ــتند ولـ هسـ
کاغذبـــازي اســـت. در هـــر مـــورد از اورق ســـازي تنهـــا سرپرســـت 
بنـــدر بـــه همـــراه اوراق کننـــده شـــرایط را بررســـي مي کنـــد و 
ـــازي  ـــازه اوراق س ـــد اج ـــته باش ـــرایط الزم را داش ـــتي ش ـــه کش چنانچ

ــود.  ــادر مي شـ صـ

ـــاي اوراق  ـــل یارده ـــه مح ـــي ب ـــاده منته ـــیر ج ـــم در مس ـــا ه اینج
ـــده  ـــاده دی ـــرف ج ـــقاطي در دو ط ـــوازم اس ـــگاه هاي ل ـــده فروش کنن
مي شـــود.  یاردهـــاي اوراق کننـــده کشـــتي در اینجـــا هـــر کـــدام 
حـــدود 50 مترمربـــع وســـعت دارنـــد کـــه بـــا کپســـول هاي گاز و 
ورق هـــاي فلـــزي از یکدیگـــر مرزبنـــدي شـــده انـــد. اینجـــا هـــم 
ــا مشـــعل هاي بـــرش  بـــه دلیـــل هـــواي آلـــوده ناشـــي از کار بـ
ـــي  ـــم تمام ـــان ه ـــد. در پای ـــام مي رس ـــه مش ـــوده ب ـــواي آل ـــاً ه دائم
ـــده اي از  ـــود. ع ـــوزانده مي ش ـــاز س ـــاي ب ـــود در فض ـــغال هاي موج آش
ـــم  ـــده ک ـــد ع ـــه چشـــم دارن ـــي ب ـــي قدیم ـــاي آفتاب ـــران عینک ه کارگ
ـــد.  اینجـــا هـــم عکســـبرداري  ـــه صـــورت دارن دیگـــري هـــم ماســـک ب
ممنـــوع اســـت.  بـــا وجـــود ممنوعیـــت شـــدید ریختـــن نفـــت در 
ـــه  ـــتیم ک ـــر روي آب هس ـــي ب ـــاي نفت ـــاهد الیه ه ـــفانه ش آب متأس

ـــت. ـــوق اس ـــئله ف ـــدن مس ـــت نش ـــانگر رعای نش

ــه  ــز بـ ــتاندارد و مجهـ ــه اسـ ــن کارخانـ ــش اولیـ ــال پیـ ــج سـ پنـ
ـــگ در  ـــوب آالن ـــازي در جن ـــدرن اوراق س ـــاي م ـــزات و روش ه تجهی

بنـــدر Pipavav راه انـــدازي شـــد.

ایـــن یـــارد بـــا همـــت فـــردي بـــه نـــام Dikshith و بـــا کمـــک 

ـــر  ـــه خاط ـــتر ب ـــه بیش ـــه البت ـــد ک ـــاخته ش ـــن س ـــور ژاپ ـــي کش مال
ـــده  ـــرده ش ـــه کار ب ـــن ب ـــدد آه ـــت مج ـــور از بازیاف ـــن کش ـــع ای مناف
ـــت  ـــي اس ـــن مل ـــوالد در ژاپ ـــت ف ـــه صنع ـــرا ک ـــود.  چ ـــتي ب در کش
و اوراق ســـازي هـــم بـــه دلیـــل هزینـــه بـــاالي دســـتمزد کارگـــر 
ــام  ــران تمـ ــیار گـ ــت محیطي بسـ ــده زیسـ ــررات محدودکننـ و مقـ

مي شـــود.

ـــروع  ـــاال ش ـــتي از ب ـــردن کش ـــرح Dikshith” اوراق ک ـــاس ط براس
ـــات و  ـــه قطع ـــت ک ـــن اس ـــرح ای ـــن ط ـــزرگ ای ـــاز ب ـــود. امتی مي ش
ـــام  ـــت، انج ـــناور اس ـــاًل در آب ش ـــه کام ـــي ک ـــتي در حالت ـــوازم کش ل
مي شـــود و از افتـــادن و رهـــا شـــدن آنهـــا در دریـــا جلوگیـــري 
ــز  ــي نیـ ــاي رنگـ ــوز و الیه هـ ــاي نسـ ــن پنبه هـ ــود. همچنیـ مي شـ
قابـــل تخلیـــه اســـت.  صاحـــب اوراق ســـازي بـــه خاطـــر مســـائل 
ــي  ــانه خالـ ــش شـ ــئولیت خویـ ــار مسـ ــر بـ ــت محیطي از زیـ زیسـ
مي کنـــد چـــرا کـــه فـــوالد آن را بـــه ژاپـــن بـــر مي گردانـــد ولـــي 

ــد. ــي مي مانـ ــد باقـ ــاي آن در هنـ زباله هـ

بنگالدش

بنـــگالدش بـــراي تأمیـــن فـــوالد مـــورد نیـــاز بـــه اوراق کـــردن 
قوانیـــن  تابـــع  صنعـــت  ایـــن  اســـت.  وابســـته  کشـــتي ها 
ــران  ــراي کارگـ ــي بـ ــالمت و ایمنـ ــررات سـ ــت محیطي و مقـ زیسـ
بنـــدري در  Chittagong در  اوراق کشـــتي  نیســـت.  کارخانـــه 
ـــک  ـــوان ی ـــه عن ـــگالدش ب ـــي بن ـــادر اصل ـــي از بن ـــد یک ـــوس هن اقیان
منطقـــه ســـاحلي )حـــدود 20 کیلومتـــر( بســـیار آلـــوده اســـت. 
تعـــداد تصادفـــات و تلفـــات در ایـــن کارخانـــه باالتریـــن رتبـــه در 

ــت. ــه را داراسـ منطقـ

 ایـــن فعالیـــت از نظـــر اقتصـــاد کالن و خـــرد در کشـــور فقیـــر 
ـــا  ـــه فعالیت ه ـــن گون ـــت.  ای ـــژه اي اس ـــت وی ـــگالدش داراي اهمی بن
فرصت هـــا و چالش هـــاي بســـیاري را در محـــدوده مدیریـــت 
ـــراي  ـــا ب ـــزان تقاض ـــش می ـــي افزای ـــي آورد.  تالق ـــم م ـــاحلي فراه س
ـــا  ـــادل ب ـــاد تع ـــا ایج ـــوالد ب ـــه ف ـــاز ب ـــد نی ـــام مانن ـــه خ ـــواد اولی م
ـــرایط  ـــاحلي و ش ـــاي س ـــت در محیط ه ـــن فعالی ـــي ای ـــرات منف تأثی

ـــت.  ـــث اس ـــورد بح ـــي م ـــران موضوع کارگ

Photograph courtesy of Susan Wingfield, 2007
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صنعـــت اوراق کشـــتي در پاکســـتان نیـــز یـــک شـــرایط بســـیار 
ـــا  ـــد ی ـــدود 150 درص ـــدي ح ـــته و رش ـــت سرگذاش ـــي را پش بحران
ـــتي  ـــي کش ـــن جابه جای ـــر ت ـــراي ه ـــا ب ـــدد در قیمت ه 27,27 درص
ـــا از  ـــت ت ـــرده اس ـــور ک ـــتاني را مجب ـــدگان پاکس ـــکراپ، واردکنن اس

ـــد. ـــاب کنن ـــد اجتن ـــد جدی خری

اوراق کننـــدگان کشـــتي در  انجمـــن  رئیـــس   ،Azam Malik
ــوالد  ــراي فـ ــا بـ ــد تقاضـ ــت رشـ ــه علـ ــد:  ”بـ ــتان مي گویـ پاکسـ
در بـــازار بین المللـــي قیمت هـــاي کشـــتي هاي قابـــل اوراق در 
ـــن  ـــر ت ـــراي ه ـــد ب ـــه 700 درص ـــته و ب ـــودي داش ـــیر صع 2007 س
جابـــه جایـــي بـــه همـــراه تأخیـــر رســـیده کـــه نســـبت بـــه 550 

دالر قبلـــي بســـیار قابـــل توجـــه اســـت.“ 

Photograph courtesy of Susan Wingfield 2009

چین

ــانگهاي و جنـــوب  ــه شـ بازیافـــت کشـــتي در چیـــن در دو منطقـ
زینـــگ هـــواي بـــا وجـــود 90 کارخانـــه اوراق ســـازي انجـــام 
مي شـــود. ایـــن کارخانه هـــا از اســـکله و تســـهیالت اســـتفاده 
مي کننـــد.  چیـــن تنهـــا کشـــوري اســـت کـــه کشـــتي ها در 
ــد اوراق  ــته، رشـ ــال گذشـ ــد. در دو سـ ــاحل نمي آینـ ــه سـ آن بـ
ـــازار  ـــتاز ب ـــوان پیش ـــه عن ـــه ب ـــوده ک ـــدي ب ـــه ح ـــن ب ـــتي در چی کش
نفتکش هـــا، به ویـــژه VLCC و ULCC شـــناخته شـــده اســـت.  در 
ســـال هاي 2001 و 2002 چیـــن در صـــدر دو بـــازار نمایشـــي 
)دمـــو مارکـــت( جهانـــي قـــرار داشـــت.  در ســـال 2003، چیـــن 
بـــراي اولیـــن بـــار در تاریـــخ نمایشـــگاه ها، از مـــرز قیمـــت 300 

ــت.  دالر گذشـ

مزایاي بازیافت در چین به شرح ذیل است:

 • قیمت رقابتي تر براي نفتکش ها

 • بازیافت موثرتر نســـبت به کارخانه هاي شبه قاره هند

 ULCC و VLCC تمایل بیشـــتر براي کشتي هاي بزرگ • 

اما معایب آن:

D/A هزینه باالي • 

 • قیمت کم براي ظرفیت ناخالص کشـــتي

 • خریداران غیررقابتي کشتي هاي خاص

در ســـپتامبر ســـال 2001، هوانـــگ ژائولـــي، دبیـــر عمومـــي جامعـــه 
ــتي در  ــتي چیـــن در کنفرانـــس بازیافـــت کشـ ملـــي بازیافـــت کشـ
ـــود:  ـــد ب ـــتي معتق ـــورد اوراق کش ـــت.  وي در م ـــور داش ـــا حض فیالدلفی
ـــي اش  ـــد اصل ـــد درآم ـــب آن بای ـــتي، صاح ـــک کش ـــل ی ـــه کام ”در چرخ
ـــب  ـــع مناس ـــن دف ـــت آورد. همچنی ـــه دس ـــتي ب ـــد کش ـــر مفی را از عم
ـــد  ـــتي ها بای ـــن کش ـــدور ای ـــروش و ص ـــراي ف ـــمي ب ـــواد س ـــن م و ایم
ــت  ــن، صنعـ ــه در چیـ ــد کـ ــر مي رسـ ــه نظـ ــود.“ بـ ــزي شـ برنامه ریـ
ـــه هنـــد و ســـواحل بنـــگالدش  اوراق کشـــتي از اقبـــال کمتـــري نســـبت ب
ـــل  ـــن جرثقی ـــک چندی ـــه کم ـــکله ب ـــتي ها در اس ـــت. کش ـــوردار اس برخ
ـــرایط کاري  ـــع ش ـــا در واق ـــوند، ام ـــه مي ش ـــه قطع ـــین آالت قطع و ماش

مشـــابه ســـایر کارخانه هـــاي آســـیایي اســـت. 

سابقه اوراق کشتی در ایران

اولیـــن طـــرح رســـمی بـــراي احـــداث محوطـــه بازیافـــت کشـــتی را 
ـــراي  ـــال 1376 ب ـــران در س ـــع ای ـــازي صنای ـــترش و نوس ـــازمان گس س
محرومیت زدایـــی و توســـعه اســـتان سیســـتان و بلوچســـتان مطـــرح 
کـــرد پـــس از دریافـــت پروانـــه تأســـیس از منطقـــه آزاد چابهـــار در 
ــال از  ــارد ریـ ــغ 10 میلیـ ــه مبلـ ــدار” بـ ــران پاسـ ــتی “ایـ 1378 کشـ
کشـــتیرانی جمهـــوري اســـالمی ایـــران خریـــداري شـــد. ســـازمان 
ـــت  ـــس مخالف ـــاحل تی ـــتی در س ـــن کش ـــت ای ـــا بازیاف ـــت ب محیط زیس
ـــتان  ـــرق شهرس ـــري ش ـــرح در 50 کیلومت ـــن ط ـــد ای ـــرار ش ـــرد و ق ک
چابهـــار اســـتقرار یابـــد، ولـــی بـــاز هـــم پـــس از گذشـــت مدتـــی، 
ســـازمان محیط زیســـت بـــا اجـــراي ایـــن طـــرح مخالفـــت نمـــود در 
ـــرمایه گذاري  ـــه س ـــل ب ـــه تمای ـــتانی ک ـــرمایه گذاران پاکس ـــت، س نهای
ـــران  ـــتی “ای ـــتند و کش ـــان بازگش ـــه کشورش ـــتند، ب ـــرح داش ـــن ط در ای
پاســـدار” بـــه اوراق کننـــدگان پاکســـتانی فروختـــه شـــد. عـــالوه بـــر 
ـــیار  ـــوارد بس ـــده، م ـــاره ش ـــق اش ـــمی و ناموف ـــت رس ـــورد بازیاف ـــک م ی
دیگـــري، بـــه طـــور غیـــر رســـمی در ســـال هاي اخیـــر در ســـواحل 
خلیج فـــارس انجـــام شـــده اســـت کـــه عمـــده آن هـــا در ســـواحل 
اســـتان هرمـــزگان بـــوده اســـت و در بســـیاري از مـــوارد منجـــر بـــه 

ــت. ــده اسـ ــی شـ ــت دریایـ ــی در محیط زیسـ ــاد  آلودگی هایـ ایجـ

 بـــه اســـتناد مهیـــن روســـتا ) 1384 ( مـــوارد متعـــددي از بازیافـــت 
ـــه و  ـــدر لنگ ـــم و بن ـــواحل قش ـــط در س ـــن و متوس ـــاژ پایی ـــا تن ـــتی ب کش
ـــت  ـــورد بازیاف ـــت.  دو م ـــه اس ـــورت گرفت ـــهر ص ـــتان بوش ـــی از اس نقاط
ـــهید  ـــی ش ـــع دریای ـــازي و صنای ـــع کشتی س ـــط مجتم ـــز توس ـــتی نی کش
ـــه  ـــبی ب ـــت نس ـــا موفقی ـــراً ب ـــه ظاه ـــت ک ـــده اس ـــام ش ـــی انج درویش

ـــت.  ـــیده اس ـــام رس اتم

ـــی،  ـــاي فن ـــدي در بخش ه ـــا مشـــکالتی ج ـــت ب ـــاي بازیاف ـــن فراینده  ای
ـــال هاي  ـــت. در س ـــوده اس ـــراه ب ـــت هم ـــت و محیط زیس ـــی، بهداش ایمن
ـــاي  ـــتی هاي اقیانوس پیم ـــراي اوراق کش ـــمی ب ـــاي رس ـــر، تقاضاه اخی
ـــی  ـــا در نواح ـــی آن ه ـــه همگ ـــزگان ک ـــتان هرم ـــواحل اس ـــود در س موج
ـــه در 30  ـــد ک ـــاز ش ـــد آغ ـــته بودن ـــه گل نشس ـــق ســـاحلی ب ـــم عم ک
درصـــد از مـــوارد منجـــر بـــه آلودگی هـــاي زیســـت محیطی در 
ـــی  ـــات دریای ـــتی و خدم ـــرکت اوراق کش ـــد. ش ـــیع گردی ـــاس وس مقی
ـــه  ـــروع ب ـــم ش ـــه در قش ـــود ک ـــتی ب ـــرکت اوراق کش ـــن ش ـــن، اولی فائزی

ـــد. ـــف ش ـــش متوق ـــی فعالیت ـــس از مدت ـــی پ ـــرد، ول کار ک

تقاضا براي اوراق کشتی

رونـــق و پایـــداري صنعت بازیافت در گرو وجود تقاضا در بازار منطقه 
می باشـــد .عوامل مؤثر بر تقاضا براي اوراق در بازار عبارتند از:

	 تصویب قوانین و مقررات جدید )مانند قانون خروج کشـــتیهاي
تک جداره(

 شـــرایط اقتصادي ) مانند نوسانات نرخ کرایه حمل(	

 آمـــار تنـــاژ کشـــتی ها در 2000 و 2010 نشـــان دهنـــده رشـــد 
ـــت.  ـــته اس ـــه گذش ـــی در ده ـــاوگان جهان ـــت ن ـــدي ظرفی 60 درص
ـــود و در  ـــال mDwt 800 ،2000 ب ـــی در س ـــاوگان جهان ـــت ن ظرفی
ــتي هاي  ــید. در 1999 کشـ ــه mDwt 1276 رسـ ــال 2010 بـ سـ
اوراقـــي، حداقـــل ســـن، در 10 ســـال اخیـــر را داشـــتند، ولـــی از 
ــبی یافـــت و  ــتی ها افزایـــش نسـ ــال، میانگیـــن ســـن کشـ آن سـ
ـــش  ـــد و کاه ـــتیهاي جدی ـــا ورود کش ـــال 2007 ب ـــر در س ـــار دیگ ب
ـــدت  ـــه ش ـــی ب ـــتی هاي اوراق ـــن کش ـــن س ـــی، میانگی ـــارت جهان تج
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ـــت.  ـــش یاف کاه

ورود کشـــتی هاي جدیـــد، ســـرعت انتقـــال کشـــتی ها بـــه بـــازار 
ـــاوگان  ـــن ن ـــن س ـــش میانگی ـــه کاه ـــه منجرب ـــش داد ک اوراق را افزای
جهانـــی شـــد، به طـــوري کـــه 50 درصـــد از کل کشـــتی ها کمتـــر 
از 9 ســـال و تنهـــا 15 درصـــد آن هـــا باالتـــر از 25 ســـال دارنـــد. 
کشـــتی هاي جدیـــد کـــه داراي تکنولـــوژي مدرن تـــر می باشـــند، 

ســـوخت و روغـــن کمتـــري مصـــرف می کننـــد.

 در نتیجـــه، صرفه جویـــی ناشـــی از مصـــرف ســـوخت و روغـــن در 
طـــی ســـال می توانـــد در حـــد قیمـــت یـــک کشـــتی نـــو باشـــد 
علی رغـــم بحـــران اقتصـــادي در 2008، تحویـــل کشـــتی هاي 
ــال  ــه سـ ــبت بـ ــدي نسـ ــی 42درصـ ــد در 2009 از افزایشـ جدیـ
ـــتی در  ـــه کش ـــش عرض ـــه افزای ـــه منجرب ـــد ک ـــوردار ش ـــش برخ پی
ـــه  ـــت، عرض ـــه در نهای ـــه اي ک ـــه گون ـــد، ب ـــل گردی ـــل و نق ـــازار حم ب

کشـــتی هاي اوراقـــی 300 درصـــد افزایـــش یافـــت.

 نمودار شـــماره 2- ســـهم جهاني كشورها در بازیافت كشتي هاي 
فرسوده

جدول شـــماره 3- بررسي سهم كشورهاي كليدي در صنعت 
بازیافت كشتي طي سال هاي 2004-2010

بازار اوراق کشتی در ایران

ـــالمی  ـــوري اس ـــتیرانی جمه ـــط کش ـــده توس ـــر ش ـــار منتش ـــاس آم  براس
ایـــران، تعـــداد نـــاوگان ایـــن شـــرکت در پایـــان 1389 معـــادل 136 
ـــد  ـــه کشـــتیرانی و 41 فرون ـــد ب ـــان، 95 فرون ـــن می ـــه از ای ـــود ک ـــد ب فرون
ــاوگان  ــن نـ ــن سـ ــت. میانگیـ ــق داشـ ــه تعلـ ــرکت هاي تابعـ ــه شـ بـ
کشـــتیرانی و شـــرکت هاي تابعـــه حـــدود 14,5 ســـال اســـت تنهـــا 
ـــاالي 30  ـــتیرانی، ب ـــه کش ـــق ب ـــتی متعل ـــد کش ـــد از 95 فرون ـــج فرون پن

ـــد. ـــن دارن ـــال س س

ــی  ــرکت ملـ ــی شـ ــاي بین المللـ ــاوگان نفتکش هـ ــن نـ ــن سـ میانگیـ
ـــه  ـــود ک ـــال ب ـــدود 5 س ـــال 2011ح ـــل س ـــد( در اوای ـــش ) 43 فرون نفتک
ـــرکت،  ـــن ش ـــت. ای ـــر اس ـــال( کمت ـــدود 10 س ـــی )ح ـــن جهان از میانگی
ـــتی  ـــک کش ـــس و ی ـــش هندیمک ـــه نفت ک ـــي ) س ـــناور قدیم داراي 4 ش
ــق  ــد. طبـ ــردد می کننـ ــی تـ ــاي داخلـ ــه در آب هـ ــت کـ LPG( اسـ
ـــناور در  ـــال 1390 ( 27086 ش ـــوردي )س ـــادر و دریان ـــازمان بن ـــار س آم
ـــا در  ـــدادي از آن ه ـــاًً  تع ـــه قطع ـــت ک ـــده اس ـــت گردی ـــور ثب ـــادر کش بن
ـــامان  ـــرایط نابس ـــی، ش ـــت. از طرف ـــد داش ـــه اوراق خواهن ـــاز ب ـــده نی آین
ـــوق  ـــمت اوراق س ـــه س ـــتی را ب ـــان کش ـــتی، صاحب ـــه کش ـــازار کرای در ب

داده اســـت.

ــاي آن  ــتی از درآمدهـ ــی کشـ ــداري و عملیاتـ ــاي نگهـ ــر هزینه هـ اگـ
ـــرایط  ـــود ش ـــه بهب ـــدي ب ـــچ امی ـــتی هی ـــب کش ـــود و صاح ـــتر ش بیش
ـــازار اوراق  ـــروش کشـــتی در ب ـــه ف ـــم ب کشـــتیرانی نداشـــته باشـــد، تصمی
می گیـــرد. همچنیـــن رابطـــه نزدیکـــی بیـــن بـــازار کرایـــه کشـــتی و 
ـــل و  ـــات حم ـــراي خدم ـــا ب ـــر تقاض ـــود دارد. اگ ـــتی وج ـــازار اوراق کش ب
ـــتی روي  ـــازار اوراق کش ـــق ب ـــش رون ـــد، کاه ـــش یاب ـــی افزای ـــل دریای نق
ـــه  ـــتی ب ـــه کش ـــم عرض ـــر حج ـــر ب ـــل مؤث ـــس. عوام ـــد داد و برعک خواه

ـــد از:  ـــازار اوراق عبارتن ب

	 نوسانات کرایه حمل؛

	 تصویب قوانین جدید؛

	هزینه هاي کشتی؛

	قیمت خرید کشـــتی اوراقی نسبت به قیمت فوالد؛

COWI/TREN )2004( بازار کرایه کشـــتی را مهم ترین عامل 
تأثیرگذار بر نوســـانات حجم کشتی هاي اوراق می داند.

محیط زیست

صنعـــت اوراق کشـــتی، در کنـــار پتانســـیل رشـــد اقتصـــادي، داراي 
پتانســـیل ایجـــاد آلودگی هـــاي زیســـت محیطی نیـــز می باشـــد. 
ــتغال در آن را  ــع و اشـ ــن صنایـ ــزء خطرناک تریـ ــت را جـ ــن صنعـ ایـ
خطرنـــاک و غیـــر بهداشـــتی می دانند.کشـــتی هاي غـــرق شـــده 
در آب هـــاي ســـرزمینی کشـــورمان، از حیـــث ترددهـــاي دریایـــی و 
اثـــرات زیســـت محیطی، مـــورد توجـــه قـــرار گرفته انـــد. اکثـــر ایـــن 
کشـــتی ها در دوران جنـــگ ایـــران و عـــراق و برخـــی در اثـــر ســـوانح 
دریایـــی غـــرق شـــده اند. بـــه دلیـــل بـــروز مشـــکالت در فعالیـــت 
کشـــتیرانی، ســـازمان بنـــادر و دریانـــوردي از ابتـــداي 1389، طـــرح 
ــن  ــت در ایـ ــرده اسـ ــا آغازکـ ــازي آن هـ ــراي خارج سـ ــدي را بـ جدیـ
ـــایی می شـــود  ـــرق شـــده و محـــل آن شناس ـــناور غ ـــوع ش ـــدا ن ـــرح، ابت ط
ــاي  ــناورها، برنامه هـ ــروج شـ ــت خـ ــه اولویـ ــه بـ ــا توجـ ــپس بـ و سـ
الزم بـــراي بیـــرون کشـــیدن آن هـــا تدویـــن می گـــردد. در منطقـــه 

خورموســـی، بیـــش از 60 شـــناور غـــرق شـــده وجـــود دارد.

ـــوردي  ـــیر دریان ـــه در مس ـــناورهایی ک ـــد از ش ـــدود 30 فرون ـــون ح  تاکن
بودنـــد، خـــارج شـــده اند و عملیـــات بیـــرون کشـــیدن شـــناورهاي 
ــه پیمانـــکار واگـــذار شـــده اســـت از  ــر، طـــی مناقصـــه اي بـ بزرگتـ
ـــد  ـــارس، 70 فرون ـــه خلیج ف ـــده در منطق ـــرق ش ـــناور غ ـــدود 140 ش ح
ـــرون کشـــیدن  ـــه بی ـــران اســـت ک ـــوري اســـالمی ای ـــه جمه ـــق ب آن متعل
ـــا  ـــذا ب ـــرار دارد. ل ـــوردي ق ـــادر و دریان ـــازمان بن ـــتور کار س ـــا در دس آن ه
توجـــه بـــه آغـــاز عملیـــات خارج ســـازي شـــناورهاي غـــرق شـــده در 
ـــتی  ـــت کش ـــت بازیاف ـــراي صنع ـــی ب ـــل توجه ـــازار قاب ـــارس، ب خلیج ف

ـــد. ـــد ش ـــاد خواه ـــور ایج ـــل کش در داخ
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نیروي کار

همان طـــور کـــه در بخش هـــای قبلـــی بـــه آن اشـــاره شـــد یکـــی از 
مهم تریـــن دالیـــل پیشـــرفت صنعـــت بازیافـــت کشـــتی در برخـــی 
ـــروي  ـــگالدش، نی ـــا بن ـــن، پاکســـتان و ی ـــد چی ـــیایی مانن کشـــورهاي آس
ـــتی  ـــت کش ـــه بازیاف ـــش هزین ـــه کاه ـــود منجرب ـــه خ ـــت ک کار ارزان اس
ـــراي  ـــور، ب ـــاده در کش ـــروي کار س ـــی نی ـــل فراوان ـــه دلی ـــت ب ـــده اس ش
ـــا مشـــکل تأمیـــن نیـــروي کار مواجـــه نخواهیـــم  اســـتقرار ایـــن صنعـــت ب
ـــدي و  ـــران هن ـــتر از کارگ ـــی، بیش ـــران ایران ـــتمزد کارگ ـــه دس ـــد. البت ش
ـــا مشـــکل  ـــران ب ـــی اســـت ای ـــران غرب ـــر از کارگ پاکســـتانی و بســـیار کمت
ــاي  ــرا تجربه هـ ــت، زیـ ــه اسـ ــروي کار متخصـــص مواجـ ــود نیـ کمبـ
ـــده  ـــام ش ـــاي انج ـــدارد و کاره ـــود ن ـــور وج ـــدرن در کش ـــی و م صنعت

بـــه شـــیوه ســـنتی پیش رفتـــه اســـت. 

آمارهـــاي رســـمی، حاکـــی از اشـــتغال زایی زیـــاد ایـــن صنعـــت در 
برخـــی کشـــورهاي آســـیایی اســـت. هنـــد و پاکســـتان بـــا تأســـیس 
ـــتغال زایی  ـــث اش ـــه باع ـــن زمین ـــک در ای ـــزرگ و کوچ ـــرکت ب 300 ش
مســـتقیم بـــراي حـــدود 45000 نفـــر و اشـــتغال زایی غیرمســـتقیم 
ــد.   ــود کرده انـ ــون دالر سـ ــده و 500 میلیـ ــر شـ ــراي 300000 نفـ بـ
ـــدت  ـــر و در م ـــط 300 کارگ ـــن، توس ـــور میانگی ـــه ط ـــتی، ب ـــک کش ی
دو مـــاه اوراق می شـــود. در “آالنـــگ” هنـــد کـــه حـــدود 400 یـــارد 
ـــر مشـــغول کار هســـتند. ـــزار نف ـــا 40 ه اوراق کشـــتی دارد، حـــدود 20 ت

مطالعات انجام گرفته در صنعت بازیافت

ـــتی  ـــت اوراق کش ـــه صنع ـــور در زمین ـــارج از کش ـــه در خ ـــی ک مطالعات
ـــه  ـــا ب ـــت ی ـــن صنع ـــرات ای ـــی تأثی ـــه بررس ـــتر ب ـــده اند، بیش ـــام ش انج
بررســـی پیاده ســـازي آن پرداخته انـــد کـــه در ادامـــه بحـــث، به طـــور 

ـــد: ـــد ش ـــاره خواه ـــات اش ـــن تحقیق ـــه ای ـــر، ب مختص

در ســـال 1999، یـــک تیـــم تحقیقاتـــی متشـــکل از محققـــان علـــوم 
ـــکالت  ـــرات و مش ـــد تأثی ـــاگار هن ـــگاه باون ـــی از دانش ـــی و اجتماع طبیع
ناشـــی از یـــارد ASSBY را بـــر محیـــط و جامعـــه بررســـی کردنـــد. 
آن هـــا ابتـــدا، تأثیـــرات محیطـــی، اقتصـــادي، فرهنگـــی و اجتماعـــی 
ـــن  ـــراي ای ـــد و ب ـــه و اکوسیســـتم مشـــخص کردن ـــر جامع ASSBY را ب
منظـــور بـــه بررســـی گیاهـــان، حیوانـــات دریایـــی و منابـــع آبـــی و 
ـــا  ـــد ب ـــی پرداختن ـــی و اجتماع ـــادي، فرهنگ ـــرات اقتص ـــن تغیی همچنی
ـــراي  ـــی ب ـــد و اقدامات ـــایی ش ـــود شناس ـــکالت موج ـــق، مش ـــن تحقی ای
ــام  ــوب انجـ ــرایط کاري نامطلـ ــی و شـ ــاي محیطـ ــود آلودگی هـ بهبـ

گرفـــت. 

ـــتان،  ـــتایی انگلس ـــور روس ـــذا و ام ـــت، غ ـــازمان محیط زیس در 2005، س
کمیســـیونی را مأمـــور کـــرد تـــا مطالعاتـــی در زمینـــه امکان ســـنجی 
ـــه دو بخـــش عمـــده  اوراق کشـــتی انجـــام دهـــد. آن هـــا تحقیقاتشـــان را ب
ـــی،  ـــات فن ـــش ملزوم ـــد در بخ ـــیم کردن ـــی تقس ـــی و قانون ـــات فن ملزوم
ـــخص  ـــتی مش ـــت اوراق کش ـــتقرار صنع ـــراي اس ـــی الزم ب ـــات فن اقدام
ـــاي  ـــزات و نیازه ـــروي کار، تجهی ـــخصات نی ـــامل مش ـــه ش ـــود ک می ش
ـــد اوراق  ـــی فراین ـــه بررس ـــن ب ـــا همچنی ـــد. آن ه ـــاختی می باش ـــر س زی
کشـــتی شـــامل آمـــاده کـــردن کشـــتی بـــراي اوراق پرداختنـــد. در 
بخـــش ملزومـــات قانونـــی نیـــز بـــه سیاســـت ها و قوانیـــن داخلـــی 
ــازمان  ــد سـ ــاره کردنـ ــت، اشـ ــن صنعـ ــر ایـ ــر بـ ــی مؤثـ و بین المللـ
ـــود در 1997  ـــات خ ـــی مطالع ـــکا ط ـــده آمری ـــاالت متح ـــوردي ای دریان
ـــه  ـــی را ب ـــتی، خطرات ـــت اوراق کش ـــه صنع ـــید ک ـــه رس ـــن نتیج ـــه ای ب
همـــراه دارد شـــرکت هاي اوراق کشـــتی در آمریـــکا، تمایـــل کمـــی 
ـــاي  ـــود تالش ه ـــا وج ـــد ب ـــق دارن ـــن طری ـــرمایه از ای ـــع آوري س ـــه جم ب
ـــراي  ـــکا ب ـــاالت متحـــده آمری ـــوردي ای ـــی و ســـازمان دریان ـــروي دریای نی
اوراق کشـــتی ها در داخـــل کشـــور، تعـــداد کمـــی از شـــرکت ها داراي 

ـــه،  ـــد. در نتیج ـــور بودن ـــل کش ـــتی در داخ ـــراي اوراق کش ـــرایط الزم ب ش
ـــد کـــه منجـــر  ـــه کشـــورهاي دیگـــر صـــادر گردی ـــی ب کشـــتی هـــاي اوراق
ـــل آن را  ـــان، دلی ـــد. کارشناس ـــی ش ـــت محیط ـــاي زیس ـــی ه ـــه آلودگ ب
ـــراي  ـــتی ها و اج ـــده از کش ـــدا ش ـــاک ج ـــواد خطرن ـــف م ـــت ضعی مدیری

ضعیـــف قوانیـــن و مقـــررات در دیگـــر کشـــورها می داننـــد.

مکان یابی 

ــوط  ــر، خطـ ــدود 1000 کیلومتـ ــزر در حـ ــاحل دریاي خـ ــول سـ  طـ
ســـاحلی دریـــاي عمـــان و خلیج فـــارس در حـــدود 1800 کیلومتـــر 
ــور 700  ــوب کشـ ــع در جنـ ــر واقـ ــاحلی جزایـ ــوط سـ ــول خطـ و طـ
ــور،  ــاحل در کشـ ــر سـ ــود 3500 کیلومتـ ــا وجـ ــت بـ ــر اسـ کیلومتـ
ــتقرار  ــل مناســـب اسـ ــاب محـ ــام انتخـ ــه نـ ــادي بـ ــکل حـ ــا مشـ بـ
صنعـــت اوراق کشـــتی مواجـــه نخواهیـــم بـــود. خلیج فـــارس، یکـــی 
ــی  ــک دریایـ ــاظ ژئوپولیتیـ ــان و از لحـ ــاي جهـ ــن دریاهـ از آلوده تریـ
ـــی  ـــر(  و چگونگ ـــق 30 مت ـــن عم ـــم  (میانگی ـــه بســـته اســـت.عمق ک نیم
جریان هـــاي ســـطحی در ســـواحل خلیج فـــارس و تنگه هرمـــز، 
ـــت.  ـــوزه اس ـــن ح ـــات اوراق در ای ـــداث تأسیس ـــراي اح ـــی ب ـــع اساس مان
ـــارس،  ـــج ف ـــه خلی ـــبت ب ـــدیدتري، نس ـــاي ش ـــا محدودیته ـــزر ب دریاي خ
ـــته  ـــک، بس ـــاظ ژئوپولیتی ـــا از لح ـــه تنه ـــا ن ـــن دری ـــد؛ ای ـــرو می باش روب
ـــاي  ـــواحل زیب ـــه س ـــران ب ـــگري ای ـــت گردش ـــاد صنع ـــه اقتص ـــت، بلک اس
ــر  ــان، از نظـ ــاحل دریاي عمـ ــان، سـ ــته اســـت. در ایـــن میـ آن وابسـ
ـــه  ـــد، گزین ـــوس هن ـــا اقیان ـــواري ب ـــاي آزاد و هم ج ـــه آب ه ـــی ب دسترس

مناســـب تري اســـت.

قوانین سازمان بین المللی دریانوردي

ـــب  ـــراي اوراق کشـــتی، تصوی ـــر حجـــم تقاضـــا ب ـــر ب ـــل مؤث ـــی از عوام یک
ـــان  ـــه صاحب ـــن هســـتند ک ـــرا قوانی ـــد اســـت، زی ـــررات جدی ـــن و مق قوانی
کشـــتی هاي فرســـوده را ملـــزم بـــه بازیافـــت می کننـــد. بـــا کمـــک 
قوانیـــن و مقـــررات متعـــدد، و توافـــق نامه هـــاي بین المللـــی، 
ــه  ــوده بـ ــف و آلـ ــت کثیـ ــک صنعـ ــتی از یـ ــت کشـ ــت بازیافـ صنعـ
صنعتـــی پـــاک و ســـالم تبدیـــل خواهـــد شد.ســـازمان بین المللـــی 
ـــعار و  ـــوان ش ـــه عن ـــاک را ب ـــاي پ ـــن و دری ـــتیرانی ایم ـــوردي، کش دریان
ـــن  ـــازمان، قوانی ـــن س ـــت. ای ـــده اس ـــود برگزی ـــی خ ـــاي اصل مأموریت ه
و کنوانســـیون هاي بین المللـــی مربـــوط بـــه طراحـــی، ســـاخت، 
ـــی در  ـــت، ول ـــه داده اس ـــتی ها را ارائ ـــداري کش ـــر و نگه ـــات، تعمی عملی
مـــورد مرحلـــه آخـــر عمـــر کشـــتی ها یعنـــی اوراق، کوتاهـــی کـــرده 
ـــکل،  ـــیون، پروت ـــه کنوانس ـــت و ارائ ـــرن فعالی ـــم ق ـــول نی ـــت. در ط اس
ـــتی  ـــث اوراق کش ـــه بح ـــه ب ـــت ک ـــه اس ـــک ده ـــر از ی ـــه و... کمت قطعنام
می پـــردازد. ایـــن ســـازمان در اواخـــر ســـال 2005، کمیتـــه حفـــظ 

محیط زیســـت دریایـــی را مأمـــور انجـــام اقدامـــات الزم کـــرد.

ـــدف آن،  ـــه ه ـــد ک ـــرا ش ـــل در 1992 الزم االج ـــیون باس ـــدا کنوانس ابت
ـــرفته  ـــورهاي پیش ـــاک از کش ـــد خطرن ـــواد زای ـــال م ـــري از انتق جلوگی
ـــگ  ـــیون هن ـــپس کنوانس ـــود و س ـــعه ب ـــال توس ـــورهاي در ح ـــه کش ب
ــس از  ــده پـ ــاد شـ ــیون یـ ــد. کنوانسـ ــب شـ ــگ در 2009 تصویـ کنـ
ــاژ  ــد تنـ ــل 40 درصـ ــه حداقـ ــوري کـ ــتن 15 کشـ ــاه از پیوسـ 24 مـ
ــت  ــل بازیافـ ــتی هاي قابـ ــد از کشـ ــو و 3 درصـ ــتیهاي عضـ کل کشـ
ــد.  ــد شـ ــرا خواهـ ــند، الزم االجـ ــته باشـ ــده را داشـ ــال آینـ در 10 سـ
ـــت  ـــت پیوس ـــه و هف ـــک ضمیم ـــاده، ی ـــیون، داراي 21 م ـــن کنوانس ای

. شـــد می با

بخش دوم این مقاله  تحت عنوان   بررسی جذابیت های اصلی و فرعی در 
صنعت اوراق کشتی  را در شماره بعدی ماهنامه خواهید خواند.
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راهکار علمی وعملیاتی انتخاب پیمانکاران جزء
 در پروژه ساخت و تجهیز ساختمان عملیات و برج کنترل بندر نوشهر

  مهدي سپاسی  
كارشناس ارشد  مهندسي مكانيك 

 اداره كل بنادر و دريانوردي استان مازندران - بندر نوشهر

  محسن علی اكبری   
دانشجوی كارشناسی مهندسی صنايع دانشگاه آزاد شمال

ـــپاري  ـــه برون س ـــع  ب ـــود مناب ـــا وکمب ـــزون آنه ـــي روزاف ـــعت و پیچیدگ ـــه وس ـــه ب ـــا توج ـــا ب ـــراي پروژه ه ـــراي اج ـــروزه ب ـــازمان ها ام       س
پروژه هـــا روي آورده انـــد لـــذا کســـب دانـــش مدیریـــت قرارداد هـــا، مدیریـــت پورتفلـــوي پروژه هـــا، مدیریـــت کیفیـــت، مدیریـــت 
ـــد.  ـــل نماین ـــان حاص ـــوب اطمین ـــت مطل ـــه و کیفی ـــا هزین ـــع و ب ـــه موق ـــام ب ـــازمان ها از انج ـــا س ـــد ت ـــروري مي باش ـــري ض ـــکاران و.... ام پیمان
ـــده  ـــي ش ـــوص طراح ـــن خص ـــادي در ای ـــیار زی ـــاي بس ـــت و مدل ه ـــرار گرف ـــه ق ـــورد توج ـــرد م ـــن رویک ـــداي ای ـــه در ابت ـــواردي ک ـــي از م یک
ـــده  ـــه ش ـــوص تهی ـــن خص ـــادي در ای ـــي زی ـــتورالعمل هاي اجرای ـــه دس ـــد ک ـــرارداد مي باش ـــد ق ـــت عق ـــادر جه ـــکاران م ـــي پیمان ـــوع ارزیاب ـــت، موض اس
ـــکاران  ـــي پیمان ـــد ارزیاب ـــر مي رس ـــه نظ ـــروري ب ـــري ض ـــه و ام ـــه قرارگرفت ـــورد توج ـــر  م ـــال هاي اخی ـــه در س ـــزي ک ـــاز چی ـــن ف ـــذر از ای ـــد از گ ـــت. بع اس
ـــق  ـــذر موف ـــس از گ ـــي پ ـــن موضوع ـــه چنی ـــک ب ـــده نزدی ـــوردي درآین ـــادر و دریان ـــازمان بن ـــاز س ـــه نی ـــه ب ـــا توج ـــد. ب ـــه مي باش ـــکاران ثانوی ـــا پیمان ـــزء و ی ج
ـــدل  ـــن م ـــه و ای ـــکاران پرداخت ـــاب پیمان ـــدي و انتخ ـــت رتبه بن ـــازي جه ـــه ف ـــدل یکپارچ ـــک م ـــعه ی ـــه توس ـــش ب ـــن پژوه ـــادر، ای ـــکاران م ـــي پیمان از ارزیاب
ـــعه  ـــه توس ـــت. در مرحل ـــده اس ـــه ش ـــهر ارائ ـــرل در بندرنوش ـــرج کنت ـــي و ب ـــاختمان عملیات ـــز س ـــاخت و تجهی ـــروژه س ـــوردي در پ ـــه م ـــک مطالع ـــب ی در قال
ـــول  ـــل قب ـــه قاب ـــادر ک ـــکار م ـــا و پیمان ـــر کارفرم ـــورد نظ ـــاي م ـــازي معیاره ـــایي و همسوس ـــه شناس ـــت ب ـــده اس ـــام ش ـــه انج ـــاي اولی ـــه در گام ه ـــدل ک م
ـــا  ـــي ب ـــي و پایان ـــاي میان ـــت و در گام ه ـــده اس ـــه ش ـــد، پرداخت ـــش مي ده ـــام را کاه ـــت و ابه ـــدم قطعی ـــه ع ـــازي ک ـــق ف ـــتفاده از منط ـــا اس ـــند ب مي باش
ــه و  ــدي پرداختـ ــاي رتبه بنـ ــکیل ماتریس هـ ــه تشـ ــه بـ ــد هدفـ ــي چنـ ــزي خطـ ــاره و برنامه ریـ ــد معیـ ــري چنـ ــاي تصمیم گیـ ــتفاده تکنیک هـ اسـ
ـــکاران  ـــت پیمان ـــزار WinQSB اولوی ـــک نرم اف ـــه کم ـــدف و ب ـــع ه ـــکیل تاب ـــا تش ـــت ب ـــده و در نهای ـــوزون ش ـــري م ـــات جب ـــي عملی ـــور ط ـــهاي مذک ماتریس
ـــري  ـــه ام ـــران ک ـــي تصمیم گی ـــاي ذهن ـــق و قضاوت ه ـــدان دقی ـــه چن ـــات ن ـــام، اطالع ـــت، ابه ـــدم قطعی ـــر ع ـــدل تاثی ـــن م ـــا ای ـــد. ب ـــد ش ـــخص خواه مش
ـــن  ـــه ای ـــه اینک ـــه ب ـــا توج ـــد. ب ـــش مي یاب ـــادي کاه ـــا حدزی ـــد ت ـــکاران مي باش ـــي پیمان ـــري و ارزیاب ـــاي تصمیم گی ـــت معیار ه ـــي اهمی ـــول در ارزیاب معم
ـــان  ـــاهدات نش ـــت، مش ـــده اس ـــه ش ـــرار گرفت ـــي ق ـــورد بررس ـــرا و م ـــهر اج ـــدر نوش ـــرل بن ـــرج کنت ـــات و ب ـــاختمان عملی ـــز س ـــاخت و تجهی ـــروژه س ـــدل در پ م

مي دهد این مدل مي تواند یک روش کارآمد در سطح سازمان بنادر و دریانوردي مورد استفاده قرار گیرد.

بـــا عنایـــت بـــه ســـهم بـــاالی پیمانـــکاران جـــزء در فرآیند هـــای اجرایـــی 
ــامل  ــروژه شـ ــی پـ ــر اساسـ ــه پارامتـ ــا در سـ ــذاری آنهـ ــا، تاثیرگـ پروژه هـ
ـــذا  ـــت. ل ـــوردار اس ـــی برخ ـــل توجه ـــت قاب ـــان از اهمی ـــه و زم ـــت، هزین کیفی
ـــت  ـــی اس ـــن رویکردهای ـــی از مهم تری ـــزء یک ـــکاران ج ـــت پیمان ـــث مدیری مبح
ـــت  ـــر مدیری ـــارت بهت ـــه عب ـــرد. ب ـــه قرارگی ـــورد توج ـــواره م ـــتی هم ـــه بایس ک
موفـــق پـــروژه در پروژه هایـــی کـــه فعالیـــت آنهـــا واگـــذاری می شـــود تـــا 
ـــت. ـــته اس ـــزء وابس ـــکاران ج ـــت پیمان ـــت مدیری ـــه موفقی ـــادی ب ـــدود زی ح

ــواه  ــل خداخـ ــط ابوالفضـ ــه توسـ ــورت گرفتـ ــای صـ ــاس پژوهش هـ براسـ
وهمـــکاران عمـــده واگـــذاری پروژه هـــا بـــه پیمانـــکاران جـــزء از طریـــق 
ـــه  ـــک مجموع ـــن ی ـــن تدوی ـــد. بنابرای ـــره می باش ـــا مذاک ـــدود ی ـــه مح مناقص
ــاب  ــوه انتخـ ــران در نحـ ــه مدیـ ــک بـ ــت کمـ ــی جهـ ــای عمومـ معیارهـ
پیمانـــکاران جـــزء می توانـــد کمـــک به ســـزایی  در تحقـــق اهـــداف پـــروژه 

داشـــته باشـــد.

ـــم یکپارچـــه  ـــل تصمی ـــک روش تحلی ـــا ی ـــن بخـــش ســـعی شـــده اســـت ب در ای
فـــازی و شناســـایی معیار هـــای مهـــم وقابـــل قبـــول بـــا اســـتفاده از یـــک 
روش MCDM فـــازی بـــه ارزیابـــی و رتبه بنـــدی پیمانـــکاران واجدشـــرایط 
پرداختـــه و پیمانـــکاری کـــه از حداکثـــر صالحیـــت در معیارهـــای مـــورد 

مقدمه 

ـــث  ـــر باع ـــالیان اخی ـــوص در س ـــه خص ـــی ب ـــای عمران ـــوع پروژه ه ـــی وتن پویای
شـــده کـــه پیمانـــکاران ســـعی در تقســـیم فعالیت هـــای اجرایـــی پـــروژه و 
واگـــذاری آنهـــا بـــه افـــراد یـــا ســـازمان های صالحیـــت داری کننـــد کـــه 
بـــه آنهـــا در اصطـــالح پیمانـــکاران جـــزء مي گوینـــد. امـــروزه در سراســـر 
جهـــان پیمانـــکاران جـــزء بیـــش از 90% فعالیـــت هـــای اجرایـــی پـــروژه را 

ـــد. ـــام می دهن انج

ـــی  ـــای اصل ـــا طرف ه ـــت عموم ـــک در صنع ـــودن ریس ـــاال ب ـــه ب ـــه ب ـــا توج ب
ـــای  ـــا ج ـــه ت ـــد ک ـــوی دارن ـــه نح ـــک  ب ـــال ریس ـــعی در انتق ـــی س ـــروژه عمران پ
ـــا تدویـــن قراردادهـــای  ممکـــن خـــود از اثـــرات آن مصـــون بمانند.کارفرمایـــان ب
جدیـــد ماننـــد طـــرح وســـاخت،EPC ،BOT و... ســـعی در انتقـــال بیشـــتر 
ـــکاران  ـــرایطی پیمان ـــن ش ـــد. در چنی ـــکاران را دارن ـــمت پیمان ـــه س ـــک ب ریس
ــته و  ــود کاسـ ــازندگی خـ ــزان نقـــش سـ ــتی از میـ ــه بایسـ ــد کـ دریافته انـ
بـــه ســـمت رویکردهـــای مدیریتـــی تغییـــر جهـــت دهنـــد. پیمانـــکاران 
جـــزء مســـئولیت اجرایـــی پیمانـــکاران در پروژه هـــا را برعهـــده گرفتـــه و 
ـــزء  ـــکاران ج ـــت پیمان ـــت مدیری ـــت جه ـــش مدیری ـــتر در نق ـــکاران بیش پیمان

ـــد.  ـــده ان ـــر ش ظاه

68  سال بیست و نهم  شماره 217   بهمن 1393



ـــود.  ـــي )al , am , ar( نشـــان داده ش ـــازي مثلث ـــدد ف ـــه صـــورت ع ـــد ب ـــه مي توان ک
ـــع عضویـــت را نمایـــش مي دهـــد. شـــکل شـــماره )1(، ایـــن تاب

شکل شماره )1( - نمایش عدد فازي مثلثي

αبرش

بـــرشα یـــک عـــدد فـــازی ماننـــدÃ به صـــورت زیـــر تعریـــف می گـــردد: 
]0,1[∈α کـــه

 

ـــد  ـــه X می باش ـــی در مجموع ـــدود غیرته ـــه مح ـــک فاصل ـــر ی ـــاد Ãα بیانگ نم
ـــاالی  ـــن و ب ـــدود پایی ـــب ح ـــه ترتی aR ب

a و aL
α ـــه Ãα=]aL ک

α  ,aR
a ] ـــی ـــه عبارت ب

ـــتند. aL[ هس
α  ,aR

a ]   ـــته ـــه بس فاصل

عمليات فازی

ــد  Ã و     ــی ماننـ ــازی مثلثـ ــدد فـ ــر دو عـ ــر هـ بـ
ــر قابـــل اجراســـت: عملیـــات جبـــری زیـ

رتبه بندی فازی اعداد

 روش هـــای رتبه بنـــدی مختلفـــی جهـــت برگردانـــدن اعـــداد فـــازی بـــه 
مقادیـــر قطعـــی وجـــود دارد. Lee   و  Li  روش مقـــدار میانگیـــن عمومـــی را 

ـــردد. ـــی گ ـــت معرف ـــوردار اس ـــاره برخ اش

ـــود  ـــام موج ـــت و ابه ـــدم قطعی ـــه برع ـــور غلب ـــه منظ ـــازی ب ـــتفاده از روش ف اس
ــی  ــی و وزن دهـ ــت. پـــس از ارزیابـ ــد اسـ ــیار مفیـ ــی بسـ ــائل واقعـ در مسـ
معیار هـــا بـــا تشـــکیل یـــک مســـئله MCDM فـــازی جهـــت رتبه بنـــدی 
ـــکیل و  ـــازی تش ـــی ف ـــص خط ـــدل تخصی ـــک م ـــه، ی ـــن گزین ـــن بهتری و یافت
ـــی  ـــزی خط ـــئله برنامه ری ـــک مس ـــه ی ـــور ب ـــدل مذک ـــئله م ـــل مس ـــت ح جه
چندهدفـــه تبدیـــل می گـــردد. بـــا حـــل ایـــن مســـئله ضمـــن رتبه بنـــدی 
ـــکاران، گزینـــه ای کـــه از بیشـــترین صالحیـــت برخـــوردار اســـت انتخـــاب  پیمان
می گـــردد. در حـــل مســـئله  MOLP از نرم افـــزار WinQSB اســـتفاده شـــده 
اســـت. نرم افـــزار WinQSB یـــک بســـته نرم افـــزاری چندمنظـــوره اســـت 
ـــب  ـــزاری مناس ـــزار اب ـــن نرم اف ـــت. ای ـــت اس ـــیار راح ـــري آن بس ـــه کارگی ـــه ب ک
و دقیـــق جهـــت حـــل مســـاله  برنامه ریـــزی خطـــی و برنامه ریـــزی عـــدد 

ـــت. ـــح اس صحی

تئوری مجموعه های فازی

ـــوری  ـــی زاده تئ ـــور لطف ـــی پروفس ـــا، برکل ـــگاه کالیفرنی ـــال 1965در دانش در س
ــه  ــه در نتیجـ ــرد کـ ــرح کـ ــازی را مطـ ــق فـ ــازی و منطـ ــای فـ مجموعه هـ
آن در ســـال 1977 تئـــوری امـــکان، شـــکل گرفـــت. ایـــن تئـــوری بـــرای 
مواجهـــه شـــدن بـــا اکثـــر پدیده هـــای جهـــان واقـــع کـــه در آنهـــا عـــدم 
ــه  ــرد. پـــس از آن کـ ــرار می گیـ ــتفاده قـ ــورد اسـ ــود دارد مـ قطعیـــت وجـ
لطفـــي زاده در آن ســـال ها تئـــوری خـــود را مطـــرح نمـــود، گردهمایی هـــا 
و کنفرانس هـــای بســـیاری در طـــول ایـــن ســـال هـــا در زمینـــه گســـترش 
ـــون  ـــای گوناگ ـــه ه ـــه در زمین ـــن نظری ـــرد ای ـــت و کارب ـــدم قطعی ـــوم ع مفه
ـــاپ  ـــه چ ـــریات ب ـــادی در نش ـــی زی ـــاالت علم ـــد و مق ـــزار گردی ـــی برگ صنعت

رســـید.

تعاريف

مجموعه های فازی

ـــد  ـــی مانن ـــع عضویت ـــا تاب ـــه  X ب ـــد Ã در مجموع ـــازی مانن ـــه ف ـــک مجموع  ی
ـــی در  ـــدد حقیق ـــک ع ـــزء x در X ی ـــر ج ـــه ه ـــودکه ب ـــخص می ش )µA )x  مش

فاصلـــه ]0,1[ اختصـــاص می دهـــد.

نرمال و محدب

ـــر x1 و x2 در  ـــه ازای ه ـــرگاه ب ـــد ه ـــدب گوین ـــازی Ã را مح ـــه ف ـــک مجموع ی
ـــیم: ـــته باش ـــه X   داش جامع

عـــالوه برایـــن یـــک مجموعـــه فـــازی Ã را یـــک مجموعـــه فـــازی نرمـــال 
گوینـــد هـــرگاه

اعداد فازی

ـــه اي  ـــي و ذوزنق ـــازي مثلث ـــداد ف ـــتفاده، اع ـــورد اس ـــازي م ـــداد ف ـــترین اع بیش
هســـتند. اعـــداد فـــازي مثلثـــي، بـــه دلیـــل محاســـبات ســـاده تر، بیشـــتر 
ــا نیـــز در ایـــن تحقیـــق  مـــورد اســـتفاده قـــرار مي گیرنـــد. از ایـــن رو، مـ
از اعـــداد فـــازي مثلثـــي اســـتفاده مي کنیـــم. یـــک عـــدد فـــازي مثلثـــي 
ـــر  ـــه زی ـــورت رابط ـــه ص ـــي µA ب ـــه اي خط ـــت تک ـــع عضوی ـــا تاب ـــددي ب A ع

تعریـــف مي شـــود:
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ـــهولت  ـــبات وس ـــادگی محاس ـــل س ـــه دلی ـــا ب ـــه در اینج ـــد. ک ـــه نموده ان ارائ
ــا اســـتفاده از ایـــن روش  کاربـــرد از ایـــن روش اســـتفاده شـــده اســـت. بـ
ـــه  ـــن روش در مرحل ـــود. ای ـــدی نم ـــازی را رتبه بن ـــزرگ ف ـــداد ب ـــوان اع می ت
ـــراف  ـــی و انح ـــن عموم ـــدار میانگی ـــد. مق ـــد می باش ـــز مفی ـــازی نی ـــص ف تخصی
ـــا  و  ـــب ب ـــه ترتی ـــد را ب ـــی مانن ـــازی مثلث ـــدد ف ـــک ع ی

 نشـــان داده و بـــه صـــورت زیـــر محاســـبه می نماینـــد:

پـــس از محاســـبه  و  به راحتـــی می تـــوان دو عـــدد فـــازی 
ــه  ــر مقایسـ ــورت زیـ مثلثـــی   و  را به صـ

نمـــود:

تشريح روش 

ـــي معیارهـــاي  ـــن وزن ـــه روش شناســـایي و وزن دهـــي و میانگی در گام هـــاي اولی
ارزیابـــي پیمانـــکاران جـــزء مـــورد بررســـي قـــرار گرفتـــه و در گام هـــاي 
ـــدل  ـــکیل م ـــت تش ـــرد و جه ـــایی ک ـــر را شناس ـــورد نظ ـــکاران م ـــدي پیمان بع
ـــتفاده  ـــازی اس ـــص ف ـــده تخصی ـــور از ای ـــن منظ ـــه ای ـــود. ب ـــدام نم FMCDM اق
ـــه  ـــت ک ـــوزون اس ـــس م ـــک ماتری ـــاد ی ـــن روش ایج ـــاس ای ـــت. اس ـــده اس ش
وزن هـــر پیمانـــکار را بـــا رتبه هـــای مختلـــف مشـــخص می نمایـــد. پـــس 
از تشـــکیل ایـــن مـــدل، در گام هـــاي پایانـــي یـــک مســـئله برنامه ریـــزی 
ـــدف و  ـــع ه ـــک تاب ـــف ی ـــن تعری ـــاد و ضم ـــه MOLP ایج ـــد هدف ـــی چن خط
قـــراردادن داده هـــا درآن تابـــع بـــه کمـــک نرم افـــزارWinQSB رتبه بنـــدي 
ـــئله  ـــن مس ـــي ای ـــع در 7 گام کل ـــد و در واق ـــد ش ـــخص خواه ـــکاران مش پیمان

ـــد. ـــد ش ـــل خواه ح

گام اولـ  شناسایي تمامي معیارهاي ارزیابي:

در گام نخســـت می بایســـت معیارهـــای ارزیابـــی مهـــم را شناســـایی واوزان 
ـــای  ـــی معیاره ـــم تمام ـــن مه ـــه ای ـــتیابی ب ـــت دس ـــود. جه ـــخص نم آن را مش
ـــر  ـــود. اگ ـــایی ش ـــد شناس ـــکاران بای ـــرد پیمان ـــی عملک ـــت ارزیاب ـــن جه ممک
چـــه فعالیت هـــای مناســـبی در تعییـــن معیارهـــای انتخـــاب پیمانـــکاران 
جـــزء انجـــام شـــده اســـت امـــا بیشـــتر ایـــن پژوهش هـــا در یـــک کشـــور 
ـــام  ـــا دارد، انج ـــور م ـــا کش ـــی ب ـــرایط متفاوت ـــه ش ـــه ک ـــعه یافت ـــخص توس مش
ـــد   ـــه می توان ـــن زمین ـــذار در ای ـــای اثرگ ـــایی معیاره ـــذا شناس ـــت، ل ـــده اس ش
ـــی  ـــرورت خاص ـــا از ض ـــزء در پروژه ه ـــکاران ج ـــت پیمان ـــه اهمی ـــه ب ـــا توج ب
ـــار  ـــکاران، 15معی ـــن و هم ـــال 1387 آروی ـــران در س ـــد. در ای ـــوردار باش برخ
ـــن  ـــه در ای ـــد ک ـــه کردن ـــزء ارائ ـــکاران ج ـــی پیمان ـــذار در ارزیاب ـــم وتاثیرگ مه
ـــن در  ـــرد. همچنی ـــدا ک ـــت را پی ـــترین اهمی ـــت بیش ـــار قیم ـــدی معی رتبه بن
پژوهـــش پیـــش روي شـــما از معیارهـــاي ارزیابـــي پیمانـــکار مـــادر پـــروژه 
ســـاخت و تجهیـــز ســـاختمان عملیاتـــي و بـــرج کنتـــرل بندرنوشـــهر کـــه 
ـــد  ـــرار گرفته ان ـــي ق ـــي کیف ـــورد ارزیاب ـــات م ـــزاري مناقص ـــون برگ ـــر قان براب
ــي  ــراي ارزیابـ ــا بـ ــرف کارفرمـ ــي از طـ ــده و معیارهایـ ــتفاده شـ ــز اسـ نیـ

ـــد. ـــه ش ـــزء تهی ـــکاران ج پیمان

ســـپس متخصصیـــن پیمانـــکار مـــادر کـــه از تجربـــه و دانـــش کافـــی در 

فعالیت هـــای پشـــتیبانی و برون ســـپاری برخوردارنـــد بـــا توجـــه بـــه 
ـــط  ـــای مرتب ـــود معیاره ـــرکت خ ـــروژه و ش ـــاص پ ـــای خ ـــرایط و ویژگی ه ش
را بـــه دقـــت مـــورد بررســـی قـــرار داده و کلیـــه معیارهـــای بالقـــوه جهـــت 
ـــد.  ـــایی نمودن ـــده شناس ـــي ش ـــاي طراح ـــي فرمه ـــکاران ط ـــدی پیمان رتبه بن
ـــاخت  ـــروژه س ـــزء در پ ـــکاران ج ـــاب پیمان ـــت انتخ ـــی جه ـــای ارزیاب معیاره
ـــه  ـــهر ک ـــدر نوش ـــرل بن ـــرج کنت ـــي و ب ـــروژه ســـاختمان عملیات ـــز پ و تجهی
ـــماره )1(  ـــدول ش ـــده در ج ـــتخراج ش ـــادر اس ـــکار م ـــا و پیمان ـــط کارفرم توس

نشـــان داده شـــده اســـت:

C1قیمت پیشنهادیC10اجرای الزامات فنی

C2تجربه عملیاتیC11پذیرش مسئولیت خطا واشتباه

C3تناسب جغرافیاییC12بهبود مستمر وضعیت

C4مدیریت کارگاهیC13اعتبار عمومی

C5مدیریت نیروی انسانیC14قرارداد های فسخ شده پیمانکار در گذشته

C6استعداد کارشناسیC15رعایت نکات ایمنی وزیست محیطی

C7روش اجراییC16رعایت شئونات اخالقی

C8کیفیتC17پذیرش پیشنهادات وانتقادات

C9تعهد زمانی

جدول شماره )1(- معيار هاي ارزیابي جهت انتخاب پيمانکاران جزء پروژه 
ساخت و تجهيز ساختمان عمليات و برج كنترل بندر نوشهر

گام دومـ  محاسبه میانگین وزني هر معیار

ـــتی  ـــا بایس ـــه آن معیاره ـــه ب ـــا توج ـــی، ب ـــای ارزیاب ـــایی معیاره ـــس از شناس پ
ـــردد.  ـــع گ ـــم توزی ـــم تصمی ـــای تی ـــن اعض ـــی و در بی ـــنامه طراح ـــک پرسش ی
ـــی  ـــارت زبان ـــک عب ـــاص ی ـــا اختص ـــار را ب ـــر معی ـــت ه ـــد اهمی ـــران بای تحلیلگ
مناســـب توصیـــف نماینـــد. دلیـــل اســـتفاده از عبـــارات زبانـــی بـــه جـــای 
مقادیـــر عـــددی آن اســـت کـــه قضـــاوت هـــای ذهنـــی افـــراد اغلـــب بـــا 
ـــددی  ـــر ع ـــا مقادی ـــراد ب ـــات اف ـــق ترجیه ـــن دقی ـــت  و تخمی ـــراه اس ـــام هم ابه

مشـــکل اســـت.

ــکاران  ــدی پیمانـ ــع آن رتبه بنـ ــه تبـ ــار و بـ ــر معیـ ــت هـ ــن، اهمیـ بنابرایـ
ـــج  ـــور پن ـــن منظ ـــرای ای ـــرد. ب ـــورت می گی ـــی ص ـــای زبان ـــا معیاره ـــی ب همگ
ـــنهاد  ـــاال پیش ـــیار ب ـــاال و بس ـــط، ب ـــن، متوس ـــیارپایین، پایی ـــی بس ـــارت زبان عب
ـــی  ـــود م ـــه وج ـــر را ب ـــس زی ـــنامه، ماتری ـــل از پرسش ـــج حاص ـــود. نتای می ش

آورد:

که درآن   ارزیابی زبانی معیار  توسط تحلیلگر n می باشد.

ـــی  ـــازی مثلث ـــدد ف ـــک ع ـــورت ی ـــه ص ـــم ب ـــس تصمی ـــر  در ماتری هرعنص
بیـــان می شـــود. عـــدد فـــازی متناظـــر بـــا هـــر عبـــارت زبانـــی در جـــدول 

ـــت: ـــده اس ـــه ش ـــماره )2( ارائ ش
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عدد فازی مثلثی متناظرعبارت زبانی

)0,0,0.1(بسیار پایین

)0,0.1,0.3(پایین

)0.3,0.5,0.7(متوسط

)0.7,0.9,1(باال

)0.9,1,1(بسیار باال

جدول شماره )2( – عدد فازی متناظر با هر عبارت زبانی]4[

ـــن  ـــم میانگی ـــماره )1( می توانی ـــه ش ـــط در رابط ـــات مرتب ـــتفاده از عملی ـــا اس ب
ـــم: ـــبه نمایی ـــن صـــورت محاس ـــه ای ـــی را ب ـــار ارزیاب ـــر معی ـــی ه وزن

ـــس از  ـــر اســـت پ ـــه ذک ـــار m اســـت. الزم ب ـــن وزن معی ـــه در آن  میانگی ک
ـــن  ـــی میانگی ـــکار اصل ـــن از مهندســـین پیمان ـــج ت ـــا توســـط پن ـــی معیاره ارزیاب
ـــج اســـتخراج شـــده از پرسشـــنامه در جـــدول شـــماره )3( نشـــان داده  وزن نتای

ـــت: ـــده اس ش

میانگین وزنعنوان معیارمعیارمیانگین وزنعنوان معیارمعیار

C1
قیمت 

پیشنهادی
)0.74,0.92,1(C10

اجرای الزامات 
فنی

)0.78,0.94,1(

C2
تجربه 
عملیاتی

)0.82,0.96,1(C11

پذیرش 
مسئولیت خطا 

واشتباه
)0.7,0.86,0.94(

C3
تناسب 

جغرافیایی
)0.18,0.34,0.54(C12

بهبود مستمر 
وضعیت

)0.66,0.84,0.94(

C4
مدیریت 
کارگاهی

)0.82,0.96,1(C13اعتبار عمومی)0.62,0.8,0.94(

C5
مدیریت 

نیروی انسانی
)0.78,0.96,1(C14

قرارداد های 
فسخ شده 
پیمانکار در 

گذشته

)0.62,0.78,0.88(

C6
استعداد 
کارشناسی

)0.58,0.76,0.88(C15

رعایت نکات 
ایمنی و 

زیست محیطی
)0.42,0.6,0.76(

C70.74,0.92,1(روش اجرایی(C16
رعایت شئونات 

اخالقی
)0.5,0.76,0.82(

C80.86,0.94,1(کیفیت(C17

پذیرش 
پیشنهادات 

وانتقادات
)0.38,0.58,0.76(

C90.74,0.88,0.94(تعهد زمانی(

جدول شماره )3( – ميانگين وزني معيارهاي ارزیابي استخراج شده از 

پرسشنامه 5 تن از مهندسين پيمانکار مادر در پروژه

ـــکار  ـــاي پیمان ـــي معیاره ـــن وزن ـــه میانگی ـــت درصورتي ک ـــر اس ـــه ذک  الزم ب
مـــادر  پائین تـــر و یـــا اختـــالف زیـــادي بـــا وزن اختصـــاص داده شـــده بـــا 
معیارهـــاي مشـــخص شـــده توســـط کارفرمـــا را داشـــته باشـــد به دلیـــل 
ـــن  ـــش چنی ـــن پژوه ـــه در ای ـــد ک ـــد ش ـــار حـــذف خواه ـــا، آن معی کاهـــش خط

ـــت. ـــاده اس ـــاق نیفت ـــوردي اتف م

گام سومـ  تشکیل ماتریس تصمیم گیري مسئله فازی

ـــکاران  ـــت پیمان ـــا می بایس ـــه آنه ـــی ب ـــا و وزن ده ـــایی معیاره ـــس از شناس پ
موردنظـــر را شناســـایی کـــرد و جهـــت تشـــکیل مـــدل FMCDM  اقـــدام نمـــود. 
ـــاس  ـــت. اس ـــده اس ـــتفاده ش ـــازی اس ـــص ف ـــده تخصی ـــور از ای ـــن منظ ـــرای ای ب
ـــکار را  ـــر پیمان ـــه وزن ه ـــت ک ـــوزون اس ـــس م ـــک ماتری ـــاد ی ـــن روش ایج ای
ــکیل ماتریـــس  ــراي تشـ ــد. بـ ــای مختلـــف مشـــخص می نمایـ ــا رتبه هـ بـ
ـــبه  ـــار محاس ـــر معی ـــراي ه ـــکار را ب ـــر پیمان ـــرد ه ـــد عملک ـــازی بای ـــم ف تصمی
نماییـــم. بـــرای ایـــن منظـــور بایـــد بـــا عبـــارت زبانـــی مناســـب )مطابـــق 
جـــدول شـــماره )2(( وضعیـــت هـــر پیمانـــکار را نســـبت بـــه هـــر معیـــار 
ـــده در  ـــع ش ـــي و توزی ـــاي طراح ـــات از فرم ه ـــن اطالع ـــه ای ـــف نمودک توصی

ـــت. ـــده اس ـــتخراج ش ـــادر اس ـــکار م ـــان پیمان ـــن کارشناس بی

ـــدد متناظـــر  ـــی ع ـــارت زبان ـــر عب ـــه ه ـــور ب ـــا اســـتفاده از جـــدول مذک ســـپس ب
ـــر  ـــرد ه ـــن عملک ـــر، میانگی ـــه کمـــک رابطـــه زی ـــص داده و ب ـــه خـــود را تخصی ب

ـــردد: ـــبه می گ ـــکاران محاس ـــه پیمان ـــرای کلی ـــار ب معی

ـــکار n و  ـــرای پیمان ـــار m ب ـــرد معی ـــن عملک ـــه در  آن میانگی ک
 k ــر ــر تحلیلگـ ــه نظـ ــه بـ ــا توجـ ــکارn بـ ــرای پیمانـ ــارm بـ ــرد معیـ عملکـ

. شـــد می با

ـــازی  ـــص ف ـــس تخصی ـــم ماتری ـــر می توانی ـــدن مقادی ـــخص ش ـــا مش ب
ـــم: ـــکیل دهی ـــر را تش زی

گام چهارم– ایجاد ماتریس موزون رتبه بندي

ـــدی  ـــار رتبه بن ـــر معی ـــه ه ـــبت ب ـــکاران را نس ـــد پیمان ـــدا بای ـــن گام ابت در ای
ــر  ــه هـ ــدی Lee و Liرتبـ ــتفاده از روش رتبه بنـ ــا اسـ ــا بـ ــم. در اینجـ کنیـ
پیمانـــکار  مشـــخص می شـــود. بنابرایـــن می توانیـــم یـــک ماتریـــس 

ــازیم: ــر بسـ ــد زیـ ــدی ماننـ رتبه بنـ

)3(
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ـــکار دارای  ـــار اول پیمان ـــال در معی ـــوان مث ـــه عن ـــدان معناســـت کـــه ب ـــن ب ای
ـــه آخـــر شـــده اســـت. ـــز رتب ـــه اول و  حائ رتب

ـــکاران  ـــک از پیمان ـــر ی ـــدی، ه ـــوزون رتبه بن ـــس م ـــک ماتری ـــاد ی ـــت ایج جه
ـــود  ـــا خ ـــر ب ـــردی متناظ ـــه عملک ـــه رتب ـــدی ب ـــس رتبه بن ـــود در ماتری موج
ــس  ــک ماتریـ ــن کار یـ ــل ایـ ــود. حاصـ ــده می شـ ــی  برگردانـ یعنـ
رتبه بنـــدی فـــازی اســـت. باضـــرب وزن هـــر معیـــار در آن ماتریـــس 

ــازیم: ــد زیربسـ ــدی ماننـ ــوزون رتبه بنـ مـ

که در آن  رتبه موزون گزینه n در معیار m است.

گام پنجم- ایجاد ماتریس موزون تجمعی رتبه بندی پیمانکاران

پـــس از مشـــخص شـــدن ماتریـــس رتبه بنـــدی درگام دوم در ایـــن گام 
ـــبه  ـــف محاس ـــای مختل ـــکار  را در رتبه ه ـــر پیمان ـــی ه ـــت وزن تجمع می بایس
ـــار اول  ـــوق در معی ـــدی ف ـــس رتبه بن ـــال در ماتری ـــوان مث ـــه عن ـــم. ب نمایی
ـــکار   در  ـــی پیمان ـــن وزن تجمع ـــت بنابرای ـــده اس ـــه اول 1st ش و... دارای رتب
ـــوزون  ـــس م ـــا در ماتری ـــن معیاره ـــا ای ـــر ب ـــر متناظ ـــع عناص ـــه اول از جم رتب
رتبه بنـــدی به دســـت می آیـــد. بـــه طـــور مشـــابه می تـــوان وزن تجمعـــی 
ـــوزون  ـــس م ـــک ماتری ـــبه و ی ـــف محاس ـــای مختل ـــکار را در رتبه ه ـــر پیمان ه

تجمعـــی بـــه صـــورت زیـــر به دســـت آورد:

 که در آن  وزن تجمعی پیمانکار I  با مرتبه j  می باشد.

ـــس  ـــدر نوشـــهر  ماتری ـــات بن ـــر اســـت در مســـئله ســـاختمان عملی ـــه ذک الزم ب
ـــت: ـــده اس ـــکیل ش ـــر تش ـــورت زی ـــه ص ب

گام ششم- ایجاد مدل تخصیص خطی فازي )مدل مسئله(

بـــا توجـــه بـــه تئـــوری تخصیـــص خطـــی، ماتریـــس مـــوزون تجمعـــی را 
می تـــوان بـــه صـــورت یـــک مـــدل تخصیـــص خطـــی فـــازی بـــه صـــورت 

زیـــر بیـــان نمـــود:

ـــده  ـــهj   ش ـــی دارای رتب ـــور واقع ـــکار m به ط ـــد، پیمان ـــک باش ـــر ی ـــر براب اگ
ـــکار m  دارای رتبـــه j  نیســـت. اســـت در غیرایـــن صـــورت پیمان

گام هفتم- تشکیل مسئله MOLP و محاسبه رتبه نهایی پیمانکاران

از آنجـــا کـــه مـــدل تخصیـــص فـــازی فـــوق را می تـــوان به عنـــوان یـــک 
ـــا  ـــت، ب ـــر گرف ـــازی FLP در نظ ـــی ف ـــزی  خط ـــئله برنامه ری ـــاص از مس ـــوع خ ن
ـــدی  ـــرد و رتبه بن ـــدام ک ـــل اق ـــه ح ـــوان ب ـــم می ت ـــن الگوریت ـــری ای به کارگی
نهایـــی هـــر پیمانـــکار را مشـــخص کـــرد. تاکنـــون روش هـــای مختلفـــی  
ــده اســـت. یکـــی از مناســـب ترین  ــاد شـ ــائل FLP ایجـ جهـــت حـــل مسـ
روش هـــای موجـــود بـــرای ایـــن منظـــور روش رمل فنکـــر می باشـــد کـــه 
بـــه دلیـــل ســـادگی و کاربـــرد آســـان آن مـــورد اســـتفاده قـــرار می گیـــرد.

ـــت: ـــر اس ـــامل دوگام زی ـــن روش ش ای

ــد  ــی چنـ ــزی خطـ ــئله برنامه ریـ ــک مسـ ــه یـ ــئله FLP بـ ــل مسـ 1-تبدیـ
MOLP ــه هدفـ

نتیجه حاصل از تبدیل عبارتست از:
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ـــه   ـــوط ب ـــرشα مرب ـــن ب ـــاال وپایی ـــدود ب ـــب ح ـــه ترتی ـــه  و  ب ک
 مـــی باشـــد. 

 LP ــی ــزی خطـ ــئله برنامه ریـ ــک مسـ ــه یـ ــئله MOLP  بـ ــل مسـ 2-تبدیـ
قطعـــی بـــا اســـتفاده از یـــک روش وزن دهـــی:

که  وزن اولین تابع هدف در مسئله MOLP و 1>  > 0

در اینجـــا چـــون اهمیـــت هـــر دو تابـــع هـــدف بـــا هـــم برابـــر اســـت  را 
برابـــر0/5 قـــرار می دهیـــم.

حال مدل مسئله ساختمان عملیات به صورت زیر است:

ـــکل هاي  ـــورت ش ـــه ص ـــه ب ـــزار WinQSB نتیج ـــدل در نرم اف ـــل م ـــس از ح پ
ـــد: شـــماره )2( و )3( بدســـت آی

شکل شماره )2(- ورود تابع هدف و محدودیت هاي استخراج شده در 
نرم افزار 

شکل شماره)3(- خروجي نرم افزار كه نتایج رتبه بندي را نشان مي دهد

ـــگاه دوم  ـــکار اول جای ـــه پیمان ـــت ک ـــورت اس ـــن ص ـــوق بدی ـــواب ف ـــیر ج تفس
ـــکار  ـــگاه اول و پیمان ـــکار دوم جای ـــوده، پیمان ـــب نم ـــا کس ـــاس معیار ه را براس

ـــت. ـــوده اس ـــب نم ـــوم را کس ـــگاه س ـــم جای ـــوم ه س

نتيجه گيري:

ــپاري را در  ــرد برون سـ ــازمان ها رویکـ ــروزه سـ ــه امـ ــه اینکـ ــه بـ ــا توجـ بـ
پیـــش گرفته انـــد بایـــد بـــه دنبـــال سیســـتمي جهـــت باالبـــردن قابلیـــت 
ـــب  ـــت مناس ـــه و کیفی ـــان، هزین ـــه زم ـــه ب ـــا توج ـــا ب ـــام پروژه ه ـــان انج اطمین
باشـــند و بي شـــک یـــک سیســـتم پویـــا کـــه بتوانـــد پیمانـــکار مناســـب را 
ـــده  ـــن کنن ـــادي تضمی ـــا حدزی ـــد ت ـــد مي توان ـــرار ده ـــا ق ـــار کارفرم دراختی
فاکتور هـــاي ذکـــر شـــده باشـــد. ایـــن پژوهـــش نشـــان داد کـــه رویکـــرد 
فـــازي مي توانـــد وجـــود عـــدم قطعیـــت، ابهـــام، اطالعـــات نـــه چنـــدان 
دقیـــق و قضاوت هـــاي ذهنـــي تصمیم گیـــران در انتخـــاب پیمانـــکار را تـــا 
ـــران  ـــه مدی ـــد ب ـــدل مي توان ـــن م ـــن ای ـــش داده و همچنی ـــکان کاه ـــد ام ح
ـــزء  ـــکاران ج ـــادر و پیمکان ـــکاران م ـــاب پیمان ـــوع انتخ ـــر موض ـــت درک بهت جه
ـــد.    ـــایاني نمای ـــک ش ـــکاران، کم ـــت پیمان ـــودن مدیری ـــع ب ـــه( و جام )ثانوی

منابع در دفتر ماهنامه بندر و دريا موجود می باشد.
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آينده نگاري 

آینده پژوهــی مشــتمل بــر مجموعــه تالش هایــی اســت کــه بــا اســتفاده از تجزیــه 
و تحلیــل منابــع، الگوهــا و عوامــل تغییــر و یا ثبــات، بــه تجســم آینده هــای بالقوه و 
برنامه ریــزی بــرای آن هــا می پــردازد. آینده پژوهــی منعکــس می کنــد کــه چگونــه 

از دل تغییــرات )یــا تغییــر نکــردن( » امــروز«  واقعیــت »فــردا« تولــد می یابد.
 Futures اســت. کلمــه جمــع »Futures Study« آینده پژوهــی معــادل لغــت التیــن
ــیعی از  ــف وس ــری از طی ــا بهره گی ــه ب ــت ک ــده  اس ــتفاده ش ــل اس ــن دلی ــه ای ب
متدلوژی هــا و بجــای تصور»فقــط یــک آینــده«، بــه گمانه زنی های سیســتماتیک 
ــه فقــط »یــک آینــده« بلکــه »چندیــن آینــده« متصــور  ــه، در مــورد ن و خردوزان
ــده گونه هــای »ممکــن«،  ــادرت می شــود. موضوعــات آینده پژوهــی در برگیرن مب

»محتمــل« و »مطلــوب« بــرای دگرگونــی از حــال بــه آینــده اســت.

آینده نگاري و توسعه بنادر کشور

بنادر رمزگشای توسعه

ـــاد  ـــدف از ایج ـــه ه ـــت ک ـــده اس ـــه ش ـــاه 1393 گفت ـــماره 215، آذرم ـــا، ش ـــدر و دری ـــه بن ـــده در مجل ـــاپ ش ـــه« چ ـــذرگاه اندیش ـــه »گ در مقال
ـــادر  ـــه ق ـــه ای ک ـــالق گون ـــات خ ـــرح موضوع ـــق ط ـــازمان از طری ـــاء س ـــد و ارتق ـــرایط رش ـــاد ش ـــر، ایج ـــاي فک ـــر و اتاق ه ـــاي تفک کانون ه
ـــکالت  ـــع مش ـــر رف ـــالوه ب ـــب ع ـــل مناس ـــن راه ح ـــا یافت ـــا ب ـــد و ی ـــوق ده ـــوب آن س ـــرایط مطل ـــمت ش ـــه س ـــازمان را ب ـــی س ـــرایط فعل ـــت ش اس
ـــازمان،  ـــول در س ـــاد تح ـــراي ایج ـــو ب ـــای ن ـــق ایده ه ـــا خل ـــود؛ و ب ـــه مي ش ـــز پرداخت ـــازمان نی ـــن در س ـــای نوی ـــج روش ه ـــه تروی ـــازمان ب س
ـــوب  ـــر خ ـــاي فک ـــد، اتاق ه ـــري ش ـــه نتیجه گی ـــن در آن مقال ـــورد. همچنی ـــد خ ـــم خواه ـــز رق ـــازمان نی ـــرای س ـــش ب ـــده و اثربخ ـــق امیدوارکنن ـــیم اف ـــه ترس ب
ـــد  ـــد و بتوان ـــت کن ـــج و تقوی ـــازماني تروی ـــف س ـــاي مختل ـــي در حوزه ه ـــگ کارگروه ـــادي و فرهن ـــه نق ـــد، روحی ـــن کن ـــازمان را تعیی ـــتراتژي س ـــد اس بای
توانمندی هـــاي کارشناســـان، مدیـــران خـــالق و ریســـک پذیر ســـازماني را شناســـایي و پـــرورش دهـــد؛ تـــا ســـازمان در مســـیر خالقیـــت و نـــوآوري و 
شـــکوفایي گام بـــردارد.  امـــا آنچـــه مهم تـــر از همـــه از طریـــق کانون هـــاي تفکـــر در فرآینـــد تصمیم گیـــري بـــه مدیـــران ارشـــد ســـازمان کمـــک 

مي کند، آینده نگاري است که از طریق تعیین استراتژي مي توان به این مهم دست یافت.

  غالم رنجبر   
كارشناس مسئول سازمان بنادر و دريانوردي

يك مثال ساده برای معرفی رويكردهای مختلف آينده پژوهی

ـــه  ـــی ک ـــد. هنگام ـــرار داری ـــتی ق ـــری کش ـــئول ناوب ـــگاه مس ـــد در جای ـــور کنی تص
ـــل هســـتید )رصـــد محیطـــی(، دو چیـــز نظـــر شـــما  ـــی افـــق مقاب مشـــغول دیده بان
ـــه  ـــتی تدارکاتی«ک ـــک کش ـــخ« و »ی ـــوه ی ـــک ک ـــد. »ی ـــب می کن ـــود جل ـــه خ را ب
ـــز  ـــخ و نی ـــل کوه ی ـــای محتم ـــرعت ها و جهت ه ـــما س ـــد. ش ـــه آن بپیوندی ـــد ب بای
ـــات  ـــا(، و اطالع ـــل رونده ـــه و تحلی ـــد )تجزی ـــی را بررســـی می کنی کشـــتی تدارکات
ـــه کشـــتی می کنیـــد )مدل ســـازی(، ســـپس مســـیر حرکـــت را  ـــه را وارد رایان حاصل
ـــی  ـــه کشـــتی تدارکات ـــخ ب ـــا کوه ی ـــان ترســـیم می کنیـــد کـــه بجـــای برخـــورد ب چن
ـــوردن  ـــای خ ـــا روی ـــن فعالیت ه ـــام ای ـــام تم ـــن انج ـــه راه(، در حی ـــد )نقش بپیوندی
ـــتی  ـــه کش ـــتن ب ـــس از پیوس ـــی پ ـــتان قدیم ـــا دوس ـــدار ب ـــوع و دی ـــذای مطب غ
تدارکاتـــی را در ســـر می پرورانیـــد )چشـــم انداز ســـازی(،  متوجـــه می شـــوید 
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کـــه ســـرعت ها و جهت هـــای کوه یـــخ و کشـــتی تدارکاتـــی ممکـــن اســـت 
ـــر روی گزینه هـــای ممکـــن  ـــه بررســـی ب ـــه همیـــن دلیـــل شـــروع ب ـــد. ب ـــر کن تغیی
ـــه  ـــود ک ـــل ش ـــان حاص ـــن اطمین ـــا ای ـــد ت ـــرات می کنی ـــن تغیی ـــوص ای در خص
ـــد  ـــته باش ـــود داش ـــی وج ـــتی تدارکات ـــه کش ـــتن ب ـــرای پیوس ـــت ب ـــترین بخ بیش
ــا، شـــما می دانیـــد  ــناریوپردازی(، علی رغـــم تمامـــی ایـــن برنامه ریزی هـ )سـ
ـــان  ـــخ همچن ـــوه ی ـــا ک ـــورد ب ـــره و برخ ـــه ای غیرمنتظ ـــوع حادث ـــال وق ـــه احتم ک
وجـــود دارد. لـــذا از خدمـــه کشـــتی می خواهیـــد کـــه بـــه تمریـــن تخلیـــه 
ـــه  ـــان مشـــغول ب ـــد)Gaming(،  هنگامـــی کـــه آن ـــادرت ورزن اضطـــراری کشـــتی مب
ـــتی  ـــت کش ـــن وضعی ـــت محتمل تری ـــود را در موقعی ـــما خ ـــتند، ش ـــن هس تمری
ـــی را ترســـیم  ـــت نهای ـــن وضعی ـــه ای ـــرده و مراحـــل رســـیدن ب ـــرض ک ـــی ف تدارکات

 .)Back casting می کنیـــد. )پـــس نگـــری
ـــت.  ـــده« اس ـــد »آین ـــم باش ـــاً مه ـــیدني و واقع ـــه اندیش ـــت ک ـــزي هس ـــر چی اگ
ـــا  ـــگ م ـــرعت از چن ـــه  س ـــه ب ـــت ک ـــرار اس ـــه ف ـــک لحظ ـــز ی ـــال نی ـــته، و ح گذش
مي گریـــزد. اندیشـــیدن بـــه آینـــده و تـــالش بـــراي اعتـــالي آن، نخســـتین و 
مهم تریـــن وظیفـــه ي هـــر انســـان فرزانـــه اي اســـت؛ انســـاني کـــه بـــه  قـــول 
ـــر  ـــان ب ـــه دیروزی ـــدي« و  به گفت ـــه ي »خردمن ـــر پای ـــود را ب ـــي خ ـــان زندگ امروزی

ــرد. ــوع متعالـــي اشـ  به پیـــش مي بَـ ــم از نـ ــه ي »حکمـــت«ـ  آن هـ پایـ
ـــراي  ـــتانه ب ـــي پیش دس ـــب آمادگ ـــده، کس ـــه آین ـــیدن ب ـــدف از اندیش ـــه ه گرچ
ـــر  ـــده اي بهت ـــراي ســـاختِن آین ـــالش ب ـــردا و ت ـــان ف ـــدا و پنه حـــوادث و شـــرایِط پی
ـــوان  ـــه نمي ت ـــه ک ـــن بهان ـــه ای ـــران( ب ـــي مدی ـــراد )حت ـــیاري از اف ـــا بس ـــت، ام اس
ـــوان  ـــده، به عن ـــه آین ـــیدن ب ـــرد، از اندیش ـــي ک ـــت پیش بین ـــا قاطعی ـــده را ب آین
ـــي  ـــب، زندگ ـــن ترتی ـــه ای ـــد و ب ـــره مي رون ـــود طف ـــاني خ ـــه انس ـــن وظیف مهم تری
خـــود را به دســـت قضـــا و قـــدر مي ســـپارند، و یـــا بـــه برنامه ریزي هـــاي 
کوتاه مـــدت و مقطعـــي بســـنده مي کننـــد. ایـــن رویکـــرد از هـــر زاویـــه کـــه 
ـــت  ـــه دس ـــده ب ـــرور آین ـــد »ت ـــل آن مي توان ـــت و حاص ـــط اس ـــم غل ـــه آن بنگری ب
ـــه  ـــته ب ـــا نادانس ـــته ی ـــه دانس ـــي ک ـــد بازیکنان ـــت مانن ـــد؛ درس ـــتن« باش خویش

ــد. ــودي ُگل مي زننـ دروازه خـ
ـــي  ـــد. گاه ـــي باش ـــا علم ـــي و ی ـــهودي، تجرب ـــد ش ـــده مي توان ـــه آین ـــیدن ب اندیش
دل شـــما گواهـــي مي دهـــد کـــه ممکـــن اســـت فـــردا دوســـت نازنینـــي از 
راه برســـد. مي گوینـــد قلـــب مـــادران از حوادثـــي کـــه متوجـــه فرزندانشـــان 

مي شـــود، پیشـــاپیش خبـــر مي دهـــد. ایـــن شـــهود اســـت. 
پیش بینـــي بـــر پایه تجربـــه نیـــز از دیربـــاز جایـــگاه خاصـــي در زندگـــي بشـــر 
ـــم  ـــي مي کنی ـــه پیش بین ـــاس تجرب ـــا براس ـــت دارد. م ـــم اهمی ـــوز ه ـــته و هن داش
کـــه در روزهـــاي ابـــري بـــا خودمـــان چتـــر برداریـــم. ایـــن نـــوع پیش بینـــي 

ـــت.  ـــوم اس ـــي« موس ـــه »دوراندیش ـــن ب ـــات که ـــه در ادبی ـــت ک ـــان اس هم
امـــا پیش بینـــي علمـــي آینـــده، روش نســـبتاً جدیـــدي اســـت کـــه در قـــرن 
بیســـتم ابـــداع شـــده اســـت و اکنـــون بـــا انبوهـــي از رویکردهـــا و تکنیک هـــا 
ــده و  ــرا در آمـ ــع دکتـ ــگاهي در مقطـ ــي دانشـ ــته علمـ ــک رشـ ــورت یـ به صـ

ــود.  ــده مي شـ ــي« نامیـ ــده  پژوهـ ــاً »آینـ اصطالحـ
ـــود  ـــبز مي ش ـــر« س ـــاق فک ـــام »ات ـــي به ن ـــاي خاص ـــي در نهاده ـــال آینده پژوه نه
ـــتند  ـــژه اي هس ـــول وی ـــد محص ـــراي تولی ـــي ب ـــا مکان های ـــن اتاق ه ـــد. ای و مي بال
ـــمندي  ـــد. هوش ـــده« مي نامن ـــم آین ـــا طع ـــتراتژیک ب ـــمندي اس ـــه آن را »هوش ک
ــر  ــان دقیق تـ ــه  بیـ ــي و بـ ــته فکري- تحلیلـ ــک بسـ ــع یـ ــتراتژیک در واقـ اسـ
یـــک »بســـته ي سیاســـتي« اســـت کـــه مدیـــران را در اتخـــاذ تصمیم هـــاي 
ـــم  ـــاي مه ـــي از کارکرده ـــد. یک ـــاري مي ده ـــدي( ی ـــرد و کلی ـــتراتژیک )دورب اس
ـــتراتژیک  ـــمندي اس ـــه هوش ـــواد اولی ـــي از م ـــه بخش ـــت ک ـــن اس ـــي ای آینده پژوه

ــد. ــن مي کنـ را تامیـ
از دیگـــر کارکردهـــاي مهـــم آینده پژوهـــي، راه انـــدازي و هدایـــت »گفتمـــان 
ـــد  ـــده همانن ـــر آین ـــت. اگ ـــازمان اس ـــا س ـــش و ی ـــه، بخ ـــطح جامع ـــده« در س آین
ـــت  ـــم، مي توانس ـــته مي آموختی ـــه از گذش ـــي ک ـــاید درس های ـــود، ش ـــته ب گذش
ـــت،  ـــر« اس ـــخصه ثابت آن »تغیی ـــه مش ـــي ک ـــا در دنیای ـــد. ام ـــده باش ـــراغ راه آین چ
ــده  ــراغ راه آینـ ــد( چـ ــي نمي توانـ ــا به تنهایـ ــد )و یـ ــته نمي توانـ ــر گذشـ دیگـ
ـــت«  ـــده اس ـــراغ راه آین ـــده ، چ ـــه »آین ـــت ک ـــد گف ـــن بای ـــه یقی ـــک ب ـــد. این باش
ـــناخته  ـــرزمیني ناش ـــد س ـــد مانن ـــس بای ـــت، پ ـــده اس ـــوز نیام ـــده هن ـــون آین و چ
ـــرار  ـــي ق ـــوي جمع ـــش و گفتگ ـــه، پژوه ـــا مطالع ـــفه ی ـــورد مکاش ـــون م از هم اکن
ـــا ناشـــناختگي هاي آن زدوده شـــود. وانگهـــي ســـرزمین ناشـــناخته آینـــده  گیـــرد ت
ـــد  ـــي نمي توان ـــازمان و ملت ـــا س ـــرد ی ـــه هیچ ف ـــت ک ـــاور اس ـــزرگ و پهن ـــان ب چن
ـــي  ـــا ملت ـــازمان ی ـــر س ـــا ه ـــود درآورد، ام ـــاري خ ـــرف انحص ـــه ي آن را به تص هم
ـــرزمیِن  ـــن س ـــف ای ـــراي کش ـــران، ب ـــر از دیگ ـــود را زودت ـــور خ ـــفان جس ـــه کاش ک

ـــر  ـــق بکرت ـــد مناط ـــن مي توان ـــد، به یقی ـــیج کن ـــز و بس ـــي تجهی ـــود و معمای رازآل
ـــش گام،  ـــازمان هاي پی ـــه س ـــت ک ـــن اس ـــد. چنی ـــود کن ـــري را از آن خ و بزرگ ت

بـــا پیش تـــازي در کشـــف آینـــده شـــناخته مي شـــوند.
ـــای  ـــرم و مزیت ه ـــای ن ـــروز، فناوری ه ـــی ام ـــول و رقابت ـــدت متح ـــان به ش در جه
معنـــوی و فرهنگـــی به تدریـــج جایگزیـــن فناوری هـــای ســـخت و مزیت هـــای 
تکنولوژیـــک شـــده و فرآیندهـــا نیـــز به جـــای ســـاختارها مـــورد اقبـــال قـــرار 

گرفته انـــد.
در همیـــن راســـتا گفتـــه می شـــود ســـازمان ها و بنگاه هایـــی کـــه خواهـــان 
تحـــوالت بنیادیـــن هســـتند، بایـــد آینده نـــگاری را محـــور برنامه هـــای خـــود 

ـــوند.  ـــز ش ـــا متمرک ـــر فرآینده ـــاختارها ب ـــای س ـــه  ج ـــرار داده و ب ق
تمامی بنگاه هـــای معتبـــر دنیـــا و کشـــورهای در حـــال توســـعه به درســـتی از 
مفهـــوم آینده نـــگاری و آینده پژوهـــی اســـتفاده می کننـــد و تقریبـــاً ســـرلوحه 
ـــد  ـــت. بای ـــده اس ـــل ش ـــان تبدی ـــای آن ـــی  فعالیت ه ـــیم تمام ـــزی و ترس برنامه ری
ـــگاری  ـــاً آینده ن ـــدت، لزوم ـــد م ـــزی بلن ـــوع برنامه ری ـــر ن ـــه ه ـــت ک ـــه داش توج

ــود. ــوب نمی شـ محسـ
ـــاظ  ـــي از لح ـــم؛ ول ـــده می روی ـــای آین ـــتقبال دگرگونی ه ـــه اس ـــگاری ب در آینده ن
ـــی روی  ـــرا آرمان گرای ـــت؛ زی ـــاوت اس ـــز متف ـــی نی ـــا آرمان گرای ـــی ب مفهومی حت
ـــر  ـــر عنصـــر مطلوبیـــت ب ـــگاری عـــالوه ب عنصـــر »مطلوبیـــت« تأکیـــد دارد و آینده ن
ـــائل  ـــار تمامی مس ـــی در کن ـــا زمان ـــد دارد و ت ـــز تأکی ـــنجی« نی ـــر »امکان س عنص
ـــر  ـــالت« تغیی ـــه »رس ـــد« ب ـــاً »م ـــت صرف ـــود را از حال ـــگاه خ ـــود ن ـــوارد موج و م

ـــد. ـــاق نمی افت ـــی اتف ـــی خاص ـــم،  ترق ندهی

آينده نگاری و توسعه بندر جبل علی

بنــادري همچــون جبل علــي بــه خوبــی توانســته اند از مقولــه آینده پژوهــی بهــره 
ببرنــد و در زمــان کمــي بــه رشــد و توســعه برســند، به طوري کــه در ســال 1972 
ــا  ــن ب ــه دو دســتگاه گنتري کری ــاز اول آن مجهــز ب ــاز و ف ســاخت بنــدر راشــد آغ
ــن  ــکله هاي ای ــداد اس ــال 1978 تع ــد. در س ــر ش ــزار TEU کانتین ــت صده ظرفی
بنــدر بــه 35 پســت اســکله رســید کــه 5 پســت اســکله آن قابلیــت پهلو دهــي بــه 
بزرگتریــن کشــتي هاي کانتینــري آن زمــان را داشــت. این بنــدر کــه در همجواري 
بــا »یــارد تعمیر کشــتي دوبــي« و نیــز »شــهر دریایــي دوبــي« واقع شــده در ســال 
2008 تبدیــل بــه »بنــدر مســافري« )Terminal Curise( شــد و عملیــات تخلیــه و 

بارگیــري کاال و کانتینــر بــه بنــدر جبل علــي انتقــال یافــت.
ــن  ــه ای ــت آن کشــور ب ــي، دول ــه رشــد تجــارت دریای ــا توجــه ب در ســال 1975 ب
واقعیــت پي بــرد کــه بنــدر فعلــي در آینــده پاســخگوي حمل و نقــل دریایــي حوزه 
خلیج فــارس و دریاي عمــان نبــوده بــه همیــن منظــور و بــا نــگاه بــه آینده، ســاخت 
ــر( در ســال 1976  ــت 300 نف ــا جمعی ــي ب ــده جبل عل ــي )در دهک ــدر جبل عل بن

آغــاز شــد. در ســال 1985 بــه بنــدر آزاد )Free Port( مبــدل شــد.
در ســال 1991 بنــادر راشــد و جبل علــي بــا یکدیگــر ادغــام و تشــکیل اداره بنــدر 
دوبــي تحــت عنــوان )Dubai Port Authority(DPA را دادنــد. در ســال 2012 بنــدر 
جبل علــي بــا وســعت 134هــزار کیلومتــر مربــع داراي 67پســت اســکله بــه طــول 
ــتگاه  ــش از 200 دس ــن و بی ــتگاه گنتري کری ــوده و داراي 79 دس ــر ب 15 کیلومت
ترانســتینر اســت. ایــن بنــدر شــاهد تــردد 170خــط کشــتیراني بین المللــي بــه 
ــد کشــتي در آن  ــداد 14000 فرون ــه در ســال 2011 تع ــه طوري ک خــود اســت ب

ــد.  ــو گرفته ان پهل
بــا انجــام 13میلیــون و 280 هــزار TEU عملیــات کانتینــری در ســال 2012 کــه 
رشــدی بالــغ بــر 2درصــد نســبت بــه ســال 2011 را به همــراه داشــت، توانســت به 
جایــگاه نهم دنیــا، رتبــه اول منطقــه خاورمیانــه و همچنیــن رتبــه اول خلیج فارس 

تکیــه بزنــد.
ــون  ــرمایه گذاری 800 میلی ــا س ــور ب ــدر مذک ــماره 3 بن ــری ش ــال کانتین ترمین
دالری در حــال ســاخت اســت کــه این پــروژه تــا پایــان ســال 2014 ظرفیــت بندر 

ــاند.  ــال می رس ــون TEU در س ــه 19 میلی ــی را ب جبل عل
ــی و  ــا پیش بین ــته اند ب ــه توانس ــته اند ک ــان داش ــی اذع ــدر جبل عل ــات بن مقام
ــاورت  ــی در مج ــب الیروب ــزار مترمکع ــد، 477 ه ــح و قدرتمن ــزی صحی برنامه ری
2900 متــر اســکله رو-رو، تانکــر و کانتینــری بنــدر جبل علــی انجــام دهنــد کــه 
طــی آن عمــق اســکله های تانکــر و رو رو از ده   و نیــم بــه یــازده  و  نیــم متــر و آبخــور 
اســکله های کانتینــری شــماره 14 و 16 و 17 ایــن بنــدر از 14 بــه 16متــر رســیده 

ــت. اس
ــکان بســتن  ــی ام ــدر جبل عل ــون اســکله های بن ــروژه ، هم اکن ــن پ ــل ای ــا تکمی ب
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همزمــان 10 فرونــد کشــتی کانتینربر )هریــک تــا ظرفیــت 18 هــزار TEU( را پیدا 
کرده انــد. البتــه الزم بــه ذکــر اســت کــه هنــوز کشــتی کانتینربــری کــه ظرفیــت 

حمــل بیشــتر از 18 هــزار TEU را داشــته باشــد، در دنیــا بــه آب انداختــه نشــد.
ــزایي در  ــهم به س ــادي، س ــعه اقتص ــر توس ــالوه ب ــت ع ــته اس ــدر توانس ــن بن ای
 )GDP( و تولیــد ناخالص داخلــي )اشــتغال زایي )اشــتغال زایي مســتقیم 6 هزار نفــر
ــگاري  ــا بهره گیــري از آینده ن ــدر ب ــارات داشــته باشــد. مســئوالن آن بن کشــور ام
و برنامه ریــزي در نظــر دارنــد تــا ســال 2020 بــا بهره بــرداري از 82 پســت اســکله 
ــانده و  ــام رس ــه اتم ــدر را ب ــعه بن ــم توس ــاز پنج ــاخت، ف ــال س ــري در ح کانتین
ــن  ــا 125 دســتگاه گنتري کری ــر ب ــون TEU کانتین ــه 21 میلی ــدر را ب ظرفیــت بن

ــد. ــش دهن افزای

بنادر رمزگشای  توسعه كشور

ـــدر و  ـــي )بن ـــي و هوای ـــاي دریای ـــداث پایانه ه ـــه اح ـــت ک ـــان داش ـــوان اذع مي ت
ـــا،  ـــودن نیروه ـــدرن نم ـــازي و م ـــک و نوس ـــط دیپلماتی ـــراري  رواب ـــرودگاه(، برق ف

ـــد. ـــکیل ده ـــتراتژي« را تش ـــان »اس ـــاس و بنی اس
ـــي و  ـــارت جهان ـــازمان تج ـــعه س ـــي، توس ـــاد جهان ـــرد اقتص ـــه عملک ـــه ب ـــا توج ب
ـــروي  ـــع آن نی ـــه تب ـــل کاال و ب ـــورها، حمل و نق ـــن کش ـــه کاال در بی ـــش مبادل افزای
ـــون  ـــت. هم اکن ـــده اس ـــوردار ش ـــي برخ ـــت خاص ـــه آن، از اهمی ـــغول ب ـــاني مش انس
ـــل  ـــل و نق ـــق حم ـــان از طری ـــطح جه ـــي کاال در س ـــد جابجای ـــش از 80درص بی
ـــارزي در  ـــش ب ـــر، نق ـــن ام ـــه ای ـــت ک ـــه پیداس ـــرد و ناگفت ـــورت مي گی ـــي ص دریای
ـــعه  ـــت توس ـــود رهیاف ـــا وج ـــد. ب ـــاد مي کن ـــورها ایف ـــعه یافتگي کش ـــد توس فراین
ـــل وســـعت  ـــه دلی ـــا ب ـــم دریاه ـــوز ه ـــل، هن ـــه صنعـــت حمل و نق ـــن آوري در زمین ف
ـــت  ـــرح اس ـــي مط ـــاي ارتباط ـــن راه ه ـــک از اصلي تری ـــوان ی ـــه عن ـــتردگي، ب و گس
ـــل ،  ـــل و نق ـــیوه هاي حم ـــاي ش ـــز همپ ـــا آن نی ـــط ب ـــع مرتب ـــار آن صنای و در کن

ـــد. ـــه مي کنن ـــي را تجرب ـــي روزافزون ـــعه یافتگ توس
ـــاي  ـــه آب ه ـــکان دسترســـي ب ـــي و ام ـــت خـــاص جغرافیای ـــل موقعی ـــه دلی ـــران ب ای
ـــال  ـــت. در ح ـــي اس ـــل دریای ـــت حمل و نق ـــژه اي در صنع ـــت وی آزاد، داراي موقعی
ـــق  ـــورمان از طری ـــادرات کش ـــد ص ـــد واردات و 85 درص ـــدود 95 درص ـــر ح حاض
ـــعه  ـــترده، توس ـــم گس ـــن حج ـــه ای ـــه ب ـــا توج ـــن ب ـــود. بنابرای ـــام مي ش ـــا انج دری
ـــي  ـــن در حال ـــت. ای ـــي اس ـــور، الزام ـــي کش ـــاي ارتباط ـــوان دروازه ه ـــه عن ـــادر ب بن
ـــا توجـــه بـــه موقعیـــت ویـــژه کشـــورمان در منطقـــه و قـــرار گرفتـــن آن  اســـت کـــه ب
ـــل توجهـــي  ـــوه قاب ـــران از پتانســـیل بالق ـــان کاال، ای ـــي جری در مســـیرهاي بین الملل
بـــراي ترانزیـــت و صـــادرات و واردات کاال برخـــوردار اســـت. از ســـوي دیگـــر، 
ـــاط  ـــوان نق ـــه عن ـــه ب ـــروج کاال، بلک ـــادي ورود و خ ـــوان مب ـــه عن ـــط ب ـــه فق ـــادر ن بن
ـــرح  ـــز مط ـــي نی ـــت مل ـــده امنی ـــت کنن ـــادي و تقوی ـــد اقتص ـــریع  کننده رش تس
ـــاد و  ـــا اقتص ـــدید ب ـــتگي ش ـــادر در پیوس ـــرد بن ـــل، کارک ـــن دلی ـــتند. به همی هس

ـــرار دارد. ـــور ق ـــت کش امنی
از دیگــر نقــاط قــوت می تــوان بــه وســعت زیــاد کشــور ایــران در حاشــیه شــمالی 
خلیج فــارس اشــاره کــرد. حــدوداً تمامــی ســواحل شــمالی خلیج فــارس متعلــق 
بــه ایــران هســتند کــه طــول ایــن ســواحل در حــدود 1880 کیلومتــر اســت. الزم 
بــه یــادآوری اســت کــه طــول خلیج فــارس در حــدود 990 کیلومتــر اســت کــه بــا 
ــه انحنــای ســواحل ایــران طــول ســواحل ایــران در امتــداد خلیج فــارس  توجــه ب

افزایــش یافتــه و بــه 1880 کیلومتــر رســیده اســت.
بــا توجه به تمــام این مــوارد و جایــگاه ملــي و فراملي ســازمان بنــادر و دریانــوردی و 
حوزه هــاي تابعــه )بنــادر( در اقتصــاد کشــور و نقــش آن در زنجیــره حمل و نقل ملي 
و بین المللــي و چرخــش جریــان صــادرات، واردات، ترانزیــت، ترانشــیپ و کابوتــاژ و 
فعالیت هــاي لجســتیکي مرتبــط و همچنیــن هجمــه اي کــه از ســوي کشــورهاي 
همســایه و اروپایــي بــر کشــور وجــود دارد، مي طلبــد تــا مدیــران و صاحب نظــران 
بــا بررســي و تجزیــه و تحلیــل داده هــا، بــه گــردآوري و دســته بندي عواملــي کــه 
مي توانــد در آینده نــگاري و شــکوفایي و رشــد ســریع بنــادر کشــور نقــش داشــته 
باشــد و ســازمان بنــادر و دریانــوردی در پیشــبرد اهــداف کشــور گام موثــر و ســریع  
بــردارد، همــت نهــاده و از حرکت هــای ُکنــد کــه ســبب اتالف ســرمایه های کشــور 

و افزایــش هزینــه می شــود، ممانعــت کنــد.

تفكر راهبردی و سرنوشت سازمان

بنابرایــن مي تــوان این گونــه نتیجه گیــري کــرد کــه بــراي پیشــرفت مي بایســت با 
اســتقرار تفکــر راهبردي ناظــر و حاکــم برآینــده، )از طریــق برنامه ریــزی راهبردی( 

ــع  ــد و مان ــد می کن ــی کــه حرکــت را ُکن ــم زد، و از عوامل سرنوشــت ســازمان را رق
ــد  ــود بای ــازمان می ش ــده س ــکل گیری آین ــداف و ش ــیدن در اه ــرعت بخش از س

شناســایی و پرهیــز شــود. 
ـــته  ـــم داش ـــردی بخواهی ـــزی راهب ـــر و برنامه ری ـــری از تفک ـــف مختص ـــر تعری اگ
ــت   ــي از آن اسـ ــي هاي اخیر حاکـ ــه: بررسـ ــرد کـ ــاره کـ ــوان اشـ ــیم می تـ باشـ
کـــه  تفکـــر راهبـــردي  و برنامه ریـــزي  راهبـــردي  دو روي  یـــک  ســـکه  هســـتند 
و  هرکـــدام  بـــه  نوبـــه  خـــود الزم و ضروري انـــد، امـــا هیچ کـــدام  بـــه  تنهایـــي  در 
ـــر  ـــن  تفک ـــد. بنابرای ـــي  ندارن ـــدي  کاف ـــردي  کارآم ـــت  راهب ـــوب  مدیری ـــک  چارچ ی
ـــد  ـــي،  بای ـــر بازده ـــه  حداکث ـــیدن  ب ـــراي  رس ـــردي  ب ـــزي  راهب ـــردي  و برنامه ری راهب

دست به دســـت  هـــم  بدهنـــد.

برخي از مباني عمده تفكر راهبردی

الف- اندیشیدن به فرصت ها نه به مشکالت
ـــکالت  ـــودن از مش ـــل نب ـــن غاف ـــه ضم ـــد ک ـــم مي کن ـــتراتژیک حک ـــر اس روح تفک
ـــازمان  ـــي س ـــد و بالندگ ـــا و رش ـــناخت فرصت ه ـــه ش ـــران ب ـــه مدی ـــترین توج بیش
معطـــوف باشـــد. مدیـــران فرزانـــه نـــه تنهـــا فرصت هـــا را در مي یابنـــد و یـــک 
ـــد  ـــه بای ـــه چگون ـــد ک ـــي مي دانن ـــه خوب ـــه ب ـــتند، بلک ـــل نیس ـــه از آن غاف لحظ

ـــرد. ـــل ک ـــا تبدی ـــه فرصت ه ـــکالت را ب مش

ب- امروز مهم است ولي مهم تر از آن فرداست
ـــه  مدیـــران هوشـــمند و کارآمـــد هرگـــز از اهمیـــت امـــروز غافـــل نیســـتند، لیکـــن ب
ـــروز  ـــق دارد. ام ـــردا تعل ـــایل ف ـــه مس ـــي ب ـــت اساس ـــه اولوی ـــد ک ـــي مي دانن خوب
تنهـــا از آن جهـــت اهمیـــت دارد کـــه ســـکوي پـــرواز بـــه فـــرداي روشـــن تري 

اســـت.

پ- داشتن تصویري روشن از فردا یک سرمایه گرانبهاست
ـــم و  ـــل فه ـــن، قاب ـــده اي روش ـــردن آین ـــر ک ـــي تصوی ـــردا یعن ـــه ف ـــیدن ب اندیش

ـــت. ـــي اس ـــوالت مبتن ـــر و تح ـــد تغیی ـــر رون ـــه ب ـــش ک امیدبخ

ت- کارهاي مهم فراوان است اما باید مهم ترین ها را جستجو کرد
ـــا در  ـــوند، ام ـــام ش ـــت انج ـــه مي بایس ـــد ک ـــود دارن ـــي وج ـــاي مهم ـــواره کاره هم
ـــي  ـــد. یعن ـــا مهم ترن ـــد کـــدام کاره ـــد دی ـــس بای ـــات محـــدود اســـت، پ عمـــل امکان
ـــد  ـــه از تفکـــر اســـتراتژیک برخوردارن ـــي ک ـــرد. مدیران ـــن ک ـــا را تعیی ـــد اولویت ه بای

ـــم هســـتند. ـــر مه ـــن ام ـــه انجـــام ای ـــادر ب ق

ث- از امروز به فردا نرویم بلکه از فردا به امروز بیاییم
ـــراي  ـــد و ب ـــروز آم ـــه ام ـــرد و ســـپس ب ـــیم ک ـــوب ترس ـــي مطل ـــد فردای نخســـت بای

ـــرد. ـــدام ک ـــرد و اق ـــر ک ـــه آن فک ـــیدن  ب رس

ج- طراحی و تدوین راهبرد براي تمام سازمان ها ضرورت دارد
حاصـــل تفکـــر اســـتراتژیک طراحـــي اســـتراتژي و اجـــراي موفقیت آمیـــز آن اســـت. 
ـــط  ـــازمان را در محی ـــد س ـــه بتوانن ـــد ک ـــاز دارن ـــي نی ـــه مدیران ـــازمان ها ب ـــون س اکن
رقابتـــي مرگبـــار در مســـیر حرکـــت صحیـــح قـــرار داده و منابـــع محـــدود را مبتنـــي 
ـــر  ـــر عوامـــل کلیـــدی موفقیـــت و برتر ســـاز صـــرف کننـــد. تشـــخیص عوامـــل موث ب
در موفقیـــت ســـازمان حاصـــل بصیـــرت، فهـــم و تفکـــر اســـتراتژیک اســـت. اکنـــون 
مدیـــران بایـــد بـــه ایـــن ابـــزار قدرتمنـــد در مدیریـــت و راهبـــري ســـازمان ها 
ـــهودی  ـــای ش ـــزه ای از قضاوت ه ـــری آمی ـــگام تصمیم گی ـــه هن ـــوند و ب ـــز ش مجه

ـــد.  ـــه کار برن ـــی را ب ـــای علم ـــه و تحلیل ه و تجزی
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ـــاگرد  ـــوان ش ـــه عن ـــدل 18,23 ب ـــا مع ـــی ب ـــا وقت ملک رض
ممتـــاز در رشـــته ریاضـــی از دبیرســـتان امیرکبیـــر 
فارغ التحصیـــل شـــد، هرگـــز گمـــان نمی کـــرد کـــه 
راهـــی اســـکله ها و دریاهـــا شـــود. او هـــم درســـت 
ــاب  ــردرگمی در انتخـ ــار سـ ــا دچـ ــیاری از مـ ــد بسـ ماننـ
ــت  ــر اسـ ــته بهتـ ــوده و نمی دانسـ ــگاهی بـ ــته دانشـ رشـ
ـــه  ـــت ک ـــت داش ـــادرش دوس ـــود. م ـــه کاره ش ـــده چ در آین
پســـرش پزشـــک شـــود. پـــدرش اصـــرار خاصـــی بـــه پزشـــک 
ـــم  ـــی را ه ـــی و مهندس ـــته های فن ـــته و رش ـــدنش نداش ش
ــه  ــی کـ ــت. از آنجایـ ــته اسـ ــب می دانسـ ــرای او مناسـ بـ
ــی  ــوان جذابیتـ ــای جـ ــرای ملک رضـ ــکی بـ ــته پزشـ رشـ
ــد  ــی کنـ ــواده را راضـ ــرد خانـ ــم می گیـ ــت، تصمیـ نداشـ
تـــا بـــه او اجـــازه بدهنـــد در رشـــته فنـــی و مهندســـی 
ادامـــه تحصیـــل بدهـــد. در همـــان گیـــر و دار انتخـــاب 
رشـــته تحصیلـــی، خانـــواده ملک پـــور متوجـــه می شـــوند 
ـــی  ـــل کادر افســـری دریای ـــرای تکمی ـــی ب ـــروی دریای ـــه نی ک
ـــروی  ـــان نی ـــرش دانشـــجو داده اســـت. در آن زم ـــی پذی آگه
ـــه  ـــل ب ـــوزش و تحصی ـــرای آم ـــود را ب ـــران خ ـــی، افس دریای
ـــرای  ـــن ب ـــتاد و ای ـــه می فرس ـــس و فرانس ـــورهای انگلی کش
ـــه  ـــد. ب ـــر می رس ـــه نظ ـــز ب ـــذاب و هیجان انگی ـــواده او ج خان
همیـــن خاطـــر هـــم بـــه ملک رضـــا پیشـــنهاد می دهنـــد 
کـــه بـــرای ایـــن آگهـــی ثبـــت نـــام کنـــد. ملک رضـــا در 
ـــت  ـــی دریاف ـــل قبول ـــره قاب ـــد و نم ـــرکت می کن ـــون ش آزم
می کنـــد امـــا بـــه او می گوینـــد کـــه قـــدش در حـــدی 
ـــد  ـــود و بای ـــی ش ـــروی دریای ـــر نی ـــد افس ـــه بتوان ـــت ک نیس
ـــتیرانی  ـــادر و کش ـــازمان بن ـــی س ـــیویل یعن ـــازمان س ـــه س ب
ـــایند  ـــوان ناخوش ـــای ج ـــرای ملک رض ـــر ب ـــن خب ـــرود. ای ب
بـــه نظـــر می رســـد و از ایـــن اتفـــاق ناراحـــت می شـــود 
ــازمان  ــه ایـــن سـ ــرد بـ ــا در نهایـــت تصمیـــم می گیـ امـ

ـــرود. ب

ورود به سازمان

ملک پـــور وقتـــی بـــه ســـازمان بنـــادر و کشـــتیرانی 
مـــی رود، بـــه خاطـــر نمره هـــای خـــوب و توانمنـــدی اش، 
ـــه  ـــوری ک ـــه ط ـــرد ب ـــرار می گی ـــه ق ـــورد توج ـــی زود م خیل
پرویـــز صفـــاری، مدیـــر عامـــل ســـازمان هـــم بـــا دیـــده 
عـــزت و احتـــرام بـــه او می نگـــرد: »آقـــای صفـــاری هـــر 
وقـــت مـــن را در ســـازمان می دیدنـــد، بغـــل می کردنـــد 
ــازمان  ــن سـ ــتاره های ایـ ــزء سـ ــما جـ ــد شـ و می گفتنـ

هســـتید.«

ــادر  ــازمان بنـ ــردن او در سـ ــه از کار کـ ــال کـ ــک سـ یـ
و کشـــتیرانی می گـــذرد، کم کـــم بـــه ایـــن نتیجـــه 
ــت  ــرده اسـ ــر می کـ ــتباه فکـ ــدر اشـ ــه چقـ ــد کـ می رسـ
ـــازمان  ـــه س ـــن ب ـــودن از رفت ـــی ب ـــروی دریای ـــر نی ـــه افس ک
ــازمان  ــه سـ ــته بـ ــر اســـت: »مـــن ناخواسـ ــیویل بهتـ سـ
ـــه  ـــه متوج ـــت ک ـــال نگذش ـــک س ـــا ی ـــدم ام ـــتاده ش فرس
ــا تخصصـــی اســـت و چقـــدر برایـــم  شـــدم کار در اینجـ

جذابیـــت دارد.«

ــی رود،  ــازمان مـ ــه سـ ــور بـ ــه ملک پـ ــی کـ ــال اولـ در سـ
ـــار  ـــم دچ ـــا ه ـــدرود ب ـــاله ارون ـــر مس ـــر س ـــراق ب ـــران و ع ای
ـــالف،  ـــن اخت ـــر ای ـــه خاط ـــوند. ب ـــش می ش ـــالف و چال اخت
عـــراق اعـــالم می کنـــد کـــه همـــه کشـــتی هایی کـــه در 
ـــد پرچـــم کشـــور عـــراق  ـــد بای شـــط العرب رفـــت و آمـــد دارن
ـــی  ـــای کشـــتی[ عراق ـــای ]راهنماه ـــد و پایلوت ه ـــاال ببرن را ب
حتمـــاً بایـــد همـــه کشـــتی هایی کـــه قـــرار اســـت بـــه 
ـــه  ـــون آبراه ـــد، چ ـــی کنن ـــد را همراه ـــهر برون ـــدر خرمش بن
ـــی  ـــان همایون ـــراق، فرم ـــن حکـــم ع ـــد از ای ـــی اســـت. بع عرب

مروری بر خاطرات ملک رضا ملک پور

مدیری که فقط مدیر نبود؛ مدیریت کرد

ــد  ــود. او بع ــد می ش ــرد متول ــال 1331 در بروج ــور س ــا ملک پ ملک رض
از پایــان دوره دبیرســتان در ســال 1348، وارد دانشــکده نیــروی دریایــی 
ــالت  ــال 1351 تحصی ــی در س ــد یعن ــال بع ــه س ــود و س ــی می ش انزل
ــه  ــال 1352 ب ــاند. او س ــان می رس ــه پای ــکده ب ــن دانش ــود را در ای خ
ــرای  ــی ب ــد از مدت ــود و بع ــه کار می ش ــغول ب ــهر مش ــدر خرمش ــا در بن ــوان راهنم عن
تحصیــل بــه دانشــگاه کاردیــف کــه یکــی از فعال تریــن دانشــکده های دریایــی جهــان 
ــدر و  ــت بن ــته مدیری ــکده در رش ــن دانش ــود. او در ای ــزام می ش ــود، اع ــان ب در آن زم
کشــتی مشــغول بــه تحصیــل می شــود و بعــد از بازگشــت بــه ایــران مــدرس و معــاون 
ــاره بــه دانشــگاه  آموزشــي مرکــز آمــوزش بنــدر خرمشــهر می شــود. ســال 1355 دوب
ــران کــه شــعبه  مــی رود و در رشــته MBA در دانشــکده مرکــز مطالعــات مدیریــت ای
دانشــگاه هــاروارد در ایــران بــود، تحصیــل می کنــد. بعــد از پایــان دوره تحصیــل یعنــی 
در ســال 1357 بــه عنــوان رئیــس تخلیــه و بارگیــری بنــدر خرمشــهر انتخــاب می شــود. 
در بحبوحــه جنــگ و شــرایط بحرانــی بنــدر خرمشــهر او بــه عنــوان معــاون ایــن بنــدر 
بــه فعالیتــش ادامــه می دهــد. ملک پــور در ســال 1361مدیــرکل امــور دریایــي ســازمان 
بنــادر و دریانــوردي می شــود و در ســال 1363 بــه ســمت مدیــرکل بنــادر و دریانــوردي 
ــری  ــش مدی ــام دوران خدمت ــور در تم ــود. ملک پ ــده می ش ــزگان برگزی ــتان هرم اس
ــح  ــدای مصال ــور را ف ــع کش ــه مناف ــده ک ــر نش ــز حاض ــوده و هرگ ــوز ب ــع و دلس قاط
اشــخاص کنــد. زبــان تنــد و مقاومــت او در برابــر تصمیمــات مدیریتــی مدیــران کشــور 
ــادر و  ــازمان بن ــالگی از س ــن 33 س ــی در س ــال 1365 یعن ــود او را در س ــث می ش باع
کشــتیرانی اخــراج کننــد. ملک پــور بعــد از خــروج از ســازمان فعالیتــش در حــوزه بنــدر 
ــن  ــزه بهتری ــا را در بخــش خصوصــی ادامــه می دهــد. یــک ســال بعــد هــم جای و دری
ــه را در همایــش ارگان هــای دریایــی از دســت همــان کســی می گیــرد کــه حکــم  مقال

عزلش را صادر کرده بود.
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ــود  ــادر می شـ ــار صـ از دربـ
ـــران  ـــی ای ـــروی دریای ـــه نی ک
ـــا  ـــر ب ـــد نف ـــاً ص ـــد حتم بای
اشـــل بین المللـــی، پایلـــوت 
فرمـــان  باشـــد.  داشـــته 
اجـــرا  بایـــد  همایونـــی 
صـــد  بنابرایـــن  می شـــد 
نفـــر ]در ســـه گـــروه ســـی 
ـــی  ـــره و س ـــل نف ـــره، چه نف
نفـــره[ آمـــوزش می بیننـــد 
ـــه  ـــی آورد ک ـــت م ـــه دس ـــانس را ب ـــن ش ـــور ای ـــه ملک پ ک
یکـــی از افـــراد گـــروه دوم باشـــد. بـــرای آمـــوزش ایـــن 
ـــدازی  ـــش راه ان ـــی ارت ـــروی دریای ـــکده نی ـــر، دانش ـــد نف ص
می شـــود: »چـــون تعـــداد زیـــاد بـــود بـــه جـــای این کـــه 
دانشـــجویان را بـــه خـــارج از کشـــور بفرســـتند در ایـــران 
ــوزش  ــتادهای آمـ ــد و اسـ ــدازی کردنـ ــکده ای راه انـ دانشـ
ـــر  ـــد نف ـــن ص ـــت ای ـــرای تربی ـــور ب ـــارج کش ـــده را از خ دی
ـــد.  ـــران آوردن ـــه ای ـــودم، ب ـــا ب ـــی از آنه ـــم یک ـــن ه ـــه م ک
ســـرمایه گذاری زیـــادی صـــورت گرفـــت تـــا ایـــن 

ــود.« ــدازی شـ دانشـــکده راه انـ

ــاال از دانشـــکده فارغ التحصیـــل  ــرات بـ ــا نمـ ــور بـ ملک پـ
ـــازه  ـــه او اج ـــل ب ـــن دلی ـــه همی ـــود ب ـــاگرد اول می ش و ش
مـــی دهنـــد کـــه محـــل خدمتـــش را خـــودش انتخـــاب 
کنـــد در حالـــی کـــه عـــرف ایـــن بـــود کـــه هـــر کـــس 
فارغ التحصیـــل می شـــد بـــه او حکـــم می دادنـــد محـــل 
ــهر  ــد: »محـــل خدمتـــم را خرمشـ ــا باشـ خدمتـــش کجـ
ـــاو  ـــه ن ـــربازی ب ـــت س ـــام خدم ـــرای انج ـــردم و ب ـــاب ک انتخ
ـــی  ـــای خیل ـــی از ناوه ـــان یک ـــه آن زم ـــم ک ـــی رفت کهنموی
ـــختگیری  ـــیار س ـــده بس ـــود. فرمان ـــی ب ـــروی دریای ـــال نی فع
ــاد زیـــادی  ــا فرمانـــده بـــه مـــن اعتمـ هـــم داشـــت امـ
ـــت  ـــر وق ـــه ه ـــود ک ـــرده ب ـــالم ک ـــن اع ـــراي همی ـــت ب داش
پـــل فرماندهـــی آقـــای ملک پـــور اســـت، اختیـــار کامـــل 

ـــد.« ـــان باش ـــت ایش ـــتی دس کش

ــد  ــی کار می کنـ ــتی نظامـ ــر روی کشـ ــاه بـ ــده مـ او هجـ
و ســـپس بـــرای شـــرکت در مانـــور میلدینـــگ ]مانـــوری 
مشـــترک بیـــن کشـــورهای آمریـــکا، انگلیـــس، ترکیـــه، 
پاکســـتان و ایـــران[ انتخـــاب می شـــود. کســـانی بـــرای 
ــرده  ــات کـ ــه اثبـ ــدند کـ ــاب می شـ ــور انتخـ ــن مانـ ایـ
بودنـــد کـــه بـــه قـــدر کافـــی مهـــارت در کار خـــود بـــه 
ـــه  ـــود ک ـــور الزم ب ـــن مان ـــرای ای ـــون ب ـــد چ ـــت آورده ان دس
تمرینـــی  ]حرکت هـــای  آب  روی  بـــر  فرمیشـــن هایی 
و نمایشـــی آبـــی[ انجـــام شـــود: »وقتـــی مانـــور شـــروع 
شـــد بنـــده را باوجـــود این کـــه ســـهمیه ســـازمان بنـــادر 
بـــودم بـــه عنـــوان نماینـــده نیـــروی دریایـــی بـــه نـــاو 
ـــو  ـــرفرماندهی آپول ـــاو س ـــتادند. ن ـــو فرس ـــرفرماندهی آپول س
مدرن تریـــن نـــاو انگلیســـی خلیج فـــارس بـــود و اســـمش 
ـــو  ـــازه آپول ـــه ت ـــد ک ـــته بودن ـــو گذاش ـــت آپول ـــن عل ـــه ای را ب

ـــود.« ـــه ب ـــاه رفت ـــره م ـــه ک ب

ملک پـــور ســـال 1348، وارد دانشـــکده نیـــروی دریایـــی 
در انزلـــی می شـــود، ســـال 1351 تحصیـــالت خـــود را در 
ــال 1351  ــاند. از سـ ــان می رسـ ــه پایـ ــکده بـ ــن دانشـ ایـ
ـــت  ـــا خدم ـــی رود و در آنج ـــت م ـــی رش ـــگاه آموزش ـــه پای ب
ـــروی  ـــاو نی ـــر روی ن ـــت ب ـــرای خدم ـــد از آن ب ـــد و بع می کن
ـــرای  ـــال 1354 ب ـــود. س ـــزام می ش ـــوب اع ـــه جن ـــی ب دریای
ــکده  ــی رود و در دانشـ ــه انگلیـــس مـ ــل بـ ــه تحصیـ ادامـ
ـــی  ـــکده های دریای ـــن دانش ـــی از فعال تری ـــه یک ـــف ک کاردی

ـــازمان  ـــد: »س ـــل می کن ـــود، تحصی ـــان ب ـــان در آن زم جه
بنـــادر، صـــد دانشـــجویی را کـــه قـــرار بـــود پایلوت هـــای 
ـــف  ـــگاه کاردی ـــه دانش ـــل ب ـــرای تحصی ـــوند، ب ـــدرود ش ارون
فرســـتاد تـــا فارغ التحصیالنـــی توانمنـــد تحویـــل بگیـــرد. 
ــد 12  ــزر و مـ ــاع جـ ــالف ارتفـ ــف اختـ ــهر کاردیـ در شـ
ــه  ــود کـ ــده بـ ــث شـ ــاله باعـ ــن مسـ ــود و همیـ ــر بـ متـ
مانـــور کشـــتی در آنجـــا بســـیار ســـخت باشـــد. قطعـــاً 
دانشـــجویانی کـــه در ایـــن شـــهر و دانشـــکده تحصیـــل 
می کردنـــد، مهارت هـــای زیـــادی در کشـــتیرانی بـــه 
ـــزر  ـــت ج ـــه نهای ـــدرود ک ـــرای ارون ـــد و ب ـــت می آوردن دس
و مـــد آن 20 ســـانتی متر بـــود، بســـیار ایـــده آل تربیـــت 

می شـــدند.«

ادامه تحصیل در دانشگاه کاردیف

ـــود.  ـــه ب ـــش ماه ـــف، ش ـــکده کاردی ـــل در دانش دوره تحصی
ـــران  ـــه ای ـــد ب ـــجویان بای ـــه دانش ـــدن دوره هم ـــد از گذران بع
بازمی گشـــتند تـــا خدمـــت خـــود را انجـــام دهنـــد؛ امـــا 
ــم  ــه تصمیـ ــش ماهـ ــان دوره شـ ــد از پایـ ــور بعـ ملک پـ
می گیـــرد کـــه بـــه ایـــران بازنگـــردد و در آنجـــا ادامـــه 
ـــالف  ـــر خ ـــردم ب ـــام ک ـــی دوره را تم ـــد: »وقت ـــل بده تحصی
ـــران  ـــه ای ـــم ب ـــم گرفت ـــم تصمی ـــه هم دوره ای های ـــور هم تص
ــتیرانی  ــادر و کشـ ــازمان بنـ ــیه سـ ــا بورسـ ــردم. مـ بازنگـ
ـــم  ـــاً تصمی ـــن واقع ـــا م ـــدن نداشـــتیم ام ـــازه مان ـــم و اج بودی
ـــده  ـــور ش ـــر ط ـــتم ه ـــت داش ـــودم. دوس ـــه ب ـــودم را گرفت خ
ـــن  ـــم و ای ـــل کن ـــدر و کشـــتی تحصی ـــت بن در رشـــته مدیری
کار را انجـــام دادم و بـــا هزینـــه خـــودم در ایـــن رشـــته 
تحصیـــل کـــردم. مـــن اولیـــن ایرانـــی بـــودم کـــه دوره 

ـــدم.« ـــتی را گذران ـــدر و کش ـــت بن ـــک مدیری آکادمی

 اخراج از سازمان

وقتـــی بـــه ســـازمان بنـــادر خبـــر می رســـد کـــه 
ـــت،  ـــته اس ـــران بازنگش ـــه ای ـــرده و ب ـــرد ک ـــجویی تم دانش
حکـــم اخـــراج ملک پـــور از طریـــق ســـازمان اداری و 
ــالم  ــنامه و اعـ ــازمان ها بخشـ ــه سـ ــه همـ ــتخدامی بـ اسـ
ـــخص  ـــن ش ـــدارد، ای ـــق ن ـــازمانی ح ـــچ س ـــه هی ـــود ک می ش
را اســـتخدام کنـــد. در ایـــن حکـــم او بـــه عنـــوان یـــک 
ـــت  ـــرای مأموری ـــه ب ـــود ک ـــی می ش ـــرد معرف ـــد متم کارمن
بـــه خـــارج از کشـــور رفتـــه و دیگـــر بازنگشـــته اســـت: 
»بـــا وجـــود این کـــه ســـازمان بنـــادر و کشـــتیرانی مـــن 
را اخـــراج کـــرد امـــا وقتـــی آنهـــا متوجـــه شـــده اند کـــه 
ـــه  ـــت و آنچ ـــادر اس ـــم در بن ـــن تراک ـــه م ـــوان پایان نام عن
مـــن در آن تخصـــص بـــه دســـت آورده ام ]انتظـــار نوبـــت 
کشـــتی ها در بنـــادر ایـــران در آن زمـــان یک مـــاه بـــود[ 
ــد، از  ــده باشـ ــد فایـ ــا مفیـ ــرای آنهـ ــد بـ ــدر می توانـ چقـ
اخـــراج مـــن منصـــرف شـــدند. آقـــای صفـــاری، مدیـــر 
عامـــل وقـــت، دســـتور داد کـــه حکـــم اخـــراج مـــن را 
منتفـــی کننـــد و در نامـــه ای اعـــالم کـــرد کـــه کســـی 
ـــه چنیـــن پایان نامـــه ای نوشـــته اســـت حتمـــاً بـــه درد  ک
ســـازمان بنـــادر می خـــورد و دوبـــاره از مـــن دعـــوت بـــه 

همـــکاری شـــد.«

وقتـــی ملک پـــور بـــه ایـــران بـــاز می گـــردد بـــه بنـــدر 
خرمشـــهر مـــی رود تـــا در آنجـــا بتوانـــد از دانـــش و 
ـــا در  ـــد، ام ـــتفاده کن ـــت آورده اس ـــه دس ـــه ب ـــه ای ک تجرب
ـــدر را  ـــن بن ـــت ای ـــادی مدیری ـــرهنگ میردام ـــان س آن زم
ـــدر  ـــن بن ـــه ای ـــور ب ـــدن ملک پ ـــت و از آم ـــده داش ـــر عه ب
خوشـــحال نمی شـــود و آن گونـــه کـــه شایســـته بـــوده از 
او بهـــره نمی بـــرد: »وقتـــی بـــه بنـــدر خرمشـــهر رفتـــم، 

زبان تند و مقاومت 
او در برابر تصميمات 
مدیریتی مدیران 
كشور باعث می شود 
او را در سال 1365 
یعنی در سن 33 
سالگی از سازمان 
بنادر و كشتيرانی 
اخراج كنند. ملك پور 
بعد از خروج از 
سازمان فعاليتش در 
حوزه بندر و دریا را در 
بخش خصوصی ادامه 
می دهد. یك سال بعد 
هم جایزه بهترین 
مقاله را در همایش 
ارگان های دریایی از 
دست همان كسی 
می گيرد كه حكم 
عزلش را صادر كرده 
بود.
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ـــته  ـــه در رش ـــه این ک ـــه ب ـــا توج ـــه ب ـــود ک ـــن ب ـــارم ای انتظ
ـــی  ـــئولیت مدیریت ـــرده ام، مس ـــل ک ـــدر تحصی ـــت بن مدیری
ـــر  ـــادی حاض ـــرهنگ میردام ـــا س ـــد ام ـــذار کنن ـــن واگ ـــه م ب
نشـــد چنیـــن کاری انجـــام دهـــد. او مـــن را بخـــش آمـــوزش 
ـــه همـــراه ســـایر اســـتادهایی کـــه در بخـــش  فرســـتاد. مـــن ب
ـــر  ـــل نف ـــم چه ـــال و نی ـــک س ـــدت ی ـــد، در م ـــوزش بودن آم
ـــن  ـــه ای ـــم ک ـــت کردی ـــی تربی ـــناورهای خدمات ـــده ش فرمان
ـــت  ـــه دس ـــی ب ـــمت های باالی ـــازمان س ـــا در س ـــراد بعده اف
آوردنـــد و جایگاه هـــای کلیـــدی بـــه آنهـــا ســـپرده شـــد 
ــام  ــی نـ ــای رئوفـ ــم از آقـ ــا می توانـ ــه آن هـ ــه از جملـ کـ

ـــرم.« بب

MBA ادامه تحصیل در رشته 

بعـــد از گذشـــت یـــک ســـال و نیـــم ملک پـــور بـــه ایـــن 
ــهر  ــدر خرمشـ ــدن او در بنـ ــه مانـ ــد کـ ــه می رسـ نتیجـ
فایـــده ای نـــدارد چـــون ســـرهنگ میردامـــادی او را بـــه 
بـــازی نمی گیـــرد بـــه همیـــن دلیـــل تصمیـــم می گیـــرد 
ــن  ــه همیـ ــد. بـ ــل دهـ ــه تحصیـ ــته MBA ادامـ در رشـ
ـــالم  ـــد و در آن اع ـــرهنگ می نویس ـــه س ـــه ای ب ـــور نام منظ
می کنـــد کـــه قصـــد ادامـــه تحصیـــل دارد. میردامـــادی 
ـــن  ــر در ای ـــه اگـ ــد ک ــه می گویـ ـــواب نامـ هـــم در ج
رشـــته پذیرفتـــه شـــوی بـــا ادامـــه تحصیلـــت موافقـــت 
ـــته  ـــرش رش ـــرای پذی ـــه ب ـــود ک ـــال 1355 ب ـــم: »س می کن
ـــول  ـــردم و قب ـــرکت ک ـــان ش ـــردم. در امتح ـــدام ک MBA اق
ـــر  ـــت س ـــم پش ـــخت آن را ه ـــیار س ـــه بس ـــدم و مصاحب ش
ـــرهنگ  ـــزد س ـــی ن ـــد از قبول ـــدم. بع ـــه ش ـــتم و پذیرفت گذاش
ــادی رفتـــم و گفتـــم قبـــول شـــدم، می خواهـــم  میردامـ
ـــم.  ـــت نمی کن ـــت موافق ـــروم. گف ـــل ب ـــه تحصی ـــرای ادام ب
گفتـــم مرخصـــی بـــدون حقـــوق بـــه مـــن بدهیـــد، بـــا 
مرخصـــی بـــدون حقـــوق موافقـــت کـــرد و مـــن بـــرای 
ادامـــه تحصیـــل راهـــی دانشـــکده مرکـــز مطالعـــات مدیریـــت 
ـــود، شـــدم  ـــران ب ـــران کـــه شـــعبه دانشـــگاه هـــاروارد در ای ای
ـــدم و  ـــل ش ـــکده فارغ التحصی ـــن دانش ـــالب از ای ـــل انق و اوای

بـــه ســـازمان بنـــادر و کشـــتیرانی بازگشـــتم.«

 خدمت در بندر خرمشهر

ــال  ــتیرانی، سـ ــازمان کشـ ــه سـ ــور بـ ــت ملک پـ بازگشـ
ـــم گذشـــته و در بحبوحـــه انقـــالب  ـــی اواخـــر رژی 1357 یعن
ـــود  ـــه ای ب ـــه گون ـــود. در آن دوره شـــرایط ب ـــران ب اســـالمی ای
کـــه دیگـــر ایـــن امـــکان وجـــود نداشـــت کـــه شـــخصی 
ـــود،  ـــه ش ـــده گرفت ـــی، نادی ـــارت و توانای ـــه مه ـــن هم ـــا ای ب
ـــدر  ـــری بن ـــه و بارگی ـــس تخلی ـــوان رئی ـــه عن ـــن او ب بنابرای
ـــود، انتخـــاب  ـــان ب ـــک آن زم ـــدر درجـــه ی ـــه بن خرمشـــهر ک
می شـــود: »در آن زمـــان بنـــدر خرمشـــهر بـــه دو بخـــش 
تقســـیم شـــده بـــود. بخشـــی کـــه شـــامل ســـه اســـکله 
ــکا  ــی آمریـ ــزات نظامـ ــه اش واردات تجهیـ ــود و وظیفـ بـ
ـــتفاده  ـــه اس ـــر ک ـــی دیگ ـــود و بخش ـــران ب ـــش ای ـــرای ارت ب
ـــاالنه دو  ـــاری واردات س ـــش تج ـــهم بخ ـــت. س ـــاری داش تج
ـــه 80 درصـــد  ـــک ب ـــه نزدی ـــود ک ـــن کاال ب ـــون ت ـــم میلی و نی
ـــن  ـــر همی ـــه خاط ـــد. ب ـــامل می ش ـــور را ش کل واردات کش
خصوصیـــات، بنـــدر خرمشـــهر در آن زمـــان، مهم تریـــن 

بنـــدر کشـــور بـــه شـــمار می رفـــت.«

کار در بنـــدر بـــا همیـــن روال ادامـــه پیـــدا می کنـــد تـــا 
ــد  ــراق می بینـ ــون عـ ــور در تلویزیـ ــه روزی ملک پـ این کـ
ـــد  ـــاره می کن ـــس پ ـــذی را در مجل ـــه صـــدام حســـین، کاغ ک
امـــا چـــون زمـــان عربـــی نمی دانـــد متوجـــه نمی شـــود 
ـــه  ـــی ک ـــردای آن روز از همکارهای ـــت. ف ـــتان چیس ـــه داس ک

زبـــان عربـــی می دانســـتند، 
دیـــروز  کـــه  می پرســـد 
ـــاره  ـــزی را پ ـــه چی ـــدام چ ص
کـــرد. می گوینـــد، قـــرارداد 
را پـــاره کـــرده  الجزایـــر 
اســـت. پیمان نامـــه 1975 
ــان  ــراردادی میـ ــر قـ الجزایـ
کشـــورهای ایـــران و عـــراق 
بـــا وســـاطت الجزایـــر بـــود 
کـــه خـــط مـــرزی ایـــران و 

ـــا  ـــود ام ـــرده ب ـــن ک ـــدرود را تعیی ـــای ارون ـــراق در آب ه ع
ـــردن  ـــاره ک ـــا پ ـــراق ب ـــوري ع ـــین رئیس جمه ـــدام حس ص
آن در مجلـــس در 26 شـــهریور 1359 معاهـــده الجزایـــر 
ــا  ــدام بـ ــد. صـ ــخ می کنـ ــه فسـ ــور یک جانبـ ــه طـ را بـ
ایـــن اقـــدام خـــود اعـــالم می کنـــد کـــه دیگـــر حقـــی 
بـــرای ایـــران در آب هـــای ارونـــد رونـــد قایـــل نیســـت و 
امـــکان بهره بـــرداری از ایـــن آبراهـــه فقـــط بـــرای عـــراق 
ــن  ــم ایـ ــد پرچـ ــتی ها بایـ ــه کشـ ــت و همـ ــر اسـ میسـ
ـــن  ـــل از ای ـــاه قب ـــد: » از 9 م ـــزاز درآورن ـــه اهت ـــور را ب کش
اتفـــاق، در تمامـــی ســـواحل عـــراق، تأسیســـات نظامـــی 
ــود  ــت خـ ــا داشـ ــور گویـ ــن کشـ ــد و ایـ ــده می شـ دیـ
را بـــرای جنگـــی تمام عیـــار آمـــاده می کـــرد. وقتـــی 
ــد،  ــت می کردنـ ــه حرکـ ــن آبراهـ ــا در ایـ ــتی های مـ کشـ
ـــواحل  ـــراق در س ـــی ع ـــات نظام ـــش تأسیس ـــت افزای وضعی
را بـــه ســـازمان بندرهـــا گـــزارش می دادنـــد و مـــا هـــم 
وضعیـــت را بـــه طـــور مـــداوم بـــه وزارت امـــور خارجـــه 
ـــده  ـــه ش ـــل متوج ـــاه قب ـــد م ـــا از چن ـــم. م ـــالم می کردی اع
ـــه  ـــی ب ـــکل نظام ـــواحل ش ـــز در س ـــه چی ـــه هم ـــم ک بودی
خـــود گرفتـــه اســـت و ایـــن حکایـــت از آن داشـــت کـــه 
ـــر  ـــرارداد الجزای ـــی ق ـــزی قبل ـــا برنامه ری ـــین ب ـــدام حس ص

را پـــاره کـــرده اســـت.«

ناآرامی در بندر و آغاز جنگ

 بعـــد از ایـــن اقـــدام صـــدام حســـین، اولیـــن کاری 
ــود  ــن بـ ــود، ایـ ــام می شـ ــهر انجـ ــدر خرمشـ ــه در بنـ کـ
]مدرن تریـــن  آبتیـــن  و  تکیـــن  الیروب هـــای  کـــه 
ــکاری  ــرای همـ ــران بـ ــه ایـ ــان کـ ــای آن زمـ الیروب هـ
ــداری  ــد خریـ ــدرود از هلنـ ــراق در ارونـ ــا عـ ــترک بـ مشـ
ـــام  ـــدر ام ـــه بن ـــر ب ـــروب دیگ ـــد الی ـــود[ و دو فرون ـــرده ب ک
خمینـــی منتقـــل می شـــود: »نمی شـــد بنـــدر را تعطیـــل 
کـــرد بـــراي همیـــن کشـــتی های کنـــار اســـکله ماننـــد 
گذشـــته بـــه کار خـــود ادامـــه می دادنـــد و مشـــغول 
تخلیـــه و بارگیـــری بودنـــد کـــه عـــراق شـــلیک هایش را 

آغـــاز کـــرد.«

ایـــن بنـــدر بـــا وجـــود ناآرامـــی بـــه کار خـــودش ادامـــه 
می دهـــد امـــا بـــه خاطـــر شـــرایط جنگـــی کـــه پیـــش 
ـــدر  ـــن بن ـــادر، ای ـــازمان بن ـــران س ـــی از مدی ـــد، برخ می آی
ــان  ــور می گویـــد کـــه در زمـ ــد. ملک پـ را تـــرک می کننـ
صلـــح همـــه آمـــاده بـــه کارنـــد، امـــا افـــراد در زمـــان 
جنـــگ شـــناخته می شـــوند: »بعـــد از این کـــه وضعیـــت 
بنـــدر از حالـــت عـــادی خـــارج شـــد، مدیـــر و معـــاون 
بنـــدر از تـــرس، آنجـــا را تـــرک کردنـــد و گفتنـــد کـــه 
ــیویل  ــم و آدم سـ ــیویل کار می کنیـ ــازمان سـ ــا در سـ مـ
نمی توانـــد زیـــر خمســـه خمســـه کار کنـــد. در چنیـــن 
شـــرایطی، فـــردی پشـــت میز نشـــین از طـــرف ســـازمان 
بنـــادر بـــه عنـــوان مدیـــر جدیـــد ایـــن بنـــدر انتخـــاب 
ـــوب  ـــدر منص ـــاون بن ـــوان مع ـــه عن ـــم ب ـــن را ه ـــد و م ش

در زمان صلح همه 
آماده به كارند، اما 

افراد در زمان جنگ 
شناخته می شوند: 

»بعد از این كه 
وضعيت بندر از حالت 

عادی خارج شد، 
مدیر و معاون بندر از 
ترس، آنجا را ترک 
كردند و گفتند كه ما 
در سازمان سيویل 
كار می كنيم و آدم 
سيویل نمی تواند 

زیر خمسه خمسه 
كار كند. در چنين 
شرایطی، فردی 

پشت ميز نشين از 
طرف سازمان بنادر 

به عنوان مدیر جدید 
این بندر انتخاب شد 
و من را هم به عنوان 
معاون بندر منصوب 

كردند.
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کردنـــد.«

مدیـــر  کـــه  آنجایـــی  از 
ـــدر  ـــه کار در بن ـــد، تجرب جدی
آن هـــم در چنیـــن شـــرایطی 
را نداشـــت، مســـئولیت همـــه 
ملک پـــور  بـــه  را  کارهـــا 
هـــر  »مـــن  می ســـپارد: 
روز بـــا اتـــاق جنـــگ در 
ارتبـــاط بـــودم و بایـــد هـــر 
روز اعـــالم می کـــردم کـــه چـــه اتفاقاتـــی افتـــاده اســـت 
و شـــرایط چگونـــه اســـت. رئیـــس اتـــاق جنـــگ، یـــک 
ـــزارش  ـــه او گ ـــر روز ب ـــن ه ـــود. م ـــی ب ـــروی دریای ـــر نی افس
مـــی دادم کـــه خمســـه خمســـه می زننـــد و او می گفـــت 

تحمـــل کنیـــد، فـــردا قطـــع می شـــود.«

در آن زمـــان کـــه عـــراق خمســـه خمســـه هایش را 
بـــه بنـــدر خرمشـــهر شـــلیک می کـــرد، در ایـــن بنـــدر 
ـــزار  ـــه ه ـــد ]س ـــه کار بودن ـــغول ب ـــر مش ـــزار کارگ ـــت ه هف
نفـــر کارگـــران اداره بنـــدر بودنـــد و چهـــار هـــزار نفـــر 
هـــم کارگـــران شـــرکت پیمانـــکار ایـــران ترمینـــال کـــه 
مدیـــران آن فـــراری شـــده بودنـــد.[ در بیـــن کارگـــران 
ـــادی  ـــای زی ـــتند و جنایت ه ـــوذ داش ـــرب نف ـــق ع ـــم خل ه
در محیط هـــای کارگـــری اتفـــاق می افتـــاد تـــا جلـــو 
ــرایط  ــن شـ ــود. در چنیـ ــه شـ ــتی ها گرفتـ ــه کشـ تخلیـ
ــور  ــر طـ ــه هـ ــود کـ ــن بـ ــور ایـ ــالش ملک پـ ــام تـ تمـ
شـــده کشـــتی ها بـــه موقـــع بارشـــان را خالـــی کننـــد و 
ـــا  ـــک طـــرف کارگره ـــود، از ی ـــد: »شـــرایط ســـختی ب برگردن
ــد از  ــد. بعـ ــد و کار نمی کردنـ ــاب بودنـ ــی در اعتصـ مدتـ
این کـــه انقـــالب پیـــروز شـــد هـــم فضاهـــای کارگـــری 
بســـیار متشـــنج بـــود، کارگـــران حاضـــر نبودنـــد، بارهـــا 
ــن  ــم ایـ ــه کار نمی کنیـ ــد کـ ــد، می گفتنـ ــی کننـ را خالـ
ــم  ــه می گفتـ ــر چـ ــت. هـ ــرای سرمایه دارهاسـ ــا بـ بارهـ
ایـــن بارهـــا گنـــدم اســـت، بـــرای مـــردم اســـت بـــرای 
ســـرمایه دار نیســـت زیـــر بـــار نمی رفتنـــد. قانـــع کـــردن 
ـــاله  ـــن مس ـــود و ای ـــانی نب ـــاًل کار آس ـــر، اص ـــزار کارگ 7 ه
ـــر  ـــرف دیگ ـــود. از ط ـــده ب ـــل ش ـــی تبدی ـــکل بزرگ ـــه مش ب
ـــه  ـــت ک ـــود داش ـــزرگ وج ـــار ب ـــهر، 21 انب ـــدر خرمش در بن
ـــان  ـــارد توم ـــا 10 میلی ـــه 8 ت ـــک ب ـــار نزدی ـــر انب ـــل ه داخ
ـــن  ـــه ای ـــه خمس ـــر خمس ـــد در زی ـــن بای ـــود و م ـــس ب جن
ـــرایط  ـــم ش ـــگ ه ـــاق جن ـــردم. ات ـــت می ک ـــدر را مدیری بن
ـــرایط  ـــردا ش ـــت، ف ـــر روز می گف ـــرد و ه ـــا را درک نمی ک م
ـــا  ـــد ت ـــر می ش ـــر روز بدت ـــاع ه ـــد. اوض ـــد ش ـــت خواه درس
ـــد و  ـــدر آم ـــه بن ـــگ ب ـــاق جن ـــس ات ـــک روز رئی ـــه ی این ک
گفـــت نـــه آقـــای ملک پـــور حمـــالت تمـــام نمی شـــود. 

ـــت.« ـــده اس ـــروع ش ـــگ ش جن

 تخلیه انبارها

28 مهـــر عراقی هـــا وارد خرمشـــهر می شـــوند. بـــرق 
ــم  ــن هـ ــه بنزیـ ــردم بـ ــود و مـ ــده بـ ــع شـ ــهر قطـ شـ
ــا از آنجایـــی کـــه اداره بنـــدر،  دسترســـی نداشـــتند؛ امـ
هـــم ژنراتـــور اضطـــراری داشـــت و هـــم پمـــپ بنزیـــن، 
ـــد و  ـــن کن ـــن را تأمی ـــه بنزی ـــردم ب ـــاز م ـــرد نی ـــعی می ک س
از طرفـــی بـــه خاطـــر این کـــه بـــرق داشـــت می توانســـت 
ــمع  ــتراق سـ ــا اسـ ــی عراقی هـ ــتم های مخابراتـ در سیسـ
ــا  ــات عراقی هـ ــه مکالمـ ــردن بـ ــوش کـ ــا گـ ــد: »بـ کنـ
ـــه وارد  ـــد از در فعلی ـــد دارن ـــا قص ـــه آنه ـــدیم ک ـــه ش متوج
ـــدر  ـــد بن ـــرایطی بای ـــن ش ـــوند. در چنی ـــهر ش ـــدر خرمش بن
ـــد؛ بنابرایـــن دیگـــر تخلیـــه  ـــی ســـریع تخلیـــه می ش خیل

ـــه  ـــط ب ـــا فق ـــید. م ـــر نمی رس ـــه نظ ـــی ب ـــتی ها منطق کش
ـــم.  ـــارج کنی ـــدر خ ـــا را از بن ـــه کااله ـــم ک ـــال آن بودی دنب
ـــتور  ـــدر دس ـــری بن ـــه و بارگی ـــس تخلی ـــوان رئی ـــه عن ـــن ب م
ــه  ــی بـ ــل گمرکـ ــی مراحـ ــدون طـ ــا بـ ــه کاالهـ دادم کـ
کامیون دارهـــا تحویـــل داده شـــود. آقـــای خیامـــی کـــه 
ـــالف  ـــن کار خ ـــد ای ـــد، گفتن ـــدر بودن ـــئوالن بن ـــی از مس یک
ــون اســـت  ــم خـــالف قانـ ــم می دانـ ــون اســـت، گفتـ قانـ
امـــا بنـــدر دارد بـــه دســـت عراقی هـــا می افتـــد و آنهـــا 
ـــده  ـــور ش ـــر ط ـــا ه ـــرد م ـــد ک ـــادره خواهن ـــا را مص کااله
ـــه  ـــتم ک ـــه ای نوش ـــن نام ـــم. م ـــه کنی ـــدر را تخلی ـــد بن بای
ـــن  ـــه ای ـــود این ک ـــا وج ـــه ب ـــردم ک ـــالم ک ـــاً اع در آن کتب

کار خـــالف قانـــون اســـت بایـــد انجـــام شـــود.«

ـــن  ـــراي همی ـــود ب ـــی مملکـــت ب ـــدر اصل ـــدر خرمشـــهر، بن بن
هـــم مقصـــد و مبـــدأ بســـیاری از کامیون دارهـــا بـــه 
شـــمار می رفـــت. در ایـــن شـــرایط چـــاره ای نبـــود کـــه 
ــل داده  ــا تحویـ ــه کامیون دارهـ ــا بـ ــارت بارهـ ــدون نظـ بـ
ــد،  ــدر می آمدنـ ــل بنـ ــه داخـ ــا بـ ــود: »کامیون دارهـ شـ
ــم،  ــا ببریـ ــد کجـ ــد و می گفتنـ ــار می زدنـ ــاس را بـ اجنـ
می گفتـــم گمـــرک تهـــران. هیـــچ ســـندی جـــدی رد و 
ـــه  ـــردم و ب ـــا می ک ـــه ای را امض ـــط برگ ـــد. فق ـــدل نمی ش ب
ـــارت  ـــد نظ ـــان کنن ـــه گم ـــی دادم ک ـــا م ـــت کامیون داره دس
و کنترلـــی در کار اســـت و آنهـــا را راهـــی می کـــردم. 
مهم تریـــن مســـاله در آن زمـــان تخلیـــه بنـــدر بـــود بـــه 
ــتگاه اتومبیـــل  خاطـــر همیـــن مـــن بیـــش از 100 دسـ
ــادره شـــدن  ــاره و مصـ ــا را بـــرای این کـــه از خمپـ تویوتـ
ـــدر  ـــه بن ـــس ب ـــر ک ـــردم دادم. ه ـــه م ـــد، ب ـــان بمانن در ام
نمی خواهـــی،  اتومبیـــل  می گفتـــم،  او  بـــه  می آمـــد 
یکـــی بـــردار و بـــرو. تویوتاهـــا هـــم بـــه خاطـــر این کـــه 
یـــک ســـال در انبـــار مانـــده بودنـــد، باطری شـــان از کار 
افتـــاده بـــود و روشـــن نمی شـــدند. مـــن از ســـیم رابـــط 
ـــودم،  ـــل خ ـــری اتومبی ـــک بات ـــا کم ـــردم و ب ـــتفاده می ک اس
ـــا  ـــی دادم ت ـــردم م ـــه م ـــردم و ب ـــن می ک ـــا را روش تویوتاه

از بنـــدر ببرنـــد.«

بـــه ایـــن ترتیـــب بنـــدر خرمشـــهر بـــا وجـــود این کـــه 
ســـهم بســـیار مهمـــی در تخلیـــه کاال در داخـــل ایـــران 
داشـــت از کار افتـــاد. نـــه تنهـــا کشـــتی ورود نمی کـــرد 
ـــه  ـــر خمس ـــد، زی ـــا بودن ـــه آنج ـــم ک ـــتی هایی ه ـــه کش بلک
و  می گرفتنـــد  آتـــش  دشـــمن  حمـــالت  و  خمســـه 
می ســـوختند. بنـــدر امـــام خمینـــی)ره( هـــم در تیـــررس 
عراقی هـــا قـــرار داشـــت بـــراي همیـــن هـــم کشـــتی ها 
حاضـــر نبودنـــد بـــدون بیمـــه جنگـــی بـــه ایـــن بنـــدر 
ــناور  ــای شـ ــهر مین هـ ــا در بوشـ ــد: »عراقی هـ ــم برونـ هـ
ــورد در  ــی دو مـ ــد و در یکـ ــرده بودنـ ــا کـ ــناس رهـ ناشـ
ــاری بـــه میـــن  کانال هـــای ورودی بوشـــهر کشـــتی تجـ
ـــر  ـــر حاض ـــتی ها دیگ ـــل کش ـــن دلی ـــه همی ـــود، ب ـــورده ب خ

نبودنـــد بـــه آنجـــا هـــم برونـــد.«

ـــر  ـــی حاض ـــه تنهای ـــر ب ـــتی ها دیگ ـــگ، کش ـــروع جن ـــا ش ب
ـــه  ـــد آنهـــا فقـــط ب ـــه بنـــدر امـــام خمینـــی)ره( برون ـــد ب نبودن
ـــه  ـــی ک ـــد: »از آنجای ـــد می کردن ـــت و آم ـــیله کاروان رف وس
ــتی ها  ــد. کشـ ــه می کردنـ ــتی ها حملـ ــه کشـ ــا بـ عراقی هـ
فقـــط بـــه صـــورت کاروان حرکـــت می کردنـــد. هـــر مـــاه 
یـــک بـــار، در نخســـت وزیری هماهنگی هایـــی انجـــام 
می شـــد کـــه 15 تـــا 20 کشـــتی بـــه صـــورت همزمـــان 
ـــد.  ـــی)ره( برون ـــام خمین ـــدر ام ـــه بن ـــار ب ـــه ب ـــرای تخلی ب
ایـــن کشـــتی ها توســـط نـــاوگان نیـــروی دریایـــی و 
ـــدند  ـــکورت می ش ـــش اس ـــی ارت ـــروی هوای ـــای نی هواپیماه

بعد از این كه انقالب 
پيروز شد هم 
فضاهای كارگری 
بسيار متشنج بود، 
كارگران حاضر 
نبودند، بارها را خالی 
كنند، می گفتند 
كه كار نمی كنيم 
این بارها برای 
سرمایه دارهاست. 
هر چه می گفتم این 
بارها گندم است، 
برای مردم است 
برای سرمایه دار 
نيست زیر بار 
نمی رفتند. قانع كردن 
7 هزار كارگر، اصاًل 
كار آسانی نبود و این 
مساله به مشكل 
بزرگی تبدیل شده 
بود. 
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ــان  ــا در امـ ــی عراقی هـ ــی و هوایـ ــالت دریایـ ــا از حمـ تـ
ـــند.« باش

ورود عراقی ها به بندر خرمشهر

روزی کـــه عراقی هـــا وارد بنـــدر خرمشـــهر می شـــوند 
و شـــرایط بحرانـــی می شـــود، ملک پـــور بـــه همـــراه 
ــا در آن  ــد. آنهـ ــدر بودنـ ــر در بنـ ــر دیگـ ــدود 50 نفـ حـ
ـــد  ـــی مانن ـــای نظام ـــه کااله ـــد ک ـــالش می کردن ـــرایط ت ش
قطعـــات فانتـــوم )phantom( را از بنـــدر خـــارج کننـــد 
ـــاً  ـــت و حتم ـــرار داش ـــی ق ـــرایط جنگ ـــور در ش ـــون کش چ
خـــروج کاالهـــای نظامـــی از هـــر کاالی تجـــاری مهم تـــر 
بـــه نظـــر می رســـید: »تـــا عراقی هـــا برســـند، بســـیاری 
ـــارج  ـــدر خ ـــی را از بن ـــای نظام ـــوم و کااله ـــات فانت از قطع
کردیـــم. وقتـــی عراقی هـــا وارد شـــدند، حـــدود 40 نفـــر 
ـــد  ـــی دیدن ـــر وقت ـــدود 15 نف ـــه ح ـــود ک ـــرو ب ـــدر نی در بن
شـــرایط بحرانـــی اســـت گفتنـــد مـــا دیگـــر نمی مانیـــم و 
ـــودم،  ـــده ب ـــن مان ـــط م ـــر فق ـــد. دیگ ـــرک کردن ـــدر را ت بن
ــا  ــر از مهندس هـ ــه نفـ ــی، دو سـ ــای چراغـ ــم آقـ محافظـ
و تعـــدادی هـــم گاردی. عراقی هـــا بی محابـــا حملـــه 
می کردنـــد و تمـــام بنـــدر زیـــر گلولـــه تانک هـــای 
ــود؛  ــال ســـوختن بـ ــز در حـ ــه چیـ ــود. همـ ــا بـ عراقی هـ
ـــزی  ـــاختمان مرک ـــدند، س ـــق نش ـــود موف ـــن وج ـــا ای ـــا ب ام
ــن  ــد. ایـ ــرار دهنـ ــدف قـ ــهر را هـ ــدر خرمشـ اداره ی بنـ
ـــاعت  ـــت. س ـــرار داش ـــن )safe( ق ـــل ایم ـــاختمان در مح س
ـــد  ـــدر آمدن ـــه بن ـــی ب ـــروی دریای ـــای نی ـــب، تکاوره 10 ش
ـــی  ـــتند. خیل ـــوپ بس ـــه ت ـــد و ب ـــا را دیدن ـــا آنه ـــا عراقی ه ام
ـــم را  ـــیاری از همکاران ـــن بس ـــود. م ـــتناکی ب ـــای وحش روزه

در آن شـــب از دســـت دادم.«

ـــده،  ـــی مان ـــای باق ـــمار نیروه ـــداد انگشت ش ـــور و تع  ملک پ
ســـاعت 10 شـــب بـــه دســـتور تکاورهـــا کـــه می گفتنـــد 
دیگـــر اینجـــا ماندنـــی نیســـت، مجبـــور می شـــوند، 
ـــدر را  ـــتیم بن ـــه داش ـــی ک ـــد: »در حال ـــرک کنن ـــدر را ت بن
تـــرک می کردیـــم، چرخ هـــای اتومبیـــل درکنـــار اجســـاد 
ـــرف  ـــدر را تص ـــم بن ـــلح ه ـــای مس ـــد. عراقی ه می چرخیدن
ـــود. شـــب  ـــز در حـــال ســـوختن ب ـــه چی ـــد و هم ـــرده بودن ک
وحشـــتناکی بـــود. از بنـــدر بیـــرون آمدیـــم و دو شـــب را 
ـــاور  ـــتیم ب ـــاًل نمی خواس ـــم. اص ـــرک ماندی ـــو در اداره گم جل
کنیـــم کـــه بنـــدر بـــه دســـت عراقی هـــا افتـــاده اســـت، 
فکـــر می کردیـــم کـــه آنهـــا نمی تواننـــد بنـــدر را از مـــا 
ـــا  ـــت ام ـــم گش ـــا بازخواهی ـــه آنج ـــاره ب ـــا دوب ـــد و م بگیرن
ـــخیر  ـــهر را تس ـــدر خرمش ـــا بن ـــه آنه ـــود ک ـــن ب ـــت ای واقعی

ـــد.« ـــرده بودن ک

ـــردم  ـــه م ـــاد ک ـــاق می افت ـــرایطی اتف ـــدر در ش ـــخیر بن  تس
شـــهر در حـــال جان فشـــانی بودنـــد و تـــالش می کردنـــد 
جلـــو ورود عراقی هـــا را بـــه خرمشـــهر بگیرنـــد. شـــهید 
ــه  ــه بـ ــود کـ ــا بـ ــان زمان هـ ــاً در همـ ــده تقریبـ فهمیـ
خـــود نارنجـــک بســـت تـــا جلـــوی پیشـــروی تانک هـــای 
دشـــمن را بگیـــرد. ملک پـــور بـــه خاطـــر مـــی آورد کـــه 
ـــوان  ـــه عن ـــان آرا، ب ـــود، جه ـــی ب ـــرایط بحران ـــه ش ـــی ک زمان
ــای  ــود: »آقـ ــده بـ ــاب شـ ــگ انتخـ ــاق جنـ ــس اتـ رئیـ
جهـــان آرا از کســـانی بـــود کـــه خیلـــی بـــا هـــم ارتبـــاط 
داشـــتیم، ایـــن جـــوان 24 ســـاله روزی بـــه بنـــدر آمـــد 
و بـــه مـــن گفـــت، آقـــای ملک پـــور مـــن را بـــه عنـــوان 
رئیـــس اتـــاق جنـــگ انتخـــاب کرده انـــد. گفتـــم آقـــای 
ـــد  ـــت نمی توانن ـــم  ات. گف ـــن ک ـــن س ـــا ای ـــو؟ ب ـــان آرا ت جه
ـــدن در  ـــگ ش ـــاق جن ـــس ات ـــد. رئی ـــاد کنن ـــی اعتم ـــه کس ب
ـــاق  ـــس ات ـــود. رئی ـــی ب ـــیار بزرگ ـــئولیت بس ـــان مس آن زم

جنـــگ یعنـــی کســـی کـــه 
نیـــروی دریایـــی ارتـــش، 
ــادگان  ــی، پـ ــروی زمینـ نیـ
او  از  بایـــد  اهـــواز همـــه 
فرمـــان می گرفتنـــد و ایـــن 
جـــوان آن قـــدر الیـــق و 
ـــن  ـــه چنی ـــود ک ـــته ب شایس
ـــده  ـــذار ش ـــه او واگ ســـمتی ب
ـــخیر  ـــدر تس ـــی بن ـــود. وقت ب
جهـــان آرا  آقـــای  شـــد، 

رئیـــس اتـــاق جنـــگ بودنـــد.«

 شرکت در سمینار اکتیم

وقتـــی بنـــدر تســـخیر می شـــود، ملک پـــور چـــاره ای 
ـــه  ـــی ب ـــردد. وقت ـــادان بازگ ـــه آب ـــه ب ـــدارد ک ـــن ن ـــز ای ج
ــمینار  ــه سـ ــد بـ ــور می کننـ ــی رود. او را مأمـ ــادان مـ آبـ
ـــرای  ـــی فضـــا ب ـــر ناگهان ـــن تغیی ـــرود. ای ـــم در پاریـــس ب اکتی
ـــدن  ـــد از دی ـــه بع ـــک هفت ـــود: »ی ـــور بســـیار دردآور ب ملک پ
ـــر  ـــاًل از نظ ـــم. اص ـــس رفتی ـــه پاری ـــوار ب ـــای ناگ آن صحنه ه
ـــود در  ـــور می ش ـــه چط ـــود ک ـــل درک نب ـــم قاب ـــی برای روان
ـــدت  ـــن ش ـــا ای ـــزی ب ـــگ و خونری ـــان جن ـــه ای از جه گوش
در جریـــان باشـــد و در گوشـــه ای دیگـــر مدیـــران بنـــادر 
جهـــان دور هـــم جمـــع شـــده اند تـــا ســـمینار اتحادیـــه 
بنـــادر را برگـــزار کننـــد. نمی توانســـتم درک کنـــم کـــه 
چطـــور یـــک هفتـــه قبـــل قـــادر بـــه تفکیـــک اجســـاد 
ـــه  ـــیدن ب ـــرای رس ـــاال ب ـــودم و ح ـــاده نب ـــم از ج هموطنان

ســـمینار در شـــانزه لیزه در حـــال قـــدم زدن بـــودم.«

ملک پور در سمت مدیرکل امور دریایی

بـــا  او را  بازمی گـــردد،  از ســـمینار  ملک پـــور وقتـــی 
ایـــن اســـتدالل کـــه در منطقـــه جنگـــی بـــوده و نیـــاز 
ــتند او  ــی می فرسـ ــدر انزلـ ــه بنـ ــتراحت دارد بـ ــه اسـ بـ
نـــه مـــاه در بنـــدر انزلـــی خدمـــت می کنـــد و بعـــد بـــه 
ـــدس  ـــای مهن ـــی آق ـــان مدیرعامل ـــد و در زم ـــران می آی ته
اســـماعیل روحانـــی یعنـــی ســـال 1361 مدیـــرکل امـــور 
ـــی از  ـــود: »یک ـــتیرانی می ش ـــادر و کش ـــازمان بن ـــی س دریای
ـــان،  ـــی در آن زم ـــور دریای ـــرکل ام ـــف مدی ـــن وظای مهم تری
راهـــی کـــردن کاروان هـــای کشـــتی ها از بنـــدر بوشـــهر 
ـــک  ـــزده روز ی ـــر پان ـــود. ه ـــی)ره( ب ـــام خمین ـــدر ام ـــه بن ب
ــردم  ــه بنـــدر می کـ ــار، بایـــد کاروان کشـــتی ها را روانـ بـ
ـــت  ـــود داش ـــکان وج ـــن ام ـــه ای ـــر لحظ ـــه ه ـــی ک در حال
کـــه موشـــک های اگزوزســـه عراقـــی بـــه آنهـــا اصابـــت 
ــئولیتش  ــاد مسـ ــه می افتـ ــم کـ ــی هـ ــر اتفاقـ ــد. هـ کنـ
بـــا مـــن بـــود. ایـــن مســـئولیت بســـیار ســـنگینی بـــود 
و مـــن اصـــاًل ظرفیـــت انجـــام چنیـــن کاری را نداشـــتم 
ـــال  ـــرای انتق ـــری ب ـــودم راه دیگ ـــد ب ـــه معتق ـــوص ک به خص

کاالهـــا وجـــود دارد.«

 مخالفت با حرکت کاروان ها

ـــت وزیری  ـــا را نخس ـــت کاروان ه ـــان حرک ـــان فرم  در آن زم
ــور بـــه جلســـه  ــادر می کـــرد. روز اولـــی کـــه ملک پـ صـ
ــی  ــاون اجرایـ ــازاده معـ ــه آقـ ــی رود، بـ ــت وزیری مـ نخسـ
حرکـــت  بـــا  کـــه  می کنـــد  اعـــالم  نخســـت وزیر 
کاروان هـــا و فرســـتادن کشـــتی ها بـــه بنـــدر امـــام 
خمینـــی )ره( مخالـــف اســـت: »بـــه آقـــازاده گفتـــم کـــه 
کشـــتی ها را بـــه بنـــدر امـــام خمینـــی )ره( نمی فرســـتم، 
گفـــت شـــما کـــی هســـتید کـــه ایـــن کار را نمی کنیـــد؟ 

در حالی كه داشتيم 
بندر را ترک 

می كردیم، امكان 
تفكيك اجساد از 

جاده وجود نداشت. 
عراقی های مسلح هم 

بندر را تصرف كرده 
بودند و همه چيز در 
حال سوختن بود. 

شب وحشتناكی بود. 
از بندر بيرون آمدیم و 
دو شب را جلو در اداره 

گمرک ماندیم. اصاًل 
نمی خواستيم باور 

كنيم كه بندر به دست 
عراقی ها افتاده است، 
فكر می كردیم كه آنها 
نمی توانند بندر را از ما 
بگيرند و ما دوباره به 

آنجا بازخواهيم گشت 
اما واقعيت این بود كه 
آنها بندر خرمشهر را 

تسخير كرده بودند.
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ــی  ــرکل دریایـ ــم مدیـ گفتـ
ــما در  ــت، شـ ــتم. گفـ هسـ
آن ســـطحی نیســـتید کـــه 
در ایـــن زمینـــه اظهارنظـــر 
آقـــای  گفتـــم،  کنیـــد. 
ـــا  ـــرای ج ـــل ب ـــازاده راه ح آق
ـــود دارد  ـــی کاال وج ـــه جای ب
ـــتی ها  ـــت کش ـــازی نیس و نی
بـــه بنـــدر برونـــد. پرســـید 
راه حلـــش چیســـت؟ گفتـــم 
ـــای آن  ـــه ج ـــتید ب ـــام)ره( نفرس ـــدر ام ـــه بن ـــتی ها را ب کش
کامیون هـــا را بـــه بندرعبـــاس بفرســـتید. مدتـــی مکـــث 
ـــه  ـــت، متوج ـــه گف ـــر جلس ـــای دیگ ـــه اعض ـــد ب ـــرد و بع ک
شـــدید ایشـــان چـــه گفتنـــد. اعضـــای گفتنـــد، تصمیـــم 
ـــد  ـــازاده بع ـــرود. آق ـــد ب ـــت و کاروان بای ـــده اس ـــه ش گرفت
ـــت کاروان  ـــرد و گف ـــن ک ـــه م ـــا رو ب ـــخ آنه ـــنیدن پاس از ش
ـــم  ـــت می ده ـــما فرص ـــه ش ـــی ب ـــرود ول ـــد ب ـــار بای ـــن ب ای
ـــود  ـــتدالل های خ ـــدی اس ـــت کاروان بع ـــل از حرک ـــه قب ک
را بـــرای این کـــه بـــا رفتـــن کشـــتی ها مخالـــف هســـتید، 
ـــت  ـــم موافق ـــن ه ـــد. م ـــرح کنی ـــان را مط ـــان و راه حلت بی

کـــردم.«

ــی رود و  ــت وزیری مـ ــه نخسـ ــور بـ ــد، ملک پـ 15 روز بعـ
ـــرای  ـــش را ب ـــد و دالیل ـــرح می کن ـــده اش را مط ـــاره ای دوب
جلوگیـــری از حرکـــت کاروان هـــا توضیـــح می دهـــد، 
ـــگاه  ـــال ن ـــدر فع ـــد بن ـــه بای ـــتدالل ک ـــن اس ـــا ای ـــازاده ب آق
ــقوط  ــد، سـ ــان نکننـ ــا گمـ ــا عراقی هـ ــود تـ ــته شـ داشـ
ــه  ــد: »بـ ــت می کنـ ــده او مخالفـ ــا ایـ ــت، بـ ــرده اسـ کـ
ــت  ــما درسـ ــتدالل شـ ــه اسـ ــم کـ ــازاده گفتـ ــای آقـ آقـ
اســـت و عراقی هـــا نبایـــد گمـــان کننـــد بنـــدر ســـقوط 
کـــرده اســـت امـــا می تـــوان بـــه جـــای هـــر مـــاه، هـــر 
ســـه مـــاه یـــک بـــار کاروان بـــه بنـــدر فرســـتاد آن هـــم 
بـــرای مـــوارد ضـــروری. می توانیـــم هـــر ســـه مـــاه یـــک 
بـــار کشـــتی های جـــت فیـــول را بـــرای انتقـــال بنزیـــن 
هواپیمـــا بـــه ماهشـــهر بفرســـتیم. معـــاون نخســـت وزیر 
بـــه صحبت هایـــم گـــوش کـــرد و گفـــت ملک پـــور ایـــن 
بـــار هـــم کاروان بـــرود از دفعـــه بعـــد کامیون هـــا را بـــه 
بندرعبـــاس می فرســـتم. چـــاره ای نداشـــتم جـــز این کـــه 
ـــا  ـــدم ت ـــهر ش ـــی بوش ـــم راه ـــودم ه ـــن خ ـــم؛ بنابرای بپذیری

ـــروم.« ـــدر ب ـــه بن ـــا ب ـــراه کاروان ه ـــه هم ب

ــرای  ــتی ها را بـ ــی رود و کشـ ــهر مـ ــه بوشـ ــور بـ ملک پـ
ـــا  ـــود ب ـــرار ب ـــه ق ـــه کســـانی ک ـــد. هم ـــاده می کن ـــت آم حرک
ـــتند  ـــد، می دانس ـــی)ره( برون ـــام خمین ـــدر ام ـــه بن ـــتی ب کش
ــر  ــت هـ ــن اسـ ــت و ممکـ ــی اسـ ــفر خطرناکـ ــه سـ کـ
ــل  ــن دلیـ ــه همیـ ــد، بـ ــرگ بیفتنـ ــه دام مـ ــه بـ لحظـ
وصیت هایشـــان را می کردنـــد: »بـــه مهمانســـرای بوشـــهر 
ـــع  ـــه را جم ـــم، هم ـــود رفت ـــادر ب ـــازمان بن ـــاره س ـــه در اج ک
ـــت،  ـــی اس ـــفر خطرناک ـــه س ـــد ک ـــی دانی ـــم، م ـــردم و گفت ک
هـــر کـــس می خواهـــد بیایـــد و هـــر کـــس نمی خواهـــد 
ــت  ــا رضایـ ــان بـ ــر آمدنتـ ــد. اگـ ــراف دهـ ــد انصـ می توانـ
ـــهید  ـــد، ش ـــان بیفت ـــی برایت ـــه اتفاق ـــی ک ـــد، در صورت باش
ـــرعی  ـــر ش ـــد، از نظ ـــاری در کار باش ـــر اجب ـــا اگ ـــتید ام هس
ــوب  ــهدا محسـ ــز شـ ــم جـ ــد می دانـ ــکل دارد و بعیـ مشـ
ـــرت  ـــه نظ ـــی، ب ـــه می گوی ـــو چ ـــیدند ت ـــن پرس ـــوید. از م ش
ـــن  ـــد، م ـــار بیایی ـــن ب ـــرم ای ـــه نظ ـــم ب ـــه گفت ـــا ن ـــم ی بروی
هـــم بـــا شـــما همـــراه می شـــوم. آنهـــا قبـــول کردنـــد 
ـــرکل  ـــما مدی ـــد ش ـــا گفتن ـــد ام ـــفر بیاین ـــن س ـــه ای ـــه ب ک
ـــتر  ـــن بیش ـــان م ـــم ارزش ج ـــد، گفت ـــد بیایی ـــتید، نبای هس

از جـــان شـــما نیســـت.«

ــفر  ــن س ــفر دارد. در ای ــن س ــی از ای ــره تلخ ــور خاط ملک پ
ــای  ــام آق ــه ن ــان ب یکــی از پایلوت هــای بســیار ماهــر آن زم
خلیلــی بــه شــهادت می رســد: »قبــل از این کــه کاروان 
ــن  ــه م ــت ک ــد و گف ــن آم ــزد م ــی ن ــد، خلیل ــت کن حرک
تصمیــم گرفتــم کــه در ایــن ســفر کاروان را همراهــی کنــم 
ــه او  ــگار ب ــن ســفر آخــر مــن اســت. ان ــم کــه ای ــا می دان ام
الهــام شــده بــود کــه قــرار اســت بــه شــهادت برســد. بــه او 
گفتــم مــن تــو را همراهــی می کنــم اگــر قــرار اســت اتفاقــی 
بیفتــد می خواهــم کنــار تــو باشــم. ســاعت 3 شــب کــه زمــان 
 good( تقســیم کشــتی ها بــود، مــن بــه کشــتی گــود الک
ــدم  ــه ش ــم، متوج ــود رفت ــوت آن ب ــی پایل ــه خلیل luck( ک
کــه کشــتی مشــکل فنــی دارد؛ یعنــی ســرعتش پایین تــر از 
ســرعت کاروان اســت. ســرعت کشــتی ها در کاروان بایــد 13 
گــره می بــود، امــا ایــن کشــتی توانایــی حرکــت بیــش از 11 
ــد مشکل ســاز  ــره را نداشــت و چــون از کاروان جــا می مان گ
ــچ  ــت کاروان هی ــل از حرک ــه قب ــود این ک ــا وج ــد. ب می ش
کــس حــق نداشــت از نــت ورک اســتفاده کنــد چــون ممکــن 
بــود حرکــت کاروان افشــا شــود، بــه آقــای بوشــهری، افســر 
نیــروی دریایــی کــه کشــتی ها را تقســیم می کــرد، از طریــق 
نــت ورک اعــالم کــردم کــه بــا او کاری دارم. ســاعت 4 صبــح 
افســر آمــد. مشــکل را برایــش توضیــح دادم، گفــت، می دانــم. 
شــما را روی ایــن کشــتی فرســتادیم کــه نتوانیــد بــا کاروان 
ــه  ــن ب ــم م ــوید. گفت ــته ش ــم کش ــون نمی خواهی ــد چ بروی
همــه کســانی کــه قــرار اســت در کاروان برونــد قــول داده ام 
ــرده  ــی ک ــم دوروی ــم نمی خواه ــی کن ــا را همراه ــه آنه ک
باشــم و دوســت نــدارم آنهــا گمــان کننــد کــه بهشــان دروغ 
ــی شــد و گفــت هــر  ــی عصبان گفتــه ام. افســر نیــروی دریای
طــور میــل شماســت. مــن می خواســتم شــما زنــده بمانیــد 
ــه  ــما را ب ــد ش ــورد می کنی ــور برخ ــن ط ــه ای ــاال ک ــی ح ول
کشــتی مینــاب کــه جــت فیــول دارد می فرســتم کــه 
اگــر موشــک بــه کشــتی اصابــت کــرد هیــچ اثــری از شــما 
ــه  ــور ب ــا کمــال میــل مــی روم. ملک پ ــد. گفتــم ب ــی نمان باق
کشــتی مینــاب مــی رود، امــا قبــل از حرکــت کاروان متوجــه 
ــر  ــم تعمی ــود الک )good luck( ه ــتی گ ــه کش ــود ک می ش
شــده و کاروان را همراهــی می کنــد. در ایــن ســفر، موشــک 
بــه کشــتی گــود الک )good luck( اصابــت می کنــد و 

ــد.« ــهادت می رس ــه ش ــی ب خلیل

این کـــه ماموریـــت کاروان تمـــام می شـــود،  از  بعـــد 
ملک پـــور بـــه تهـــران بازمی گـــردد و بـــه نخســـت وزیری 
ـــت  ـــر نیس ـــر حاض ـــه دیگ ـــد ک ـــازاده می گوی ـــه آق ـــی رود. ب م
ـــح  ـــد. او توضی ـــالغ کن ـــا را امضـــا و اب ـــه حرکـــت کاروان ه نام
می دهـــد کـــه چـــون راه دیگـــری بـــرای انتقـــال کاالهـــا 
وجـــود دارد، کســـانی کـــه بـــا کاروان می رونـــد و کشـــته 
آقـــازاده  نمی شـــوند.  محســـوب  شـــهید  می شـــوند، 
می گویـــد کـــه تصمیـــم بـــر ایـــن اســـت کـــه کاروان هـــا 
ـــور  ـــد. ملک پ ـــی)ره( برون ـــام خمین ـــدر ام ـــه بن ـــم ب ـــاز ه ب
ــت وزیری  ــتور نخسـ ــد دسـ ــد و می گویـ ــت می کنـ مقاومـ
ابـــالغ نمی کنـــد آقـــازاده هـــم اعـــالم می کنـــد  را 
ـــازمان  ـــل س ـــون مدیرعام ـــد، چ ـــالغ کن ـــت او اب ـــازی نیس نی
می توانـــد ایـــن کار را انجـــام دهـــد و بـــه ملک پـــور 

ــرود. ــرون بـ ــت وزیری بیـ ــه از نخسـ ــد کـ می گویـ

 وقتـــی زمـــان حرکـــت کاروان فـــرا می رســـد، دســـتور از 
نخســـت وزیری بـــه دفتـــر روحانـــی، مدیرعامـــل ســـازمان 
مـــی رود او هـــم دســـتور را بـــرای ملک پـــور می فرســـتد و 
می گویـــد کـــه زمـــان حرکـــت را ابـــالغ کنـــد. ملک پـــور 

ملك پور به بوشهر 
می رود و كشتی ها را 
برای حركت آماده 
می كند. همه كسانی 
كه قرار بود با كشتی به 
بندر امام خمينی)ره( 
بروند، می دانستند 
كه سفر خطرناكی 
است و ممكن است 
هر لحظه به دام 
مرگ بيفتند، به همين 
دليل وصيت هایشان 
را می كردند: »به 
مهمانسرای بوشهر 
كه در اجاره سازمان 
بنادر بود رفتم، همه را 
جمع كردم و گفتم، 
می دانيد كه سفر 
خطرناكی است، هر 
كس می خواهد بياید 
و هر كس نمی خواهد 
می تواند انصراف دهد. 
اگر آمدنتان با رضایت 
باشد، در صورتی كه 
اتفاقی برایتان بيفتد، 
شهيد هستيد اما اگر 
اجباری در كار باشد، 
از نظر شرعی مشكل 
دارد و بعيد می دانم جز 
شهدا محسوب شوید. 
از من پرسيدید تو چه 
می گویی، به نظرت 
برویم یا نه گفتم به 
نظرم این بار بيایيد، 
من هم با شما همراه 
می شوم. آنها قبول 
كردند كه به این سفر 
بيایند اما گفتند شما 
مدیركل هستيد، نباید 
بيایيد، گفتم ارزش 
جان من بيشتر از جان 
شما نيست.«
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ــار  ــن را احضـ ــی مـ ــد: »روحانـ ــالغ نمی کنـ ــتور را ابـ دسـ
کـــرد و گفـــت چـــرا دســـتور حرکـــت کاروان هـــا را ابـــالغ 
ـــت  ـــم. گف ـــت کاروان مخالف ـــا حرک ـــون ب ـــم چ ـــردی، گفت نک
ـــن  ـــت م ـــح دادم. گف ـــش توضی ـــل را برای ـــی، دالی ـــرا مخالف چ
مدیرعامـــل هســـتم و می گویـــم کـــه حکـــم بایـــد ابـــالغ 
ـــرکل و شـــاخه تخصصـــی  ـــن هـــم مدی ـــم م ـــه او گفت شـــود. ب
ســـازمان در ایـــن حـــوزه هســـتم و می گویـــم چـــون 
ـــم.  ـــالغ نمی کن ـــتور را اب ـــود دارد، دس ـــری وج ـــاب دیگ انتخ
ـــن  ـــه را از م ـــی روم، نام ـــار نم ـــر ب ـــد زی ـــه ش ـــی متوج وقت

ـــرد.« ـــالغ ک ـــودش اب ـــت و خ گرف

بعـــد از ابـــالغ دســـتور، همه چیـــز بـــرای حرکـــت 
ــه  ــا این کـ ــود تـ ــدن بـ ــا شـ ــال مهیـ ــا در حـ کاروان هـ
ــاس  ــور تمـ ــا ملک پـ ــتی بـ ــای کشـ ــی از راهنماهـ یکـ
می گیـــرد و می گویـــد مگـــر شـــما نگفتـــه بودیـــد 
ـــم کاروان  ـــاز ه ـــرا ب ـــت، چ ـــفر اس ـــن س ـــن آخری ـــه ای ک
بـــه بنـــدر فرســـتاده مـــی شـــود. ملک پـــور می گویـــد 
ــای او  ــت و امضـ ــرده اسـ ــالغ نکـ ــتور را او ابـ ــه دسـ کـ
پـــای نامـــه نیســـت و بـــا حرکـــت کاروان مخالـــف 
وقتـــی  پایلوت هـــا  و  کشـــتی  راهنماهـــای  اســـت. 
ـــالم  ـــت اع ـــرار اس ـــه ق ـــتان از چ ـــوند داس ـــه می ش متوج
ـــد.  ـــفر برون ـــن س ـــه ای ـــتند ب ـــر نیس ـــه حاض ـــد ک می کنن
وزارت اطالعـــات وقتـــی متوجـــه ایـــن ماجـــرا می شـــود 
همـــه آنهـــا را دســـتگیر و بازجویـــی می کنـــد و از آنهـــا 
ــد  ــرا نمی خواهنـ ــد چـ ــح دهنـ ــه توضیـ ــد کـ می خواهـ
بـــه ســـفر برونـــد، همـــه آنهـــا یـــک پاســـخ می دهنـــد: 
»چـــون انتخـــاب دیگـــری وجـــود دارد، در صـــورت کشـــته 
شـــدن شـــهید محســـوب نخواهنـــد شـــد بـــه همیـــن 
ــم  ــات هـ ــد.« وزارت اطالعـ ــفر نمی رونـ ــه سـ ــل بـ دلیـ
وقتـــی می بینـــد کـــه همـــه جواب هـــا یکســـان اســـت 
بـــه دنبـــال پاســـخ ایـــن ســـئوال می گـــردد کـــه ایـــن 
ــه  ــا متوجـ ــده اســـت، آنهـ ــرون آمـ ــا بیـ ــرف از کجـ حـ
ــرکل  ــای مدیـ ــا، حرف هـ ــن حرف هـ ــه ایـ ــوند کـ می شـ
امـــور دریایـــی ســـازمان یعنـــی ملک پـــور اســـت. بـــه 
ــر  ــه دفتـ ــازه بـ ــود و تـ ــح بـ ــد: »صبـ ــراغ او می رونـ سـ
ـــات  ـــی از اطالع ـــدم، یک ـــه ش ـــه متوج ـــودم ک ـــیده ب رس
ـــا  ـــح ت ـــاعت 8 صب ـــت. او از س ـــده اس ـــن آم ـــر م ـــه دفت ب
ـــاق  ـــه ات ـــا ب ـــد ام ـــر مان ـــر در دفت ـــد از ظه ـــاعت 2 بع س
ـــای  ـــت آق ـــرد و گف ـــاز ک ـــاعت 2 در را ب ـــد. س ـــن نیام م
ملک پـــور مـــن 6 ســـاعت اســـت کـــه در دفتـــر کار تـــو 
هســـتم و بـــه دنبـــال مدارکـــی می گـــردم کـــه نشـــان 
دهـــد تـــو جـــز منافقیـــن خلـــق هســـتی امـــا مدرکـــی 
ـــن  ـــراه م ـــد هم ـــو بای ـــال ت ـــن ح ـــا ای ـــا ب ـــردم؛ ام ـــدا نک پی
بیایـــی چـــون در نظـــم زمـــان جنـــگ اختـــالل ایجـــاد 
کـــرده ای. گفتـــم مـــی آیـــم. گفـــت بایـــد مدیرعامـــل 
ـــاب  ـــمت انتخ ـــن س ـــرای ای ـــو را ب ـــه ت ـــم ک ـــازمان ه س

کـــرده اســـت، همـــراه مـــا بیایـــد.«

 محاکمه نظامی

ســاعت 3 بعــد از ظهــر ملک پــور و روحانــی را ســوار اتومبیــل 
می کننــد و بــه چهــارراه قصــر، اتــاق جنــگ ســتاد فرماندهــی 
ارتــش می برنــد. آنهــا از ســاعت 4 تــا 8 و نیــم شــب در دادگاه 
ــای  ــز مــن و آق ــک طــرف می نظامــی محاکمــه می شــوند: »ی
ــش،  ــران ارت ــر امی ــرف دیگ ــم و در ط ــته بودی ــی نشس روحان
نماینــده ســتاد مشــترک، نماینــده نیــروی هوایــی و نماینــده 
چنــد ســازمان و ارگان دیگــر.90 درصــد حرف هایشــان حــول 
ایــن محــور بــود کــه مــا خیانــت کار هســتیم و خیانــت کرده ایم. 
نماینــده نخســت وزیری کنــار مــن نشســته بــود، بــه او گفتــم 
اجــازه هســت مــن هــم حــرف بزنــم. گفــت، مگــر شــما حرفــی 

هــم بــرای گفتــن داریــد، 
ــد.  ــت بفرمائی ــه. گف ــم بل گفت
گفتــم حرفــی کــه راهنمایــان 
و پایلوت هــای کشــتی زده انــد، 
ــه  ــن ب ــه م ــوده ک ــزی ب چی
آنهــا گفتــه ام. همــه از این کــه 
ــب  ــی زدم متعج ــن حرف چنی
شــدند و گفتنــد مــا فکــر 
می کردیــم اگــر بگوییــم شــما 
کرده ایــد  تحریــک  را  آنهــا 

کــه نافرمانــی کننــد، قبــول نخواهیــد کــرد و مــن را محکــوم 
کردنــد. گفتــم امــا مــن بــرای ایــن مشــکل راه حــل دارم، گفتند 
راه حــل چیســت. گفتــم باید در شــرایط جنگــی، ســازمان بنادر 
ــاق  ــار ات ــی در اختی ــق جنگ ــرک در مناط ــتیرانی و گم و کش
جنــگ باشــد کــه در آن صــورت همــه افــراد نظامــی محســوب 
می شــوند و اگــر از دســتورات عــدول کننــد، حکمشــان اعــدام 
اســت؛ امــا وقتــی ایــن قانــون جاری نبوده اســت، کســی کــه در 
ســازمان ســیویل کار می کنــد، می توانســته دســتورات را نادیــده 
بگیــرد. وقتــی ایــن حــرف را زدم شــخصی به نــام باینــدور، بلند 
شــد و ایســتاد و گفــت ایــن آقــا خیلــی خطــا کــرده اســت، ولی 
ــاده  ــک م ــد ی ــت. بای ــت اس ــد درس ــه می گوی ــی ک ــن حرف ای
قانونــی نوشــته شــود کــه تمــام دســتگاه های ســیویل مناطــق 
جنگــی در اختیــار اتــاق جنگ انــد در آن صــورت اگــر کســی از 
دســتورات عــدول کنــد بــه اعــدام صحرایــی محکــوم می شــود. 
خوشــبختانه بــا پیشــنهادی کــه دادم، آنهــا مــا را رهــا کردنــد و 
در حالــی کــه مــن و آقــای روحانــی را بــرده بودنــد کــه دیگــر 
بازنگرداننــد، همــان شــب بــه خانه همایمــان برگشــتیم. در راه 
برگشــت بــه خانــه، آقــای روحانــی بــه مــن گفتنــد، ملک پــور 
ــرو،  ــت وزیری ن ــات نخس ــه جلس ــی ب ــد تنهای ــه بع ــن ب از ای
بگــذار بــا هــم برویــم. گفتــم، چشــم امــا خیلــی زود مدیرعامــل 
ســازمان تعویــض شــد، آقــای روحانــی از ســازمان رفــت و آقــای 

محمــودی مدیرعامــل شــد.«

ملک پور در سمت 
مدیر کلی بنادر و کشتیرانی استان هرمزگان

می شـــود،  مدیرعامـــل  محمـــودی  این کـــه  از  بعـــد 
ملک پـــور را بـــه ســـمت بـــازرس ویـــژه مدیرعامـــل 
ــاد اســـت  ــر ایـــن اعتقـ ــور بـ ــد. ملک پـ منصـــوب می کنـ
ـــوده  ـــن ب ـــر ای ـــه خاط ـــمت ب ـــن س ـــه ای ـــاب او ب ـــه انتص ک
کـــه می خواســـتند مدتـــی او را بـــه حاشـــیه ببرنـــد و در 
ـــت  ـــد از گذش ـــه بع ـــد. البت ـــرار دهن ـــتری ق ـــت خاکس حال
ــذار  ــه او واگـ ــی بـ ــئولیت مهمـ ــاه، مسـ ــه مـ ــدود سـ حـ
ــادر  ــرکل بنـ ــوان مدیـ ــال 1363 به عنـ ــود و در سـ می شـ
و کشـــتیرانی هرمـــزگان انتخـــاب می شـــود و مســـئولیت 
دو بنـــدر بـــزرگ شـــهید باهنـــر و شـــهید رجایـــی بـــه 
او ســـپرده می شـــود. در آن زمـــان مـــدت زمـــان انتظـــار 
ـــده  ـــی ش ـــیار طوالن ـــر بس ـــهید باهن ـــدر ش ـــتی ها در بن کش
ـــهید  ـــدر ش ـــه از بن ـــد ک ـــنهاد می ده ـــور پیش ـــود و ملک پ ب
ـــام  ـــک ان انج ـــاز ی ـــط ف ـــود و فق ـــه کاره ب ـــه نیم ـــی ک رجای

ــود. ــرداری شـ ــود، بهره بـ ــده بـ شـ

 داســـتان بهره بـــرداری ملک پـــور از بنـــدر شـــهید رجایـــی 
و مشـــکالتی کـــه ایجـــاد می شـــود، ماجـــرای فشـــارهایی 
ــر را  ــهید باهنـ ــدر شـ ــا بنـ ــود تـ ــه او وارد می شـ ــه بـ کـ
تحویـــل اســـتانداری دهـــد و مقاومت هـــای او و چگونگـــی 
ـــتان  ـــتیرانی اس ـــادر و کش ـــی بن ـــر کل ـــور از مدی ـــزل ملک پ ع
ـــت  ـــیرینش از دوران مدیری ـــخ و ش ـــرات تل ـــزگان و خاط هرم

ـــد. ـــال کنی ـــده دنب ـــماره آین ـــادر را در ش ـــر بن ب

از طریق نت ورک 
اعالم كردم كه با او 
كاری دارم. ساعت 
4 صبح افسر آمد. 
مشكل را برایش 

توضيح دادم، گفت، 
می دانم. شما را 
روی این كشتی 

فرستادیم كه نتوانيد 
با كاروان بروید چون 

نمی خواهيم كشته 
شوید. گفتم من به 

همه كسانی كه قرار 
است در كاروان 

بروند قول داده ام كه 
آنها را همراهی كنم 
نمی خواهم دورویی 
كرده باشم و دوست 
ندارم آنها گمان كنند 

كه بهشان دروغ 
گفته ام. افسر نيروی 

دریایی عصبانی 
شد و گفت هر طور 
ميل شماست. من 
می خواستم شما 

زنده بمانيد ولی حاال 
كه این طور برخورد 

می كنيد شما را به 
كشتی ميناب كه جت 
فيول دارد می فرستم 

كه اگر موشك به 
كشتی اصابت كرد 

هيچ اثری از شما باقی 
نماند. گفتم با كمال 

ميل می روم. 
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 )IESCO( به دلیل اهمیت و تاثیر خدمات شـرکت صنعتي و خدمات مهندسي ایران
و نقـش آن در ارتقاي ایمنـي دریایي ماهنامه ي بنـدر و دریا مصاحبـه ي اختصاصي 
بـا دریـادار دکتر داریـوش امیریگانـه رئیس هیـات مدیره این شـرکت انجـام داد که 

بـا هـم می خوانیم:
داریـوش امیـر یگانـه در محیطـي صمیمي و دوسـتانه مـا را پذیـرا شـدند. چهر ه ي 
شـاداب و موهایي سـفید که بیـش از پنج دهه ي تجربـه در حرفـه ي دریـا را  با خود 
یدک مي کشـید. تحربیاتي که با  امواج دریا شـکل گرفته اسـت و تفکـري دریایي را 
در او نهادینه کرده اسـت. ا زخدمت در ناوگان دفاعي کشـور گرفته تا دفاع در سـنگر 
صنعت دریا حضور او لمس شـده اسـت فرصت را غنیمت شـماریم و از کالم او بیشتر 

بهره گیریم.
: جناب آقاي امیریگانه  در آغاز مصاحبه از سـوابق تحصیلي و کاري 

خودتان بیان فرمایید.
من از شـما و ماهنامه ي بنـدر و دریا از اینکـه براي مصاحبه به محل شـرکت آمده اید 
تشـکر مي کنـم و خوشـحال از اینکـه نتایـج این گونـه مصاحبه هـا  بتوانـد در ارتقاء 

صنعـت دریایي کشـور موثـر و مفید واقع شـود.
مـن داریـوش امیریگانه هسـتم سـوابق تحصیلیـم پـس از دریافـت دیپلـم ریاضي از 
دبیرسـتان دارالفنـون با شـروع کار در نیـروي دریایي آغـاز گردید و در دانشـکده هاي 
داخلـي و خارجـي دوره هـاي تخصصـي نیـروي دریایي را بـه اتمـام رسـاندم و  پس از 
بازنشسـتگي تا درجـه ي دکتراي مدیریـت تحصیل کـردم. در زمـان جنگ تحمیلي 
نیـز به عنـوان یک سـرباز در خدمت جبهـه و جنگ بودم و در طول هشـت سـال دفاع 
مقـدس نیز مسـئولیت هایي داشـتم. در طـول خدمتم در نیـروي دریایـي فرماندهي 
چهار فرونـد ناو را به عهـده داشـتم و آخرین ناوي کـه فرماندهي آن را برعهده داشـتم 
"ناوشـکن پلنگ " بود که در زمان جنگ فرماندهش بودم. با همین ناوشـکن  پلنگ ما 
توانسـتیم سـکوي البکر و العمیه را که در آن زمان محل اسـتقرار موشـک هاي عراقي 
بود و کشـتي هاي ناوگان تجاري ما را که عـازم بندر امام خمینـی )ره( بودند هدف قرار  
می داد،  کامال خنثي نماییم. در سـال هاي جنگ مشـاغل ریاسـت سـتاد، جانشیني و 
فرماندهي منطقه ي یکم دریایي را به عهده داشـتم که بعد از آن به افتخار بازنشستگي 
نائل شـدم و براي تداوم تامین هزینه هاي خانواده مصمم شـدم با همـکاري تعدادي از 
عزیزان هـم رزم در بخش خصوصي دریا فعالیت نمایم و لذا شـرکت صنعتي و خدمات 
مهندسـي ایران )IESCO( را تاسـیس کردیم که فعالیت این شـرکت نیـز در ارتباط با 

کار دریاست. 
: چگونگي تاسـیس، زمینه ي فعالیت و سـاختار شـرکت صنعتي و 

خدمات مهندسـي ایران )IESCO( را تشـریح کنید.
وقتـي کـه به افتخـار بازنشسـتگي نائـل گشـتم مانند هـر دریایـي دیگري مـن نیز 

به سـمت دریـا متمایل شـدم یک بررسـي که انجـام دادیم بـه این نتیجه رسـیدیم 
که کشـتیراني ایـران به یک سـري خدمـات جانبـي نیـاز دارد که کشـتي هایش به 
دلیل عـدم دریافـت ایـن خدمـات در بنادر ایـران مجبـور به بیـرون رفتـن از آبهاي 
کشـور و انجام آنها در دیگر کشـورهاي منطقه هسـتند این خدمات شامل سرویس 
وسـایل و تجهیـزات ایمني کشـتي ها ماننـد قایق هاي نجـات، سیسـتم هاي اطفاء 
حریـق، ضخامت سـنجي بدنـه  و بعضي خدمـات این چنینـي که ایمني کشـتي ها 
را تحت الشـعاع قـرار مـي داد در ایـران انجـام نمي گرفـت و کشـتي ها ناچـار بودنـد 
بـراي دریافت چنیـن خدماتـي به کشـورهاي خلیج فـارس یا به سـایر کشـورهاي 
دیگر جهـان مراجعـه نمایند لـذا تمامي این شـرایط ایـن فکـر را در مـا تقویت کرد 
که مي بایسـت ایـن خدمـات را در ایران ارائـه دهیم در ابتـدا براي شـروع یک چنین 
خدماتي مي بایسـت مدارک الزم را دریافت مي کردیم و از طرف موسسـات رده بندي 

داخلـي و بین المللـي تایید مي شـدیم. 
بـراي اینکه ایـن تاییدیه هـا را دریافـت کنیم مي بایسـت توانایـي خودمـان را از نظر 
/1.Msc محـل کار، تجهیـزات و نیروي انسـاني به عنـوان مثـال در قالـب مقـررات

Resolution A76 - 1318,1206,1277.Circ)18( سـازمان جهاني دریانوردي 
IMO و مقررات سـازندگان تجهیـزات دریایي ایجاد نماییم کـه تصدیق مي فرمایید 
کار بسـیار سـختي مي باشـد. چون گواهینامه صادره از سـوي ما نشـان دهنـده این 
اسـت که این کشـتي از نظر بدنه، تجهیزات اطفـاء حریق و نجات جـان در دریا ایمن 

اسـت. و به همیـن لحاظ اجـازه ورود و خـروج به بنـادر را دریافـت مي نماید.
 دریافـت ایـن تاییدیه هـا از موسسـات رده بنـدي لویـد آلمـان )GL( لویـد انگلیس

 BV ،(LR) فرانسـه، DNV نروژ، KR کره و موسسات داخلي آسیا و ایرانیان چندین 
سـال طول کشـید که البته پایان کار نیسـت و تقریبا هر سـاله یا دو سـاله بایسـتي 

مـورد بازدید و بررسـي مجدد قـرار گیریم تـا تاییدیه ها مجددا صـادر گردد.
نهایتـاً کار را شـروع کردیـم و در ابتـدا بـا مخالفت هایـي نیـز مواجـه شـدیم ولـي با 
پشـتیباني قاطع سـازمان بنادر و کشـتیراني وقت، موسسـات رده بنـدي و صاحبان 
کشـتیراني ها توانسـتیم کارمان را تداوم دهیم و ابتـدا در بندرعبـاس و هم اکنون در 
بندربوشـهر، بندرامام، بندرانزلي، جزیره کیش و جزیره خارک مراکـز ایمني داریم و 

انشـاهلل بـه زودي در بندرامیرآباد مرکـز ایمني تاسـیس خواهیم کرد.
: قبل از تاسـیس شـرکت IESCO این خدمات توسـط کشـتي ها و 

سـکوها از چـه منبعي دریافت مي شـد؟
همان طوري که عرض کردم قبل از تاسـیس شـرکت ما )IESCO( تمام این خدمات 
در خارج از کشـور بـا هزینه چندین برابر دریافـت مي گردید، هیچ وقـت ادعاي ایجاد 
خودکفایي کـه گاهـاً این عنـوان در کشـور مورد سوءاسـتفاده قـرار گرفتـه نبودیم 
ولي واقعـاً مي توان چنیـن عنواني را به شـرکت صنعتـي و خدمات مهندسـي ایران 

)IESCO( داد.
ما براي این که بتوانیـم با درک کامل به انجـام خدماتمان بپردازیـم قوانین و مقررات 
بین المللـي را بـه خوبي مطالعه کردیـم. خود من و معاون فني شـرکت جنـاب آقاي 
مهنـدس مفیدي و جنـاب آقـاي مهنـدس خاکبـاز و مدیرعامل فعلي جنـاب آقاي 
مهندس فالحي بارها به همراه تیم تخصصي سـازمان بنادر و دریانوردي در جلسـات 

IMO شـرکت کردیم و در تولید و تنظیـم بعضي از مقررات بسـیار فعال بودیم.
کارشناسـان ما که وارد کشـتي هاي تجاري و نفتي مي شوند مي بایسـتي به مقررات 
بین المللي تسـلط داشـته باشـند. تا بتوانند بـا کارکنـان متبحر کشـتي ها از جمله 
کاپیتان کشـتي ها چالش داشـته باشـند. مي دانیـد چنین تخصص هایـي در مقطع 
دانشـگاهي و بـازارکار وجود نـدارد. ما ناچار شـدیم کارشناسـان را به خارج از کشـور 

عـازم و در داخـل نیز دوره هـاي تخصصي ویژه ي خودمان را داشـته باشـیم.
ما به علـت دریانورد بودن خودمان از خطرات دریا و شـناورها آگاه هسـتیم و لذا جان 

دریانوردان آگاهانه بـراي ما اهمیت دارد.
: شرکت هاي رقیب هم دارید؟

شـرکت هاي رقیب ما عمدتاً در سـواحل جنوبي خلیج فارس مستقر هستند و زماني 
سـعي زیادي کردند کـه مـا را از رقابت خارج نماینـد ولي به دو علت پشـتیباني هاي 
داخلـي و پاییـن بـودن قیمـت خدمات مـا کـه در بعضـي  از آیتم هـا بـه 1/8 قیمت 

خارجي مي رسـد توانسـتیم مقاومت کنیم.
شـرکت هاي نسـبتاً کوچکي به صورت محلـي در جنوب فعال شـدند کـه البته بدلیل 
کوچک بودن بازارکار در این زمینه و هزینه باالي آموزش، دریافت تاییدیه ها و حضور در 
بنادر مختلف کشـور فقط این خدمات نمي تواند در یک بنگاه اقتصادي سـودآور باشـد.

ما بـه همیـن علـت داراي دپارتمان مهندسـي ایمني هسـتیم که در صنایـع نفت و 
 گاز در سـاحل و فراساحل فعال هسـتیم و بسـیار متبحر در زمینه سیستم مدیریت
 HSE( HSEMS( بعلـت توانایـي باال در ایمني بسـیار خوب شـده ایم و قادر هسـتیم 

ایـن مدیریت را طراحـي، پیاده سـازي و به صـورت موثر نظارت و کنتـرل کنیم.

دریادار داریوش امیریگانه

بازنشسته شده ام
اما به دریا بازگشتم

  حسن سوری    
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به عنوان مثـال در بندر شـهیدرجایي با همکاري عزیـزان در مدیریـت HSE بندر در 
مـدت تقریبا دو سـال حـوادث از حـدود 370 مـورد و 12 مورد منجربه مـرگ به 70 
مورد بدون مورد مرگ ناشـي از کار رسـید و لـذا معتقدیم این سیسـتم مدیریتي در 
صورتي که فـارغ از گرایـش دریافت گواهینامه صرف باشـد بسـیار در تامین ایمني، 

بهداشـت و محیط زیسـت محل هاي کار موثر مي باشـد.
: اگـر شـرایطي پیـش آیـد و وضعیـت بـر وفـق مـراد شـود و با 
ترفندهاي سیاسـي شـرایط براي حضور کشـتي هاي الینر فراهم شود 
آیا آمادگـي دارید یـا تـوان آن را دارید که ایـن سـرویس ها را در بنادر 

کشـور ارائـه کنید.
مـا ایـن خدمـات را به کشـتیراني جمهـوري اسـالمي و شـرکت ملـي نفتکش طي 
قراردادي ارائه مي دهیم و با داشـتن نیروي انسـاني متخصص و متبحر کامالً آمادگي 

داریم. سـرمایه بزرگ ما نیروي انسـاني اسـت کـه خودمان تربیـت کردیم. 
در مورد بحـث HSE علت اینکه مـن االن آنقـدر دارم روي HSE کار مي کنم و فشـار 
مـي آورم و تاکیـد مي کنـم ایـن اسـت کـه ایـن موضـوع،  همین حرفـي که با شـما 
مي زنـم مي تواند بر جـان میلیون ها نفـر تاثیرگذار باشـد، همیـن گـزارش مي تواند 
تاثیرگذار باشـد. لذتش این اسـت. واقعیت این اسـت که مدیریت HSE این حالت را 
دارد. شـما مدیرتان را ملزم مي کنید که ایمني و بهداشت پرسـنل را باید حفظ کند، 
محیط زیسـت را باید حفظ کنـد فکر کنید وقتي این سیسـتم در کلیـه محیط هاي 

کار به صـورت واقعي نـه ظاهري فعال شـود چه تاثیر شـگرفي خواهد گذاشـت.
: سـوال نهایـي اینکه بـا توجه به فقـدان قانـون HSE  در کشـور 
مشاهده مي شـود داشـتن سیسـتم HSE در ورود به برخي مناقصات 
اجباري اسـت از طرفي بسـیاري از سـازمان ها اقـدام به اسـتقرار این 
سیسـتم کرده انـد، از جمله در بنادر ما شـاهد اسـتقرار این سیسـتم 

هستیم
ما ایراني ها پیشـرو هسـتیم، واقعیت اسـت. ممکن اسـت جنبه خود تعریفي داشته 
باشـد اما این نیسـت. خیلي چیزهایي که ممکن اسـت سـخت باشـد اما نیاز داشته 
باشـیم، مي رویـم دنبالـش اتفاقـي کـه االن افتاده این اسـت کـه بلـه، همان طور که 
فرمودید االن در سـازمان بنادر، در تمام بنـادر HSE دارید اگرچه اهمیـت الزم به آن 
داده نمي شـود و من در این مورد انتقاد دارم از سازمان. شـما االن در تهران داراي یک 
ارگان، یک مدیریت متولي HSE در سـازمان بنادر نیسـتید و البته دوستان دارند کار 
مي کننـد. ولـي چـرا اینقدر طول مي کشـد. مـن بیش از 24 سـال اسـت با سـازمان 
بنادر و دریانوردي از نزدیک در تماس هسـتم و خودم را یک سـازمان بنادري مي دانم 

و ایـن حرفها را دلسـوزانه مي زنم. 
مـن مثال مي زنـم. مثال در بنـدر شـهیدرجایي آمدند این سیسـتم HSE را بـا اضافه 
کردن کیفیت )Q( در قالب سیسـتم مدیریـت یکپارچـه )IMS( روي آن کار کردند و 
عرض کردم چقدر موفق بودند ولي هر بندري به صورت سـلیقه اي و این را دلسـوزانه 
عـرض مي کنـم. این مفهـوم که مـا بایـد پرسـنل را خـود را در مقابل خطـرات کار و 
بهداشـت محافظت کنیم و محیط زیسـت را حفاظت کنیم بایسـتي نهادینه شـود.

شـما ببینید در بنـادر خودتان مثـال در همین بنـدر شـهیدرجایي 60-70 پیمانکار 
دارید ک باید ملزم شـوند HSE خودشـان را داشـته باشـند. 

:  اما در میان این ها برخي سلیقه اي عمل مي کنند
بلـه من مي خواهم به شـما بگویم که چـون قانون HSE در کشـور نداریم، سـلیقه اي 
مي شـود. اسـتانداردهاي وجود دارد که ما از سـایرین به عاریت گرفته ایم و سلیقه اي 

14001 ISO و OHSAS18001 عمل مي شود مانند اسـتاندارد
: خوب از باال کسي مي رود این ها را چک کند؟

نه. همین را عرض مي کنم. شـما مي آیید هرکسـي این دو گواهینامه را داشته باشد،  
مي گویید داراي سیسـتم HSE اسـت اما وقتي شـما الزام مي کنید به پیمانکاري که 
حتما بایـد این ها را داشـته باشـید تا بیاییـد در مناقصه شـرکت کنید، مـن برخورد 
کـرده ام با مدیري که مي گوید HSE چیسـت؟ کسـي را پیدا کنیم ایـن گواهینامه را 
به مـا بدهـد. و کارمان پیش بـرود این گونه مدیران متوجه نیسـتند کـه HSE چقدر 
عمـق دارد و ما نمي توانیم بیاییم بنشـینیم روي میـز HSE تهیه کنیم. شـما باید به 
پایین ترین رده کاري مثالً کسـي که روي جرثقیل کار مي کنـد آموزش بدهید چون 
همان شـخص باید چک کنـد و تعمیـرات را انجام دهد یا درخواسـت تعمیـرا کند و 
مراقب باشـد که کابل پاره نشـود یا از نظر ارگونومي تنظیمات صندلي درسـت باشد. 
این هـا باید دیده شـود. شـما در HSE خطرات دارید، ریسـک دارید، ریسـک کنترل 
داریـد و تمام اینها را باید در این سیسـتم دیـد و آن را خوب پیاده کـرد و گرنه گرفتن 
گواهینامه که متاسـفانه خیلي هم شایع اسـت براي حل مسـائل قراردادي و شرکت 

در مناقصـه این حالت را به وجـود مي آورد. بله، خیلي ها هسـتند کـه HSE دارند.
 خیلي هـا گواهینامـه انـواع ایـزو را دارند. ولي بـه هیچ وجـه در فعالیتهایشـان پیاده 

نکرده و یا بسـیار سـطحي مي باشـد.
یـک زمانـي در این مملکت در صفحـه اول روزنامه مي نوشـتند آقـاي مهندس فالن 
شـما کـه گواهینامه ایـزو فـالن گرفته ایـد از فـالن،  کشـور خارجي به شـما تبریک 

مي گوییـم اما چقـدر این ایـزو یـا ایـن HSE عمال پیاده شـده،  مهم اسـت.
خیلـي از مدیران هسـتند که عالقمند بـه این کار هسـتند. در همین سـازمان بنادر 
خودتان خیلـي از مدیران این اعتقـاد را دارند و عالقه دارند که خیلي هم عالي اسـت.

مثـال در بندر شـهیدرجایي یک انفجـاري رخ داده بود و دو نفر کشـته شـدند، مدیر 
آن شـرکت رفتـه بود سیسـتم HSE بسـیار خوبـي را پیاده کـرد و که فکـر مي کنم 
هنوز هم نمونه اسـت ولي قبـل از بروز تلفـات و باید قانـون مدیران را ملـزم کند که 

کشـور فاقد آن است.
: تحت فشار این کار را انجام داد؟

تحت فشـار و غیره. اما این براساس اسـتانداردهاي بین المللي عاریه اي است. قانون و 
سـازماني وجود ندارد که بگوید براي اینکـه این کار را انجام دهید باید این اسـتاندارد 
را داشـته باشـید االن در بنـادر واحدهـاي HSE در جایگاه خودشـان نیسـتند چون 
سـازمان ندارند. عـرض کـردم االن در سـازمان بنادر مي دانـم که دوسـتان دارند کار 
مي کنند و انشـاهلل به زودي آن سازمان در تهران تشکیل خواهد شد و HSE هاي بنادر 
را هماهنگ خواهد کـرد و در اختیار خودش خواهد گرفـت اما همان طور که خدمت 
 HSE شما عرض کردم چون ما پیشـرو هستیم در همان بنادر، در شـرکت هاي دیگر
داریـم چـون اعتقـاد داریم که پرسـنل ما بایـد ایمن باشـند اما جالب اینجاسـت که 
در کشـور ما S در اختیار وزارت کار اسـت، H در وزارت بهداشـت و درمان است وE در 
کنترل سـازمان حفاظـت محیط زیسـت اسـت در صورتي که این HSEMS اسـت 
کـه باید با هـم تلفیـق و یکپارچه باشـد. و یـک سـازمان آن را با قانـون HSE در 

سـطح کشـور پیاده نماید.
: بنابراین بایستي این موضوع در دولت پیگیري شود.

من بـا توجـه بـه آزاد شـدن از مدیریت مسـتقیم شـرکت فرصت کـردم در یک 
کمیسـیون HSE از انجمـن مدیریـت سـبز ایـران به عنـوان رئیس کمیسـیون 
فعالیـت کنم به عنـوان یک سـازمان مردم نهـاد )سـمن NGO( اتفاقـاً دو نفر از 
پرسـنل دانشـمند سـازمان بنادر و دریانوردي در این کمیسـیون حضور بسـیار 
فعـال دارنـد و بقیـه از سـازمان و صنایعـي ماننـد خودروسـازي، صنایـع مـس، 
مپنـا و غیره هسـتند. ما در جلسـات خودمـان دریافتیـم که در دولـت دهم یک 
آئین نامـه HSE کـه مي تواند پـس از مصوبـه هیئت دولـت به صـورت آیین نامه 
تفویضـي تا به صـورت قانـون درآمدن در دسـت بررسـي بـوده و متولـي آن هم 
سـازمان حفاظـت محیط زیسـت به صـورت هماهنـگ کننـده عمـل مي کـرده 
اسـت بـا مراجعـه بـه ایـن سـازمان و بـا دسـتور خانـم دکتـر ابتـکار قرار اسـت 
بررسـي ایـن آیین نامه مجـدداً فعال شـود کـه انشـاهلل اینطـور خواهد شـد و ما 
هم تقبل کردیم بدون هیچ گونه چشـم داشـتي از ترکیـب فرهیختگان مدیریت 
HSE در سـطح کشـور اطـاق فکري تشـکیل و نظـرات کارشناسـي را تـا قانوني 
شـدن )قانون HSE کشـور( را بـه سـازمان حفاظت محیط زیسـت ارائـه نماییم 
فکـر نمي کنم بهتـر از این بشـود عاشـقانه در جهـت تامیـن ایمني، بهداشـت و 

محیط زیسـت مکانهـاي کاري فعـال بود. 
در سـال جـاري تاکنـون نزدیـک بـه 20000 نفـر تلفات محیـط کار داشـته ایم 
بررسـي اجمالي کشـورهاي داراي HSE به راحتي سـیر نزولي حـوادث و تلفات 
را نشـان مي دهد ولـي به طور مثـال در ایـران و کشـور بنگالدش سـیر همچنان 

صعودي اسـت.
مـن حـدود 15 سـال قبـل در یـک اتوبـوس بـا نهیـب به موقع بـه راننـده جان 
حداقـل 5 نفـر در یـک پیـکان را کـه در خـط کنـدرو در جـاده کـرج ایسـتاده 
بـود نجـات داده ام. هم اکنـون هـم از یـادآوري آن لـذت مي بـرم چـون آنهـا را 
نمي شناسـم و آنهـا نیـز نمي داننـد چـه کسـي آنهـا را نجـات داده اسـت و اصال 
نمي داننـد چـه اتفاقي داشـت برایشـان مي افتـاد. آیا این لـذت عمیـق و بزرگي 

. نیست
: مـن تشـکر مي کنم از وقتـي کـه در اختیار بنـدر و دریـا قرار 
دادید انشـاهلل که ایـن متن منتشـر مي شـود و ما رسـالت خودمان 

را بـه عنوان رسـانه انجام داده باشـیم.
ایـن خیلـي مهم اسـت شـما به عنـوان رسـانه ملي نقـش اساسـي داریـد. یعني 
جائیکـه کـه مـا به عنـوان NGO یـا یـک شـهروند اعتـراض داریـم که چـرا این 
قانـون HSE را کـه آنقـدر موثـر اسـت را جلـو نمي بریـد شـما مي توانیـد آن را 
منعکـس و صداي ما را به مسـئولین برسـانید لطفا بارهـا ایـن کار را انجام دهید. 
جـان میلیون هـا ایرانـي در محیط هـاي کار با ایـن پیگیري هـا تامین مي شـود. 

آیـا لذت بخـش نیسـت.
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و ایـــن بـــار از خـــارک مي گوییـــم جزیـــره اي کـــه در آن همزیســـتي آهـــوان 
ـــتي هاي  ـــد کش ـــد و ش ـــي و آم ـــات نفت ـــا و تاسیس ـــا لوله ه ـــره ب ـــدگان جزی وپرن

ـــي. ـــم میبین ـــا ه ـــش را ب ـــر نفتک غول پیک
ـــه  ـــبي ک ـــي و مناس ـــاي طبیع ـــت مزای ـــه عل ـــال 1336 ب ـــارک از س ـــره خ جزی
ـــي  ـــه محل ـــت ب ـــا داش ـــد و اقیانوس پیم ـــاي جدی ـــري نفتکش ه ـــراي پهلوگی ب
ـــروي  ـــد و از این ـــاب می گردی ـــران انتخ ـــت ای ـــدور نف ـــدر  دوم ص ـــاد بن ـــراي ایج ب
ـــه  ـــاران را ب ـــت گچس ـــا نف ـــیس ت ـــر  تاس ـــول 160 کیلومت ـــه ط ـــي ب ـــه نفت لول
ـــه  ـــدر ب ـــن بن ـــرداري از ای ـــال 1339 بهره ب ـــذا از س ـــاند ل ـــارک برس ـــره خ جزی

ـــد. ـــاز ش ـــمي آغ ـــورت رس ص

ـــوان یکـــي  ـــه عن ـــن ب ـــران و همچنی ـــت ای ـــب صـــادرات نف ـــوان قل ـــره را مي ت جزی
از مراکـــز مهـــم صیـــد مرواریـــد شـــناخت.

ـــعت 21  ـــا وس ـــت ب ـــي اس ـــره اي مرجان ـــارس( جزی ـــج ف ـــم خلی ـــارک )ُدر یتی خ
کیاومتـــر مربـــع )ده کیلومتـــر طـــول و حـــدود 4 کیلومتـــر عـــرض(. عمـــر جزیـــره 
ـــش از  ـــرون آمدن ـــان بی ـــا زم ـــد ام ـــن میزنن ـــال تخمی ـــون س ـــک میلی ـــدود ی را ح

ـــد. ـــرآورد مي کنن ـــش ب ـــال پی ـــزار س ـــدود 14 ه ـــر آب را ح زی

ـــا در  ـــي و ی ـــاي جغرافیایي-سیاس ـــک قابلیت ه ـــر ی ـــه ه ـــري ک ـــزا دارد جزای ـــه س ـــهرتي ب ـــددش ش ـــر متع ـــا جزای ـــارس ب ـــه ف ـــج همیش خلی
ـــت  ـــه دس ـــت ک ـــت اس ـــفره اي پربرک ـــد س ـــه مانن ـــاس ب ـــردي حس ـــراه راهب ـــن آب ـــد. ای ـــود را دارن ـــاص خ ـــي( خ ـــو پلتیک ـــر )ژئ ـــي دیگ کالم
ـــه  ـــس ب ـــر ک ـــه ه ـــت ک ـــترده اس ـــن گس ـــاط زمی ـــر نق ـــان دیگ ـــي مردم ـــر آن و حت ـــواحل و جزای ـــاکنان س ـــري س ـــراي بهرهگی ـــت ب طبیع

فراخور توان و دانایي خود از این سفره پربرکت سهمي مي گیرد.
ـــادي  ـــاهراه اقتص ـــتراتژیکي و ش ـــت اس ـــا موقعی ـــي و ی ـــان خوردن ـــواع آبزی ـــو و ان ـــي و میگ ـــا ماه ـــه ت ـــراه گرفت ـــن آب ـــتر ای ـــون در بس ـــي و گازي مدف ـــر نفت از ذخای

ـــت. ـــرا اس ـــي ح ـــاي دریای ـــاي زیب ـــا و جنگل ه ـــت ه ـــت الکپش ـــد و زیس ـــز تولی ـــه مرک ـــري ک ـــا جزای ـــودن آن ت ب
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مشـــهور اســـت کـــه ســـربازان اســـکندر مقدونـــي پـــس از تجـــاوز و قتـــل و غـــارت 
ـــته اند. ـــکني داش ـــره س ـــن جزی ـــي در ای ـــران مدت در ای

ـــره طعـــم اشـــغال اســـتعمار هلنـــد را نیـــز در قـــرن هفدهـــم چشـــیده اســـت  جزی
ـــارس  ـــه خلیج ف ـــود در منطق ـــتد خ ـــراي داد و س ـــزي ب ـــه مرک ـــره را ب ـــه جزی ک
بـــدل نمودنـــد تـــا ســـرانجام در ســـال 1756 بســـاط اســـتعماري خـــود را از 

ـــتند. ـــفر بس ـــت س ـــده و رخ ـــر چی ـــره ب جزی

ـــره ي خـــارک از حـــدود دو قـــرن و نیـــم پیـــش جنبـــه اســـتراتژیک داشـــته و  جزی
ـــي  ـــاوگان کمپان ـــد ن ـــت و آم ـــارس و رف ـــر خلیج ف ـــا ب ـــلطه هلندي ه در دوران س

ـــود.  ـــان ب ـــار آن ـــي در اختی ـــد مدت ـــد شـــرقي هلن هن
ـــاي  ـــت انگلســـتان در ازاي اعطـــاي کمکه ـــالدي دول ـــرن نوزدهـــم می ـــل ق در اوای
ـــان  ـــزاري  خواه ـــیه ت ـــاي روس ـــا نیروه ـــه ب ـــران در مقابل ـــت ای ـــه دول ـــي ب نظام
ـــت  ـــا دول ـــد ام ـــود ش ـــي خ ـــروي دریای ـــه نی ـــره ب ـــن جزی ـــت ای ـــذاري موق واگ

ـــت. ـــران نپذیرف ای

ـــذاري  ـــتاین( واگ ـــن اش ـــن کی ـــده )فی ـــاد معاه ـــگام انعق ـــه هن ـــز ب ـــون نی ناپلئ
)اجـــاره( ایـــن جزیـــره و پیـــاده شـــدن نیروهـــاي فرانســـوي در جزیـــره را از 
ـــس در دوران  ـــران و انگلی ـــاي ای ـــي جنگ ه ـــد. در ط ـــتار ش ـــران خواس ـــت ای دول
ـــارک از  ـــي خ ـــگ اول و دوم جهان ـــان جن ـــاه و در جری ـــاه و ناصرالدینش ـــد ش محم

ـــد. ـــغال ش ـــي اش ـــاي انگلیس ـــوي نیروه س

ـــا(  ـــر محن ـــره و )می ـــره را محاص ـــد جزی ـــاه زن ـــان پادش ـــم خ ـــال 1769 کری در س
را کـــه ســـردمدار جزیـــره بـــود برکنـــار و جزیـــره را تحـــت کنتـــرل دولـــت 

مرکـــزي ایـــران درآورد.
ـــز در  ـــر نی ـــتعمار پی ـــه اس ـــرا ک ـــود چ ـــره نب ـــش جزی ـــر آرام ـــي ب ـــن پایان ـــا ای ام
ســـال 1842 جزیـــره را تحـــت ســـلطه خـــود درآورد. ولـــي در آن زمـــان رضـــا شـــاه 

ـــود درآورد. ـــلطه ي خ ـــت س ـــدداً آن را  تح مج

ـــوده  ـــوام ب ـــوردي اق ـــي و دریان ـــل زندگ ـــالد مح ـــش از می ـــا پی ـــارک از قرن ه خ
ـــاي  ـــه در کتابه ـــت ک ـــکار( )Icare( اس ـــتاني )ای ـــره باس ـــان جزی ـــاال هم و احتم

ـــت. ـــده اس ـــاد ش ـــي از آن ی یونان
بـه دلیل هرج و مـرج سیاسـي کشـور در آن روزها خـارک از نظرهـا دور ماند و در 
زمـان پهلـوي دوم بـه تبعیدگاهي بـراي محکومیـن و مجرمیـن بدل شـد. اما در 
همان زمـان به دلیل موقعیـت راهبـردي و جغرافیایي جزیره دولـت وقت تصمیم 
براین گرفـت تا جزیره بـه پایگاهي نفتـي براي بارگیـري و صدور نفت بدل شـود. 
لـذا نفـت بنـدر گنـاوه- گچسـاران و بسـیاري دیگـر از مناطـق نفت خیز کشـور 
به وسـیله لولـه از زیـر دریـاي پـارس به جزیـره منتقـل و پـس از ذخیره توسـط 

نفتکش هـا صادر شـود.
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بادهاي سبعه خارک
ـــا  ـــره باده ـــت. در جزی ـــول اس ـــر و تح ـــال تغیی ـــته در ح ـــره پیوس ـــت جزی طبیع
نیـــز گاه و بیـــگاه مي وزنـــد ایـــن بادهـــا، بادهـــاي ســـبعه نـــام دارنـــد. وزش 
ـــده  ـــبعه( نامی ـــه )7 روز س ـــه ب ـــد ک ـــول بکش ـــا 7 روز ط ـــت 3 ت ـــن اس ـــا ممک آنه
ـــه ســـرما  ـــا ب ـــري از گرم ـــر مي شـــود، تغیی ـــز دســـتخوش تغیی ـــا نی مي شـــوند دری
کـــه پاییـــز را نویـــد مي دهـــد و ایـــن نظـــم جهـــان پیرامـــون مـــا را یـــادآور 

می شـــود و چـــه زیباســـت ایـــن تغییـــر وتحـــول.
ـــا  ـــه آنه ـــد از جمل ـــره مي گوین ـــي در جزی ـــاي مختلف ـــره از باده ـــزرگان جزی ب

رابعـــه و خامســـه کـــه فاصلـــه بیـــن آنهـــا 10 روز مي باشـــد.
ـــت  ـــتارهاي اس ـــام س ـــهیل ن ـــد. س ـــهیل مي آی ـــد از س ـــبعه بع ـــاد س ـــد ب مي گوین
ـــهیل زده(  ـــتاره س ـــد )س ـــود و مي گوین ـــدار مي ش ـــح پدی ـــد از اذان صب ـــه بع ک

ـــي رود. ـــي م ـــه خنک ـــوا رو ب ـــه ه ـــت ک ـــي اس ـــن معن ـــن بدی ای
ـــي وحشـــتناکي  ـــاد لهیمـــر( اســـت کـــه قـــدرت خراب ـــره )ب از دیگـــر بادهـــاي جزی

ـــان اســـت. ـــا طوف ـــوام ب دارد و ت
آب وهـــوای جزیـــره، ماننـــد نواحـــی جنـــوب ایـــران، گرمســـیری اســـت، ولـــی بـــه 
ـــدری  ـــوای آن ق ـــات، ه ـــود ارتفاع ـــز وج ـــاد و نی ـــل ب ـــت آن در مقاب ـــل موقعی دلی
ـــن  ـــت. ای ـــمالی اس ـــای آن ش ـــت. باده ـــر اس ـــران مالیم ت ـــوب ای ـــی جن از نواح
جزیـــره مثلثـــي شـــکل اســـت و بعضـــي آن را بـــه بادبـــان کشـــتي تشـــبیه 

نموده انـــد.

طبیعت خارک
ـــت  ـــاده زیس ـــاي فوق الع ـــل ارزش ه ـــه دلی ـــو ب ـــره خارک ـــارک و جزی ـــره خ جزی
محیطـــي بـــا اجتماعـــي منحصـــر به فـــرد مرجان هـــا و موجـــودات دریایـــي 
محـــل تخم گـــذاري هـــزاران قطعـــه پرنـــدگان آبـــزي اســـت کـــه ســـاحلي 

ــد.  ــي مي کننـ زندگـ
پناهـــگاه وحـــش خـــارک شـــامل دو جـــزء خـــارک وخارکـــو بـــه مســـاحت 
2082 هکتـــار بـــه عنـــوان پناهـــگاه حیـــات وحـــش تحـــت حفاظـــت قـــرار 

گرفتـــه اســـت.
در ســـال هاي نـــه چنـــدان دور بخـــش عظیمـــي از جزیـــره زیـــر لگدهـــاي 
ـــن زده  ـــده و تخمی ـــارج ش ـــي خ ـــت طبیع ـــات آن از حال ـــت و تاسیس ـــت نف صنع

ـــت. ـــده اس ـــود دور ش ـــي خ ـــت طبیع ـــه 90% از حال ـــد ک ان
ـــره  ـــي جزی ـــای جنوب ـــي از بخش ه ـــدد برخ ـــاي متع ـــا و دره ه ـــود بریدگي ه وج

ـــد. ـــوه مي ده ـــیب جل ـــراز و نش ـــره را پرف ـــمت از جزی ـــن قس ـــیمای ای س

جلوه ها و جاذبه هاي اکوتوریستی
سواحل زیبا

آب سنگ هاي مرجاني اطراف جزیره
آهوان و پرندگان مهاجر

پوشش گیاهي و درختان کهنسال انجیر
چشمه هاي آب شیرین

جزیره خارکو:
ـــژه اي  ـــت وی ـــادی اهمی ـــر اقتص ـــه و از نظ ـــرار گرفت ـــره ق ـــرق جزی ـــمال ش در ش
ـــا در  ـــط تانکره ـــام توس ـــري نفت خ ـــت بارگی ـــت جه ـــم نف ـــات عظی دارد تاسیس
آن تعبیـــه شـــده و داراي اهمیـــت اقتصـــادی- نظامـــی- تدارکاتـــی خـــاص اســـت.
ـــز  ـــو نی ـــر اســـت. خارک ـــي آن 400 مت ـــاي تقریب ـــر و پهن ـــو 8 کیلومت طـــول خارک
ـــزرگ، کالغ هنـــدي، آهـــو،  ـــدگان مهاجـــري چـــون فالمینگوهـــاي ب ـــراي پرن پذی

ـــل و الک پشـــت ســـبز اســـت. حواصی
ـــور  ـــي کش ـــاي جنوب ـــه کرانه ه ـــي ب ـــل نزدیک ـــه دلی ـــو ب ـــارک و خارک ـــر خ جزای

ـــد.  ـــاص بوده ان ـــي خ ـــهر داراي اهمیت ـــگ و بوش ـــادر ری ـــه بن و ب

خارک امروز
ـــران  ـــام ای ـــت خ ـــری نف ـــي بارگی ـــای اصل ـــارک از پایانه ه ـــره ي خ ـــروزه، جزی ام
ـــن  ـــترده و چندی ـــی گس ـــری نفت ـــهیالت بارگی ـــارک تس ـــره ي خ ـــت. جزی اس

ـــر دارد: ـــرح زی ـــه ش ـــک ب ـــدرگاه کوچ بن
 بندر مروارید

ــرب  ــری غـ ــک کیلومتـ ــدود یـ ــه در حـ ــره کـ ــمال جزیـ ــی در شـ  بندرگاهـ
منتهي الیـــه شـــمال شـــرقی آن واقـــع اســـت و موج شـــکن دارد؛

بندرگاه کوچک نیروی دریایی
ـــه  ـــی منتهي الی ـــوب غرب ـــوب جن ـــری جن ـــدود 2 کیلومت ـــه در ح ـــی ک  بندرگاه
ــت  ــکن محافظـ ــا موج شـ ــرق بـ ــوب وشـ ــت و از جنـ ــرقی اسـ ــمال شـ شـ

د می شـــو
ــوب  ــری جن ــت: یکــی، درحــدود 1/5 کیلومت ــدرگاه کوچــک شــرکت نف  دو بن
بنــدرگاه نیــروی دریایــی و در شــمال معبــری واقــع اســت کــه اســکله ی پایانــه 
اصلــی را بــه ســاحل وصــل می کنــد و دیگــری در انتهــای جنوب شــرقی جزیــره 
ــا موج شــکن محافظــت می شــود و عمــق آن در  قــرار دارد و از جنــوب و شــرق ب

بنــدرگاه 4/6 تــا 5/5 متــر اســت.
ـــری  ـــدود 1/5 کیلومت ـــره در ح ـــرب جزی ـــاد )SEA  ISLAND( در غ ـــه آذرپ پایان

ـــت. ـــر اس ـــدود 1100 مت ـــازه ي آن ح ـــول س ـــع و ط ـــاحل واق ـــک س نزدی
مشخصات اسکله های پایانه جزیره دریایی*

شماره 
اسکله

عمق اسکله 
)متر(

قابلیت پهلوگیری شناورها بر حسب 
ظرفیت ناخالص )هزار تن(

1132500
1527/4500
1229/5300
1425/9300

پایانـــه بارگیـــری داریـــوش در حـــدود 1/5 کیلومتـــری نزدیـــک ســـاحل در شـــرق 
جنوب شـــرقی منتهي الیـــه جنوب شـــرقی جزیـــره واقـــع اســـت.

اســکله پایانــه بارگیــری گاز مایــع و ســولفور متعلــق بــه شــرکت موادشــیمیایی 
خــارک در منتهي الیــه جنوب شــرقی جزیــره خــارک واقــع اســت. ایــن اســکله، 
شــامل اســکله مهــار اصلــی و 8 اســکله مهــار کوچــک اســت. اســکله مهــار اصلی 
در حــدود 6 کیلومتــری غــرب شــمال غربــی بــا پایــه و معبــر بــه ســاحل مرتبط 
اســت. طــول سراســری اســکله حــدود 360 متــر و عمــق آن 12/8 متــر اســت. 
ــری  ــدود 2 کیلومت ــارک در ح ــره خ ــام جزی ــت خ ــری نف ــی بارگی ــکله اصل اس
ــت.  ــکل T اس ــه ش ــع و ب ــره واق ــرقی جزی ــه جنوب ش ــرقی منتهي الی شمال ش
ــا و  ــت و دارای پایه ه ــر اس ــری آن 1/840 مت ــول سراس ــر و ط ــرض آن 37 مت ع
ــا  ــی اســت. ارتفــاع عرشــه از ســطح متوســط دری ــزی و عرشــه چوب روســازه فل

ــر اســت. 6/7 مت

مشخصات اسکله های جزیره خارک
شماره 
اسکله

عمق اسکله 
)متر(

قابلیت پهلوگیری شناورها برحسب 
ظرفیت ناخالص )ناخالص(

5،3،121/3250
718/3175
917/4140
620/4120

*داده ها از  سایت سازمان بنادر و دریانوردي استخراج شده است.
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Accommoda
tion ladderپله راهنماGangway پله ي قابل حرکت کشتي است که براي عبور و مرور

مسافران به کار مي رود

Active rudderسکان فعالRudder/ Propellerسکاني است که داراي یک پروانه براي اثر بهتر است

Aft Perpendicul
)ar )APعمود پاشنهFore/ Aftعمودي فرضي است که از میله سکان مي گذرد

Air draftبادخورDraft/ Heightفاصله خط آبخور تا باالترین نقطه شناور

AnchorلنگرMooring وسیله اي که براي نگه داشتن کشتي در یک نقطه به
آب انداخته مي شود

Anchorage areaلنگرگاهBerth منطقه اي که کشتي ها معموال در آن لنگراندازي
مي کنند

Arpa radarرادار آرپا
/MARPA

Navigation/ Track
راداري است که ویژگي ترسیم اتوماتیک را دارد

))Automatic Radar Plotting Aid

Ballastآب توازنStability/ Ballast Tank
آبي است که براي ایجاد تعادل کشتي در مخازن 

مخصوص کشتي نگهداري 
مي شود

Bank Cushionکشش ساحل
/Bank Effect
Bank Suction

تاثیر فشاري ساحل بر روي بدنه کشتي در نزدیکي 
ساحل و آب محدود

Bank Suctionمکش ساحل
/Bank Effect

Bank Cushion
تاثیر کششي ساحل بر روي بدنه کشتي در نزدیکي 

ساحل و آب محدود

Bargeبارج/ دوبهTug/ Vesselشناوري مکعبي که فاقد موتور مي باشد

Beaconبیکن
/Buoye/ Weather Beacon

Navigation
وسیله دریایي ثابت براي جاب توجه و دادن عالئم 

مخصوص

Bedبستر دریاSea Floor/ Ocean Floorبستر و کف دریا یا اقیانوس

BollardبوالردBollard pull/ Hook/Mooring Bollard یک غالت ثابت عمودي کوتاه براي انداختن و گره زدن
طناب کشي به آن

Bow thrusterپروا نه سینهPropeller/Water Jet/ Manuverabiliti پروا نه اي براي ایجاد مانور بهتر است که سینه به طور
عرضي قرار دارد

Bridgeپل فرماندهيDeck Department/ Poop Deck اتاقي در باالي کشتي که بر کل کشتي فرماندهي
مي کند

Bulk carrier فله برCargo/Merchant shipکشتي تجاري مخصوص بار فله

Bulk terminalترمینال بار فلهBulk Cargo/Bulk Carrierترمینالي که در آن فله برها پهلو مي گیرند

BuoyبویهBeacon/ Floating وسیله دریایي شناور براي جاب توجه و دادن عالئم
مخصوص

توضیحاتاصطالحمعنيلغات

راهنماي لغات و اصطالحات کلیدي
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Buoyancyنیروي بویانسيHydrostatics/Floating نیرویي عمود بر اجسام شناور که آن ها را شناور نگه
مي دارد

Cadetکارآموز دریانورديNavy/Training دانشجوي دریانوردي که دوره کارآموزي خود را روي
کشتي مي گذرا ند

Cargoمحموله و کاالFreight/Bulk/Containerکاالهاي که با کشتي حمل مي شوند

ChainزنجیرAnchor Cable/Ladder Chain/Shackleیک سري از حلقه هاي متصل به هم

ChannelکانالRiver/Canalرودخانه و راهي که آب از آن عبور مي کند

CheckکشیدنPull/Tugکشیدن شناور توسط یدک کش

Combination ladderپله ترکیبي راهنماJacob Ladder/Pilot Ladderپله و نردبان راهنما در هنگامي که با هم ا ستفاده شوند

Compassقطب نما
Magnetic Pole/ Navigation/ Gyro Com-

passیک وسیله دریانوردي براي تعیین جهات مغناطیسي

 Controllable pitch
propeller

پروانه با گام قابل 
کنترل

Propeller/ Tug/ FPP پروانه اي که پره هاي آن مي توانند بچرخند و زوایاي
متفاوت نسبت به هم بگیرند

Deadweightوزن مردهLight Weight/ Displacement/Tonnageنشان دهنده توانایي کشتي براي حمل کاال است

DisplacementجابجایيDeadweight/Hullکل حجم زیرآب کشتي

DolphinدلفینHook/ Bollardوسیله اي است که طناب کشتي را به آن مي بندند

DraftآبخورHull/ Waterlineارتفاع سطح آب از پایین ترین نقطه کشتي در زیرآب

DredgeالیروبيShallow/ Deep/ Dredgerعملیاتي است که براي عمیق کردن عمق انجام مي شود

EngineموتورShaft/Generator/Propultionوسیله اي براي چرخاندن پروا نه

Fenderضربه گیرHarbor/ Ship/ Pier الستیک هایي که در کنار اسکله قرار مي دهند تا از
برخورد مستقیم جلوگیري کند

Fixed pitch propeller پروا نه با گام ثابتCPP/Propllerپروا نه اي که پره هاي آن نسبت به هم ثابتند

Fore perpendicular FPعمود سینهAft/ For خط عمود فرضي که از محل برخورد آب با کشتي در
سینه رسم مي شود

Gyroقطب نماي
Compass/Navigationالکتریکي

قطب نمایي است که براي تعیین جهت از ا لکتریسیته 
استفاده مي کند

High water HWباالترین آب مدLow Water/ Higher High Waterباالترین ارتفاعي که آب در جزر و مد مي گیرد

HookقالبBollard/ Chain/ Ropeقالب هایي است که طناب کشتي را دور آن مي اندازند

Hullبدنه کشتيBody/Superstructure بدنه ضد آب براي شناورکه باالي آن پل فرماندهي
قرار دارد

توضیحاتاصطالحمعنيلغات
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Knotگره دریایيSpeed/Distance/Nautical mile واحد سرعت برابر با مایل دریایي در ساعت مایل بر
ساعت1,151

LadderنردبانPilot/ Jacob Ladder نردبان منعطفي است که راهنما با آن از کشتي باال
مي رود

Life jacketجلیقه نجاتLife Boat/ Floatجلیقه شخصي شناور براي نجات یافتن از غرق شدگي

Low water LWارتفاع پایین خزرHigh Water/ Lower Low  Waterپایین ترین ارتفاع آب در هنگام جزر

Mid shipمیا نه کشتيKeel Line / Hullقسمت میانه کشتي در راستاي طول

Mooringلنگراندازي
/Pier/ Sea Bed

Anchorبستن کشتي به ا سکله یا کف دریا

MudگلSea Bed/ Soilجنس بستري از دریا که براي لنگراندازي مناسب است

Oil tankerنفت کش
/Crude Tanker
ULCC/ VLCCشناور حمل کننده نفت و مایع هاي نفتي

PierاسکلهHarbor/ Jetty سازه که در آب شناخته مي شود تا بتوان کشتي را بر
آن بست

Pilotراهنما
/Capitan/ Mariner

/Harbor Pilot
Sea Pilot

متخصص محلي براي هدایت کشتي در آبهاي سخت

Pilot cardکارت راهنماPilot/ Ship کارتي از کشتي است که در اختیار راهنما قرار مي گیرد
و در آن مشخصات کشتي وجود دارد

Pilot ladderنردبان راهنماPilot/ Jacob Ladder وسیله اي است که راهنما با آن از دیواره کشتي باال
مي رود

Pilot stationایستگاه راهنمایيPilot/ Rig مکاني است در دریا که راهنمایان در آن ا ستراحت
مي کنند

Pilot age areaمنطقه راهنمایي
/Pilot/Harbor

Channel
منطقه اي که راهنما در آن منطقه وظیفه راهنمایي 

کشتي را دارد

portبندرPier/Harbot/Beachمجموعه اي از  ترمینال هاي گوناگون در ساحل

Port closedتعطیلي بندرFire/ Collisionحالتي است در آن تعطیلي موقت دریا اعالم مي شود

Propellerپروا نه
/Ship/ Propultion/ Cpp/ Fpp

Rudder
دستگاهي که آب را به عقب فشار مي دهد و باعث جلو 

رفتن کشتي مي شود

Pushفشار دادنPull/ Tug/ Checkفشار دادن کشتي توسط یدک کشتي

Radarرادار
/Arpa

Navigational Aids
دستگاه دیجیتالي است که با ارسال امواج و دریافت 

انعکاس آن مکان آنها را تشخیص مي دهد

Ropeطناب
/Chain/ Bollard

Dolphinرشته بافته شده براي بستن کشتي به اسکله
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Rudderسکان
/Propeller/ Aft
/String Gear

Manover
تیغه اي که با چرخاندن آن کشتي تغییر جهت مي دهد

Shallow waterآب کم عمقDephtآبي که عمق آن براي دریانوردي کم است

Stern thrusterپروا نه پاشنه
/Bow Thruster

Propeller
پروانه عرضي که در پاشنه

براي مانور بهتر قرار مي دهند

Super structureساختمان عرشه
/Accomodation

Bridgeمجموعه اتاق هایي که بر روي عرشه قرار دارد

Tidal periodدوره جزر و مد
Low Water/ High

Waterطول مدت زمان 2 جزر یا 2 مد کامل

Tide tablesجدول جزر و مد
Low Water/ High

Water
جداولي که ارتفاعات و زمان جزر و مد در آن وجود 

دارد

Towیدک کردنTug/ Checkعملیات کشیدن کشتي یا شناور به وسیله شناور دیگر

TrackمسیرCourse/ Wayمسیري است که کشتي در آن حرکت مي کند

Trimکج شدن کشتيList/ Heel فرو رفتگي جلو و یا عقب کشتي در آب که باعث کج
شدن شناور گردد

Tug masterناخدا یدک کشTug/ Capitan فرمانده شناور یدک کش که با راهنما در عملیات در
ارتباط است

VesselشناورShip/ Float/ Bargeهر جسم شناور بر روي آب

Vessel traffic service
))VTS

سیستم ترافیک 
دریایي

Traffic/ Vessel/Port سیستمي است که در بنادر جهت هماهنگي شناورها با
یکدیگر ایجاد مي شود

Voithschnei der نوعي سیستم را
نش

Propeller/ Z-peller/ Tug نوعي سیستم رانش که از پروانه اي با پره هاي عمودي
تشکیل شده است

Walky talkyواکي/تاکي بیسیم
/Radio/ Pilot
Connectionوسیله اي بیسیم که جهت ارتباط افراد به کار مي رود

Water depthعمق آبWater Level/ Dephtفاصله سطح آب از کف دریا یا سطح رودخانه

Waterlineخط آبShip/ Trim/ Heel/ Waveخطي که آب بر روي بدنه کشتي ایجاد مي شود

WaveموجWind/ Wave Roseحرکت نوساني سطح آب در طول زمان و مکان

WinchدوارRope/ Chainچرخنده اي است که زنجیر یا طناب دوران مي پیچد

Wind roseگل بادWind/ Wave rose گرافي است که جهت و سرعت باد را در یک منطقه
نشان مي دهد

Z-pellerپروانه عموديVoithschneider/ Propeller/ Tug پروانه اي است که پره هاي آن عمودي مي باشد و حول
نقطه مي گردند
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