
 

 

https://sid.ir/1790
https://sid.ir/1797
https://sid.ir/1798
https://sid.ir/1799
https://sid.ir/1800
https://sid.ir/1788
https://sid.ir/1703
https://sid.ir/1706
https://sid.ir/1708
https://sid.ir/1707
https://sid.ir/1789


www.SID.ir

Archive of SID

www.SID.ir


سال سی ام  شماره 223  مهـر 1394
100 صفحه  قیمت 60000 ریال

.مالکانکشتییارانهمیخواهند
.دریااشتغالآفرینوپولسازاست
.میزگردتخصصی:
توسعهفرهنگدریادردورانپساتحریم

Arc
hive

 of
 S

ID

www.SID.ir

www.SID.ir


Arc
hive

 of
 S

ID

www.SID.ir

www.SID.ir


Arc
hive

 of
 S

ID

www.SID.ir

www.SID.ir


Arc
hive

 of
 S

ID

www.SID.ir

www.SID.ir


Arc
hive

 of
 S

ID

www.SID.ir

www.SID.ir


Arc
hive

 of
 S

ID

www.SID.ir

www.SID.ir


Arc
hive

 of
 S

ID

www.SID.ir

www.SID.ir


Arc
hive

 of
 S

ID

www.SID.ir

www.SID.ir


Arc
hive

 of
 S

ID

www.SID.ir

www.SID.ir


Arc
hive

 of
 S

ID

www.SID.ir

www.SID.ir


 IESCO     �رح فعا�ی�ھای �ر�ت ����ی و �دمات ��ند�ی ا�ان
 
، پودر  FM200، فوم ، هالون ،  Co2از جمله (انواع سیستم ها و تجهیزات ثابت اطفاء حریق شارژ سرویس ، تعمیرات ، تغییرات ، -1

و صدور گواهینامه) و غیره  Mistشیمیائی ، سیستمهاي آب شامل اسپرینکلر ، 
و همچنین تعمیرات کانتینر ، رنگ آمیزي و صدور  FSو تست   NAP، بهینه سازي  و انجام تست تعمیرات بازرسی ، سرویس ، -2

گواهینامه بین المللی جهت الیف رافت 
الیف بوت کشتی  نجات و  جستجو ،  قایقهاي بین المللی جهت صدور گواهینامه داویت و  وینچ ها ، انجام بازرسی هاي سالیانه و تست  

و فرا ساحلی  ها و سازه هاي دریائی
و فراساحلی و صنایع نفت و گاز  جرثقیل ها و تجهیزات جابجائی دریائی و ساحلی  Proof Load Test انجام آزمایشات  -3
فروش ،  انجام آموزشهاي عملی و همچنین انجام   مشاوره و تامین تجهیزات مبارزه با آلودگی در دریا  ، نگهداري و خدمات پس از-4

 جمع آوري الودگی هاي نفتی در دریا
و بازرسی )  IT( تامین و تجهیز دستگاه هاي مخابراتی ، الکترونیکی ، کامپیوتري ناوبري و دستگاه هاي مرتبط با فن آوري اطالعات  -5

 رادیویی و مخابراتی  و ارائه خدمات آموزش انتقال تکنولوژي سیتمهاي فوق 
طراحی و نصب وراه اندازي سیستم هاي ایمنی ، همچنین  Gas Detectionسرویس و تعمیرات آالرم حریق و سیستم هاي    -6

ساحلی ،  دریائی و صنایع نفت و گاز   و انواع سیستمهاي اطفاء حریق  Gas Detectionسیستم هاي آالرم  ،سیستم هاي 
 بازرسی بدنه و ضخامت سنجی بدنه کشتی ها و سازه هاي دریائی و نفتی -7
,UT( آزمایشات غیر مخرب  -8 DPI, MPI  وVac. Test . (  
 بنادر ، ترمینالهاي نفتی و مشاوره و انجام ممیزیها در امور فنی و ایمنی دریایی ،  صنایع و نفت و گاز ،  نیروگاها   -9

 در سازمان هاي صنعتی  HSEمدیریت  استقرار زمینه در مشاوره   -10
 انجام آزمایشات ظروف تحت فشار-11
& Fireتهیه نقشه جات  و  مدارك فنی از جمله  -12 Safety Plan ،Hazardous Areas  , Low Location Lighting   و ،

 دریائی و صنایع نفت و گازغیره براي کشتی ها  و سازه هاي 
 طراحی شناورهاي کوچک و طراحی تغییرات کشتی-13
 Bollard Pull Test و آزمایشات کششی انجام بازرسی و  -14
STCW 95در چارچوب مقررات ( آموزشهاي ایمنی دریائی  -15 Code . ( جمهوري اسالمی  دریانوردي برابر تائیدیه سازمان بنادر و

 ایران
 اطفا حریق   نجات و سایر تجهیزات ایمنی نجات جان وحلقه   ”نجات   هاي  جلیقه  ”نجات  هاي فروش قایق-16

 : دفتر مرکزي
کدپستی (  14واحد   -طبقه چهارم    - 14پالك خیابان پوالدوند  –خیابان شمس  –خیابان کتابی  –متري قیطریه  35 –تهران 

1938694135 ( 
 5147/15875: صندوق پستی             22237159 ،22237900، 22242519-20: تلفن

:E-mail   22212588: فکس Info@iesco-group.com
 

Web Site : www.iesco-group.com
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ماهنامه علمی، تحقیقاتیسال سی ام. شامره 223. مهـر 1394

شام می توانید دیدگاه و نظرات خود را از طریق پیامک یا

دفرت  به  بعدی  شامره  در  انعکاس  جهت  الکرتونیکی  پست 

ماهنامه ارسال فرمایید.

صاحب امتیاز  سازمان بنادر و دریانوردی

مدیر مسئول  دکرت هادی حق شناس

رسدبیر   یونس غربالی مقدم

مطالب این شامره زیر نظر شورای رسدبیری تهیه و تنظیم شده است.

مدیر داخلی   دکرت عبدالرحیم رحیمی

مدیر اداری   جواد جهاندار

دبیر تحریریه و امور بین امللل  فرید قادری

دبیر رسویس خربی   عاطفه نامداری

تحریریه  حسن سوری | مهدی ده دار |  فریام صالح | مرضیه نوری نیارکی 

مدیر روابط عمومی  مجتبی بحیرایی

نظارت فنی چاپ  خشایار جعفری

مدیر هرنی و صفحه آرایی  پویا ملک سیر

مرتجم   احسان اسامعیلی | نازنین ساغری | سید مصطفی هاشمی

عکس  یارس علی بخشی

ویراستار  رامین جهان پور

مدیر بازرگانی و مشرتکین  نرسین غالمی

امور بازرگانی و مشرتکین  فرهاد شهریاری | ملیکا غفوریان

ـ تحلیلی صنعت حمل ونقل )تین نیوز( مجری طرح    شبکه خربی 

چاپ  هرن رسزمین سبز

نشانی دفرت ماهنامه  تهران | خیابان آفریقا | بعد از چهارراه 

جهان کودک |  خیابان کیش | پالک 40 | طبقه اول رشقی

کد پستی  15188-14111

و 88190639-40 تلفکس  88190630-2 

شامره پیامک  100088190630

صندوق پستی   ایران- تهران 15875-3713

bandarvadarya.pmo.ir   وب سایت

bandarvadarya@pmo.ir  پست الکرتونیک

قابل توجه خوانندگان محرتم:

ماهنامه در ویرایش، تلخیص، درج یا رد مطالب آزاد است.

دیدگاه نویسندگان لزوما نظر ماهنامه نبوده و مسئولیت حفظ حقوق 

مالکیت فکری و معنوی به عهده مولفان می باشد.

عالقه مندان جهت آگاهی از نحوه پذیرش و چارچوب مقاالت مورد پذیرش 

ماهنامه به نشانی سایت اینرتنتی bandarvadarya.pmo.ir مراجعه منایند.

ماهنامه بندر و دریا مورد تایید و حامیت

انجمن جهانی زیرساخت های حمل و نقل آبی )PIANC( است.

مالکان کشتی یارانه 
24می خواهند

رسمایه گذاری و تامین مالی 
64بنادر

دریا اشتغال آفرین و پول ساز 
34است

توسعه فرهنگ دریا در دوران 
40پسا تحریم

حضور همیشگی مناینده 
ثابت ایران  در آیمو یک 
50رضورت است
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ارتقا جایگاه ایران در مجامع بین املللی
ـــد  ـــل متح ـــازمان مل ـــی س ـــای اصل ـــه ه ـــی از زیرمجموع ـــوان یک ـــوردی)IMO( به عن ـــی دریان ـــازمان بین امللل س

ـــای  ـــوردی  تالش ه ـــی دریان ـــال در روز جهان ـــر س ـــوردی  ه ـــوزه دریان ـــی در ح ـــررات بین امللل ـــم مق ـــاد  تنظی و نه

دریانـــوردان را ارج می نهـــد. ســـازمان بنـــادر و دریانـــوردی)PMO( به عنـــوان مرجـــع ملـــی حاکمیتـــی 

ـــور  ـــور و به منظ ـــی کش ـــای دریای ـــی نهاده ـــکاری متام ـــارکت و هم ـــا مش ـــیع تر و ب ـــطحی وس ـــوردی، در س دریان

ـــم و  ـــی مراس ـــوردی ط ـــی دریان ـــه مل ـــول هفت ـــه و در ط ـــن بهان ـــور«، به همی ـــا مح ـــعه دری ـــاعه فرهنگ»توس اش

برنامه هـــای مختلـــف از کلیـــه فعـــاالن حوزه هـــای دریایـــی تقدیـــر بـــه عمـــل مـــی آورد.

ـــت  ـــوردی اس ـــی دریان ـــازمان بین امللل ـــورای س ـــت در ش ـــدای عضوی ـــران کاندی ـــالمی ای ـــوری اس ـــال جمه امس

ـــی«،  الزم  ـــع بین امللل ـــور در مجام ـــگاه کش ـــا جای ـــر »ارتق ـــی ب ـــرتم مبن ـــت مح ـــت های دول ـــه سیاس ـــه ب ـــا توج و ب

ـــر  ـــالوه ب ـــوند. ع ـــز ش ـــتا متمرک ـــن راس ـــور در ای ـــی کش ـــه دریای ـــای جامع ـــا و توامنندی ه ـــه قابلیت ه ـــت هم اس

ـــیای  ـــه و آس ـــه خاورمیان ـــران در منطق ـــالمی ای ـــوری اس ـــل جمه ـــی بی بدی ـــتگی های دریای ـــاس شایس آن و  براس

جنـــوب غربـــی، پیشـــنهاد تاســـیس »دفـــرت منطقـــه ای بـــرای همـــکاری فنـــی« تحـــت نظـــر ســـازمان بین املللـــی 

دریانـــوردی در دســـتور کار ســـازمان بنـــادر و دریانـــوردی اســـت کـــه بـــه یـــاری خداونـــد و بـــا همفکـــری و مشـــارکت 

ـــه ای  ـــبات منطق ـــی در مناس ـــش دریای ـــگاه بخ ـــا جای ـــث ارتق ـــور باع ـــی کش ـــان دریای ـــران و متخصص صاحب نظ

و بین املللـــی خواهـــد شـــد.

ــج  ــوزش و ترویـ ــر »آمـ ــی بـ ــوردی مبنـ ــی دریانـ ــازمان بین املللـ ــال سـ ــعار امسـ ــتای شـ ــن در راسـ هم چنیـ

دریانـــوردی« ســـازمان بنـــادر و دریانـــوردی جمهـــوری اســـالمی ایـــران توســـعه همکاری هـــای متقابـــل بـــا 

مراجـــع بین املللـــی ذی صـــالح ازجملـــه دانشـــگاه جهانـــی دریانـــوردی )WMU(، موسســـه حقـــوق بین امللـــل 

ـــت  ـــی )IMSSEA( را در اولوی ـــت دریای ـــت و محیط زیس ـــی، امنی ـــی ایمن ـــی بین امللل ـــی )IMLI( و آکادم دریای

قـــرار خواهـــد داد.

در پایـــان، تالش هـــای همـــه دریانـــوردان و فعـــاالن جامعـــه دریایـــی کشـــور را ارج نهـــاده و از خداوندمنـــان بـــرای 

ایشـــان ســـالمتی و موفقیـــت آرزومنـــدم.
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آموزش
 و ترویج دریانوردی

  هادی حق شناس  

یکی از اشکاالت اساسی نظام آموزش عالی ایران، عدم توزیع متوازن رشته های آموزشی است. درحالی که وزارت علوم تحقیقات و فناوری و هم چنین 

دانشگاه آزاد اسالمی برای برخی رشته ها مازاد بر ظرفیت پذیرش می کنند، برای رشته های دیگر ظرفیتی ایجاد نشده است. به عنوان مثال برای رشته های 

دریانوردی و صنایع دریایی، که هم تقاضا و هم با توجه به سوابق دریانوردی ایرانیان، عالقه مندی به تحصیل در رشته های دریانوردی وجود دارد، عمال 

از طرف نظام آموزشی کشور توجه جدی به آموزش های بخش دریانوردی نشده است.

در حال حارض در ایران، هم در رشته پزشکی عمومی مازاد نیرو داریم و هم به عنوان مثال در رشته کشاورزی مازاد گرایش های مختلف وجود دارد. حتی 

در رشته های علوم انسانی هم در آموزش رشته های مدیریتی مازاد وجود دارد و گاهی گرایش های رشته های مدیریتی به بیش از 10 گرایش می رسد. 

نتیجه آن که هم در رشته ریاضی و فیزیک، هم علوم تجربی و هم علوم انسانی، نظام آموزش عالی کشور اقدام به آموزش دانشجویانی در مقطع کارشناسی، 

کارشناسی ارشد و حتی دکرتی می کند که بازار کاری برای آن ها وجود ندارد و امروز تقریبا 40 درصد بیکاران کشور، دارای تحصیالت عالی هستند. 

این در حالی است که در برخی رشته ها به شدت با کمبود فارغ التحصیالن رشته های دانشگاهی مواجه هستیم.

یکی از شاخه ها، و شاید یکی از مهم ترین آن ها، صنایع دریایی کشور است. به جرات می توانیم بگوییم که در رشته دریانوردی حتی یک بیکار ارادی وجود 

ندارد پس این وظیفه نظام آموزش عالی است که نسبت به پرداخت هزینه آموزش مقطع کارشناسی رشته های دریانوردی اقدام کند. 

ایران دارای پنج هزار و ۶00  کیلومرت مرز آبی در شامل و جنوب است. بسیاری از کشورهای دنیا آرزوی مرزهای ایران را دارند اما ایران در داخل کشور، 

در فرهنگ شهروندان ایرانی یک کشور دریایی محسوب منی شود. کشور نفتی محسوب می شود، کشور کویری به حساب می آید اما کم تر به عنوان 

یک کشور دریایی شناخته شده است؛ چراکه بخش زیادی از مشاغل ما در خشکی است. جمعیت عمده کشور در مرکز کشور سکنی دارند. یعنی 

سیاست های دولت چه پیش و چه پس از انقالب این گونه نبوده یا حداقل دستاوردهایش این گونه نبوده که جمعیت برای زندگی کردن به سمت سواحل 

هدایت شوند. معیشت و مشاغل در مرکز کشور است. درحالی که در شامل و جنوب کشور امکان توسعه صنایع دریایی را داریم. این صنایع دریایی از 

کشتی سازی و کشتی داری گرفته تا بندر سازی و بندر داری و صنایع فراساحل و سکوهای حفاری است. وقتی ایران درمجموع ذخایر نفتی و گازی در 

دنیا رتبه نخست را دارد، وقتی که در موقعیت جغرافیایی شامل-جنوب و رشق-غرب دنیا واقع شده ایم، وقتی که آرزوی روس ها این بوده که به خلیج فارس 

دست پیدا کنند، وقتی که کشورهای جنوب رشقی آسیا کاالهایشان را از دریای مدیرتانه، دریای سیاه و دریای رسخ به سمت کشورهای اروپایی انتقال 

می دهند، طبیعی است که ایران یک مسیر حمل ونقل مطمنئ برای انتقال کاال برای کشورهای آسیای جنوب رشقی و آسیای میانه محسوب می شود.

موقعیت های نسبی ما خدادادی است. اما مزیت نسبی را خلق نکرده ایم. آب های ایران، مثل کانال سوئز و کانال پاناما نیست که مزیت نسبی شان 

خلق شده است. ما مزیت نسبی خدادادی داریم، اما این مزیت نسبی و ظرفیت های بالقوه توسط مدیران با ابزار تحصیل کرده های دانشگاهی باید 

نقد شود. مهم ترین نقیصه نظام آموزش عالی کشور این است که بخشی از آموزش کشور را به سمت بخش دریایی هدایت نکرده است تا از این مرزهای 

دریایی کشور در شامل و جنوب ایران استفاده کنیم. 

در شامل و جنوب کشور صدها کیلومرت مرز دریایی داریم که کوچک ترین تاسیسات دریایی ندارند. از تنگه هرمز تا انتهای بندر چابهار صدها کیلومرت 

سواحل بکر مکران را داریم که به تازگی با توصیه مقام معظم رهربی، قرار است بخشی از صنایع نفت و گاز به آن جا منتقل شود. با حداقل هزینه در 

سواحل مکران می توانیم به آبخورهای 18 مرت برسیم که بزرگ ترین کشورهای کانتیرنبر جهان می تواند در آن جا پهلو بگیرد. اما این سواحل هم چنان 

دست نخورده است.

کلید استفاده از سواحل جنوب و شامل و به ویژه سواحل مکران این است که تحصیالت دانشگاهی مرتبط دریایی و متامی صنایع دریایی را داشته باشیم. 

در قوانین گذشته از قانون شورای عالی صنایع دریایی کشور تا صندوق توسعه صنایع دریایی کشور به این موضوع اشاره شده است اما در برنامه های 

توسعه ای اول تا پنجم متناسب با ظرفیت بخش دریایی کشور توجهی به این بخش نشده است.

امید ما این است که دولت یازدهم، در برنامه ششم توجه ویژه ای برای بخش دریایی کشور داشته باشد. اگر بخش صنایع دریایی کشور رونق بگیرد،  

به نظر می رسد با توجه به این که در بحران کمبود آب هم به رس می بریم، انتقال جمعیت کشور به سمت سواحل هم می تواند بخشی از کمبود آب را جربان 

کند، یا هزینه استحصال و هزینه انتقال)استفاده از آب شیرین کن( آن را کم کند و هم این که منجر به تقویت مشاغل در بخش دریایی کشور شود.

مهم این است که شهروندان ایرانی و مسئوالن کشور باور کنند که ایران یک کشور دریایی است. در یک کالم، تحقق شعار امسال آیمو یعنی »آموزش و 

ترویج دریانوردی«، نشان گر توجه آموزش عالی کشور به بخش آموزش صنایع دریایی است. البته نباید این نکته را فراموش کنیم که اگر ما دانش آموخته 

تحصیالت دریایی کافی داشته باشیم، این نیروهای متخصص می توانند بر روی شناورهای خارجی رسارس جهان هم کار کنند و شغل مناسب و 

آبرومندی داشته باشند.
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بـــه گـــزارش بندرودریـــا بـــه نقـــل از پایـــگاه خـــربی وزارت راه و شهرســـازی؛ دکـــرت 

ـــذار  ـــای تاثیرگ ـــی از حوزه ه ـــی را یک ـــع دریای ـــعه ی صنای ـــری توس ـــحاق جهانگی اس

ـــه در  ـــی ک ـــی از بخش های ـــت: »یک ـــت و گف ـــی دانس ـــاد مقاومت ـــق اقتص ـــرای تحق ب

ـــت، حـــوزه ی کشـــتیرانی جمهـــوری  ـــرار گرف ـــورد هـــدف دشـــمنان ق ـــم م دوران تحری

اســـالمی ایـــران بـــود، ازایـــن رو توســـعه ی کشـــتیرانی و صنایـــع دریایـــی، گام مهمـــی 

ــد.« ــاب می آیـ ــور به حسـ ــاد کشـ ــازی اقتصـ ــت مقاوم سـ در جهـ

معـــاون اول رییس جمهـــور در نشســـتی کـــه بـــا حضـــور وزیـــر صنعـــت، معـــدن و 

ـــات عامـــل صنـــدوق  تجـــارت، رییـــس ســـازمان حفاظـــت محیط زیســـت، رییـــس هی

توســـعه ی ملـــی، رییـــس ســـازمان شـــیالت ایـــران و رییـــس کل گمـــرک برگـــزار 

ـــمرد  ـــت برش ـــی دول ـــای قطع ـــی از اولویت ه ـــی را یک ـــع دریای ـــعه ی صنای ـــد، توس ش

و افـــزود: »در ایـــن راســـتا رشکت هـــای فعـــال در بخـــش صنایـــع دریایـــی ازجملـــه 

ظرفیت هـــای اصلـــی بـــرای توســـعه ی صنایـــع دریایـــی بـــه شـــامر می رونـــد.«

ـــی  ـــعه ی مل ـــدوق توس ـــای صن ـــه ظرفیت ه ـــاره ب ـــا اش ـــن ب ـــری هم چنی ـــرت جهانگی دک

ـــزرگ، خاطرنشـــان کـــرد:  ـــا و پروژه هـــای ب ـــی طرح ه ـــع مال ـــن مناب ـــرای تامی کشـــور ب

»صنـــدوق توســـعه ی ملـــی و بانک هـــای عامـــل از ظرفیـــت خوبـــی بـــرای تامیـــن 

ـــی برخـــوردار هســـتند  ـــه توســـعه ی صنعـــت دریای ـــوط ب ـــع مالـــی طرح هـــای مرب مناب

ـــن  ـــعه ی ای ـــاهد توس ـــا ش ـــود ت ـــاد ش ـــازوکارهای الزم ایج ـــه س ـــن زمین ـــد در ای ـــه بای ک

صنعـــت در ســـال های آینـــده باشـــیم.«

معـــاون اول رییس جمهـــور بابیـــان این کـــه کشـــور دارای خـــط ســـاحلی بســـیار 

وســـیعی اســـت کـــه ظرفیـــت و مزیتهـــای کم نظیـــری بـــرای توســـعه و پیرشفـــت کشـــور 

ـــوب از  ـــرداری مطل ـــت و بهره ب ـــن ظرفی ـــتفاده از ای ـــزوم اس ـــر ل ـــت، ب ـــرده اس ـــم ک فراه

ـــرد. ـــد ک آن تاکی

در ایـــن جلســـه رییـــس دبیرخانـــه شـــورای عالـــی صنایـــع دریایـــی گزارشـــی از 

اقدامـــات انجام شـــده در حـــوزه ی صنایـــع دریایـــی در ســـال 93 ارایـــه کـــرد کـــه 

برگـــزاری جلســـات بـــا رشکت هـــای ســـازنده و کارفرمایـــان بـــرای احیـــای قراردادهـــای 

ـــی  ـــکوهای برخ ـــاخت س ـــازی س ـــام، فعال س ـــای نیمه مت ـــل پروژه ه ـــته و تکمی گذش

از فازهـــای پارس جنوبـــی، تدویـــن احـــکام برنامـــه ششـــم توســـعه و ارایـــه بـــه ســـازمان 

مدیریـــت و برنامه ریـــزی کشـــور و فعال ســـازی دبیرخانـــه شـــورای عالـــی صنایـــع 

ـــه، بخشـــی  ـــرای دبیرخان ـــق پیاده ســـازی ســـاختار مناســـب ب ـــی کشـــور از طری دریای

ـــد. ـــاره ش ـــه آن اش ـــزارش ب ـــن گ ـــه در ای ـــود ک ـــی ب از اقدامات

در ایـــن جلســـه هم چنیـــن رییـــس هیـــات عامـــل صنـــدوق توســـعه ی ملـــی کشـــور بـــر 

حامیـــت ایـــن صنـــدوق از توســـعه ی صنایـــع دریایـــی تاکیـــد کـــرد.

در ادامـــه  ایـــن نشســـت گزارشـــی نیـــز در خصـــوص پیش نویـــس ســـند برنامـــه ی 

راهـــربدی صنایـــع دریایـــی کشـــور ارایـــه و پـــس از بحـــث و تبادل نظـــر پیرامـــون 

ایـــن پیش نویـــس، پیشـــنهاد هایی نیـــز در راســـتای توســـعه ی صنایـــع دریایـــی 

مطـــرح شـــد.

دکرت اسحاق جهانگیری

توسعه  صنایع دریایی برای تحقق اقتصاد مقاومتی رضوری است
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وزیـــر راه و شهرســـازی گفـــت: »عملیـــات اجرایـــی یـــک بنـــدر خشـــک در نزدیـــک 

تهـــران در دســـت اقـــدام اســـت و بـــه زودی ایـــن بنـــدر مـــورد بهره بـــرداری قـــرار 

می گیـــرد.«

عبـــاس آخونـــدی در جمـــع خربنـــگاران بـــا بیـــان ایـــن مطلـــب گفـــت: »عملیـــات 

ـــن  ـــی از ای ـــه یک ـــت ک ـــام اس ـــال انج ـــور در ح ـــک در کش ـــدر خش ـــار بن ـــاخت چه س

بنـــادر خشـــک در نزدیکـــی تهـــران بـــه زودی مـــورد بهره بـــرداری قـــرار می گیـــرد.«

ـــج  ـــده و پن ـــکاپ تعریف ش ـــا اس ـــه ب ـــک در موافقت نام ـــدر خش ـــه بن ـــان این ک ـــا بی او ب

بنـــدر در دســـت اقـــدام اســـت ادامـــه داد: »آیین نامـــه ای در ترابـــری بـــه تصویـــب 

ـــدام  ـــدر خشـــک در نزدیـــک تهـــران در دســـت اق ـــک بن ـــی ی ـــات اجرای رســـیده و عملی

اســـت و بـــه زودی ایـــن بنـــدر مـــورد بهره بـــرداری قـــرار می گیـــرد.«

در ادامـــه وزیـــر راه و شهرســـازی بـــا اشـــاره بـــه این کـــه فصـــل جدیـــدی از نظـــم و 

ـــران رشوع  ـــه 1+5 در ای ـــدن موافقت نام ـــی ش ـــا اجرای ـــی ب ـــه ای و جهان ـــت منطق امنی

خواهـــد شـــد، گفـــت: »پـــس از ســـال ها کشـــمکش در نهایـــت جهـــان وضعیـــت ایـــران 

ـــد.« ـــامن آوردن ـــران ای ـــه ای ای ـــای منطق ـــه قدرت ه ـــت و ب را پذیرف

آخونـدی افـزود: »مـا به عنـوان یـک وزارتخانـه عملیاتـی و اجرایـی در چهارچـوب 

سیاسـت های کلی اولین گام را در جهت نوسازی در سطح ملی و بین املللی برخواهیم 

داشـت و در قالـب یـک همـکاری بین املللـی و گسـرتده فعالیـت خواهیـم کـرد.«

او یـــادآور شـــد: »اولیـــن کنفرانـــس جلـــب رسمایه گـــذاری داخلـــی و خارجـــی در 

ـــا  صنعـــت حمل ونقـــل، مســـکن و شهرســـازی در تاریـــخ 11 و 12 مهرمـــاه مصـــادف ب

ســـوم و چهـــارم اکتـــرب برگـــزار خواهـــد شـــد و ایـــن کنفرانـــس در هشـــت زمینـــه اقـــدام 

ـــرد.« ـــم ک ـــذاری خواهی ـــارکت رسمایه گ ـــب مش ـــه جل ب

ـــعه  ـــی، توس ـــی و دریای ـــاده ای، هوای ـــی، ج ـــل ریل ـــح داد: »حمل ونق ـــدی توضی آخون

شـــهری، رصفه جویـــی در مـــرف انـــرژی صنایـــع بنـــدری و صنایـــع فرودگاهـــی، 

ــرای  ــروژه بـ ــس 121 پـ ــن کنفرانـ ــد و در ایـ ــد شـ ــام خواهـ ــا انجـ رسمایه گذاری هـ

رسمایه گـــذاری عرضـــه خواهـــد شـــد.«

وزیـــر راه و شهرســـازی بـــا اشـــاره بـــه این کـــه ایـــن حجـــم رسمایه گـــذاری معـــادل 

25 میلیـــارد یـــورو اســـت گفـــت: »البتـــه ایـــن حجـــم رسمایه گـــذاری مربـــوط بـــه 

پروژه هایـــی اســـت کـــه در گام اول عرضـــه می شـــود و به طـــور مطمـــنئ پروژه هـــای 

بعـــدی در گام هـــای بعـــدی عرضـــه می شـــود.«

او یـــادآور شـــد: »مبنـــای اصلـــی کار مـــا سیســـتم اقتصـــادی مشـــارکت بخـــش 

ـــن روش در نظـــر گرفته شـــده  ـــن منظـــور چندی ـــه همی ـــی اســـت ب خصوصـــی و عموم

ــه رشط  ــاره بـ ــتم های اجـ ــتم هایBOT، BLT و سیسـ ــت از سیسـ ــارت اسـ ــه عبـ کـ

متلیـــک اســـت.«

آخوندی از برگزاری هامیش جلب رسمایه گذاری خرب داد

احتامل بهره برداری از بندر خشک 
در اطراف تهران

سفیر سازمان جهانی دریانوردی در ایران:

مرکز ملی هامهنگی آموزش های 
دریایی تاسیس شود 

در حال حـارض ارتباط بین صنایع دریایـی و وزارت علوم، تحقیقـات و فناوری کمرنگ 

اسـت و باید برای ارتقا آموزش دریایی کشور هم چنین پیوند دانشگاه و صنعت دریایی 

مرکز ملـی هامهنگی آموزش های دریایی با نگاه کامل و فراگیر تاسـیس شـود.

 به گزارش خربگزاری مانا، سـفیر دریایی سـازمان جهانی دریانـوردی بابیان این نکته 

که ایران ازنظر نیروی انسـانی جوان و داوطلب حرفه دریانوردی کمبودی ندارد گفت: 

بایـد انگیزه ورود بـه این حرفـه را از بُعد ملی ایجـاد کنیم. منی توان انتظار داشـت یک 

دریانـورد 30 یـا 40 سـال در ایـن حرفـه مبانـد ایـن یـک موضـوع بازدارنده اسـت نوع 

خدماتی که به دریانورد ارایه می شـود، نحوه تربیت دریانورد و سـایر مسایل در جذاب 

بودن یا نبودن این حرفه اثرگذار اسـت.  کاپیتان محمدعلی شـهبا افـزود: درحالی که 

بـرای فارغ التحصیـالن سـایر رشـته ها ایـن امـکان وجـود دارد کـه در مراکـز مختلفی 

مشـغول به کار شـوند اما انعطاف پذیری در رشـته دریانوردی نسـبت به سـایر رشته ها 

کم تر اسـت کـه این مشـکالت باید مرتفع شـود. 

وی بـا اشـاره بـه عملکـرد ضعیـف درزمینـه آمـوزش علوم انسـانی و مهارت هـای زندگـی 

اظهارداشت: در آموزش دریانوردی به این نکته توجه نشده است که دریانورد فارغ از حرفه 

خود بایـد بتواند بـا دیگـران و خانواده خـود ارتباط و تعامل داشـته باشـد به عبارتـی ابتدا 

مدیریـت، بهـره وری و ثروت آفرینی و سـپس تخصص این فـرد برای جامعه مهم اسـت. اما 

متاسـفانه در آموزش های دریانوردی بیشـرت بر روی مباحث تخصصی مترکز شـده است. 

وی عدم توازن بین آموزش های مهارتی و آموزش های آکادمیک را از دیگر مشکالت عنوان 

کرد و گفت: متأسـفانه در ایران آموزش های مهارتی نسبت به آموزش های آکادمیک کم تر 

اسـت که البته این یک مسـئله فرهنگی اسـت زیرا در کشـور ما مدرک گرایی مطرح است 

بـه همین دلیـل جوانان کم تر به دنبال کسـب مهارت هسـتند.

فاصله صنعت و آموزش
وی بابیـان مشـخص نبـودن آمـار نیـاز صنعـت بـه نیروی انسـانی اظهـار داشـت: 

فاصلـه ای کـه امـروز میان آمـوزش و نیـاز صنعـت وجـود دارد از عـدم تعریف درسـت از 

نیروی انسانی، شغل و نیاز صنعت نشـات گرفته است.  شـهبا افزود: درحالی که سایر 

صنایـع از آمـوزش و تربیـت رایـگان نیروی انسـانی برخوردارنـد اما صنعـت دریانوردی 

از ایـن موضـوع بی بهـره اسـت کـه همیـن مسـاله تبدیـل بـه یـک معضـل بـرای ایـن 

صنعت شـده اسـت و بـا توجه بـه هزینه هـای بـاالی تربیـت نیروی انسـانی دریانـورد، 

 کشـتیرانی ها منی تواننـد به تنهایـی تربیـت نیروی انسـانی را بـر عهـده بگیرنـد. 

وی با اشـاره به فاصله بسـیار موجود بین زنجیره ها و خوشـه های صنعـت دریانوردی با 

عناوین مشـاغل دریایی گفت: فارغ از این که صنعت ما چه تعداد نیـروی آموزش دیده 

نیاز دارد تعداد شـغل هایی که برای این صنعت در نظر گرفته شده بسیار اندک است  

درحالی که در صنعت دریانوردی حداقل به 220 شـغل نیاز است.

تشکیل مرکز ملی هامهنگی آموزش های دریایی
شــهبا بــه تدویــن ســند راهــربدی توســعه آمــوزش عالــی کشــور در حــوزه علــوم و فنــون 

دریایــی و اقیانوســی در ســال 92 در معاونــت آموزشــی وزارت علوم اشــاره کــرد و گفت: 

ــا در  ــرد. ام ــرار می گی ــی ق ــای دریای ــازی در آموزش ه ــای تصمیم س ــند مبن ــن س ای

مطالعــات تطبیقــی کــه بــرای تدویــن ایــن ســند صــورت گرفتــه 108 دوره آموزشــی از 

دانشــگاه ها به عنــوان منونــه دوره آمــده اســت که ایــن دوره ها عمدتــاً مربوط بــه فیزیک 

دریــا و اقیانوس شناســی هســتند. ایــن در حالی اســت کــه در عمل با کمبود بســیاری 

از رشــته ها درزمینــه صنعــت دریانــوردی مواجــه هســتیم و در حقیقــت در ایــن ســند 

نیازهــای کاربــردی صنعــت مطــرح نشــده و بیشــرت بــه علــوم پرداخته شــده اســت. وی 

خاطرنشــان ســاخت: ما نتوانســته ایم نیــروی تخصصــی موردنیــاز صنعــت دریانوردی 

را تربیــت کنیــم. نــگاه در صنعــت دریانوردی یــک نــگاه کامل و فراگیر نیســت.  ســفیر 

ــی  ــی هامهنگ ــز مل ــاد مرک ــزوم ایج ــان ل ــوردی بابی ــی دریان ــازمان جهان ــی س دریای

آموزش هــای دریایــی تاکیــد کــرد: ایــن مرکــز بایــد ســه وظیفــه ســاماندهی دوره هــای 

آمــوزش دریایــی، برگــزاری دوره هــای کاربــردی متناســب بــا نیــاز صنعــت هم چنیــن 

ــی هامهنگــی آموزش هــای  ــه وی مرکــز مل ــه گفت ــرد. ب متوازن ســازی را برعهــده بگی

دریایــی بایــد نــگاه فراگیــر داشــته باشــد و کل صنعــت دریــا را در نظــر بگیــرد.

22  سال سی ام  شامره 223   مهـــر 1394

Arc
hive

 of
 S

ID

www.SID.ir

www.SID.ir


تســهیالت را در اختیــار می گــذارد، گفــت: »در بحــث فاینانــس خارجــی مهم تریــن 

عامــل، پرداخت تضامین اســت البتــه کشــورها مقرراتی را هــم در خصــوص پرداخت 

ــس دارند.« فاینان

او  تریــح کــرد:» در حــال حــارض ایــران در رتبه بنــدی کشــورها در خصــوص 

ریســک پذیری از میــان  هشــت رتبه در رتبــه هفتــم جهــان قــرار دارد درنتیجــه 

تضمین هــا و هزینه هــا در ایــران بســیار باالتــر اســت و ایــن تضمین ها بــرای فاینانس 

رصفــا از طریــق بانــک مرکــزی و وزارت امــور اقتصــادی و دارایــی صــورت می گیــرد.«

اتاق فکر بنادرودریانوردی استان هرمزگان

در ادامــه این نشســت گزارش عملکــرد اتاق فکــر بنــادر و دریانوردی اســتان هرمزگان 

از ســوی ســعیدی پور، معــاون عملیــات بنــدری ایــن اداره کل ارایه شــد. به گفتــه ی او 

اتاق فکــر دریایــی اســتان هرمزگان از ســه کارگــروه بنــدری و پایانه هــا بــا 2۶ عضــو، 

دریایــی و آمــوزش بــا 12 عضــو، و منایندگی هــا و تســهیالت بــا 9 عضــو تشکیل شــده 

اســت.  

ــا،  ــدری و پایانه ه ــروه بن ــده در کارگ ــات مطرح ش ــن موضوع ــه مهم تری ــاره ب ــا اش او ب

گفــت: »رضورت ارایــه خدمات شــبانه روزی برای تحویل اســناد، پهلودهی شــناورها، 

دریافــت مجــوز گازوییــل، فراینــد طوالنــی دریافــت ســوخت تجهیــزات، بخشــی از 

ــن کارگــروه اســت.« موضوعــات مطرح شــده در ای

ســعیدی پور افــزود: »در کارگــروه دریایــی و آمــوزش هــم موضوعاتــی ازجملــه نبــود 

ــناورها،  ــات ش ــات نج ــوالد، عملی ــی ف ــکله نفت ــه اس ــی ب ــال دسرتس ــی کان الیروب

ــیر  ــرن در مس ــدر باه ــه روی بن ــی رو ب ــور زیردریای ــام، و حض ــش و راهن ــه یدک ک تهی

ورودی دسرتســی بــه کانــال اســکله فــوالد و خطــرات بالقــوه را از مهم تریــن مباحــث 

ــرد.« ــالم ک ــروه اع ــن کارگ ــده در ای مطرح ش

او بابیــان این کــه تغییــر شــیوه ورود اتبــاع خارجــی، از مهم تریــن مباحث مطرح شــده 

ــاره  ــدام اش ــت اق ــات در دس ــن مصوب ــه مهم تری ــت، ب ــا اس ــروه منایندگی ه در کارگ

ــا،  ــیب دیدگی کانتیرنه ــت آس ــدم ثب ــه، ع ــکالت کاالی مرتوک ــت: »مش ــرد و گف ک

خاموشــی برخــی از بویه هــای کانــال دسرتســی اســکله فــوالد، عمــق اســکله های 

بنــدر شــهیدرجایی برخــی از مهم تریــن مصوبــات در دســت اقــدام اتاق فکــر بنــادر و 

دریانــوردی اســتان هرمــزگان اســت.«

اتاق فکر بنادرودریانوردی استان گیالن

در ادامــه این نشســت ســید علــی نعیمــی مدیــرکل بنادرودریانــوردی اســتان گیالن 

ضمــن ترشیــح عملکــرد اتاق فکــر گفــت: »آسیب شناســی، تحلیــل، و حــل مســئله، 

رویکــرد اتاق فکــر در اداره کل بنادرودریانــوردی ایــن اســتان اســت.«

او افــزود: »تعییــن اعضــای اصلــی اتاق فکــر، شناســایی مســایل و مشــکالت و 

اولویت بنــدی، برنامه ریــزی بــرای برگــزاری جلســات، برگــزاری 20 جلســه بــا 

ارگان هــای دولتــی و بخش خصوصــی، اجــرای راه کارهــا و تصمیامت اتخاذشــده در 

کارگروه هــا بخشــی از اقدامــات ایــن اتاق فکــر اســت.«

نعیمــی بــا اشــاره بــه اقدامــات تحلیلــی اتاق فکــر گفــت: »تجزیه وتحلیــل گروه هــای 

کاال، قیمــت متام شــده هــر تــن کاال در بنــادر شــاملی، عملکــرد هشت ســاله بنــادر 

کشــور و بنادر شــاملی و بــازار غــالت، بخشــی از اقدامات تحلیلــی اتاق فکــر اداره کل 

بنادرودریانــوردی اســتان گیالن اســت.«

ــی  ــای اضاف ــذف تعرفه ه ــت: »ح ــر گف ــن اتاق فک ــتاوردهای ای ــوص دس او در خص

ارگان های متعامل، پیشــنهاد احــداث پایانه ســورتینگ در بندرانزلی بــرای صادرات 

پایــدار، تغییــر کاربــری انبارهــای قدیمــی بــرای نگهــداری غــالت، و افزایــش ســهم 

بنــادر گیــالن در جــذب کاال، بخشــی از دســتاوردهای مــا در ایــن زمینــه هســتند.«

ــن اســتان های هم جــوار اســتان  ــدر معی ــوان بن ــی به عن ــن بندرانزل نعیمــی از تعیی

ــافری  ــال مس ــرداری از ترمین ــرای بهره ب ــزی ب ــت: »برنامه ری ــرب داد و گف ــالن خ گی

ــرار دارد.« ــتور کار ق ــی، در دس ــگری دریای ــعه گردش ــور توس به منظ

در پایــان ایــن نشســت بــا توجه به اســتعفای حســن رضــا صفــری، حســن تیمورتاش 

به عنــوان رییــس جدیــد کارگــروه امــور دریایــی و آمــوزش اتاق فکــر ســازمان بنــادر و 

دریانــوردی انتخــاب شــد، و از زحــامت رییــس پیشــین قدردانی شــد.

شــایان ذکــر اســت مدیریــت و راهــربدی جلســات اتــاق فکــر بنــادر و ســازمان 

ــای  ــط آق ــه توس ــم و ماهان ــورت منظ ــه ص ــه ب ــت ک ــال اس ــر یک س ــغ ب ــزی بال مرک

محســن صادقی فــر دبیــر اتــاق فکــر ســازمان بنــادر و دریانــوردی برگــزار می شــود و 

ــا بهره گیــری  دســتاورد های قابــل توجهــی را در حــل مشــکالت بنــدری و دریایــی ب

ــت. ــان داشته اش ــه ارمغ ــی ب ــش خصوص ــرات بخ ــری از نظ ــد اک ح

ــه  ــر ارای ــالوه ب ــوردی، ع ــادر و دریان ــازمان بن ــر س ــه اتاق فک ــن جلس در چهاردهمی

گــزارش اقدامــات انجام شــده در اتاق فکــر بنــادر هرمــزگان و گیــالن، حســن 

تیمورتــاش به عنــوان رییس جدیــد کارگــروه امــور دریایی و آمــوزش اتاق فکر ســازمان 

بنادرودریانــوردی انتخــاب شــد. هم چنیــن مدیرعامــل ســازمان بنــادر و دریانــوردی 

طــی توضیحاتــی تفــاوت فاینانــس و اوراق صکــوک را به طــور کامــل ترشیــح کــرد.

در چهاردهمیــن جلســه اتاق فکــر ســازمان بنــادر و دریانــوردی، کــه بیســت و 

ــی از  ــا و منایندگان ــای کارگروه ه ــل و روس ــور مدیرعام ــا حض ــهریورماه ب ــارم ش چه

بخش خصوصــی برگــزار شــد، عــالوه بــر ارایــه گــزارش اقدامــات انجام شــده در 

اتاق فکــر بنــادر اســتان های هرمــزگان و گیــالن، گــزارش کاربــرد ابزارهــای تامیــن 

مالــی پیرشفتــه در توســعه خدمــات بنــدری و کشــتیرانی از ســوی مجیــد طهرانــی 

ــد. ــه ش ارای

بانک ها در ارایه تضمین، محدودیت دارند

بــر اســاس این گــزارش در این نشســت پــس از ارایــه گــزارش کاربــرد ابزارهــای تامین 

مالی پیرشفتــه، محمد ســعیدنژاد در خصــوص فاینانس و صکــوک توضیــح داد: »در 

صکــوک اوراق مشــارکت عمومــی منتــرش می شــود و حتــام بایــد یــک موسســه مالی 

معتــرب تضمین کننــده اوراق صکــوک باشــد، البتــه در ایــران هــم ایــن کار از طریــق 

بــورس اوراق بهــادار انجــام می شــود.«

او بابیــان این کــه دو اشــکال و مانــع اساســی در اوراق صکــوک کشــور باعــث شــده 

ــک  ــود بان ــی، نب ــت اصل ــت: »عل ــد، گف ــدا نکن ــعه پی ــور توس ــوع در کش ــن موض ای

تضمین کننــده اســت، بــه ایــن معنــی کــه بســیاری از بانک هــا در ارایــه تضامیــن و 

ــتند.« ــیاری هس ــای بس ــار محدودیت ه ــا دچ ــد پروژه ه تایی

مدیرعامــل ســازمان بنــادر و دریانــوردی تریــح کــرد: »مشــکل بعــدی بحــث 

ــی  ــا هم خوان ــا آن ه ــادی ب ــای اقتص ــه پروژه ه ــت ک ــوک اس ــای اوراق صک هزینه ه

نــدارد.«

ســعیدنژاد بــا اشــاره بــه این کــه تفــاوت فاینانــس بــا اوراق صکــوک ایــن اســت کــه در 

فاینانــس اوراقــی منترش منی شــود بلکه بانــک تضمین کننــده از منابــع داخلی خود 

چهاردهمین جلسه اتاق فکر 
در سازمان بنادر و دریانوردی برگزار شد

سعید نژاد: هزینه اوراق صکوک 
با پروژه های اقتصادی

 هم خوانی ندارد
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محمد سعیدی که به تازگی به سمت مدیرعاملی رشکت کشتیرانی 

جمهوری اسالمی ایران منصوب شده است،  با رای اعضای اتحادیه 

مالکان کشتی ایران،  رییس جدید هیات مدیره این اتحادیه شد.

تنها دو روز مانده به برگزاری مجمع عمومی ساالنه اتحادیه مالکان 

کشتی، اعضای هیات مدیره این اتحادیه، گردهم آمدند و به رییس 

جدید هیات مدیره رای دادند. 

مالکان کشتی دور هم جمع شدند

مجمع عمومی عادی ساالنه اتحادیه و انجمن صنفی کارفرمایی 

مالکان کشتی ایران،  چهارشنبه هجدهم شهریور ماه، در موسسه 

خدمات رفاهی کشتیرانی برگزار شد. دستور کار این مجمع بر اساس 

روال عادی مجامع انتخاب هیات رییسه، ارایه گزارش فعالیت ها، 

گزارش مالی سال 94 - 1393، معرفی نامزدهای بازرسی و انتخاب 

بازرس اتحادیه و انجمن صنفی بود.

متعادل سازی قیمت سوخت، معافیت مالیات بر تناژ، معافیت حقوق 

دریانوردان از مالیات، احیای ماده 9 قانون نظام وظیفه و آموزش 

ازجمله مواردی بودند که اتحادیه مالکان کشتی در این مجمع بازهم 

بر رضورت تعیین تکلیف آن ها تاکید و اعالم کرد که اتحادیه در حال 

پیگیری متامی این موارد است. هم چنین نایب رییس اتحادیه مالکان 

کشتی در سخنانش اظهار امیدواری کرد با برداشته شدن تحریم ها 

اتحادیه مالکان ابتدا وجهه منطقه ای و سپس وجهه بین املللی پیدا 

خواهد کرد و رشایط بهرتی برای مالکان ایجاد می شود.

در ادامه این جلسه،  امید مرادی  یکی از اعضای هیات مدیره اتحادیه، 

گزارش صورت های مالی سال 93-94 را ارایه کرد. انتخاب بازرس 

قانونی اتحادیه، یکی دیگر از برنامه های این مجمع ساالنه بود که با 

حضور اکریت اعضا برگزار شد. بر اساس نتیجه این رای گیری، علی 

پورامینی به عنوان بازرس قانونی اتحادیه از سوی اعضا انتخاب شد.

نایب رییس اتحادیه:
 قوانین ملی برای مالکان گران متام می شود

نایب رییس اتحادیه مالکان کشتی ایران در این مجمع، گزارشی از 

فعالیت اتحادیه در سالی که گذشت، ارایه داد و گفت: »وضع بسیار 

بد اقتصاد بین املللی اواخر سال 2014 میالدی تغییراتی داشته، 

حاال رشایط به سمت مثبت شدن درحرکت است، اما هنوز با سال 

2008 فاصله داریم. باید بدانیم که هرگونه تغییر در رشد GDP دنیا 

تاثیر مستقیمی بر حمل ونقل دریایی دارد.«

به اعتقاد مدیرعامل رشکت ملی نفتکش، بازار فعلی، بازار خوبی در 

بخش فله، نفتی، کانتیرنی و بخش های دیگر نیست،  اما آن چه در 

حوزه حمل ونقل دریایی مطرح می شود، موضوع رقابت کامل در این 

حوزه است: »سیستم نرخ تعیین کرایه حمل در اکر موارد به صورت 

عرضه و تقاضا است و این حوزه به رسمایه گذاری سنگینی احتیاج 

دارد. به علت کاهش قیمت نفت رسمایه گذاری سنگین در صنعت 

فراساحل به شدت کاهش یافته است. این کاهش باعث شده تقاضا 

برای صنایع مرتبط با فراساحل وجود نداشته باشد.«

صفایی پیش بینی کرد نبود رسمایه گذاری در حوزه فراساحل برای 

مدتی ادامه خواهد داشت، اما پس از چندی اوضاع تغییر خواهد کرد.

درآمد مالکان کشتی کاهش پیداکرده است

مدیرعامل رشکت ملی نفتکش بابیان این مطلب که در رشایط فعلی 

درآمد مالکان کشتی به شدت کاهش پیداکرده است، گفت: »هزینه ها 

روزبه روز به دلیل قوانین ملی افزایش پیدا می کند. در حال حارض 

هنوز با افزایش ظرفیت ناوگان نسبت به تقاضا در انواع مختلف صنعت 

حمل ونقل روبه رو هستیم و همین امر سبب شده نرخ حمل ونقل 

دریایی، نرخ اجاره کشتی و نرخ فعالیت های وابسته به حمل ونقل 

دریایی کاهش یابد. هم چنین کنوانسیون ها و الزاماتی بر صنایع 

دریایی گذاشته می شود که برای مالکان هزینه ایجاد می کند.«

در گردهامیی بزرگ اعضای اتحادیه مالکان کشتی عنوان شد:

مالکان کشتی یارانه می خواهند
سعیدی، رییس هیات مدیره اتحادیه مالکان کشتی شد

صفایی:
از دولت می خواهیم تا 
زمان بازگشت دوباره 
بازار از صنعت حمل ونقل 
دریایی حامیت کند. 
چراکه بازگشت به بازار 
بین املللی در زبان ساده 
اما در عمل مشکل 
است.
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صفایی با یادآوری این موضوع که در چند سال گذشته به دلیل 

تحریم، خرید و ساخت کشتی جدید بسیار مشکل و دسرتسی 

به فاینانس های ارزان قیمت نیز بسیار سخت بوده است، گفت: 

»قطعا با برداشته شدن تحریم ها باید استانداردهای ناوگان مطابق 

با کنوانسیون ها باشد. بنابراین باید رشایطی مهیا شود تا مشرتیان 

با اطمینان کاالی خود را برای حمل در اختیار ما قرار دهند، که این 

مساله باعث جذب بازار می شود.«

نایب رییس اتحادیه مالکان کشتی، با توجه به قرار گرفنت ایران در 

رشایط پسا تحریم گفت: »ورود دوباره به بازار بین املللی به زبان 

ساده اما در عمل مشکل است. از دولت می خواهیم تا زمان بازگشت 

دوباره بازار از صنعت حمل ونقل دریایی حامیت کند. چراکه 

بازگشت به بازار بین املللی در زبان ساده اما در عمل مشکل است.«

به گفته صفایی تقاضای مالکان کشتی از دولت این است که پس از 

تحریم، تا زمان گرفنت دوباره بازار، حامیت ها ادامه داشته باشد که 

این موضوع در قانون برنامه ششم به شدت در حال پیگیری است: 

»صنعت حمل ونقل دریایی در طول دوران تحریم مصداق بارز 

اقتصاد مقاومتی بود. در رشایطی که هدف آمریکایی ها و اروپایی ها 

فلج کردن اقتصاد ایران بود، با تالش های صورت گرفته رشایط برای 

آن ها محقق نشد و ما توانستیم در رشایط بسیار سخت، فضای 

کشور را به خارج بازکنیم.«

او بابیان این که در حال حارض بیش از 22 میلیون DWT تناژ و بیش 

از 2500 شناور کنوانسیونی در اختیار مالکان کشتی ایران قرار دارد 

گفت: »پیش از تحریم ها مالکان کشتی ایران با تناژی بین 12 تا 13 

میلیون تن در ردیف بیستم دنیا در حمل ونقل دریایی قرار داشتند 

اما اکنون اگر به رتبه بندی بین املللی بازگردیم قطعا در بین 10 تا 

15 کشور برتر دنیا در حوزه مالکان کشتی قرار خواهیم گرفت.«

افزایش بهای سوخت به سود مالکان کشتی 
نیست

دبیرکل اتحادیه مالکان کشتی ایران هم در مجمع ساالنه عمومی با 

یادآوری مسایل و مشکالتی که در بخش حمل ونقل دریایی روی هم 

انباشته شده است، گفت: »صاحبان کشتی ها نه می توانند بر نرخ 

تعرفه های کرایه کشتی بیفزایند و نه درآمدی تازه از فعالیت های 

جدید انتظار داشته باشند، زیرا در منطقه رقابت تنگاتنگی بین 

حمل کنندگان ایرانی و خارجی وجود دارد و افزایش کرایه حمل موجب 

می شود که شناورهای خارجی بر سهم خود در این بازار بیفزایند.«

حسن تیمورتاش با انتقاد از تصمیم دولت برای کاهش دادن 

یارانه های انرژی گفت: »این اقدام اگرچه باهدف شفاف کردن 

فعالیت های اقتصادی و برآورد صحیح هزینه تولید کاال و خدمات 

در کشور گرفته شده، اما وضعیت نامطلوبی برای صاحبان شناورها 

در خلیج فارس و دریای خزر به وجود آورده است.«

به گفته او این تصمیم، هزینه خرید سوخت را بیش از دو برابر 

افزایش داده و در اغلب اوقات کرایه حمل دریافتی هم منی تواند 

این هزینه را پوشش دهد، درنتیجه صاحبان شناورها منی دانند که 

هزینه اضافی را از چه محلی باید جربان کنند.

دبیرکل اتحادیه مالکان کشتی افزود: »باید توجه داشت که دیگر 

بخش های اقتصادی می توانند هزینه افزایش بهای سوخت را 

با افزایش قیمت خدمات خود جربان کنند، برای مثال بخش 

تاکسی رانی یا اتوبوس رانی بالفاصله بعد از افزایش قیمت سوخت، 

توانستند تعرفه های جدیدی را به نهادهای نرخ گذاری بقبوالنند و 

به کار خود ادامه دهند. البته در برخی مواقع این افزایش قیمت ها 

موجب کاهش تقاضا شده و درنتیجه درآمد صاحبان وسایل نقلیه 

عمومی را کاهش داده است.«

به گفته او در حال حارض درزمینه حمل ونقل دریایی، هیچ شانسی 

برای افزایش کرایه حمل وجود ندارد زیرا در منطقه رقابت تنگاتنگی 

بین حمل کنندگان ایرانی و منطقه ای وجود دارد و هر افزایش کرایه 

حمل موجب می شود که شناورهای خارجی بر سهم خود در این 

بازار بیفزایند.

دبیر اتحادیه مالکان کشتی ایران بابیان این که برای رفع این مشکل 

فعالیت های زیادی از سوی دبیرخانه اتحادیه مالکان کشتی انجام و 

مالقات و نشست های همه جانبه با نهادهای تصمیم گیر و تاثیرگذار 

انجام شده، توضیح داد: »با ارسال نامه ای از ریاست جمهوری 

درخواست کردم که خودشان موضوع را موردبررسی قرار داده و 

نهادهای مربوط را به انتخاب راه کار مناسب برای برون رفت از این 

بحران ترغیب کنند.«

مشکالت حمل ونقل دریایی
 روی هم انباشته شده است

او با انتقاد از بی توجهی به مسایل و مشکالتی که در بخش 

حمل ونقل دریایی روی هم انباشته شده است، گفت: »در دوره 

جنگ تحمیلی اگرچه منایشی از توان باالی ناوگان های تجاری و 

نفتی ما بود اما موجب شد که خسارت های سنگینی به فعاالن این 

بخش به ویژه به دو رشکت بزرگ کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران 

و رشکت ملی نفتکش وارد شود.«

تیمورتاش افزود: »تحریم های بین املللی بخش دریایی و بندری 

کشور را گرفت و بسیاری از توامنندی های ما را در این زمینه معطل 

گذاشت. در این دوره طوالنی هم کسی به یاری بخش دریایی و 

صاحبان کشتی ها نیامد و حتی مطالعاتی هم انجام نشد تا حجم 

خسارت ها را بابت معطل ماندن شناورها و خالی رفنت کشتی ها 

محاسبه کند تا حداقل تصویری از آن در اختیار داشته باشیم.«

به گفته او در سال های اخیر نرخ حمل کاال به دلیل کاهش تقاضا و 

هم چنین باال بودن ظرفیت ناوگان های دریایی در حال کاهش بوده 

است: »پس از لغو تحریم و با باز شدن بازارهای جدید، اگر بخواهیم 

کاالی بیشرتی برای حمل در اختیار داشته باشیم، منی توانیم 

هزینه بیشرتی برای جابه جایی آن ها از صاحبان کاال تقاضا کنیم. 

درواقع صاحبان کشتی ها به هیچ عنوان منی توانند بر نرخ تعرفه های 

کرایه کشتی بیفزایند و نه درآمد تازه ای از فعالیت های تازه انتظار 

داشته باشند.« 

او بابیان این که برداشته شدن تحریم خرب خوبی برای صاحبان 

کشتی هاست، گفت: »اگرچه در پساتحریم صاحبان کشتی به 

استفاده کامل تر از ظرفیت های ناوگان شان امیدوارند و می توانند 

بار بیشرتی به مقصد برسانند، اما درمجموع مشکالتی پیش رودارند 

که هر نوع کامیابی را در این زمینه از دسرتس آن ها دور می کند.«

بااین حال به گفته او هزینه متام شده خدمات در ایران باالتر از سایر 

کشورهای منطقه است و افزایش نرخ سوخت ممکن است برای 

صاحبان کشتی در ایران هیچ فرصت رقابتی با دیگر کشورها باقی 

نگذارد: »اگر تالشی جدی برای متقاعد کردن صاحبان کشتی به 

ادامه فعالیت وجود نداشته باشد، ممکن است صاحبان کشتی ها 

مزیت های حمل ونقل دریایی را به دیگر رقیبان ببخشند و از صحنه 

خارج شوند.«

تیمورتاش:
هزینه متام شده خدمات 

در ایران باالتر از سایر 
کشورهای منطقه 

است و افزایش نرخ 
سوخت ممکن است 

برای صاحبان کشتی 
در ایران هیچ فرصت 

رقابتی با دیگر کشورها 
باقی نگذارد.
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ـــان مدیرعامـــل  بنـــدر شـــهید رجایـــی در آخریـــن روزهـــای فصـــل تابســـتان میزب

ـــد از  ـــود. بازدی ـــاور او ب ـــناس مش ـــادی حق ش ـــوردی و ه ـــادر و دریان ـــازمان بن س

ـــکرانه  ـــی پس ـــدار از اراض ـــرنی، دی ـــات کانتی ـــی CCS عملی ـــتم الکرتونیک سیس

ـــی  ـــق، برخ ـــا حری ـــع اطف ـــبکه جام ـــاخت ش ـــی س ـــارس، کلنگ زن ـــدر خلیج ف بن

از برنامه هـــای ایـــن ســـفر بـــود.

۷90 هزار مرتمکعب مخزن
در پسکرانه بندر خلیج فارس احداث می شود

محمـــد ســـعید نژاد در حاشـــیه دیـــدار از اراضـــی پشـــتیبانی بنـــدر 

خلیج فـــارس و کلنگ زنـــی ســـاخت شـــبکه جامـــع اطفـــا حریـــق ایـــن بنـــدر 

ـــش  ـــات را بخ ـــن تاسیس ـــاخت ای ـــی س ـــارد ریال ـــزار میلی ـــه 13 ه ـــت: »هزین گف

خصوصـــی تامیـــن می کنـــد.«

بـــه گفتـــه او تاسیســـات زیربنایـــی شـــبکه اطفـــای حریـــق ایـــن بنـــدر شـــامل دو 

مخـــزن دو هـــزار مرتمکعبـــی، دو دســـتگاه پمپـــاژ اصلـــی آب و تجهیـــزات اطفـــای 

ــی  ــال اجرایـ ــدت دو سـ ــوردی در مـ ــادر و دریانـ ــازمان بنـ ــط سـ ــق توسـ حریـ

می شـــود. هم چنیـــن مطالعـــات ایســـتگاه تخلیـــه و بارگیـــری ریلـــی نفتـــی 

بنـــدر خلیج فـــارس در حـــال اجـــرا اســـت.

معـــاون وزیـــر راه وشهرســـازی در حاشـــیه ایـــن دیدارهـــا بابیـــان این کـــه در 

ســـال گذشـــته بیـــش از  ٧٥ میلیـــون تـــن عملیـــات جابه جایـــی انـــواع کاالی 

ـــزود: »انجـــام ٨٤  ـــه ثبـــت رســـید،  اف نفتـــی و غیرنفتـــی  در بنـــدر شـــهیدرجایی ب

ـــدر  ـــن بن ـــهیدرجایی، ای ـــدر ش ـــرن  در بن ـــی کانتی ـــات جابه جای ـــد کل عملی درص

را به عنـــوان قطـــب کانتیـــرنی کشـــور  معرفـــی کـــرده اســـت.«

هدفگذاری جذب فاینانس خارجی برای بنادر

ســـعیدنژاد بـــا تاکیـــد بـــر لـــزوم ورود تجهیـــزات بنـــدری نســـل ششـــم بـــرای ایـــن 

ـــی  ـــی، آمادگ ـــای اختصاص ـــکرانه و محوطه ه ـــه پس ـــرد: »درزمین ـــان ک ـــدر بی بن

ـــن  ـــا ظرفیـــت ســـاالنه ٣,٣ میلیـــون TEU در ای ـــات کانتیـــرنی ت ـــرش و عملی پذی

ـــود دارد.« ـــدر وج بن

معـــاون وزیـــر راه و شهرســـازی بابیـــان این کـــه بـــر اســـاس برنامه ریـــزی 

ـــغ ١٠٧  ـــی مبل ـــهید رجای ـــدر ش ـــاز دوم بن ـــرای ف ـــاری ب ـــال ج ـــده در س انجام ش

ـــا  ـــم ب ـــزود: » امیدواری ـــود،  اف ـــن ش ـــن تامی ـــس چی ـــل فاینان ـــورو از مح ـــون ی میلی

رفـــع مســـایل بـــا طـــرف چینـــی، امســـال بتوانیـــم LC را فعـــال کـــرده و عملیـــات 

ـــم.« ـــاز کنی ـــزات را آغ ـــد تجهی خری

ــد کار در ایـــن  ــه داد: »فراینـ ــوردی ادامـ ــادر و دریانـ ــازمان بنـ مدیرعامـــل سـ

ـــاری  ـــوط اعتب ـــک  از خط ـــده نزدی ـــوان در آین ـــا بت ـــت ت ـــده اس ـــی ش ـــروژه اجرای پ

ـــون دالر  ـــان رســـاند. در کل ٢٠٧ میلی ـــه پای ـــروژه را ب موجـــود اســـتفاده کـــرد و پ

سعیدنژاد در بازدید از بندر شهید رجایی تاکید کرد:

رضورت تامین تجهیزات بندری نسل ششم
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ـــرای تهیـــه تجهیـــزات بنـــدر شـــهید رجایـــی   الزم اســـت کـــه از محـــل فاینانـــس  ب

ــود.« ــن می شـ تامیـ

ســـعیدنژاد افـــزود: »در فـــاز ســـه بنـــدر شـــهیدرجایی رسمایه گـــذاران اســـتقبال 

ـــه فاینانـــس  ـــک فراخـــوان جـــذب برنام ـــده نزدی ـــم در آین ـــد کـــه قصـــد داری کردن

ـــه زودی تهیـــه کنیـــم.« خارجـــی آن را اعـــالم و اســـناد و مـــدارک آن را ب

ـــت  ـــپ و راس ـــای چ ـــز یال ه ـــودن تجهی ـــتور کار ب ـــالم در دس ـــا اع ـــه ب او در ادام

ترمینـــال دو کانتیـــرنی بنـــدر شـــهید رجایـــی،   گفـــت: »  عملیـــات تکمیـــل 

حوضچـــه ســـوم ایـــن بنـــدر در قالـــب ســـه طـــرح توســـعه ترمینال هـــای 

کانتیـــرنی آغازشـــده اســـت. در وضعیـــت فعلـــی امـــکان پهلوگیـــری 

 TEU کشـــتی های کانتیـــرنی اقیانوس پیـــام بـــا ظرفیـــت بیـــش از ١٢ هـــزار

در ایـــن بنـــدر فراهـــم اســـت.«

ـــم  ـــور ه ـــادر کش ـــه بن ـــزود: »در بقی ـــوردی اف ـــادر و دریان ـــازمان بن ـــل س مدیرعام

ـــاص  ـــی اختص ـــادر، ارقام ـــرت بن ـــز بیش ـــز تجهی ـــزات  و نی ـــازی تجهی ـــرای نوس  ب

ــاز شـــدن فضـــای خریـــد ایـــن تجهیـــزات در  ــه بـ ــه بـ ــا توجـ ــه بـ می یابـــد کـ

رشایـــط پـــس از تحریـــم، می تـــوان در قالـــب تولیـــد داخـــل و تامیـــن خـــارج 

به صـــورت مشـــرتک،  تامیـــن تجهیـــزات بنـــادر را انجـــام داد.«

افزایش 22 درصدی سهم حمل ونقل ریلی از بنادر 

ســـعید نـــژاد بـــا اشـــاره بـــه این کـــه ســـاخت و تعمیـــرات در صنایـــع دریایـــی 

بـــرای تامیـــن نقدینگـــی بایـــد عـــالوه بـــر تامیـــن نیـــاز داخلـــی، سفارشـــات 

خارجـــی را نیـــز جـــذب کنـــد، بـــر توجـــه بـــه جـــذب بـــازار خـــارج کشـــور و 

سیســـتم قـــوی بازاریابـــی در بخـــش صنایـــع دریایـــی تاکیـــد کـــرد و گفـــت: 

»اعطـــای ابزارهـــای تشـــویقی و ارایـــه تعهـــد حقوقـــی و مالـــی بـــه مشـــرتیان 

صنایـــع دریایـــی می توانـــد بـــه جـــذب بیشـــرت سفارشـــات کمـــک کنـــد.«

ایدنی خرب داد: 
سهم 50 درصدی بندر رجایی در ترانزیت کاال

ــا یـــادآوری ســـهم 50 درصـــدی  مدیـــرکل بنـــادر و دریانـــوردی هرمـــزگان بـ

ـــدر  ـــژه بن ـــزگان به وی ـــادر هرم ـــت: »بن ـــت کاال،  گف ـــهیدرجایی در ترانزی ـــدر ش بن

شـــهیدرجایی کـــه به عنـــوان بنـــدر اصلـــی ترانزیتـــی کشـــور و دروازه ورودی 

کریـــدور بین املللـــی شـــامل- جنـــوب محســـوب می شـــود، از میـــزان ســـهم 

50 درصـــدی برخـــوردار اســـت.«

ــواع کاال  ــن انـ ــون تـ ــم میلیـ ــت دو و نیـ ــن از ترانزیـ ــی هم چنیـ ــم ایدنـ ابراهیـ

از طریـــق بنـــدر شـــهید رجایـــی در پنج ماهـــه نخســـت ســـال جـــاری خـــرب 

ـــزار و 443  ـــون و 3۶7 ه ـــوع 25 میلی ـــدت، درمجم ـــن م ـــه او در ای ـــه گفت داد. ب

تـــن کاالی نفتـــی و غیرنفتـــی در بزرگ تریـــن بنـــدر تجـــاری ایـــران تخلیـــه و 

بارگیـــری شـــد.

ـــر  ـــی ه ـــزود: »جابه جای ـــهیدرجایی اف ـــدر ش ـــادی بن ـــژه اقتص ـــه وی ـــر منطق مدی

ـــا  ـــن 10 ت ـــا 100 دالر ارزآوری و بی ـــن 40 ت ـــور بی ـــی در کش ـــن کاالی ترانزیت ت

ــاد  ــتغال زایی ایجـ ــل اشـ ــادر و حمل ونقـ ــف بنـ ــای مختلـ ــر در زمینه هـ 15نفـ

ـــای  ـــی کااله ـــرد جابه جای ـــن عملک ـــون ت ـــش میلی ـــته ش ـــال گذش ـــد. س می کن

ترانزیتـــی در اســـتان هرمـــزگان بـــه ثبـــت رســـیده اســـت کـــه عمـــده ایـــن کاال هـــا 

ــران  ــتقل مشـــرتک املنافع )CIS( در شـــامل ایـ ــورهای مسـ ــه ســـمت کشـ بـ

جابه جـــا شـــده اســـت.«

غرب هرمزگان نیازمند توسعه زیرساخت های جاده ای
 در حوزه آزادراه است

ایدنـــی بـــر توســـعه محورهـــای جـــاده ای بـــرای گســـرتش ترانزیـــت تاکیـــد 

ـــت  ـــی اس ـــر از عوامل ـــی دیگ ـــزگان یک ـــرب هرم ـــور غ ـــعه مح ـــت: »توس ـــرد و گف ک

کـــه می توانـــد در بحـــث رونـــق ترانزیـــت موثـــر واقـــع شـــود کـــه ایـــن محـــور 

ــا و  ــث آزادراه هـ ــژه در بحـ ــاده ای به ویـ ــاخت های جـ ــعه زیرسـ ــد توسـ نیازمنـ

بزرگراه هاســـت.«

بنـــدر شـــهیدرجایی به عنـــوان بزرگ تریـــن بنـــدر تجـــاری ایـــران در فاصلـــه 

23 کیلومـــرتی غـــرب شـــهر بندرعبـــاس واقع شـــده کـــه بـــا 2400 هکتـــار 

وســـعت، از ظرفیـــت پذیـــرش ســـاالنه حـــدود 90میلیـــون تـــن انـــواع کاالی 

نفتـــی و غیرنفتـــی برخـــوردار اســـت.

روابـــط عمومـــی بنـــدر خرمشـــهر:  مدیـــرکل بنـــدر و 

ـــاری  ـــال ج ـــدای س ـــت: »از ابت ـــهر گف ـــوردی خرمش دریان

ـــی  ـــودروی واردات ـــتگاه خ ـــزار و ٩٤٩ دس ـــه ه ـــون س تاکن

ـــت.« ـــده اس ـــهر تخلیه ش ـــدی در بندرخرمش ـــاک ارون پ

عـــادل دریـــس اظهـــار کـــرد: »از ســـال ٨٨ تاکنـــون 

حـــدود 2٥ هـــزار دســـتگاه خـــودرو در بندرخرمشـــهر وارد و 

تخلیه شـــده اســـت.«

ـــرد: »از  ـــح ک ـــهر تصری ـــوردی خرمش ـــرکل بندرودریان مدی

ـــاک  ـــای پ ـــردد خودروه ـــه ت ـــدن مصوب ـــی ش ـــان اجرای زم

ارونـــدی در سراســـر اســـتان خوزســـتان، اســـتقبال خوبی 

از ایـــن خودروهـــا شـــده و شـــاهد رشـــد روزافـــزون واردات 

ایـــن خودروهـــا از طریـــق بندرخرمشـــهر هســـتیم.«

ـــوردی  ـــدر ودریان ـــاد:  مدیـــر بن ـــدر امیرآب روابـــط عمومـــی بن

ـــورزاد  ـــاد طـــی حکمـــی از ســـوی محمدتقـــی ن ـــدر امیرآب بن

ـــر  ـــوان برتریـــن مدی ـــدار شهرســـتان بهشـــهر به عن فرمان

ـــد. ـــاب ش ـــتان انتخ ـــن شهرس ـــی ای ـــتگاه های اجرای دس

ـــی ســـابقه ایـــن  در ایـــن حکـــم از پیشـــرفت روزافـــزون و ب

بنـــدر از زمـــان تصـــدی علـــی خدمتگـــزار قدردانـــی شـــده و 

او را به عنـــوان مدیرنمونـــه ســـال 94 معرفـــی کـــرده اســـت.

روابـــط عمومـــی بنـــدر نوشـــهر: مدیـــرکل بنـــادر و 

ــدی  ــد ٢١٣ درصـ ــدران از رشـ ــتان مازنـ ــوردی اسـ دریانـ

ــدر  ــادی بنـ ــژه اقتصـ ــه ویـ ــه منطقـ ــن آالت بـ واردات آهـ

ـــا  ـــه ب ـــاری در مقایس ـــال ج ـــه اول س ـــی پنج ماه ـــهر ط نوش

مـــدت مشـــابه ســـال قبـــل خبـــر داد.

منوچهـــر تاتینـــا گفـــت: »درمجمـــوع واردات کاالی 

ـــد ٤٨  ـــدت از رش ـــن م ـــهر در ای ـــدر نوش ـــه بن ـــی ب غیرنفت

ــت.« ــوده اسـ ــوردار بـ ــدی برخـ درصـ

او  بابیـــان این کـــه در بخـــش واردات غـــات نیـــز 

شـــاهد رشـــد ٢٧ درصـــدی بوده ایـــم خاطرنشـــان کـــرد: 

»ســـاخت و بهره بـــرداری از انبارهـــای جدیـــد سرپوشـــیده 

و هم چنیـــن رایزنی هـــای انجام شـــده بـــا صاحبـــان 

کاال و تامیـــن تســـهیات و امکانـــات موردنیـــاز آن هـــا از 

ـــدر نوشـــهر  ـــه بن ـــل افزایـــش ورود کاال ب ـــن دالی عمده تری

ــت.« اسـ

ـــادر و  ـــرکل بن ـــی: مدی ـــهید رجای ـــدر ش ـــی بن ـــط عموم رواب

ـــون  ـــی ٢/٢ میلی ـــتان هرمزگان از جابه جای ـــوردی اس دریان

ـــدر  ـــواع محموله هـــای تجـــاری از طریـــق ریـــل در بن تـــن ان

شـــهیدرجایی و ثبـــت رشـــد ٦٤ درصـــدی در این بخـــش از 

ـــر داد. ـــاری خب ـــال ج ـــی س ـــی ط ـــای حمل ونقل فعالیت ه

ــرد  ــی از عملکـ ــه گزارشـ ــن ارایـ ــی ضمـ ــم ایدنـ ابراهیـ

حمل ونقـــل ریلـــی بنـــدر شـــهیدرجایی در پنج ماهـــه 

نخســـت ســـال ٩٤ اظهـــار کـــرد:» از ابتـــدای ســـال جـــاری 

تاکنـــون، دو میلیـــون و ٢٢١ هـــزار و ٥٥٩ تـــن انـــواع 

ـــن  ـــبکه ریلی در ای ـــق ش ـــی از طری ـــی و غیرنفت کاالی نفت

بنـــدر جابه جاشـــده اســـت. «
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مدیرعامل رشکت کشتیرانی جمهوری اسـالمی ایران از برنامه ریزی برای تبدیل این 

رشکـت به 10 کشـتیرانی برتر دنیا خـرب داد و بابیـان این که جهت توسـعه بانکرینگ 

در مناطـق مختلف دنیا مخازن سـوخت ایجـاد می کنیم، گفت: »مطابـق برنامه  تا دو 

سـال آینده به رنکینگ 15 دنیا می رسـیم.«

محمد سـعیدی اظهار کرد: »در چند سـال اخیر به دلیل تحریم ها متاسـفانه خطوط 

کشـتیرانی ایـران ازجملـه مـا بـا محدودیت هایـی مواجـه شـدند. بـر اسـاس توافـق 

هسـته ای از اوایل ژانویه )دی ماه امسال( رفته رفته با حذف تحریم ها فضای جدیدی 

برای کشـتیرانی جمهـوری اسـالمی ایران شـکل می گیرد.«

او  بـا تاکیـد بـر این کـه بـا لغـو تحریم هـا بایـد در جایـگاه اصلـی رشکـت در بیـن 

رشکت های کشـتیرانی برتر دنیـا قرار بگیریم، تریـح کرد: »هم اکنـون رنکینگ 21 

دنیـا را در اختیارداریم که با توجه به قابلیت ها، ظرفیت ها و نیروهای توامنندی که در 

کشـور داریم برنامه ریزی کرده ایم ظرف دو سـال آینـده به رنکینگ 15 دنیا برسـیم.«

او ادامـه داد: »مطابـق برنامه، در پایان پنج سـال آینـده نیز به یکـی از 10 رشکت برتر 

کشـتیرانی دنیا تبدیل خواهیم شد.«

مدیرعامل رشکت کشـتیرانی جمهوری اسـالمی ایران با تاکید بر این که این برنامه با 

اتکا به 158 فروند کشتی رشکت کشـتیرانی و نیروهای متخصص و ارزشمند محقق 

می شـود، اظهـار کـرد: »در دوران تحریـم، صنعـت کشـتیرانی نتوانسـت از پیرشفت 

سـخت افزاری و نرم افزاری برخوردار شـود، ازایـن رو با رفع تحریم ها به دنبال نوسـازی 

سیسـتم های سـخت افزاری و نرم افزاری منطبق بـا رشایط روز دنیا هسـتیم.«

سـعیدی یـادآور شـد: »هم چنیـن برگـزاری دوره هـای آموزشـی عالـی بـرای پرسـنل 

کشـتیرانی بـا اسـتفاده از امـکان همـکاری بـا دانشـگاه های معتـرب دنیـا از دیگـر 

برنامه هایی اسـت که توسـط رشکت کشـتیرانی، اجرایی خواهد شـد. در چند سـال 

اخیـر در امر آموزش، قابلیت های زیادی به وجود آمده اسـت، اما بـرای بهبود و ارتقای 

ایـن آموزش هـا به سـطح عالـی، نیازمنـد توافقـات آتی هسـتیم.«

او بیان کرد:  »مذاکرات اولیه برای ارتقای آموزش ها به سـطح عالی آغازشده تا بتوانیم 

نیروهای جوان را در مرحله آموزش های عالی رشکت دهیم.«

او بابیـان این کـه گسـرتش حمل ونقـل ترکیبـی یکـی دیگـر از اولویت هـای کاری در 

کشـتیرانی اسـت، گفت: »با توجه بـه رشایط جدید CIS و نیاز شـدید کشـورهای این 

منطقه بـه دریاهای آزاد از طریـق ایران حمل ونقل ترکیبی را گسـرتش خواهیم داد.«

مدیرعامـل رشکت کشـتیرانی افزود: »بر این اسـاس مسـیر کشـورهای آسـیانه میانه 

مانند قزاقستان،  ترکمنستان و... به دریای آزاد از طریق خلیج فارس و دریای عامن را 

فراهم می کنیم، این مسـئله یک مزیت گسـرتده برای بنادر ایران محسـوب می شـود 

چراکه از خطوط کشتیرانی گسرتده،  زیرساخت های خوب ریلی برخوردار هستیم.«

سـعیدی تریـح کـرد: »صـادرات و واردات ایـن کشـورها از طریـق دریـا و زمیـن در 

ظرفیت هـا و عملکـرد مالـی موثـر خواهـد بـود.«

او بیـان کرد: »بـا توجه به این که تحریم ها مقـداری برند IRISL را بـا محدودیت مواجه 

کرد با برداشته شـدن تحریم ها برند کشتیرانی در سـطح بین املللی با پرچم مقدس 

جمهوری اسـالمی ایران به بنادر مهم دنیا تـردد خواهیم کرد.«

او یکی دیگر از اولویت های کشـتیرانی را توسعه سیسـتم بانکرینگ )سوخت رسانی 

بـه کشـتی ها( اعـالم کـرد و گفـت: »بـه دلیـل قابلیت هایـی کـه در ایـن بخش داریم 

می توانیم در حوزه حمل ونقل سـوخت با سیسـتم های بانکرینگ درآمدهای فراوانی 

را کسـب کنیم.«

او با تاکیـد بر این کـه به راحتی می توانیم بـا ایجاد مخـازن در مناطق مختلـف دنیا از 

این تجارت برخوردار شـویم، تریح کرد: »متناسـب باهدف گذرای انجام شـده برای 

ارتقـای جایـگاه کشـتیرانی، باید بخـش کانتیـرنی و فله بر به لحـاظ نـاوگان و نیروی 

انسـانی به روز شود.«

مدیرعامـل رشکت کشـتیرانی جمهوری اسـالمی ایـران تاکید کـرد: »ارتقـای ناوگان 

کانتیـرنی و فله بـر در برنامـه کاری میان مـدت و بلندمدت قـرار دارد.« 

مدیرعامل رشکت کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران ترشیح کرد

کشتیرانی ایران تا دو سال آینده جزو  15 رشکت برتر کشتیرانی دنیا می شود
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روابط عمومی بندرامیرآباد: محسن جال پور رییس اتاق 

بازرگانی ایران در صدر هیاتی متشکل از اعضای هیات 

رییسه، رازجویان معاون استاندار و چند تن از تجار وارد بندر 

امیرآباد شدند. مدیرکل بندر و دریانوردی امیرآباد گفت: » رشد 

ترانزیت ١٧٣ درصدی انواع کاال  از بندرامیرآباد، این بندر را در 

رتبه نخست بنادر شمالی قرار داده است.«

او در سخنان خود، خطاب به رییس اتاق بازرگانی ایران به بیان 

مشکات موجود پرداخت و  بر حل آن برای رسیدن به بندری 

فرامرزی و نمونه تاکید کرد. در پایان این جلسه، جال پور و 

هیات همراه از امکانات و مناطق عملیاتی و دریایی منطقه ویژه 

اقتصادی بندر امیرآباد دیدن کردند.

روابط عمومی بندر شهید رجایی: رییس اداره حفاظت و ایمنی 

دریایی هرمزگان از نجات هشت سرنشین یک فروند لنج 

ایرانی سانحه دیده در آب های کشور عمان با همکاری گارد 

ساحلی این کشور خبر داد.

اسماعیل مکی زاده ضمن اعام این خبر گفت: »یک 

فروند لنج تجاری ایرانی که از بندردبی در کشور امارات عازم 

بندرچابهار بود، در نزدیکی جزیره سامه فناکو )شمالی ترین 

جزیره کشورعمان( به علت نقص فنی موتور و آب گرفتگی 

اعام اضطرار کرد.«

یک فروند لنج صیادی به محل سانحه اعزام و شناور مذکور 

به مقصد بندرسیریک در سواحل شرقی استان هرمزگان 

یدک شد.

روابط عمومی بندر امام خمینی )ره(: نخستین نشست کارگروه 

توسعه مدیریت اداره کل بنادرودریانوردی استان خوزستان 

به منظور بـررسی روش های تسریع درروند تحول نظام 

اداری حسب اسناد باالدستی کشور، در شهریورماه سال 

جاری برگزار شد.

سعدالله عبداللهی، گفت: »بر اساس تصمیمات اتخاذشده 

در کارگروه، کمیته های پنج گانه ساختار و فناوری مدیریتی، 

توسعه دولت الکترونیک و هوشمندسازی، سرمایه انسانی، 

سامت اداری و صیانت از حقوق مردم و مدیریت عملکرد در 

سطح اداره کل تشکیل شده و به صورت ماهیانه پیشنهادهای 

خود را جهت تصویب نهایی به کارگروه توسعه مدیریت ارسال 

خواهند نمود.«

روابط عمومی بندر امام خمینی )ره(: با اتمام مرحله ی پایانی 

احداث اسکله شماره 37 و نصب تجهیزات مکانیزه بارگیری 

فرآورده های نفتی در این اسکله ی جدید بندر امام خمینی)ره(، 

به مجموعه امکانات مکانیزه برای افزایش توان ارایه خدمات 

بندری افزوده شد.

معاون مهندسی و عمران اداره کل بنادر و دریانوردی 

استان خوزستان، اظهار داشت: »چهار دستگاه بازوی 

بارگیری  به همراه سیستم اتصال شیلنگی به منظور 

تخلیه وبارگیری فرآورده های نفتی سبک و سنگین با وزن 

تقریبی  هر دستگاه 20 تن در اسکله جدید در این مجتمع 

بزرگ بندری با مشارکت بخش خصوصی نصب شد.«

پیشنهادات رییس اتاق تهران 
برای فرصت های رسمایه گذاری روسیه و ایران

اهمیت ایجاد رشکت های 
حمل و نقل دریایی مشرتک

رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران با ترشیح زمینه های مشرتک 

همکاری بین ایران و روسیه در متامی حوزه های حمل ونقل و فرصت موجود رسمایه گذاری 

در این حوزه درآمدزا تاکید کرد: »تاسیس رشکت حمل ونقل دریایی بهرتین گزینه برای 

رونق اقتصادی دو کشور و کشورهای عضو دریای خزر به شامر می رود.«

مسعود خوانساری در گفتگو با خربنگار پایگاه خربی وزارت راه و شهرسازی در بیان 

زمینه های همکاری مشرتک ایران و روسیه در حوزه ی حمل ونقل و ساخت وساز در 

آستانه برگزاری هامیش بین املللی فرصت های رسمایه گذاری در حمل ونقل، مسکن 

و شهرسازی که 11 و 12 مهرماه با حضور منایندگان کشورهای مختلف در تهران برگزار 

می شود، گفت: »زمینه های همکاری متعددی بین ایران و روسیه در حوزه حمل ونقل وجود 

دارد زیرا این دو کشور، عالوه بر همسایگی، امکان ارتباط ریلی، زمینی، هوایی و دریایی 

را نیز دارند.« رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران افزود: »وجود دریای 

خزر پتانسیل بزرگی برای همکاری های حمل ونقلی دو کشور به وجود آورده است و ایران 

و روسیه می توانند فعالیت های مشرتک حمل ونقل دریایی داشته باشند. به عنوان مثال، 

ایجاد رشکت های حمل ونقل مشرتک بین ایران و روسیه می تواند به تقویت حمل ونقل 

کاالهای کشورهای عضو دریای خزر و همسایه کمک کند. به آن معنا که ایران و روسیه 

می توانند رشکت های حمل ونقلی مشرتکی راه اندازی کرده و از آن طریق کاالهای 

کشورهای حاشیه دریای خزر را جابه جا کنند و به مقصد برسانند.«

رییس سابق سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای کشور با اشاره به این که ایجاد رشکت 

حمل ونقلی مستلزم همکاری در حوزه بندری دو کشور است، افزود: »خوشبختانه از 

سال های قبل ایران اعالم آمادگی کرده برای رسمایه گذاری در بندر اکتاو قزاقستان و 

بندر آستاراخان )چنان چه یک پست اسکله در آستاراخان به صورت اختصاصی در اختیار 

ایران قرار بگیرد( به تقویت همکاری های دوطرفه در حوزه بنادر ایران و روسیه کمک کند.«

خوانساری در مورد همکاری مشرتک ایران و روسیه در حوزه هوایی گفت: »در حال 

حارض در هفته یک پرواز بین ایران و روسیه و آن هم در شهرهای تهران و مسکو برقرار 

می شود درحالی که ایران برای امور تجاری بین مشهد و آستاراخان، تربیز و آستاراخان، 

سن پرتزبورگ و تهران و سایر شهرهای روسیه امکان حمل ونقل هوایی فراوانی دارد، 

اما هنوز مذاکره ای بین رشکت های حمل ونقل هوایی انجام نشده است. بنابراین اگر 

رشکت های حمل ونقل هوایی بتوانند روی راه اندازی خطوط هوایی در شهرهای مختلف 

دو کشور رسمایه گذاری کنند پتانسیل باال می رود.« او  با اشاره به قطع ارتباط ریلی ایران 

و روسیه از زمان جنگ ارمنستان و آذربایجان افزود: »منازعات بین ارمنستان و آذربایجان 

باعث شد خط ریلی مستقیم ایران به روسیه قطع شود، به همین خاطر برای همکاری 

مجدد باید روسیه یا ارمنستان روی اتصال مجدد این ریل رسمایه گذاری کنند. اگرچه 

ایران از طریق ترکمنستان و قزاقستان نیز می تواند ارتباط ریلی با روسیه داشته باشد 

اما بعد مسافتی آن ها افزایش می یابد. بنابراین بهرت است از طریق رشت- آستارا ارتباط 

ریلی با ارمنستان برقرار کرده و از طریق ارمنستان ارتباط ریلی با روسیه داشته باشیم.«

او ارتباط ایران و روسیه را در حمل ونقل جاده ای با توجه به این که مرز مشرتک زمینی وجود 

ندارد و کشورهایی مانند ارمنستان، داغستان، آذربایجان، اوکراین، ترکمنستان بین این 

دو کشور وجود دارند، مستلزم ایجاد رشکت های حمل ونقل مشرتک دانست. 
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مدیـــرکل فنـــاوری اطالعـــات و ارتباطـــات ســـازمان بنـــادر و دریانـــوردی از پشـــتیبانی 

فنـــی ایـــن ســـازمان در راســـتای کاهـــش مانـــدگاری کاال و ارتقـــا نـــرم عملیـــات تخلیـــه 

ـــرب داد. ـــور خ ـــاری کش ـــدر تج ـــن بن ـــری در بزرگ تری و بارگی

ـــا، نشســـت هامهنگـــی ســـامانه های الکرتونیکـــی  ـــدر و دری ـــه گـــزارش ماهنامـــه بن ب

ـــوردی  ـــادر و دریان ـــرکل بن ـــی« مدی ـــم ایدن ـــور »ابراهی ـــا حض ـــی ب ـــهید رجای ـــدر ش بن

اســـتان هرمـــزگان، »حمیدرضـــا آبایی« مدیـــرکل فنـــاوری اطالعـــات و ارتباطـــات )فاوا( 

ســـازمان بنـــادر و دریانـــوردی و جمعـــی از معاونـــان و کارشناســـان بنـــدر شـــهیدرجایی 

ـــزار شـــد.  ـــه آن برگ ـــادر تابع و بن

مدیـــرکل بنـــادر و دریانـــوردی در ایـــن نشســـت طـــی اظهاراتـــی اســـتفاده حداکـــری 

از ظرفیت هـــای قانونـــی منطقـــه ویـــژه در بنـــدر شـــهیدرجایی را خواســـتار شـــد و 

گفـــت: »جـــذب رسمایه هـــای بخـــش خصوصـــی، توســـعه و رونـــق اقتصـــادی و ایجـــاد 

ـــه  ـــژه ب ـــون منطقـــه وی ـــا اســـتفاده از قان ـــد ب ـــه اهدافـــی اســـت کـــه بای اشـــتغال، ازجمل

آن دســـت یافت.« 

رضورت ارتقا زیرساخت های IT در بندر شهید رجایی

»ابراهیـــم ایدنـــی« بـــر لـــزوم بهره گیـــری از امکانـــات و ابزارهـــای دانـــش فنـــاوری 

ـــت  ـــف صنع ـــای مختل ـــات بخش ه ـــر عملی ـــارت ب ـــهیل نظ ـــور تس ـــات، به منظ اطالع

حمل ونقـــل دریایـــی، خاطرنشـــان کـــرد: »بـــر اســـاس رایزنی هـــای اخیـــر صـــورت 

ـــا  ـــور ب ـــی کش ـــت خارج ـــعه ترانزی ـــت توس ـــرار اس ـــده، ق ـــات به عمل آم ـــه و توافق گرفت

محوریـــت بنـــدر شـــهید رجایـــی در منطقـــه خلیج فـــارس دنبـــال شـــود کـــه بـــر همیـــن 

ـــتیم.«  ـــدر هس ـــن بن ـــاخت های IT در ای ـــا زیرس ـــد ارتق ـــاس، نیازمن اس

ایجاد پیوندهای ارتباطی بین سامانه های مختلف عملیاتی

ـــاوا( ســـازمان  ـــاوری اطالعـــات و ارتباطـــات )ف ـــرکل دفـــرت فن »حمیدرضـــا آبایـــی« مدی

بنـــادر و دریانـــوردی نیـــز در بخـــش دیگـــری از ایـــن نشســـت گفـــت: »ایجـــاد پیوندهای 

ارتباطـــی بیـــن ســـامانه های مختلـــف در حـــوزه فنـــاوری اطالعـــات و ارتباطـــات از 

ـــت.« ـــی اس ـــهید رجای ـــدر ش ـــازمان در بن ـــن س ـــر ای ـــداف مدنظ اه

ـــا  ـــی و ارتق ـــهید رجای ـــدر ش ـــژه بن ـــادر به وی ـــدگاری کاال در بن ـــش مان ـــزود: »کاه او اف

ـــوردی  ـــادر و دریان ـــاوا ســـازمان بن ـــا پشـــتیبانی اداره ف ـــات تخلیه وبارگیـــری ب نرم عملی

از بهره بـــرداران امـــور بنـــدری در دســـتور کار قـــرار دارد.«

ـــی  ـــات جابه جای ـــر عملی ـــه نظـــارت ب ـــی گفـــت: »هم اکنـــون ســـامانه CCS درزمین آبای

ـــات کاالهـــای  ـــر عملی ـــٔه نظـــارت ب ـــرنی و ســـامانهGCOMS  درزمین کاالهـــای کانتی

غیـــر کانتیـــرنی باهـــدف ترسیـــع در عملیـــات بنـــدر شـــهید رجایـــی به صـــورت 

ـــود کار  ـــرای بهب ـــا ب ـــن نرم افزاره ـــانی ای ـــه روز رس ـــه ب ـــد ک ـــت دارن ـــبانه روزی فعالی ش

به صـــورت مســـتمر در حـــال انجـــام اســـت.«

راه اندازی نرم افزارهای اطالعات جامع دریایی و مناد

ـــرد  ـــر عملک ـــر ب ـــارت دقیق ت ـــادر نظ ـــازمان بن ـــدف س ـــزود: »ه ـــئول اف ـــام مس ـــن مق ای

ــتم  ــزار سیسـ ــی نرم افـ ــتا به تازگـ ــن راسـ ــت و در همیـ ــی اسـ ــامانه های عملیاتـ سـ

ــهید رجایـــی  ــدر شـ ــای دریایـــی بنـ ــه واحدهـ ــز بـ ــع دریایـــی نیـ ــات جامـ اطالعـ

افزوده شـــده اســـت.«

مدیـــرکل دفـــرت فنـــاوری اطالعـــات و ارتباطـــات )فـــاوا( ســـازمان بنـــادر و دریانـــوردی بـــا 

ـــی  ـــت اداری و مال ـــی در معاون ـــز به تازگ ـــاد« نی ـــی »من ـــامانه مال ـــه س ـــه این ک ـــاره ب اش

ایـــن بنـــدر فعال شـــده اســـت، ادامـــه داد: »راه انـــدازی سیســـتم ثبـــت اطالعـــات 

کاالی ریلـــی ورودی و خروجـــی بـــه بنـــدر شـــهیدرجایی و تهیـــه اطالعـــات نرم افـــزاری 

بـــرای کاالهـــای صادراتـــی در ســـامانه های الکرتونیکـــی GCOMS و CCS از 

برنامه هـــای دیگـــر ایـــن اداره کل در ســـازمان بنـــادر کشـــور اســـت.«

ترسیم نقشه راه برای نرم افزارهای بندری و دریایی 

ـــری  ـــود و پیگی ـــیم ش ـــه راه ترس ـــزار نقش ـــر نرم اف ـــرای ه ـــد ب ـــرد: »بای ـــان ک او خاطرنش

ـــون  ـــی هم اکن ـــتم های عملیات ـــه سیس ـــاری ب ـــتم های آم ـــرت سیس ـــه به ـــاط هرچ ارتب

ـــت.« ـــام اس ـــال انج در ح

آبایـــی اظهـــار داشـــت: »پیگیـــری درخواســـت ها، رســـیدگی بـــه نامه هـــای 

ـــاوری  ـــور فن ـــه ام ـــت ب ـــخ گویی در ارسع وق ـــهیدرجایی و پاس ـــدر ش ـــده از بن ارسال ش

ـــی  ـــات آت ـــر اقدام ـــور از دیگ ـــاری کش ـــدر تج ـــن بن ـــات، بزرگ تری ـــات و ارتباط اطالع

اســـت.«

ـــات  ـــوص موضوع ـــن در خص ـــت، حارضی ـــن نشس ـــان ای ـــت، در پای ـــر اس ـــه ذک الزم ب

ــا و پیشـــنهاد های خـــود پرداختنـــد. محـــوری مطرح شـــده بـــه بیـــان دیدگاه هـ

مدیرکل فاوا سازمان بنادر مطرح کرد؛

بهره گیری از دانش IT برای کاهش ماندگاری کاال و ارتقا  نرم عملیاتی در 
بندر شهید رجایی
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مانـا: مقامات بندر شـارجه امـارات از امضـای توافق نامه ی 

همـکاری بـا بنـدر کانـاورال آمریـکا خبـر دادنـد. طبـق ایـن 

توافق نامـه بنـدر شـارجه دبـی کـه توسـط اپراتـور بنـدری 

گالفتینر اداره می شـود متعهد بـه همکاری با بنـدر کاناورال 

فلوریدا خواهد شـد. مفاد این توافق نامه بر تبادل اطاعات 

و دانـش، گسـترش منابـع مالـی، تجـارت بین الملـل و 

لجسـتیک داللـت دارد.

بر همین اسـاس، شـرکت های خصوصی دیگر نیز امکان 

همکاری در عرصه تجارت و سـرمایه گذاری با شرکت های 

خصوصی مسـتقر در هرکدام از این دو بندر را دارند.

تین نیـوز: دبیـرکل اتحادیـه مالکان کشـتی ایـران بابیـان 

این کـه بـا حضـور رییـس جدیـد، اهـداف اتحادیه بیشـتر 

جنبـه بین المللـی پیـدا خواهـد کـرد، گفـت: »بـا توجـه بـه 

این کـه حـدود دو هـزار و 500 کشـتی ایرانـی در بحـث 

حمل ونقـل دریایـی خلیج فـارس مشـغول بـه کار هسـتند، 

الزم اسـت ایـران تابعیت هایـی از تفاهم نامـه ریـاض هـم 

داشـته باشـد. «

حسـن تیمورتاش  اظهار کـرد: »آقای سـعیدی مدیرعامل 

کشـتیرانی جمهـوری اسـامی ایـران و رییس جدیـد این 

اتحادیـه، اهداف بلنـدی بـرای اتحادیه در نظـر دارد.«

روابط عمومی بندر شـهید رجایی: معاون فنـی و نگهداری 

اداره کل بنـادر و دریانـوردی اسـتان هرمزگان از انجـام 

تعمیـرات اساسـی رادارهـای VTS در ١٥ سـایت مخابراتی 

بنـادر و جزایـر هرمزگان بـه همت متخصصـان داخلی خبر 

داد.

محمدرضـا پوررجبـی ضمـن اعـام این خبـر افـزود: »این 

تعمیـرات برای اولیـن بار پـس از انجام مطالعـات به همت 

١٠ نفـر از کارشناسـان داخلی بندر شـهیدرجایی و باهدف 

بهره بـرداری بهینـه از دسـتگاه های راداری و بـر اسـاس 

دسـتورالعمل های مـدون صـورت گرفـت.«

ایـن طـرح بااعتبـار 11/5 میلیـارد ریـال در مدت شـش ماه 

اجرایی شـد.

مانا: مدیرکل اداره حفاظت محیط زیست استان خوزستان 

گفت: »بر اسـاس برنامه ریزی های صورت گرفته توسـط 

سـازمان حفاظـت محیط زیسـت در دفتر طـرح حفاظت از 

تاالب های ایـران، جلب کمک های بین المللی در راسـتای 

حفاظـت از تاالب هـای کشـور در دسـتور کار قرارگرفتـه 

اسـت.«

به این منظور، هیات متشـکل از سفرای پنج کشور خارجی 

به همراه نماینده مقیم سـازمان ملل متحد در ایران باهدف 

بازدید از وضعیت تاالب های استان به ویژه تاالب شادگان 

وارد استان خوزستان می شوند.

 ایـن سـفرا از کشـورهای اتریـش، بلژیک، سـوئد، نـروژ و 

اسـترالیا هسـتند کـه از تاالب های اسـتان بازدیـد خواهند 

داشـت.

رضورت احداث راه دسرتسی
 بندر نوشهر

ـــدر  ـــعه بن ـــراروی توس ـــای ف ـــی چالش ه ـــه بررس ـــهر در جلس ـــدار شهرستان نوش فرمان

ـــه کمربنـــدی، به منظـــور  ـــدر ب ـــر رضورت احـــداث راه دسرتســـی بن باســـابقه نوشـــهر ب

کاهـــش مشـــکالت ترافیکـــی ناشـــی از تـــردد کامیون هـــا در داخـــل شـــهر تاکیـــد 

کـــرد.

محمدعلـــی قمیاویلـــی در ایـــن جلســـه کـــه بـــا حضـــور مناینـــده مـــردم نوشـــهر، 

چالـــوس و کالردشـــت در مجلـــس شـــورای اســـالمی، مدیـــرکل بنادرودریانـــوردی 

ـــد  ـــزار ش ـــهر برگ ـــهر نوش ـــهردار ش ـــالمی و ش ـــورای اس ـــای ش ـــتان مازندران، اعض اس

ـــر  ـــدر منج ـــری در بن ـــه و بارگی ـــات تخلی ـــد عملی ـــزود: »رش ـــب اف ـــن مطل ـــالم ای ـــا اع ب

ـــرای  ـــی ب ـــکالت ترافیک ـــاد مش ـــهر و ایج ـــطح ش ـــا در س ـــردد کامیون ه ـــش ت ـــه افزای ب

ـــن مشـــکالت، راه دسرتســـی  ـــی از ای ـــرای رهای ـــد ب ـــن بای شـــهروندان می شـــود بنابرای

ـــود.« ـــاخته ش ـــدی س ـــه کمربن ـــدر ب بن

بـــر اســـاس ایـــن گـــزارش، منوچهـــر تاتینـــا مدیـــرکل بنادرودریانـــوردی 

اســـتان مازندران نیـــز در ابتـــدای ایـــن نشســـت بـــه ارایـــه گزارشـــی درخصـــوص 

وضعیـــت ساخت وســـاز و اقدامـــات انجام شـــده در راســـتای ایجـــاد تعامـــالت بیشـــرت 

بیـــن بنـــدر و شـــهر پرداخـــت.

ـــدام  ـــت اق ـــازهای در دس ـــوع ساخت وس ـــاز و ن ـــت ساخت وس ـــه رسع ـــان این ک او بابی

موجـــب رونـــق بنـــدر خواهـــد شـــد گفـــت: »بـــا تکمیـــل شـــدن ســـاختامن اداری جدیـــد 

ـــدر و  ـــره بن ـــدر، چه ـــود در بن ـــی موج ـــاختامن های قدیم ـــب س ـــرتل و تخری ـــرج کن و ب

شـــهر دگرگـــون خواهـــد شـــد.«

تاتینـــا خاطرنشـــان کـــرد: »خوشـــبختانه عملکـــرد بنـــدر نوشـــهر در دو ســـال اخیـــر در 

بخـــش تخلیـــه و بارگیـــری کاال از رشـــد خوبـــی برخـــوردار بـــوده اســـت و امیدواریـــم بـــا 

ـــد. « ـــته باش ـــه داش ـــد ادام ـــه رش ـــد رو ب ـــن رون ـــرا ای ـــت اج ـــای در دس ـــل طرح ه تکمی

ــوس و  ــهر، چالـ ــردم نوشـ ــده مـ ــکی مناینـ ــدی الشـ ــم احمـ ــرت قاسـ ــه دکـ در ادامـ

کالردشـــت در مجلـــس شـــورای اســـالمی طـــی ســـخنانی ضمـــن قدردانـــی از زحـــامت 

مســـئوالن و کارکنـــان اداره کل بنادرودریانـــوردی اســـتان مازندران، بـــر رضورت 

ـــدر نوشـــهر و کاهـــش  ـــه ی بن ـــرای توســـعه ی همه جانب اتخـــاذ راه کارهـــای مناســـب ب

مشـــکالت مـــردم درزمینـــه تـــردد کامیون هـــا در ســـطح شـــهر تاکیـــد کـــرد.

ـــا ورود نخســـتین کشـــتی تجـــاری حامـــل  ـــه ب ـــا بیـــش از ٧٠ســـال تجرب بندرنوشـــهر ب

ـــهر  ـــدر نوش ـــد. بن ـــدازی ش ـــرج راه ان ـــن ک ـــه ذوب آه ـــین آالت کارخان ـــات و ماش قطع

ـــزات  ـــی و تجهی ـــاری و خدمات ـــکله های تج ـــودن اس ـــار و دارا ب ـــاحت ٤٥ هکت ـــا مس ب

ـــا عمـــق ٥/٥ مـــرت، ســـاالنه به طـــور متوســـط پذیـــرای  مناســـب خشـــکی و دریایـــی و ب

٥٠٠ فرونـــد کشـــتی از کشـــورهای حـــوزه دریـــای خـــزر اســـت. بـــا توجـــه بـــه بازســـازی 

و توســـعه اســـکله های ایـــن بنـــدر در آینـــده نزدیـــک بـــه عمـــق ٦/٥مـــرت دســـت 

ـــر را فراهـــم  ـــا ظرفیـــت باالت ـــن امـــر امـــکان ورود کشـــتی هایی ب خواهـــد یافـــت کـــه ای

ـــری در  ـــش انکارناپذی ـــواره نق ـــی هم ـــارت جهان ـــه تج ـــدر در عرص ـــن بن ـــد. ای می کن

ـــور  ـــالیانه به ط ـــارض س ـــال ح ـــت و در ح ـــرده اس ـــا ک ـــور ایف ـــل کش ـــاد حمل ونق اقتص

ـــهر  ـــد. بندرنوش ـــردد می کنن ـــدر ت ـــن بن ـــتی در ای ـــد کش ـــدود ٥٠٠ فرون ـــط ح متوس

ــرت( از  ــت )٢٠٠ کیلومـ ــه پایتخـ ــور بـ ــاری کشـ ــدر تجـ ــن بنـ ــوان نزدیک تریـ به عنـ

ـــز  ـــه مراک ـــن ب ـــوه و جـــاده رشـــت - قزوی ـــدوان، هـــراز، فیروزک ـــار مســـیر کن ـــق چه طری

ـــی دارد. ـــور دسرتس ـــی کش ـــاری، صنعت ـــم تج مه
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برنامه ریزی برای تبدیل بندر بوسان 
به دومین بندر ترانسشیپ جهان

بهره برداری از هفت طرح 
گردشگری آبی تا پایان سال

اســـتاندار خوزســـتان از بهره بـــرداری هفـــت طـــرح 

گردشـــگری آبـــی تـــا پایـــان ســـال جـــاری در خوزســـتان خـــرب 

داد.

ــرح در  ــت طـ ــن هفـ ــت: »ایـ ــی گفـ ــن مقتدایـ عبدالحسـ

امتـــداد رودخانه هـــای کارون و بهمن شـــیر بـــا حجـــم 

رسمایه گـــذاری یـــک هـــزار و 300میلیـــارد تومـــان در 

خدمـــت صنعـــت گردشـــگری اســـتان قـــرار می گیـــرد.«

اســـتاندار خوزســـتان بـــه اهمیـــت بخـــش گردشـــگری بـــه عنـــوان یـــک صنعـــت مهـــم 

ـــش  ـــن بخ ـــد ای ـــر و امی ـــت تدبی ـــدن دول ـــا روی کارآم ـــزود: »ب ـــرد و اف ـــاره ک ـــدزا اش درآم

ـــت.«  ـــه اس ـــرار گرفت ـــت ق ـــتان در اولوی ـــتان خوزس ـــز در اس نی

مقتدایـــی افـــزود: »هفـــت طـــرح گردشـــگری آبـــی کـــه از ســـال 1393 آغـــاز شـــده اند 

ـــد در  ـــن می توان ـــه ای ـــید ک ـــد رس ـــل خواهن ـــرداری کام ـــه بهره ب ـــال ب ـــان امس ـــا پای ت

ـــق اقتصـــادی منطقـــه بســـیار تاثیرگـــذار باشـــد.« رون

او بـــا اشـــاره بـــه این کـــه هنـــوز از ظرفیت هـــای مهـــم گردشـــگری در اســـتان 

خوزســـتان اســـتفاده نشـــده اســـت خواســـتار مشـــارکت بیشـــرت بخـــش خصوصـــی در 

رونـــق صنعـــت گردشـــگری در اســـتان شـــد.

دانشکده دریانوردی در خوزستان راه اندازی می شود
هم چنیـــن رییـــس دانشـــگاه علمی کاربـــردی خوزســـتان از راه انـــدازی دانشـــکده 

مقامــات بنــدری بوســان کــره جنوبــی از تصمیــم ایــن بنــدر به منظــور تبدیل شــدن 

بــه دومیــن بنــدر ترانسشــیپ دنیــا ســخن می گوینــد.

ایــن بنــدر در یــک برنامــه بلندمدت منســجم در نظــر دارد تــا ســال 2020 بــه دومین 

بنــدر بــزرگ ترانسشــیپ دنیــا تبدیل شــود.

در ســال های اخیــر میــزان کاالهــای ترانشــیپ در بنــدر بوســان به طــور متوســط 10 

درصــد رشــد داشــته اســت و ایــن در حالــی اســت کــه جابه جایــی کاالهــای داخلــی 

در ایــن بنــدر تنهــا 4/2 درصــد افزایــش داشــت.

ــای  ــزان کااله ــدر می ــن بن ــخ ای ــار در تاری ــن ب ــرای اولی ــالدی ب ــال 2014 می در س

ترانسشــیپ 50/3 درصــد کل جابه جایی هــا را بــه خــود اختصــاص داد، ایــن میــزان 

ــود. ــا 31/7 درصــد ب ــال 2000 تنه در س

برنامــه الیروبــی این بنــدر که تــا ســال 2017 تکمیــل خواهد شــد عمــق این بنــدر را 

به منظــور پذیــرش کانتیرنبرهــای غول پیکــر بــه 17 مــرت می رســاند.

تجهیــزات جدیــدی نظیــر جرثقیــل بــه ایــن بنــدر منتقــل خواهد شــد و نوع ســوخت 

ایــن بنــدر بــرای تراکتورهــا و ماشــین آالت از بنزیــن بــه بــرق تبدیــل خواهد شــد.

انتظــار مــی رود بــا اجرایی شــدن این طرح میــزان دی اکســید کربــن تولیــدی در این 

بنــدر، 42 درصــد کاهــش یابد.

در راســتای همیــن برنامــه، چهــار ترمینــال ایــن بنــدر در شــامل تحــت پوشــش یــک 

رشکــت قــرار خواهنــد گرفــت.

دریانـــوردی در اســـتان بـــا همـــکاری اداره کل بنـــادر و دریانـــوردی اســـتان خوزســـتان 

ـــرب داد. ـــش خ ـــن بخ ـــر در ای ـــانی ماه ـــروی انس ـــت نی ـــدف تربی ـــتای ه در راس

ـــه امضـــای توافق نامـــه دانشـــگاه جامـــع  ـــا اشـــاره ب دکـــرت علی حســـین حســـین زاده ب

ـــرای  ـــتان ب ـــتان خوزس ـــوردی اس ـــادر و دریان ـــتان و اداره کل بن ـــردی اس ـــی کارب علم

راه انـــدازی دانشـــکده دریانـــوردی بیـــان کـــرد: »مقدمـــات راه انـــدازی ایـــن دانشـــکده 

ـــوردی خوزســـتان در ســـال جـــاری  ـــم دانشـــکده دریان فراهـــم شـــده اســـت و امیدواری

ـــرد.« دانشـــجو بپذی

او گفـــت: »بـــا توجـــه بـــه ظرفیـــت و پتانســـیل خـــوب خوزســـتان بـــه عنـــوان یـــک اســـتان 

بنـــدری بـــا داشـــنت چنـــد بنـــدر مهـــم واســـرتاتژیک از جملـــه بنـــدر امـــام خمینـــی)ره( 

و بنـــادر آبـــادان وخرمشـــهر بیـــان داشـــت: »خوزســـتان می توانـــد بـــا همـــکاری خـــوب 

ـــتعدادهای  ـــف اس ـــه کش ـــبت ب ـــتان نس ـــتان خوزس ـــوردی اس ـــادر و دریان اداره کل بن

خـــوب و آمـــوزش دانشـــجویان متخصـــص در امـــر دریانـــوردی اقـــدام کنـــد.«

رییـــس دانشـــگاه علمـــی کاربـــردی خوزســـتان در ادامـــه افـــزود: »بـــا راه انـــدازی 

دانشـــکده دریانـــوردی در اســـتان خوزســـتان بـــه یکـــی از بهرتیـــن ظرفیت هـــای 

ـــادر و  ـــی و فنـــی در خصـــوص آمـــوزش نیروهـــای کارشـــناس در امـــور بن علمـــی مهارت

دریانـــوردی خواهیـــم رســـید.«

دکـــرت حســـین زاده افـــزود: »راه انـــدازی ایـــن مرکـــز علمـــی عـــالوه بـــر جـــذب جوانـــان 

بومـــی منطقـــه و تربیـــت نیروهـــای متخصـــص و کارشـــناس مـــورد نیـــاز دســـتگاه های 

اجرایـــی و اداری مرتبـــط بـــا دریـــا، تاثیـــر به ســـزایی در توســـعه همه جانبـــه و 

ـــت.« ـــته اس ـــتان داش ـــد در اس ـــتغال مول ـــاد اش ـــن ایج هم چنی

ـــج  ـــش از پن ـــا بی ـــهر ب ـــی خرمش ـــون دریای ـــوم  و  فن ـــگاه عل ـــتان دانش ـــتان خوزس در اس

هـــزار دانشـــجو در دوره هـــای کارشناســـی و کارشناســـی ارشـــد نقش مهمـــی در تامین 

ـــی دارد. ـــص دریای ـــروی متخص نی

ـــاحلی  ـــط س ـــرت خ ـــال و 500کیلوم ـــدر فع ـــت بن ـــنت هش ـــا داش ـــتان ب ـــتان خوزس اس

ـــت. ـــی اس ـــع دریای ـــش صنای ـــعه بخ ـــتعد در توس ـــتان های مس ـــی از اس یک
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روابط عمومی بندر چابهار: مدیرکل بنادر و دریانوردی استان 

سیستان و بلوچستان از صادرات 83 هزار و 729 تن کاال از بندر 

چابهار خبر داد. رضوانی بیان کرد: »خوشبختانه صادرات کاال 

از بندر چابهار در پنج ماهه نخست امسال نسبت به مدت مشابه 

سال گذشته از رشد 25 درصدی برخوردار بوده است.« مدیرکل 

بنادر و دریانوردی استان سیستان و بلوچستان در ادامه افزود: 

»با انجام الیروبی اسکله پنج شهید بهشتی استقبال بازرگانان 

و تجار منطقه در بندر چابهار فراهم شده است.«

ایسنا: رویترز به نقل از وزیر حمل و نقل، کشتیرانی و 

بزرگراه های هند نوشت: »اگر تهران شرایط بهتر از جمله 

گاز ارزان تر را عرضه کند، هند آماده است بیش از 15/2 

میلیارد دالر برای اجرای پروژه های ایران از جمله ساخت بندر 

چابهار سرمایه گذاری کند.« نیتین گادکاری در یک کنفرانس 

مطبوعاتی اظهار کرد: »ما آماده انجام سرمایه گذاری عظیمی 

در ایران هستیم و این امر مرتبط با قیمت گاز پیشنهادی 

از سوی ایران خواهد بود. قیمت گاز موضوع بسیار مهمی 

محسوب می شود.« واحد مرکزی خبر: به منظور آگاهی از 

قابلیتهای بنادر کنارک و چابهار در زمینه تولید تن ماهیان، دبیر 

کمیسیون تن ماهیان اقیانوس هند به این بنادر سفر کرد. دبیر 

کمیسیون تن ماهیان اقیانوس هند، ایران را جز چهار کشور 

مهم در زمینه صید تن ماهیان در اقیانوس هند دانست و گفت: 

»هم اکنون آموزشهای خوبی در این زمینه در ایران در حال 

اجراست و ایران تاکنون توانسته است توانمندی های خوبی 

در این زمینه به دست آورد.«

روابط عمومی بندر انزلی:دومین روز از سیزدهمین دوره 

رقابت های کارکنان و دهمین دوره مسابقات فرزندان کارکنان 

و بازنشستگان اداره بنادر کشور در قالب یک دوره مسابقه 

قایقرانی در تاالب انزلی برگزار شد. مدیرکل اداره بنادر و 

دریانوردی گیان در این خصوص گفت: »این دوره از مسابقات 

در مدت دو روز و بین کارکنان، فرزندان کارکنان و بازنشستگان  

از 10 اداره بندر از کل کشور برگزار شد.« سیدعلی نعیمی هدف 

از برگزاری این مسابقات را تقویت روحیه نشاط در بین کارکنان 

و فرزندان آنان دانست و افزود: »تیم اداره بندر انزلی در هر 

دورشته شنا و قایقرانی توانست به مقام اول دست یابد .«

روابط عمومی بندر بوشهر: سرپرست اداره کل مدیریت بحران 

استان بوشهر گفت: »براثر سیل، طوفان و تگرگ که نیمه 

دوم شهریورماه امسال در استان بوشهر به وقوع پیوست، 93 

میلیارد و 4۶8 میلیون و 400 هزار تومان به تاسیسات زیربنایی، 

کشاورزی و ساختمانی در استان خسارت زد.« قاسم قائدی 

اظهار داشت: »در نیمه  دوم شهریورماه در شهرهای مختلف 

استان بوشهر شاهد تغییرات وضعیت جوی بودیم که به دنبال 

این وضعیت، سیل، تگرگ و طوفان در شهرستان های مختلف 

گزارش شد. بر اثر این سیل و توفان خساراتی به تأسیسات 

زیربنایی و ساختمانی، ساختمان های مسکونی و تجاری و 

محصوالت کشاورزی وارد شد که بیشترین خسارت در بخش 

کشاورزی و تأسیسات زیربنایی بود.«

بـــه گـــزارش بندرودریـــا بـــه نقـــل از مانـــا؛ موسســـه لویـــدز رجیســـرت، رشکـــت تحقیقاتی 

کینتیـــک انگلیـــس و دانشـــگاه ســـاوت هامپتـــون گزارشـــی در خصـــوص حمل ونقـــل 

ـــه در آن  ـــه داد ک ـــا ارای ـــت اقیانوس ه ـــی و محیط زیس ـــروی دریای ـــی، نی ـــارت جهان تج

ـــد.  ـــی را بررســـی می کن ـــرات آب و هوای ـــع و تغیی آلودگـــی اســـتفاده بیش ازحـــد مناب

ـــا  ـــاحلی در دنی ـــازه های فراس ـــامر س ـــال 2030، ش ـــا س ـــزارش، ت ـــن گ ـــاس ای ـــر اس ب

دو برابـــر می شـــود. ایـــن میـــزان شـــامل 100 برابـــر شـــدن توربین هـــای بـــادی 

ـــد. ـــد ش خواه

هم چنیـــن، در 15ســـال آینـــده 50 درصـــد نفـــت مورداســـتفاده در دنیـــا در 

ســـازه های فراســـاحلی نفـــت اســـتخراج می شـــود و 50 درصـــد جمعیـــت دنیـــا در 

ــد. ــی می کننـ ــاحلی زندگـ ــق سـ مناطـ

ـــاه عمومـــی جمعیـــت  ـــه آن در جهـــت رف ـــع وابســـته ب از همیـــن رو اقیانوس هـــا و صنای

ـــد. ـــا می کنن ـــزایی ایف ـــش به س ـــده، نق ـــا در آین دنی

بـــر اســـاس گـــزارش منترششـــده، تـــا ســـال 2030 میـــالدی شـــاهد افزایـــش 30 

ــید  ــدی دی اکسـ ــا و افزایـــش 25 درصـ ــدن آب اقیانوس هـ ــیدی شـ ــدی اسـ درصـ

کربـــن در ایـــن مناطـــق خواهیـــم بـــود.

از ســـوی دیگـــر، 1۶درصـــد کل پروتئیـــن جمعیـــت جهـــان تـــا ســـال 2030میـــالدی 

ـــود. ـــن می ش ـــی تامی ـــق صیدماه از طری

ـــواد  ـــاخت دارو، م ـــا در س ـــتفاده از اقیانوس ه ـــش اس ـــن برافزای ـــزارش هم چنی ـــن گ ای

ـــده، ســـه  ـــا نیازهـــای آین ـــاق ب ـــه به منظـــور انطب ـــد کـــرد و در ادام ـــرژی تاکی ـــد ان و تولی

تغییـــر در حـــوزه دریایـــی را متصـــور شـــده اســـت:

1- مـــواد پیرشفتـــه: در آینـــده شـــاهد رونـــد رو بـــه رشـــد اســـتفاده از مـــواد بـــا مقاومـــت 

بـــاال بـــرای ســـازه های دریایـــی هســـتیم. ایـــن مـــواد هم چنیـــن بـــه حس گرهـــای 

ـــر  داخلـــی مجهـــز اســـت کـــه باقابلیـــت حامیـــت از اســـتحکام مـــواد، در جهـــت تعمی

خـــودکار برمی آیـــد.

2- داده پـــردازی پیرشفتـــه: دریافـــت داده هـــای پیچیـــده از فعالیت هایـــی نظیـــر 

اســـتخراج منابـــع، پروژه هـــای اکتشـــافی، تاثیـــر آن بـــر محیط زیســـت انســـان را 

ـــد. ـــا می کن ـــا اقیانوس ه ـــاکار ب ـــاط ب ـــود در ارتب ـــای خ ـــی فعالیت ه ـــه ارزیاب ـــادر ب ق

3- تولیـــد انـــرژی از منابـــع غیرفســـیلی: تولیـــد انـــرژی توســـط ســـازه های فراســـاحلی 

ــی  ــد و آلودگـ ــارج می کنـ ــیلی خـ ــوخت ها ی فسـ ــه سـ ــتگی بـ ــان را از وابسـ انسـ

محیط زیســـت بـــه کم تریـــن میـــزان خواهـــد رســـید.

ــا  ــن تکنولوژی هـ ــان از ایـ ــتفاده هم زمـ ــد: »اسـ ــن می گویـ ــزارش هم چنیـ ــن گـ ایـ

ـــرداری بیش ازحـــد  ـــی را کاهـــش داده و از بهره ب ـــرات آب و هوای ـــر تغیی ـــر ب عوامـــل موث

ـــه حفـــظ  ـــن امـــر خـــود ب ـــد. ای مجـــاز از محیط زیســـت اقیانوس هـــا جلوگیـــری می کن

ـــد.« ـــراد ســـاکن در مناطـــق ســـاحلی کمـــک شـــایانی می کن ســـالمت اف

آینده تکنولوژی دریایی
 تا سال 2030

سال سی ام  شامره 223   مهـــر 1394    33

Arc
hive

 of
 S

ID

www.SID.ir

www.SID.ir


: برنامه هـــای آتـــی معاونـــت تحـــت مدیریـــت 

جنابعالـــی بـــرای مدیریـــت نیـــروی انســـانی ســـازمان 

بنـــادر و دریانـــوردی درزمینـــه جامنایـــی صحیـــح 

نیروهـــای ســـازمانی، جـــذب نیروهـــای نخبـــه و 

دانشـــگاهی و حامیـــت از دانشـــگاه های مرتبـــط بـــا 

دریـــا چیســـت؟

جهاندیـــده: مـــا بـــرای جـــذب، تربیـــت و ارتقـــای نیـــروی انســـانی 

ـــن نظـــر کـــه یـــک ســـازمان بین املللـــی هســـتیم،  تکالیفـــی  از ای

داریـــم. بایـــد راه را طـــوری همـــوار کنیـــم کـــه بتوانیـــم جوابگـــوی 

کنوانســـیون های بین املللـــی باشـــیم. از ســـوی  دیگـــر، 

ســـازمان بنـــادر و دریانـــوردی متولـــی بخـــش حمل ونقـــل 

دریایـــی کشـــور اســـت، پـــس مـــا بایـــد بـــرای تربیـــت نیـــروی 

انســـانی کارآمـــد به گونـــه ای عمـــل کنیـــم کـــه بتوانیـــم 

ــم  ــا تحریـ ــژه در دوران پسـ ــای داخلـــی به ویـ ــوی نیازهـ جوابگـ

باشـــیم. مـــا کشـــوری دریایـــی هســـتیم. در شـــامل و جنـــوب 

کشـــور مـــا آب هایـــی بـــا موقعیـــت مهـــم و اســـرتاتژیک قرارگرفتـــه 

اســـت، پـــس در هـــر جایگاهـــی کـــه از نظـــر نیـــروی انســـانی 

ـــد،  ـــدر باش ـــا هرچق ـــع شـــویم. منـــره م ـــد قان ـــم، نبای قـــرار داری

ــال  ــم. در حـ ــدا کنیـ ــت پیـ ــر از آن دسـ ــه باالتـ ــد بـ ــم بایـ بازهـ

حـــارض 90 درصـــد نیـــروی انســـانی دریانـــورد در آب هـــای 

ــمت ها  ــی از سـ ــی در بعضـ ــتند. حتـ ــی هسـ ــدود، ایرانـ نامحـ

ــتی های  ــر روی کشـ ــی بـ ــورد ایرانـ ــدور دریانـ ــه صـ ــبت بـ نسـ

عضو هیات عامل و معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان بنادر و دریانوردی:

دریا اشتغال آفرین و پول ساز است
راه برای ورود رسمایه گذاران به سواحل و بنادر باز است

ـــر آن تاکیـــد می کنـــد و می گویـــد ایـــن  ـــا ب ـــا ماهنامـــه بنـــدر و دری »بایـــد باورهایـــامن را تغییـــر دهیـــم.« ایـــن عبارتـــی اســـت کـــه علـــی جهاندیـــده در پایـــان گفتگـــو ب

پاســـخ همـــه پرســـش های مصاحبـــه شـــام اســـت. بـــه اعتقـــاد او بایـــد باورهـــا در نـــگاه بـــه دریـــا و توامنندی هـــای ســـواحل تغییـــر کنـــد و تنهـــا در ایـــن رشایـــط اســـت 

کـــه به رسعـــت شـــاهد آبـــاد شـــدن قدم به قـــدم ســـواحل و توســـعه بنـــادر خواهیـــم بـــود. ماهنامـــه بنـــدر و دریـــا بـــا معـــاون توســـعه مدیریـــت و منابـــع ســـازمان بنـــادر 

ـــرای جـــذب و آمـــوزش نیـــروی انســـانی، برنامـــه ششـــم توســـعه و محورهـــای  ـــت ب ـــه گفتگـــو نشســـته اســـت. در ایـــن گفتگـــو برنامه هـــای ایـــن معاون ـــوردی ب و دریان

مرتبط دیگر ترشیح شده است.
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صاحب پرچـــم و کشـــورهای اتحادیـــه اروپـــا اقـــدام شـــده 

ـــه  ـــت ک ـــتا اس ـــن راس ـــم در همی ـــا ه ـــت گذاری م ـــت و سیاس اس

ـــش  ـــی بیش ازپی ـــاوگان خارج ـــه ن ـــی ب ـــوردان ایران ـــدور دریان ص

توســـعه یابـــد.

: آیـــا ســـازمان بـــه تربیـــت و جـــذب نیـــروی 

انســـانی موردنیـــاز خـــودش اکتفـــا کـــرده اســـت یـــا بـــرای 

ارتقـــا وضعیـــت بخش هـــای دیگـــری کـــه در باالبـــردن 

ـــه  ـــم برنام ـــتند ه ـــل هس ـــور دخی ـــی کش ـــرد دریای عملک

یـــا نظارتـــی دارد؟

جهاندیـــده: ســـازمان از ایـــن نظـــر کـــه وظیفـــه راهـــربی 

ــت  ــه رشکـ ــم بـ ــد هـ ــده دارد، بایـ ــر عهـ ــور را بـ ــای کشـ دریاهـ

ـــای  ـــم نهاده ـــتیرانی ها و ه ـــه کش ـــم ب ـــران، ه ـــش ای ـــی  نفتک مل

مرتبـــط دیگـــر در بخـــش آمـــوزش احاطـــه داشـــته باشـــد. دغدغـــه 

ــن  ــه ایـ ــانی در همـ ــای انسـ ــور نیروی هـ ــارت و مانیتـ ــا نظـ مـ

بخش هاســـت. این کـــه نیروهـــای بـــه کار گرفته شـــده ایرانـــی 

ـــد  ـــای کارآم ـــن نیروه ـــد ای ـــد درص ـــی؟ و چن ـــا خارج ـــتند، ی هس

ـــش  ـــی پی ـــا جای ـــد ت ـــا بای ـــد؟ م ـــوزش دیده ان ـــور آم ـــل کش در داخ

برویـــم کـــه بتوانیـــم نیـــروی انســـانی صـــادر کنیـــم و بـــا توجـــه بـــه 

پتانســـیل های موجـــود، قطعـــا خواهیـــم توانســـت. 

ارگان های دریایی را با خود همراه کردیم

ـــه ایـــن اهـــداف برنامه هـــای  ـــرای رســـیدن ب ـــا ب : آی

ـــت؟ ـــده اس ـــم تعریف ش ـــی ه عمل

جهاندیـــده: برنامه هـــای مشـــخصی تدوین شـــده اســـت. از 

جـــذب نخبـــگان گرفتـــه تـــا ارتقـــا تـــوان نیروی هـــای موجـــود 

ــایر  و آموزش هـــای ضمـــن خدمـــت. بـــرای همـــراه کـــردن سـ

ارگان هـــای دریایـــی بـــا برنامه هـــای ســـازمان، در چهـــار 

ــورد  ــانی دریانـ ــع انسـ ــعه منابـ ــروه توسـ ــته کارگـ ــال گذشـ سـ

تشکیل شـــده اســـت کـــه از فعال تریـــن و موفق تریـــن پانل هـــا 

در هامیـــش ارگان های دریایـــی محســـوب می شـــود. در ایـــن 

پانـــل متامـــی تالش هایـــی کـــه در راســـتای اجـــرای الزامـــات 

کنوانســـیون STCW و هم چنیـــن نحـــوه آمـــوزش، پـــرورش، 

جـــذب و نگهـــداری و ارتقـــای ســـطح آموزشـــی دریانـــوردان در 

متامـــی مقاطـــع را شـــامل می شـــود انجـــام پذیرفتـــه اســـت. 

ـــاعه  ـــن و اش ـــای تبیی ـــی راه کاره ـــال بررس ـــن در ح ـــر ای ـــالوه ب ع

فرهنـــگ دریانـــوردی از ســـطوح آموزشـــی پاییـــن تـــا ســـطوح 

ـــی  ـــی، ایجـــاد جذابیت هـــای مال ـــی، رســـانه های مل آمـــوزش عال

و تاکیـــد بـــر شناســـایی ســـالمت روان دریانـــوردان به منظـــور  

ـــتمر  ـــورت مس ـــوردی به ص ـــت دریان ـــدگاری در صنع ـــذب و مان ج

هســـتیم.

ــانی  ــع انسـ ــعه منابـ ــی توسـ ــروه تخصصـ : کارگـ

دریانـــورد به جـــز حضـــور در هامیـــش ارگان هـــای دریایـــی 

ــای دیگـــری  ــه فعالیت هـ ــای اختصاصی چـ و کارگروه هـ

دارد؟ آیـــا تصمیم هـــا و برنامه هـــای ایـــن کارگـــروه 

ضامنـــت اجرایـــی هـــم دارنـــد؟

جهاندیـــده: کارگـــروه تخصصـــی توســـعه منابـــع انســـانی 

دریانـــورد بـــا رویکـــرد بررســـی، شـــناخت، تجزیه وتحلیـــل 

عوامـــل و موانـــع توســـعه دریانـــوردی کشـــور در راســـتای انتخـــاب 

ـــکالت  ـــودن مش ـــع من ـــوص مرتف ـــا در خص ـــب ترین روش ه مناس

و موانـــع موجـــود و تقویـــت عوامـــل تاثیرگـــذار و بـــا محوریـــت 

جـــذب، آمـــوزش و نگهـــداری دریانـــورد از ســـال 138۶ بـــا حضـــور 

ـــور  ـــوردی کش ـــت دریان ـــت اندرکاران صنع ـــران و دس صاحب نظ

ـــوردان  ـــور دریان ـــروه در اداره کل ام ـــن کارگ ـــت. ای ـــده اس فعال ش

ــد.  ــه می دهـ ــکیل جلسـ ــش تشـ ــن بخـ ــی ایـ ــوان متولـ به عنـ

ــات  ــزاری جلسـ ــر گرفـــنت برگـ ــا در نظـ ــه بـ تاکنـــون 33 جلسـ

کارگـــروه فرعـــی برگزارشـــده اســـت کـــه دســـت آوردهـــای خوبـــی 

داشـــته اســـت.

: چه دستاوردهایی؟

جهاندیـــده: یکـــی از ایـــن دســـتاوردها تهیـــه و ارســـال 

پیش نویـــس توافق نامـــه ســـازمان بنـــادر و دریانـــوردی بـــا 

ســـتاد کل نیروهـــای مســـلح بـــرای عملـــی کـــردن مـــاده ۶۶ قانون 

نظام وظیفـــه عمومـــی بـــرای دانشـــجویان فارغ التحصیـــل 

ــت.  ــوردی اسـ ــادر و دریانـ ــازمان بنـ ــتیرانی و سـ ــوط کشـ خطـ

یکـــی دیگـــر از ایـــن دســـتاوردها ارســـال و پیگیـــری پیش نویـــس 

تفاهم نامـــه همـــکاری، مـــا بیـــن وزارت راه وشهرســـازی و وزارت 

ــی  ــز آموزشـ ــت مراکـ ــن معافیـ ــود. هم چنیـ ــرورش بـ آموزش وپـ

دریانـــوردی در خصـــوص بهره منـــدی از ظرفیـــت مـــاده )12( 

ــر ایـــن  ــای دیگـ ــزوده از تالش هـ ــر ارزش افـ ــات بـ ــون مالیـ قانـ

کارگـــروه تخصصـــی اســـت.

ـــوردی  ـــه ماهیـــت فعالیت هـــای دریان ـــا توجـــه ب : ب

ـــرای  ـــر ب ـــای دیگ ـــا نهاده ـــی ب ـــروه ارتباط ـــن کارگ ـــا ای آی

ـــت؟ ـــام داده اس ـــازمان انج ـــداف س ـــربد اه پیش

ــرای  ــی بـ ــای خوبـ ــروه فعالیت هـ ــه ایـــن کارگـ ــده: بلـ جهاندیـ

ارتبـــاط بـــا مجلـــس و نهادهـــای اجرایـــی و تصمیـــم گیـــر داشـــته 

اســـت. به عنوان مثـــال مکاتبـــه بـــا دبیرخانـــه شـــورای عالـــی 

صنایـــع دریایـــی کشـــور در خصـــوص موضوعاتـــی کـــه در ارتبـــاط 

بـــا  دفـــرت امـــور دریانـــوردان اســـت. بـــا توجـــه بـــه قانـــون خدمـــات 

ـــرای ارگان هـــای دولتـــی،  کشـــوری در خصـــوص منـــع بورســـیه ب

الـــزام بورســـیه منـــودن بـــرای پذیـــرش و آمـــوزش دانشـــجویان 

رشـــته های دریانـــوردی، گرایش هـــای کارشـــناس دریانـــوردی 

ـــت  ـــور( درخواس ـــتی )موت ـــدس کش ـــناس مهن ـــری(  و کارش )ناوب

کردیـــم تـــا ایـــن موضـــوع موردبازنگـــری قرارگرفتـــه و حـــذف 

شـــود. هم چنیـــن درخواســـت کردیـــم مطابـــق بـــا قانـــون 

خدمـــات کشـــوری، هزینـــه تربیـــت دانشـــجویان دریانـــوردی 

مســـتقیام از طـــرف معاونـــت برنامه ریـــزی و نظـــارت راهـــربدی 

ریاســـت جمهـــوری به صـــورت یـــک ردیـــف اختصاصـــی در 

ـــور  ـــی کل کش ـــات آموزش ـــگاه ها و موسس ـــاالنه دانش ـــه س بودج

ــوردان و  ــرای تربیـــت دریانـ ــور بـ ــای مذکـ ــه مجـــری دوره هـ کـ

گذرانـــدن دوره هـــای عملـــی بـــر روی شـــناورها اســـت اضافـــه 

شـــود. موضـــوع دیگـــر رفـــع و اجـــرای ابهامـــات موجـــود در قانـــون 

ـــوردی، از  ـــا معافیـــت دانشـــجویان دریان نظام وظیفـــه در رابطـــه ب

ـــالغ  ـــفاف و اب ـــورت ش ـــلح به ص ـــای مس ـــتاد کل نیروه ـــرف س ط

ـــود. ـــط ب ـــی مرتب ـــای اجرای ـــه ارگان ه ب

ـــز  ـــا مراک ـــتقیمی ب ـــری مس ـــا پیگی ـــه ی ـــا مکاتب :آی

آمـــوزش عالـــی یـــا وزارت آموزش وپـــرورش هـــم 

انجام شـــده اســـت؟

ــتاد، وزارت  ــن سـ ــری ایـ ــاس پیگیـ ــر اسـ ــه. بـ ــده: بلـ جهاندیـ

علـــوم، تحقیقـــات و فنـــاوری، ملـــزم شـــد بـــرای رعایـــت مفـــاد 

کنوانســـیون بین املللـــی  STCW کـــامکان رسفصل هـــای 

ـــوردی را توســـط گـــروه  ـــادر و دریان آموزشـــی مصـــوب ســـازمان بن

علـــوم و فنـــون دریایی)کمیتـــه دریانـــوردی وزارت مذبـــور( بـــه 

دانشـــگاه های ذی ربـــط ابـــالغ کنـــد. هم چنیـــن کمیتـــه ای از 

مناینـــدگان ســـازمان بنـــادر و دریانـــوردی بـــرای سیاســـت گذاری 

و بازنگـــری رسفصل هـــای آموزشـــی دریانـــوردان از ســـوی 

ـــوم،  ـــزام وزارت عل ـــر ال ـــوع دیگ ـــد. موض ـــوت ش ـــوم دع وزارت عل

تحقیقـــات و فنـــاوری بـــرای کمـــک گرفـــنت از مدرســـان مجـــرب و 

متخصـــص دریایـــی کشـــور در راســـتای آمـــوزش نیـــروی انســـانی 

ـــد.  ـــور ش ـــاز کش ـــورد موردنی دریان

: بـرای ارتقـای این آموزش هـا آیا با مراکز آموزشـی 

بین املللی هم تعاملی انجام شـده اسـت؟

ــگاه های خارجـــی  ــا دانشـ ــاط بـ جهاندیـــده: در خصـــوص ارتبـ

دستاورد های سازمان:
1.توافق نامه سازمان 

بنادر و دریانوردی با 
ستاد کل نیروهای 
مسلح برای عملی 

کردن ماده ۶۶ قانون 
نظام وظیفه عمومی 

برای دانشجویان 
فارغ التحصیل خطوط 

کشتیرانی و سازمان 
بنادر و دریانوردی

2.تفاهم نامه 
همکاری بین وزارتین 

راه وشهرسازی و 
آموزش وپرورش
3.معافیت مراکز 

آموزشی دریانوردی در 
خصوص بهره مندی 
از ظرفیت ماده )12( 

قانون مالیات بر 
ارزش افزوده 

از جمله دستاوردهای 
کارگروه های تخصصی 

توسعه منابع انسانی 
است.
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ـــان  ـــرتک می ـــای مش ـــه همکاری ه ـــه تفاهم نام ـــال تهی ـــز در ح نی

ــرب  ــگاه های معتـ ــا دانشـ ــور بـ ــوردی کشـ ــگاه های دریانـ دانشـ

   World Maritime University )WMU(بین املللـــی از قبیـــل

ـــی  ـــه تحـــت نظـــارت ســـازمان بین امللل کشـــور ســـوئد هســـتیم ک

دریانـــوردی )IMO( فعالیـــت دارد. ضمـــن این کـــه دانشـــگاه های 

دریانـــوردی کشـــور در کارگـــروه تخصصـــی توســـعه منابـــع انســـانی 

دریانـــورد عضویـــت داشـــته و در سیاســـت گذاری های کالن 

ـــد. ـــش دارن ـــوردی نق ـــوزش دریان آم

افزایش ظرفیت ناوگان تجارت دریایی
 در برنامه ششم توسعه

: دریـــا و توســـعه دریایـــی تاکنـــون در برنامه هـــای 

توســـعه کشـــور مـــورد غفلـــت واقـــع شـــده اســـت و از 

ســـوی دیگـــر ســـند جامعـــی هـــم بـــرای توســـعه صنایـــع 

و پتانســـیل های دریایـــی نداریـــم. امـــا این طـــور 

ــم  ــه ششـ ــی از برنامـ ــود، بخش هایـ ــه می شـ ــه گفتـ کـ

ـــا  ـــا معطـــوف شـــده اســـت. جایـــگاه دری ـــه دری توســـعه، ب

و ســـواحل مـــا در ایـــن برنامـــه چیســـت؟

ـــرای توســـعه  ـــه ششـــم ب ـــا شـــش هـــدف را در برنام ـــده: م جهاندی

حمل ونقـــل و صنایـــع دریایـــی مطـــرح کردیـــم. ایـــن اهـــداف 

شـــامل افزایـــش ظرفیـــت حمل ونقـــل دریایـــی بـــار و مســـافر، 

افزایـــش ســـهم کشـــور از بـــازار حمل ونقـــل دریایـــی منطقـــه 

و بین املللـــی، افزایـــش جـــذب رسمایـــه داخلـــی و خارجـــی و 

ــای  ــی در فعالیت هـ ــش غیردولتـ ــارکت های بخـ ــعه مشـ توسـ

ــل دریایـــی ایمـــن،  حمل ونقـــل دریایـــی، تامیـــن حمل ونقـ

ـــرژی  ـــه و ان ـــروی کار، رسمای ـــره وری نی ـــای به ـــاک، ارتق ـــن و پ ام

و مســـئولیت پذیری اجتامعـــی و افزایـــش اعتـــامد مـــردم 

ـــی  ـــم برنامه های ـــا ه ـــن بنده ـــدام از ای ـــق هرک ـــرای تحق ـــت. ب اس

پیش بینی شـــده اســـت. 

ـــش  ـــد افزای ـــرح کردی ـــه مط ـــی ک ـــی از محورهای : یک

ظرفیـــت نـــاوگان تجـــاری و مســـافری اســـت، در ایـــن زمینـــه 

چـــه برنامه هـــا یـــا چشـــم اندازی پیش بینی شـــده 

اســـت؟

ـــه  ـــاوگان تجـــاری کشـــور ب ـــرای افزایـــش ظرفیـــت ن جهاندیـــده: ب

ـــناورهای  ـــاخت ش ـــون س ـــی هم چ ـــد برنامه های ـــزان ۶7 درص می

ـــاخت  ـــر، س ـــناورهای فله ب ـــاخت ش ـــیمیایی، س ـــواد ش ـــل م حم

ـــناورهای  ـــاخت ش ـــوره و س ـــنگین و چندمنظ ـــناورهای نیمه س ش

ــده اســـت. کانتیـــرنی پیش بینی شـ

هم چنیـــن براســـاس برنامـــه ششـــم، ظرفیـــت نـــاوگان نفتـــی 

کشـــور بایـــد بـــه میـــزان 1۶ درصـــد افزایـــش پیـــدا کنـــد کـــه 

ــای  ــا ظرفیت هـ ــناور بـ ــاخت شـ ــد، سـ ــق آن خریـ ــرای تحقـ بـ

مختلـــف را در نظـــر داریـــم.

در زمینـــه افزایـــش ظرفیـــت نـــاوگان مســـافری دریایـــی هـــم 

پیش بینـــی کرده ایـــم کـــه ایـــن ظرفیـــت طـــی برنامـــه ششـــم 

ـــی  ـــد. برنامه های ـــدا کن ـــش پی ـــد افزای ـــزان 29 درص ـــه می ـــد ب بای

هم چـــون خریـــد یـــا ســـاخت شـــناورهای ایمـــن و روزآمـــد 

ـــای  ـــت از کارگاه ه ـــده و حامی ـــوه اداره ش ـــل وج ـــافری از مح مس

ـــن مهـــم  ـــی شـــدن ای ـــرای اجرای ســـاخت شـــناورهای مســـافری ب

در نظـــر گرفته شـــده اســـت. هم چنیـــن مقررشـــده اســـت کـــه 

ظرفیـــت پایانه هـــای مســـافری بنـــادر بـــه میـــزان 24 درصـــد 

ـــای  ـــعه پایانه ه ـــل توس ـــی مث ـــه برنامه های ـــد ک ـــدا کن ـــش پی افزای

مســـافری بنـــادر انزلـــی، شـــهید حقانـــی، خرمشـــهر، لنگـــه، 

ــه  ــادر بـ ــافری بنـ ــای مسـ ــز پایانه هـ ــاوه و تجهیـ ــارک و گنـ خـ

تجهیـــزات روزآمـــد را در دســـتور کار داریـــم.

: افزایـــش ظرفیـــت اســـمی بنـــادر تجـــاری و 

افزایـــش ظرفیـــت کانتیـــرنی بنـــادر تجـــاری هـــم 

از محورهایـــی بـــود کـــه از آن نـــام بردیـــد. برنامـــه 

پیش بینی شـــده بـــرای رســـیدن بـــه ایـــن اهـــداف 

؟ چیســـت

جهاندیـــده: میـــزان افزایـــش ظرفیـــت اســـمی بنـــادر تجـــاری 29 

درصـــد پیش بینی شـــده اســـت کـــه بـــرای اجرایـــی شـــدن آن 

ادامـــه طـــرح توســـعه بنـــدر شـــهید بهشـــتی چابهـــار، ادامـــه فـــاز 

اول و اجـــرای فـــاز دوم طـــرح توســـعه بنـــدر امیرآبـــاد، ادامـــه طـــرح 

توســـعه بنـــدر انزلـــی، طـــرح توســـعه نگیـــن بنـــدر بوشـــهر، توســـعه 

ـــادر شـــهیدرجایی، امـــام  زیرســـاخت های اراضـــی پشـــتیبانی بن

خمینـــی »ره«، امیرآبـــاد و جزیـــره نگیـــن بوشـــهر، برنامـــه تعمیرات 

اساســـی اســـکله های بنـــادر تجـــاری، بازســـازی و تامیـــن 

تجهیـــزات اســـرتاتژیک دریایـــی، بنـــدری و مخابراتـــی بنـــادر 

تجـــاری و برنامـــه بهبـــود و نگهـــداری ســـاختامن ها و تاسیســـات 

ـــم. ـــتور کار داری ـــاری را در دس ـــادر تج بن

ــاری  ــادر تجـ ــرنی بنـ ــت کانتیـ ــش ظرفیـ ــر افزایـ ــور دیگـ محـ

بـــه میـــزان 79 درصـــد اســـت. تجهیـــز فـــاز دوم طـــرح توســـعه 

بنـــدر شـــهیدرجایی، اجـــرای فـــاز ســـوم طـــرح توســـعه بنـــدر 

شـــهیدرجایی، اجـــرای فـــاز اول ترمینـــال کانتیـــرنی شـــهید 

بهشـــتی چابهـــار و تامیـــن تجهیـــزات اســـرتاتژیک کانتیـــرنی 

ـــن برنامـــه  ـــرای عملـــی شـــدن ای ـــا ب ـــادر تجـــاری راه کارهـــای م بن

ــتند. هسـ

پای بخش خصوصی به بنادر باز می شود

ــا  ــن برنامه هـ ــای ایـ ــی در کجـ ــش خصوصـ : بخـ

ـــن  ـــان گرف ـــا پای ـــه ب ـــت ک ـــن اس ـــودم ای ـــرار دارد؟ مقص ق

ـــا  ـــور، آی ـــت های کالن کش ـــر در سیاس ـــا و تغیی تحریم ه

باالخـــره پـــای بخش خصوصـــی آن طـــور کـــه بایـــد بـــه 

ـــد؟ ـــد ش ـــاز خواه ـــادر ب بن

ـــد  ـــا بای ـــه م ـــت ک ـــن اس ـــم ای ـــز، مه ـــر چی ـــش از ه ـــده: پی جهاندی

ـــم  ـــا می توانی ـــت و م ـــی اس ـــور دریای ـــک کش ـــران ی ـــم ای ـــاور کنی ب

ـــاور  ـــد ب ـــم. بای ـــدا کنی ـــا پی ـــده هایامن را در دری ـــیاری از گمش بس

ــه  ــاز اســـت. هنگامی کـ ــتغال زا و پول سـ ــا اشـ ــه دریـ ــم کـ کنیـ

ـــت  ـــه دول ـــد ک ـــم ش ـــه خواهی ـــیدیم، متوج ـــاد رس ـــن اعتق ـــه ای ب

منی توانـــد همـــه ایـــن کارهـــا را به تنهایـــی انجـــام دهـــد. 

دولـــت متولـــی اســـت و بایـــد بیایـــد در زیرســـاخت هایی 

ــش  ــا برایـ ــد یـ ــی منی توانـ ــی و غیردولتـ ــش خصوصـ ــه بخـ کـ

غیراقتصـــادی اســـت وارد شـــود، نـــه در همـــه زیرســـاخت ها. 

ـــام  ـــتثنائات را انج ـــد اس ـــوردی بای ـــازمان بنادرودریان ـــع س درواق

ـــد.  ـــی بده ـــه بخش خصوص ـــتثنائات را ب ـــه اس ـــه این ک ـــد ن بده

ســـازمان بنادرودریانـــوردی بایـــد بنـــا را بـــر ایـــن بگـــذارد کـــه 

همـــه کارهـــا را بخش خصوصـــی می توانـــد انجـــام بدهـــد، 

مگـــر آن کـــه خالفـــش ثابـــت شـــود. اگـــر ایـــن را بـــاور داشـــته 

ـــود  ـــد ب ـــور خواه ـــده و غیرقابل تص ـــازمان فزاین ـــد س ـــیم،  رش باش

ـــب  ـــواحل، وجب به وج ـــرت س ـــاال 5800 م ـــیار ب ـــتاب بس ـــا ش و ب

آبـــاد می شـــود. مهـــم ایـــن اســـت کـــه تفکـــر بدبینـــی را کنـــار 

ــم. بگذاریـ

: ایـــن تفکـــر بدبینـــی در ســـازمان و سیاســـت گذاران 

اســـت، یـــا رسمایه گـــذاران؟ از ســـوی دیگـــر آیـــا ایـــن بخـــش 

ـــه وارد  ـــی دارد ک ـــت کاف ـــم جذابی ـــذاران ه ـــرای رسمایه گ ب

ـــد؟ ـــذاری کنن ـــوند و رسمایه گ ش

ــوان  ــک فراخـ ــازمان یـ ــه سـ ــد االن وقتی کـ ــده: ببینیـ جهاندیـ

کوچـــک می گـــذارد، چندیـــن نفـــر مراجعـــه می کننـــد و 

رقابـــت وجـــود دارد. االن در بعضـــی بنـــادر،  زمیـــن کـــم اســـت 

ـــده  ـــم مزای ـــم و مجبوری ـــرای یـــک زمیـــن چهـــار متقاضـــی داری و ب

ـــواحل  ـــه س ـــد ک ـــن باش ـــم ای ـــت ه ـــت دول ـــر سیاس ـــم. اگ بگذاری

و بنـــادر را موردتوجـــه قـــرار دهـــد، هیـــچ دلیلـــی نـــدارد کـــه 

ایران خـــودرو در تهـــران مســـتقر باشـــد. ایـــن مســـئله بخشـــی 

ما باید باور کنیم ایران 
یک کشور دریایی است 
و ما می توانیم بسیاری 
از گمشده هایامن را در 
دریا پیدا کنیم. باید باور 
کنیم که دریا اشتغال زا 
و پول ساز است. 
هنگامی که به این 
اعتقاد رسیدیم، متوجه 
خواهیم شد که دولت 
منی تواند همه این کارها 
را به تنهایی انجام دهد. 
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ـــراوان در  ـــه آن را ف ـــه منون ـــت ک ـــی اس ـــای معیوب از حمل ونقل ه

کشـــور داریـــم. رشکت هـــای خودروســـازی عمدتـــا در تهـــران 

ـــز  ـــتیک و همه چی ـــد، لجس ـــط تولی ـــار، خ ـــتند. انب ـــز هس متمرک

ـــور  ـــه و قطعـــات و موت ـــواد اولی این جاســـت. بخـــش عظیمـــی از م

موردنیـــاز ایـــن خودروســـازان از خـــارج می آیـــد و از بنـــادر جنوبـــی 

کشـــور وارد می شـــود. بعـــد بـــه این جـــا منتقـــل می شـــود تـــا 

خـــودرو تولیـــد شـــود. بعـــد بخـــش زیـــادی از همیـــن خودروهـــای 

تولیدشـــده بـــه شـــهرها و اســـتان های جنوبـــی و مرکـــزی 

مـــی رود. 

ـــد  ـــد، می گوی ـــته باش ـــه داش ـــایل توج ـــن مس ـــه ای ـــر ب ـــت اگ دول

ـــم  ـــک کنی ـــران را کوچ ـــم ته ـــی می خواهی ـــی دارد وقت ـــه دلیل چ

و جمعیـــت را به جاهـــای دیگـــر بربیـــم ایـــن رشکت هـــای 

خودروســـازی در این جـــا باشـــند؟ به جـــز خودروســـازها، 

ـــم  ـــد، ه ـــران را گرفته ان ـــراف ته ـــه اط ـــددی ک ـــای متع کارخانه ه

می تواننـــد بـــه ســـواحل مکـــران منتقـــل شـــوند. ســـواحل مکـــران 

ـــر  کـــه مـــورد تاکیـــد مقـــام معظـــم رهـــربی هســـت و دولـــت هـــم ب

ـــدر خـــم  ـــگاه ایـــن باشـــد، قطعـــا ان توســـعه آن تاکیـــد دارد. اگـــر ن

ـــد. ـــم مان ـــه نخواهی ـــک کوچ ی

ـــی  ـــت کل ـــک سیاس ـــوان ی ـــگاه به عن ـــن ن ـــا ای : آی

در برنامـــه ششـــم توســـعه دیده شـــده اســـت؟

ـــا  ـــود دارد ام ـــم وج ـــه شش ـــگاه در برنام ـــن ن ـــه، ای ـــده: بل جهاندی

ـــه  ـــالله هم ـــا انش ـــم ت ـــی بگیری ـــم اساس ـــد حک ـــم چن ـــد بروی بای

ـــم. ـــراه کنی ـــود هم ـــا خ ـــت را ب دول

وجوه اداره شده سازمان 
در اختیار رسمایه گذاران سواحل و بنادر

ـــه ای  ـــات رسمای ـــا و موسس ـــان نهاده ـــن می : در ای

ــذاران  ــرای رسمایه گـ ــع بـ ــن منابـ ــه تامیـ ــم درزمینـ هـ

بخش خصوصـــی در بنـــادر تاثیرگـــذار هســـتند امـــا 

ـــا  ـــه ایف ـــن زمین ـــی در ای ـــیار کم رنگ ـــش بس ـــروز نق ـــا ام ت

کرده انـــد. ســـازمان بنـــادر و دولـــت بـــرای ترغیـــب 

ـــن  ـــا ای ـــا ب ـــردن آن ه ـــراه ک ـــات و هم ـــن موسس ـــردن ای ک

ــری دارد؟ ــه تدبیـ ــا چـ ــرح و برنامه هـ طـ

ـــدن  ـــن ش ـــرای روش ـــت. ب ـــده اس ـــی انجام ش ـــده: کارهای جهاندی

بحـــث بـــا مصـــداق صحبـــت می کنـــم. یکـــی از کارهـــای 

ســـازمان در بحـــث مدیریـــت منابـــع مالـــی، وجـــوه اداره شـــده 

ـــال 1381  ـــده از س ـــوه اداره ش ـــه وج ـــت. پای ـــادر اس ـــازمان بن س

گذاشـــته شـــد. اوج شـــکوفایی بهره منـــدی از وجـــوه اداره 

شـــده ســـازمان، در ســـه حـــوزه تجهیـــزات بنـــدری،  لندینـــگ 

کرافتهـــا و مســـافری بـــود، کـــه شـــاید رسمایه گذاری هـــای 

ــون  ــت، چـ ــر اسـ ــافری ملموس تـ ــش مسـ ــده در بخـ انجام شـ

ــا هـــم تکالیـــف انباشـــت  ــتفاده می کننـــد و اساسـ مـــردم اسـ

مـــا در آن حـــوزه خیلـــی زیـــاد بـــود. شـــناورهایی داشـــتیم 

کـــه اصـــال قابل اســـتفاده نبودنـــد و تلفـــات جانـــی آن هـــا بـــه 

نســـبت جابه جایـــی مســـافر و ظرفیتـــی کـــه داشـــتند، کم تـــر 

از جاده هـــا نبـــود. 

هامن طـــور کـــه گفتـــم ســـازمان بنـــادر چـــون ســـازمانی 

حاکمیتـــی اســـت، بایـــد به جاهایـــی ورود کنـــد کـــه دیگـــران 

واقعـــا منی تواننـــد، معنـــی اش ایـــن اســـت کـــه مـــا خودمـــان 

تصـــدی منی کنیـــم،  ساخت وســـاز منی کنیـــم،  پـــس 

ــا  ــی از این هـ ــد. بخشـ ــم، می مانـ ــه در می آوریـ ــی کـ پول هایـ

ــه  ــم کـ ــا بدهیـ ــه بانک هـ ــم،  بـ ــی کنیـ ــت مالـ ــد مدیریـ را بایـ

بـــرای ایـــن کار، مجـــوز قانونـــی هـــم داریـــم. نتیجـــه آن شـــد 

کـــه تفاهم نامـــه امضـــا کردیـــم و قـــرار شـــد افـــرادی کـــه 

ــذاری  ــواحل رسمایه گـ ــیه سـ ــا و در حاشـ ــد در دریـ می خواهنـ

کننـــد، از امـــکان ویـــژه وجـــوه اداره شـــده اســـتفاده کننـــد. آن هـــا 

از بانـــک وام می گیرنـــد و بخـــش چشـــم گیری از سودشـــان، از 

ــر  ــا اگـ ــود. مـ ــازمان برداشـــت می شـ ــپرده گذاری سـ ــود سـ سـ

ـــادر،  ـــر بن ـــالوه ب ـــم، ع ـــادی کنی ـــکل اقتص ـــن ش ـــه ای ـــا را ب طرح ه

ـــازمان  ـــد. س ـــد ش ـــاد خواهن ـــت آب ـــم به رسع ـــور ه ـــواحل کش س

ـــوه  ـــع وج ـــان از منب ـــارد توم ـــدود 500 میلی ـــروز ح ـــا ام ـــادر ت بن

اداره شـــده بـــه رسمایه گـــذاران وام داده اســـت. 

: در رشایـــط فعلـــی و بـــا توجـــه بـــه برداشته شـــدن 

ـــی  ـــذاران خارج ـــاال رسمایه گ ـــا، ح ـــیاری از تحریم ه بس

هـــم متایـــل زیـــادی بـــه رسمایه گـــذاری در بنـــادر 

و ســـواحل ایـــران دارنـــد امـــا بـــه نظـــر می رســـد 

ــازمان،  ــاده سـ ــای آمـ ــرای طرح هـ ــاز بـ ــغ موردنیـ مبالـ

ــرای  ــراد بـ ــن افـ ــر ایـ ــغ موردنظـ ــر از مبالـ ــیار کم تـ بسـ

رسمایه گـــذاری باشـــد. یعنـــی منابعـــی وجـــود دارد 

امـــا هنـــوز مـــا برنامـــه ای بـــرای جـــذب آن هـــا نداریـــم. 

آیـــا مـــا پروژه هایـــی بـــرای معرفـــی بـــه رسمایه گـــذاران 

ـــته  ـــبی داش ـــا تناس ـــع آن ه ـــا مناب ـــه ب ـــم ک ـــی داری خارج

ــد؟ باشـ

جهاندیـــده: بایـــد طـــرز نگاهـــامن را تغییـــر دهیـــم. اگـــر 

ـــد،  ـــکله باش ـــیلو و اس ـــاخت س ـــه س ـــدود ب ـــط مح ـــامن فق نگاه

ــر از  ــیار کم تـ ــای فعلـــی، بسـ ــاز پروژه هـ ــه موردنیـ ــه، رسمایـ بلـ

مبالغـــی اســـت کـــه رسمایه گـــذاران خارجـــی در نظـــر دارنـــد. 

ـــذار  ـــذب رسمایه گ ـــرای ج ـــی ب ـــیل خوب ـــا پتانس ـــواحل م ـــا س ام

ـــروژه ســـاخت  ـــا چـــه کار کـــرده اســـت. پ ـــد ببینیـــم دنی ـــد. بای دارن

مارینـــا، پـــروژه انتقـــال خودروســـازها بـــه ســـواحل، ایجـــاد جزایـــر 

گردشـــگری، طرح هـــای شـــیالتی، راه انـــدازی کشتی ســـازی 

بـــا مشـــارکت خارجی هـــا، این هـــا پروژه هـــای چنـــد میلیـــارد 

ــت.  دالری اسـ

ــا  ــادر و دریانـــوردی راهـــرب دریاســـت. مـ ــازمان بنـ ببینیـــد سـ

ـــر  ـــم. وزی ـــربی کنی ـــد ره ـــا بای ـــم ام ـــت می کنی ـــم ریاس االن داری

راه وشهرســـازی جملـــه بســـیار زیبایـــی دارنـــد کـــه مـــن بـــه آن 

اعتقـــاد دارم. ایشـــان می گوینـــد: بزرگ بـــودن خـــرج دارد. 

ـــدر  ـــه چه ق ـــم ک ـــد بگویی ـــس نبای ـــتیم، پ ـــا هس ـــر دری ـــا بزرگ ت م

درآمـــد داریـــم و چه قـــدر هزینـــه می کنیـــم. بایـــد رسمایه هـــا 

را جـــذب کنیـــم. و باورهایـــامن را تغییـــر دهیـــم. 

جهاندیده:
 وزیر راه وشهرسازی 

جمله بسیار زیبایی دارند 
که من به آن اعتقاد 

دارم. ایشان می گویند: 
بزرگ بودن خرج دارد. 

ما بزرگ تر دریا هستیم، 
پس نباید بگوییم که 
چه قدر درآمد داریم و 

چه قدر هزینه می کنیم.
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از ســـال 1978 میـــالدی ســـازمان بین املللـــی دریانـــوردی )IMO( معمـــوال در هفتـــه 

آخـــر مـــاه ســـپتامرب هرســـال روز جهانـــی دریانـــوردی را گرامـــی مـــی دارد و عنوانـــی را 

ـــر  ـــط دبی ـــوردی توس ـــال دریان ـــعار س ـــرد. ش ـــر می گی ـــوردی در نظ ـــال دریان ـــرای س ب

ـــه کلیـــه کشـــورهای عضـــو  کل بـــه شـــورای آیمـــو پیشـــنهاد و پـــس از تصویـــب شـــورا ب

ــوزه دریایـــی  ــال در حـ ــازمان های بین املللـــی دولتـــی و غیردولتـــی فعـ ــز سـ و نیـ

ابـــالغ می شـــود و از آن هـــا خواســـته می شـــود، ضمـــن گرامی داشـــت روز جهانـــی 

ـــد.  ـــه عمل آورن ـــال ب ـــعار س ـــوع ش ـــا موض ـــه ب ـــی را در رابط ـــوردی فعالیت های دریان

ـــزاری روز  ـــر برگ ـــالوه ب ـــت، ع ـــم گرف ـــو تصمی ـــورای آیم ـــالدی، ش ـــال 2005 می    از س

ـــی  ـــه میزبان ـــوازات آن ب ـــری را به م ـــم دیگ ـــود، مراس ـــر خ ـــوردی در مق ـــی دریان جهان

ـــم را  ـــن مراس ـــوان ای ـــبب عن ـــن س ـــه همی ـــد. ب ـــزار منای ـــو برگ ـــورهای عض ـــی از کش یک

ـــزار  ـــرای دو روز  برگ ـــوال ب ـــان و معم ـــور میزب ـــو و کش ـــط آیم ـــرتک توس ـــور مش ـــه به ط ک

ـــات  ـــوازی مقام ـــم م ـــن مراس ـــد. در ای ـــاً Parallel Event می نامن ـــود، اصطالح می ش

سال 1394: تالش برای
  ارتقا جایگاه سازمان بنادر و دریانوردی در آیمو

عنوان شعار روز جهانی دریانوردینام کشور میزبانسال میالدی

International Shipping; Carrier of World Tradeپرتغال2005

Technical Cooperation: IMO's Response to the 2005 World Summitسنگاپور200۶

IMO's Response to Current Environmental Challengesبرزیل2007

IMO: 60 years in the Service of Shippingیونان2008

Climate Change; A Challenge for IMO Too ایاالت متحده امریکا2009

Year of the Seafarerآرژانتین2010

Piracy; Orchestrating the Responseایتالیا2011

IMO: One Hundred Years After Titanicبحرین2012

Sustainable Development: IMO's Contribution beyond Rio+20 پرو2013

IMO Conventions; Effective Implementationمراکش2014

Maritime Education and Trainingژاپن2015

عالـــی و فعـــاالن عرصـــه دریایـــی دولـــت متبـــوع رشکـــت می مناینـــد. هم چنیـــن 

دبیـــر کل و مقامـــات عالـــی IMO  نیـــز حضـــور یافتـــه و از مقامـــات دریایـــی کشـــورهای 

ـــت  ـــرای رشک ـــنامه ای ب ـــی بخش ـــز ط ـــکار نی ـــی هم ـــازمان های بین امللل ـــو و س عض

ـــی  ـــن گرام ـــم ضم ـــن مراس ـــد. در ای ـــل می آی ـــه عم ـــوت ب ـــوازی دع ـــم م ـــن مراس در ای

داشـــت روز جهانـــی دریانـــوردی از ابعـــاد مختلـــف، چنـــد نشســـت علمـــی بـــا حضـــور 

کارشناســـان و مقامـــات بین املللـــی و دولتـــی برگـــزار می شـــود و در آن موضـــوع 

شـــعار ســـال، چالش هـــای پیـــرشو و راه حل هـــا مـــورد بررســـی و تبادل نظـــر قـــرار 

می گیـــرد. 

ـــی  ـــه میزبان ـــوردی ب ـــی دریان     از ســـال 2005 میـــالدی کـــه مراســـم مـــوازی روز جهان

یکـــی از کشـــورها برگـــزار می شـــود، شـــعارهای مختلفـــی بـــرای رستـــارس آن ســـال در 

ـــعار در  ـــده و ش ـــوازی برگزارش ـــم های م ـــل مراس ـــدول ذی ـــت. ج ـــده اس ـــر گرفته ش نظ

ـــد:  ـــان می ده ـــته را نش ـــه گذش ـــک ده ی

   حسین عباس نژاد   

مدیر کل سازمان های تخصصی و بین املللی سازمان بنادر و دریانوردی
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هم چنیـــن شـــورای آیمـــو در نشســـت یک صـــد و چهاردهـــم خـــود کـــه در تیرمـــاه 

ـــوردی در  ـــی دریان ـــوازی روز جهان ـــم م ـــزاری مراس ـــا برگ ـــد، ب ـــزار ش ـــال 1394 برگ س

کشـــورهای ترکیـــه، پانامـــا، لهســـتان، کلمبیـــا، آفریقـــای جنوبـــی و ایـــران بـــه ترتیـــب 

ــود.  ــت منـ ــال های 201۶، 2017، 2018، 2019، 2020 و 2021 موافقـ در سـ

ـــانی  ـــروی انس ـــرورش نی ـــه پ ـــم ک ـــن مه ـــا درک ای ـــوردی ب ـــی دریان ـــازمان بین امللل س

ـــه  ـــت توج ـــاظ اهمی ـــه لح ـــت و ب ـــدار اس ـــعه پای ـــاس توس ـــور، اس ـــد و دانش مح کارآم

ــاری را   ــال جـ ــعار سـ ــی، شـ ــل دریایـ ــد حمل ونقـ ــوزش در فراینـ ــگاه آمـ ــه جایـ بـ

MARITIME EDUCATION AND TRAINING یعنـــی »آمـــوزش و ترویـــج 

دریانـــوردی« انتخـــاب منـــوده اســـت.

بـــا توجـــه بـــه سیاســـت های دولـــت تدبیـــر و امیـــد مبنـــی بـــر تقویـــت جایـــگاه 

ـــی از  ـــوردی یک ـــی دریان ـــازمان بین امللل ـــران، س ـــالمی ای ـــوری اس ـــی جمه بین امللل

ـــی  ـــی دریای ـــع بین امللل ـــور در مجام ـــگاه کش ـــا جای ـــود را ارتق ـــداف خ ـــن اه مهم تری

قـــرار داده اســـت. بـــدون شـــک ســـازمان بین املللـــی دریانـــوردی مهم تریـــن 

ــان  ــی در جهـ ــل دریایـ ــت حمل ونقـ ــی در صنعـ ــازمان بین املللـ ــن سـ و موثرتریـ

محســـوب می شـــود.

ـــی و  ـــوان فن ـــه ت ـــری کلی ـــن به کارگی ـــوردی ضم ـــادر و دریان ـــازمان بن ـــور س ـــن منظ بدی

تخصصـــی خـــود و بـــا همـــکاری کارشناســـان دیگـــر ارگان هـــای دریایـــی کشـــور ضمـــن 

ــی  ــتانداردهای بین املللـ ــن اسـ ــال در تدویـ ــارکت فعـ ــور مشـ ــزی به منظـ برنامه ریـ

دریانـــوردی، جهـــت حضـــور اثربخـــش در ســـال 2015 نامـــزدی خـــود را در شـــورای آیمو 

رســـام » از طریـــق وزارت امـــور خارجـــه بـــه ســـازمان مذکـــور اعـــالم منـــود تـــا بـــا همـــکاری 

وزارت امـــور خارجـــه و کلیـــه ارگان هـــای مرتبـــط بـــه امیـــد خـــدا در ســـال های 201۶ تـــا 

ـــن هـــدف  شـــورای  ـــد، به منظـــور تحقـــق ای ـــل آی ـــت شـــورای آیمـــو نای ـــه عضوی 2017 ب

ـــوردی  ـــه پیشـــنهاد ســـازمان بنـــادر و دریان ـــران ارشـــد ارگان هـــای دریایـــی ب عالـــی مدی

ـــگاه  ـــا جای ـــوردی و ارتق ـــج دریان ـــوردی »آمـــوزش و تروی ـــی دریان شـــعار امســـال روز جهان

ـــود را  ـــوب می ش ـــو محس ـــعار آیم ـــه از ش ـــه برگرفت ـــی« را ک ـــع بین امللل ـــور در مجام کش

ـــد. ـــران برگزیدن ـــوردی در ای ـــی دریان ـــعار روز جهان ـــوان ش به عن

ـــا حضـــور  ـــن روز، چهارشـــنبه 94/7/8  ب ـــزرگ داشـــت ای جشـــن ســـی امین ســـالروز ب

ـــای  ـــفرا و روس ـــت، س ـــز هس ـــو نی ـــد آیم ـــران ارش ـــه از مدی ـــو ک ـــر کل آیم ـــده دبی مناین

ـــگری و  ـــوری و لش ـــات کش ـــران، مقام ـــو در ای ـــو آیم ـــورهای عض ـــای کش منایندگی ه

ـــوزه  ـــاالن ح ـــان و فع ـــوردان، دریایی ـــور دریان ـــی کش ـــای دریای ـــد ارگان ه ـــران ارش مدی

ــح و  ــت صبـ ــادر در دو نوبـ ــران  و بنـ ــا در تهـ ــواده آن هـ ــی و خانـ ــل دریایـ حمل ونقـ

ـــب از  ـــه منتخ ـــوردان منون ـــم از دریان ـــن مراس ـــد  و در ای ـــد ش ـــزار خواه ـــر برگ بعدازظه

ـــر اســـاس  ـــن و ب ـــس در عناوی ـــر و تندی ـــوح تقدی ـــا اهـــدای ل ـــی کشـــور ب ـــه دریای جامع

ـــل  ـــر به عم ـــده، تقدی ـــن ش ـــی تدوی ـــط کمیته اجرای ـــه توس ـــوب ک ـــاخص های مص ش

ـــد. ـــد آم خواه

ــزار  ــاه برگـ ــا در تیرمـ ــاله در رسارس دنیـ ــورد هرسـ ــه روز دریانـ ــه این کـ ــه بـ ــا توجـ بـ

ـــان  ـــارک رمض ـــاه مب ـــا م ـــن روز ب ـــارن ای ـــل تق ـــه دلی ـــاری ب ـــال ج ـــا در س ـــود ام می ش

ـــه ایـــن دلیـــل بزرگ داشـــت ایـــن روز نیـــز در ایـــن مراســـم  ایـــن مراســـم برگـــزار نشـــد ب

ـــر خواهـــد  ـــه نیـــز در ایـــن مراســـم تقدی ـــوردان دریایـــی منون ـــذا از دریان ـــود  ل خواهـــد ب

ـــق  ـــه،  محق ـــی منون ـــدرس دریای ـــامل: م ـــان  ش ـــن دریایی ـــر آن عناوی ـــالوه ب ـــد و ع ش

دریایـــی منونـــه، پیشکســـوت دریایـــی منونـــه، ایثارگـــر دریایـــی منونـــه، رشکـــت 

ـــات  ـــت خدم ـــه، رشک ـــی منون ـــتیرانی دریای ـــت کش ـــه، رشک ـــی منون ـــه دار دریای پایان

ـــانه   ـــه، رس ـــی منون ـــتیرانی دریای ـــی کش ـــت منایندگ ـــه، رشک ـــدری منون ـــی و بن دریای

ـــات  ـــتجو و نج ـــنتی جس ـــاالن س ـــه، فع ـــی منون ـــگار دریای ـــه، خربن ـــی منون ـــر دریای برت

دریایـــی منونـــه، صنایـــع دریایـــی منونـــه، طـــراح  پژوهشـــگر و ســـازنده دریایـــی منونـــه، 

ـــت.  ـــه  اس ـــتی منون ـــازرس کش ب

ـــا  ـــا 94/7/8 ب ـــنبه 94/7/1 ت ـــال 1394 از روز چهارش ـــوردی در س ـــی دریان ـــه مل هفت

تولیـــت ســـازمان بنـــادر و دریانـــوردی و مشـــارکت ســـایر ارگان هـــای دریایـــی ذی ربـــط 

ـــد. ـــذاری ش ـــز نام گ ـــه نی ـــام هفت ـــزار و ای برگ

ـــالش   ـــی  ت ـــف دریای ـــای مختل ـــراوان در بخش ه ـــامت ف ـــا زح ـــه ب ـــی ک ـــه عزیزان از کلی

 منـــوده و بـــه برگـــزاری هرچـــه بهـــرت  ایـــن مراســـم یـــاری رســـانده اند  تشـــکر و قدردانـــی 

می کنیـــم.

هامهنگ کننده روز )متولی(ارگان های همکارنام گذاری ایام هفتهایام هفته

چهارشنبه

94/۷/1

دریانوردی، آموزش و 

پژوهش و اشتغال

سازمان بنادر و دریانوردی-  پژوهشگاه ملی اقیانوس شناسی، محیط زیست- 

دانشگاه های دریایی- موسسات آموزش دریایی- آموزش وپرورش، اتحادیه مالکان کشتی

پژوهشگاه ملی اقیانوس شناسی و 

علوم جوی 

پنج شنبه

94/۷/2

دریانوردی، ناوگان نظامی 

و امنیت دریایی

سازمان بنادر و دریانوردی- نیروی دریایی ارتش- نیروی دریایی سپاه- دریابانی ناجا- 

سازمان شیالت ایران

نیروی دریایی ارتش جمهوری 

اسالمی ایران

جمعه

94/۷/3
جامعه دریایی کشوررشکت در مناز جمعه

کلیه ارگان های دریایی کشور جهت 

حضور پرشور در مناز جمعه

شنبه

94/۷/4

دریانوردی، ایمنی و 

حفاظت محیط زیست 

دریایی، صنعت بیمه

سازمان بنادر و دریانوردی-  محیط زیست- اتحادیه مالکان کشتی- موسسات رده بندی- 

بیمه مرکزی- سازمان نقشه برداری- سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح- سازمان 

هواشناسی- انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته

سازمان بنادر و دریانوردی و 

سازمان حفاظت محیط زیست 

یکشنبه

94/۷/5

دریانوردی، شیالت و منابع 

آبزی
سازمان شیالت ایرانسازمان شیالت ایران- اتحادیه تعاونی های صیادی

دوشنبه

94/۷/6

دریانوردی، ناوگان ملی، 

گردشگری دریایی و 

تحوالت بین املللی

کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران- رشکت ملی نفتکش- کشتیرانی والفجر- اتحادیه 

مالکان کشتی- انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته- کشتیرانی دریای خزر- سازمان 

میراث فرهنگی- اتحادیه تعاونی های بار و مسافر

اتحادیه مالکان کشتی ایران 

سه شنبه

94/۷/۷

دریانوردی، صنایع دریایی، 

فراساحل، خدمات 

پشتیبانی و سوخت رسانی 

به شناورها

انجمن مهندسی دریایی ایران- رشکت نفت فالت قاره- رشکت مهندسی و ساخت 

تاسیسات دریایی صدرا و دانشگاه های دریایی- کارخانه های ساخت و تعمیر کشتی- 

رشکت پرشیا هرمز- رشکت سوخت رسانی قشم- رشکت نیاگسرت کرانه-رشکت نفت و گاز 

پارس

انجمن مهندسی دریایی ایران

چهارشنبه

94/۷/8

جشن روز جهانی 

دریانوردی
سازمان بنادر و دریانوردیسازمان بنادر و دریانوردی با همکاری همه ارگان های دریایی کشور
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توسط کارشناسان دریایی ایران بررسی شد

توسعه فرهنگ دریا در دوران پسا تحریم
ســـازمان بین املللـــی دریانـــوردی شـــعار ســـال 2015 را آمـــوزش علـــوم و مهارت هـــای دریانـــوردی اعـــالم کـــرده اســـت. تازه تریـــن آمـــار حکایـــت از حضـــور بیـــش از یـــک و نیـــم میلیـــون 

ـــداد  ـــن تع ـــه از ای ـــد ک ـــت می کنن ـــور فعالی ـــی در کش ـــرب دریای ـــه معت ـــال و دارای گواهی نام ـــورد فع ـــر دریان ـــزار نف ـــار 130 ه ـــاس آم ـــر اس ـــم ب ـــران ه ـــان دارد. در ای ـــورد در جه ـــر دریان نف

ـــا  ـــد. ام ـــای خـــزر فعالیـــت می کنن ـــای عـــامن و دری ـــارس، دری ـــه خلیج ف ـــه ســـواحل درمنطق ـــک ب ـــر درســـفرهای نزدی ـــر در ســـفرهای نامحـــدود و 88هـــزار و 9۷5 نف 10هـــزار و 530 نف

ـــد  ـــب می توان ـــی مناس ـــیل های آموزش ـــوان و پتانس ـــای ج ـــن نیروه ـــا داش ـــران ب ـــد. ای ـــوش می رس ـــه گ ـــان ب ـــی جه ـــه ای در متام ـــورد حرف ـــروی دریان ـــش نی ـــی از کاه ـــروز زمزمه های ام

بـــا برنامه ریـــزی راهـــربدی عـــالوه بـــر تامیـــن نیروهایـــی بـــرای تامیـــن نیـــاز داخلـــی کشـــور، نســـبت بـــه صـــدور نیروهـــای آموزش دیـــده و متخصـــص بـــه رسارس جهـــان اقـــدام کنـــد. امـــا 

ـــا  ـــردی ب ـــزاری میزگ ـــس از برگ ـــا پ ـــدر و دری ـــه بن ـــا. ماهنام ـــوی دری ـــا به س ـــاره ایرانی ه ـــذب دوب ـــرای ج ـــازی ب ـــت: فرهنگ س ـــی اس ـــه اساس ـــک پیش زمین ـــد ی ـــا نیازمن ـــن برنامه ه ـــه ای هم

موضـــوع آمـــوزش دریانـــوردی،  در ایـــن شـــامره بـــه مناســـب روز جهانـــی دریانـــوردی و بزرگ داشـــت آن در ایـــران از کارشناســـان ایـــن حـــوزه دعـــوت کـــرده اســـت تـــا دربـــاره فرهنگ ســـازی 

ـــادر و  ـــازمان بن ـــل س ـــاور مدیرعام ـــته و مش ـــروی بازنشس ـــاری نی ـــاد خوانس ـــینند. فره ـــث بنش ـــه بح ـــا ب ـــواحل و دریاه ـــوی س ـــران به س ـــردم ای ـــاره م ـــذب دوب ـــرای ج ـــزی ب و برنامه ری

دریانـــوردی، ملک رضـــا ملک پـــور عضـــو هیئت مدیـــره انجمـــن توســـعه دریا محور،  حســـن تیمورتـــاش دبیـــر اتحادیـــه مالـــکان کشـــتی، مجیـــد شـــهبا ســـفیر آیمـــو در ایـــران، 

حســـن ســـوری بازنشســـته رشکـــت کشـــتیرانی و کارشـــناس دریایـــی در ایـــن نشســـت حضـــور داشـــتند.

ـــه کشـــتی های  ـــاری منتـــرش شـــد از خدم ـــت پیـــش اخب ـــد وق چن

ـــد  ـــران کـــه شـــش مـــاه در اســـارت دزدان دریایـــی بودن صیـــادی ای

ـــا  ـــوع تنه ـــن موض ـــد. ای ـــران آمدن ـــه ای ـــد و ب ـــرار کردن ـــت ف و درنهای

بـــرای کشـــتی های تجـــاری نیســـت. در کشـــتی های صیـــادی 

هـــم کـــه واقعـــا کار پرمشـــقتی اســـت، دزدان دریایـــی حملـــه و 

ـــن مطمـــنئ باشـــید اگـــر  ـــم اســـیر می کننـــد. بنابرای آن هـــا را ه

از یـــک خانـــواده  ایرانـــی کـــه دســـتش بـــه اطالعـــات می رســـد 

و آگاهـــی دارد بپرســـید کـــه فرزنـــد شـــام می خواهـــد دریانـــورد 

ـــن  ـــد. ای ـــام مامنعـــت می کن ـــار حت ـــن اخب ـــه خاطـــر همی شـــود، ب

ـــرت  ـــزار کیلوم ـــه ه ـــرت از س ـــه بیش ـــد ک ـــوری می افت ـــاق در کش اتف

ســـاحل دارد. در کشـــوری از دریانـــورد شـــدن فرزندانشـــان 

ــار فرهنـــگ دریایـــی اش در  مامنعـــت می کننـــد کـــه امـــروز آثـ

ـــا  ـــور م ـــی کش ـــت. یعن ـــان هس ـــن و یون ـــپانیا و چی ـــورهای اس کش

ـــت.  ـــوده اس ـــی ب ـــگ دریای ـــده فرهن صادرکنن

مـــن از مصاحبـــه یـــک دریانـــورد ایرانـــی کـــه در کشـــتی های 

جمهـــوری اســـالمی ایـــران بـــوده و بـــه اســـارت دزدان دریایـــی 

ـــورد  ـــک دریان ـــا ی ـــودش را ب ـــدم. او  خ ـــر ش ـــیار متاث ـــده،  بس در آم

ــیر  ــی اسـ ــد وقتـ ــت و می گویـ ــرده اسـ ــه کـ ــتانی مقایسـ پاکسـ

ـــا در دوره  ـــم. ام ـــی بودی ـــی شـــدیم، روی کشـــتی ایران دزدان دریای

ـــود. مـــن هـــم  اســـارت بیـــن مـــن و یـــک پاکســـتانی خیلـــی فـــرق ب

ـــدم از  ـــی می دی ـــود. ول ـــوان ب ـــک مل ـــم ی ـــودم و او ه ـــوان ب ـــک مل ی

ـــن  ـــه ای ـــد ک ـــاس می گرفتن ـــم مت ـــان دای ـــور دریایی ش ـــازمان ام س

:روز جهانـــی دریانـــوردی، هرســـال در رسارس 

جهـــان، به منظـــور همـــگام شـــدن جامعـــه جهانـــی بـــا 

سیاســـت های ســـازمان بین املللـــی دریانـــوردی در 

کشـــورهای مختلـــف دریایـــی گرامـــی داشـــته می شـــود. 

امســـال هـــم »آمـــوزش و تربیـــت دریانـــوردی بـــرای ارتقـــای 

جایـــگاه کشـــور در مجامـــع بین املللـــی« به عنـــوان 

شـــعار روز دریانـــوردی انتخاب شـــده اســـت. بـــرای 

رشوع ایـــن میزگـــرد لطفـــا تعریفـــی از فرهنـــگ دریایـــی، 

متغیرهـــای موثـــر بـــر ایجـــاد و توســـعه و بهبـــود فرهنـــگ 

دریایـــی و ارتقـــای آن در کشـــور داشـــته باشـــید. 

ملک پور:
نظامی برای حامیت از دریانوردان نداریم

ــی  ــالت قدیمـ ــی از مجـ ــا یکـ ــدر و دریـ ــه بنـ ــور: ماهنامـ ملک پـ

صنعـــت و امـــور دریایـــی کشـــور اســـت و حقیقـــت ایـــن اســـت 

ـــود،   ـــزار ش ـــی برگ ـــوزه دریای ـــردی در ح ـــت میزگ ـــرار اس ـــر ق ـــه اگ ک

جـــای آن همین جاســـت و خیلـــی حیـــف اســـت کـــه میزگردهـــای 

ـــود.  ـــزار ش ـــر برگ ـــای دیگ ـــی درجاه دریای

ـــی  ـــی از بحث های ـــی یک ـــگ دریای ـــود فرهن ـــا و بهب ـــوزه ارتق در ح

ـــع از ورود  ـــاید مان ـــت و ش ـــر اس ـــردم ملموس ت ـــوم م ـــرای عم ـــه ب ک

آن هـــا بـــه ایـــن حـــوزه شـــود، موضـــوع دزدان دریایـــی اســـت. همین 

ملک پور:
اگر بگوییم فرهنگ دریایی باید 
ببینیم چه نظامی برای حامیت 
از دریانوردان داریم. چه نظامی 
برای تربیت دریانوردان و چه 
نظامی برای تامین اجتامعی 
دریانوردان پیش بینی شده 
است؟ چه بسته حامیتی برای 
خانواده کاپیتانی که یک سال 
دور از کشور و خانواده خود 
سفر می کند، وجود دارد؟
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آقـــا کجاســـت، چـــه کار می کنـــد، ســـالمتش در چـــه وضعیتـــی 

اســـت. حتـــی بـــا دزدان مذاکـــره می کردنـــد کـــه این هـــا 

امکانـــات مالـــی ندارنـــد، نجاتشـــان دهیـــم. امـــا یکـــی از اعضـــای 

خانـــواده مـــن بـــه ســـازمان بنـــادر و دریانـــوردی، مراجعـــه کـــرده بـــود 

و جـــواب نگرفتـــه بـــود. وقتـــی ایـــن مصاحبـــه را می خوانیـــم  واقعـــا 

اشـــک در چشـــم شـــام حلقـــه می زنـــد، وقتـــی می گویـــد مـــن 

ـــه  ـــت ب ـــه ام آن وق ـــا رفت ـــوی دری ـــه آن س ـــه ب ـــتم ک ـــوردی هس دریان

خانـــواده اش در بندرعبـــاس گفته انـــد 200 هـــزار دالر بدهیـــد 

ـــود.  ـــرد آزاد ش ـــن ف ـــا ای ت

مـــن می گویـــم فرهنـــگ دریایـــی اول از دریانـــوردان رشوع 

ـــوردی  ـــط دریان ـــی فق ـــن شـــغل دریای ـــه نظـــر م ـــه ب می شـــود. البت

ــتی های  ــادی و کشـ ــاحل، صیـ ــازی، فراسـ ــت، کشتی سـ نیسـ

ــاغل  ــد در مشـ ــا را بایـ ــه این هـ ــم. همـ ــم داریـ ــج هـ ــنتی لنـ سـ

دریایـــی و فرهنـــگ دریایـــی ببینیـــم. امـــا االن بیشـــرت روی 

ســـخن مـــن موضـــوع حملـــه بـــه دریانوردانـــی اســـت کـــه روی 

کشـــتی های ایرانـــی هســـتند. ایـــن موضـــوع محـــدود بـــه 

ـــه  ـــه مصاحب ـــم ب ـــن بازه ـــت. م ـــام نیس ـــتی های اقیانوس پی کش

ـــود  ـــه ب ـــه گفت ـــم ک ـــوع می کن ـــی رج ـــیر دزدان دریای ـــورد اس دریان

تنهـــا کســـی کـــه جـــواب مـــا را داد وزارت امـــور خارجـــه بـــود. 

ــرا  ــه مـ ــوری کـ ــه از آن کشـ ــور خارجـ ــول گری وزارت امـ از کنسـ

ـــه  ـــد این ک ـــد و گفتن ـــره آمدن ـــرای مذاک ـــد ب ـــرده بودن ـــتگیر ک دس

چیـــزی نـــدارد و باالخـــره امکانـــات فـــرار مـــا را فراهـــم کردنـــد. 

حقیقـــت ایـــن اســـت اگـــر بگوییـــم فرهنـــگ دریایـــی بایـــد ببینیـــم 

ـــی  ـــه نظام ـــم. چ ـــوردان داری ـــت از دریان ـــرای حامی ـــی ب ـــه نظام چ

بـــرای تربیـــت دریانـــوردان و چـــه نظامـــی بـــرای تامیـــن اجتامعـــی 

ـــرای  ـــوردان پیش بینی شـــده اســـت؟ چـــه بســـته حامیتـــی ب دریان

خانـــواده کاپیتانـــی کـــه یـــک ســـال دور از کشـــور و خانـــواده خـــود 

ـــود دارد؟ ـــد، وج ـــفر می کن س

ــوع  ــور دو موضـ ــای ملک پـ ــای آقـ : در صحبت هـ

دزدان دریایـــی و حفـــظ جـــان و مـــال دریانـــوردان 

ـــن  ــخ گوی ای ـــی پاسـ ـــه کس ـــه چ ـــد. این ک ـــرح ش مط

ــه نظامـــی بـــرای حامیـــت از ایـــن  حامیت هاســـت و چـ

سیســـتم دریانـــوردی وجـــود دارد؟  

تیمورتاش:
 هرکس ساز خودش را می زند

 باید هامهنگ باشیم

ـــادی  ـــیار زی ـــابقه بس ـــران س ـــخ ای ـــوردی در تاری ـــاش:  دریان تیمورت

ـــالد  ـــل از می ـــال قب ـــزار س ـــش ه ـــه ش ـــاید ب ـــابقه ش ـــن س دارد و ای

ــورد در آن  ــای دریانـ ــای ایرانی هـ ــه کتیبه هـ ــد کـ ــیح برسـ مسـ

زمـــان نشـــان دهنده ایـــن موضـــوع اســـت. در زمـــان هخامنشـــیان 

آثـــاری از وجـــود دریانـــوردان، جنگ هـــای دریایـــی، نظام هـــای 

ــا دور  ــا از دریـ ــا مـ ــتیم. امـ ــی داشـ ــای دریایـ ــی و گاردهـ دریایـ

ـــرد؟ در  ـــا دور ک ـــا را از دری ـــزه ای م ـــه انگی ـــزی و چ ـــه چی ـــدیم. چ ش

این جـــا بایـــد بحـــث اقلیم هـــا را مطـــرح کنیـــم. مـــا بـــه داخـــل 

ـــش  ـــداری پی ـــث دام ـــاورزی و بح ـــم. کش ـــز آمدی ـــه مرک ـــور و ب کش

ـــا ورود  ـــرد. ب ـــا دور ک ـــن دری ـــا را از آیی ـــد و همـــه این هـــا کم کـــم م آم

بـــه مرکـــز ایـــران، فرهنـــگ جدیـــدی آمـــد و فرزنـــدان ایـــران کم کـــم 

از دریـــا دور شـــدند.

 IMO حـــاال بـــه امـــروز برگردیـــم. یـــک ســـازمان جهانـــی بنـــام

داریـــم کـــه می گویـــد بـــرای داشـــنت فرهنـــگ دریایـــی بایـــد 

ــی،  ــون ایمنـ ــواردی هم چـ ــد. مـ ــت کنیـ ــل را رعایـ ــد عامـ چنـ

تامیـــن دریانـــورد،  حفاظـــت محیط زیســـت،  امنیـــت دریایـــی و 

ـــا  ـــه این ه ـــر هم ـــه اگ ـــوند ک ـــرح می ش ـــا مط ـــل در این ج حمل ونق

را دورهـــم جمـــع کنیـــد، فرهنـــگ خـــوب و مناســـبی در  کشـــور 

دریایی تـــان ایجـــاد کرده ایـــد. 

ـــای روز  ـــد، بحث ه ـــاره کردن ـــور اش ـــای ملک پ ـــه آق ـــی ک بحث های

ـــرا  ـــه چ ـــم ک ـــورد کنی ـــه ای برخ ـــم ریش ـــر بخواهی ـــی اگ ـــت. ول ماس

ـــی را  ـــث جهان ـــم بح ـــد ه ـــت بای ـــکل اس ـــن ش ـــه ای ـــط ب ـــن رشای ای

ببینیـــم و هـــم بحـــث داخلـــی خودمـــان را. IMO امســـال در شـــعار 

ــرده اســـت.  ــرح کـ ــی را مطـ ــی و هم زبانـ ــوع هم دلـ ــود موضـ خـ

ـــه  ـــدند و جلس ـــع ش ـــم جم ـــی دوره ـــازمان های دریای ـــال س امس

خیلـــی خوبـــی برگـــزار شـــد امـــا هرکـــس ســـازمان خـــودش را 

معرفـــی می کـــرد امـــا بـــه دیـــد مـــن، مـــرد را بـــه تیـــغ محـــک 

بزننـــد نـــه بـــه حـــرف. یعنـــی مـــا یـــک رســـالت ســـازمانی داریـــم کـــه 

ـــت.  ـــی اس ـــاوگان دریای ـــیالت و ن ـــادر، ش ـــازمان بن ـــه س ـــوط ب مرب

یـــک رســـالت اجتامعـــی هـــم داریـــم. رســـالت اجتامعـــی مـــا ایـــن 

ـــرای  ـــی ب ـــای این چنین ـــث را در جمع ه ـــی مباح ـــه برخ ـــت ک اس

ـــت  ـــت دهم جمعی ـــار و هش ـــم. چه ـــرح کنی ـــور مط ـــئوالن کش مس

ــور می خواهیـــم راجـــع  ــتند، چطـ ــران هسـ ــا در ســـاحل مکـ مـ

بـــه ســـاحل مکـــران صحبـــت کنیـــم؟ ســـواحل مکـــران یکـــی 

از بهرتیـــن ســـواحل دنیاســـت. امـــا جمعیتـــی در ایـــن ســـاحل 

ـــی  ـــم. فرهنـــگ دریای ـــن ســـاحل نداری ـــم، زیرســـاختی در ای نداری

ـــیام وارد  ـــرا صداوس ـــت. چ ـــل نیس ـــت و کام ـــورده اس ـــه خ ـــا رضب م

ایـــن موضـــوع منی شـــود و در قالـــب فیلـــم و رسیـــال بـــه ایـــن 

ـــورد  ـــیام در م ـــه ای از صداوس ـــه برنام ـــا چ ـــردازد؟ م ـــث منی پ مبح

تبلیـــغ فرهنـــگ دریایـــی ایرانـــی داشـــتیم؟ مـــردم مـــا حتـــی 

ــهم  ــود، سـ ــه می شـ ــا گرفتـ ــن دریاهـ ــه از ایـ ــی کـ از ماهی هایـ

ـــت.  ـــن اس ـــیار پایی ـــی بس ـــرف ماه ـــه م ـــد و رسان ـــی ندارن چندان

چـــه چیـــزی در ســـبد غذایـــی مـــا جـــای غذاهـــای دریایـــی را 

گرفتـــه اســـت؟ 

موضـــوع دیگـــر این کـــه مـــا وقتـــی چیـــزی از دریـــا می گیریـــم 

بایـــد قـــدردان باشـــیم و چیـــزی هـــم بـــه دریـــا بدهیـــم. بایـــد 

ـــر  ـــا قه ـــروز آب از م ـــرا ام ـــیم. چ ـــا باش ـــع دری ـــع و مناب ـــظ مناف حاف

کـــرده؟ چـــرا دریاهـــا از مـــا قهـــر کردنـــد؟ بایـــد بـــه مســـئوالن 

بگوییـــم کـــه ایـــن بـــه خاطـــر بی توجـــه ای شـــام نســـبت بـــه 

ـــته  ـــول نداش ـــرا قب ـــه م ـــا گفت ـــت خیلی ه ـــن اس ـــت. ممک دریاس

باشـــند امـــا ایـــن عقیـــده قلبـــی مـــن اســـت. مـــن مطمـــنئ هســـتم 

کـــه دریـــا از مـــا قهـــر می کنـــد چـــون بـــه هـــر رودخانـــه ای کـــه 

برویـــد پـــر از آشـــغال و پالســـتیک و زبالـــه اســـت. خوشـــبختانه 

ـــود،  ـــوض می ش ـــه ع ـــش یک دفع ـــال آب ـــج س ـــر پن ـــارس ه خلیج ف

وگرنـــه مطمـــنئ باشـــید خلیج فـــارس بزرگ تریـــن منبـــع آلودگـــی 

در دنیـــا بـــود.

ـــد،  ـــح دادن ـــاش توضی ـــای تیمورت : این طـــور کـــه آق

ـــل  ـــا دخی ـــگ دری ـــادی در فرهن ـــای زی ـــل و متغیره عوام

ـــی،  ـــا ایمن ـــه ت ـــاد زیســـت محیطی گرفت هســـتند، از ابع

ـــئولیت  ـــوع مس ـــا موض ـــا آی ـــارت و.... ام ـــل، تج حمل ونق

اجتامعـــی دربـــاره دریـــا کـــه بـــه آن اشـــاره کردیـــد، 

ـــته  ـــی داش ـــی خاص ـــد متول ـــا بای ـــی دارد؟ ی ـــی خاص متول

ـــوان  ـــش به عن ـــدی پی ـــام چن ـــهبا ش ـــان ش ـــد؟ کاپیت باش

ــه  ــا درزمینـ ــدید تـ ــی شـ ــران معرفـ ــو در ایـ ــفیر آیمـ سـ

فرهنگ ســـازی در حـــوزه دریـــا در ایـــران فعالیـــت کنیـــد. 

ـــر  ـــه نظ ـــه ب ـــور ک ـــا این ط ـــم ام ـــک می گویی ـــام تربی ـــه ش ب

می رســـد مســـئولیت ســـنگینی بـــر دوش شامســـت کـــه 

ـــت.  ـــه اس ـــم در دل آن نهفت ـــوردی ه ـــگ دریان ـــج فرهن تروی

شهبا:
باید راهربدهای اسرتاتژیک

و درازمدت داشته باشیم

شـــهبا: بحـــث فرهنـــگ، بحثی اســـت کـــه نشـــات گرفتـــه از انســـان 

به عنـــوان یـــک عامـــل و نیازهایـــش اســـت. مـــا یـــک رسی باورهـــای 

دینـــی داریـــم کـــه باعـــث می شـــود بخشـــی از فرهنـــگ مـــا را 

درســـت کنـــد. غیـــر از باورهـــای دینـــی، مابقـــی نیازهـــای ماســـت. 

ـــا مشـــاهده مکانیزیمـــی کـــه ازلحـــاظ  یعنـــی در طـــول ســـنوات، ب

 یک سازمان جهانی 
بنام IMO داریم که 

می گوید برای داشنت 
فرهنگ دریایی باید چند 

عامل را رعایت کنید. 
مواردی هم چون ایمنی، 
تامین دریانورد،  حفاظت 

محیط زیست،  امنیت 
دریایی و حمل ونقل در 
این جا مطرح می شوند 

که اگر همه این ها را 
دورهم جمع کنید، 

فرهنگ خوب و مناسبی 
در  کشور دریایی  ایجاد 

کرده اید.
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شهبا:
در بحث فرهنگ،  به 
نظر من وزارت فرهنگ 
و ارشاد اسامی متولی 
است. بحث های 
اجتامعی و بحث های 
فرهنگی اصا یک 
وجهی نیست. باید 
وزارت فرهنگ برای 
پیوند زدن حوزه های 
فرهنگی مختلف به 
یکدیگر وارد شود. من 
فکر منی کنم اصا 
تاش های یک وجهی 
بتواند جواب دهد. مثا 
بگوییم سازمان بنادر 
وارد این موضوع شود. 

ـــک  ـــه ی ـــی ک ـــم، منافع ـــرای کارداری ـــه ب ـــوه ای ک ـــانس های بالق ش

شـــغل دارد یـــا مشـــکالتی کـــه یـــک شـــغل دارد، مثـــل بحـــث 

امنیتـــی کـــه جنـــاب ملک پـــور گفتنـــد. این هـــا را جمع بنـــدی 

ـــگ  ـــود. فرهن ـــاخته می ش ـــی س ـــا فرهنگ ـــن م ـــم و در ذه می کنی

ـــا  ـــازی ی ـــگ و فرهنگ س ـــرد. فرهن ـــکل منی گی ـــدت ش در کوتاه م

تخریـــب یـــک فرهنـــگ یـــا ارتقـــا و اعتـــالی آن کاری زمان بـــر اســـت 

و اثرگـــذاری آن بـــه اســـتمرار راهـــربدی کـــه در فرهنگ ســـازی 

ــم،  ــا می بینیـ ــر در یک جـ ــردد. اگـ ــم، برمی گـ ــر گرفته ایـ در نظـ

کشـــوری داریـــم کـــه 5800 کیلومـــرت ســـاحل دارد و این قـــدر 

پتانســـیل در صنعـــت دریایـــی داریـــم، مشـــکالتی کـــه  آقـــای 

ـــود  ـــر دو وج ـــی ه ـــود دارد. یعن ـــم وج ـــد ه ـــاره کردن ـــور اش ملک پ

ــوان  ــز را به عنـ ــیند دو چیـ ــن می نشـ ــه در ذهـ ــی کـ دارد، موقعـ

ـــم  ـــدی بگیری ـــا برآین ـــه نهایت ـــم ک ـــل می کنی ـــان تجزیه وتحلی انس

کـــه بـــه ســـمتی گرایـــش پیـــدا کنیـــم یـــا ســـعی کنیـــم از ایـــن 

ـــل  ـــر در آن تعق ـــه اگ ـــود دارد ک ـــر وج ـــس دو عن ـــم. پ دوری کنی

نکنیـــم شـــاید بـــه نتیجـــه مطلـــوب درزمانـــی کـــه مدنظـــر هســـت، 

ـــا و  ـــا و نیازه ـــه پیچیدگی ه ـــا هم ـــان ب ـــم. انس ـــدا نکنی ـــت پی دس

ـــن  ـــال ای ـــت و اص ـــغلش چیس ـــه ش ـــارغ از این ک ـــته هایش ف خواس

ـــی  ـــور طبیع ـــراد به ط ـــکالتی دارد. اف ـــه مش ـــا و چ ـــه مزای ـــغل چ ش

ـــد  ـــال می گوین ـــد. مث ـــال می کنن ـــرت دنب ـــاغل را بیش ـــی از مش برخ

می خواهـــم شـــغلی را انتخـــاب کنـــم، می خواهـــم کاری انجـــام 

ــم  ــتم. منی توانیـ ــودم هسـ ــایش خـ ــال آسـ ــرت دنبـ ــم، بیشـ دهـ

ـــوان یـــک  ـــم. چـــون انســـان به عن ـــن موضـــوع بگیری ـــه ای ـــرادی ب ای

ـــن باشـــد و  ـــد کارآفری ـــن اســـت کـــه بتوان ـــال ای ـــرد بیشـــرت دنب منف

زندگـــی خـــود را جمع وجـــور کنـــد. پـــس از او منی تـــوان توقـــع 

داشـــت کـــه راهـــربد مملکـــت را در ایـــن زمینـــه مدنظـــر قـــرار دهـــد 

ـــد.  ـــاب کن ـــغلش را انتخ ـــاس آن ش ـــر اس و ب

ـــاختار کالن  ـــک س ـــر ی ـــه ب ـــتند ک ـــئوالن هس ـــزرگان و مس ـــن ب ای

مملکـــت را می بیننـــد کـــه مـــا از بعـــد امنیـــت ملـــی، از بعـــد منافـــع 

ــع،  ــود دارد، در صنایـ ــه وجـ ــوه ای کـ ــای بالقـ ــی، ظرفیت هـ ملـ

ـــا و غیـــره می بینیـــم این هـــا ترکیـــب و اولویتشـــان بایـــد  نفـــت، دری

ـــا  ـــه باشـــد و مـــا چـــه کار بایـــد کنیـــم. مثـــال نقـــش دری باهـــم چگون

ـــث  ـــا در بح ـــادی م ـــث اقثتص ـــا در بح ـــورد واقع ـــت دریان ـــا صنع ی

ـــر این هـــا خـــوب  ـــی مـــا چـــه تاثیـــری دارد؟ اگـــر تاثی امنیـــت دریای

اســـت بایـــد روی آن کار و تاکیـــد شـــود کـــه از طریـــق اعتـــالی 

فرهنگـــی دریایـــی بتوانیـــم افـــراد بیشـــرتی را جـــذب کنیـــم. بایـــد 

ـــوان  ـــا را منی ت ـــن کاره ـــون ای ـــم چ ـــاد کنی ـــش ایج ـــراد گرای در اف

ـــرد.  ـــش ب ـــتوری پی ـــکل دس ـــه ش ب

در ســـواحل مکـــران بُعـــد امنیـــت ملـــی در راس امـــور اســـت و 

پروژه هـــای گســـرتده ای قابـــل انجـــام اســـت. ازجملـــه ســـاخت 

ـــکان دارد،  ـــا ام ـــه آن ج ـــی ک ـــدر کوچک ـــاخت 40 بن ـــا س ـــادر. ب بن

می تواننـــد ســـواحل مکـــران را جمعیت پذیـــر کننـــد و ازلحـــاظ 

ــر  ــیم. ولـــی یـــک نفـ ــه بحـــث امنیـــت برسـ جمعیت پذیـــری بـ

به عنـــوان انســـان دنبـــال شـــغل اســـت. از این طـــرف هـــم 

شـــام آمـــار را می بینیـــد. یعنـــی آمـــاری کـــه االن مرکـــز آمـــار در 

خصـــوص جابه جایـــی جمعیـــت بیـــرون می دهـــد، می بینیـــم 

ـــه  ـــتیم ک ـــته داش ـــال گذش ـــج س ـــی در پن ـــون جابه جای ـــج میلی پن

ـــی  ـــان جابه جای ـــربز و اصفه ـــران، ال ـــمت ته ـــه س ـــا ب ـــده این ه عم

ـــن  ـــت در ای ـــه جمعی ـــه عرض ـــای این ک ـــی به ج ـــد. یعن ـــام دادن انج

محل هـــا داشـــته باشـــیم، هم چنـــان جمعیت پذیـــری داریـــم. 

ـــیم.  ـــه منی رس ـــه نتیج ـــی ب ـــوب به تنهای ـــت خ ـــا نی ـــا ب ـــعار ی ـــا ش ب

بایـــد راهربدهـــای اســـرتاتژیک منســـجم، شـــفاف و درازمـــدت 

ــتغال زایی  ــد اشـ ــه می توانـ ــی کـ ــد عواملـ ــیم. بایـ ــته باشـ داشـ

ـــد مدنظـــر داشـــته  ـــا ده ـــا فرهنـــگ را ارتق ـــاورد ی ـــود بی ـــه وج را ب

ـــت  ـــا آن وق ـــم و آدم ه ـــاده کنی ـــک پی ـــا را تک ت ـــد این ه ـــیم. بع باش

ـــد کـــه آن جا)ســـواحل مکـــران( مســـتقر شـــوند.  انتخـــاب می کنن

ـــت  ـــال، دول ـــار س ـــه چه ـــم. س ـــان بگوی ـــر برایت ـــداق دیگ ـــک مص ی

تصمیـــم گرفـــت و اعـــالم کـــرد کـــه کارمنـــدان دولـــت بایـــد از 

ـــه  ـــد؟ چ ـــه ش ـــد. چ ـــک برون ـــهرهای کوچ ـــه ش ـــزرگ ب ـــهرهای ب ش

اتفاقـــی افتـــاد؟ بـــا دســـتور و زور منی شـــود کار را پیـــش بـــرد. 

ـــا  ـــد و ارتق ـــی رش ـــگ دریای ـــم فرهن ـــر بخواهی ـــن اگ ـــاد م ـــه اعتق ب

ـــد نیازهـــای زندگـــی در  ـــه بای ـــن اســـت ک ـــش ای ـــد، معنای ـــدا کن پی

ســـواحل مـــا فراهـــم باشـــد. امنیـــت زندگـــی وجـــود داشـــته باشـــد. 

ـــادی  ـــث اقتص ـــر بح ـــوع دیگ ـــد.  موض ـــامل باش ـــت س محیط زیس

اســـت. یعنـــی شـــغلی وجـــود داشـــته باشـــند کـــه مـــردم بتواننـــد از 

آن کســـب درآمـــد کننـــد. امکاناتـــی مثـــل بهداشـــت و مدرســـه بایـــد 

ـــا و  وجـــود داشـــته باشـــد. االن شـــاید کل کســـانی کـــه درگیـــر دری

ـــا 500 هـــزار  ـــه 400 هـــزار ی ـــی هســـتند،  ب آشـــنا بافرهنـــگ دریای

ـــز  ـــع متمرک ـــن موض ـــرت روی ای ـــد بیش ـــس بای ـــند، پ ـــر منی رس نف

شـــویم. 

: درواقـــع بحـــث انسان شناســـی در این جـــا 

ـــه قضیـــه  ـــگاه مثبـــت ب ـــگاه، کامـــال یـــک ن مطـــرح شـــد. ن

اســـت. شـــام بـــه تحلیل هـــای آمایشـــی اشـــاره کردیـــد 

کـــه راه کار مشـــخصی در ایـــن زمینـــه نـــدارد. اصـــال در ایـــن 

ـــازمان  ـــی س ـــا متول ـــود دارد؟ آی ـــی وج ـــی خاص وادی متول

ـــت؟  ـــتیرانی اس ـــت؟ کش ـــادر اس بن

خوانساری:
توسعه فرهنگ دریایی

 یک رضورت است

ـــه نظـــر مـــن وزارت فرهنـــگ و ارشـــاد  شـــهبا: در بحـــث فرهنـــگ،  ب

اســـالمی متولـــی اســـت. بحث هـــای اجتامعـــی و بحث هـــای 

فرهنگـــی اصـــال یـــک وجهـــی نیســـت. بایـــد وزارت فرهنـــگ بـــرای 

پیونـــد زدن حوزه هـــای فرهنگـــی مختلـــف بـــه یکدیگـــر وارد شـــود. 

مـــن فکـــر منی کنـــم اصـــال تالش هـــای یـــک وجهـــی بتوانـــد 

ـــوع  ـــن موض ـــادر وارد ای ـــازمان بن ـــم س ـــال بگویی ـــد. مث ـــواب ده ج

ـــک  ـــف ی ـــمت های مختل ـــه ای از قس ـــک مجموع ـــا ی ـــود. این ه ش

ـــو  ـــد و جل ـــر باهـــم هامهنـــگ حرکـــت نکنن ـــه اگ ـــازل هســـتند ک پ

ـــیم.  ـــی منی رس ـــگ دریای ـــای فرهن ـــه ارتق ـــد ب نرون

خوانســـاری: مبحـــث توســـعه فرهنـــگ دریایـــی یـــک مبنـــا یـــا 

ـــم  ـــا محـــور اســـت. یعنـــی اگـــر بخواهی ـــرای اقتصـــاد دری ـــی ب مبان

ــا  ــم، قاعدتـ ــال کنیـ ــور را به طورجـــدی دنبـ ــا محـ ــاد دریـ اقتصـ

بایـــد ایـــن فرهنگ ســـازی صـــورت بگیـــرد. عمـــده معضـــالت و 

ـــا  مشـــکالتی کـــه داریـــم، نداشـــنت شـــناخت بیشـــرت مـــردم از دری

اســـت. ایـــن شـــناخت بایـــد ایجـــاد شـــود. بحـــث توســـعه فرهنـــگ 

ـــک  ـــزی نیســـت. این ی ـــک شـــعار فانت ـــا ی ـــک انتخـــاب ی ـــی ی دریای

ــر  ــن رضورت اجتناب ناپذیـ ــه ایـ ــد بـ ــی بایـ ــت یعنـ رضورت اسـ

برســـیم. چشـــم انداز ســـند 1404 دورمنایـــی کـــه تعریـــف کردیـــم 

ـــد  ـــرم بای ـــیم الج ـــم برس ـــای آن را بخواهی ـــاد و زوای ـــام ابع ـــر مت اگ

ـــور را  ـــا مح ـــاد دری ـــد اقتص ـــم. بای ـــور درآوردی ـــعه دریامح رس از توس

ـــدارد. ـــود ن ـــوع وج ـــن موض ـــزی از ای ـــم و راه گری ـــرار دهی ـــالک ق م

در ارتبـــاط بـــا متولـــی بـــه نظـــر می رســـد کـــه فرهنگ ســـازی 

ـــد.  ـــته باش ـــاص داش ـــی خ ـــک متول ـــد ی ـــا، منی توان ـــوزه دری در ح

تجربـــه گذشـــته را نـــگاه کنیـــد. اگـــر اشـــتباه نکنـــم در ســـال 

ـــن  ـــد، ای ـــی ش ـــران قطع ـــواحل ای ـــر س ـــت ب ـــت دول 1194 حاکمی

ـــه  ـــت ب ـــر دول ـــذرد. اگ ـــت می گ ـــن حاکمی ـــال از ای ـــی 201 س یعن

ـــت  ـــر می توانس ـــد، اگ ـــی کن ـــت هرنمنای ـــام، می توانس ـــای ع معن

ــد،  ــال کنـ ــا دنبـ ــرای دریاهـ ــخص بـ ــور مشـ ــی را به طـ فعالیتـ

ـــد در ایـــن 201 ســـال، )دو قـــرن و یـــک ســـال( جـــواب  ـــا بای قاعدت

مناســـبی می گرفتیـــم. ایـــن نشـــان می دهـــد کـــه منی توانیـــم 

ـــه  ـــم ب ـــال منی توانی ـــپاریم و اص ـــاص بس ـــی خ ـــک متول ـــه ی کار را ب

ـــی اســـت،  ـــد، دولت ـــی کـــه دی ـــا وقت ـــم. ت ـــگاه کنی ـــی ن ـــه دولت قضی

دولـــت تصمیـــم می گیـــرد، دولـــت نظـــر می دهـــد، دولـــت 

ــکالت را  ــایل و مشـ ــن مسـ ــد. ایـ ــری کنـ ــد تصدی گـ می خواهـ

داریـــم. هـــر جـــا دولـــت تصدی گـــری کنـــد ایـــن مشـــکالت و 

ـــد. در بحـــث واگـــذاری برخـــی  معضـــالت متاســـفانه پیـــش می آی
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خوانساری: 
مبحث توسعه فرهنگ 

دریایی یک مبنا یا 
مبانی برای اقتصاد دریا 
محور است. یعنی اگر 
بخواهیم اقتصاد دریا 

محور را به طورجدی 
دنبال کنیم، قاعدتا 

باید این فرهنگ سازی 
صورت بگیرد. عمده 

معضات و مشکاتی 
که داریم، نداشنت 

شناخت بیشرت مردم از 
دریا است. این شناخت 

باید ایجاد شود.
 ما اگر بخواهیم 

فرهنگ سازی کنیم چه 
جایی را بهرت از دبیرخانه 

هامهنگی ارگان های 
دریایی که متولیان 

دریا از هر سازمان و 
نهادی در آن حضور 

دارند می شناسید؟  به 
نظرم می رسد دبیرخانه 

اگر پتانسیل فرهنگی 
بخش های خودش 
را تجهیز کند و یک 

تشکیات منسجمی را 
در دل دبیرخانه ایجاد 

کنیم، شاید بتوانیم در 
بحث فرهنگ سازی 

مقداری بحث را 
نظام یافته تر داشته 

باشیم.

ــیل های  ــا و پتانسـ ــی، انگیزه هـ ــش خصوصـ ــه بخـ ــث بـ مباحـ

خیلـــی خوبـــی وجـــود دارد. متاســـفانه آن طـــور کـــه شایســـته اســـت 

بخـــش خصوصـــی یـــا نهادهـــای عمومـــی )بخـــش غیردولتـــی(در 

ـــه  ـــه ب ـــی همیش ـــی جاهای ـــد. یعن ـــه نش ـــدی گرفت ـــه ج ـــن زمین ای

ـــون  ـــم مغب ـــاس کردی ـــی احس ـــم. جاهای ـــگاه کردی ـــد ن ـــد تردی دی

ـــش  ـــتی از بخ ـــخص و درس ـــف مش ـــاید تعری ـــی ش ـــویم. جای می ش

خصوصـــی نداشـــتیم و قـــس علـــی هـــذا. اتفاقاتـــی در دوره هـــای 

مختلـــف افتـــاده امـــا چـــون مـــا یـــک ســـتاد فرماندهـــی مشـــخص 

بـــرای ایـــن قضیـــه پیش بینـــی نکردیـــم. وقتـــی اســـم ســـتاد 

فرماندهـــی هـــم مطـــرح می شـــود الزامـــا بـــاز بـــه یک نهـــاد یـــا 

ســـازمان خـــاص مدنظرمـــان نیســـت و برمنی گـــردد. ایـــن معضـــل 

دوبـــاره پیـــش می آیـــد. در برهـــه ای از همیـــن دولـــت گذشـــته، 

ـــام  ـــی به ن ـــدم طرح ـــردم دی ـــرور می ک ـــدارک را م ـــناد و م ـــن اس م

طـــرح حمـــد ایجادشـــده بـــود. بـــرای ایـــن طـــرح واقعـــا   وقـــت 

ــی  ــا متولـ ــود،  امـ ــده بـ ــرژی گذاشته شـ ــود،  انـ ــده بـ گذاشته شـ

خاصـــی کـــه آن را هدایـــت و حامیـــت کنـــد وجـــود نداشـــته و بـــرای 

ـــتیم.  ـــاهد نیس ـــی را ش ـــن و واضح ـــام روش ـــن  رسانج همی

ـــی«  ـــل دریای ـــامن »حمل ونق ـــد، ه ـــور از حم : منظ

اســـت؟

ـــا این کـــه  ـــی اســـت. ی ـــه. هـــامن حمل ونقـــل دریای خوانســـاری: بل

می بینیـــم دریکـــی از ایـــن جلســـات یـــا نشســـت های ارگان هـــای 

دریایـــی بحـــث کمیتـــه فرهنگ ســـازی در ســـال های گذشـــته 

مصـــوب شـــده اســـت. این هـــا نشـــان می دهـــد کـــه بســـیاری 

از ایـــن برنامه هـــا، بـــا تغییـــر دولت هـــا بـــه فراموشـــی ســـپرده 

می شـــود. وجـــود دبیرخانـــه دایمـــی ارگان هـــای دریایـــی بـــه 

ـــا  ـــت. ام ـــی اس ـــت مغتنم ـــک وضعی ـــت و ی ـــک فرص ـــن ی ـــر م نظ

ـــم چـــون تولیـــت آن را بـــه دولـــت ســـپردیم یـــا  ـــاز ه ـــفانه ب متاس

تغییراتـــش شـــاید دســـت دولتمـــردان ماســـت، بـــا مشـــکالت و 

ـــر  ـــه اگ ـــت ک ـــن اس ـــن ای ـــور م ـــویم. تص ـــه می ش ـــی مواج معضالت

ـــه  ـــرد و توج ـــرار گی ـــت ق ـــرت موردحامی ـــداری بیش ـــه مق آن دبیرخان

ـــا  ـــد. م ـــرتی می افت ـــی به ـــات خیل ـــود، اتفاق ـــه آن ش ـــرتی ب بیش

ــرت از  ــی را بهـ ــه جایـ ــم چـ ــازی کنیـ ــم فرهنگ سـ ــر بخواهیـ اگـ

ـــا  ـــان دری ـــه متولی ـــی ک ـــای دریای ـــی ارگان ه ـــه هامهنگ دبیرخان

ـــه  ـــید؟ ب ـــد می شناس ـــور دارن ـــادی در آن حض ـــازمان و نه ـــر س از ه

ـــای  ـــی بخش ه ـــیل فرهنگ ـــر پتانس ـــه اگ ـــد دبیرخان ـــرم می رس نظ

ـــجمی را در دل  ـــکیالت منس ـــک تش ـــد و ی ـــز کن ـــودش را تجهی خ

دبیرخانـــه ایجـــاد کنیـــم، شـــاید بتوانیـــم در بحـــث فرهنگ ســـازی 

ـــن  ـــر م ـــا نظ ـــیم. ام ـــته باش ـــر داش ـــث را نظام یافته ت ـــداری بح مق

ـــک تشـــکیالت مشـــخص و  ـــه فرهنگ ســـازی، کار ی ـــن اســـت ک ای

منســـجم مثـــل ســـازمان بنـــادر نیســـت. یعنـــی واقعـــا یـــک مبحـــث 

ـــر  ـــدد درگی ـــای متع ـــت بخش ه ـــت و می بایس ـــازمانی اس ـــرا س ف

ـــوند.  ـــث ش ـــن مبح ای

سوری: 
کسی به دریا گرایش ندارد

 سواحل خالی از سکنه هستند

ســـوری: بـــا توجـــه بـــه این کـــه بحـــث مـــا متغیرهـــای موثـــر بـــر 

ــت،  ــور اسـ ــی در کشـ ــای فرهنـــگ دریایـ ــود و ارتقـ ــاد بهبـ ایجـ

ـــایل و  ـــه مس ـــم چ ـــم، ببینی ـــگاه کنی ـــا ن ـــن پارامرته ـــه ای ـــی ب کم

پارامرتهایـــی باعـــث شـــده کشـــور مـــا یـــا مـــردم مـــا شـــناخت 

ـــه باشـــند. در  ـــه گرفت ـــا از آن فاصل ـــا داشـــته باشـــند ی کمـــی از دری

ـــاه پیـــش در هتـــل املپیـــک  ـــد م ـــس ICOPMAS کـــه چن کنفران

انجـــام شـــد، وزیـــر راه و شهرســـازی اعـــالم کردنـــد کـــه بیـــش 

از 11 میلیـــون و ۶00 هـــزار نفـــر جمعیـــت کشـــور در محـــدوده 

تهـــران هســـتند و پیش بینـــی کردنـــد کـــه ایـــن رقـــم تابســـتان 

امســـال بـــه 12 میلیـــون نفـــر هـــم برســـد. امـــا وقتـــی بـــه ســـواحل 

ــا  ــواحل تقریبـ ــیاری از سـ ــد بسـ ــد، می بینیـ ــگاه می کنیـ ــا نـ مـ

خالـــی از ســـکنه هســـتند. دلیـــل چیســـت؟ مـــا از دریاهـــا چشـــم 

برداشـــته ایم و بـــه دریـــا نـــگاه منی کنیـــم. بارهـــا و بارهـــا خـــود 

رهـــربی هـــم فرمودنـــد کـــه از ســـواحل مکـــران  غافـــل شـــدیم. 

ـــن  ـــدن در ای ـــی و مان ـــه زندگ ـــردم را ب ـــات م ـــاد امکان ـــا ایج ـــد ب بای

ســـواحل تشـــویق کـــرد. صداوســـیام،  رســـانه ها و نظـــام آموزشـــی 

ــا  ــد. امـ ــا را دارنـ ــی دریـ ــگ عمومـ ــاعه فرهنـ ــه اشـ ــم وظیفـ هـ

ـــد  ـــرت می بینی ـــد،  ک ـــم گفتن ـــاش ه ـــای تیمورت ـــه آق ـــور ک هامن ط

کـــه موضوعـــی راجـــع بـــه دریـــا در برنامه هـــای صداوســـیام مطـــرح 

شـــود. یـــا در همیـــن رســـانه های جمعـــی دیگـــر و مدرســـه ها. 

ـــل  ـــا دخی ـــه دری ـــردم ب ـــگاه م ـــه در ن ـــت ک ـــی اس ـــا متغیرهای این ه

ــه  ــا بـ ــای مـ ــش جوان هـ ــدم گرایـ ــد در عـ ــوند و می توانـ می شـ

ـــود. ـــع ش ـــر واق ـــا موث دری

ری  و  : آقـــای ســـوری بـــه سیاســـت گذا

فرهنگ ســـازی در رســـانه ها و کتـــب درســـی پرداختنـــد. 

ـــادر  ـــازمان بن ـــربدی س ـــات راه ـــی ها و مطالع ـــز بررس مرک

ـــب  ـــر و مطال ـــس، تصاوی ـــدن عک ـــوردی کار گنجان و دریان

مرتبـــط بـــا دریـــا و بنـــادر را در کتـــب درســـی مـــدارس 

ــه کار  ــت. کـ ــرده اسـ ــاز کـ ــتان آغـ ــا دبیرسـ ــی  تـ ابتدایـ

بـــزرگ و ارزشـــمندی اســـت. آقـــای خوانســـاری عزیـــز 

ـــد و بحـــث  ـــگاه کردن هـــم موضـــوع را به صـــورت اجرایـــی ن

ـــا را مطـــرح  ـــرای دری ناکارایـــی دولـــت در فرهنگ ســـازی ب

ــه  ــت. این کـ ــل اسـ ــل تامـ ــی قابـ ــه موضوعـ ــد کـ کردنـ

ــی را  ــای دریایـ ــه ارگان هـ ــان دبیرخانـ ــاد ایشـ ــه اعتقـ بـ

ـــازی  ـــی فرهنگ س ـــه متول ـــزی ک ـــوان مرک ـــوان به عن می ت

اســـت،  مدنظـــر قـــرار داد. 

ملک پـــور: در موضـــوع مســـئولیت اجتامعـــی،  بـــه نظـــرم می رســـد 

فقـــط دریانوردهـــا،  مســـئول نیســـتند بلکـــه یـــک ســـازمان و مرجـــع 

ملـــی دریایـــی  مســـئول اســـت. درســـت اســـت کـــه بازیگرانـــی دارد 

و امـــا ایـــن فراینـــد یـــک راهـــرب و صاحـــب دارد کـــه آن ســـازمان 

بنـــادر و دریانـــوردی اســـت. بنابرایـــن دولت هـــا می آینـــد و 

ـــانی  ـــع انس ـــظ مناب ـــی، حف ـــگ دریای ـــره فرهن ـــا باالخ ـــد ام می رون

ـــش در  ـــت دان ـــی، مدیری ـــانی دریای ـــع انس ـــت مناب ـــی، تربی دریای

صنعـــت دریانـــوردی و دریایـــی، قابـــل معاملـــه، یعنـــی بی اهمیـــت 

ـــم.  ـــفید ببینی ـــوع را سیاه وس ـــن موض ـــد ای ـــن نبای ـــت. بنابرای نیس

یـــا مـــا مرجـــع ملـــی دریایـــی داریـــم و ایـــن نهـــاد مســـئولیت 

ـــم. اگـــر  ـــم، درســـتش کنی ـــم و اگـــر نداری ـــا نداری اجتامعـــی دارد ی

ـــام  ـــم کارش را انج ـــد از آن بخواهی ـــد بای ـــرم می رس ـــه نظ ـــم ب داری

دهـــد. 

ـــی  ـــای دریای ـــش ارگان ه ـــه هامی ـــاره دبیرخان ـــر درب ـــوع دیگ موض

اســـت. بعـــد از 14 ســـال از تشـــکیل ایـــن دبیرخانـــه،  آقـــای طاهری 

ـــه  ـــن دبیرخان ـــا ای ـــد ت ـــاد کردن ـــور را ایج ـــعه دریامح ـــن توس انجم

ـــز  ـــران همه چی ـــا رفـــنت دولت هـــا و مدی ـــا چـــون ب دایمـــی شـــود ام

عـــوض می شـــود. تفاوت هایـــی بیـــن بینش هـــای مدیـــران 

ـــازمان  ـــه در س ـــود دارد ک ـــم وج ـــل حاک ـــای عام ـــم و هیات ه حاک

بنـــادر باعـــث شـــده آن دبیرخانـــه کـــم اهمیـــت شـــود. دیگرکســـی 

ـــم  ـــی رود. می خواه ـــم من ـــور ه ـــعه دریامح ـــن توس ـــه رساغ انجم ب

بگویـــم هم چنیـــن نهـــادی سازماندهی شـــده اســـت امـــا علـــت 

این کـــه اســـتمرار نـــدارد آن اســـت کـــه مرجـــع ملـــی و  مســـئول کار،   

ـــازمان  ـــورم س ـــت،  منظ ـــداده اس ـــه او ن ـــارات الزم را ب ـــدرت و اختی ق

ـــت.  ـــوردی اس ـــادر و دریان بن

ملک پور:
باید متولی توسعه فرهنگ دریایی

در سازمان بنادر و دریانوردی مشخص شود

ملک پـــور: می خواســـتم بـــه این جـــا برســـم کـــه وقتـــی 

می گوییـــم فرهنـــگ دریایـــی مهـــم اســـت.  صاحـــب فرهنـــگ 

دریایـــی در ســـازمان بنـــادر کیســـت؟ چـــه کســـی می خواهـــد 
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در ســـاختار ســـازمان بنـــادر از ایـــن فرهنـــگ دفـــاع کنـــد؟ بعضـــی 

کارهـــای ما ســـبقه سیاســـی دارد و ســـبقه فنـــی را یادمان مـــی رود. 

این کـــه یـــک دریانـــورد چگونـــه بایـــد آمـــوزش ببینـــد، چگونـــه بیمـــه 

ـــل  شـــود، ایـــن بحث هـــا کامـــال فنـــی و مســـتمر اســـت و اصـــال قاب

ـــت. ـــع نیس قط

ـــال  ـــوع کام ـــن موض ـــدارد ای ـــم ن ـــی ه ـــتیبانی فن ـــهبا: االن پش ش

سیاســـی اســـت.

ملک پـــور: بنابرایـــن وقتـــی بـــه گرایش هـــای سیاســـی روز 

ــی  ــگ دریایـ ــرورش فرهنـ ــی و پـ ــگ دریایـ ــیم و از فرهنـ می رسـ

ــا  ــم امـ ــاد داریـ ــی زیـ ــم خیلـ ــوت هـ ــه قـ ــم. نقطـ دور می افتیـ

ـــی  ـــیم. یعن ـــته باش ـــف نداش ـــه نقطه ضع ـــت ک ـــم نیس ـــور ه اینط

ایـــن حـــرف درســـتی اســـت کـــه می گوینـــد مترکـــز جمعیـــت 

به طـــرف خشـــکی اســـت. مـــا کیلومرتهـــا ســـاحل داریـــم. 

می گوییـــد آب کـــم اســـت. می گوییـــد بـــا محدودیـــت منابـــع 

ـــه رو هســـتیم.  مـــا چـــه کشـــوری هســـتیم؟  کشـــوری کـــه  آبـــی روب

به واســـطه ایـــن ســـواحل،  بـــا همـــه کشـــورهای دنیـــا همســـایه 

ـــذب  ـــران را ج ـــت ای ـــد جمعی ـــد درص ـــواحل چن ـــن س ـــتیم. ای هس

ــه یـــک دوره نیســـت.   ــوع مربـــوط بـ ــرده اســـت؟ ایـــن موضـ کـ

یـــک رونـــد طوالنـــی اســـت. شـــامل ایـــران چـــه خـــرب اســـت؟ 

ســـواحل مکـــران چـــه خـــرب اســـت؟  برنامـــه و طرح ریـــزی مـــا بـــرای 

ـــا  ـــن جمعیت هـــا چیســـت؟ چـــرا ســـواحل شـــاملی م ـــت ای مدیری

در یـــک تعطیلـــی رســـمی آن قـــدر شـــلوغ می شـــود؟ چـــون مـــردم 

ـــیم  ـــرای توریس ـــری ب ـــاب دیگ ـــد و انتخ ـــرت ندارن ـــه بیش ـــک گزین ی

دریایـــی نگذاشـــتید. 

مل  ، قطعـــا شـــا عـــی جتام : مســـئولیت ا

ــی،  ــئولیت اجتامعـ ــود. مسـ ــی منی شـ ــف قانونـ وظایـ

فعالیت هایـــی اســـت کـــه ســـازمان ها و نهادهـــای دولتـــی 

و خصوصـــی بـــرای انجـــام آن پـــا پیـــش می گذارنـــد 

درحالی کـــه هیـــچ وظیفـــه ای ندارنـــد و حتـــی در آن 

حوزه هـــا رسمایه گـــذاری هـــم می کننـــد. رشکت هـــای 

ـــتای  ـــی در راس ـــم فعالیت های ـــا ه ـــگ دنی ـــزرگ هلدین ب

ــا  ــه لزومـ ــد کـ ــام می دهنـ ــی انجـ ــئولیت اجتامعـ مسـ

ــا تجارتشـــان نـــدارد. ارتباطـــی بـ

ـــاری  ـــای خوانس ـــای آق ـــف گفته ه ـــا مخال ـــن تقریب ـــاش: م تیمورت

هســـتم. باوجوداین کـــه به هرحـــال صحبت هـــای ایشـــان و 

ـــن  ـــتم. م ـــف هس ـــن مخال ـــا م ـــت ام ـــت اس ـــور درس ـــای ملک پ آق

در ایـــن چنـــد مـــاه از ســـال کـــه نـــگاه کـــردم دیـــدم ایـــن دبیرخانـــه 

دریایـــی خاصیتـــی نـــدارد. امـــا داســـتان چیســـت؟ داســـتان ایـــن 

ـــس  ـــم روی هیچ ک ـــی را ه ـــئولیت اجتامع ـــن مس ـــا ای ـــه م ـــت ک اس

ـــیالت،  ـــادر، ش ـــازمان بن ـــه س ـــم ک ـــم و بگویی ـــم بگذاری منی توانی

کشـــتیرانی و... شـــام بایـــد ایـــن کار را انجـــام دهیـــد. راه حـــل 

بســـیار ســـاده اســـت. کافـــی اســـت هرکســـی کار خـــودش را 

انجـــام دهـــد. دو هفتـــه پیـــش بـــه ســـازمان میـــراث فرهنگـــی 

ـــرد.  ـــگری ک ـــث گردش ـــد و بح ـــازمان آم ـــاون س ـــدم. مع ـــوت ش دع

ـــراث  ـــاون ســـازمان می ـــد و مع هواپیامیی هـــا و آژانس هـــا هـــم بودن

ـــم  ـــا ه ـــد و م ـــان را دادن ـــر خودش ـــه نظ ـــد. هم ـــم آم ـــگری ه گردش

دربـــاره بحـــث دریـــا و گردشـــی دریـــا صحبـــت کردیـــم.  متـــام شـــد. 

همیـــن؟ چـــرا؟ بـــرای این کـــه آن آقایـــی کـــه آن بـــاال نشســـته 

اســـت نـــه ســـواد دارد و نـــه اطالعـــات دارد و می آیـــد اطالعـــات 

را از مـــا می گیـــرد و مـــی رود در جوامـــع حـــرف می زنـــد کـــه 

ـــاون ســـازمان گردشـــگری هســـتیم. مـــن  ـــا هـــم مع ـــا م ـــد آق بگوین

ـــی  ـــی ارگان دریای ـــوان متول ـــه به عن ـــی ک ـــم کس ـــم بپرس می خواه

ـــه؟  ـــی رفت ـــفر دریای ـــک س ـــته،  ی نشس

شهبا: 
قانون دریایی زیاد داریم
 باید مقررات زایی کنیم

: این کـــه می گوییـــد هرکـــس بایـــد کار خـــودش 

ــاختارهای  ــت، سـ ــت اسـ ــال درسـ ــد، کامـ ــام دهـ را انجـ

مجـــازی، کمیته هـــای مجـــازی،  نهادهـــای مجـــازی،  

ـــون  ـــد؟ چ ـــکل می گیرن ـــرا ش ـــازی چ ـــای مج دبیرخانه ه

هیچ کســـی کار خـــودش را به خوبـــی انجـــام منی دهـــد 

و ایـــن شـــامل کشـــتیرانی، نفتکـــش،  فراســـاحل، 

ـــم  ـــت ه ـــادر و محیط زیس ـــازمان بن ـــی و س ـــع دریای صنای

می شـــود. می خواهـــم موضـــوع خصوصی ســـازی را 

مطـــرح کنـــم. آیـــا بـــرای ایـــن موضـــوع راه کار و ســـاختاری 

ـــه  ـــه چگون ـــن زمین ـــا در ای ـــی م ـــع فعل ـــال وض ـــد؟ اص داری

اســـت؟

ـــتنباط های  ـــود اس ـــاید بش ـــی ش ـــگ دریای ـــث فرهن ـــهبا: در بح ش

مختلفـــی کـــرد. وقتـــی می گوییـــم فرهنـــگ اســـالمی و 

فرهنـــگ زیســـت محیطی، معنایـــش ایـــن اســـت کـــه مســـایل 

ــی و کار  ــالمی را در روزمرگـ ــای اسـ ــا آموزه هـ ــت محیطی یـ زیسـ

خودمـــان رعایـــت کنیـــم. در این جـــا بیشـــرت موضـــوع ارتقـــای 

ـــی.  ـــگ دریای ـــا فرهن ـــت ت ـــا اس ـــر م ـــی مدنظ ـــای دریای فعالیت ه

ــاد  ــه اعتقـ ــم. بـ ــازی کنیـ ــات را شفاف سـ ــن ادبیـ ــد ایـ ــا بایـ مـ

مـــن مشـــکلی کـــه بـــا آن مواجـــه هســـتیم ایـــن اســـت کـــه اوال 

بایـــد مشـــکالت و چالش هـــا را بگوییـــم. مـــا باوجـــود همـــه 

ـــط  ـــی و ضواب ـــع طبیع ـــانی و مناب ـــع انس ـــیل ها و مناب ـــن پتانس ای

اجتامعـــی و دینـــی واقعـــا نتوانســـتیم بـــه آن جـــا کـــه بایـــد برســـیم. 

ـــی  ـــروز فالن ـــتیم. ام ـــور هس ـــرد مح ـــتیم، ف ـــور نیس ـــا برنامه مح م

مســـئول اســـت، فـــردا فـــرد دیگـــری می آیـــد و کل رویـــه انجـــام 

ـــت  ـــده اس ـــوده ش ـــه پیم ـــی ک ـــه مراحل ـــود  و هم ـــوض می ش کار ع

ــورت  ــم انداز 1404 را به صـ ــا چشـ ــپاریم. مـ ــی بسـ ــه فراموشـ بـ

کالن داریـــم و قبـــل از آن بایـــد توقـــع خودمـــان را از دریـــا عادالنـــه و 

منطقـــی کنیـــم. بایـــد ببینیـــم اقتصـــاد دریایـــی مـــا االن در تولیـــد 

ناخالـــص ملـــی کجاســـت. مـــا بایـــد نـــگاه همه جانبـــه داشـــته 

ـــداف و  ـــه اه ـــر ب ـــال دیگ ـــا 10 س ـــی ت ـــت و هم دل ـــا باهم ـــیم ت باش

ــناد باالدســـتی برســـیم.  برنامه هـــای اسـ

مـــا سیاســـت های کلـــی اقتصـــاد مقاومتـــی را داریـــم کـــه بـــه 

مـــا می گویـــد کـــه هـــر کاری کـــه می خواهیـــم در دریـــا انجـــام 

ـــم  ـــم می خواهی ـــروز می گویی ـــا ام ـــد. م ـــه باش ـــد چگون ـــم بای دهی

ـــره وری  ـــش به ـــد افزای ـــه بای ـــم درصورتی ک ـــاال بربی ـــا را ب ظرفیت ه

ـــه ای  ـــگاه عادالن ـــد ن ـــره وری بای ـــش به ـــرای افزای ـــد. ب ـــر باش مدنظ

بـــه نیـــروی انســـانی داشـــته باشـــیم. نیـــروی انســـانی اصـــل 

ــزه  ــد و باانگیـ ــانی توامننـ ــروی انسـ ــر نیـ ــت. اگـ ــز اسـ همه چیـ

ــد  ــتفاده کنیـ ــاوری اسـ ــخت افزار و فنـ ــدر از سـ ــد، هرچقـ نباشـ

بازهـــم بـــه هیـــچ کجـــا منی رســـید. 

از ســـوی دیگـــر موضـــوع دریـــا، ماننـــد صنعـــت ماشین ســـازی 

نیســـت کـــه یـــک برنامـــه و یـــک متولـــی داشـــته باشـــد. دریـــا 

یـــک جنبـــه بین املللـــی دارد و از دســـت مـــا به تنهایـــی بیـــرون 

اســـت. مـــا منی توانیـــم بـــرای حـــوزه دریـــا هـــر تصمیمـــی کـــه 

می خواهیـــم بگیریـــم بـــدون آن کـــه بـــه موقعیـــت بین املللـــی 

ــروی  ــش نیـ ــاع و بخـ ــیم. االن از وزارت دفـ ــته باشـ ــه داشـ توجـ

دریایـــی،  ســـازمان بنادر، کشتی ســـازی ها، ســـازمان حفاظـــت 

محیط زیســـت، کشـــتیرانی، نفتکـــش همـــه وســـط هســـتند. اگـــر 

می خواهنـــد این هـــا را باهـــم جلـــو بربنـــد، بایـــد یـــک برنامـــه 

ــادر و دریانـــوردی  ــازمان بنـ ــه باشـــد. مدیرعامـــل سـ همه جانبـ

ــد  ــاحل منی تواننـ ــت و فراسـ ــازمان محیط زیسـ ــس سـ ــا رییـ یـ

ـــه  ـــاره  دبیرخان ـــده آل برســـانند. درب ـــه نتیجـــه ای ـــا را ب ـــی م به تنهای

ـــدی  ـــا عم ـــه م ـــت ک ـــت آن اس ـــم واقعی ـــی ه ـــای دریای ترجامن ه

یـــا ســـهوی اســـم آن را اصـــالح کردیـــم و بـــرای همیـــن هـــم بـــه 

نتیجـــه نرســـیدیم. دبیرخانـــه هامهنگـــی ارگان هـــای دریایـــی 

قـــرار نبـــود کـــه بیایـــد سیاســـت گذاری کنـــد، قـــرار نبـــود کـــه 

بیایـــد قانـــون بنویســـد، چـــون اصـــال در اختیـــارات او نیســـت. قـــرار 

ـــدرت و  ـــاختار، ق ـــه س ـــرای این ک ـــد. ب ـــام ده ـــی انج ـــود هامهنگ ب

سوری: 
وقتی به سواحل ما 
نگاه می کنید، می بینید 
بسیاری از سواحل 
تقریبا خالی از سکنه 
هستند. دلیل چیست؟ 
ما از دریاها چشم 
برداشته ایم و به دریا 
نگاه منی کنیم. بارها و 
بارها خود رهربی هم 
فرمودند که از سواحل 
مکران  غافل شدیم. 
باید با ایجاد امکانات 
مردم را به زندگی و 
ماندن در این سواحل 
تشویق کرد.
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ـــا  ـــم، ت ـــه داری ـــه برنام ـــاز ب ـــا نی ـــن م ـــر م ـــه نظ ـــدارد. ب ـــاس نامه ن اس

امـــروز برنامـــه فراگیـــری بـــرای صنعـــت دریایـــی و مســـایل مربـــوط 

بـــه حـــوزه دریایـــی نداشـــتیم، از مجلـــس گرفتـــه تـــا نهادهـــای 

دیگـــر. به عنوان مثـــال واقعـــا قانـــون کار مـــا بـــرای دریانـــوردان 

بـــه کار منی آیـــد. شـــغل دریانـــوردان نیازمنـــد انعطـــاف اســـت 

امـــا قانـــون کار مـــا منی گـــذارد ایـــن اتفـــاق بیفتـــد و درنتیجـــه 

ـــن  ـــود دارد. ای ـــا وج ـــورد و کارفرم ـــن دریان ـــوا بی ـــن دع ـــه ای همیش

ـــر  درگیری هـــا هزینـــه ایجـــاد می کنـــد. تامیـــن اجتامعـــی هـــم زی

ـــوردی کـــه دچـــار کوررنگـــی می شـــود و  ـــار منـــی رود. مثـــال دریان ب

ـــا قانـــون تامیـــن اجتامعـــی  دیگـــر منی توانـــد در دریـــا کار کنـــد، ب

ــد و  ــته منی کنـ ــی او را بازنشسـ ــن اجتامعـ ــکل دارد،  تامیـ مشـ

ـــا  ـــاختار و ی ـــرای س ـــن ب ـــد و ای ـــد کارکنی ـــان بای ـــد هم چن می گوی

سیســـتم داخلـــی ســـازمان مشـــکل ایجـــاد می کنـــد. بعـــد کســـی 

کـــه از بیـــرون بـــه ایـــن موضـــوع نـــگاه می کنـــد، بـــا خـــودش 

ـــامل  ـــد س ـــوده، دی ـــا ب ـــه در دری ـــر این ک ـــه خاط ـــه او ب ـــد ک می گوی

ـــد.  ـــا او را بازنشســـته هـــم منی کنن خـــود را ازدســـت داده اســـت ام

ـــن  ـــه وارد ای ـــود ک ـــب منی ش ـــی ترغی ـــم کس ـــل ه ـــن دلی ـــه همی ب

ـــود.  ـــغل بش ش

موضـــوع دیگـــر آن کـــه مـــا در دریـــا مقـــررات فراوانـــی داریـــم. 

بـــه نظـــر مـــن بایـــد مقررات زدایـــی کنیـــم. االن در بحـــث 

ـــازمان  ـــادر و س ـــازمان بن ـــان س ـــی می ـــع دریای ـــند جام ـــن س تدوی

ـــت  ـــازمان حفاظ ـــان س ـــت. می ـــت،  دعواس ـــت محیط زیس حفاظ

محیط زیســـت و وزارت کشـــور هـــم دعواســـت. مثـــال کســـی از 

ـــرد،   ـــاس اجـــازه می گی ـــا بندرعب ـــدران ی ـــالن، مازن اســـتانداری گی

ــکراب  ــه اسـ ــی رود بـ ــد مـ ــرد،  بعـ ــک می گیـ ــم از بانـ ــی هـ پولـ

و می خواهـــد شـــغلی راه انـــدازی کنـــد امـــا موقـــع افتتـــاح 

کـــه می رســـد، محیط زیســـت می گویـــد این جـــا ازنظـــر 

ـــا پهنه بنـــدی  ـــی م ـــن یعن ـــول نیســـت. ای زیســـت محیطی قابل قب

ـــر  ـــتیم. اگ ـــای آن بایس ـــد پ ـــه بع ـــم ک ـــی نکرده ای ـــان را نهای خودم

ـــم و  ـــانی کنی ـــاره آن اطالع رس ـــد درب ـــود دارد بای ـــی وج ـــم مقررات ه

ـــوارد  ـــویم. در م ـــل ش ـــهیالتی قای ـــانی تس ـــرای اطالع رس ـــی ب حت

ــا  ــازمان بندرهـ ــد سـ ــر می آیـ ــه نظـ ــه بـ ــت کـ ــی اسـ این چنینـ

کوتاهـــی کـــرده اســـت. 

در بحـــث آمـــوزش هـــم، آموزش هـــای مـــا دو بخـــش اســـت. یعنـــی 

نیروســـازی مـــا از دو فرهنـــگ شـــکل می گیـــرد: یـــا مهارتـــی اســـت 

ـــوم مشـــکالت خـــاص  ـــی وزارت عل ـــوزش عال ـــرای آم ـــی. ب ـــا عال و ی

ـــا مترکـــز  خـــودش را دارد. در ســـال 1391 یـــک ســـند راهـــربدی ب

ـــه  ـــی ک ـــی و مصادیق ـــی و اقیانوس ـــون دریای ـــوم و فن ـــوزه عل در ح

از رسارس دنیـــا جمـــع کـــرده بودنـــد، تدویـــن شـــد کـــه طبیعتـــا 

قـــرار اســـت دربـــاره آن تصمیم گیـــری  کننـــد. امـــا هیچ کـــدام 

از رشـــته های حرفـــه ای دریانـــوردی و صنعـــت دریایـــی ماننـــد 

ــت  ــد مدیریـ ــدری و ماننـ ــت بنـ ــوردی، مدیریـ ــت دریانـ مدیریـ

ـــت.   ـــده اس ـــی در آن آم ـــوم دریای ـــط عل ـــت و فق ـــور در آن نیس آفش

ـــر نیســـت. متاســـفانه  ـــی هـــم قبـــول اســـت امـــا فراگی ـــوم دریای عل

هیچ کســـی هـــم ایـــن موضـــوع را بـــه چالـــش نکشـــیده کـــه جـــای 

ـــت؟  ـــاحل و... کجاس ـــوردی، فراس ـــی، دریان ـــع دریای صنای

در بحـــث حرفـــه ای و مهارتـــی، ســـازمان آمـــوزش فنـــی و حرفـــه ای 

داریـــم کـــه وظیفـــه اصلـــی اش ایـــن اســـت کـــه شـــغل و شایســـتگی 

ــد،   ــته های آن را می خوانیـ ــی فهرســـت رشـ ــد. وقتـ تعریـــف کنـ

می بینیـــد کـــه در شـــهریور ســـال 1393 از مجمـــوع 4۶00 

شـــغل و شایســـتگی، در خوشـــه صنعـــت از2500  عنـــوان، 

ـــوردی،  ـــه دریان ـــت. ن ـــی اس ـــت دریای ـــرای صنع ـــوان ب ـــا دو عن تنه

ـــدری  ـــور بن ـــه ام ـــیالت، ن ـــه ش ـــتیرانی،  ن ـــه کش ـــاحل، ن ـــه فراس ن

و کشتی ســـازی و... هیچ یـــک دیـــده نشـــده اســـت. کال 

ــد کل  ــم درصـ ــادل نیـ ــه معـ ــت کـ ــده اسـ ــغل تعریف شـ 40 شـ

مشـــاغل تعریف شـــده اســـت. پـــس مـــا در مهارت آمـــوزی هـــم 

مشـــکل داریم. مـــا بایـــد بـــه ســـازمان فنـــی و حرفـــه ای هـــم کمـــک 

کنیـــم. بگوییـــم در صنعـــت دریانـــوردی ایـــن مســـایل وجـــود دارد. 

ـــغل ها  ـــن ش ـــا ای ـــم ت ـــک کنی ـــم. کم ـــاوره بدهی ـــور کالن مش به ط

را روزآمـــد کنیـــم. به جـــای این کارهـــای زیرســـاختی می رویـــم 

بنـــادر را واگـــذار می کنیـــم و بـــه فکـــر توســـعه بنـــادر هـــم هســـتیم.

خوانساری: 
چاره ای جز خصوصی سازی نداریم

ــی  ــای آموزشـ ــه بحث هـ ــیدگی بـ :  اهمیـــت رسـ

ـــت.  ـــی نیس ـــاخت قابل چشم پوش ـــک زیرس ـــوان ی به عن

امـــا بحـــث خصوصی ســـازی هویـــت فرهنـــگ دریایـــی 

ـــن  ـــم. ای ـــه آن بپردازی ـــد ب ـــه بای ـــت ک ـــی اس ـــم موضوع ه

ـــرد؟   ـــرار بگی ـــر ق ـــد مدنظ ـــه بای ـــوع چگون موض

ــم  ــه رغـ ــه، بـ ــه دبیرخانـ ــرم کـ ــم می پذیـ ــن هـ ــاری: مـ خوانسـ

ظرفیت هـــای باالیـــی کـــه دارد از متـــام ظرفیـــت اســـتفاده نکـــرده 

اســـت. االن اگـــر قـــرار باشـــد، فعالیتـــی صـــورت بگیـــرد،  می توانیـــم 

ـــرای  ـــه نظـــر فضـــای مناســـبی ب ـــه را احیـــا کنیم، ب ـــاره دبیرخان دوب

ـــه  ـــه ب ـــا توج ـــی،  ب ـــرد فعل ـــاره عملک ـــا درب ـــود دارد. ام ـــن کار وج ای

این کـــه بیـــش از دو دهـــه از فعالیـــت دبیرخانـــه می گـــذرد، 

ـــدارد.  ـــم آن ن ـــیل عظی ـــا پتانس ـــبی ب ـــتاوردهای آن تناس دس

دربـــاره وضـــع موجـــود هـــم بایـــد بپذیریـــم کـــه اقتصـــاد 

پســـاتحریم،  فرصـــت مناســـبی بـــرای مباحـــث دریـــا و دریانـــوردی 

ایجـــاد کـــرده اســـت امـــا متاســـفانه مـــا دچـــار یـــک فرصت ســـوزی 

ـــازمان ها،  ـــرت س ـــم بیش ـــه می بینی ـــی باوجوداین ک ـــتیم. یعن هس

ـــد  ـــعی می کنن ـــف س ـــای مختل ـــا و بخش ه ـــا، ارگان ه وزارتخانه ه

ــا  ــا تـ ــند، مـ ــته باشـ ــت داشـ ــن فرصـ ــی از ایـ ــتفاده مطلوبـ اسـ

ـــه  ـــه چ ـــم ب ـــد ببینی ـــتیم. بای ـــب هس ـــت عق ـــن فرص ـــدودی از ای ح

ـــته  ـــت داش ـــن فرص ـــی از ای ـــتفاده مطلوب ـــم اس ـــیوه ای می توانی ش

ـــم کـــه  باشـــیم. متاســـفانه به طـــور طبیعـــی همیشـــه عـــادت کردی

بـــرای طـــول دوران برنامه ریـــزی کنیـــم. 

ـــار یـــک گسســـت تاریخـــی در  ـــا دچ ـــازی م در بحـــث فرهنگ س

دریانـــوردی شـــدیم. مـــا ســـابقه زیـــادی در دریانـــوردی داریـــم امـــا 

ـــال  ـــن اص ـــویم. ای ـــیفتگی ش ـــی و خودش ـــار ظاهرفریب ـــد دچ نبای

هیـــچ ذوقـــی نـــدارد وقتـــی مـــا بـــه چنیـــن گسســـتی مبتـــال شـــدیم. 

بـــه نســـبت امکانـــات و تجهیـــزات و وســـایلی کـــه در گذشـــته های 

ـــا  ـــتیم ام ـــا داش ـــری از دری ـــتفاده مطلوب ت ـــتیم اس ـــی داش تاریخ

امـــروز متاســـفانه بـــه نســـبت تجهیـــزات و امکانـــات می شـــود 

ـــا بهـــرت اســـت بگویـــم  ـــا نداریـــم. ی گفـــت هیـــچ اســـتفاده ای از دری

ــازی  ــرای فرهنگ سـ ــم. بـ ــره را می بریـ ــتفاده و بهـ ــل اسـ حداقـ

بایـــد از پایـــه رشوع کنیـــم. اعـــامل مباحـــث دریـــا در تدویـــن کتـــب 

درســـی، یـــک گام خـــوب بـــه ســـمت جلـــو اســـت. در حـــال حـــارض 

مشـــکل زیرســـاخت و فرهنگ ســـازی داریـــم. بایـــد برنامه هـــای 

ـــدوار هســـتم کـــه  ـــرد. امی ـــه مقـــداری شـــتاب بگی ـــن زمین ـــا در ای م

ـــه خـــود نگیـــرد. مبحـــث  ایـــن کار فرهنگ ســـازی شـــکل دولتـــی ب

آمـــوزش را بایـــد جـــدی گرفـــت و ایـــن فرهنگ ســـازی و آمـــوزش 

بایـــد توســـط بخـــش خصوصـــی انجـــام شـــود. ایـــن موضـــوع،  

اجتناب ناپذیـــر اســـت. امـــا همیـــن خصوصی ســـازی های مـــا 

ـــا راه چـــاره ای  ـــا ابهامـــات جـــدی مواجـــه می شـــود. م ـــا ب هـــم واقع

غیـــر از خصوصی ســـازی نداریـــم. 

: آینـــده را چگونـــه می بینیـــد؟ در آینـــده ایـــران، 

نقـــِش توســـعه فرهنـــگ دریایـــی و تجـــارت و بهـــره وری از 

ـــرت  ـــا به ـــود ی ـــد ب ـــه خواه ـــی چگون ـــیل های دریای پتانس

ـــد؟  ـــد باش ـــه بای ـــم چگون ـــت بگوی اس

ملک پـــور: آینـــده در صورتـــی امیدوارکننـــده خواهـــد بـــود کـــه 

مـــا امـــروز یـــک انتخـــاب صحیـــح انجـــام دهیـــم. این کـــه آیـــا 

می خواهیـــم اقتصـــاد خودمـــان را بـــر اســـاس توان هـــای 

فرهنگـــی، پتانســـیل جغرافیایـــی )کـــه دریـــا و ســـواحل مایکـــی از 

آن هاســـت( و بـــر اســـاس صـــادرات خدمـــات و کاالهـــای خودمـــان 

اداره کنیـــم؟ یـــا می خواهیـــم کشـــور را از محـــل فـــروش نفـــت و گاز 

و صنایـــع مرتبـــط اســـتخراج نفـــت بچرخانیـــم؟ بـــا ایـــن کارداریـــم 

شهبا:
 در شهریور سال 

1393 از مجموع 4۶00 
شغل و شایستگی، در 

خوشه صنعت از2500  
عنوان، تنها دو عنوان 

برای صنعت دریایی 
است. نه دریانوردی، 

نه فراساحل، نه 
کشتیرانی،  نه شیات، 

نه امور بندری و 
کشتی سازی و... 

هیچ یک دیده نشده 
است. کا 40 شغل 

تعریف شده است که 
معادل نیم درصد کل 
مشاغل تعریف شده 

است.

خوانساری:
درباره وضع موجود 

هم باید بپذیریم که 
اقتصاد پساتحریم،  

فرصت مناسبی برای 
مباحث دریا و دریانوردی 

ایجاد کرده است اما 
متاسفانه ما دچار یک 

فرصت سوزی هستیم. 
یعنی باوجوداین که 

می بینیم بیشرت 
سازمان ها، وزارتخانه ها، 

ارگان ها و بخش های 
مختلف سعی می کنند 
از این فرصت داشته 
باشند، ما تا حدودی 
از این فرصت عقب 

هستیم. باید ببینیم به 
چه شیوه ای می توانیم 
استفاده مطلوبی از این 
فرصت داشته باشیم. 

متاسفانه به طور طبیعی 
همیشه عادت کردیم 
که برای طول دوران 

برنامه ریزی کنیم. 
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ـــرش  ـــه ف ـــت ک ـــن اس ـــل ای ـــیم. مث ـــان را می فروش ـــه خودم رسمای

ــا  ــد! مـ ــاب بخوریـ ــه چلوکبـ ــرای آن کـ ــید بـ ــان را بفروشـ خانه تـ

بایـــد بـــر اســـاس تـــوان داخلی مـــان کارکنیـــم. خـــدا را گـــواه 

ـــم در  ـــودم. رفت ـــرم، روزی کـــه انقـــالب شـــد مـــن انگلیـــس ب می گی

ـــرون،  بعـــد یـــک انگلیســـی  مجمـــع ســـخرنانی داشـــتم و آمـــدم بی

ـــه  ـــر این ک ـــه خاط ـــد،  ب ـــا را می گیری ـــام دنی ـــا ش ـــن گفت»آق ـــه م ب

شـــام ایرانی هـــا بـــرای کارهایتـــان ریســـک می کنیـــد امـــا مـــا 

ـــا  ـــد. ایرانی ه ـــم باش ـــد منظ ـــز بای ـــم. همه چی ـــن کار را منی کنی ای

ـــروز  ـــا ام ـــم.« ام ـــا باختی ـــی م ـــد ول ـــی را می برن ـــع بین امللل مجام

بایـــد بگویـــم اگـــر این طـــور پیـــش برویـــم می بازیـــم. مدیـــران 

ـــد،  دوســـت مـــا  ـــاد دارن ـــا عن ـــا ب ـــه م ـــه دشـــمن مـــا هســـتند و ن مـــا ن

هســـتند،  دوســـت مـــردم هســـتند امـــا بنـــای اداره ایـــن مملکـــت را 

ـــاالری  ـــون شایسته س ـــته اند، چ ـــردم نگذاش ـــوان  م ـــاس ت ـــر اس ب

ـــگ  ـــه فرهن ـــید ک ـــنئ باش ـــد مطم ـــن رون ـــا ای ـــد. ب ـــاق منی افت اتف

ـــوردی  ـــد، م ـــدا کن ـــم پی ـــر ه ـــد و اگ ـــدا منی کن ـــد پی ـــی رش دریای

خواهـــد بـــود. چـــون اصـــال به درســـتی تحلیـــل نشـــده اســـت. 

چـــون برنامـــه ای بـــرای آن ریختـــه نشـــده اســـت امـــا برنامـــه داریـــد 

ـــده و  ـــن آین ـــود. ای ـــر ش ـــیپ دو براب ـــت و ترانسش ـــال ترانزی ـــه مث ک

ـــد،  ـــم بگیری ـــه تصمی ـــود ک ـــت می ش ـــی مثب ـــد در صورت ـــن فراین ای

براســـاس تـــوان مملکـــت کـــه بخشـــی از آن فرهنـــگ دریایـــی 

ـــت،  ـــخت اس ـــداری س ـــد. مق ـــور را اداره کنی ـــت،  کش ـــواحل اس س

امـــا می شـــود،  درســـت می شـــود. اگـــر وضـــع همین طـــور 

ـــگ  ـــرد فرهن ـــن میزگ ـــر ای ـــال دیگ ـــید 10 س ـــنئ باش ـــد، مطم باش

ـــه  ـــود ک ـــم ب ـــی خواهی ـــا همین جای ـــود و م ـــزار می ش ـــی برگ دریای

االن هســـتیم و بـــه نظـــر مـــن بدتـــر هـــم می شـــود

تیمورتاش:
 طرحی نو دراندازیم

 ایران، دوباره امیرکبیر می خواهد

: آقـــای خوانســـاری بـــه بحـــث اقتصـــاد دریـــا محـــور 

اشـــاره کردنـــد. دکـــرت آخونـــدی بـــرای نخســـتین بـــار ایـــن 

موضـــوع را در کشـــور مطـــرح کردنـــد و حتـــی در حکـــم 

ـــژاد هـــم ایـــن موضـــوع به رصاحـــت اعـــالم  آقـــای ســـعید ن

شـــد. متاســـفانه شـــاید بـــه دلیـــل این کـــه بخش هـــای 

مختلـــف دریایـــی کشـــور بـــه ایـــن موضـــوع آشـــنایی 

ـــت. ـــرار گرف ـــری ق ـــورد بی مه ـــادی نداشـــتند، م زی

ـــیم.  ـــته باش ـــرش داش ـــک پ ـــد ی ـــواه بای ـــا خواه وناخ ـــاش: م تیمورت

کشـــور عوض شـــده اســـت و بیشـــرت هـــم عـــوض خواهـــد شـــد امـــا 

ـــری  ـــد تدبی ـــس بای ـــوده پ ـــه ب ـــت ک ـــامن اس ـــا ه ـــت م ـــدل حرک م

بیاندیشـــیم. وقتـــی صحبت هـــای رییس جمهـــوری را نـــگاه 

می کنـــم،  می بینـــم هیـــچ جـــا نیســـت کـــه راجـــع بـــه بخـــش 

خصوصـــی صحبـــت نکـــرده باشـــند ولـــی عمـــال اجـــرا منی شـــود. 

مـــا در تضـــاد گیرکرده ایـــم و منی دانیـــم ایـــن تضـــاد را چگونـــه 

ـــم.  ـــرف کنی ـــد برط بای

ـــد  ـــت. می گوین ـــی نیس ـــش خصوص ـــث بخ ـــا بح ـــث م ـــهبا: بح ش

بخـــش غیردولتـــی و منظورشـــان بخـــش خصوصـــی و تعاونـــی 

ـــالح  ـــتی اص ـــی، به درس ـــون اساس ـــل 44 قان ـــع اص ـــت. درواق اس

ـــکیل  ـــا را تش ـــد تعاونی ه ـــد آمدن ـــی بع ـــر دولت ـــد غی ـــد. گفتن نش

دادنـــد و ارگان هـــای دولتـــی، بـــه اســـم تعاونـــی، این هـــا را 

ــا ایـــن شـــکلی اســـت و ایـــن یعنـــی  گرفتنـــد. نفـــت و همه جـ

ــود دارد. ــار وجـ ــکل انحصـ ــان مشـ هم چنـ

خوانســـاری: یعنـــی درواقـــع ازاین جـــا برداشـــتند، بردنـــد و 

گذاشـــتند در یـــک جـــای دیگـــر و در قالـــب یک شـــکل دیگـــر امـــا 

ـــکل.  ـــامن ش ـــا ه ـــر و ب ـــامن تفک ـــا ه ب

ـــرای بخـــش  ـــن معضـــل بزرگـــی ب ـــاش: درســـت اســـت. ای تیمـــور ت

خصوصـــی دریایـــی اســـت. منی خواهـــم اســـم بـــربم و بگویـــم 

ـــت،  ـــی اس ـــم آن خصوص ـــت، اس ـــدر اس ـــه در بن ـــت ک ـــالن رشک ف

ـــت  ـــه دول ـــع آن هـــم ب ـــت اســـت و مناف ـــه دول ـــی عمـــال وابســـته ب ول

ـــه  ـــت ک ـــا اس ـــرد در دری ـــک رویک ـــی ی ـــاد مقاومت ـــد. اقتص می رس

می خواهـــد راه را بـــر ایـــن افراط وتفریـــط ببنـــدد. مـــا بایـــد 

ـــا  ـــه در دری ـــن هزین ـــا کم تری ـــا ب ـــدار و عـــزت م ـــه اقت ـــم ک کاری کنی

حفـــظ شـــود. ایـــن بحثـــی هســـت کـــه مقـــام معظـــم رهـــربی 

ـــم روی آن  ـــرار بدهی ـــو ق ـــن را الگ ـــد ای ـــا بای ـــت و م ـــه اس ـــم گفت ه

ـــز  ـــن کار ج ـــم و ای ـــو در اندازی ـــی ن ـــد طرح ـــم. بای ـــزی کنی برنامه ری

ــدارد.  ــکان نـ ــری، هم زبانـــی و هم دلـــی امـ باصداقـــت، هم فکـ

ـــه رســـالت اجتامعـــی  ـــا ب ـــد ازخودگذشـــتگی داشـــته باشـــیم ت بای

خودمـــان برســـیم،  نـــه این کـــه هرکســـی برنامـــه خـــودش را در 

ایـــن قضیـــه پیـــاده کنـــد و حـــرف خـــودش را بزنـــد. مـــا فـــردی 

هم چـــون امیرکبیـــر داشـــتیم کـــه ســـه ســـال و 9 مـــاه خدمـــت 

کـــرد ولـــی چـــه یادگارهایـــی بـــرای ایـــران به جـــای گذاشـــت. 

شهبا: 
سهم اقتصاد دریامحور
 باید افزایش پیدا کند

: توســـعه فرهنـــگ دریـــا در دوران پســـا تحریـــم 

چگونـــه می توانـــد تحقـــق پیـــدا کنـــد؟ آیـــا اصـــال مـــا 

ـــم  ـــا تحری ـــی در دوران پس ـــگ دریای ـــعه فرهن ـــرای توس ب

برنامـــه ای داریـــم و اگـــر نداریـــم بایـــد چـــه کار کنیـــم؟ 

شـــهبا: هامن طـــور کـــه دوســـتان گفتنـــد، در یـــک مقطـــع 

ـــش  ـــینی پی ـــمت خشکی نش ـــه س ـــوردی ب ـــبقه دریان ـــی از س زمان

ـــکی  ـــردم وارد خش ـــود. م ـــی ب ـــع طبیع ـــاید در آن مقط ـــم و ش رفتی

شـــدند و منابـــع کوه هـــا و امنیـــت زیـــر پایشـــان را دیدنـــد و بـــه 

ـــم و  ـــا داری ـــه م ـــی ک ـــد جمعیت ـــا رش ـــروز ب ـــا ام ـــتند. ام آن دل بس

ـــد  ـــا زود بای ـــر ی ـــت محیطی، دی ـــع زیس ـــه از مناب ـــتفاده بی روی اس

ـــود آب  ـــه کمب ـــه ب ـــا توج ـــوص ب ـــم. به خص ـــا برگردی ـــمت دری ـــه س ب

ـــا از  ـــم. م ـــا و ســـواحل فکـــر کنی ـــه دری ـــه بازگشـــت ب ـــاره ب ـــد دوب بای

ـــم  ـــت کردی ـــد برداش ـــه بای ـــش از آن ک ـــی بی ـــان خیل ـــع آبی م مناب

و آرام آرام نتیجـــه آن را داریـــم می بینیـــم. از طـــرف دیگـــر مـــا بـــا 

رشـــد جمعیـــت مواجـــه هســـتیم. حتـــی اگـــر بهـــره وری و مســـایل 

ـــت،   ـــد جمعی ـــه رش ـــه ب ـــا توج ـــم، ب ـــت کنی ـــت محیطی را رعای زیس

بازهـــم محیط زیســـت آســـیب خواهـــد دیـــد، در صـــورت ادامـــه 

ــرای  ــاد بـ ــیار زیـ ــیار بسـ ــای بسـ ــد هزینه هـ ــد نیازمنـ ــن رونـ ایـ

ـــواحل  ـــمت س ـــه س ـــم آرام آرام ب ـــس ناچاری ـــتیم. پ ـــالمتی هس س

برگردیـــم. بایـــد ببینیـــم کـــه کل ثـــروت و یـــا GDP مـــا اصـــال از 

چـــه منابعـــی بـــه دســـت می آیـــد؟ یعنـــی چـــه بخشـــی از آن را 

نفـــت می دهـــد؟ چـــه بخشـــی از آن در خشـــکی و چـــه بخشـــی در 

ـــا اســـت؟ چـــه بخشـــی از گاز و نفـــت و خدمـــات و کشـــتیرانی  دری

ـــاحل  ـــور س ـــول مح ـــه ح ـــی ک ـــد بخش ـــر می آی ـــه نظ ـــت؟ ب و... اس

ـــد.  ـــه باش ـــدت قابل توج ـــد و در درازم ـــد کن ـــد رش ـــت،  می توان اس

ـــن  ـــده، ای ـــا باقی مان ـــرای م ـــه ب ـــی ک ـــن راه ـــر م ـــه نظ ـــال ب درهرح

ـــم  ـــم. منی خواهی ـــش دهی ـــا را افزای ـــه دری ـــان ب ـــه توجه م ـــت  ک اس

ـــور  ـــا مح ـــاد دری ـــهم اقتص ـــا س ـــت ام ـــا اس ـــز دری ـــم همه چی بگویی

ــا افزایـــش  ــاد مـ ــد در کل اقتصـ ــه به مراتـــب بایـ ــا پایـ ــه دریـ و نـ

پیـــدا کنـــد. اگـــر بخواهیـــد ایـــن ســـه افزایـــش را پیـــدا کنیـــد، 

ـــا  ـــی از آن ه ـــیم. یک ـــه آن برس ـــا ب ـــت ت ـــاز اس ـــل موردنی ـــد عام چن

فرهنـــگ دریایـــی اســـت. مـــا نیـــاز بـــه شفاف ســـازی داریـــم، 

ـــذاری  ـــرای رسمایه گ ـــه دار ب ـــد. رسمای ـــت می خواه ـــورد امنی دریان

اطالعـــات می خواهـــد. بایـــد انحصـــار زدایـــی کنیـــم. یـــک برنامـــه 

ـــر  در دســـت یـــک ســـازمان نباشـــد کـــه هـــرروز بخواهـــد آن را تغیی

ـــت  ـــاد اس ـــب زی ـــا به مرات ـــرداری م ـــد بهره ب ـــرای رش ـــا ب ـــد. ج بده

ـــت.  ـــدک اس ـــیار ان ـــا بس ـــه زمینه ه ـــا در هم ـــری م ـــا بهره ب ـــا واقع ام

در همـــه زمینه هـــا و به خصـــوص دریـــا، بایـــد نـــگاه مســـئوالن را 

ـــروت  ـــش ث ـــا افزای ـــب م ـــگاه غال ـــد ن ـــر می آی ـــه نظ ـــم. ب ـــر دهی تغیی

ــک  ــه یـ ــه جامعـ ــاید در همـ ــی شـ ــی ثروت آفرینـ ــت. یعنـ نیسـ

رویکـــرد مقبـــول نیســـت، چـــون بـــد بـــه آن نـــگاه شـــده اســـت 

درصورتی کـــه ثروت آفرینـــی بایـــد رسلوحـــه باشـــد. چـــون اگـــر 

تیمور تاش: 
اقتصاد مقاومتی یک 
رویکرد در دریا است 
که می خواهد راه را 
بر این افراط وتفریط 
ببندد. ما باید کاری کنیم 
که اقتدار و عزت ما با 
کم ترین هزینه در دریا 
حفظ شود.

ملک پور: 
اما بنای اداره این 
مملکت را بر اساس 
توان  مردم نگذاشته اند، 
چون شایسته ساالری 
اتفاق منی افتد. با این 
روند مطمنئ باشید که 
فرهنگ دریایی رشد 
پیدا منی کند و اگر 
هم پیدا کند، موردی 
خواهد بود. چون اصا 
به درستی تحلیل نشده 
است.
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ایـــن ثروت آفرینـــی اتفـــاق بیفتـــد، مملکـــت از درآمـــد بیشـــرت، رفـــاه 

ـــی رود.  ـــد م ـــمت رش ـــه س ـــرت و... ب ـــول بیش ـــرت، پ ـــی بیش اجتامع

بایـــد روزآمـــد شـــویم. و نتیجـــه همـــه صحبت هـــا این کـــه فرهنـــگ 

ـــت  ـــغل در صنع ـــت ش ـــم جذابی ـــا بتوانی ـــه م ـــدون این ک ـــی ب دریای

دریایـــی بـــه وجـــود بیاوریـــم، اتفـــاق نخواهـــد افتـــاد. یعنـــی فقـــط 

بـــا گفتـــامن حـــل منی شـــود و بایـــد به طـــور عینـــی و در عمـــل 

ـــد. ـــاق بیفت اتف

سوری:
 انحصارگرایی را کنار بگذاریم

 نیازمند مدیرانی با تفکر دریایی هستیم

ـــد و  ـــا رش ـــام آی ـــاد ش ـــه اعتق ـــاری ب ـــای خوانس : آق

توســـعه فرهنـــگ دریایـــی، می توانـــد موتـــور محرکـــه 

توســـعه فعالیت هـــای دریایـــی باشـــد یـــا هـــر دو الزم و 

ـــتند؟  ـــر هس ـــزوم یکدیگ مل

خوانســـاری:  مـــن همیشـــه بحـــث توســـعه و رشـــد را بـــا بـــازی 

مســـابقات رالـــی رایانـــه ای بچه هـــا مقایســـه می کنـــم. وقتـــی 

ـــد،  ـــادف می کن ـــی رود و تص ـــراوان م ـــت ف ـــا رسع ـــل ب ـــک اتومبی ی

بقیـــه بـــه خاطـــر تصـــادف او معطـــل منی شـــوند و بـــه مســـیر 

ــاختاری در  ــث سـ ــک بحـ ــد. این یـ ــه می دهنـ ــان ادامـ خودشـ

کشـــور ماســـت. ایـــران ازنظـــر پتانســـیل،  جـــز 10 کشـــور برتـــر دنیـــا 

ـــه  ـــا بدبختان ـــت،  ام ـــتی اس ـــردی و توریس ـــای جهانگ در جاذبه ه

ـــه  ـــت در رتب ـــن وضعی ـــم. همی ـــی نداری ـــور اول جایگاه در 50 کش

ـــر  ـــدر برت ـــن 50 بن ـــز حاکـــم اســـت و در بی ـــادر کشـــور نی ـــدی بن بن

ـــاله دار و دردآور  ـــکاف مس ـــن ش ـــتیم. ای ـــگاه نیس ـــا، دارای جای دنی

ـــه  ـــد ک ـــی دارن ـــه زیبای ـــی )ره(  جمل ـــام خمین ـــرت ام ـــت. ح اس

ـــث  ـــگ مباح ـــث فرهن ـــت. بح ـــیده اس ـــه آن رس ـــروز ب ـــم ام ـــا ه دنی

خیلـــی متنوعـــی دارد. فرهنـــگ ریشـــه همـــه خوشـــبختی ها و 

بدبختی هـــای یـــک مملکـــت اســـت. اگـــر مـــا واقعـــا همه چیـــز 

ـــوردی  ـــه دریان ـــا در مجموع ـــم م ـــف کنی ـــگ تعری ـــب فرهن را در قال

ـــعه  ـــث توس ـــر بح ـــم. اگ ـــازی داری ـــک فرهنگ س ـــه ی ـــاز ب ـــور نی کش

فرهنـــگ دریایـــی را به عنـــوان یـــک مطالبـــه عمومـــی در نظـــر 

بگیریـــد،  بـــه نظـــر مـــن ماننـــد ایـــن اســـت کـــه دو کفـــه تـــرازو 

داشـــته باشـــد. یـــک کفـــه آن بـــه دولت مـــردان، قوانیـــن، مقـــررات، 

ـــر آن،  ـــه دیگ ـــردد و کف ـــاخت ها برمی گ ـــت گذاری ها و زیرس سیاس

فرهنگ عامـــه اســـت. این کـــه موضوعـــی در فرهنـــگ عمومـــی 

ـــود  ـــه خ ـــاز ب ـــاید ب ـــد.  ش ـــدا کن ـــه پی ـــود و ریش ـــه ش ـــردم پذیرفت م

ـــد.  ـــاد کنن ـــازی را ایج ـــن فرهنگ س ـــه ای ـــردد ک ـــردان بازگ دولت م

ســـوری: همـــه ایـــن مـــوارد بـــه تفکـــر مدیریتـــی و قوانیـــن 

بازمی گـــردد. قوانیـــن در یک جایـــی نوشـــته می شـــود، 

 برنامه هـــا هـــم مشـــخص می کنـــد کـــه مـــا مثـــال تـــا 10 ســـال 

ـــن  ـــن قوانی ـــرای ای ـــا اج ـــیم ام ـــگاه برس ـــن جای ـــه ای ـــد ب ـــر بای دیگ

مهـــم اســـت. مثـــال شـــام بهـــرت از مـــن بـــه خاطـــر داریـــد کـــه 

در دهـــه 70 واقعـــا بنـــادر مـــا حرفـــی بـــرای گفـــنت نداشـــتند 

امـــا االن ازنظـــر ســـخت افزاری و ساخت و ســـاز در بنـــادر 

می توانیـــم بگوییـــم کـــه بنـــادر مـــا رشـــد خوبـــی داشـــته اند. 

ـــا )نرم افـــزاری(، متاســـفانه  امـــا جـــای بحـــث فرهنـــگ و تفکـــر دری

همیشـــه در مدیریت هـــای مـــا خالـــی اســـت. بـــرای رســـیدن 

ـــنا  ـــران آش ـــن مدی ـــتیم، ای ـــال آن هس ـــه دنب ـــه ب ـــده آل و آن چ ـــه ای ب

ـــا  ـــگ دری ـــاعه فرهن ـــرای اش ـــد ب ـــه می توانن ـــتند ک ـــا هس ـــه دری ب

برنامه ریـــزی و اقـــدام کننـــد. البتـــه رســـانه ها و تلویزیـــون هـــم 

ــا و  ــناخت دریـ ــای شـ ــن بحث هـ ــد. همیـ ــی دارنـ ــش مهمـ نقـ

ــاز  ــیام بـ ــودک صداوسـ ــای کـ ــد در برنامه هـ ــا بایـ ــب دریـ مواهـ

شـــود و تـــا ســـنین باالتـــر ادامـــه پیـــدا کنـــد تـــا ایـــن فرهنـــگ 

نهادینـــه شـــود. 

از ســـوی دیگـــر بایـــد از افـــراد کارآمـــد در برنامه ریـــزی مشـــاوره 

ـــانی را  ـــا کس ـــت؟ آن ه ـــده اس ـــی ش ـــرا دب ـــی چ ـــود. دب ـــه ش گرفت

ــا را می شـــناختند. طبعـــا  آوردنـــد و مشـــاوره گرفتنـــد کـــه دریـ

مـــا هـــم بایـــد کســـانی را دور خودمـــان جمـــع کنیـــم،  بایـــد از 

انحصارگرایـــی فاصلـــه بگیریـــم و بتوانیـــم بـــا ایـــن موضـــوع و نـــگاه 

ــم.  ــار بیاییـ ــی کنـ بین املللـ

ــار  ــتین بـ ــرای نخسـ ــرد بـ ــن میزگـ ــا: در ایـ ــدر ودریـ بنـ

مطالبـــی مطـــرح شـــد کـــه شـــاید بـــه جـــرات بتـــوان گفـــت 

تـــا کنـــون در هیـــچ نشســـتی ایـــن گونـــه مباحـــث فرهنگ 

ــرار  ــی قـ ــی و فنـ ــی علمـ ــد و بررسـ ــورد نقـ ــی مـ دریایـ

نگرفتـــه بـــود، هرچنـــد قضـــاوت نهایـــی را خواننـــدگان 

خواهنـــد داشـــت. صمیامنـــه از شـــام ســـپاس گذاریـــم 

کـــه در ایـــن میزگـــرد حضـــور داشـــتید.

شهبا: 
درهرحال به نظر من 

راهی که برای ما 
باقی مانده، این است 

 که توجه مان به دریا 
را افزایش دهیم. 

منی خواهیم بگوییم 
همه چیز دریا است 

اما سهم اقتصاد دریا 
محور و نه دریا پایه 

به مراتب باید در کل 
اقتصاد ما افزایش 

پیدا کند. اگر بخواهید 
این سه افزایش را 

پیدا کنید، چند عامل 
موردنیاز است تا به آن 
برسیم. یکی از آن ها 

فرهنگ دریایی است. 
ما نیاز به شفاف سازی 
داریم، دریانورد امنیت 
می خواهد. رسمایه دار 

برای رسمایه گذاری 
اطاعات می خواهد. 

باید انحصار زدایی 
کنیم.

خوانساری: 
 ایران ازنظر پتانسیل،  

جز 10 کشور برتر 
دنیا در جاذبه های 

جهانگردی و توریستی 
است،  اما بدبختانه 

در میان 50 کشور اول 
جایگاه نداریم. این 
شکاف مساله دار و 

دردآور است. حرضت 
امام خمینی )ره(  جمله 

زیبایی دارند که دنیا 
هم امروز به آن رسیده 

است. بحث فرهنگ 
مباحث خیلی متنوعی 

دارد. فرهنگ ریشه 
همه خوشبختی ها 
و بدبختی های یک 

مملکت است.
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را آمـــاج حمـــالت ناجوامنردانـــه ی خودســـاخته اســـت، اگرچـــه اتخـــاذ ترفندهایـــی 

ـــا  ـــی ت ـــد چپاول گـــری دریای ـــو ســـیاه و پلی ـــر دی ـــی راه را ب ـــق مســـئوالن دریای از طری

ـــی از  ـــد گاه ـــر از چن ـــف ه ـــانه های مختل ـــا رس ـــت ام ـــوده اس ـــدود من ـــدودی مس ح

ـــب  ـــن مصائ ـــار همـــه ی ای ـــد در کن ـــاع خـــرب می دهن ـــه کشـــتی های بی دف ـــه ب حمل

مشـــکالت بیمـــه ای و پرداخـــت حقـــوق در بســـیاری از رشکت هـــای دریایـــی هنـــوز 

ـــه پارامـــرتی بـــرای تلنبـــار شـــدن مشـــکالت ایـــن قـــرش بـــدل شـــده اســـت. دوری  ب

ـــت  ـــی اس ـــر پارامرتهای ـــی از آن، از دیگ ـــی ناش ـــکالت روح ـــانه و مش ـــه و کاش از خان

ـــازمان  ـــاله س ـــه همه س ـــت اگرچ ـــرار داده اس ـــه ق ـــده را در مخمص ـــرش یادش ـــه ق ک

ـــرای  ـــمی ب ـــی مراس ـــا برپای ـــان ب ـــی جه ـــای دریای ـــوردی و ارگان ه ـــی دریان جهان

ــی  ــا زندگـ ــد امـ ــاد می کننـ ــن قـــرش زحمتکـــش یـ ــن روز از ایـ ــت ایـ بزرگ داشـ

دریانـــوردان هنـــوز نیازمنـــد گام هـــای اساســـی و مهمـــی بـــرای رفـــع مشکالتشـــان 

ـــود. ـــته ش ـــر برداش ـــان ام ـــت متولی ـــه هم ـــت ب ـــه می بایس ـــت ک اس

ـــا  ـــه زیب ـــوس چ ـــرتو پول ـــای می ـــی آق ـــوردی جهان ـــازمان دریان ـــابق س ـــر کل س دبی

ــد.« ــی را منی شناسـ ــای سیاسـ ــک از مرزبندی هـ ــا هیچ یـ ــت:  »دریـ گفـ

ـــه  ـــدی ب ـــدون پایبن ـــد و ب ـــز درمی نوردن ـــی را نی ـــای سیاس ـــروز مرزه ـــوردان ام دریان

ـــد. ـــگ ندارن قیدوبندهـــای سیاســـی لحظـــه ای در رســـالت خـــود درن

ـــت  ـــان حکای ـــورد در جه ـــر دریان ـــون نف ـــش از 1/5 میلی ـــور بی ـــام از حض ـــار وارق آم

دارنـــد،  آیمـــو بـــه دلیـــل تاثیـــرات پارامرتهـــای ایمنـــی در ارتبـــاط بـــا فراینـــد 

حمل ونقـــل دریایـــی شـــعار ســـال 2015 را آمـــوزش علـــوم و مهارت هـــای 

دریانـــوردی اعـــالم کـــرد کـــه خـــود فرصتـــی بـــرای تاکیـــد هرچـــه بیشـــرت بـــر ایمنـــی 

در آبراههـــا بـــرای ارتباطـــی امـــن وایمـــن در فراینـــد تجـــارت جهانـــی بـــود.

کشـــتیرانی یکـــی از صنایـــع مطـــرح در جهـــان امـــروز اســـت کـــه در دهه هـــای 

آغازیـــن هـــزاره ی ســـوم نقـــش خـــود را بـــر جامعـــه ی بـــرشی به خوبـــی منایـــان 

ســـاخته و اقتصـــاد جهانـــی را بـــه تاروپـــود خـــود گـــره زده اســـت. آمـــار و ارقـــام 

می گوینـــد بیـــش از 90درصـــد از مبـــادالت عظیمـــی کـــه شـــکل تجـــاری بـــه خـــود 

ـــه  ـــرف ب ـــای م ـــه بازاره ـــیدن ب ـــرای رس ـــی ب ـــاد جهان ـــره ی اقتص ـــه در زنجی گرفت

فراینـــد حمل ونقـــل دریایـــی وابســـته اســـت.

در کنـــار بهـــره ای کـــه جهـــان امـــروز از ایـــن فراینـــد نصیـــب خـــود منـــوده اســـت بـــه 

ـــی نقـــش حســـاس  ـــدار و محیط زیســـت جهان ـــرات آن در توســـعه ی پای ـــل تاثی دلی

ـــه خـــود اختصـــاص داده اســـت. و مهمـــی را ب

بـــرای گســـرتش یکنواخـــت جهانی ســـازی کشـــورهای درحال توســـعه، نقـــش 

ــل  ــاز آن حاصـ ــه زمینه سـ ــده اند کـ ــده دار شـ ــع عهـ ــتم توزیـ عظیمـــی در سیسـ

تـــالش مـــردان و زنـــان دریادلـــی اســـت کـــه دل بـــه امـــواج دریاهـــا ســـپردند و 

زمینـــه ی اتصـــال 720 پایانـــه ی آبـــی در پنـــج قـــاره ی جهـــان را بـــا بیـــش از 85هـــزار 

فرونـــد شـــناور فراهـــم آورده انـــد. آری حضـــور بیـــش از یک میلیـــون و500هـــزار 

ـــل  ـــتی مل ـــح و دوس ـــام آور صل ـــار آن پی ـــارت و در کن ـــعه تج ـــاز توس ـــان زمینه س انس

مختلـــف ایـــن کـــره ی خاکـــی به حســـاب می آینـــد. دریادالنـــی کـــه به صـــورت 

شـــبانه روزی و باعزمـــی خســـتگی ناپذیر از میـــان انبـــوه کانتیرنهـــا و محموله هـــای 

عظیـــم فلـــه و کاالی عمومـــی صلـــح و دوســـتی و همبســـتگی را بـــرای جهـــان امـــروز 

ـــد. ـــان آورده ان ـــه ارمغ ب

در کنـــار ایـــن از خودگذشـــتگی پدیـــده  ای شـــوم چـــون دزدی دریایـــی پدیـــد آمـــده 

ـــا  ـــینان آن ه ـــاع و رسنش ـــتی های بی دف ـــان، کش ـــای جه ـــیاری از آبراه ه ـــه در بس ک

به بهانه ی روز جهانی دریانوردی

آری من دریایی ام!
  حسن سوری  
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و امـــا در ایـــن مرزوبـــوم بـــا توجـــه بـــه اهمیـــت صنعـــت دریایـــی بـــرای اقتصـــاد ایـــن 

ـــا  ـــه متولیـــان امـــر ایـــن اســـت کـــه فرصـــت را مغتنـــم شـــمرده و ب کشـــور، پیـــام مـــا ب

ـــوان  ـــل ج ـــازگرایش نس ـــه س ـــرش، زمین ـــن ق ـــکالت ای ـــایی ها و مش ـــه نارس ـــز ب گری

ـــن صنعـــت بشـــوند. ـــه ای ب

ایـــن روزهـــا کـــه تحریم هـــای اســـتکبار جهانـــی باتدبیـــر و همـــت دولتمـــردان 

ـــد  ـــازه ای در کالب ـــان ت ـــا ج ـــازیم ت ـــی را مهیاس ـــت رشایط ـــام اس ـــه امت ـــور رو ب کش

ــور بدمـــد. حمل ونقـــل دریایـــی کشـ

ــه  ــال و دارای گواهی نامـ ــورد فعـ ــر دریانـ ــزار نفـ ــور 130هـ ــام از حضـ ــار و ارقـ آمـ

ـــر  ـــن تعـــداد 10هـــزار و 530 نف ـــی در کشـــور خـــرب می دهـــد کـــه از ای معتـــرب دریای

ـــاحل  ـــه س ـــک ب ـــفرهای نزدی ـــر درس ـــزار و 975 نف ـــدود و 88ه ـــفرهای نامح در س

در منطقـــه ی خلیج فـــارس، دریـــای عـــامن و دریـــای خـــزر فعال انـــد. 78هـــزار 

و 414 نفـــر دریانـــورد نیـــز دارای گواهی نامـــه در شـــناورهای صیـــادی مشـــغول 

ـــتند. ـــه کار هس ب

ـــن روز  ـــش در ای ـــرش زحمتک ـــن ق ـــی ای ـــتی و عموم ـــی معیش ـــر زندگ ـــروری ب ـــا م و ب

خـــاص بسرتســـاز رشایـــط بهـــرتی بـــرای تشـــویق نســـل جـــوان ایـــن مرزوبـــوم 

ـــور  ـــار حض ـــی آم ـــگاه جهان ـــویم. در ن ـــوردی ش ـــه ی دریان ـــه حرف ـــش ب ـــرای گرای ب

1/5 میلیـــون دریانـــورد بـــر بیـــش از 85هـــزار فرونـــد کشـــتی و چهـــار هـــزار و 

7۶4 پایانـــه ی آبـــی در 19۶ کشـــور جهـــان، عظیم تریـــن فراینـــد حمل ونقـــل 

ســـاخته ی دســـت بـــرش را رقم زده انـــد. بســـیاری از اسرتاتژیســـت ها و متفکـــران 

ـــر  ـــی فرات ـــوی تحول ـــاله به س ـــی همه س ـــارت دریای ـــط تج ـــه محی ـــد ک ـــن باورن ـــر ای ب

ـــوردی  ـــه دریان ـــش ب ـــرای گرای ـــن خـــود زمینه ســـاز بســـرتی ب ـــه ای ـــی رود ک ـــش م پی

در جهـــان امـــروز اســـت.

ـــد  ـــا می نه ـــا پ ـــه فرامرزه ـــد و ب ـــا را می پیامی ـــه مرزه ـــه بی وقف ـــی ک ـــاوری عظیم فن

ـــا  ـــد، م ـــظ کن ـــروز حف ـــای ام ـــود را در دنی ـــژه ی خ ـــگاه وی ـــی جای ـــارت جهان ـــا تج ت

ـــرت از  ـــه بیش ـــری هرچ ـــه بهره گی ـــم و ب ـــب منانی ـــه عق ـــن قافل ـــه از ای ـــرای آن ک ـــز ب نی

ـــا  ـــو ب ـــت همس ـــم، می بایس ـــت گامری ـــی هم ـــم طبیع ـــب عظی ـــن مواه ـــا ای آبراه ه

ـــان  ـــا یی ـــرای ارتقـــای ســـطح زندگـــی دری ـــه ای را ب ـــط بهین ـــی رشای جامعـــه ی جهان

کشـــور فراهم ســـازیم و بـــا تـــالش مســـتمر همیـــن انســـان های دریـــادل پیـــام صلـــح 

ـــاور  ـــان پهن ـــای جه ـــاکنان قاره ه ـــوردد و س ـــا را درن ـــه ی اقیانوس ه ـــتی، پهن و دوس

ـــد. ـــح و آرامـــش باجـــان و دل برگیرن ـــرای صل ـــی ب ـــام را از گســـرتده ی گیت ـــن پی ای

و در پایان رسوده ای تقدیم به همه ی دریادالن جهان و رسزمینم ایران:

من دریاییم 

خانه ام دریاست 

انگار صدای برخورد امواج با ساحل برایم ترانه ی زندگی است 

انگار در کنار این آب های نیلگون دیده به جهان گشوده ام 

انگار براین آب ها خانه و کاشانه دارم 

انگار مردمان این دیار همه مرا می شناسند 

گویی همه ی این مردم را می شناسم 

گویی همه ی آن ها خواهران و برادران من اند 

آری من دریاییم 

صدای مردانی که بر لنج های چوبی هل هله رس می دهند 

و هم همه ی مردان ماهیگیر جنوبی 

صدای همه ی مردمان محله ی ماهی فروشان بندرعباس

صدای مرد دیشداشه پوش آبادانی 

صدای پرسک سیه چرده ی خرمشهری بر آن بلم کوچک چوبین 

همه به گوشم آشناست 

انگار این مردم با من حرف می زنند 

انگار این مردم با من حرف دارند و مرا می شناسند 

انـــگار کـــه در کوچه پس کوچه هـــای بوشـــهر و لنگـــه و چاه بهـــار همـــه بـــا مـــن 

ـــنایند  آش

من نیز با این مردم آشنایم 

راســـتی مـــن این جـــا در ایـــن کوچه پس کوچه هـــای بنـــادر جنـــوب چـــه 

می کنـــم 

ـــار  ـــن خـــاک گوهرب ـــن گوشـــه ی ای ـــه ای ـــرا این جـــا ب ـــه م ـــزی اســـت ک ـــن چـــه چی ای

کشـــانده اســـت 

این جا همه مرا می شناسند 

آری من دریاییم 

آری من ایرانیم 
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: چه طــور شــد کــه به عنــوان مناینــده ایــران در آیمــو 

ــدید؟ انتخاب ش

مرزبــان: پــس از بازنشســته شــدن مناینــده ســابق آیمــو، ســازمان بــه 

دنبــال انتخــاب مناینــده جایگزیــن بــود. پــس از گذشــت 10 مــاه، بر 

ــادر صــورت  ــه کــه در ســازمان مرکــزی و بن اســاس بررســی های اولی

گرفتــه بــود، تقریبــا 14 یا 15نفــر، بــرای این ســمت نامزد شــدند. بعد 

از تحقیق هــا و در مراحــل مختلــف و مصاحبه هایــی کــه انجــام شــد، 

اینجانــب به عنــوان مناینــده انتخــاب و در نهایــت در زمســتان ســال 

ــن  ــت م ــدم. ماموری ــزام ش ــدن اع ــی در لن ــرت منایندگ ــه دف 1385 ب

در آن جــا سه ســاله بــود امــا بــا توجــه بــه عملکــرد مثبــت، دســتاوردها 

و رضایت منــدی ســازمانی و نیــز بســته شــدن ســفارت، هشت ســال 

ــه  ــته اگرچ ــال گذش ــه دادم. در س ــود ادام ــت خ ــه ماموری ــا ب در آن ج

مدیرعامــل ســازمان لطــف منــوده و پیشــنهاد ادامــه ماموریــت را 

دادنــد، امــا مــن از حســن نظــر و اعتــامد ایشــان و هم چنیــن مدیــران 

گذشــته تشــکر و قدردانــی کــردم و ایــن طــور بیــان کــردم کــه هــم بــه 

نفــع ســازمان و هــم بــه نفــع خــود مــا اســت کــه ســنگر بــه دســت فــرد 

شایســته دیگــری ســپرده شــود. ایــن بــود کــه از آذر ســال 1393 ایــن 

ســمت را منایندگی را رســام به خانم ماندانا منصوریان تحویــل دادم.

تدوین کتابی از تجربه حضور در آیمو 

: شــام هشت ســال مناینــده ایــران در آیمــو بودیــد. 

طبیعی اســت کــه تجربــه زیــادی در ایــن دوره کســب کرده 

باشــید. ایــن انتقــال تجربــه طــی چــه رونــدی انجام شــد؟

مرزبـان: گـزارش عملکـرد هشت سـاله مـن در سـازمان بنـادر و 

دریانوردی موجود اسـت. در دوران منایندگی هم، هـر دو ماه یک بار 

گـزارش عملکرد خـود را بـه سـازمان ارسـال می کـردم. در سـال اول 

ماموریت متوجه شـدم جامعه دریایی ما درباره آیمو اطالعات زیادی 

نـدارد. بنابراین تصمیم گرفتم کتابی راجع به آیمو بنویسـم. نگارش 

ایـن کتاب چهار سـال زمان بـرد و نهایتا با 7۶0 صفحـه تحت عنوان 

»سـازمان بین املللـی دریانـوردی و نقـش آن در صنعـت دریانوردی 

و حقـوق بین امللـل دریایـی« منتـرش شـد. ایـن کتـاب در حاشـیه 

مراسـم روز جهانـی دریانـوردی سـال 1391 رومنایـی شـد و خـدا را 

شـکر جامعـه دریایـی و حتـی دانشـگاهی به خوبـی از آن اسـتقبال 

کـرد، در حال حـارض کتاب کمیاب شـده اسـت و  قرار اسـت تجدید 

چاپ شـود. این کتاب یکـی از منابع دانشـگاهی در دوره تحصیالت 

تکمیلی اسـت. عالوه بر این مقـاالت متعددی در این مدت نگاشـته 

و چاپ شـده اسـت، چندین سـمینار برگزار کردیم. حاال خوشحالیم 

که پس از گذشـت یک دهـه از حضـور مناینده ثابـت ایـران در آیمو، 

جایـگاه و نقش این سـازمان در جامعـه دریایی ما تا حـد قابل قبولی 

شناخته شـده اسـت. 

: فلســفه وجــودی روز جهانی دریانوردی چیســت و 

اصــال از چــه زمانــی ایــن روز مقرر شــد؟ 

مرزبـان: کنوانسـیون ایجاد سـازمان بین املللـی دریانـوردی باهدف 

ارتقـا ایمنـی و امنیـت دریانـوردی و هم چنیـن حفـظ محیط زیسـت 

دریایـی در سـال 1948 در شـهر ژنو سـوئیس با تولیت سـازمان ملل 

متحـد بـه تصویب رسـید. پـس از گذشـت 10 سـال در سـال 1958 

رشایـط اجرایی این کنوانسـیون محقـق شـد و دبیرخانه سـازمان در 

شـهر لندن سـاخته شـد و امروز حـدود 57 سـال از عمر این سـازمان 

می گـذرد. آیمـو بیـش از 50 کنوانسـیون، پروتـکل و موافقت نامـه و 

صدها قطع نامه، بخش نامـه و توصیه نامه بـه دنیای دریانـوردی ارایه 

کرده اسـت. این سـازمان نقش بسـیار مهمی در ارتقا ایمنی و امنیت 

دریانوردی، حفظ محیط زیست دریایی و جربان خسارت های ناشی 

از کشتیرانی داشته است. از سال 1978 میالدی این سازمان به فکر 

افتاد که روزی را به نام روز جهانی دریانوردی نام گذاری کند. هرسـال 

شـعاری بـرای ایـن روز در نظر گرفته می شـود. در کشـور مـا هم چند 

سـالی اسـت که روز جهانی دریانوردی معموال در هفته اول و یا نهایتا 

دوم مهرمـاه برگزار می شـود.

مناینده سابق ایران در آیمو:

حضور مناینده ثابت ایران
 در آیمو یک رضورت است
بخش حاکمیتی و خصوصی دریایی ایران

 باید در کنار هم در مجامع بین املللی حضور یابند

علی اکــرب مرزبــان در ســال 1351 در شهرســتان آمــل متولــد شــد. در هفده ســالگی 

برای تحصیل در رشــته حقوق وارد دانشــگاه شــهید بهشــتی شــد و بالفاصلــه از پایان 

دوره کارشناســی، در ســال 13۷2 در مقطــع کارشناســی ارشــد رشــته جــزا و 

جرم شناســی پذیرفتــه شــد. در ســال 13۷5 به عنــوان کارشــناس حقوقــی و 

قراردادهــای بنــدر امام خمینــی )ره( بــه اســتخدام ســازمان بنــادر و دریانــوردی درآمــد. در ســال 1381 در 

آزمــون ســازمان بــرای اعــزام بــه دانشــگاه جهانــی دریانــوردی ماملــو ســوئد پذیرفتــه شــد. او در ماملــو در 

رشــته کارشناســی ارشــد امــور دریایــی تحصیــل کــرد و پــس از بازگشــت در آذرمــاه ســال 1383 به عنوان 

مدیــر بنادر و کشــتیرانی منطقــه آبادان منصــوب شــد. از او تاکنون بیش از بیســت مقاله، تألیــف و ترجمه 

در مباحــث مختلــف حقوقــی، دریایی و بنــدری به چــاپ رســیده اســت. مرزبــان در ســال 1383 به عنوان 

ــوردی اســتان برگزیــده شــد. او عضــو  پژوهشــگر برتــر استان خوزســتان از ســوی اداره کل بنــادر و دریان

کمیته هــا و کارگروه هــای متعــددی اســت کــه از آن جملــه می تــوان از »کارگــروه ارتقــای ســالمت اداری و 

صیانــت از حقــوق مــردم«، »راهــربی کاندیداتوری ایــران برای عضویــت در شــورای آیمو«، »کمیته بررســی 

اســناد کمیتــه حقوقــی و کمیتــه فرعــی اجــرای مقــررات آیمــو«، »کمیتــه تهیــه پیش نویــس قانــون جامــع 

مدیریــت ســواحل کشــور« نــام بــرد. هم چنیــن در تهیــه پیش نویس »ســند جامــع توســعه دریایی کشــور 

در افــق 1404« مشــارکت فعاالنــه ای داشــت. مشــاور مدیرعامــل ســازمان بنــادر و دریانــوردی عــالوه بــر 

هشــت ســال منایندگی ایــران در ســازمان بین املللــی دریانــوردی، مناینــده جمهوری اســالمی ایــران نزد 

صندوق بین املللــی جربان خســارت های ناشــی از آلودگی موادنفتی، ریاســت هیات جمهوری اســالمی 

ایران در کنفرانــس دیپلامتیک بین املللی برای تصویب کنوانســیون بین املللی بازیافت ایمن و ســازگار 

با محیط زیســت کشــتی ها، ریاســت کمیتــه بررســی اعتبارنامه هــای هیات هــای عالی منایندگــی حارض 

در اجــالس بیســت و ششــم مجمــع ) Assembly( آیمــو، عضویت در گــروه راهربی کاهــش الزامــات اداری 

ناشــی از اجــرای کنوانســیون های بین املللــی مصــوب آیمــو، ریاســت هیات جمهــوری اســالمی ایــران در 

 IMSO نشســت های بیســت و دوم و بیســت و ســوم مجمــع دوســاالنه ســازمان بین املللی ماهــواره ســیار

وریاســت کلــوپ مناینــدگان دایــم کشــورها در آیمــو را هــم در کارنامــه خــود دارد. مرزبــان پس از بازگشــت 

بــه ایــران در آذرمــاه ســال 1393 بــه ســمت مشــاور مدیــر عامــل منصــوب شــد و از دی مــاه هــامن ســال بــا 

حکــم معاون وزیــر راه و شهرســازی عضو کمیته علمی- تخصصــی »توســعه دریایی و ارتقا کیفیــت بنادر« 

شد و تاکنون سه بار به عنوان کارمند منونه سازمانی و وزارتی ازجمله دریایی منونه معرفی شد.
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میزبانی ایران برای مراسم موازی روز جهانی دریانوردی 
در اجالس شورای آیمو تصویب شده است

: یــک کشــور بــرای میزبانــی مراســم مــوازی 

گرامی داشــت روز جهانــی دریانــوردی چــه رشایطــی بایــد 

داشــته باشــد؟ با توجــه بــه این کــه این مراســم هرســال در 

ــا ایــران تاکنــون  یــک کشــور دریایــی برگــزار می شــود، آی

ــی ایــن مراســم داشــته اســت؟ ــرای میزبان پیشــنهادی ب

ــا حداقــل کشــورهایی کــه  ــان: هــر 0 17کشــور عضــو آیمــو ی مرزب

صنعــت دریانــوردی مهمــی دارنــد، معمــوال ایــن روز را گرامــی 

می دارنــد و مراســمی را در کشــور خــود برگــزار می کننــد. از 

ســال 2005 میــالدی شــورای آیمــو تصمیــم گرفــت کــه عــالوه بــر 

ــورهای  ــازمان و کش ــود س ــوردی در خ ــی دریان ــزاری روز جهان برگ

ــی  ــه میزبان ــم ب ــوازات آن مراس ــری به م ــم دیگ ــو،  مراس ــو آیم عض

یکــی از کشــورهای عضــو آیمــو برگــزار شــود. ایــن مراســم امســال 

در کشــور ژاپــن برگــزار شــد و هیــات ایرانــی بــه ریاســت ســعید نــژاد 

در ایــن مراســم رشکــت کردنــد. هم زمــان بــا ایــن مراســم، پنل هــای 

تخصصــی حــول محــور شــعار روز جهانــی دریانــوردی برگــزار 

ــرد.  ــان می پذی ــه ای پای ــدور قطعنام ــا ص ــت ب ــه درنهای ــود ک می ش

در هــامن مراســم پرچــم مخصــوص ایــن رویــداد بــه میزبــان بعــدی 

]کــه از قبــل مشخص شــده اســت[ تحویل می شــود تــا خــود را برای 

برگــزاری مراســم ســال بعــد آمــاده کنــد. اولیــن دوره ایــن مراســم در 

ســال 2005 در کشــور پرتغــال برگزار شــد. بعــدازآن هم کشــورهای 

ســنگاپور، برزیل، یونــان، ایاالت متحــده امریــکا، آرژانتیــن، ایتالیا، 

بحریــن، پــرو و مراکــش میزبــان بودنــد. نکتــه جالــب ایــن اســت که 

ــا  ــن مراســم کتب ــی ای ــرای میزبان ــران از دو ســال پیــش ب کشــور ای

ــته  ــال گذش ــالس س ــبختانه در اج ــه خوش ــرد ک ــی ک ــالم آمادگ اع

آیمــو ایــن قضیه مطــرح شــد. در اجــالس بعــد کــه در تیرماه امســال 

برگزارشــده، بــا برگــزاری مراســم مــوازی روز جهانــی دریانــوردی در 

کشــور ترکیــه، پاناما، لهســتان، کلمبیا، آفریقــای جنوبی و ایــران به 

ــد.  ــت ش ــا 2021 موافق ــال های 201۶ ت ــب در س ترتی

دریانوردان مرکز ثقل فعالیت های دریایی هستند

: نکتــه ای کــه اجــالس امســال آیمــو را متامیــز 

می کنــد، موضــوع انتخاب ســفیر آیمو در کشــورها اســت. 

ــت؟ ــرار اس ــه ق ــوع از چ موض

مرزبــان: بلــه. البتــه دراین بــاره اشــتباهی رخ داده کــه تصحیــح 

خواهــم کــرد. ببینیــد، مرکــز ثقــل کار دریایــی، دریانــوردان عزیــز 

هســتند. اگــر مــا دریانــوردان را در مرکــز قــرار بدهیــم، آنــگاه 

بقیــه صنایــع جانبــی کشــتی معنــا پیــدا می کننــد؛ صنایــع 

کشتی ســازی، تجهیــزات کشــتی ها و یــا خدمــات مرتبــط بــا 

آن کــه ارایــه می شــود، حتــی خدمــات حقــوق دریایــی و یــا 

حقــوق کشــتی رانی و مــوارد دیگــر. مــا در حــال حــارض بــا کمبــود 

دریانــوردان متخصــص مواجــه هســتیم. از ســوی دیگر شــعار ســال 

2015 آیمــو هــم آمــوزش و تربیــت دریانوردی انتخاب شــده اســت. 

اجالســی کــه در ژاپــن برگزارشــده بــود هــم بــا همیــن محــور برگــزار 

شــد. ایــن موضــوع ابتــکار دبیــر کل آیمــو بــود. درواقــع هــدف ایــن 

طــرح آن اســت کــه فضایــی در کشــورهای دریایــی ایجــاد شــود کــه 

افــرادی که بــه حرفــه دریانــوردی عالقه مند هســتند، بتواننــد با این 

موضــوع آشــنا شــوند. هم چنیــن ســفیر آیمــو قــرار اســت ســخنگو 

ــه  ــوردان و افــرادی باشــد کــه می خواهنــد ب و حامــی جامعــه دریان

ایــن حرفــه وارد شــوند. در همیــن راســتا ســفیر آیمــو وظیفــه دارد، 

جوانــان کشــورها را بــرای ورود بــه حرفــه دریانــوردی ترغیــب کنــد. 

خوشــبختانه در ایــران هم کاپیتان شــهبا از ســوی ســازمان بنــادر و 

دریانــوردی معرفــی شــدند، بــا توجه بــه ســوابق درخشــان در عرصه 

ملــی و بین املللــی کــه دارنــد، دبیــر کل بــا ایــن پیشــنهاد موافقــت 

منودنــد که باعث خوشــحالی اســت و شایســته اســت که به ایشــان 

و جامعــه دریایــی کشــور تربیــک گفــت.

انتخاب کاپیتان شهبا، تصمیمی شایسته بود

ــا محدودیتــی در تعــداد افــرادی کــه به عنــوان  :  آی

ســفیر معرفــی می شــوند وجــود دارد؟ دوره هرکــدام از این 

ســفیران چه قــدر اســت؟

مرزبــان: محدودیتــی وجــود نــدارد. در همیــن مراســمی کــه برگــزار 

شــد کشــور ژاپن دو نفــر را معرفی کــرد. یکی از ســوی بخــش دولتی 

ــا آن جــا کــه مــن می دانــم  و دیگــری از ســوی بخــش غیردولتــی. ت

محدودیــت زمانــی هــم نــدارد، یعنــی در حکمــی کــه از ســوی دبیــر 

کل آیمــو زده می شــود، زمــان خاصــی مشــخص نشــده اســت. 

برخـــی به اشـــتباه تصـــور کردنـــد کـــه آقـــای شـــهبا قـــرار اســـت 

ــم  ــت. خانـ ــن نیسـ ــا این چنیـ ــد امـ ــو باشـ ــران در آیمـ ــفیر ایـ سـ

ماندانـــا منصوریـــان مناینـــده مـــا نـــزد آیمـــو اســـت و کاپیتـــان شـــهبا 

به عنـــوان مناینـــده و ســـفیر آیمـــو در ایـــران هســـتند بـــا هـــامن 

هـــدف و ماموریتـــی کـــه خدمتتـــان عـــرض شـــد. 

ـــی  ـــمی بین امللل ـــدیم مراس ـــربدار ش ـــی خ : به تازگ

در کشـــور ترکیـــه برگزارشـــده بـــود کـــه در آن حضـــور 

داشـــتید. در ایـــن مراســـم جایـــزه لنگـــر طالیـــی اهـــدا شـــد. 

لنگـــر طالیـــی چیســـت و بـــه چـــه کســـانی اهـــدا می شـــود؟

مرزبــان: ایــن گردهامیــی، مراســم بین املللــی اعطــای جوایــز لنگر 

طالیــی بــه برگزیدگان بخــش دریایــی و بنــدری آن کشــور نام گرفته 

ــزه لنگــر طالیــی بــه رشکت هــا و افــراد  اســت. در ایــن مراســم جای

برجســته کــه در حــوزه دریانــوردی، صنایــع دریایــی، رشکت هــای 

دریایــی و... فعالیــت می کننــد، اهــدا می شــود. مــن هــم به عنــوان 

ــورها  ــی کش ــتگان دریای ــدگان و وابس ــوپ مناین ــابق کل ــس س ریی

ــخصیت های  ــال ش ــدم. هرس ــوت ش ــم دع ــن مراس ــه ای ــو ب در آیم

متعــدد بین املللــی از جملــه مقامــات فعلــی و ســابق آیمــو و برخی 

ــوت  ــم دع ــن مراس ــه ای ــازمان ب ــن س ــزد ای ــورها ن ــدگان کش مناین

می شــوند.حضور در ایــن مراســم نکتــه جالبی بــه همراه داشــت که 

بعضــی از مدیــران رشکت هــای خصوصــی ترکیــه ای بــه مــا مراجعه 

می کردنــد و خواســتار ایــن بودنــد کــه در ایــران رسمایه گــذاری 

کننــد. کشــور ترکیــه در طــول دهــه اخیــر رسمایه گذاری هــا و 

پیرشفت هــای بزرگــی در عرصــه دریایــی و بنــدری منــوده اســت که 

ــت.  ــین برانگیز اس ــا تحس واقع

صنایع دریایی باید
 به شکوفایی دوران پیش از تحریم بازگردند

: توصیـــه شـــام بـــرای جامعـــه دریایـــی ایـــران 

؟ چیســـت

ـــت.  ـــدنی اس ـــی متام نش ـــه بین امللل ـــی در عرص ـــان: کار دریای مرزب

هـــرروز موضوعـــات متنـــوع و جدیـــدی مطـــرح می شـــود. تاکیـــد 

ــو  ــا در آیمـ ــده ثابـــت مـ ــور همیشـــگی مناینـ ــه حضـ ــم کـ می کنـ

ـــم  ـــن مه ـــم و ای ـــا تحری ـــژه در دوران پس ـــت. به وی ـــیار رضوری اس بس

نبایـــد هیچ وقـــت زیـــر ســـوال بـــرود. امـــا مهم تـــر از آن تشـــکیل 

ــا  ــتمر آن هـ ــزام مسـ ــران و اعـ ــی در ایـ ــوی کارشناسـ ــای قـ تیم هـ

بـــه اجالس هـــای آیمـــو اســـت. متاســـفانه در چنـــد ســـال اخیـــر 

ایـــن موضـــوع کم رنـــگ شـــده اســـت. مـــن از صنعـــت و به ویـــژه 

ــدن  ــم شـ ــا کـ ــم، بـ ــتیرانی می خواهـ ــای کشـ ــران رشکت هـ مدیـ

فشـــار تحریم هـــا کـــه ذهـــن آن هـــا را بـــه خـــود مشـــغول کـــرده 

ــی  ــع بین املللـ ــور در مجامـ ــرای حضـ ــاره بـ ــت دوبـ ــود، از فرصـ بـ

ـــه در  ـــی فعاالن ـــی دریای ـــع مل ـــاع از مناف ـــرای دف ـــد و ب ـــتفاده کنن اس

ـــه دوران  ـــاره ب ـــد. ان شـــاءالله دوب ـــدا کنن ـــن نشســـت ها حضـــور پی ای

ــور و  ــم و حضـ ــه برمی گردیـ ــم ظاملانـ ــش از تحریـ ــکوفایی پیـ شـ

مشـــارکت مســـتمر و موثـــری در مجامـــع و اجالس هـــای بین املللـــی 

ـــادر و  ـــن مســـیر ســـازمان بن ـــم داشـــت. بدیهـــی اســـت، در ای خواهی

دریانـــوردی به عنـــوان مناینـــده بخـــش حاکمیتـــی همـــواره در کنـــار 

ـــود. ـــد ب ـــوده و خواه ـــی ب ـــش خصوص بخ
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نهـــادی ماننـــد ســـازمان آیمـــو، یکـــی از ملزومـــات 

ـــل  ـــه حداق ـــر آن تســـلط کامـــل ب کار اســـت. عـــالوه ب

ــلط  ــه تسـ ــو ازجملـ ــای کاری آیمـ ــی از زبان هـ یکـ

ـــت.  ـــی اس ـــی، رشط اساس ـــان انگلیس ـــه زب ـــل ب کام

در کنـــار این هـــا، آگاهـــی از مســـایل روز دریایـــی و 

ـــوردی و  ـــای دریان ـــه در دنی ـــه آن چ ـــبت ب ـــش نس دان

جامعـــه جهانـــی دریایـــی می گیـــرد، از رضورت هـــای 

ـــت.  ـــی اس ـــن منایندگ ـــنت ای ـــده گرف ـــر عه ب

: وظایـــف و مســـئولیت های شـــام در 

آیمـــو چیســـت؟

منصوریـــان: برقـــراری ارتبـــاط مســـتمر بـــا 

بخش هـــای مختلـــف ســـازمان بین املللـــی 

ـــوالت  ـــث و تح ـــن مباح ـــالع از آخری ـــوردی و اط دریان

در حـــال وقـــوع و انعـــکاس آن هـــا بـــه معاونـــت دریایی 

ـــه های  ـــی جلس ـــتمر در متام ـــور مس ـــازمان، حض س

ـــی  ـــازمان بین امللل ـــی س ـــی و فرع ـــای اصل کمیته ه

دریانـــوردی و انعـــکاس گـــزارش اجالس هـــا بـــه 

ــران در  ــده ایـ ــی مناینـ ــه اصلـ ــازمان، دو وظیفـ سـ

ــای  ــکاس دیدگاه هـ ــن انعـ ــت. هم چنیـ ــو اسـ آیمـ

ـــو،  ـــه آیم ـــی ب ـــات دریای ـــوص موضوع ـــور درخص کش

ــی  ــای اعزامـ ــا هیات هـ ــکاری بـ ــی و همـ هامهنگـ

ــو،   ــه آیمـ ــران بـ ــالمی ایـ ــوری اسـ ــوی جمهـ از سـ

برقـــراری ارتبـــاط بـــا هیات هـــای منایندگـــی دایمـــی 

ــط  ــاد روابـ ــرای ایجـ ــو بـ ــر در آیمـ ــورهای دیگـ کشـ

ـــرای  ـــو ب ـــو آیم ـــورهای عض ـــا کش ـــی ب ـــب دریای مناس

تامیـــن منافـــع ملـــی و توســـعه روابـــط دریایـــی کشـــور 

و انجـــام متامـــی امـــور مربـــوط بـــه کاندیداتـــوری 

ـــا  ـــی ب ـــت در شـــورای آیمـــو و رایزن ـــرای عضوی ـــران ب ای

ــورهای  ــی کشـ ــای دایمـ ــا و منایندگی هـ هیات هـ

ـــر از  ـــی دیگ ـــا برخ ـــت آن ه ـــب حامی ـــرای جل ـــر ب دیگ

ـــو  ـــران در آیم ـــده ای ـــه مناین ـــت ک ـــی اس فعالیت های

بـــر عهـــده دارد.

ـــرای اســـتفاده از  از ســـوی دیگـــر تـــالش و پیگیـــری ب

امکانـــات آموزشـــی و دوره هـــای کاربـــردی آیمـــو بـــرای 

برگـــزاری در کشـــور و پیگیـــری نامه هـــای ارســـالی 

بـــه کمیتـــه همکاری هـــای فنـــی، بررســـی نحـــوه 

و چگونگـــی اجـــرای کنوانســـیون های دریایـــی 

ــورهای  ــو در ســـطح بین املللـــی توســـط کشـ آیمـ

ـــو  ـــا در آیم ـــت آن ه ـــدگان ثاب ـــق مناین ـــر از طری دیگ

ـــردن  ـــرا ک ـــرای اج ـــنهاد ها ب ـــا و پیش ـــه راه کاره و ارای

ـــراری  ـــا برق ـــه این ه ـــر هم ـــالوه ب ـــور و ع ـــا در کش آن ه

ـــازمان  ـــف س ـــای مختل ـــا بخش ه ـــتمر ب ـــاط مس ارتب

بین املللـــی دریانـــوردی و اطـــالع از آخریـــن 

مباحـــث و تحـــوالت در حـــال وقـــوع و انعـــکاس 

ــگام  ــه هنـ ــت کـ ــی اسـ ــا، از وظایفـ ــوب آن هـ مطلـ

حضـــور در آیمـــو به عنـــوان مناینـــده ایـــران عهـــده دار 

هســـتم.

انتخـــاب می شـــود؟ ایـــن مناینـــده بایـــد چـــه 

ــد؟ ــته باشـ ــی داشـ ــا و برتری هایـ ویژگی هـ

منصوریـــان: مناینـــده دایـــم ســـازمان بنـــادر و 

ـــای  ـــنت معیاره ـــر گرف ـــا درنظ ـــو ب ـــوردی در آیم دریان

الزم بـــه پیشـــنهاد معـــاون دریایـــی و بـــا انتخـــاب 

نهایـــی مدیـــر عامـــل ســـازمان صـــورت می گیـــرد. 

ایـــن انتخـــاب پـــس از طـــی مراحـــل مختلـــف، در 

نهایـــت از طریـــق وزیـــر راه و شهرســـازی بـــه وزیـــر 

امـــور خارجـــه اطـــالع داده می شـــود و بـــا حکـــم وزیـــر 

ــود. ــی می شـ ــه نهایـ ــور خارجـ امـ

ـــازمان  ـــت س ـــده ثاب ـــه کار مناین ـــه این ک ـــه ب ـــا توج ب

در آیمـــو در یـــک محیـــط کامـــال بین املللـــی اســـت، 

آشـــنایی جامـــع بـــا ســـاختار و ماهیـــت وجـــودی 

: از چـــه زمانـــی به عنـــوان مناینـــده 

ـــد؟ ـــور داری ـــو حض ـــران در آیم ای

منصوریـــان: آغـــاز بـــه کار مـــن به عنـــوان مناینـــده 

ـــوری  ـــم جمه ـــده دای ـــاون مناین ـــازمان و مع ـــت س ثاب

ـــورد،   ـــد خ ـــو از آذر1393 کلی ـــران در آیم ـــالمی ای اس

امـــا به دلیـــل ماهیـــت وظایفـــی کـــه در طـــول 

ســـال های خدمتـــم پیـــش از انتخـــاب شـــدن 

ــر  ــادر بـ ــازمان بنـ ــده ثابـــت در سـ ــوان مناینـ به عنـ

عهـــده داشـــتم، کامـــال بـــا ماهیـــت کار و ســـاختار 

ســـازمان آیمـــو و موضوعـــات مرتبـــط دریایـــی 

آشـــنایی دارم. 

ــه  ــو چگونـ ــران در آیمـ ــده ایـ : مناینـ

مناینده ثابت سازمان بنادر و دریانوردی ایران در آیمو مطرح کرد:

تحول اساسی در برخورد با اسناد آیمو 
رضوری است

ماندانـــا منصوریـــان، کارشـــناس ارشـــد رشـــته امـــور دریایـــی بـــا گرایـــش مدیریـــت ایمنـــی و 

حفاظـــت محیـــط زیســـت دریایی اســـت کـــه بـــا رتبـــه ممتـــاز از دانشـــگاه جهانـــی دریانـــوردی ماملو 

ســـوئد فارغ التحصیـــل شـــده اســـت. او از هجـــده ســـال پیـــش تاکنـــون، در معاونـــت دریایـــی 

ســـازمان بنـــادر و دریانـــوردی مشـــغول بـــه کار اســـت. آخریـــن پســـت او در ســـازمان بنـــادر و 

دریانـــوردی، ریاســـت اداره ســـوانح دریایـــی و اجـــرای الزامـــات آیمـــو بـــود و پـــس از آن از آذرمـــاه ســـال گذشـــته به عنوان 

ــه بین املللـــی امنیـــت کشـــتی ها و  ــه اســـت. تالیـــف )کتـــاب آیین نامـ ــال یافتـ ــو انتقـ ــه آیمـ مناینـــده ایـــران بـ

ـــان فارســـی یکـــی از فعالیت هـــای پژوهشـــی و مطالعاتـــی اوســـت کـــه حـــاال  ـــه زب تســـهیالت بنـــدریISPS Code( ب

بـــر روی متامـــی شـــناورهای بـــا پرچـــم جمهـــوری اســـالمی ایـــران، یـــک نســـخه از آن نگهـــداری و اســـتفاده می شـــود. 

ـــه گفتگـــو نشســـته  ـــا او ب ـــود، ب ـــران آمـــده ب ـــه ای ـــان ب ـــا منصوری ـــا، در فرصـــت کوتاهـــی کـــه ماندان ماهنامـــه بندرودری

است.
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: بـــه  روز جهانـــی دریانـــوردی نزدیک 

ـــامن  ـــبت برای ـــن مناس ـــه همی ـــویم، ب می ش

بگوییـــد کـــه مناینـــده ایـــران در آیمـــو در 

ـــرای  ـــتاوردهایی ب ـــه دس ـــته چ ـــال گذش س

جامعـــه دریایـــی ایـــران بـــه ارمغـــان آورده 

اســـت؟

منصوریـــان: حضـــور مناینـــده ســـازمان بنـــادر و 

ــی  ــع ملـ ــاع از مواضـ ــش او در دفـ ــوردی و نقـ دریانـ

کشـــور و جامعـــه دریایـــی بـــر کســـی پوشـــیده 

نیســـت. در طـــول هشـــت مـــاه گذشـــته تنهـــا در 

ــو رشکـــت  ــی آیمـ بیـــش از 15 اجـــالس بین املللـ

ــف  ــئوالن مختلـ ــا مسـ ــه بـ ــن جلسـ ــردم، چندیـ کـ

ازجملـــه ســـازمان بین املللـــی ماهواره هـــای 

دریایـــی)IMSO( و صنـــدوق جـــربان غرامـــت 

ـــدت  ـــن م ـــته ام. در ای ـــور داش ـــی حض ـــارات نفت خس

ـــه کمیته هـــای  ـــا شـــش ســـند پیشـــنهادی ب مجموع

ــه  ــده اســـت کـ ــال شـ ــو ارسـ اصلـــی و فرعـــی آیمـ

دفـــاع الزم از ایـــن ســـندها انجـــام شـــده اســـت. ایـــن 

ـــت  ـــی اس ـــرات فن ـــا و نظ ـــر از بیانیه ه ـــات، غی اقدام

ــات  ــوص موضوعـ ــفاهی و در خصـ ــور شـ ــه به طـ کـ

مختلـــف اعـــالم شـــده اســـت. 

: آیـــا حضـــور شـــام در آیمـــو، محـــدود 

بـــه رویدادهـــای دریایـــی اســـت، یـــا در 

رخدادهـــای بین املللـــی دیگـــر هـــم نیـــاز 

بـــه اظهارنظـــر وجـــود دارد؟ به طـــور مثـــال 

ـــا  ـــران،  آی ـــه هســـته ای ای ـــق اولی ـــس از تواف پ

مواضعـــی از ســـوی شـــام اعـــالم شـــد؟

ــا  ــران بـ ــته ای ایـ ــان: پـــس از توافـــق هسـ منصوریـ

ـــس  ـــردم و پ ـــه ک ـــی تهی ـــه متن ـــروه 5+1، بالفاصل گ

ــی  ــت دریایـ ــی معاونـ ــت ضمنـ ــت موافقـ از دریافـ

ســـازمان و مدیریـــت محـــرتم عامـــل ســـازمان و 

هم چنیـــن کاردار جمهـــوری اســـالمی ایـــران در 

انگلســـتان، در صحـــن علنـــی اجـــالس III2 )دومیـــن 

اجـــالس کمیتـــه فرعـــی اجـــرای اســـناد آیمـــو( قرائـــت 

ـــورد تحســـین متامـــی کشـــورهای عضـــو  ـــه م شـــد ک

حـــارض و دبیرخانـــه آیمـــو قـــرار گرفـــت.

ــده  ــوان مناینـ ــدای رشوع کار به عنـ ــالوه از ابتـ به عـ

دایـــم ریاســـت یـــک کارگـــروه مکاتبـــه ای در خصوص 

ــوع  ــل و موضـ ــیون مارپـ ــش کنوانسـ ــه شـ ضمیمـ

transfer of technology را برعهده گرفتـــه ام کـــه 

وجهـــه خوبـــی را بـــرای کشـــور و به ویـــژه بـــرای 

ســـازمان بنـــادر رقـــم خواهـــد زد.

هم چنیـــن یکـــی از افـــراد منتخـــب ممیزهـــای 

ـــورهای  ـــو از کش ـــزی آیم ـــرح ممی ـــث ط ـــو در بح آیم

عضـــو هســـتم کـــه در ممیـــزی داوطلبانـــه کشـــور 

ـــری داشـــته ام. عـــالوه  ـــال و موث ـــزی حضـــور فع اندون

ـــادر  ـــازمان بن ـــه س ـــت را ب ـــن فعالی ـــه ای ـــن تجرب ـــر ای ب

و دریانـــوردی به عنـــوان مرجـــع دریایـــی کشـــور 

منتقـــل کـــرده ام.

: اگـــر بخواهیـــد نگاهـــی مقایســـه ای 

 IMO میـــان حضـــور مناینـــده ایـــران در

و حضـــور مناینـــده یکـــی از کشـــورهای 

پیرشفتـــه دریایـــی داشـــته باشـــید، 

چـــه تفاوت هـــا و شـــباهت هایی میـــان 

مناینـــدگان، عملکـــرد آن هـــا و هم چنیـــن 

ارتبـــاط مناینـــدگان بـــا ســـازمان های 

ـــادر و  ـــازمان بن ـــال س ـــوان مث دریایی)به عن

دریانـــوردی در ایـــران( می بینیـــد؟

منصوریـــان: به طـــور کلـــی وظیفـــه مناینـــدگان 

دایـــم در مجامـــع بین املللـــی هم چـــون آیمـــو، 

دفـــاع از حقـــوق کشـــور متبـــوع خـــود در متامـــی 

ـــن  ـــی بی ـــچ تفاوت ـــر هی ـــن نظ ـــت و از ای ـــا اس زمینه ه

انتخـــاب مناینـــده جمهـــوری اســـالمی ایـــران به عنـــوان یکـــی از 15 نفـــر عضـــو گـــروه کارشناســـی تدویـــن 

ـــرای  ـــدی ب ـــات رده بن ـــن موسس ـــی قوانی ـــتی ها )GBS( و ارزیاب ـــاخت کش ـــرای س ـــد ب ـــتانداردهای هدفمن اس

RO Code انطباق با آیین نامه موسسات رده بندی یا

عضویـــت هفـــت نفـــر از کارشناســـان خـــربه ســـازمان بنـــادر و دریانـــوردی در تیـــم ممیـــزان آیمـــو واســـتفاده 

آیمو از دو تن از آن ها در ممیزی های انجام شده از سه کشور عضو آیمو 

ـــرای  ـــوردی کشـــور در لیســـت کارشناســـان واجـــد رشایـــط IMO ب قـــرار گرفـــن پنجنفـــر از خـــربگان دریان

انجـــام ارزیابـــی کشـــورهای متعهـــد به منظـــور اجـــرای موثـــر و مطلـــوب کنوانســـیون بین املللـــی 

)STCW( استانداردهای آموزشی، گواهی نامه و نگهبانی دریانوردان

ارایـــه چهـــره ای جـــدی و متعهـــد بـــه اجـــرای تعهـــدات بین املللـــی ناشـــی از مقـــررات دریایـــی IMO از 

طریـــق انعـــکاس به موقـــع اخبـــار اقدامـــات و پیرشفت هـــای کشـــورمان در عرصه هـــای مختلـــف دریایـــی و 

بندری با شیوه مطالعه و برنامه ریزی

امضـــای تفاهم نامـــه همـــکاری در زمینـــه ی توســـعه ی منابـــع انســـانی و ظرفیت ســـازی میـــان ســـازمان 

بنادر و دریانوردی و آیمو

ـــۀ  ـــاس در عرص ـــد و حس ـــور عالقه من ـــک کش ـــوان ی ـــران به عن ـــالمی ای ـــوری اس ـــیدن جمه ـــر کش ـــه تصوی ب

دریانـــوردی بین املللـــی به ویـــژه از زاویـــه فعالیـــت، پویایـــی و البتـــه تاثیرگـــذار بـــودن در رونـــد 

ـــالمی  ـــوری اس ـــی جمه ـــرای کرس ـــژه ب ـــاب وی ـــک حس ـــردن ی ـــاز ک ـــی و ب ـــی دریای ـــای بین امللل تصمیم گیری ه

ایران در IMO، به ویژه در اجالس های کمیته های اصلی، فرعی و کارگروه ها 

ـــال های  ـــدن در س ـــیون لن ـــو کنوانس ـــای عض ـــورتی دولت ه ـــی مش ـــالس دایم ـــپس اول اج ـــت دوم و س نیاب

2010 و 2011

برخی از دستاوردهای 
حضور مناینده دایمی ایران در آیمو

آن هـــا نیســـت.

: از نظر عملکرد چطور؟ 

منصوریـــان: قطعـــا عملکردهـــا متفـــاوت اســـت. 

ـــی  ـــع دریای ـــا مراج ـــم ب ـــا ه ـــی آن ه ـــای ارتباط روش ه

طبیعتـــا متفـــاوت اســـت، بســـیاری از مناینـــدگان 

ـــان  ـــه زب ـــا را ب ـــی اجالس ه ـــزارش نهای ـــا گ ـــم تنه دای

ــال  ــود ارسـ ــی خـ ــع دریایـ ــرای مراجـ ــی بـ انگلیسـ

ـــادر و  ـــازمان بن ـــم س ـــده دای ـــورد مناین ـــد. در م می کنن

ـــا مرجـــع  ـــاط ب ـــد گفـــت ارتب ـــزد آیمـــو بای ـــوردی ن دریان

دریایـــی بســـیار تنگاتنـــگ و روزانـــه اســـت،  مهم تریـــن 

ــان  ــه زبـ ــالس بـ ــر اجـ ــای هـ ــات و رویدادهـ مصوبـ

فارســـی تهیـــه و ارســـال می شـــود و  از هـــر اجـــالس 

ـــور دارد،  ـــم در آن حض ـــده دای ـــه مناین ـــتی ک ـــا نشس ی

ــازمان  ــی سـ ــور کلـ ــود. به طـ ــه می شـ ــزارش تهیـ گـ

ــور  ــه به طـ ــوص آن چـ ــوردی در خصـ ــادر و دریانـ بنـ

ــود. ــع می شـ ــرد، مطلـ ــو می گیـ ــره در آیمـ روزمـ

: در طـــول فعالیت تـــان به عنـــوان 

مناینـــده ایـــران در آیمـــو بـــا چـــه چالش هایـــی 

ــده اید؟  ــه شـ مواجـ

منصوریـــان: چالـــش اساســـی و مهـــم در ایـــن مـــدت، 

ــزاری دو دوره   ــرای برگـ ــو بـ ــت آیمـ ــت موافقـ دریافـ

ــود،  ــو بـ ــود آیمـ ــه خـ ــا هزینـ ــران بـ ــی در ایـ آموزشـ

کـــه بـــه یـــاری خـــدا ایـــن موافقـــت کســـب شـــد. 

دوره هـــای مربوطـــه بـــه زودی در ایـــران بـــا حضـــور 

کارشناســـان مرتبـــط از بخش هـــای مختلـــف 

ســـازمان بنـــادر و دریانـــوردی، کشـــتیرانی ها، 

صنایـــع دریایـــی و ســـازمان محیط زیســـت برگـــزار 

ـــوده  ـــه رو  ب ـــا آن روب ـــه ب ـــری ک ـــش دیگ ـــود. چال می ش

ـــرای  ـــورها ب ـــت کش ـــب حامی ـــی و جل ـــتم رایزن و هس

ــال  ــو در سـ ــورای آیمـ ــران در شـ ــوری ایـ کاندیداتـ

2015 اســـت.  

ــاله  ــه هجده سـ ــاس تجربـ ــر اسـ : بـ

همـــکاری بـــا آیمـــو و تجربـــه هشـــت ماهه 

حضـــور در آیمـــو برایـــامن بگوییـــد کـــه 

حضـــور موثـــر در ایـــن ســـازمان، نیازمنـــد 

چـــه پیش نیازهایـــی اســـت؟

منصوریـــان: حضـــور موثـــر در آیمـــو، نیازمنـــد ارتبـــاط 

ـــه  ـــه مولف ـــن س ـــه ای ـــت ک ـــه اس ـــه مولف ـــگ س تنگاتن

ـــوان  ـــوردی به عن ـــادر و دریان ـــازمان بن ـــد از: س عبارتن

مرجـــع دریایـــی و بـــازوی حاکمیتـــی، هیـــات اعزامی 

رشکت کننـــده اجـــالس و مناینـــده دایـــم. ارتبـــاط 

ـــور  ـــک حض ـــه ی ـــد ب ـــر می توان ـــه عن ـــن س ـــن ای بی

ـــی  ـــات قبل ـــه تجربی ـــه ب ـــا توج ـــود. ب ـــر ش ـــر منج موث

ـــت آورده ام،  ـــه دس ـــدت ب ـــن م ـــه در ای ـــی ک و تجربیات

ـــناد  ـــا اس ـــا ب ـــورد م ـــوه ی برخ ـــم نح ـــنهاد می کن پیش

ـــرد  ـــود. رویک ـــی ش ـــول اساس ـــار تح ـــد دچ ـــو بای آیم

فعلـــی در بررســـی اســـناد بایـــد تغییـــر کنـــد. الزم 

نیســـت بـــه همـــه اســـناد ورود کنیـــم، امـــا اگـــر ورودی 

ـــده  ـــی ش ـــی و کارشناس ـــال فن ـــد کام ـــت بای هـــم هس

ـــوی  ـــی از س ـــای مثبت ـــی گام ه ـــه به تازگ ـــد. البت باش

دفـــرت ســـازمان های تخصصـــی و بین املللـــی 

برداشته شـــده اســـت کـــه جـــای تقدیـــر و تشـــکر 

ـــه مواضـــع  ـــن اســـت ک ـــر ای ـــم دیگ دارد. موضـــوع مه

ـــه  ـــام ب ـــد رس ـــران بای ـــالمی ای ـــوری اس ـــت جمه دول

ـــد  ـــا مناینـــده بتوان ـــم منعکـــس شـــود، ت مناینـــده دای

ــه مباحـــث  ــه بـ ــا توجـ ــوع، بـ ــت از موضـ ــا قطعیـ بـ

ـــد. ـــاع کن ـــه دف جلس
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ملت مسلامن ایران در طول تاریخ فرازونشیب های 

بسیاری را تجربه کرده است، اما بی گامن حامسه  هشت 

سال دفاع مقدس در کارنامه  دفاعی ملت ایران برجسته 

و بی مانند است. دفاع مقدس توانست عالی ترین 

صحنه های باشکوه ایثار و فداکاری مردم را به منایش 

درآورد. مردم در پشت جبهه با ایثار مال و حامیت 

همه جانبه از جبهه ها و رزمندگان با ایثار جان خود چنان 

حامسه هایی آفریدند که نظیر آن را کم تر می توان یافت، 

اما این ها همه حقایقی است که بر صحیفه دفاع مقدس 

نقش بسته است.

هامن طور که می دانیم ایثار و فداکاری رزمندگان در 

هشت سال دفاع مقدس، شگفت انگیزترین برهه از تاریخ 

ایران در همه اعصار است. افرادی که با توکل به خدا 

مانند کوه در برابر استکبار مقاومت کردند و لحظات 

خاطره انگیزی به یادگار گذاشتند، خاطراتی ماندنی و 

بزرگ که در تاریخ ثبت و چراغ آیندگان شد.

بی تردید هشت سال دفاع مقدس، حدیث ماندگار 

پایداری، دالوری و فداکاری ملتی است که در راه دفاع 

از مکتب، انقالب و میهن اسالمی خویش، قله های بلند 

رشادت و شهادت را درنوردید و دشمن را در رسیدن به 

اهداف خود ناکام گذاشت. تحمیل جنگ هشت ساله 

با حامیت ابرقدرت های ملحد رشق و غرب و کشورهای 

صنعتی و بعضی از کشورهای مزدور به جمهوری اسالمی 

ایران، دومین موج اتحاد و حرکت مردمی را در پیداشت 

که برای آزاد زیسنت، بهای بسیار پرداخته بودند و در 

این عرصه، با ایامنشان چنان به مبارزات خود بُعد 

معنوی بخشیدند که از دل مرارت های بی شامر جنگ، 

ارزش هایی چون رشافت، ایامن، عشق، شجاعت، تدبیر 

و ایثار تبلور یافت. مرزهای جنوب و غرب کشور هرچند 

تا دیرزمانی به قربانگاه پاک ترین فرزندان این دیار بدل 

گشت، ولی ایامن و قدرت روح واالی آنان، این خاک را به 

مکانی مقدس تبدیل کرد که تا امروز سایه حضورشان 

در آنجا موج می زند و خاک، عطر خود را از وجود آنان 

وا می دارد.

با درک عمیق آن دوران رسارس نور و عزت درمی یابیم که 

عبودیت و بندگی بی قیدورشط فرزندان این مرزوبوم و 

عشق به شهادت، از آنان افرادی ساخته بود که فانی در 

راه خدا شده بودند و به همین دلیل موردعنایت پروردگار 

و امئه اطهار)ع( قرار  گرفتند. 

لذا به فرموده مقام عظامی والیت و رهربی و فرمانده 

کل قوا:  

» هفته دفاع مقدس منودار مجموعه ای از برجسته ترین 

افتخارات ملت ایران در دفاع از مرزهای میهن اسالمی 

و جان فشانی دالورانه در پای پرچم برافراشته اسالم و 

قرآن است. در این مجموعه تابناک، درخشنده ترین و 

نفیس ترین نگین گران بها یاد و خاطره شهیدان است. 

آن ها جوانان و جوامنردان رشید و پاک رسشتی بودند 

که با آگاهی و درک واالی خود موقعیت حساس کشور 

را تشخیص دادند و وظیفه ی بزرگ جهاد درراه خدا را 

مشتاقانه پذیرا شدند. هر ملتی که چنین دالوران آگاه 

و شجاعی را در دامان خود پرورده باشد حق دارد به 

آنان ببالد و آنان را الگوی تربیت جوانان خود در همه 

دوران ها بداند.«

هم چنین؛ " این روزها هنگامی که یادی از دفاع مقدس 

می شود، دنیایی از رشف و حامسه ملتی نجیب و آزاده در 

اذهان تداعی می شود که عطر معنویت و صفای خاصی 

به ما ارزانی می دارد. ملتی که با پرورش رزمندگانی 

حامسه آفرین مفهوم روشن »تعبد در برابر والیت« را به 

منایش گذاشتند و باانگیزه » ادای تکلیف « در پی » مرجع 

و رهرب « خودرس از پا نشناخته، به جبهه های حق علیه 

باطل شتافتند و طلوع عشقی بی بدیل را ترسیم کردند 

و به پیروزی بزرگی که حفاظت از وجب به وجب رسزمین 

اسالمی و صیانت از مکتب و عقیده بود دست یازیدند ".

" خدایا، آن سال ها رفتند؛ سال های زالل مهربانی؛ 

سال های سجود و صعود؛ سال های اوج شهادت و 

شجاعت مادران شهید؛ سال های سنگرهای سوزوگداز؛ 

سال های خوش » دوکوهه «؛ سال های بی قراری و انتظار. 

دریغا که سال های عشق و عطش گذشت ".

 برخی از ویژگی های دفاع مقدس 
جهاد در راه خدا: جهاد در مفهوم خاص خود به عنوان 

وظیفه و تکلیفی الهی، جایگاهی بلند در فقه اسالم دارد 

و سهمی قابل توجه از احکام را به خود اختصاص داده 

است. جهاد در اصطالح به معنای به کار گرفنت نهایت 

تالش و توان در مقابله با دشمن است. در قرآن کریم، 

جهاد در راه خدا از دیگر جنگ ها متامیز شده است. 

شالوده جنگ و جهاد در اسالم، در راه خدا بودن آن است. 

در راه خدا بودن جهاد بدین معناست که جنگ باید برای 

تحقق اهدافی به کار گرفته شود که خداوند متعالی معّین 

فرموده است. همین حقیقت، رمز تقدس و ارزشمندی 

جهاد و دفاع در اسالم است. ازاین رو، مردم ایران اسالمی 

برای رضای حرت حق، مانند سیلی به سوی جبهه های 

جنگ حق علیه باطل رسازیر شدند و دشمن بعثی و 

حامیانش را رس جای خود نشاندند.

دفاعی بودن: هر شخص باید از جان و مال خویش و هر 

ملتی باید از رسزمین و استقالل خود پایداری کند و در 

صورت تجاوز دیگران، در برابر آن ها به دفاع برخیزد. این 

دفاع، به معنای دفاع در برابر تجاوز نظامی دشمن است 

که برای دفع آن باید به هجوم نظامی دست زد. بی تردید، 

مقدس ترین جهاد، جهادی است که به عنوان دفاع از 

حقوق انسانی صورت گرفته باشد. در جنگ تحمیلی، 

رژیم بعث عراق، جنگی ناخواسته را به کشور ما تحمیل 

کرد و با نادیده گرفنت استقالل رسزمین ما به ایران 

اسالمی تجاوز کرد. ازاین رو، مردم غیرمتند ایران، در 

دفاعی مقدس، از حق خود که دفاع از استقالل رسزمین 

هفته دفاع مقدس، آری؛
  نیازمند بهره گیری از فرهنگ دفاع مقدسیم

  علی جان     علی اکربی   

 فرمانده پایگاه مقاومت شهدای والفجر سازمان بنادر و دریانوردی

بزرگ داشت

54  سال سی ام  شامره 223   مهـــر 1394

Arc
hive

 of
 S

ID

www.SID.ir

www.SID.ir


و هویت دینی ـ ملی خود بود، دفاع کردند.

معنویت جبهه های جنگ: از جلوه های معنویت در 

دفاع مقدس، حالت ترع، استغاثه و راز و نیاز عارفانه 

رزمندگان اسالم بوده است. دفاع مقدس، فرصت منایش 

خالصانه ترین و زیباترین مناجات ها و دعاها را پدید آورد. 

در کنار مناز و قرآن، دعا وسیله دیگری بود که یاد خدا را در 

دل رزمندگان زنده نگاه می داشت، به آنان قدرت روحی 

می بخشید و تحمل سختی های نربد را برای آنان آسان تر 

می ساخت. رزمندگان اسالم با دعا، از یک سو روح خود 

را همواره شاداب و با طراوت نگاه می داشتند و از سوی 

دیگر، امداد و نرت الهی را با خود همراه می ساختند. 

رزمندگان اسالم بر این باور بودند که گره های کور 

عملیات ها را می توان با دعای خالصانه و اشک چشم و 

ناله و ترع به درگاه خداوند متعالی گشود و راه پیروزی 

را هموار ساخت.

استقامت رزمندگان و فرماندهان در نربد: فرماندهان در 

سخنان خود درباره دفاع مقدس، به پایداری و مقاومت 

رزمندگان در عملیات های مختلف اشاره کردند و آن را 

از علت های پیروزی لشکر اسالم برشمرده اند. رسدار 

شهید، مهدی زین الدین، درباره مقاومت و ایستادگی و 

تأثیر آن در پیروزی می گوید: » تنها کسانی که درصحنه 

نربد راست قامت اند که به خداوند اتکال منایند و با توکل 

بر او پیش بتازند. نه در سختی ها و نه در پیروزی ها، در 

هیچ کجا از یاد او غافل نشوند و محکم و مقاوم چون 

کوه بایستند و دشمن را از پای درآورند و این صفت 

فقط مخصوص رزمندگان اسالم است. در هیچ کجای 

دنیا آن کسانی که اعتقاد به خداوند و اعتقاد به معاد 

روز قیامت ندارند، منی توانند دارای چنین مقاومت و 

ایستادگی باشند. رمز پیروزی صحنه نربد، مقاومت و 

ایستادگی است «.

شجاعت فرماندهان: شجاعت فرماندهان، در دوران 

هشت سال دفاع مقدس، مثال زدنی بود. فرماندهان 

عالی رتبه، برخالف عرف نظامیان دنیا، شجاعانه تا عمق 

مواضع دشمن نفوذ می کردند و برای حصول اطمینان 

بیشرت، خود نیز به شناسایی و ارزیابی دقیق تر نیرو و 

تجهیزات دشمن می پرداختند. یکی از رزمندگان، از 

شجاعت رسدار شهید مهدی باکری در عملیات فتح 

املبین چنین سخن می گوید: »شب عملیات، هفت 

ساعت راه باید می رفتیم تا به منطقه می رسیدیم و دشمن 

را غافل گیر می کردیم. حدود شش ساعت راه رفته بودیم 

که یک دفعه متوجه شدیم راه را گم کرده ایم. به شدت 

مضطرب شده بودیم. با چند نفر به جلو رفتیم تا راه را پیدا 

کنیم. من متوجه شدم یک نفر از جلو می آید. با خود گفتم 

حتام دشمن است. صدا کردم کیستی؟ گفت: من باکری 

هستم، فورا به عقب برگرد و نیروها را بیاور. شاید کسی 

باور منی کرد او جلوتر از ما رفته، دشمن را دور زده و آمده 

بود ما را هم بربد. بعد به ما گفت: نرتسید، همه نیروهای 

دشمن خواب هستند «.

بزرگواری و مروّت در حال قدرت: از منونه های بزرگواری 

رزمندگان در دفاع مقدس، خودداری از مبباران و 

گلوله باران مناطق مسکونی عراق بود. خلبانان و نیروهای 

توپ خانه می توانستند مناطق مسکونی را به عنوان 

مقابله به مثل ناامن سازند و دشمن را با مشکلی جدی 

روبه رو کنند، ولی پای بندی آنان به ارزش های اخالقی، 

سبب می شد در طول هشت سال دفاع مقدس هیچ گاه 

از این حربه استفاده نکنند. از منونه های دیگر بزرگواری 

و رعایت حقوق انسانی در دفاع مقدس، برخورد انسانی 

مشفقانه و محبت آمیز رزمندگان با اسیران عراقی است. 

نیروهای عراقی که تشنه و گرسنه و گاه با تنی مجروح 

به اسارت درمی آمدند، به دست رزمندگان اسالم تیامر 

می شدند و به آن ها آب و غذا می دادند و زخم هاشان را 

مداوا می کردند.

برادری و همدلی: برادری و همدلی در دوران دفاع 

مقدس، منودی خیره کننده یافت. رزمندگان اسالم به 

پیروی از قرآن کریم، در برابر دشمن، باصالبت و پایداری 

برخورد می کردند و با یکدیگر، در کامل صمیمیت، 

مهربانی و همدلی می زیستند. برخورد فروتنانه و برادرانه 

فرماندهان با نیروهای تحت امر، عشق و محبت نیروها 

به فرماندهان و رفتار بی پیرایه و صادقانه رزمندگان با 

یکدیگر، جبهه های نربد را به کانون بزرگ محبت، صفا 

و برادری تبدیل کرده بود که گرمی آن، روزبه روز اعضای 

جدیدی را به خود جذب می کرد. آنان که برای نخستین 

بار ره سپار جبهه می شدند، برادری دینی حاکم در میان 

رزمندگان را چنان زیبا و دوست داشتنی می یافتند که 

تا مدت ها خانه و کاشانه و خانواده را از یاد می بردند. 

برادری، روح تعاون و همکاری را در رزمندگان می دمید و 

آنان را برای برداشنت باری از دوش دیگران و گام برداشنت 

به سوی پیروزی، به یاری هم سنگران و فرماندهان 

وامی داشت. 

بی اعتنایی به دنیا:  از ارزش هایی که رزمندگان اسالم 

در دفاع مقدس بدان متصف بودند، بی اعتنایی به دنیا 

و مظاهر فریبنده آن است. رزمندگان اسالم در دوران 

نوجوانی و جوانی و اوان ظهور خواسته های بی شامر 

مادی، به همه لذت های دل فریب دنیا پشت پا زدند و 

حضور در جبهه و دفاع از میهن و نظام اسالمی را برتر 

دیدند. بی گامن، بدون دل بریدن از دنیا و دل بسنت به 

آخرت، رزمندگان هیچ گاه توفیق آفرینش حامسه های 

سرتگ و ماندگار دفاع مقدس را منی یافتند. حرت امام 

رحمه الله که خود، اسوه کم نظیر بی اعتنایی به دنیا بود، 

ناچیز شمردن زندگی دنیا را برای رزمندگان اسالم پیروزی 

می دانست و آن را قدرتی معنوی برمی شمرد: » برادران 

! شام در جبهه بر نفس خودتان غلبه کردید و زندگی را 

زندگی ابدی دانستید و این زندگی حیوانی طبیعی را 

ناچیز شمردید. شام االن پیروز هستید و ـ مادامی که این 

قدرت نفسانی در شامست، مادامی که چنین ایده الهی 

در شامست، پیروزید؛ چه شکست بخورید به حسب 

صورت و به حسب عوامل مادی، و چه پیرشفت بکنید «.

شوق دفاع: از ارزش هایی که سهم زیادی در پیروزی های 

جمهوری اسالمی ایران در جنگ تحمیلی داشت، 

اشتیاق زیاد رزمندگان اسالم به دفاع و حضور 

درصحنه های نربد است. تأثیر حضور داوطلبانه نیروهای 

مردمی و بسیجیان و از رس شوق جنگیدنشان در کسب 

پیروزی های درخشان هشت سال دفاع مقدس، چندان 

آشکار است که هیچ گونه انکاری را برمنی تابد. افزون بر 

نیروهای مردمی که اشتیاقشان به دفاع مقدس، آنان 

را به جبهه های نربد می کشاند، نیروهای مسلح اعم 

از سپاهی و ارتشی نیز باعالقه و عشق در عرصه دفاع 

مقدس حضور می یافتند. اینان هرچند ازنظر رشعی و 

قانونی موظف بودند از انقالب و میهن اسالمی در برابر 

تجاوز دشمن دفاع کنند، ولی این وظیفه را نه با اجبار 

و زور، بلکه با اختیار و میل باطنی انجام می دادند و 

گاه پس از پایان مأموریتشان، ماه ها در مناطق جنگی 

می ماندند.

شهادت طلبی: از عوامل پیروزی آفرین درصحنه نربد، 

خطرها را به جان خریدن و به پیشواز مرگ رسخ رفنت 

است. ترس از مرگ و اشتیاق به زنده ماندن، با روح 

جنگ جویی و رزمندگی ناسازگار است و آنانی که در 

میدان دشوار نربد دغدغه زنده ماندن و جان سامل به 

دربردن دارند، منی توانند پیروزی بیافرینند. همواره 

رزمندگانی پیروزی را در آغوش کشیده اند که نه تنها از 

مرگ هراس نداشته، بلکه به استقبال آن رفته اند. یکی 

از ارزش هایی که رزمندگان اسالم با تکیه بر آن توانستند 

پیروزی های بزرگی را برای جبهه حق به ارمغان آورند، 

شهادت طلبی است. رزمندگان اسالم از آنجا که دفاع در 

برابر تهاجم بعثیان را مقدس می دانستند و کشته شدن 

در این راه را برای خود، مرگی سعادت آفرین و افتخارآمیز 

ارزیابی می کردند، نه تنها از دادن جان دریغ منی ورزیدند 

که شیفته آن بودند. شهادت طلبی رزمندگان اسالم 

به عنوان عامل مؤثر معنوی، از امتیازهای جبهه حق در 

برابر جبهه باطل بود. 

آری؛ این ارزش ها در فرهنگ ما ماندگار شد و فرهنگ 

دفاع مقدس را خلق کرد. در فرهنگ دفاع مقدس، 

عشق و عرفان، دالوری و مردانگی، شجاعت و حامسه، 

ایثارگری و از خودگذشتگی و در یک کالم ارزش های 

اصیل اخالقی انسانی ظهور یافت و تجلی پیدا کرد. 

در این فرهنگ مجموعه ای از افکار، اعتقادات، باورها، 

ارزش ها و عاداتی به چشم می خورد که در جریان هشت 

سال دفاع مقدس متجلی شد. ارزش هایی که برای 

جاودانه ماندن، باید بازندگی روزمره مردم عجین و در منت 

زندگی آنان جاری گردد.

امید است با پاس داشت هر چه باشکوه تر این مناسبت، 

امانت دار خوبی برای انتقال پیام شهدا و ارزش های 

دوران دفاع مقدس به آینده گان باشیم.  

با عنایت به مطالب پیش گفته، به یقین درمی یابیم که 

دوران 8 سال جنگ تحمیلی ذخیره ای از پتانسیل 

ارزش های انقالبی و اسالمی  بوده و به مانند گنجینه ای 

گران بها، به عاملی مؤثر برای پیشربد اهداف متعالی 

انقالب و نظام مبدل شده است، هم چنین یکی از 

اساسی ترین و رضوری ترین نیازهای جوانان عر حارض، 

ترویج فرهنگ ایثار، شهادت و مقاومت است تا بتوانند در 

مقابله با جنگ نرم و شبیخون ـ فرهنگی دشمن باصالبت 

ایستادگی و مقابله کنند. 

بنابراین جامعه امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند 

بهره گیری از فرهنگ دفاع مقدس است، زیرا حفظ عزت 

و اقتدار نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران عزیز درگرو 

حراست از آرمان های دفاع مقدس است.

بارالها؛ تو می دانی چقدر دمل برای جبهه تنگ شده؛ 

روزهایی که ما به خدا نزدیک تر بودیم؛ آن روزها که صدای 

توپ و تفنگ درهم پیچیده بود و نوای یا زهرا و یا حسین و 

یا مهدی فضای شهرها را پرکرده بود. دمل برای غروب های 

شلمچه، فکه، تنگ چذابه، موج های خروشان اروند، 

دوکوهه، زینبیه و حسینیه حاج همت و... تنگ شده است. 

دمل هوای مناز مسجد جامع خرمشهر را کرده؛ کاش 

دوباره در زمین صبحگاهی می نشستیم پای دعای »عهد« 

بچه ها. دمل هوای ایستگاه صلواتی با آن چای همیشه 

جوش خورده اش را کرده است. دمل برای همه چیز جبهه 

و جنگ تنگ شده. از شهر و حصارهای بلندش خسته ام. 

خدایا دمل تنگ روزهای خدایی است... .

بارالها؛ روح ما جاماندگان از کاروان شیدایی را، باصفای 

و خلوص نیت شهدا صیقل و قلب وجسم غبارآلود و 

ترک خورده ما را به عظمت شهدای دشت نینوا و شهدای 

کربالی ایران تطهیر و ما را در مسیر اهداف و وصایای 

الهی امام »ره«؛ ولی امر مسلمین جهان امام خامنه ای و 

شهیدان گران قدر ثابت قدم بدار. آمین یا رب العاملین. 

در پایان ضمن گرامیداشت یاد و خاطره امام و شهیدان، 

علی الخصوص شهدای دریادل سازمان، اعیاد قربان و 

غدیر )عیدوالیت وامامت( را به همه مسلامنان و رهروان 

راستین امئه اطهار)ع( به ویژه به کلیه همکاران سازمان 

بنادر و دریانوردی؛ علی الخصوص به عزیزان سلحشور 

بسیجی تربیک و تهنیت عرض می منایم.  
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بــا برداشــته شــدن قریب الوقــوع تحریم هــای 

بین املللــی علیه صنعت کشــتیرانی در بنــادر ایران، 

بــه زودی شــاهد اوج گیــری تراکم شــناورهای خطوط 

بــزرگ کشــتیرانی در بنــادر کانتیــرنی کشــور به ویژه 

مهم تریــن آن ها، یعنــی بندر شــهید رجایــی خواهیم 

بــود. چنیــن رخــدادی، بی تردیــد تاثیــرات شــگرفی 

ــا  در اقتصــاد کالن و خــرد کشــور خواهــد داشــت. ب

ازرسگیــری فعالیــت خطــوط اصلــی کشــتیرانی، 

ــق بیشــرتی خواهــد  ــی خارجــی رون ــا بازرگان نه تنه

ــژه  ــغل، به وی ــزاران ش ــاد ه ــکان ایج ــه ام ــت بلک گرف

در شــهرها و بنــادر اصلــی جنــوب کشــور نیــز فراهــم 

خواهــد شــد. 

شــاید بــر هیــچ ناظــری پوشــیده نباشــد کــه چنیــن 

گشایشــی، در کنــار متامــی فرصت هــای بالقــوه ای 

کــه می توانــد ایجــاد کنــد، چالش هایــی مهــم 

را بــه دنبــال خواهــد داشــت و از همیــن رهگــذر 

دســت اندرکاران و ناظــران عرصــه ی فعالیت هــای 

بنــدری و دریایــی را بیش ازپیــش، متوجــه مشــکالت 

غامضــی کــه ایــن صنعــت بــا آن روبــرو اســت خواهــد 

کــرد؛ دشــواری هایی کــه ممکــن اســت بهره بــرداری 

حداکــری از فرصت هــای آتــی را بــا موانعــی جــدی 

روبــرو ســازد. شــاید نیــاز بــه یــادآوری نباشــد کــه در 

منطقــه ی خلیج فــارس، بنــدر جبل علــی امــارات 

متحــده عربــی کــه بــا نــرخ میانگیــن بهــره وری 

)Productivity( 131 کانتیــرن در هــر ســاعت، در 

ــال  ــان در س ــرنی جه ــادر کانتی ــت بن ــدر فهرس ص

 ,Journal Of Commerce( 2014 ایســتاده اســت

2015(، رقیبــی جــدی بــرای بازرگانــی خارجــی 

ایــران و بنــدر مهــم شــهید رجایــی بــه شــامر مــی رود 

کــه، می توانــد حضــور و فعالیــت خطــوط بــزرگ 

ــهید  ــدر ش ــژه بن ــور و به وی ــادر کش ــتیرانی در بن کش

رجایــی را بــا تهدیــد روبــه رو کنــد. ایــن موضــوع 

اهمیــت بســیار زیــاد چالش هــا و مســایل پیــش 

روی صنعــت حمل ونقــل دریایــی را بیش ازپیــش 

ــود.  ــادآور می ش ــه ی ــن عرص ــاالن ای ــران و فع ــه ناظ ب

ــرای امــکان رقابــت مســتمر در  بدیهــی اســت کــه ب

منطقه ی خلیج فــارس و اســتفاده از موقعیــت ویژه ی 

جغرافیایــی کشــور، نیــاز بــه رسمایه گذاری هــا و 

برنامه ریزی هــای کالن و بلندمــدت داریــم امــا پیــش 

از آن بایــد در برابــر مشــکالتی نظیــر طوالنــی شــدن 

زمــان انتظــار شــناورها بــرای پهلــو دهــی، عملیــات 

تخلیــه و بارگیــری و در کل افزایــش زمــان مانــدگاری 

کشــتی ها در اســکله ها، که همگــی از عوامل بســیار 

تآثیــر گــذار در میــزان عالقه منــدی و حجــم ورود 

ــه  ــی ب ــزرگ کشــتیرانی جهان شــناورهای خطــوط ب

ــد کــرد؟ ــود، چــه بای بنــادر خواهنــد ب

در ایــن یادداشــت، تــالش شــده اســت بــا مترکــز بــر 

ــن  ــی، ضم ــهید رجای ــدر ش ــدری در بن ــات بن عملی

شناســایی و بیــان اجاملــی دشــواری هایی کــه 

نقــداً وجــود دارنــد و مطمئنــا در دوراهــی احتاملــی 

آینــده پررنگ تــر وجدی تــر نیــز خواهنــد شــد، 

پیشــنهادهایی به منظور تســهیل مشــکالت کنونی، 

ــهید  ــدر ش ــای بن ــنت محدودیت ه ــر داش ــا در نظ ب

رجایــی ارایــه شــود. امیــد اســت کــه صاحب نظــران، 

ــیار  ــادی بس ــه ی اقتص ــن عرص ــاالن ای ــران و فع ناظ

مهــم نیــز بــا ورود بــه این بحــث، عزمــی جــدی و البته 

ــا  ــا رشکت ه ــخاص ی ــدت اش ــع کوتاه م ــارغ از مناف ف

را به منظــور اســتفاده ی حداکــری از امکانــات و 

ظرفیت هــای موجــود و برنامه ریزی هــای دقیــق و 

بلندمدت تــری رقــم بزننــد. 

الف-  توسعه ی بندر 

ــی دارای دو  ــهید رجای ــدر ش ــی، بن ــگاه کل ــک ن در ی

پایانــه ی کانتیرنی شــامره ی یــک و دو کــه هرکدام به 

ترتیــب پنــج پســت اســکله )Berth( به طــول تقریبی 

ــی  ــول تقریب ــه ط ــکله ب ــت اس ــه پس ــرت و س 850 م

800 مــرت و هم چنیــن هجــده دســتگاه گنــرتی 

)Gantry Crane( را دارا هســتند کــه درمجمــوع، در 

مقیــاس جهانــی، بنــدری بــزرگ بــه شــامر منــی رود 

ــادر جهــان  ــه ی 78 بن ــن آمارهــا در رتب ــق آخری و طب

قــرار دارد )Lloyds List,2015(. از دیگــر ســو و 

بــر اســاس داده هــای گوناگــون، می تــوان تغییــر 

رویکــردی کلــی را در صنعــت حمل ونقــل دریایــی در 

مقیــاس جهانی شناســایی کــرد: افزایش چشــم گیر 

اســتفاده از شــناورهایی بــا ظرفیــت بیــش از 8000 

TEU و طــول تقریبــی 334 مــرت کــه در یــک دهــه ی 

گذشــته  به تدریــج بــدل بــه یــک اســتاندارد جهانــی 

 Martin  Ilmer& 2015 ,Lloyds list( شــده اســت

ــات  ــه امکان ــه ب ــا توج ــئله ب ــن مس MSc, MEL( و ای

ــری  ــوان رقابت پذی ــی ت ــهید رجای ــدر ش ــی  بن کنون

ــی  ــیا و حت ــزرگ در آس ــادر ب ــر بن ــا دیگ ــدر ب ــن بن ای

ــرو  ــکل روب ــا مش ــدیدا ب ــارس را ش ــه ی خلیج ف منطق

می کنــد. ایــن موضــوع نه تنهــا می توانــد امــکان 

بالقــوه ی تبدیل شــدن ایــران بــه کریــدور اصلــی 

انتقــال کاال از رشق دور بــه بخشــی از کشــورهای 

ــای  ــه و بخش ه ــا، ترکی ــرتک املنافع، رشق اروپ مش

غربــی خاورمیانــه را بــه خطــر اندازد بلکــه در بــرآوردن 

نیازهــای تجــاری و داخلــی کشــور نیــز اختــالل 

ــتا،  ــن راس ــرد. در همی ــد ک ــاد خواه ــده ای ایج عم

لــزوم نوســازی، توســعه و تجهیــز بیشــرت بندر شــهید 

رجایی یــک اولویــت تردیدناپذیر اســت، امــا پرواضح 

اســت کــه چنیــن امــری، نه تنهــا مســتلزم تخصیــص 

و تامیــن بودجه هــای کالن اســت بلکــه نیــاز بــه یــک 

ــه بالطبــع امــری  برنامه ریــزی مــدون و دقیــق را ک

ــور،  ــی کش ــئوالن عال ــر، در اراده ی مس ــت زمان ب اس

می طلبــد. در ایــن میــان امــا مســئوالن ســازمان 

بنــادر و دریانــوردی کشــور به عنــوان متولــی اصلــی 

و اتاق فکــر ســازمان به مثابــه مغــز متفکــر امــور 

حمل ونقــل دریایــی، نقشــی بســیار مهــم و راهربدی 

ــد.  ــا می کنن ــه ایف ــن زمین ــاد ای را در ایج

ــدر  ــی بن ــن محورهــای توســعه ی آت یکــی از مهم تری

شــهید رجایــی، جــذب رسمایه گــذار بــرای ســاخت، 

تجهیــز و حتــی بــا توجــه بــه سیاســت های کالن 

کشــوری مبنــی بــر خصوصی ســازی هــر چــه بیشــرت 

ــا منفــی بــودن  و فــارغ از قضــاوت پیرامــون مثبــت ی

ــه کانتیــرن شــامره ی  چنیــن رویکــردی، اداره ی پایان

ســه بنــدر شــهید رجایــی اســت. در نخســتین گام، 

ــه  ــاز ب ــرن، نی ــه ی کانتی ــک پایان ــز ی ــاخت و تجهی س

ــه ای  ــه و پای ــای اولی ــق از نیازه ــالع دقی ــش و اط دان

ــورت  ــد در ص ــه بی تردی ــه ای دارد ک ــن عرص در چنی

وارد شــدن برخــی رشکت هــا یــا حتــی ارگان هــا و 

نهادهایــی کــه از تجربــه و تخصص کافــی درزمینه ی 

حمل ونقــل دریایــی و نیازهــا و الزامــات ایــن صنعــت 

برخــوردار نیســتند، امکان بــروز مشــکالت و بالطبع، 

اتــالف منابــع و زمــان در آینــده بســیار زیــاد خواهــد 

ــود. ب

ــه سیاســت های  ــا توجــه ب ــرو همیــن موضــوع و ب  پی

ــا  کالن اقتصــادی کشــور در مقطــع فعلــی و البتــه ب

الگوبــرداری از خطــوط برتر کشــتیرانی جهــان، گروه 

کشــتیرانی جمهوری اســالمی ایران می تواند نقشی 

پررنگ تــر از قبــل ایفــا کنــد. این گــروه، بــا بهره گیری 

ــاال در امــر حمل ونقــل دریایــی  ــه ی بســیار ب از تجرب

و هم چنیــن منافــع رسشــاری کــه در ســال های 

تحریــم و عــدم فعالیــت خطــوط کشــتیرانی خارجی 

در بنــادر ایــران از یــک بــازار نســبتاً انحصــاری بــرده 

اســت، می توانــد بــا عبــور از نقــش کنونــی اش 

به عنــوان یــک حمل کننــده ی کاال و بــا نگاهــی 

بلندمــدت، خــود را توســعه و رشــد بخشــد و به عنــوان 

ــه وارد  ــامره س ــه ش ــی پایان ــور آت ــذار و اپرات رسمایه گ

فعالیــت در عرصــه ای نویــن شــود. شــاید در ابتــدای 

امــر ایــن گــروه از تجربــه یا حتــی منابــع مالــی کافی 

ــا  ــد ام ــوردار نباش ــی برخ ــی بزرگ ــن دگردیس از چنی

بــا جــذب رسمایه گــذار و حتــی رشکای خارجــی 

ــود. بســیاری از  ــر خواهــد ب چنیــن امــری امکان پذی

خطــوط بــزرگ کشــتیرانی، چنیــن نقــش دوگانه ای 

ــازار مســتعد ایــران  ــه ب ــا توجــه ب را ایفــا می کننــد و ب

بــرای رشــد در آینــده، مطمئنــا بســیاری از ایــن 

رشکت هــا عالقه منــد بــه حضــور و مشــارکت در 

ــود.  ــد ب ــی خواهن ــن طرح های چنی

 الزم بــه ذکــر نیســت کــه گــروه کشــتیرانی جمهوری 

اســالمی ایــران، کــه عمــالً بنــدر شــهید رجایــی 

را به عنــوان بنــدر اصلــی فعالیت هــای خــود 

)Hub Port( برگزیــده اســت، بــا گام نهــادن در 

چنیــن عرصــه ای، نه تنهــا مقیاســی بزرگ تــر بــه 

فعالیت هــای خــود می دهــد و تاثیرگــذاری آن 

ــای  ــش در بازاره ــور و نقش ــی کش ــاد داخل ــر اقتص ب

جهانــی و منطقــه ای را افزایــش می بخشــد بلکــه تــا 

ــان  ــرا بی پای ــکالت ظاه ــر مش ــد ب ــدودی می توان ح

و حل ناشــدنی تخصیــص زمــان اختصاصــی ورود 

شــناور و پهلوگیــری )Window( نیــز فایــق آیــد.

 

ب- عملیات بندری 

بنــا بــر آمارهــای گوناگــون، بنــدر شــهید رجایــی در 

ســال های 1392، 1393 و ســه ماهــه ی نخســت 

ســال 1394 مجموعــا بــا نزدیــک بــه چهــار میلیــون 

و یکصــد هــزار TEU عملیــات کانتیــرن مواجــه بــوده 

ــت  ــا و بازگش ــی تحریم ه ــو احتامل ــا لغ ــه ب ــت ک اس

قدرمتند خطــوط کانتیرنی بــزرگ جهــان، بی تردید 

ایــن آمــار افزایش چشــم گیری خواهــد داشــت. برای 

مدیریــت و امــکان انجــام عملیــات چنــان حجــم 

)احتاملــی( کانتیــرن بــا حداقــل هزینــه و زمــان، این 

بنــدر با مشــکالت عملیاتــی بســیاری روبــه رو خواهد 

ــه شــکلی مجمــل در چنــد  شــد کــه می تــوان آن را ب

رسفصــل کوتــاه بیــان کــرد: 

پهلودهی شناورها

هامن گونــه کــه اشــاره شــد، طــول کــم و تعــداد 

محــدود پســت های اســکله ها و گنرتی هــا، 

بنــدر شــهید رجایــی را بــا مشــکلی جــدی در 

پهلودهــی مناســب بــه شــناورهای الیــرن مواجــه 

کــرده و خواهــد کــرد. بــا اســتناد بــه داده هــای 

گوناگــون، هزینه هــای جــاری و خالــص هــر 

شــناور بــزرگ Post Panamax  روزانــه مبلغــی 

 حــدود ســی هــزار تــا پنجاه هــزار دالر اســت
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احتاملــی ترافیــک شــناورها در بنــدر مطمئنــاً زمــان 

ــد  ــش خواه ــز افزای ــی نی ــور پهلوده ــار به منظ انتظ

ــه معنــای افــت  ــد ب یافــت کــه در بلندمــدت می توان

ســودآوری فعالیت هــای خطــوط بــزرگ کشــتیرانی 

در ایــن بنــدر باشــد کــه چنیــن امــری ممکــن اســت 

ــرن  ــی و الی ــناورهای اصل ــزام ش ــف اع ــه توق ــر ب منج

ــک  ــناورهای کوچ ــا ش ــت ب ــه ی فعالی ــح ادام و ترجی

Feeder شــود. در صــورت محقــق شــدن ایــن اتفاق، 

نه تنهــا هزینــه ی متام شــده ی واردات و صــادرات 

افزایــش خواهــد یافــت و شــغل های زیــادی درخطــر 

قــرار خواهنــد گرفــت بلکــه می توانــد موجــب رونــق 

بیشــرت بنــادر رقیــب در جنــوب خلیج فــارس و به ویژه 

بنــدر جبل علــی امــارات متحــده عربی متحده شــود 

کــه چــه از منظــر کالن و یــا خــرد، لطمــه ی زیــادی به 

ــور  ــرد. به همین منظ ــد ک ــور وارد خواه ــاد کش اقتص

و تــا زمــان حــل نهایــی مشــکل کــه چیــزی جــز 

ــی  ــدر شــهید رجای توســعه ی برنامه ریزی شــده ی بن

نیســت، به ناچــار می بایســت بــا ارایــه ی راه حل هــای 

کوتاه مــدت کــه امکان عملی شــدن فــوری را داشــته 

باشــند، زمــان مانــدگاری شــناورها را بــه حداقــل 

ــاند.  رس

بــا بررســی جزییــات داده هــای مربــوط بــه عملیــات 

شــناورها می تــوان بــه نکاتــی پــی بــرد کــه شــاید در 

نگاهی کالنــرت چندان عیان نباشــد امــا تاثیر مهمی 

بــر شــکل گیری تصویــر کلــی دارنــد. به عنــوان یــک 

منونــه ی بســیار مهــم به زعــم نگارنــده، می تــوان بــه 

ــاره  ــاعت های اش ــه س ــا س ــده ی تقریب ــان تلف ش زم

کرد کــه در میــان پایــان عملیــات تخلیــه و بارگیری و 

آغاز عملیات جداســازی و خــروج )Pilotage( شــناور 

ــات  ــات و ترشیف ــا جزیی ــه ب ــانی ک ــود دارد. کس وج

قانونــی ورود و خــروج شــناور آشــنایی مختــری 

دارنــد، میداننــد که برخــالف بســیاری از کشــورهای 

جهــان، در بنــادر ایــران، عــالوه بــر ترشیفــات قانونی 

ورود شــناور کــه شــامل بررســی وضعیــت بهداشــت و 

ســالمت پرســنل، کنــرتل گذرنامه هــا و اطمینــان از 

 Bond( مهــر و موم بــودن انبــار کاالهــای غیــررضوری

Store( به منظــور پیشــگیری از سواســتفاده های 

ــز  ــابهی نی ــروج مش ــات خ ــت، ترشیف ــی اس احتامل

وجــود دارد. بــا افزایــش تعــداد شــناورهای کانتیرنبر 

ــر در بنــدر و محدودیــت مناینــدگان  ــر کانتیرنب و غی

ارگان هــای مربوطــه کــه امــور ترشیفــات قانونــی 

ورود و خــروج را بــر عهده دارنــد، مطمئنــا زمــان 

انتظــار بــرای صــدور اجــازه خــروج افزایــش خواهــد 

یافــت، به همین منظــور پیشــنهاد می شــود بــا در 

نظــر گرفــنت ســازوکاری و مســئول دانســنت رشکــت 

ــران کــه  منایندگــی خــط کشــتیرانی مربوطــه در ای

می توانــد بــا تفویــض برخــی اختیــارات از ســوی 

نهادهــای قانونــی مربوطــه صــورت گیــرد ترشیفــات 

خــروج حــذف و زمــان انتظــار بــرای جداســازی 

شــناور بــه حداقــل برســد. در صــورت تحقــق چنیــن 

ــی  ــان دســتکم دو ال ــی زم امــری، شــاهد رصفه جوی

ســه ســاعت های در مانــدگاری هــر شــناور در بنــدر 

خواهیــم بــود کــه در نگاهــی کالن، می توانــد بســیار 

تاثیرگــذار باشــد. 

پایانه های کانتیرن و اپراتورها 

یکــی دیگــر از مشــکالت اساســی عملیــات کانتیرن، 

ناهامهنگی میــان پایانه هــای اختصاصــی کانتیرن، 

رشکت هــای کشــتیرانی و اپراتورهــای بنــدر در دو 

پایانــه شــامره یــک و دو اســت. عمومــاً تآخیــر در 

انتقــال کانتیرنهــای صادراتــی از پایانه هــا بــه 

 Marshalling( محوطــه ی عملیاتــی شــناورها

ــدم  ــزات، ع ــود تجهی ــد کمب ــی مانن ــه دالیل Yard( ب

آموزش کافــی کارکنــان و یا تاخیــر در اعالم فهرســت 

نهایــی کانتیرنهــای صادراتــی بــر روی شــناور از 

ســوی رشکت هــای کشــتیرانی کــه عمــال اداره بنادر 

و دریانــوردی را به عنــوان متصــدی اصلــی عملیــات 

بنــدری ناچــار بــه همــکاری و صــدور اصالحیه هــای 

متعــدد پــس از ســپری شــدن مهلــت قانونــی اعــالم 

ــد ســبب  ســاز ناهامهنگــی  ــی، می کن لیســت نهای

و درنتیجــه تاخیــر در عملیــات تخلیه وبارگیــری 

ــت.  ــناورها اس ش

پایانه هــای خصوصــی کــه قاعدتــاً اجــازه ی 

فعالیت هایشــان بایــد بــر اســاس ســازوکارهای 

قانونــی مشــخصی  از ســوی اداره بنــادر و دریانوردی 

ــن  ــده ای را در ای ــش عم ــرد، نق ــرار گی ــد ق ــورد تایی م

فراینــد ایفــا می کننــد. بســیاری از پایانه ها بــا کمبود 

تجهیــزات و امکانــات بســیار ابتدایی روبه رو هســتند 

کــه موجــب بــروز آشــفتگی های گاه وبــی گاه عجیبی 

ــه محوطه هــای  ــی ب در ارســال کانتیرنهــای صادرات

ــی شــناور )Marshalling Yard( می شــوند.  عملیات

چنیــن امــری در مقیاســی بزرگ تــر نه تنهــا موجــب 

زیــان صادرکننــدگان به واســطه ی تاخیــر در ارســال 

کاال و البتــه الــزام بــه پرداخــت مخــارج گوناگــون 

ــارداری و برخــی هزینه هــای رشکت هــای  ــد انب مانن

کشــتیرانی بــه ســبب لغــو بارگیــری کانتیــرن بــر روی 

شــناور می شــود،  بلکــه رشکت هــای مالــک شــناور و 

کانتیــرن که عمومــاً هامن خطــوط اصلی کشــتیرانی 

هســتند را نیز بــا چالش هــای عمدهای نظیــر مفقود 

شــدن کانتیرن، طوالنی شــدن زمــان عملیات شــناور 

و البتــه نارضایتــی مشــرتی های صادراتــی و نهایتــا 

ــن رو،  ــد. از همی ــه رو می کن ــان روب ــت دادنش از دس

ــودن  ــه دارا ب ــزام ب ــا ال ــت ب ــا می بایس ــن رشکت ه ای

حداقل هایــی از امکانــات و تجهیــزات بنــدری و 

عملیاتــی، به طــور مــداوم تحــت نظــارت اداره بنــادر 

و دریانــوردی باشــند. مــوارد بســیاری وجــود دارد کــه 

نشــان می دهــد برخــی پایانه هــا، به عنوان مثــال، 

امــکان عملیــات در طول شــب را به دلیــل دارا نبودن 

روشــنایی کافــی در محوطه هــای عملیاتــی ندارنــد و 

یــا هنــوز اســتفاده از ســامانه های دیجیتالــی کنرتل 

کانتیــرن در متامــی پایانه هــا رایــج نشــده و درنتیجــه 

امــکان بــروز خطــا در آمــار و کنــرتل کانتیرنها بســیار 

بیشــرت اســت. 

موضــوع دیگــری کــه می توانــد ذیــل ایــن رسفصــل 

مورداشــاره قــرار گیــرد، نیــروی کار پایانه هــای 

اختصاصــی کانتیــرن و البتــه اپراتورهای بندر اســت. 

ایــن رشکت هــا، بــا توجــه بــه خصوصــی بودنشــان و 

البتــه بــا در نظــر داشــنت باورهــای رایــج امــا اشــتباه 

در بخــش خصوصــی کشــور پیرامــون نیــروی کار یــا 

به اصطــالح منابــع انســانی، بــا نداشــنت برنامه ریزی 

بلندمــدت به منظــور ارتقــای دانــش فنــی و حرفــه ای 

کارکنانشــان کــه خــود ناشــی از انعقــاد قراردادهــای 

ــت شــغلی  ــات و امنی ــت و کوتاه مــدت، عــدم ثب موق

نیــروی کار در ایــن قبیــل رشکت هــا اســت، عمــال راه 

را بــرای رشــد تــوان و دانش کارکنــان خود بســته اند. 

متاســفانه نــگاه کوتاه مــدت اغلــب رشکت هــای 

فعــال در زمینه هــای عملیاتــی و لجســتیکی، نه تنها 

منافــع اولیــه و حقــوق بدیهــی نیــروی کار را بــه خطر 

ــع بلندمــدت خــود رشکت هــا  ــدازد بلکــه مناف می ان

را نیــز بــا تهدیــد روبــه رو می کنــد کــه در تحلیــل 

نهایــی، می توانــد مانعــی مهــم در برابــر افزایــش 

ــاس،  ــن اس ــر همی ــد. ب ــدر باش ــی بن ــره وری کل به

شــاید مداخلــه ی نهادهــای قانونــی مربوطــه، به ویژه 

ســازمان بنــادر و دریانــوردی، به منظور ایجاد بیشــرت 

ثبــات شــغلی، اجازهــی تشــکیل اتحادیه هــای 

حرفــه ای نیــروی کار و الــزام رشکت هــای نامــربده 

بــه افزایــش دانــش کاری کارکنــان از طریــق آمــوزش 

مســتمر، برنامه ریزی شــده، هدفمند و واقعــی بتواند 

ــان  ــش کاری کارکن ــش دان ــا افزای ــد. ب ــا باش راه گش

رشکت هــای گوناگــون فعــال در حوزه هــای متفــاوت 

عملیــات بنــدری، بی تردید می تــوان شــاهد افزایش 

بهــره وری حداکــری درزمانــی نه چنــدان طوالنــی و 

بــا رصف هزینــه ای بســیار ناچیــز بــود. 

خطوط کشتیرانی بین املللی 

ــه زودی  ــی، ب ــزرگ و بین امللل خطــوط کشــتیرانی ب

بــه بنــادر ایــران، ازجملــه بنــدر شــهید رجایــی 

بــاز خواهنــد گشــت و مقطــع کنونــی می توانــد 

فرصــت خوبــی بــرای مدیــران ارشــد ســازمان بنــادر 

و دریانــوردی و اتاق فکــر ســازمان بــرای بازنگــری 

در سیاســت های کلــی و روش برخــورد بــا ایــن 

خطــوط باشــد. هامن گونــه کــه بســیاری از فعــاالن 

ــی  ــی خارج ــی و بازرگان ــل دریای ــه ی حمل ونق عرص

کشــور میداننــد، عمــوم خطــوط کشــتیرانی، بنــا بــه 

دالیــل گوناگــون، خــود حضــوری مســتقیم در ایــران 

ندارنــد و بــا اعطــای منایندگــی بــه رشکت هــای 

کشــتیرانی ثبت شــده در داخل کشور، ســازوکارهای 

بوروکراتیــک و پیچیدهــای را ایجــاد کرده انــد. تــا 

ــت  ــن یادداش ــث ای ــوع موردبح ــه موض ــه ب ــی ک جای

مربــوط اســت، چنیــن سیاســتی تاثیــر مســتقیمی 

بر عملیــات شــناورها و بهــره وری بنــادر ایــران، به ویژه 

ــهید  ــدر ش ــی بن ــان، یعن ــن و مهم ترین ش بزرگ تری

رجایــی دارد. 

بــه بــاور نگارنــده، رشکت هــای منایندگــی و شــعبات 

خطــوط کشــتیرانی، تفاوت هــای ماهــوی متعــددی 

بــا یکدیگــر دارند که یکــی از آن هــا، میــزان اختیارات 

محولــه از ســوی دفتــار اصلــی خطــوط  اســت. 

رشکت هــای منایندگــی، معمــوال اختیــارات بســیار 

محــدودی، چــه در سیاســتگذاری های مربــوط 

بــه بــازار داخلــی و چــه در زمینه هــای عملیاتــی 

ــن  ــه ای ــوط ب ــن مســایل مرب ــد. یکــی از مهم تری دارن

مبحــث کــه می توانــد در ایــن یادداشــت مورداشــاره 

قــرار گیــرد، برنامه ریــزی بارگیــری کانتیرنهــا یــا 

ــوالً  ــه اص ــت ک ــالح Stowage Planning اس به اصط

ــی خطــوط کشــتیرانی کــه در خــارج  ــر اصل در دفات

ــن امــری،  ــرار دارد انجــام می شــود. چنی از کشــور ق

ــوط  ــای خط ــودن برنامه ریزه ــنا ب ــه ناآش ــه ب ــا توج ب

)Planners( بــا ویژگی هــای بنــادر ایــران، امکانــات 

و محدودیت هــای تجهیــزات بندری و ســایر جزییات 

عملیاتــی موجــب بــروز ناهامهنگی هایــی میــان 

اپراتورهــای بنــدر و خطــوط کشــتیرانی و البتــه عــدم 

امــکان اســتفادهی حداکــری از ظرفیت هــای 

ــری کــه  موجــود در بنــادر می شــود. موضــوع دیگ

در امــور عملیاتــی چنــدان نقشــی نــدارد، سیاســت 
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پذیــرش کاالهــای گوناگون از ســوی خطوط مختلف 

بــه جهــت صــادرات اســت. در صــورت فعــال شــدن 

و البتــه افزایــش ســطح اختیــارات شــعبه های 

خطــوط کشــتیرانی بین املللــی در ایــران، مطمئنــا 

امــکان اقنــاع دفاتــر مرکــزی خطــوط مورداشــاره 

به منظــور پذیــرش صــادرات برخــی کاالهــای بســیار 

مهــم، تولیــد داخــل ماننــد محصــوالت پرتوشــیمی 

افزایــش خواهد یافت. در ســطحی کالنــرت، می توان 

ــارات  ــش اختی ــتقرار و افزای ــه اس ــود ک ــتدالل من اس

شــعب خطوط کشــتیرانی در ایران، امــکان منعطف 

کــردن سیاســت های بازاریابی خطــوط و به اصطالح 

محلــی کردنشــان را میرس می ســازد و از ایــن رهگذر، 

تســهیالتی به مراتــب بیشــرت بــرای افزایش صــادرات 

کاالهایــی کــه محصــوالت اصلــی و رقابت پذیــر 

ــرای  ــی هســتند و کشــور ب ــران در بازارهــای جهان ای

تولیــد آنــان دارای به اصطــالح مزیــت نســبی اســت 

فراهــم خواهــد شــد و این موضــوع در صــورت تحقق، 

تاثیــرات محسوســی بــر تولیــد و اقتصــاد کشــور 

خواهــد داشــت. از همیــن رو، بــا تــالش جهــت اقنــاع 

خطــوط اصلی جهــان به حضــور مســتقیم در ایــران، 

تســهیل عملیات و برنامه ریزی دقیق و منظم بیشــرت 

ممکــن خواهــد شــد. هم چنیــن بــا ورود مســتقیم آن 

رشکت هــا، اســتانداردهای حرفــه ای روز جهــان 

نیــز به تدریــج در بنــدر شــهید رجایــی و ســایر بنــادر 

کشــور نهادینــه خواهــد شــد و البتــه در بلندمــدت، 

عــالوه برافزایش اعتبــار جهانی بندر شــهید رجایی و 

ســایر بنــادر کشــور، می توانــد موجب ترغیب بیشــرت 

ــای  ــور در پروژه ه ــه حض ــی ب ــذاران خارج رسمایه گ

گوناگــون توســعه ی بنــادر مختلــف ایــران شــود.  در 

کنــار متامــی ایــن نــکات، بایــد در نظــر داشــت کــه 

ــی خطــوط  ــی کــردن سیاســت های بازاریاب ــا محل ب

عمدهــی کشــتیرانی در راســتای جهتگیریهــای 

کالن اقتصــاد و محصــوالت تولیــدی داخــل کشــور، 

تســهیل امر صــادرات و حمــل کاال به فراســوی مرزها 

و درنتیجــه افزایــش صــادرات نیــز میرس خواهــد بود.

رشکت های منایندگی کشتیرانی

 پرواضــح اســت کــه منطــق پایــه و اولیــه هــر رشکــت 

کســب ســود بیشــرت اســت و ســود بیشــرت بــرای 

رشکت هــای منایندگــی کشــتیرانی معنایــی جــز 

افزایــش صــادرات و جذب حداکری مشــرتی ندارد. 

در همیــن راســتا، اغلــب رشکت هــای منایندگــی 

کشــتیرانی، بعضــا تحت فشــار خطــوط مالــک 

کانتیــرن و شــناور، حداکــر تــالش خــود را به منظــور 

افزایش تعــداد کانتیرنهــای صادراتی بر روی شــناور 

انجــام می دهنــد، ایــن موضــوع بعضا منجربــه تاخیر 

ــی  ــای صادرات ــت کانتیرنه ــردن فهرس ــی ک در نهای

ــری  ــه عن ــال ب ــده و عم ــا ش ــن رشکت ه ــوی ای از س

مهم در بر هــم زدن نظــم کاری پایانه هــا و اپراتورهای 

بنــدر بــدل می گــردد. چنیــن رفتــار عملیاتــی، 

ــته  ــادی داش ــه اقتص ــت توجی ــگاه نخس ــاید در ن ش

باشــد امــا در مقیاســی کالنــرت، نه تنهــا بازدهــی 

رشکت هــای کشــتیرانی را افزایــش منی دهــد بلکــه 

کامــالً برعکــس، بــا افزایــش احتــامل لغــو بارگیــری 

کانتیرنهــای صادراتــی بــه دلیل تاخیــر در ارســال به 

محوطــه ی عملیاتــی شــناور، افزایش زمــان عملیات 

ــه ی  ــردن برنام ــی ک ــر در نهای ــی تاخی ــناور و حت ش

ــان  ــه زی بارگیــری شــناور )Stowage Plan( کامــالً ب

ایــن رشکت هــا، اپراتورهــای بنــدری، پایانه هــای 

کانتیــرن و به طورخالصــه، متامــی مجموعه هــای 

فعــال در بنــدر خواهــد بــود. از ســویی دیگر، اداره 

بنادرودریانــوردی نیــز کــه هــدف رقابت پذیــر بــودن 

بیشــرت در قیاس بــا ســایر بنــادر منطقــه را در اولویت 

ــادی در  ــیار زی ــری بس ــرار داده، انعطاف پذی ــود ق خ

این گونــه مــوارد از خــود نشــان می دهــد و بــا پذیــرش 

و صــدور اصالحیه هــای متعــدد، بــر ایــن بی نظمــی 

دامــن می زنــد. در دوره ی آتــی پیــش رو و بــا افزایــش 

ــا  ــتی تنه ــن سیاس ــدر، چنی ــک بن ــی ترافی احتامل

موجــب بــروز آشــفتگی در عملیــات و نهایتــا موجــب 

اتــالف زمــان بیشــرتی، کــه عنــری کلیــدی در 

رشایــط فعلی بنــدر شــهید رجایی اســت، می گــردد.  

از همیــن رو، نه تنهــا ایــن رشکت هــا می بایســت 

ــا برنامه ریزی هــای دقیقــرت از  ــرت و ب ــا نگاهــی کالن ب

ایجاد اختــالل در عملیــات بندری خــودداری کنند، 

ــاذ  ــا اتخ ــد ب ــز بای ــوردی نی ــادر و دریان ــه اداره بن بلک

ــالالت و  ــن اخت ــروز چنی ــی، از ب ــازوکارهای قانون س

ــد.  ــگیری کن ــواری هایی پیش دش

در تحلیــل نهایــی و به عنــوان جمع بندی، بر اســاس 

آن چــه در بــاال نیــز آمــد، امــکان رقابــت بنــدر شــهید 

رجایــی کــه در حــال حــارض بزرگ تریــن و مهم تریــن 

ــا رقبــای  بنــدر تجــاری و کانتیــرنی کشــور اســت، ب

منطقــه ای به منظــور بهره بــرداری حداکــری از 

گشــایش های اقتصــادی احتاملــی پیــش رو و 

هم چنیــن اســتفاده حداکــری از رشایــط منطقه ای 

و موقعیــت جغرافیایــی ایران، تنهــا بــا افزایش آهنگ 

رشــد از طریــق برنامه ریزی هــای کالن و بســیار 

دقیــق فراهــم خواهد شــد. بدیهی اســت تحقــق این 

موضــوع، نه تنهــا نیــاز بــه زمــان بســیار بلکــه منابــع 

مالــی هنگفتــی دارد، از همیــن رو، شایســته خواهــد 

ــه ای چــون  ــود کــه رشکت هــای قدرمتنــد و باتجرب ب

گروه کشــتیرانی جمهــوری اســالمی ایران بــا حرکت 

به ســوی یک دگردیســی بزرگ، نقشــی فراتر ازآن چه 

ــورت  ــی در ص ــته اند را، حت ــده داش ــر عه ــون ب تاکن

نیــاز بــا همراهــی رشکا و رسمایه گذارهــای احتاملــی 

خارجــی ایفــا کنند. امــا در کنــار نیــاز بــه برنامه ریزی 

و اقدامات کالن و بلندمــدت، اداره بنادر و دریانوردی 

به عنــوان متولــی اصلــی امــور مرتبــط بــا حمل ونقــل 

دریایــی کشــور، بایــد بــا اتخــاذ ســازوکارهایی در 

متامی ابعاد عملیاتــی و آییننامه ای امکان اســتفاده 

از ظرفیت هــای نقــدی موجود را بــه حداکر رســانده 

و بــا افزایش بهــره وری در مجموعــه ی کانتیرنی بندر 

شــهید رجایــی، تــالش بــرای جــذب رسمایه گــذاران 

ــل و  ــه ی حم ــی عرص ــزرگ و بین امللل ــران ب و بازیگ

ــرد.  ــو ب ــه جل دریایــی را بیش ازپیــش ب
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معرفی مواد شیمیایی خطرناک 

ـــیمیایی  ـــواد ش ـــرای م ـــی ب ـــیم بندی های متفاوت تقس

خطرنـــاک وجـــود دارد. در مـــواد شـــیمیایی خطرنـــاک 

به صـــورت جامـــد می تـــوان بـــه انـــواع کودهـــای 

ـــد  ـــرای رش ـــذی ب ـــواد مغ ـــده م ـــن کنن ـــیمیایی تامی ش

گیـــاه ازجملـــه  نیـــرتات ســـدیم و پتاســـیم، گوگـــرد 

و فســـفات به طـــور عمـــده بـــرای تولیـــد اســـید 

فســـفریک و نیـــرتات آمونیـــوم کـــه در تولیـــد کـــود و 

ــرد.  ــاره کـ ــود، اشـ ــتفاده می شـ ــره اسـ ــواد منفجـ مـ

مـــواد مایـــع شـــامل ترکیبـــات شـــیمیایی ارگانیـــک 

مـــی باشـــند، به عنوان مثـــال متانـــول، زایلیـــن و 

اســـتایرن و ترکیبـــات شـــیمیایی غیـــر ارگانیـــک ماننـــد 

ـــت.  ـــر اس ـــفریک و م ـــید فس ـــولفوریک، اس اسیدس

ــه  ــورت فلـ ــه به صـ ــده کـ ــای مایع شـ ــی گازهـ متامـ

ــده،  ــی مایع شـ ــد گاز طبیعـ ــوند ماننـ ــل می شـ حمـ

آمونیـــاک، اتیلـــن، بوتادیـــن به عنـــوان مـــواد ســـمی 

ــر  ــدول زیـ ــود. در جـ ــدی می شـ ــاک طبقه بنـ خطرنـ

درصـــد حـــوادث مختلـــف منجـــر بـــه نشـــت مـــواد 

ــت.  ــده اسـ ــیمیایی عنوان شـ شـ

درصد حوادث مختلف منجر به نشت مواد شیمیایی 

در طی سال های 1995 الی 2002 

حوادث مختلف
درصد نشت 

مواد شیمیایی

7 درصدتخلیه و بارگیری

18 درصدآسیب بدنه کشتی

رشایط بد آب و هوایی و مواج 

بودن دریا
1۶ درصد

13 درصدتصادم کشتی ها

11 درصدبه گل نشسنت کشتی در دریا

9 درصدآتش سوزی محموله کشتی

2۶ درصدعوامل ناشناخته

چارچوب های بین املللی موجود برای 
حمل ونقل مواد مرض و خطرناک در دریا

 
ازجملـــه چارچوب هـــای بین املللـــی بـــرای 

ـــه  ـــامل ضمیم ـــاک ش ـــر خطرن ـــواد م ـــل م حمل ونق

ـــرای  دوم کنوانســـیون مارپـــل اســـت. ایـــن ضمیمـــه ب

ـــورت  ـــر را به ص ـــات م ـــه مایع ـــتی هایی ک ـــه کش کلی

فلـــه حمـــل می کننـــد، اعـــامل می شـــود. بـــر 

ـــت  ـــن اس ـــه ممک ـــوادی ک ـــه، م ـــن ضمیم ـــاس ای اس

باعـــث صدمـــه بـــه محیط زیســـت دریایـــی شـــوند، 

ـــن  ـــده ای ـــی مان ـــوع و باق ـــا ممن ـــه دری ـــا ب ـــه آن ه تخلی

ـــه  ـــود. ضمیم ـــل داده ش ـــدر تحوی ـــه بن ـــد ب ـــواد بای م

ســـوم کنوانســـیون بین املللـــی مارپـــل نیـــز الزامـــات 

بـــرای پیشـــگیری از آلودگـــی توســـط مـــواد مـــر 

ــن  ــاس ایـ ــر اسـ ــت. بـ ــته بندی اسـ ــکل بسـ ــه شـ بـ

ضمیمـــه حمل ونقـــل مـــواد مـــر ممنـــوع اســـت، 

ـــوارد  ـــد م ـــده مانن ـــط معین ش ـــاس رشای ـــر اس ـــر ب مگ

بســـته بندی، عالمت گـــذاری، برچســـب زنی، 

ــان کاال و  ــی، چیدمـ ــدارک کافـ ــناد و مـ ــود اسـ وجـ

مـــوارد مرتبـــط بـــا ایمنـــی کشـــتی و حفاظـــت از جـــان 

افـــراد در دریـــا باشـــد. 

ــیون ســـوالس در خصـــوص  فصـــل هفتـــم کنوانسـ

ـــته بندی  ـــکل بس ـــه ش ـــاک ب ـــای خطرن ـــل کااله حم

اســـت کـــه شـــامل دو بخـــش اســـت:

1- مـــواد جامـــد بـــه شـــکل بســـته بندی:  ایـــن 

خطرات ناشی از آلودگی شیمیایی در محیط زیست دریایی

از هشـــت میلیـــون مـــاده شـــیمیایی شناخته شـــده بیـــش از یک میلیـــون آن مـــواد و کاالهـــای خطرناکـــی هســـتند کـــه در رستـــارس جهـــان تولیدشـــده و حـــدود 50 

هـــزار مـــورد از آن هـــا به صـــورت تجـــاری از طریـــق دریـــا حمـــل می شـــود. بـــر اســـاس تعریـــف موجـــود در پروتـــکل OPRC HNS، مـــواد خطرنـــاک و ســـمی هـــر مـــاده ای 

غیـــر از نفـــت ازجملـــه انـــواع مشـــتقات نفتـــی، مـــواد مایـــع ســـمی یـــا خطرنـــاک، گازهـــای مایع شـــده، مایعـــات بـــا حداکـــر نقطـــه اشـــتعال 60 درجـــه ســـانتی گـــراد 

و مـــواد بســـته بندی خطرنـــاک و مـــرض کـــه در صـــورت ورود بـــه محیط زیســـت دریایـــی خطراتـــی را بـــرای ســـالمت انســـان ایجـــاد می کنـــد، بـــه منابـــع زنـــده و حیـــات 

ـــواد  ـــل م ـــای حم ـــمی، روش ه ـــاک و س ـــات خطرن ـــی ترکیب ـــن معرف ـــه ضم ـــن مطالع ـــد. در ای ـــل می منای ـــا را مخت ـــرشوع از دری ـــتفاده های م ـــر اس ـــا دیگ ـــد ی ـــه وارد می کن ـــی لطم دریای

سمی خطرناک، اثرات سمی این ترکیبات در محیط زیست دریا  و روش های عمومی واکنش به نشت این مواد، موردبررسی قرار خواهد گرفت. 

  نرسین اتابک   

کارشناس مقابله با آلودگی دریا 

اداره کل بنادر و دریانوردی استان بوشهر 

  محمد حسنی   

کارشناس مسئول مقابله با آلودگی دریا

اداره کل بنادر و دریانوردی استان بوشهر
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بخـــش شـــامل الزاماتـــی بـــرای دســـته بندی، 

ــار  ــای انبـ ــب زنی و روش هـ ــذاری، برچسـ عالمت گـ

ــت. ــردن اسـ کـ

2- مـــواد جامـــد بـــه شـــکل فلـــه: ایـــن بخـــش شـــامل 

اطالعـــات نگهـــداری، الزامـــات تفکیـــک مـــواد 

جامـــد و الزامـــات بـــرای گزارشـــدهی حـــوادث 

ــت. اسـ

روش های خطرناک 
حمل مواد شیمیایی در دریا 

انـــواع محموله هـــای مـــواد شـــیمیایی خطرنـــاک را 

می تـــوان به صـــورت فلـــه و یـــا فـــرم بســـته بندی در 

ـــده  ـــتی های حمل کنن ـــواع کش ـــرد. ان ـــل ک ـــا حم دری

ـــواد شـــیمیایی شـــامل: م

کشـــتی های حمل کننـــده مـــواد شـــیمیایی 

ـــل  ـــع را منتق ـــه مای ـــه فل ـــه محمول ـــع  ک ـــورت مای به ص

می کنـــد. ظرفیـــت حمـــل ایـــن کشـــتی ها در 

حـــدود ســـه هـــزار تـــا 50 هـــزار تـــن اســـت. ایـــن 

کشـــتی ها دارای چندیـــن مخـــازن جداگانـــه از 

جنـــس فـــوالد اســـت کـــه امـــکان جابه جایـــی 

هم زمـــان چندیـــن مـــواد شـــیمیایی به صـــورت 

مایـــع را فراهـــم می کنـــد. 

لـــه  محمو کـــه  ر  ا د نتیـــرن کا ی  کشـــتی ها

بسته بندی شـــده را حمـــل می کنـــد و اساســـا 

بـــرای محموله هـــای خشـــک )مـــواد شـــیمیایی 

ـــت. ـــده اس ـــودری( طراحی ش ـــواد پ ـــه م ـــد ازجمل جام

کشـــتی های حمل کننـــده مـــواد شـــیمیایی جامـــد 

ـــزار  ـــل 35 ه ـــت حم ـــه دارای ظرفی ـــه ک ـــورت فل به ص

ـــت.  ـــن هس ـــزار ت ـــا 400 ه ت

تانکرهـــای حمـــل گاز مایـــع بـــرای حمـــل گاز 

تحت فشـــار یـــا رسد شـــده اســـتفاده می شـــود. 

ــدود 225  ــتی ها در حـ ــن کشـ ــل ایـ ــت حمـ ظرفیـ

هـــزار مرتمکعـــب گاز مایع شـــده اســـت. 

روش های معمول واکنش
 به نشت آلودگی شیمیایی در دریا

مـــواد شـــیمیایی خطرنـــاک بـــا توجـــه بـــه دامنـــه 

ــی در  ــای متنوعـ ــیمیایی رفتارهـ ــوع شـ ــیع تنـ وسـ

ــت  ــس نفـ ــد و برعکـ ــان می دهنـ ــی نشـ ــط آبـ محیـ

کـــه در مقابلـــه بـــا آب بـــر روی آن پخـــش می شـــود، 

ـــیمیایی  ـــواد ش ـــاده تر از م ـــا س ـــرتل آن تقریب روش کن

ـــط  ـــت در محی ـــان نش ـــیمیایی در زم ـــواد ش ـــت. م اس

آبـــی ممکـــن اســـت در آب حـــل شـــود و یـــا این کـــه 

ــا  ــد و یـ ــی مبانـ ــر روی آب باقـ ــناور بـ ــورت شـ به صـ

تبخیـــر شـــده و بـــه گاز تبدیـــل شـــود و یـــا مجموعـــه ای 

ـــار  ـــد. چه ـــش گذارن ـــه منای از خـــواص گفته شـــده را ب

ــه  ــش بـ ــای واکنـ ــورد روش هـ ــی در مـ ــش اصلـ بخـ

ســـوانح نشـــت مـــواد شـــیمیایی خطرنـــاک شـــامل 

مـــوارد زیـــر اســـت: 

1- ارزیابـــی اولیـــه ی حادثـــه شـــامل مشـــخص 

ـــتی و  ـــخصات کش ـــه، مش ـــوع حادث ـــل وق ـــردن مح ک

ـــوع و مقـــدار کاالی حمـــل  نحـــوه ی بارچینـــی کاال، ن

ـــی  ـــا، پیش بین ـــل دری ـــه داخ ـــه ب ـــت یافت ـــده و نش ش

ـــه، نزدیکـــی  ـــوع حادث ـــی محـــل وق ـــط آب و هوای رشای

ـــی  ـــاس دریای ـــق حس ـــه مناط ـــه ب ـــوع حادث ـــل وق مح

و اقتصـــادی

2- گزارش دهی پس از مشاهده آلودگی 

3- واکنـــش بـــه حادثـــه نشـــت مـــواد شـــیمیایی و 

کنـــرتل منبـــع آلودگـــی بـــا اســـتفاده از تجهیـــزات 

مقابلـــه بـــا آلودگـــی و جمـــع آوری مـــواد زایـــد 

4- انتقـــال مـــواد زایـــد جمع آوری شـــده بـــه بنـــدر و 

ـــت ـــایت بازیاف ـــه س ـــال ب انتق

مقابله با ابرهای گازی
 محلول و غیر محلول در آب 

بـــرای مقابلـــه بـــا ابرهـــای گازی محلـــول در آب 

ـــا  ـــرد از پمپ ه ـــید گوگ ـــاک و دی اکس ـــه آمونی ازجمل

و وســـایل آتش نشـــانی مســـتقر در کشـــتی و اســـپری 

آب اســـتفاده می شـــود. بـــرای گازهـــای غیـــر 

محلـــول در آب ازجملـــه متـــان، بوتـــان و بوتادیـــن 

اســـپری کـــردن آب خطـــر آتش ســـوزی و انفجـــار را 

ـــردن  ـــوش ک ـــا خام ـــطوح داغ ی ـــردن س ـــک ک ـــا خن ب

جرقه هـــا و تقلیـــل شـــعله ها کـــم می کنـــد. جهـــت 

کاهـــش تبخیـــر و جلوگیـــری از بخـــارات منترششـــده 

ـــی  ـــه اول فضای ـــدری در مرحل ـــق بن ـــمی در مناط س

ـــدود  ـــت مح ـــده اس ـــمی در آن تشکیل ش ـــر س ـــه اب ک

می شـــود و در مرحلـــه بعـــد از غلظـــت بخاراتـــی 

کـــه ابرهـــای ســـمی تولیـــد کرده انـــد بـــا اســـتفاده 

از اســـپری آب کاســـته می شـــود. جهـــت کاهـــش 

میـــزان تبخیـــر، الیـــه فـــوم بـــر روی آالینده هـــا 

پاشـــیده می شـــود. بـــرای مهـــار و فیلرتاســـیون 

حالل هـــای ســـمی در آب در مناطـــق بنـــدری 

  sluice gates و یـــا آب بنـــد dry dock حوضچـــه

ور
طه
غو
د
وا
منونه برداری از آب، عالمت گذاری منطقه وقوع حادثه، م

استفاده از مدل شبیه سازی واکنش جهت پیش بینی حرکت 
و گسرتش آلودگی و انجام عملیات پاک سازی

حفاظت از مناطق حساس، کنرتل آب آشامیدنی وانجام 
عملیات پاک سازی

کنرتل آب آشامیدنی، محدود کردن منطقه وقوع آلودگی و انجام عملیات 
پاک سازی

ل
حال
د
وا
منونه برداری از آب، عالمت گذاری منطقه وقوع حادثه و م

استفاده از مدل شبیه سازی واکنش جهت پیش بینی حرکت 
و گسرتش آلودگی

حفاظت از مناطق حساس، عالمت گذاری منطقه وقوع حادثه، 
کنرتل آب آشامیدنی، منونه برداری از آب و عالمت گذاری 

منطقه آلودگی

کنرتل آب آشامیدنی
منونه برداری از آب و ایزوله کردن در زمان تصفیه آب

ور
نا
ش
د
وا
پایش هوایی و استفاده از مدل شبیه سازی واکنش جهت م

پیش بینی حرکت و گسرتش آلودگی شیمیایی 
ارزیابی مدیریت جمعیت ساحلی، پایش هوایی و استفاده از 
مدل شبیه سازی واکنش جهت پیش بینی حرکت و گسرتش 

آلودگی شیمیایی 

کنرتل آب آشامیدنی، محدود کردن منطقه وقوع آلودگی و انجام عملیات 
پاک سازی

ت
ارا
بخ

پایش هوایی و استفاده از مدل شبیه سازی واکنش جهت 
پیش بینی حرکت و گسرتش آلودگی شیمیایی

ارزیابی مدیریت جمعیت ساحلی، پایش هوایی و استفاده از 
مدل شبیه سازی واکنش جهت پیش بینی حرکت و گسرتش 

آلودگی شیمیایی

ارزیابی مدیریت جمعیت ساحلی، پایش هوایی و استفاده از مدل 
شبیه سازی واکنش جهت پیش بینی حرکت و گسرتش آلودگی شیمیایی  

و کاهش بخارات با استفاده از اسپری آب

)Off shore( مناطق دور از ساحل
)یدک کردن، غرق کردن کشتی و یا انتقال کشتی به محل 

ایمن و کنرتل نشت مواد(

)In shore( مناطق ساحلی
)یدک کردن، انتقال کشتی به محل ایمن، منونه برداری از 

آب و پایش هوایی(

)Port( مناطق بندری
)یدک کردن، انتقال کشتی به محل ایمن، منونه برداری از آب و پایش هوایی(
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ایجـــاد می شـــود و در مرحلـــه بعـــد مـــواد بـــا 

اســـتفاده از کامیون هـــای مخصـــوص مجهـــز 

بـــه پمـــپ کـــه آب آلـــوده را بـــا رسعـــت بـــه داخـــل 

ـــمی  ـــواد س ـــازی م ـــت جداس ـــزرگ جه ـــای ب فیلرته

از آب دریـــا می فرســـتد، جمـــع آوری می شـــود. 

مقابله با مواد شیمیایی نشت یافته 
شناور بر سطح آب 

بـــرای ترکیبـــات شـــیمیایی شـــناور بـــر روی ســـطح 

آب کـــه نـــه تبخیـــر و نـــه در آب حـــل می شـــود و 

ـــه  ـــده و ب ـــر ش ـــتگی تبخی ـــه آهس ـــه ب ـــی ک ـــا ترکیبات ی

میـــزان ناچیـــزی در آب حـــل می شـــود روش هـــای 

ــود:  ــتفاده می شـ ــر اسـ زیـ

ـــر و کاهـــش  ـــرای کاهـــش تبخی 1- اســـتفاده ازکـــف ب

خطـــر آتش ســـوزی و انفجـــار 

2- استفاده از مواد جاذب 

ـــا  ـــتفاده از بوم ه ـــا اس ـــی ب ـــردن آلودگ ـــور ک 3- محص

ـــکیمر  ـــتفاده از اس ـــا اس ـــع آوری ب وجم

مقابله با مواد شیمیایی نشت یافته
 در عمق 

نشـــت ترکیبـــات شـــیمیایی کـــه در بســـرت آب فـــرو 

ـــه میـــزان زیـــادی رســـوبات بســـرت را آلـــوده  ـــد ب می رون

می کنـــد. جهـــت بازیابـــی مـــواد شـــیمیایی نشـــت 

ـــه در مناطـــق ســـاحلی و بنـــدری مـــوادی کـــه در  یافت

عمـــق ته نشـــین شـــده اند بـــا اســـتفاده از شـــناورها 

و یـــا بـــارج هـــای مجهـــز بـــه بیـــل مکانیکـــی، عملیـــات 

ــایت  ــه سـ ــد بـ ــواد زایـ ــام و مـ الیروبـــی بســـرت، انجـ

ـــوند.  ـــال داده می ش ـــکی انتق ـــواد در خش ـــت م بازیاف

مقابله با مواد شیمیایی نشت یافته
 در سطح آب 

مـــواد شـــیمیایی خطرنـــاک شـــناور کـــه به صـــورت 

یـــک لکـــه ضخیـــم و پیوســـته بـــر روی آب قرارگرفته انـــد 

بـــا اســـتفاده از بوم هـــای شـــناور و اســـکیمر در 

رشایطـــی کـــه دریـــا آرام و فاقـــد مـــوج اســـت جمـــع آوری 

ـــوج  ـــم و دارای م ـــا متالط ـــه دری ـــی ک ـــود. درزمان می ش

اســـت از دیسپرســـنت بـــرای پراکنـــده کـــردن آالینده ها 

ـــواد رسعـــت  ـــن م در ســـتون آب اســـتفاده می شـــود. ای

تجزیـــه و جـــذب طبیعـــی آالینده هـــای شـــیمیایی 

را در محیط زیســـت دریایـــی افزایـــش می دهنـــد. 

درصورتی کـــه مـــواد آالینـــده شـــیمیایی در مقیـــاس 

کوچک تـــر مناطـــق ســـاحلی و بنـــدری را تحـــت 

تاثیـــر قـــرار دهـــد از پدهـــای جـــاذب بـــرای جمـــع آوری 

مـــواد اســـتفاده می شـــود. از پدهـــای جـــاذب بـــرای 

ترکیبـــات شـــناور بـــر روی ســـطح آب ازجملـــه فتـــاالت، 

ـــتفاده  ـــم اس ـــول ه ـــل هگزان ـــی و اتی ـــای چرب روغن ه

ـــق  ـــبناک در مناط ـــای چس ـــرای آالینده ه ـــود. ب می ش

دور از ســـاحل، هدایـــت مـــواد نشـــت یافتـــه بـــا تـــور 

تـــرال و پاک ســـازی از ســـطح آب بـــا اســـتفاده از 

ــیدها و  ــت اسـ ــت. نشـ ــبی اسـ ــناور، روش مناسـ شـ

ــی،  ــا مکان یابـ ــد رسیعـ ــی بایـ ــق آبـ ــا در مناطـ بازهـ

نقشـــه برداری و ســـپس بـــا اســـتفاده از عوامـــل 

خنثی کننـــده پاک ســـازی شـــود زیـــرا چنیـــن 

نشـــتی حتـــی اگـــر لحظـــه ای بـــوده و یـــا در زمـــان 

ـــود  ـــه وج ـــظ ب ـــبتا غلی ـــری نس ـــد اب ـــی روی ده کوتاه

ــود  ــر خـ ــت تاثیـ ــتون آب را تحـ ــام سـ ــی آورد و متـ مـ

ـــرای تراوشـــات اســـیدی از ســـدیم  قـــرار خواهـــد داد. ب

اســـید کربنـــات و بـــرای تراوشـــات بـــازی از ســـدیم دی 

ــود.    ــتفاده می شـ ــفات اسـ ــدروژن فسـ هیـ

مـــد  یی جا د شـــیمیا ا نـــی کـــه مـــو زما ر د

بسته بندی شـــده و یـــا کانتیرنهـــای حـــاوی 

ــر  ــارت بـ ــود، نظـ ــا شـ ــا رهـ ــیمیایی در دریـ ــواد شـ مـ

آلودگـــی، جمـــع آوری اطالعـــات کافـــی در مـــورد 

ــئول در  ــات مسـ ــه و هامهنگـــی بیـــن مقامـ محمولـ

خشـــکی دارای اهمیـــت اســـت. از نرم افزارهـــای 

ــات  ــام عملیـ ــازی و انجـ ــرای مدل سـ ــری بـ کامپیوتـ

جســـتجو محـــل آلودگـــی و مکانـــی کـــه مـــواد آالینـــده 

شـــناور و یـــا غوطـــه ور در ســـتون آب )به عنـــوان یـــک 

خطـــر بـــرای حمل ونقـــل دریایـــی و محیط زیســـت 

دریـــا و جمعیت هـــای ساحل نشـــین( بـــه آن جـــا 

ــتجوی  ــود. جسـ ـــتفاده می شـ ـــده اند، اس منتقل ش

کاالی بسته بندی شـــده بـــر روی ســـطح آب 

ــای  ــتفاده از رادارهـ ــا اسـ ــا بـ ــری و یـ ــورت بـ به صـ

ـــام  ـــتی انج ـــر روی کش ـــود ب ـــای موج ـــرد و راداره هواب

می شـــود. بـــرای جســـتجوی کانتیرنهایـــی کـــه در 

ــز بـــه  عمـــق آب غرق شـــده اند از کشـــتی های مجهـ

ســـونار، مگنومـــرت و دوربین هـــای زیرآبـــی و ســـاطع 

 Pinger کننده هـــای صوتـــی اولرتاســـونیک بـــه نـــام

ــازی  ــه پاک سـ ــی کـ ــود. در مواقعـ ــتفاده می شـ اسـ

کانتیرنهـــا به طـــور رسیـــع قابـــل انجـــام نیســـت 

ــاب  ــای ردیـ ــا و بویه هـ ــک آهن ربـ ــتفاده از یـ ــا اسـ بـ

متصـــل بـــه ماهـــواره، عالمت گـــذاری می شـــود. 

ـــا توســـط  کانتیرنهـــا و بســـته های رهاشـــده در آب دری

غواصـــان بـــه کابـــل و زنجیـــر متصـــل و بـــا اســـتفاده 

از شـــناور بـــه مکانـــی ایمـــن و مناســـب منتقـــل 

می شـــود. ممکـــن اســـت در مراکـــز بازیافـــت مـــواد 

ـــا آهـــک، ســـیامن،  ـــد شـــیمیایی جمع آوری شـــده ب زائ

خـــاک رس و یـــا کربـــن فعال شـــده ترکیـــب  و در 

ــه  ــود. ایـــن روش مقرون به رصفـ خـــاک دفـــن می شـ

می باشـــد. در برخـــی مـــوارد  مـــواد زایـــد را در 
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ــه  ــا 4 هـــزار درجـ دمـــای بیـــن یـــک هـــزار و 200 تـ

ســـانتیگراد ذوب می کننـــد کـــه بـــه نســـبت روش قبـــل، 

ـــت  ـــل بازیاف ـــا قاب ـــی از زباله ه ـــت. برخ ـــه هس پرهزین

منی باشـــند و بـــه مکان هـــای ذخیره ســـازی 

فرســـتاده می شـــوند. در ایـــن مکان هـــا هـــر ســـلول 

ـــرای جلوگیـــری از آلودگـــی آب هـــای  ـــی ب از آب بندهای

ــامل  ــت و شـ ــده اسـ ــاک ساخته شـ ــی و خـ زیرزمینـ

شـــبکه زهکشـــی بـــرای تخلیـــه شـــیرابه زبالـــه اســـت که 

ـــدن  ـــر ش ـــد از پ ـــود. بع ـــده می ش ـــن نامی ـــه دف حوضچ

هـــر ســـلول یـــک پوشـــش ضـــد آب بـــر روی آن قـــرار 

می دهنـــد  بازرســـی زیســـت محیطی بـــه مـــدت 30 

ــود.  ــام می شـ ــال انجـ سـ

در صـــورت عـــدم وجـــود آلودگـــی، محمولـــه 

کانتیـــرنی را در عمـــق آب غـــرق می کننـــد. 

ـــرنی  ـــتی کانتی ـــال 1989 کش ـــال در س به عنوان مث

Perintis در کانـــال انگلیـــس بـــا هشـــت تـــن 

آفت کـــش در دریـــا غـــرق شـــد و کانتیرنهـــا ظـــرف 

ـــدند.  ـــتاده ش ـــق آب فرس ـــه عم ـــه ب ـــش هفت ـــدت ش م

آفت کش هـــا حاللیـــت کمـــی در آب دریادارنـــد و 

ـــت  ـــی را تح ـــدوده کوچک ـــا مح ـــت تنه ـــورت نش در ص

تاثیـــر قـــرار می دهنـــد. درصورتی کـــه محمولـــه 

ــات واکنـــش، دســـت نخورده باقـــی  در طـــی عملیـ

مبانـــد پـــس از طـــی مراحـــل قانونـــی جهـــت 

اســـتفاده در صنایـــع انتقـــال داده می شـــود. 

روش بعـــدی منهـــدم کـــردن محمولـــه تحـــت 

ــال 1979  ــد. در سـ ــده می باشـ ــط کنرتل شـ رشایـ

محمولـــه کشـــتی Sandbad در دریـــای شـــامل 

ـــی  ـــد. در ط ـــرق ش ـــن غ ـــاوی کلری ـــزن ح ـــا 51 مخ ب

ـــه  ـــه ب ـــی از محمول ـــش کوچک ـــی، بخ ـــات بازیاب عملی

ـــتفاده از  ـــا اس ـــد ب ـــال بع ـــج س ـــد. پن ـــطح آورده ش س

ـــا  ـــایی و ب ـــازن شناس ـــت مخ ـــونار موقعی ـــتگاه س دس

اتصـــال مـــواد منفجـــره بـــه مخـــازن تحـــت رشایـــط 

ــر  ــد. روش دیگـ ــدم شـ ــه منهـ ــده محمولـ کنرتل شـ

اســـتفاده از میکـــرو ارگانیســـم ها اســـت کـــه قـــادر بـــه 

شکســـنت برخـــی از محصـــوالت شـــیمیایی هســـتند. 

در برخـــی مـــوارد نیـــز زباله هـــای جمع آوری شـــده 

بـــه کارخانه هـــای زباله ســـوز صنعتـــی خـــاص 

فرســـتاده می شـــود. مزیـــت آن کاهـــش حجـــم 

زبالـــه، بازیابـــی انـــرژی و کاهـــش ماهیـــت خطرنـــاک 

مـــواد زایـــد ســـمی اســـت. 

اثرات سمی ترکیبات خطرناک
مواد شیامیی خطرناک 

اثـــرات مـــواد ســـمی خطرنـــاک بـــر روی انســـان ها 

و محیط زیســـت شـــامل اثـــرات کوتاه مـــدت و 

طوالنی مـــدت اســـت. درجـــه ســـمی بـــودن ایـــن مـــواد 

ـــواد شـــیمیایی  ـــوع م ـــه، ن ـــواد نشـــت یافت ـــدار م ـــه مق ب

و مدت زمـــان وقـــوع نشـــت و مســـیرهای متـــاس 

بـــا بـــدن و رشایـــط آب و هوایـــی غالـــب بـــر منطقـــه 

بســـتگی دارد. مـــواد شـــیمیایی از طریـــق مختلـــف 

وارد بـــدن انســـان می شـــود. تنفـــس مســـیر اصلـــی 

ورود گازهـــا و ذرات بـــه داخـــل بـــدن انســـان اســـت. 

در هنـــگام تنفـــس مـــواد شـــیمیایی، احتـــامل صدمـــه 

رســـانی بـــه ســـایر اندام هـــا عـــالوه بـــر شـــش ها 

ـــوده در جمعیت هـــای  وجـــود دارد. هضـــم غـــذا و آب آل

ـــر  ـــاک خط ـــمی خطرن ـــت موادس ـــد از نش ـــانی بع انس

احتاملـــی محســـوب می شـــود. مـــواد شـــیمیایی از 

ـــود  ـــذب می ش ـــتقیم ج ـــورت مس ـــت به ص ـــق پوس طری

ایـــن مـــواد از طریـــق جریـــان خـــون بـــه اندام هـــای 

ــه  ــی را بـ ــرات مخربـ ــد و اثـ ــال می یابـ ــی انتقـ داخلـ

ــر  ــالوه بـ ــاک، عـ ــمی خطرنـ ــواد سـ ــال دارد. مـ دنبـ

اثـــرات مســـتقیم بـــر اکوسیســـتم دریـــا، باعـــث تجمـــع 

زیســـتی ایـــن مـــواد در بافت هـــای چـــرب بـــدن 

ــتانداردان دریایـــی  ــان و پسـ ــه ماهیـ ــان ازجملـ آبزیـ

ــره  ــر زنجیـ ــطوح باالتـ ــه سـ ــت بـ ــود و درنهایـ می شـ

ـــوان  ـــر می ت ـــرات دیگ ـــود. از اث ـــل می ش ـــی منتق غذای

بـــه کاهـــش جمعیـــت ساحل نشـــینان و مهاجـــرت 

آن هـــا، ممنـــوع شـــدن صیـــد آبزیـــان و کاهـــش ذخیـــره 

ـــای  ـــش فعالیت ه ـــاحلی، کاه ـــق س ـــان در مناط آبزی

تفرجـــی ازجملـــه قایق رانـــی، کاهـــش توریســـت در 

ـــیژن در آب  ـــزان اکس ـــش می ـــاحلی و کاه ـــق س مناط

دریـــا و مرگ ومیـــر آبزیـــان اشـــاره کـــرد. در جـــدول 

ـــرات و آسیب شناســـی برخـــی مـــواد شـــیمیایی  ـــر اث زی

خطرنـــاک عنوان شـــده اســـت. 

اثرات و آسیب شناسی برخی مواد شیمیایی خطرناک

اثرات و آسیب شناسی مواد شیمیایی 

® Teflon نازایی در زنان

پوکی استخوان کادمیوم 

ناهنجاری در جنین انسان جیوه 

137-Caesium رسطان

کم خونی رسب 

اختالل در سیستم ایمنی دی اکسین 

برونشیت مزمن کلر 

آسیب به عضالت قلب ترتا کلرواتیلن 

کم شدن حافظه آلومینیوم 

نارسایی کلیه سیانید 

نابینایی متانول 

هپاتیت اتانول 

سال سی ام  شامره 223   مهـــر 1394    63

Arc
hive

 of
 S

ID

www.SID.ir

www.SID.ir


رسمایه گذاری و تامین 
مالی بنادر: 
تامین مالی پروژه ای     
  مهدی نرصتی   

مشا ور رسمایه گذاری و تامین مالی زیرساخت ها
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ــی  ــوص برخـ ــا در خصـ ــدر و دریـ ــه بنـ ــامره 221 ماهنامـ در شـ

ــت  ــادر صحبـ ــی در بنـ ــن مالـ ــذاری و تامیـ ــم رسمایه گـ مفاهیـ

ـــا  کردیـــم و روش هـــای مشـــارکت عمومی-خصوصـــی )1PPP( را ب

ـــد  ـــم. آن چـــه کـــه بای ـــرار دادی ـــل بیشـــرتی موردبررســـی ق تفصی

بـــه آن توجـــه داشـــت ایـــن اســـت کـــه روش هـــای مشـــارکتی از قبیـــل BOT و نظایـــر 

آن، روش رسمایه گـــذاری اســـت و نـــه روش تامیـــن مالـــی. گاهـــی ایـــن تصـــور 

ـــروژه  ـــک پ ـــوان BOT  را روی ی ـــه عن ـــه همین ک ـــود دارد ک ـــص وج ـــا ناق ـــح ی ناصحی

قراردادیـــم، پـــروژه تامیـــن مالـــی شـــده اســـت. تامیـــن مالـــی پروژه هـــای 

مشـــارکتی، یکـــی از حلقه هـــای اصلـــی در اجـــرای موفقیت آمیـــز این گونـــه 

ــی  ــورت اصولـ ــران به صـ ــی آن در ایـ ــه مبانـ ــل این کـ ــه دلیـ ــت و بـ ــا اسـ پروژه هـ

تعریف نشـــده اســـت، ایـــن نـــوع پروژه هـــا اغلـــب از ایـــن ناحیـــه رضبـــه 

ــارت  ــه عبـ ــال همگـــی می دانیـــم کـ ــاکام می شـــوند. به طـــور مثـ می خورنـــد و نـ

ــاخت  ــی مهندسی-تدارک-سـ ــه معنـ ــکاری و بـ ــرای پیامنـ ــک روش اجـ 2EPC یـ

اســـت. در همین راســـتا حتـــام عبـــارت EPCF را هـــم شـــنیده اید کـــه به عنـــوان 

ـــاید  ـــا آن چـــه ش ـــود. ام مهندسی-تدارک-ســـاخت-تامین مالـــی اســـتفاده می ش

تاکنـــون نشـــنیده باشـــید ایـــن اســـت کـــه عبـــارت EPCF یـــک عبـــارت کامـــال 

ـــازگاری های  ـــا و ناس ـــه ایراده ـــر ب ـــی دیگ ـــاید در فرصت ـــت! ش ـــی اس ـــی و داخل وطن

ایـــن مـــدل وطنـــی بپردازیـــم. امـــا حـــال ببینیـــم روش هـــای متـــداول و 

شناخته شده در دنیا چه ترتیباتی دارد. 

تامین مالی پروژه ای در بنادر

بـــرای اجـــرای طرح هـــای بنـــدری منابـــع عظیمـــی موردنیـــاز اســـت. نکتـــه 

ـــاز  ـــذاری موردنی ـــه رسمایه گ ـــز- هم ـــاید هرگ ـــدرت- ش ـــه به ن ـــت ک ـــن اس ـــم ای مه

چنیـــن طرح هایـــی از محـــل آورده رسمایه گـــذاری )equity( می شـــود. در 

ـــق آورده  ـــت از طری ـــن اس ـــرح ممک ـــه ط ـــد رسمای ـــا 30درص ـــر ت ـــت حداک حقیق

  )debt( ــی ــع قرضـ ــق منابـ ــی از طریـ ــرد و مابقـ ــورت گیـ ــذاران صـ رسمایه گـ

ـــیم  ـــی تقس ـــته کل ـــه دو دس ـــود ب ـــز خ ـــی نی ـــع قرض ـــن مناب ـــود. ای ـــن می ش تامی

ـــق  ـــا از طری ـــی و ی ـــای مال ـــا و نهاده ـــی بانک ه ـــع مال ـــق مناب ـــوند: از طری می ش

انتشـــار اوراق قرضـــه. 

ــد و بازگشـــت  ــارکتی، عوایـ ــای مشـ ــه در روش هـ ــم کـ در شـــامره 221 گفتیـ

رسمایه گـــذاری طـــرح از محـــل بهره بـــرداری و عملکـــرد خـــود پـــروژه صـــورت 

می گیـــرد. طبیعـــی اســـت کـــه اگـــر قـــرار اســـت بازگشـــت رسمایـــه طـــرح از 

ـــی  ـــای دریافت ـــت وام ه ـــرم بازپرداخ ـــرد، الج ـــورت گی ـــدر ص ـــت بن ـــل فعالی مح

ـــود.  ـــن ش ـــل تامی ـــن مح ـــد از همی ـــز بای نی

ـــی روش هـــای مشـــارکتی  ـــن مال ـــرای تامی ـــه ب ـــن روشـــی ک ـــن رو متداول تری ازای

بـــه کار مـــی رود، روش تامیـــن مالـــی پـــروژه ای اســـت. ایـــن روش در ایـــران 

تحـــت عناویـــن دیگـــری هم چـــون فاینانـــس خودگـــردان یـــا تامیـــن مالـــی 

پـــروژه محـــور نیـــز شـــناخته می شـــود. 

البتـــه ســـاختارهای تامیـــن مالـــی پـــروژه ای بیـــن بخش هـــای مختلـــف صنعـــت 

ـــتانداردی  ـــوی اس ـــه الگ ـــت و هیچ گون ـــاوت اس ـــف، متف ـــای مختل و در قرارداده

ـــه ای،  ـــرارداد و معامل ـــر ق ـــرا ه ـــدارد زی ـــود ن ـــروژه ای وج ـــی پ ـــن مال ـــرای تامی ب

ویژگی هـــای خـــاص خـــود را دارد.

برخی از ویژگی های الگوی تامین مالی پروژه 

بـــرای یـــک پـــروژه بـــا حـــدود و ثغـــور مشـــخص3 ارایـــه می شـــود. )یعنـــی 

ـــک  ـــق ی ـــت( و از طری ـــکا اس ـــادی خودات ـــی و اقتص ـــر حقوق ـــه ازنظ ـــروژه ای ک پ

واحـــد حقوقـــی خـــاص )SPV( اجـــرا می شـــود. به بیان دیگـــر یـــک رشکـــت 

مخصوص پروژه  ایجاد می شود مثل رشکت پروژه بندر الف. 

معمـــوال بـــرای یـــک پـــروژه جدیـــد )و نـــه فعالیت هـــای اقتصـــادی 

ایجادشده( عرضه می شود. 

معموال نسبت باالی بدهی به رسمایه )اهرم بدهی( به کار می رود. 

ــروژه  ــرای تامیـــن بدهـــی پـ ــچ تضمینـــی بـ ــذاران هیـ از ســـوی رسمایه گـ

1  Public Private Partnership
2  Engineering-Procurement-Construction
3  Ring-fenced project

وجـــود نـــدارد )تامیـــن مالـــی بـــدون حـــق رجـــوع4( و یـــا تضمیـــن محـــدودی )بـــا 

حق رجوع نسبی5( ارایه می شود. 

ـــر جریـــان نقـــدی آتـــی  وام دهنـــدگان بـــرای پرداخـــت اصل وفـــرع وام خـــود ب

پـــروژه تکیـــه دارنـــد و نـــه ارزش دارایی هـــا و یـــا تجزیه وتحلیـــل نتایـــج مالـــی 

تاریخی رشکت رسمایه گذار. 

ـــا پایـــان عمـــر آن کامـــال بازپرداخـــت  بدهـــی تامیـــن مالـــی پـــروژه بایســـتی ت

شود. 

ـــن  ـــدگان، تضمی ـــر وام دهن ـــه از منظ ـــت ک ـــی اس ـــن معن ـــه ای ـــوق ب ـــد )5( ف بن

ــول در  ــورت نکـ ــع در صـ ــت و درواقـ ــروژه اسـ ــای پـ ــامن قراردادهـ ــی هـ اصلـ

ــامال  ــروژه، احتـ ــری پـ ــت مجـ ــی رشکـ ــای فیزیکـ ــت وام، دارایی هـ بازپرداخـ

ـــدگان  ـــن رو وام دهن ـــود. ازای ـــد ب ـــی خواه ـــری از بده ـــیار کم ت دارای ارزش بس

ـــا  ـــد ت ـــامل می کنن ـــروژه اع ـــری پ ـــت مج ـــای رشک ـــر فعالیت ه ـــی ب ـــرتل دقیق کن

ـــه  ـــاره در ادام ـــد. )دراین ب ـــه خطـــر نیافت مطمـــنئ شـــوند کـــه ارزش قراردادهـــا ب

ـــرد.( ـــم ک ـــه خواهی ـــرتی ارای ـــات بیش ـــش( توضیح ـــبت های پوش ـــث )نس در بح

ـــی  ـــن مال ـــا تامی ـــه ب ـــروژه ای در مقایس ـــی پ ـــن مال ـــز تامی ـــوه متای ـــوع وج درمجم

ـــامل  ـــود( ش ـــا داده می ش ـــه رشکت ه ـــه ب ـــداول ک ـــای مت ـــی وام ه ـــی )یعن رشکت

ـــت: ـــوارد اس ـــن م ای

در وام رشکتی 

وام براســـاس ارزش دارایـــی ثبت شـــده در ترازنامـــه و پیش بینی هـــای 

به عمل آمـــده از ســـوابق ســـود و جریـــان نقـــدی گذشـــته رشکـــت پرداخـــت 

می شود. 

ـــذا  ـــت و ل ـــدود اس ـــت نامح ـــت رشک ـــدت فعالی ـــه م ـــت ک ـــن اس ـــر ای ـــرض ب ف

امکان متدید وام ها وجود دارد. 

ــت  ــادی رشکـ ــای اقتصـ ــه فعالیت هـ ــدی کلیـ ــان نقـ ــه جریـ ــی بـ دسرتسـ

ـــامکان  ـــدگان ک ـــورد وام دهن ـــت بخ ـــا شکس ـــی از پروژه ه ـــر یک ـــود دارد و اگ وج

می توانند انتظار بازگشت پول خود را داشته باشند. 

ــای  ــی در فعالیت هـ ــن اســـت دخالتـ ــه ممکـ ــا کـ ــا آن جـ ــدگان تـ وام دهنـ

اقتصادی رشکت پروژه منی کنند.

نکات مثبت در تامین مالی پروژه ای

هامن طـــور کـــه مشـــخص اســـت تامیـــن مالـــی پـــروژه ای از پیچیدگی هـــای 

زیـــادی برخـــوردار اســـت امـــا ایـــن روش دارای برخـــی مزایـــا بدیـــن رشح اســـت: 

ــرم بدهـــی در  ــودن اهـ ــاال بـ ــران نهایـــی: بـ ــرای کاربـ ــر بـ ــه پایین تـ هزینـ

ســـاختار تامیـــن مالـــی پروژه هـــا بـــه ایـــن معنـــی اســـت کـــه رسمایه گـــذار 

بخـــش خصوصـــی رسمایـــه کم تـــری را وارد کـــرده اســـت و در نتیجـــه ســـود 

مـــورد انتظـــار بخـــش خصوصـــی پایین تـــر بـــوده و  لـــذا هزینـــه متام شـــده 

کاهش خواهد یافت. 

ـــی  ـــن معن ـــه ای ـــی ب ـــش خصوص ـــه آورده بخ ـــر ب ـــاز کم ت ـــت: نی ـــش رقاب افزای

اســـت کـــه رسمایه گـــذار می توانـــد در پروژه هـــای بیشـــرتی ورود کنـــد و 

درعین حال رسمایه گذاران بیشرتی واجد رشایط حضور خواهند بود. 

مشـــارکت وام دهنـــدگان: ایـــن موضـــوع کـــه تامیـــن مالـــی پـــروژه ای بـــر 

مبنـــای تخصیـــص ریســـک قـــرار دارد، بـــا روش هـــای مشـــارکتی یکـــی از اصـــول 

ــی  ــش دولتـ ــث بخـ ــن حیـ ــت. از ایـ ــراز اسـ ــت هم تـ ــک اسـ ــال ریسـ آن انتقـ

می تواند از نظارت وام دهندگان نیز برخوردار شود. 

شـــفافیت و محاســـبه آســـان تر هزینـــه متام شـــده: در تامیـــن مالـــی 

پـــروژه ای بـــا دارایی هـــا و بدهی هـــا و هزینه هـــا و درآمدهـــای مشـــخصی 

 ، ن تر ت آســـا مـــا قعـــی خد ی وا ینه هـــا ا هز طـــرف هســـتیم لـــذ

قابل اندازه گیـــری و پایـــش اســـت کـــه اصـــل شـــفافیت در قراردادهـــای 

مشارکت را بهرت برآورده می سازد. 

نسبت های پوشش

بـــرای این کـــه اطمینـــان وام دهنـــدگان جلـــب شـــود، بایـــد مشـــخص شـــود 

4  Non-recourse
5  Limited recourse
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کـــه رشکـــت پـــروژه توسعه/ســـاخت بنـــدر توانایـــی بازپرداخـــت اصل وفـــرع 

ــت.  ــش را داراسـ ــان رضایت بخـ ــیه اطمینـ ــک حاشـ ــظ یـ ــا حفـ ــا بـ بدهی هـ

بـــرای ارزیابـــی ایـــن حاشـــیه اطمینـــان، وام دهنـــدگان اقـــدام بـــه محاســـبه 

ـــل  ـــدی را در مقاب ـــان نق ـــبت ها جری ـــن نس ـــد. ای ـــش می کنن ـــبت های پوش نس

بازپرداخـــت اصل وفـــرع بدهـــی اندازه گیـــری می کننـــد. ایـــن ارزیابـــی هـــم 

بـــر پایـــه دوره هـــای زمانـــی و هـــم در طـــول عمـــر پـــروژه صـــورت می گیـــرد. 

برخی از این نسبت ها بدین رشح است:

)۶DSCR( نسبت پوشش بازپرداخت اقساط

)7LLCR( نسبت پوشش عمر وام

)8PLCR( نسبت پوشش عمر پروژه

ــت  ــرای بازپرداخـ ــدی بـ ــان نقـ ــوق، جریـ ــبت های فـ ــبه نسـ ــای محاسـ مبنـ

ـــن  ـــای آن. ای ـــای هزینه ه ـــرداری منه ـــای بهره ب ـــی درآمده ـــت، یعن ـــاط اس اقس

نســـبت ها دقیقـــا متکـــی بـــر جریـــان نقـــدی اســـت و نـــه حســـابداری. 

ایـــن نســـبت ها هامننـــد یـــک مکانیـــزم ماشـــه عمـــل می کننـــد: یعنـــی 

به محـــض این کـــه نســـبت های مذکـــور از حـــد تعیین شـــده در قـــرارداد 

تامیـــن مالـــی کم تـــر شـــود، بانک هـــا و وام دهنـــدگان وارد عمـــل می شـــوند 

و ممکـــن اســـت نســـبت بـــه متلـــک یـــا توقـــف پـــروژه یـــا تغییـــر مدیریـــت آن 

ـــبت های  ـــود، نس ـــی ش ـــر ارزیاب ـــک ت ـــروژه، پرریس ـــه پ ـــدر ک ـــد. هرق ـــدام کنن اق

6  Debt Service Cover Ratio
7  Loan Life Cover Ratio
8  Project Life Cover Ratio

باالتـــری نیـــز توســـط بانک هـــا اعـــامل می شـــود؛ نســـبت های باالتـــر یعنـــی 

پـــروژه از حاشـــیه اطمینـــان باالتـــری بـــرای بازپرداخـــت اقســـاط برخـــوردار 

ـــود  ـــن ش ـــی تعیی ـــه میزان ـــرارداد چ ـــبت در ق ـــن نس ـــه ای ـــه این ک ـــد. البت می باش

بســـتگی بـــه رشایـــط کشـــور، رشایـــط اقتصـــادی، وام گیرنـــده و پـــروژه دارد. ولـــی 

ـــرای هـــر بخـــش اقتصـــادی، اعـــداد متعارفـــی وجـــود دارد. در بخـــش  معمـــوال ب

 DCSR بنـــدری در یـــک اقتصـــاد باثبـــات، معمـــوال عـــدد 1.2 بـــرای نســـبت

ـــم  ـــح دهی ـــال توضی ـــب مث ـــم در قال ـــدد را بخواهی ـــن ع ـــر ای ـــت. اگ ـــه اس پذیرفت

ـــط  ـــون دالر قس ـــاه یک میلی ـــت در م ـــرار اس ـــدر ق ـــروژه بن ـــت پ ـــر رشک ـــی اگ یعن

ـــون دالر  ـــدازه 1.2میلی ـــل به ان ـــد حداق ـــد، بای ـــت کن ـــروژه ای پرداخ ـــت وام پ باب

درآمـــد داشـــته باشـــد در غیـــر ایـــن صـــورت مکانیـــزم ماشـــه فعـــال می شـــود 

ــن  ــا همیـ ــه بـ ــدد 1.2 در مقایسـ ــه عـ ــوند. البتـ ــل می شـ ــا وارد عمـ و بانک هـ

ـــارف آن  ـــدد متع ـــه ع ـــاده ای ک ـــش ج ـــال بخ ـــا )مث ـــایر بخش ه ـــرای س ـــبت ب نس

ـــان  ـــی اســـت کـــه نشـــان از اطمین ـــل قبول ممکـــن اســـت 1.4 باشـــد(، عـــدد قاب

ـــدری دارد.  ـــش بن ـــرت در بخ بیش

چشم انداز تامین مالی پروژه ای بنادر در ایران

ـــا  ـــران بانک ه ـــا در ای ـــی دارد، ام ـــن مال ـــن روش تامی ـــه ای ـــی ک ـــه مزایای ـــا هم ب

ــل  ــد دلیـ ــرای آن چنـ ــه بـ ــد کـ ــن روش ندارنـ ــه ایـ ــی بـ ــچ رغبتـ ــا هیـ تقریبـ

می تـــوان برشـــمرد:

ایـــن روش دارای پیچیدگی هایـــی اســـت کـــه دانـــش فنـــی و ســـابقه اجـــرای 
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آن در نزد بانک ها کم تر وجود دارد.

در ایـــن روش، چـــون تضمیـــن اصلـــی بازپرداخـــت وام، درآمدهـــای خـــود 

پـــروژه اســـت، لـــذا بانک هـــا بایـــد مشـــارکت بیشـــرتی در ریســـک داشـــته 

ـــدان  ـــا چن ـــور، بانک ه ـــی کش ـــی بانک ـــای غیررقابت ـــا در فض ـــه طبیعت ـــند ک باش

استقبالی از این موضوع منی کنند. 

ــا  ــد و تقریبـ ــه منابـــع عظیمـــی دارنـ ــاز بـ ــوال نیـ ــای بنـــدری معمـ پروژه هـ

ـــدری  ـــزرگ بن ـــروژه ب ـــک پ ـــده دار ی ـــی عه ـــک به تنهای ـــک بان ـــا ی ـــای دنی هیچ ج

منی شـــود بلکـــه کار تامیـــن مالـــی توســـط مجموعـــه ای از بانک هـــا انجـــام 

ـــن  ـــود. در ای ـــه می ش ـــدن9 گفت ـــندیکایی ش ـــد، س ـــن فراین ـــه ای ـــه ب ـــود ک می ش

فراینـــد معمـــوال یـــک بانـــک نقـــش  پیـــرشو و هامهنگ کننـــده )10MLA( را ایفـــا 

می کنـــد و بـــه دنبـــال جـــذب مشـــارکت ســـایر بانک هـــا مـــی رود. به هرحـــال 

این فرایندها نیز در ایران چندان شناخته شده نیست. 

نهایتـــا دلیـــل اصلـــی بـــرای عـــدم متایـــل بانک هـــا بـــه ایـــن روش، 

ـــه  ـــت ک ـــوده اس ـــر ب ـــال اخی ـــد س ـــژه در چن ـــی به وی ـــش دولت ـــای بخ بدقولی ه

عمـــال فشـــار زیـــادی را بـــه پیامنـــکاران و رسمایه گـــذاران حوزه هـــای 

زیرساختی وارد کرده است. 

ــه  ــی دارد کـ ــا و جذابیت هایـ ــدری، ویژگی هـ ــش بنـ ــال بخـ ــه درعین حـ البتـ

تامیـــن مالـــی پـــروژه ای را ممکن تـــر و جذاب تـــر می ســـازد. اوال بخـــش 

ـــا  ـــتقیمی ب ـــاط مس ـــدی آن، ارتب ـــان درآم ـــه جری ـــی را دارد ک ـــن ویژگ ـــدری ای بن

9   Syndication 
10   Mandated Lead Arranger

ــرق(  ــون آب و بـ ــی هم چـ ــالف بخش هایـ ــدارد )برخـ ــت نـ ــای دولـ پرداخت هـ

ــدی از  ــا نقـ ــورت تقریبـ ــا به صـ ــوارض و درآمدهـ ــا، عـ ــه تعرفه هـ و ازآن جایی کـ

ــری را  ــک کم تـ ــث ریسـ ــن حیـ ــود، از ایـ ــت می شـ ــتفاده کنندگان دریافـ اسـ

ـــدگان خواهـــد کـــرد.  متوجـــه پـــروژه و درنهایـــت قـــرض دهن

ـــا  ـــودن درآمده ـــدری، ارزی ب ـــش بن ـــر بخ ـــذاب دیگ ـــت و ج ـــی مثب ـــا ویژگ ثانی

ـــع  ـــه از مناب ـــت وام ارزی چ ـــه دریاف ـــوند ک ـــث می ش ـــت باع ـــن وضعی ـــت. ای اس

ـــس  ـــارض پ ـــال ح ـــد. در ح ـــر باش ـــی توجیه پذی ـــع خارج ـــه از مناب ـــی و چ داخل

از مذاکـــرات و چشـــم انداز رفـــع تحریم هـــا، بیشـــرتین ســـوالی کـــه از ســـوی 

هیات هـــا و رسمایه گـــذاران بالقـــوه خارجـــی در بخش هـــای مختلـــف 

ــرای  ــازوکاری بـ ــت سـ ــا دولـ ــه آیـ ــت کـ ــن اسـ ــود ایـ ــرح می شـ ــاد مطـ اقتصـ

پوشـــش ریســـک نـــرخ ارز دارد یـــا خیـــر؟ آنـــان بـــه یـــاد دارنـــد کـــه در ســـال 

ـــود را  ـــد ارزش خ ـــدود 70درص ـــی ح ـــول مل ـــد و پ ـــر ش ـــه براب ـــرخ ارز س 1391 ن

ـــده ای  ـــرض دهن ـــا ق ـــذار و ی ـــچ رسمایه گ ـــه هی ـــت ک ـــی اس ـــت داد. طبیع از دس

ـــرار  ـــرخ ارز ق ـــک ن ـــرض ریس ـــادی در مع ـــن اقتص ـــود را در چنی ـــدارد خ ـــل ن متای

ـــروژه  ـــودن درآمدهـــا در بخـــش بنـــدری باعـــث می شـــود کـــه پ دهـــد. امـــا ارزی ب

ـــی ارزی  ـــن مال ـــامل تامی ـــود و احت ـــش داده ش ـــرخ ارز، پوش ـــک ن ـــر ریس در براب

ـــود.  ـــرت ش ـــروژه بیش ـــرای پ ب

بدیـــن ترتیـــب بـــا بـــاز شـــدن درهـــای تامیـــن مالـــی خارجـــی بـــر روی 

بخش هـــای مختلـــف اقتصـــاد و بلـــوغ و رشـــد نظـــام تامیـــن مالـــی 

ــای  ــروژه ای و روش هـ ــه تامیـــن مالـــی پـ ــود کـ ــدوار بـ ــوان امیـ ــور، می تـ کشـ

رسمایه گـــذاری مشـــارکتی در بخـــش بنـــدری امکان پذیـــر شـــود. 
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ــوان پشــتیبان فعالیت هــای  امــروزه لجســتیک به عن

ــد  ــق رش ــی را در تحق ــش حیات ــدی، نق ــاری- تولی تج

اقتصــادی هــر کشــوری ایفــا می کنــد و اهمیــت 

لجســتیک کارا بــرای تجــارت و رشــد اقتصــادی 

به خوبــی صحه گــذاری شــده اســت. در یــک تعریــف 

ــه ای از فعالیت هــای  ــی، لجســتیک تجــاری دامن کل

ــارداری،  ــل، انب ــون: حمل ونق ــاری هم چ رضوری تج

یکپارچه ســازی بارهــای تجــاری و شفاف ســازی 

فراینــد تبــادالت درون مــرزی تــا دســتگاه های 

توزیــع و پرداخــت درون کشــوری را شــامل می شــود. 

به طورکلــی، یــک شــبکه رقابتــی از خدمــات 

ــی را  ــی، اســکلت تجــارت بین امللل لجســتیک جهان

تشــکیل می دهــد. 

هــدف، جلوگیــری از اتــالف منابــع اقتصــادی و... 

ــه  ــد. توســعه هــر بنــدری ب ــا کنن ــری را ایف نقــش موث

موقعیتــی کــه در آن دارد وابســته اســت. اولویــت و 

ــعه  ــدا توس ــدر، ابت ــک بن ــرای ی ــاب ب ــت انتخ ارجحی

مناطــق فعــال لجســتیکی اســت. لــذا آن چــه در ایــن 

مقالــه موردتوجــه قــرار خواهد گرفــت عبارت اســت از: 

مطالعــه و بررســی رضورت شــهرک های لجســتیکی و 

شناســایی عوامــل موثــر در احــداث ایــن شــهرک ها و 

آگاهــی از اثــرات مثبــت احــداث ایــن نــوع شــهرک ها 

بــر بنــدر بوشــهر.

لجستیک

ــد اقتصــادی یعنــی هنــد  پیدایــش قدرت هــای جدی

و چیــن باعــث افزایــش تجــارت مابیــن آســیا و دیگــر 

ــی  ــت نهای ــش قیم ــرای کاه ــت. ب ــده اس ــا ش قاره ه

کاالهــای صادراتــی و وارداتــی الزم اســت هزینه هــای 

ــه  ــه ب ــا توج ــز ب ــران نی ــد. ای ــش یاب ــی کاه حمل ونقل

ســابقه دیرینــه بازرگانــی و لجســتیک، موهبت هــای 

خــدادادی و موقعیــت ژئوپلیتیــک خــود باعــث شــده 

اســت به عنــوان کشــوری لجســتیکی شــناخته شــود. 

قــرار گرفــنت در مســیر ســه کریــدور اصلــی ترانزیــت 

ــامل-جنوب،  ــدور ش ــی )کری ــل بین امللل و حمل ونق

تراســیکا و جنوبــی آســیا(، امــکان اســتفاده و 

ــل  ــه حمل ونق ــای پنج گان ــه روش ه ــری هم به کارگی

)اعــم از: جــاده ای، ریلــی، هوایــی، دریایــی و خطــوط 

لولــه(، داشــنت ســاحل آبــی و مرز خشــکی گســرتده، 

دسرتســی بــه آب هــای آزاد، داشــنت بنــادری کــه 

پتانســیل قرار گرفنت بیــن10 بندر بزرگ لجســتیکی 

دنیــا را دارا هســتند، وســعت زیــاد و بــازار مــرف 

وســیع کشــور، دسرتســی به کشــورهای زیاد در شعاع 

ــاد  ــی زی ــاط کاالی ــود ارتب ــی، وج ــخص جغرافیای مش

بیــن کشــورهای اطــراف ایــران کــه ترانزیــت آن هــا از 

ــا  ــاوی ب ــط مس ــودن رشای ــم ب ــورت فراه ــران )درص ای

ســایر مســیرهای رقیــب( هــم بــه لحــاظ زمــان و هــم 

هزینــه مقــرون به رصفه تــر هســت؛ همــه و همــه 

ــی  ــاده و حت ــتیکی فوق الع ــای لجس ــر مزیت ه بیانگ

منحربه فــرد ایــران هســت.

لجســتیک بــه فعالیت هــای مرتبــط بــا دریافــت، 

ــه  ــرتی گفت ــه مش ــل کاال ب ــداری و تحوی ــل، نگه حم

می شــود. فعالیت هــای لجســتیکی کــه به طــور 

موثــر و کارا اجــرا می شــوند نقــش حیاتــی در اقتصــاد 

کشــورها ایفــا می کننــد و ایــن فعالیت هــا می تواننــد 

عالوه بــر ایجاد ارزش افــزوده و افزایــش تولید ناخالص 

داخلــی کشــورها، در دسرتســی راحت تر بــه بازارهای 

امکان سنجی ایجاد شهرک لجستیکی در بندر بوشهر

ـــوند.  ـــوب می ش ـــی محس ـــی و زمین ـــل دریای ـــن حمل ونق ـــی بی ـــای ارتباط ـــادر گلوگاه ه ـــرد. بن ـــورت می گی ـــا ص ـــق دریاه ـــی از طری ـــارت جهان ـــد تج ـــش از 90 درص بی

ـــری کاال،  ـــه و بارگی ـــر تخلی ـــالوه ب ـــه ع ـــتند ک ـــر هس ـــادری موفق ت ـــی، بن ـــی و بین امللل ـــطح مل ـــادر در س ـــن بن ـــت بی ـــش رقاب ـــدن و افزای ـــل جهانی ش ـــه دلی ـــروزه ب ام

ـــه  ـــران ب ـــه، ای ـــورهای خاورمیان ـــان کش ـــد. در می ـــش یاب ـــا کاه ـــی کااله ـــه نهای ـــل و هزین ـــه حمل ونق ـــطه آن هزین ـــا به واس ـــد ت ـــم آورن ـــز فراه ـــتیکی نی ـــات لجس خدم

ـــورهای  ـــا کش ـــاورت ب ـــران و مج ـــاک ای ـــان از خ ـــی جه ـــم ترانزیت ـــدور مه ـــه کری ـــدور از س ـــردن دو کری ـــور ک ـــی، عب ـــرز آب ـــرت م ـــزار و ۷00کیلوم ـــودن دو ه ـــل دارا ب دلی

محصـــور در خشـــکی از موقعیـــت ممتـــازی در تجـــارت جهانـــی و باالخـــص دریایـــی برخـــوردار اســـت. مقالـــه حـــارض بـــا بررســـی شـــهرک لجســـتیکی و تحلیـــل ســـایر جنبه هـــای مرتبـــط 

بر این فرایند سعی در تاثیر این مقوله بر بندر بوشهر دارد. 

)2006 ,Arnold(منونه و مدلی از مراکز لجستیک بندری

  عبالرسول محمدی  

دانشجوی کارشناسی ارشد حمل ونقل دریایی

دانشگاه علوم دریایی خارک

  محمد بهروزی   

استادیار دانشکده مهندسی دریا

دانشگاه علوم دریایی خارک

  بهروز امرایی   

استادیار دانشکده مهندسی دریا

دانشگاه علوم دریایی خارک
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مفاهیــم نویــن و پیرشفت هــای چــون شــهر 

لجســتیکی، مراکــز لجســتیکی و حتی بنادر خشــک 

کــه مــدت هاســت در جهــان موردتوجــه هســتند، 

هنــوز جایگاهــی در شــبکه حمل ونقــل و تجــارت 

ــن پیش نیازهــای  ــد. چراکــه مهم تری کشــورمان ندارن

ایجــاد چنیــن مراکــزی کــه زیرســاخت های فیزیکــی 

و غیرفیزیکــی و تعامــل صحیــح نهادهــای مرتبــط 

هســتند هنــوز آن گونــه کــه بایــد در کشــور وجــود 

ــی  ــوان کل ــت عن ــوق تح ــم ف ــی مفاهی ــدارد. متام ن

هــاب لجســتیکی قابل طبقه بنــدی هســتند. تعاریف 

بســیار متنــوع و متفاوتــی از هاب های لجســتیکی در 

جهــان ارایه شــده و عــالوه بــر آن هــر کشــوری عنــوان 

ــتیکی  ــای لجس ــواع هاب ه ــود را بــرای ان ــاص خ خ

بــه کار می بــرد.

شهر لجستیکی

شــهر لجســتیکی را می تــوان پیرشفته تریــن و 

کامل تریــن نــوع هاب هــای لجســتیکی دانســت کــه 

ــد.  ــه قرارگرفته ان ــطح جهان موردتوج ــی در س به تازگ

درواقــع شــهر لجســتیکی حــد کــامل یــک هــاب 

لجســتیکی اســت. شــهرهای لجســتیک کــه تنهــا در 

ــن  ــع ای ــد، درواق ــه قرارگرفته ان ــر موردتوج ــه اخی ده

مراکــز قابلیــت ارایه خدمات لجســتیکی را در ســطوح 

ــد  ــزی نیازمن ــن مراک ــتند. چنی ــی دارا هس بین امللل

ــدر  ــرودگاه و بن ــون ف ــی هم چ ــاخت های عظیم زیرس

هســتند. شــهر لجســتیکی مترکزیافتگی جغرافیایی 

اســت کــه بــا یــک دروازه تجــارت جهانــی مرتبــط بوده 

و شــامل مجموعــه ای از زیرســاخت های لجســتیکی 

ــت. اس

ــه ای از  ــتیکی را مجموع ــهر لجس ــوق ش ــف ف در تعری

تعــدادی پایانــه، فرودگاه هــا، بنــدر، دهکــده بــار و 

مــواردی از ایــن قبیل دانســته اند کــه در یــک محدوده 

جغرافیایــی به صــورت شــبکه ای یکپارچــه بــا یکدیگــر 

در ارتبــاط هســتند. از ویژگی هــای مهــم ایــن هاب ها 

می تــوان بــه مــوارد زیــر اشــاره منــود: 

قرارگیری در مناطق آزاد

ز کامل تریــن شــکل حمل ونقــل  نی ا پشــتیبا

چندوجهــی و ایجــاد یکپارچگــی کامــل بیــن 

سیســتم های حمل ونقــل )دریایــی، زمینــی و هوایی(

قابلیــت ارایــه کامل تریــن طیــف خدمات لجســتیکی 

و خدمــات ارزش افــزوده شــامل جابه جایــی، 

ذخیره ســازی، پــردازش محصــوالت، بســته بندی، 

ــاژ ــبک و مونت ــد س تولی

هــاب ترانزیتــی بین املللــی بــرای انتقــال کاالی 

بین قــاره ای، هــاب توزیــع بین املللــی بــرای 

ــع  ــازی و توزی ــت ذخیره س ــی جه ــای جهان رشکت ه

کاال در مناطــق مختلــف جهــان.

مزایای شهر لجستیکی

ــای متعــددی  ــرداری از مراکــز لجســتیکی مزای بهره ب

را بــرای صاحبــان صنایــع، مراکــز توزیــع و متصدیــان 

حمل ونقــل بــه همــراه دارد کــه اهــم آن هــا عبارت انــد 

از:

ــهیالت و  ــه تس ــه کلی ــور: ازآن جاک ــازی ام ــز س متمرک

جدول شامره 1- مشخصات اسکله بندر بوشهر 

طول کل )مرت(شامره اسکله 
ظرفیت پذیرش کشتی 

)تن(
کاربری 

فله مایع25 هزار تنی 1250

کانتیرنی30هزار تنی 2194

کانتیرنی30هزار تنی3194

یخچالی/کاالی عمومی15هزار تنی4174

یخچالی/کاالی عمومی15هزار تنی5174

یخچالی/کاالی عمومی15هزار تنی۶155

ویژه موتور لنج 500 تنی728۶

کاالی عمومی5 هزار تنی8103

کاالی عمومی5 هزار تنی 9103

کاالی عمومی5 هزار تنی10103

کاالی عمومی5 هزار تنی11103

کاالی عمومی5 هزار تنی12103

کاالی عمومی5 هزار تنی13103

رو رو5 هزار تنی1470

خدماتی ---15115

تعداد عنوان 

2کنرتی کرین 

LTM11201جرثقیل

LHM3201جرثقیل

14ریچ استاکر

MT8 استاکر

34لیفرتاک 2 تا 15 تنی

4جرثقیل 1۶ تا 40 تن

جدول شامره 2- تجهیزات بندری موجود در بندر بوشهر

تعداد عنوان 

1۶کشنده تریلر )اسکانیا( 24 تن

9تراکتور

57کفی 10 تا 30 تن

4اسپریدر

4قیف

3گراپ

2مکنده
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امکانــات موردنیــاز جهت دریافــت، تخلیــه، ترخیص، 

نگهداری، بارگیــری و حمل کاال و امکانــات جانبی در 

مراکــز لجســتیکی وجــود دارنــد، انجــام فعالیت هــای 

مربوطــه بــا رسعــت، ســهولت و هزینــه کم تــر 

ــر اســت و ایــن امــر، زمینــه جلــب رضایــت  امکان پذی

مشــرتیان از یک ســو و متصدیان امــور، از ســوی دیگر 

را فراهــم می منایــد.

کاهش هزینه هــای رسمایه گــذاری و عملیاتــی: مراکز 

لجســتیکی ایــن امــکان را بــرای رشکت هــا فراهــم 

ــذاری کالن از  ــه رسمایه گ ــاز ب ــدون نی ــا ب ــد ت می کنن

امکانــات موجود در ایــن مجموعه ها نظیر ســاختامن، 

تجهیــزات، وســایل نقلیــه، سیســتم های اطالعاتــی، 

نیــروی انســانی و غیــره بهره بــرداری کننــد. به عــالوه، 

بــا دســتیابی بــه فناوری هــای پیرشفتــه و بهره منــدی 

از خدمــات یکپارچــه، هزینه های عملیاتــی خود نظیر 

T جدول شامره 3- نتایج آزمون

میانگین
انحراف 

معیار

مقدار 

آزمون
T محاسبه شده درجه آزادی

سطح 

معنی داری
فاکتورها

2/75 0/۶1 3 2/83 44 0/0۶ روساخت فرودگاه بوشهر

2/52 0/۶1 3 2/13 44 0/0۶ زیرساخت فرودگاه بوشهر

2/۶8 0/۶1 3 2/4۶ 44 0/0۶ روساخت بندر بوشهر

2/25 0/۶1 3 2/13 44 0/0۶ زیرساخت بندر بوشهر

3/45 0/۶1 3 3/59 44 0/00 موقعیت جغرافیایی بندر بوشهر برای احداث شهرلجستیکی

3/11 0/۶1 3 3/08 44 0/00 منطقه آزاد شدن بندر بوشهر

2/۶8 0/۶1 3 2/4۶ 44 0/0۶ سیستم حمل ونقل چندوجهی بندر بوشهر

3/98 0/۶1 3 3/25 44 0/00 قابلیت ارایه انواع خدمات لجستیکی و خدمات ارزش افزوده در بندر بوشهر

3/7۶ 0/۶1 3 3/7 44 0/00 قابلیت بندر بوشهر جهت تبدیل شدن به هاب ترانزیتی بین املللی

3/54 0/۶1 3 3/81 44 0/00 وجود نیروی کار ماهر و آموزش دیده در بوشهر

2/7۶ 0/۶1 3 2/5۶ 44 0/0۶
وضعیت امکانات رفاهی هم چون هتل، مسافرخانه و اسرتاحتگاه ها، 

رستوران های شهر بوشهر

3/۶9 0/۶1 3 3/39 44 0/00 تکنولوژی بندر بوشهر

2/88 0/۶1 3 2/4۶ 44 0/0۶ پسکرانه بندر جهت احداث شهر لجستیکی

3/95 0/۶1 3 3/98 44 0/00 کاهش هزینه های تولید ناشی از احداث شهر لجستیکی

3/43 0/۶1 3 3/35 44 0/00  کاهش هزینه های توزیع ناشی از احداث شهر لجستیکی

3/85 0/۶1 3 3/78 44 0/00 کاهش هزینه های  بسته بندی

3/89 0/۶1 3 3/۶5 44 0/00 کاهش هزینه های حمل ونقل

3/82 0/۶1 3 3/7۶ 44 0/00 کاهش هزینه های ذخیره سازی

3/91 0/۶1 3 3/88 44 0/00 ارتقای  سطح مزیت رقابتی بندر در سطح ملی و بین املللی

3/85 0/۶1 3 3/7۶ 44 0/00 ارایه خدمات مناسب

3/89 0/۶1 3 3/94 44 0/00 رضایت مشرتیان

3/79 0/۶1 3 3/۶7 44 0/00 ارزآوری برای کشور

3/95 0/۶1 3 3/98 44 0/00 اشتغال زایی

3/92 0/۶1 3 3/90 44 0/00 افزایش سطح رفاه مردم

هزینه هــای نگهــداری، جابه جایــی، نیــروی انســانی و 

غیــره را نیــز کاهــش دهنــد.

جلوگیــری از فعالیت هــای فاقــد ارزش افــزوده: در 

چرخــه تولیــد یــا واردات یــک کاال تا رســیدن به دســت 

مرف کننــدگان نهایــی، معمــوالً کاال بــه دلیــل 

ــای  ــن انباره ــه بی ــن مرتب ــت، چندی ــر در مالکی تغیی

مختلــف جابه جــا می شــود. به عنوان مثــال، از 

ــدار و  ــار بنک ــه انب ــده ب ــا واردکنن ــده ی ــار تولیدکنن انب

ــا  ــار خرده فــروش و نهایت ــه انب عمده فــروش، ســپس ب

بــه دســت مرف کننــده خواهد رســید. بــا بهره گیری 

از مراکــز لجســتیکی، تغییــر در مالکیت کاالهــا بدون 

نیاز بــه تغییر فیزیکــی محل نگهــداری کاالهــا و رصفاً 

به صــورت نرم افــزاری، قابــل انجــام خواهــد بــود. ایــن 

ــه  ــراه دارد ک ــه هم ــی ب ــای فراوان ــر رصفه جویی ه ام

به عنــوان منونــه می تــوان بــه کاهــش هزینه هــای 

نگهــداری، کاهــش هزینه هــای جابه جایــی و کاهش 

ــرد. ــاره ک ــال کاال اش ــی از نقل وانتق ــات ناش ضایع

معرفی بندر بوشهر 

بنــادر به عنــوان حلقــه کلیــدی در زنجیــره حمل ونقــل 

دریایــی نقش اساســی در توســعه اقتصــاد حمل ونقل 

هــر کشــوری دارد. نگاهــی تــازه بــه بنــادر نشــان 

می دهــد کــه کارآمدتریــن بندرهــا، بنــادری هســتند 

ــر احــداث و  ــر فعالیت هــای ســنتی نظی کــه عــالوه ب

ــی  ــدر، راهنامی ــزات بن ــاخت و تجهی ــداری زیرس نگه

دریایی و ســاحلی و یدک کشــی کشتی ها،ترانشــیب 

کاال و حمل ونقــل داخلــی و فعالیت هایــی ماننــد 

ــزرگ،  ــای ب ــع محموله ه ــیم و توزی ــته بندی، تقس بس

بســته بندی مجــدد و حتــی فــرآوری کاال کــه بــه 

ــزوده آن هــا می انجامــد،  افزایــش قابل توجــه ارزش اف

انجــام دهند. بندر بوشــهر بــا برخــورداری از تجهیزات 
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پیرشفتــه بنــدری و دریایــی، تاسیســات، اســکله ها و 

پســکرانه های بندری شــامل ترمینال هــای کانتیرنی 

و کاالی عمومــی، مخــازن نگهــداری مشــتقات نفتی، 

انبارهــای مســقف و رسدخانــه و رسدخانــه نگهــداری 

میوه، با مســاحتی معــادل 57 هکتار دارای پتانســیل 

و ظرفیت بــاال و مکانــی مطمــنئ بــرای رسمایه گذاری 

هســت. پذیرش کشــتی هایی با آبخــور 10 مــرت در آب 

مــد و 9 مــرت در آب جــزر و ظرفیت حــدود 30هــزار تن، 

تجهیــزات پیرشفتــه تخلیــه و بارگیــری کانتیــرن، پایانه 

حمل ونقــل بــه متــام نقــاط کشــور، دسرتســی رسیــع 

ــی،  ــی عموم ــهیالت رفاه ــات و تس ــه امکان ــان ب و آس

مجــاورت ادارات و ارگان هــای ذی ربــط بــا رشکت های 

کارگــزاری ترابــری دریایــی و وجــود نیروهــای ماهــر، 

ــرای  ــهر ب ــدر بوش ــادی بن ــژه اقتص ــه وی ــش منطق نق

ــاز منــوده اســت. رسمایه گــذاری را برجســته و ممت

روش تحقیق

تحقیــق را می تــوان برحســب روش بــه انــواع تاریخی، 

توصیفــی، آزمایشــی و تجربــی تفکیک کــرد. بــا توجه 

به آن کــه در ایــن تحقیــق از پیامیــش، تحلیــل محتــوا، 

اقــدام پژوهــی و امثــال آن استفاده شــده اســت؛ روش 

ــر  ــرت حال نگ ــه بیش ــت ک ــی اس ــق توصیف ــن تحقی ای

ــت  ــی در وضعی ــه دخالت ــدون هیچ گون ــرا ب ــت؛ زی اس

ــت  ــای تح ــز موقعیت ه ــف جزبه ج ــه توصی ــود ب موج

مطالعــه می پــردازد. از ســوی دیگر، ایــن پژوهــش 

ــق،  ــن تحقی ــت. در ای ــردی اس ــدف، کارب ــاظ ه ازلح

مدیــران و کارمنــدان اداره بنــدر بوشــهر، مدیــران و 

کارمندان راه و شهرســازی اســتان بوشــهر، ذی نفعان 

بنــدر هم چــون تجــار، اســتفاده کنندگان بنــدر 

جامعــه آمــاری تحقیــق را تشــکیل می دهنــد. حجــم 

ایــن گــروه، ۶0 نفــر بــرآورد شــده اســت. در ایــن 

تحقیــق از فرمــول کوکــران بــرای تعییــن حجــم منونه 

استفاده شــده اســت.

بــا توجــه بــه حجــم ۶0 نفــری جامعــه، حجــم منونــه با 

توجــه بــه فرمــول 52 نفر مشــخص شــد.

ــهر  ــداث ش ــر اح ــاخت ها و تاثی ــی زیرس ــت بررس جه

لجســتیکی بــر بنــدر بوشــهر، پرســش نامه ای شــامل 

ــق  ــه تحقی ــن منون ــن و بی 24 ســوال تخصصــی تدوی

توزیــع و جمــع آوری شــد. قبــل از هرگونــه آزمونــی کــه 

بــا فــرض نرمــال بــودن داده هــا انجــام می شــود، بایــد 

آزمــون نرمــال بــودن صــورت گیــرد. در ایــن تحقیــق از 

ــود  ــتفاده می ش ــمیرنوف اس ــون کوملوگروف-اس آزم

ــودن داده هــا اطمینــان حاصــل شــود.  ــا از نرمــال ب ت

نتایــج آزمــون کوملوگروف-اســمیرنوف نشــان داد کــه 

داده هــای تحقیــق نرمــال هســتند و بنابرایــن بایــد از 

آزمون هــای پارامرتیکــی اســتفاده منــود. در میــان 

آزمون هــای پارامرتیکــی، آزمــون T بــه دلیــل کاربردی 

ــج  ــی نتای ــت بررس ــیر، جه ــهیل در تفس ــودن و تس ب

پرســش نامه ها انتخــاب شــد.

تجزیه وتحلیل اطالعات

ــد  ــه ش ــق گفت ــش روش تحقی ــه در بخ ــه ک هامن گون

از پرســش نامه به عنــوان روش گــردآوری اطالعــات 

ــون  ــای آزم ــاس پیش فرض ه ــر اس ــد. ب ــتفاده ش اس

T، چنان چــه مقــدار ســطح معنــی داری بیــش از 

0/05 و مقــدار T محاسبه شــده کم تــر از 3 باشــد 

 H1 پذیرفتــه و فــرض H0 نشــان می دهــد کــه فــرض

رد می شــود و چنان چــه کم تــر از 0/05 و مقــدار 

T محاسبه شــده بیشــرت از 3 باشــد آن گاه فــرض 

ــن  ــل ای ــج تجزیه وتحلی ــود. نتای ــه می ش H1 پذیرفت

پرسشــنامه ها در قالــب جــدول 3 بیان شــده اند:

ــرض  ــی در ف ــه منف ــنامه جنب ــن پرسش ــواالت ای در س

H0 و جنبــه مثبــت در فــرض H1 تعریف شــده اند. 

بــر اســاس نتایــج جــدول شــامره 3، روســاخت و 

زیرســاخت فــرودگاه بوشــهر، روســاخت و زیرســاخت 

بنــدر بوشــهر، سیســتم حمل ونقــل چندوجهــی بندر 

ــل،  ــون هت ــی هم چ ــت امکانات رفاه ــهر، وضعی بوش

مســافرخانه و اســرتاحتگاه ها، رســتوران های شــهر 

ــت  ــی جه ــدر دارای ضعف های ــکرانه بن ــهر و پس بوش

ــت. ــتیکی هس ــهر لجس ــداث ش اح

نتیجه گیری 

یکــی از راه هــای کاهــش هزینه هــای لجســتیکی 

احــداث شــهرهای اســت کــه مزایــا و زیرســاخت های 

موردنیــاز آن در ایــن تحقیــق موردبحــث قــرار گرفــت. 

گســرتش حمل ونقــل دریایــی در جهــان و پدیــده 

جهانی شــدن باعــث افزایــش رقابــت در بیــن متامــی 

صنایــع شــده اســت. رونــد رو بــه  رشــد جمعیــت  

و هم چنیــن  رشــد تقاضــا باعــث  شــکل گیری  

بازارهــای  فــروش  کاال و همین طــور مراکــز عرضــه  

خدمــات  و کاالهــا شــده  اســت . توزیــع  کاالهــا از مبــدا 

ــی   ــده  نهای ــت  مرف کنن ــه  دس ــیدن  ب ــا رس ــد ت تولی

به عنــوان  یــک  جــز مهــم  از تولیدناخالــص  ملــی  

کشــورها تبدیل شــده  اســت . بــا توجــه  بــه  ایــن  مهــم ، 

فعالیت هــای  لجســتیکی  بــر میــزان  نــرخ  تــورم ، نــرخ  

بهــره وری ، نــرخ  ســود و هزینه هــای  مربــوط  به  انــرژی  و 

دیگر خصوصیــات  اقتصادی  تاثیرگــذار اســت . امروزه 

صنایــع مختلــف تشــخیص داده انــد کــه بــرای آن کــه 

قیمــت نهایــی کاالهــای خــود را کاهــش دهنــد، بایــد 

ــد.  ــن بیاورن ــه لجســتیک خــود را پایی هزین

پیشنهادات

ــن  ــه در ای ــای مطروح ــله بحث ه ــه سلس ــه ب ــا توج ب

ــه  ــه ب ــن زمین ــه در ای ــل ارای تحقیــق، پیشــنهادات قاب

رشح زیــر اســت:

با توجــه به ضعــف در روســاخت و زیرســاخت فــرودگاه 

بوشــهر توصیــه می شــود بانــد جدیــدی در ایــن 

ــل  ــش حمل ونق ــه بخ ــا ب ــود و تنه ــاد ش ــرودگاه ایج ف

ــود. ــاص داده ش ــا، اختص کااله

ترسیــع بروکراســی اداری جهــت اعــالم شــدن منطقه 

آزاد در بندر بوشــهر تــا تولیدکننــدگان و واردکنندگان 

از مزایــای قانونــی منطقــه آزاد بهره منــد شــوند.

ــرای آن کــه سیســتم حمل ونقــل چندوجهــی بنــدر  ب

بوشــهر کاراتــر شــود الزم اســت ایــن بنــدر رسیعــا بــه 

راه آهــن رسارسی کشــور متصل شــود تا زمــان و هزینه 

ــد. حمل ونقــل کاهــش یاب

ارایــه تســهیالت دولتــی بــه فعــاالن اقتصــادی جهــت 

رسمایه گــذاری در بنــدر یــا احــداث شــهرک های 

ــا مجــاورت بنــدر. صنعتــی مجهــز در داخــل ی

بــا توجــه بــه وجــود نیــروی کار ماهــر در بنــدر بوشــهر 

جهــت کارهــای لجســتیکی، برگــزاری دوره هــای 

آموزشــی جهــت تدریــس فنــون موردنیــاز کارخانجات 

فعال در لجســتیک و فهامندن اهمیت لجســتیک در 

تجــارت جهانــی امــروز.

بــرای بهبــود پســکرانه بنــدر، مجتمــع نگیــن 

توصیه شــده اســت کــه قابلیــت بهره منــدی بنــدر 

ــر ایــن  ــا 70 هکتــار از ایــن مجتمــع را دارد. عــالوه ب ت

ــق  ــکی و عم ــا خش ــع ب ــن مجتم ــک ای ــه نزدی فاصل

بســیار کــم در محــدوده قابــل اتصــال بــه خشــکی، از 

ویژگی هــای مهــم آن اســت. بنابراین توصیه می شــود 

مســئوالن صنعــت اســتان و اداره بنــدر بوشــهر بــا 

ــه کارخانجــات  ــن مجتمــع ب تخصیــص بخشــی از ای

ــدر  ــق بن ــتیک از طری ــهیل لجس ــتیکی در تس لجس

ــد.  ــک مناین ــهر کم بوش
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1. مقدمه

مناطـق دریایـی کـه یکـی از مهم تریـن مناطـق 

کشـور محسـوب می شـوند، طـی سـال های اخیـر 

بـه دالیـل مختلـف، عرصـه حجـم قابل توجـه ای از 

فعالیت هـای متنـوع در حوزه هـای گوناگـون از قبیل 

فعالیت هـای بازرگانـی، شـیالتی، نفتـی، صنعتـی، 

زیست محیطی، گردشگری وغیره بوده اند، به گونه ای 

که ساخت وسـازهای سـاحلی و دریایـی افزایش یافته 

اسـت. متاسـفانه به دلیل نبـود اطالعـات و داده های 

میدانی به میزان کافی در اغلـب اوقات در این مناطق 

حسـاس، نیل به اهداف بلندمدت کاربری در توسـعه 

پایدار میـرس نبـوده اسـت؛ به طوری کـه گاهـی اثرات 

متقابل منفی در روند هیدرودینامیکی و ژئومورفولوژی 

منطقه باعـث کاهش عمر مفید سـازه ها و بنادر شـده 

است. در همین راستا لزوم شـناخت ابزارهای دریایی 

در جهـت اندازه گیـری پارامرتهـا و به کارگیـری آن هـا 

در نیـل بـه اهـداف تحقیقاتـی و مهندسـی موردتوجه 

قـرار می گیـرد.

اندازه گیـری، پایـه و اسـاس هر شـاخه  از علـم و به ویژه 

علـم اقیانوس شناسـی اسـت. ابزارهای جدیـد و نوین 

تا حـد زیادی بـه شـناخت از دانش اقیانوس شناسـی 

کمـک کرده انـد و گاهـی اوقـات در دانسـته ها و 

هم چنین روش هـای کاری تغییرات اساسـی به وجود 

آورده انـد. ابزارهـای جدیـد و روش هـای اندازه گیـری، 

منونه برداری ها و حتی تصاویر اقیانوسی موجب درک 

بیشـرت از دینامیـک اقیانوس هـا و خـواص فیزیکـی و 

شـیمیایی آن می شـوند. 

به طـور مثـال از سـال 1970 بـا پیرشفـت شـگرف در 

مشـاهدات ماهـواره ای دانش بـرش در سـطح و اعامق 

اقیانوس هـا افزایش یافتـه، و امـکان به کارگیـری 

هواپیـام و ماهـواره بـرای مشـاهده زمیـن منجـر بـه 

پیرشفـت و توسـعه ایـن فنـاوری شـده اسـت ]1[. 

2.اندازه گیری میدانی

شناسـایی خصوصیات فیزیکی و جریانات دریایی در 

منطقه فالت قاره از اهمیت بسیار باالیی در مطالعات 

مربوط به محیط زیسـت، بهره بـرداری پایـدار از منابع 

نقش و کاربرد ابزارهای اندازه گیری دریایی 
در پیشربد اهداف پژوهشی و مهندسی

  حسنیه قامئی   

دانشجوی کارشناسی اقیانوس شناسی

دانشگاه هرمزگان

  مریم راهبانی   

دکرتای فیزیک دریا

استادیار دانشگاه هرمزگان

  علی بحری    

دانشجوی کارشناسی اقیانوس شناسی

 دانشگاه هرمزگان

ـــی را  ـــت دریای ـــا و محیط زیس ـــاره دریاه ـــرش درب ـــش ب ـــات و دان ـــش اطالع ـــزوم افزای ـــا، ل ـــان ها از دریاه ـــره وری انس ـــش به ـــی و افزای ـــع دریای ـــزون صنای ـــعه روزاف توس

موجـــب می شـــود. ازجملـــه مهم تریـــن مقوله هـــای حوضـــه ی دریایـــی، ابزارهـــا و اندازه گیری هـــای دریایـــی هســـتند. ابزارهـــای دریایـــی از حیـــث کاربردشـــان 

می تواننـــد در پژوهش هـــای علمـــی و صنعتـــی مختلـــف مورداســـتفاده قـــرار گیرنـــد. شناســـایی و اندازه گیـــری شـــاخص های فیزیکـــی و جریانـــات دریایـــی از 

حیـــث مطالعـــات مربـــوط بـــه محیط زیســـت دریـــا، اکوسیســـتم دریایـــی، مطالعـــات Upwilling و ماننـــد این هـــا حائـــز اهمیـــت اســـت. بـــرای اندازه گیـــری 

ـــی دارای  ـــای مختلف ـــرت از جنبه ه ـــات بس ـــرداری و اطالع ـــرد. منونه ب ـــام ب ـــتگاه ADCP را ن ـــی دس ـــات دریای ـــایی جریان ـــرای شناس ـــتگاه CTD و ب ـــوان دس ـــی می ت ـــاخص های فیزیک ش

اهمیـــت هســـتند، بـــرای منونه بـــرداری از رســـوبات بســـرت، دســـتگاه گـــرب ابـــزاری- کاربـــردی بـــه شـــامر می آیـــد. تهیـــه الگوهـــای جـــزر و مـــدی بـــا اســـتفاده از Tide Gauge، عمق یابـــی 

بـــه کمـــک اکوســـاندر، اندازه گیـــری پارامرتهـــای هواشناســـی و منونه بـــرداری از مـــواد معلـــق موجـــود در آب هـــا بـــه کمـــک منونه بردارهـــای نیســـکین و نانســـن ازجملـــه دیگـــر ابزارهـــای 

ـــوان  ـــال می ت ـــرای مث ـــت، ب ـــاج اس ـــا احتی ـــع آوری داده ه ـــرای جم ـــتگاه هایی ب ـــه ایس ـــی ب ـــری دریای ـــر اندازه گی ـــتند. در ه ـــا هس ـــی در دری ـــی و مهندس ـــث پژوهش ـــه در مباح موردتوج

ـــرد  ـــی کـــرده و نقـــش و کارب ـــوارد ذکرشـــده را به اختصـــار معرف ـــک از م ـــه ســـعی شـــده اســـت هـــر ی ـــن مقال ـــرد. در ای ـــام ب ـــری ن ـــک ایســـتگاه اندازه گی ـــوان ی ـــی به عن از کشـــتی تحقیقات

آن ها بیان شود، هم چنین برای هر مبحث منونه هایی از فعالیت ها و پژوهش های صورت گرفته به کمک ابزارهای نام برده ذکرشده است.
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زنـده دریایـی، مطالعـه ی اکوسیسـتم های دریایـی، 

مطالعـات Upwillingو غیـره دارد ]2[. منونه برداری 

و اطالعات بسـرت دریاهـا از جنبه هـای مختلفی حائز 

اهمیـت اسـت، ازجملـه می تـوان بـه مکان هـای امن 

بـرای سـاخت ایسـتگاه های حفـاری و یـا دیواره هـای 

سـاحلی اشـاره کـرد. از دیگـر اندازه گیری هایـی کـه 

در مباحث مهندسـی و پژوهشـی حائز اهمیت اسـت 

می توان به تهیه الگوهـای جزر و مـدی،  عمق  نگاری، 

اندازه گیـری پارامرت هـای هواشناسـی و مـواد معلـق 

اشـاره کرد. در هر اندازه گیری میدانی ایسـتگاه هایی 

جهـت جمـع آوری داده ها موردنیاز اسـت که بایسـتی 

در ایـن ایسـتگاه ها اندازه گیـری صـورت گیـرد. بـه 

همیـن دلیـل بایسـتی موقعیـت دقیـق جغرافیایـی 

این ایسـتگاه ها پیش از اندازه گیری مشـخص باشـد. 

عالوه بـر موقعیـت جغرافیایـی پارامـرت دیگـری که در 

اندازه گیـری حائـز اهمیـت اسـت زمـان اندازه گیـری 

اسـت. 

در ادامـه پـس از معرفـی ایسـتگاه ها، به اختصـار بـه 

معرفـی و نقـش پـاره ای از پرکاربردتریـن ابزارهـای 

اندازه گیری دریایی و نحوه کاربرد آن ها پرداخته شـده 

اسـت. 

3.ایستگاه های اندازه گیری دریایی

در هـر اندازه گیـری به خصـوص اندازه گیری هـای 

دریایـی بـه ایسـتگاه هایی جهـت جمـع آوری داده هـا 

نیـاز اسـت ماننـد کشـتی های تحقیقاتـی، بویه هـا، 

زیردریایی هـا، هواپیامهـا و ماهواره هـا کـه حامـل 

ابزارهـای اندازه گیـری هسـتند و می تواننـد در سـطح 

اقیانـوس، در اعـامق میانـی، در بسـرت، و یـا حتـی در 

خـارج از جـو زمیـن قـرار گیرنـد.

امـروزه کشـتی های تحقیقاتـی هم چنـان بـرای 

پژوهش هـای اقیانوسـی الزم و رضوری هسـتند. امـا 

بـا پیرشفـت رسیـع تکنولـوژی، گزینه هـای جدیـدی 

ازجملـه ارتباطات ماهـواره ای، مورینگ هایـی با طول 

عمـر طوالنـی، افق هـای جدیـدی در ایـن عرصـه 

منایـان کرده انـد. بااین حـال ایـن ابـزار خـود موجـب 

اسـتفاده وسـیع تر از کشـتی های تحقیقاتی به عنوان 

پلت فرم شـده اسـت که از آن هـا به منظور مقـری برای 

به کارگیـری ابـزار خـودکاری اسـتفاده می شـود کـه 

می تواننـد در آب هـا  داده بـرداری کـرده و هم زمـان بـه 

ماهواره هـا ارسـال کننـد. 

کشـتی های تحقیقاتی اقیانوسـی به مثابه سـکوهای 

دریایـی هسـتند کـه در انجـام مطالعـات و تحقیقـات 

علمی نقش مهمـی را ایفا می کنند. چنین تحقیقاتی 

ممکـن اسـت شـامل نقشـه برداری و رسـم منـودار، 

زیست شناسـی دریایـی، شـیالت، زمین شناسـی و 

ژئوفیزیکی، فرایندهای فیزیکی، هواشناسی دریایی، 

اقیانوس شناسی شـیمیایی، کوسـتیک دریایی، 

باستان شناسـی زیـر آب، مهندسـی اقیانـوس و دیگر 

زمینه هـای مرتبـط باشـد. کشـتی های تحقیقاتـی 

اقیانوسـی بسـیار متفـاوت از انـواع دیگـر کشـتی ها 

هستند؛ این کشـتی ها ابزارها و تجهیزات خاص خود 

را حمـل می کننـد.

یـک کشـتی تحقیقاتـی خـوب بایـد قابل اطمینـان 

بوده، قابلیت مانور داشـته باشـد، در دریا پایدار بوده و 

مهم تـر از همه فضایی راحت برای زندگی و کار باشـد. 

در شـکل یـک کشـتی تحقیقاتـی بـزرگ در موسسـه 

اقیانوس شناسـی اسکریپس نشـان داده شـده که در 

سـال 199۶ سـاخته شده اسـت. ایـن کشـتی  دارای  

طولـی به انـدازه 277 فـوت )۶9مـرت( بـوده و قـادر بـه 

جابه جایی وزنی معادل سـه هزار و 180 تن اسـت. در 

این کشـتی قابلیت اسـکان 23 خدمه و 38 دانشمند 

لحاظ شـده اسـت.

اکر کشـتی های تحقیقاتی با عرشـه های بازطراحی 

شـده اند به طوری که فضای کاری در یک سمت عرشه 

قـرار دارد  کـه به راحتی بـه آب اقیانوس قابل دسـرتس 

اسـت این فضا اغلب در پایین عرشه و در عقب کشتی 

قرار دارد. در طرف دیگر کشـتی، عرشـه ای مختص به 

علـوم و تحقیقات قـرار دارد. سیسـتم های پشـتیبانی 

چندگانـه )مانند جرثقیل( قابل دسـرتس بـرای حمل 

و پاییـن انداخنت تجهیـزات بـه آب و برگردانـدن آن ها 

به عرشـه است.

شکل 1: کشتی تحقیقاتی رول در موسسه 

 Photo courtesy of Katy(  اقیانوس شناسی اسکریپس

)Hill

کشـتی های تحقیقاتـی دارای فضاهـای متنـوع 

آزمایشـگاهی هسـتند. فضاهـای نیمه محصـور در 

نزدیکـی جرثقیل هـا تعبیه می شـود کـه از آن هـا برای 

نگهـداری لـوازم اندازه گیـری و تعمیراتـی اسـتفاده 

می شـود. آزمایشـگاه های درون کشـتی بـه دو نـوع 

»آزمایشـگاه های مرطوب« و »آزمایشـگاه های خشک« 

دسـته بندی می شـوند. در آزمایشـگاه های مرطـوب 

ازجملـه می تـوان منونه هـای آبـی را آنالیـز کـرده، 

گونه هـای ماهـی و هم چنیـن تورهـای ماهی گیـری 

را موردبررسـی قـرار داد. در آزمایشـگاه های خشـک 

منونه هـا در زیـر میکروسـکوپ موردمطالعـه قـرار 

می گیرنـد و داده هـا تجزیه وتحلیـل می شـوند، 

هم چنیـن در ایـن آزمایشـگاه ها از رایانه هـا و سـایر 

سـخت افزارها نیز بـرای تجزیه وتحلیـل داده ها کمک 

گرفتـه می شـود  ]3[. 

4- دستگاه های اندازه گیری دریایی

CTD-1-4ابـزاری بـرای اندازه گیـری پارامرت هـای 

فیزیکـی دریـا

CTD دسـتگاهی اسـت بـرای اندازه گیـری پیوسـته و 

هم زمـان چندیـن پارامرت شـامل: هدایـت الکرتیکی، 

دمـا، عمـق، فشـار، رسعـت صـوت و شـوری، به ایـن 

ترتیب به عنوان یک ابزار اولیه برای تعیین پارامرتهای 

فیزیکـی آب اقیانوس هـا و توزیـع و تغییـرات دقیـق 

دمـا، شـوری و چگالـی به شـامر می رود. سـه سنسـور 

اصلـی آن  فشـار، دمـا و هدایـت الکرتیکـی اسـت که 

با پارامرتهای شـوری، عمـق، چگالـی و رسعت صوت 

رابطـه تنگاتنگـی دارنـد ازایـن رو به طـور غیرمسـتقیم 

محاسـبه می شـوند. ایـن سـه سنسـور بـه شـکل 

مجموعـه ای درون یـک محفظـه قرارگرفته انـد و در 

نقـاط مختلـف بـه آب انداختـه می شـوند. دسـتگاه 

CTD در دو بعـد مکانـی و زمانـی قابـل تنظیم اسـت. 

دربعـد زمانـی دسـتگاه در یک عمـق ثابـت قرارگرفته 

و طـی مدت زمانـی مشـخصی بـه اندازه گیـری و ثبـت 

داده هـا می پـردازد. در بعد مکانی دسـتگاه به گونه ای 

تنظیم می شـود که در حیـن حرکت از سـطح به عمق 

بـا قرارگیـری در هـر عمـق، داده هـا را اندازه گیـری و 

ثبت کنـد. از مزایای این سیسـتم کارایـی آن تا اعامق 

چند هـزار مـرتی و حصـول دقیـق و هم زمـان چندین 

پارامـرت اسـت اما ایـن دسـتگاه در یک زمان تنهـا قادر 

بـه اندازه گیـری در یـک نقطـه اسـت ]4[. 

طـی یـک گشـت دریایـی کـه در تابسـتان 1388 در 

خلیج فـارس صـورت گرفـت، داده هـای فیزیکـی و 

شیمیایی آب های سـاحلی کم عمق محصورشده بین 

جزایـر قشـم، هرمـز و الرک موردبررسـی قـرار گرفـت. 

پارامرتهای فیزیکی در 11 ایسـتگاه توسـط دسـتگاه 

CTD از سـطح تا بسـرت برداشـت شـد. در این گشـت 

از دسـتگاه CTD مـدل Ocean Seven 31۶ سـاخت 

رشکـت Idronaut ایتالیا برای منونه برداری اسـتفاده 

شـد]5[. 

در تحقیقـی کـه به منظـور اندازه گیـری پارامرتهـای 

فیزیکی سـاحل جنوبی دریای خزرتوسط حاجی زاده 

ذاکـر و همـکاران صـورت گرفـت، اندازه گیری هـای 

میدانی با دستگاه CTD در منطقه موردمطالعه در دو 

مرحله در 27 ایسـتگاه در سـه محور عمود بر ساحل و 

یک محور مـوازی سـاحل انجام پذیرفـت]2[.

4-2- منونه برداری از رسوبات دریا

اطالعـات بسـرت دریاهـا از جنبه هـای مختلـف حائـز 

اهمیـت اسـت، از آن جملـه می تـوان بـه مکان هـای 

امـن بـرای سـاخت ایسـتگاه های حفـاری و یـا 

دیواره هـای سـاحلی اشـاره کـرد. هم چنیـن به منظور 

اکتشـافات معدنی، ماهی گیـری، اسـتفاده های 

نظامـی، نحـوه ی عملکـرد زیردریایـی و چگونگـی 

عملکـرد سـونارها نیـز بـه اطالعـات بسـرت نیاز اسـت. 

منونه گیری از بسـرت دریا به روش های گوناگون انجام 

می گیـرد کـه اسـتفاده ازگـرب ازجملـه آن هـا اسـت.

گـرب بـرای جمـع آوری منونـه ذرات دانه متوسـط تـا 

ریزدانـه از سـطح بسـرت و یـا الیه هـای نزدیـک بسـرت 

اسـتفاده می شـود، متشـکل از یـک سـبد یا قاشـقک 

اسـت که معمـوال در زمـان برخورد با بسـرت فعال شـده 

و بسـته می شـود. ازجملـه معایـب آن ایـن اسـت کـه 

بـا گـرب منی تـوان رسـوبات بسـیار نـرم و الیه هـا را 

منونه بـرداری کـرد؛ چراکـه در هنـگام بـاال کشـیدن 

گرب رسـوبات نرم در حین عبور از الیه های آب شسـته 

می شـود. یـک نـوع از گـرب Shipec Grab نـام دارد. 

این نوع گرب متشـکل از دو نیمه اسـتوانه است که در 

برخورد با بسـرت 180 درجه می چرخنـد و در حین این 
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چرخـش، سـبد یـک قسـمت از بسـرت را با خـود حمل 

کـرده و به سـطح مـی آورد که تاکنـون موثرتریـن روش 

بـرای منونه برداری رسـوبات غیر سـخت اسـت، اما در 

مورد رسـوبات سـخت هیـچ کارایـی نـدارد ]۶[.

نـوع دیگر گـرب دسـتگاه منونه گیـر گرب فکی اسـت 

که به کف دریا فرستاده می شـود و مقداری از رسوبات 

کف بسـرت را به  همراه خـود می آورد. این وسـیله دارای 

اهرم هایـی اسـت کـه جهـت منونه بـرداری توسـط 

کابل هـای فلـزی مرتبـط بـه آن بـاز و بسـته می شـود. 

عمق برداشـت رسـوب در این روش کم بوده و حداکر 

بـه چنـد ده سـانتی مرت می رسـد ]7[ درصورتی کـه 

هـدف تنها بررسـی کلی رسـوبات و مجموعه فسـیلی 

باشـد کارایـی دارد، ولـی عیب ایـن روش آن اسـت که 

سـاختامن رسـوبی را از بین برده و رسـوبات را مخلوط 

می مناید.

دسـتگاه گرب مـدل اکمـن، منونه رسـوب سـطحی را 

به صـورت دسـت نخورده بـاال مـی آورد و ارتفـاع رسـوب 

سطحی تا30سـانتی مرتمی رسـد. این قابلیت وجود 

دارد کـه از دریچه باالی دسـتگاه چند میلی مرت باالی 

رسـوب را برداشـت منـود و از پایین گـرب منونه هـای 

قدیمی تـر را برداشـت کـرد. درواقـع به این وسـیله 

به راحتـی می توان بیـن رسـوبات امـروزی و قدیمی تر 

مقایسـه ایجاد کـرد، و جهـت اهداف زیسـت محیطی 

کاربـرد باالیـی دارد ]5[.

 منونه برداری از رسـوب ها در منطقه عملیاتی عسلویه  

در خلیج فارس بعد از تعیین ایسـتگاه های مختلف در 

دو نوبت، یکـی در خـرداد و دیگری شـهریور1385به 

کمـک دسـتگاه منونه بـرداری گـرپ مـدل اکمـن در 

ابعـاد 15x15انجـام گرفـت. ایـن دسـتگاه بیشـرت 

برای منونه بـرداری از رسـوبات سـطحی جهت تعیین 

دانه بنـدی رسـوب و سـنجش فلـزات سـنگین بـه کار 

مـی رود ]8[. 

فلزات سنگین از آالینده های پایداری تشکیل شده اند 

کـه پـس از ورود بـه اکوسیسـتم های آبـی، می تواننـد 

وارد زنجیـره غذایـی شـده و سـبب بـروز مشـکالت 

بـرای موجـودات آبزی و حتی انسـان شـوند. رسـوبات 

محـل نهایـی تجمع فلـزات سـنگین هسـتند. تعیین 

پراکنـش و غلظـت این عنـارص در رسـوبات و مقایسـه 

آن بـا اسـتاندارد های موجـود می توانـد وضعیـت 

زیسـت محیطی منطقـه را ازنظـر آلودگـی بـه فلـزات 

سنگین مشخص مناید. به منظور برآورد سطح ناپاکی 

رسـوبات بیـن جـزر و مـدی بحـرکان، منونه بـرداری از 

رسـوبات ایـن منطقـه، از پنـج ایسـتگاه مختلـف و از 

ناحیـه بین جـزر و مـدی توسـط گـرب و در چهارفصل 

از تابسـتان 138۶ تا بهـار 1387 صـورت گرفت ]9[. 

4-3- الگوهای جزر و مدی

Tide gauge -1-3-4

تایدگیج ها وسـیله ای بـرای اندازه گیری تغییـر در تراز 

دریـا نسـبت بـه یـک سـطح مبنا هسـتند، از ایـن ابزار 

برای تهیـه نقشـه های دریانـوردی، مقاصد شـیالتی، 

پیش بینـی جـزر و مـد بـرای هـر منطقـه مشـخص، 

تهیه جـداول جـزر و مدی، مقاصـد هواشناسـی برای 

پیش بینـی زمـان وزش نسـیم خشـکی یـا نسـیم دریا 

اسـتفاده می شـود ]3[. 

اولین تایدگیج هـا از طریق ثبت کـردن داده ها بر روی 

نوار کاغذ به وسـیله سـوزن متصل به یک وسیله شناور 

در یـک چـاه سـاکن انجام شـده اسـت.تایدگیج های 

جدید از سنسورهای مختلفی مانند سنسور فشاری و 

یا سنسـور صوتی اسـتفاده می کننـد. در نرم افزارهای 

همـراه بـا تایدگیج تنظیـامت خاصی جهت برداشـت 

داده در بازه های زمانی مختلف موجود هسـت ]10[. 

یکی از مفاهیم بسـیار مهم و اساسی در هیدروگرافی، 

سـطح متوسـط دریا یـا اختصـارا MSL اسـت. تعیین 

ایـن سـطح در نقشـه برداری از اهمیـت بسـیار زیادی 

برخـوردار اسـت. از دیگـر کاربردهـای ایـن سـطح 

به عنوان سـطح مبنا در مقاصـد ناوبری اسـت. درواقع 

آن چـه در ناوبـری دریایی از اهمیـت زیادی برخـوردار 

اسـت اطـالع از باالتریـن و پایین تریـن سـطح آب دریا 

اسـت که به ترتیب در زمان شـدید ترین و خفیف ترین 

جـزر و مـد رخ می دهـد. برای بررسـی تغییرات سـطح 

آب دریا در نقاط مختلف از تایدگیج استفاده می شود. 

بسـته بـه رشایـط منطقـه موردنظـر، انـواع مختلـف 

تایدگیج مورداسـتفاده قـرار می گیـرد ]11[. 

Tide Pole -2-3-4

در سـواحل، اولیـن و سـاده ترین وسـیله اندازه گیـری 

Tide Pole اسـت کـه عبـارت اسـت از یـک خط کـش 

مدرج کـه گاه طول آن به ۶ مرت می رسـد، که برحسـب 

مرت یـا دسـی مرت درجه بندی می شـود. این وسـیله در 

کنـار اسـکله یـا سـازه های سـاحلی نصـب می شـود و 

به وسـیله آن می توان نوسانات سـطح آب در زمان های 

مختلف را ثبـت کرد )شـکل 2( ]3[. 

Automatic Tide Gauge -3-3-4

 Automatic Tideدر بنادر بزرگ و شلوغ الزم اسـت از

Gauge بـرای تحلیـل ارتفاع جزر و مد اسـتفاده شـود 

تا پیش بینـی دقیق ارتفـاع آب صورت گیـرد هم چنین 

منونه هـای برداشـت و ثبـت ارتفـاع آب بـرای مـدت 

طوالنـی جهـت اعـامل در محاسـبات جـزر ومـد الزم 

باشـد.

اولیـن تایدگیـج خـودکار Flout Tide Gage اسـت 

کـه در سـال 1842 در فرانسـه ابداع شـد و امـروزه نیز 

به طور پیوسـته مورداسـتفاده قـرار می گیـرد ]4[. این 

نـوع تایدگیـج از اقتصادی تریـن و قابل اعتامدتریـن 

روش بـرای کسـب گزارش هـای جـزر و مدی به شـامر 

مـی رود.

هم چنین در حال حارض تایدگیـج مافوق صوت وجود 

دارد کـه نوع مـدرن آن، انتهـای فرسـتنده و گیرنده آن 

در بـاالی آب قـرار می گیـرد و مشـاهدات جـزر و مـد را 

بـه گیرنده هـای مسـتقر در اتـاق هاربرمسـرت، اتـاق 

مرکـز هیدروگرافی و بر روی قایق هیدروگرافی ارسـال 

می شـود. بنابراین اطالعات مربـوط به جزر و مـد را در 

هـر زمان حقیقـی می تـوان دریافـت منود. دسـتورات 

عملکـردی ایـن نـوع تایدگیج هـا را می تـوان از طریق 

کنـرتل از راه دور اعـامل منـود ]12[. 

  Tide Pole شکل 2: وسیله اندازه گیری

 )IntergovermentalOceonographic

Commission(

4-4- عمق  نگاری

جهـت عمق یابـی و تعییـن توپوگرافـی کـف دریـا از 

تجهیزات اکوساندر استفاده می شود. این دستگاه ها 

با ارسـال پالس های صوتی با تعداد مشـخص در زمان 

تعیین شـده، و دریافت امـواج بازتاب شـده از کف دریا 

توسـط ترانـس دیورسهـای نصب شـده در زیـر شـناور 

عمـق و توپوگرافـی کـف را منایـش می دهند کـه خود 

شـامل دو نوع هسـتند.

مولتی بیـم این دسـتگاه تعـداد پالس هـای زیـادی را 

 )pingبـا )توجه بـه نیـاز کاربر تـا1440 پالـس در هـر

در زوایـای مختلـف ارسـال کـرده و منطقـه زیـادی 

)پنـج برابـر عمـق را پوشـش می دهنـد( را بـا دقـت 

زیـاد جـاروب کـرده، محـدوده عمـق کاری آن بین 1تا 

۶00 مرت هسـت و دقـت آن در حدود پوشـش عمق%   

  0.10m±0.2اسـت.

سـیگنال بیـم ایـن دسـتگاه امـواج صوتـی را در یـک 

دسـته به صـورت عمـود بـر سـطح آب بـه سـمت کـف 

دریا ارسـال می کنـد و بنابراین تنها عمق زیر شـناور را 

برداشـت می کنـد. ]10[.

4-5- اندازه گیری مواد معلق در آب

برای اندازه گیری میزان شـوری، اکسیژن، مواد مغذی 

و سـایر مـواد معلـق در آب در یک عمـق خـاص باید از 

آب عمـق موردنظـر منونه بـرداری شـود، به ایـن منظور 

از بطری های نانسـن و نیسـکین اسـتفاده می شود. 

4-5-1- بطری نیسکین

ایـن بطـری اولین بـار توسـط نیسـکین طراحی شـد، 

کـه عبـارت اسـت از یـک سـیلندر فلـزی کـه هـر دو 

قسـمت ابتدا و انتهای آن باز اسـت و مجهز به مکانیزم 

بسـته شـدن خـودکار ابتـدا و انتها اسـت. ایـن بطری 

توسـط یک سـیم بـه پاییـن فرسـتاده می شـود، چون 

هـر دو سـوی آن بـاز اسـت آب به راحتـی در آن جریـان 

دارد، وقتـی بـه عمـق موردنظـر رسـید انتهـای باالیی 

بطری توسـط یک مسـنجر که از سـوی کاربـر هدایت 

می شـود، از سـیم جداشـده و به ایـن ترتیـب بطـری 

معکوس می شـود هم زمان با معکوس شـدن، دو درب 

بطـری بسته شـده و آب در عمق موردنظـر، جمع آوری 

خواهد شـد ]3[.

در تحقیقی که به منظور بررسـی تغییـرات مواد مغذی 

نیرتات، فسـفات و برخی عوامل فیزیکی و شـیمیایی 

)PH، دمـا و شـوری( از فروردیـن تـا شـهریورماه سـال 

1387 در سـواحل جنـوب رشقـی مازنـدران صـورت 

گرفـت از منونه بردار نیسـکین اسـتفاده شـد ]13[. 

4-5-2- بطری نانسن

در سـال1910بطری نانسـن اخـرتاع شـد و به رسعت 

جای بطری نیسـکین را گرفت این بطری یک سیلندر 

پالستیکی یا فلزی است که توسط یک کابل به داخل 

آب فرسـتاده می شـود، هنگامی که به عمـق موردنظر 

رسـید یـک وزنه برنجی کـه بـه آن مسـنجری گویند در 

امتداد کابل به پایین ارسـال می شـود،هنگام برخورد 

وزنـه بـا بطـری و بـه دلیـل برخـورد، بطـری معکـوس 

می شـود و هم زمـان یک سـوپاپ فلـزی درب بطـری را 

می بنـدد و موجب به دام افتـادن آب در عمق موردنظر 

می شـود ]4[. 

ن  یـن تولیدکننـدگا پالنکتون هـا بزرگ تر فیتو

بـع آبـی هسـتند کـه منبـع مهـم  ولیـه در منا ا

غذایـی بـرای موجـودات دیگـر بـه شـامر می آینـد. 

گروهـی از فیتوپالنکتون هـای دو تاژکـی از جنـس 

symbiodinium در سـتون آب یـا روی رسـوبات 

بسـرت مناطـق مرجانـی زندگـی می کننـد و بـا ورود 

بـه سـاختار بافتـی بی مهـره گان دریایـی هم چـون 

مرجان هـا و از دسـت دادن تاژک هـای خـود به صورت 
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همزیسـت درمی آینـد و محصـوالت فتوسـنتزی خـود 

را در اختیـار آن هـا قـرار می دهنـد و بـه علـت کاهـش 

PH آب در اثر فتوسـنتز امکان رسوب کربنات کلسیم 

در آبسـنگ های مرجانـی و رشـد و گسـرتش آن هـا را 

فراهـم می کننـد. به منظـور شناسـایی مولکولـی این 

 symbiodinium فیتوپالنکتون هـای آزاد زی جنـس

در تحقیقـی کـه توسـط قیـم ارشفـی و همکارانـش از 

سـواحل مرجانی جزیره الرک صـورت گرفت منونه آب 

بـا منونه بـردار نانسـن برداشـته شـد. 

در تحقیـق دیگر که در تاالب شـادگان صـورت گرفت، 

جهت شناسـایی ترکیب گونه های فیتوپالنکتونی در 

هـر ایسـتگاه یـک لیـرت آب توسـط منونه بردار نانسـن 

از عمـق میانی هر ایسـتگاه منونه بـرداری شـد ]14[. 

4-6- اندازه گیری موج و جریان

امـواج سـطحی پدیـده ای پیچیـده و اتفاقی هسـتند 

کـه تحـت اثـر رژیـم بـاد منطقـه در آب هـای عمیـق 

شـکل گرفته و بـه آب هـای سـاحلی انتقـال می یابند. 

تقریبا برای متام فعالیت های مهندسی در هر منطقه 

دریایـی در اختیـار بـودن طیف مـوج یکـی از نیازهای 

اساسـی اسـت. محققـان فیزیـک دریـا معمـوال ابـزار 

مختلفـی را جهـت اندازه گیـری پارامرتهـای فیزیکی 

مانند تراز سطح آب دریا، چگالی و دمای آب، نوسانات 

جـزر و مـدی و غیـره در خلیج هـا، آب هـای سـاحلی و 

محیط هـای دریایی به کار می برند. بـرای اندازه گیری 

پارامرتهـای موج و مشـخصات امواج سـطحی ناشـی 

از بـاد نیـز ابـزاری ماننـد ماهـواره، بویه های مـوج نگار 

و دسـتگاه های دیگـری ماننـد ADCP اسـتفاده 

می شـود ]15[. 

ADCP 4-6- جریان سنج

بـر اسـاس اثـر داپلـر کـه عبـارت اسـت از تغییـر در 

فرکانـس صوتـی هنگامی کـه بـه یـک شـی در حـال 

حرکـت برخـورد می کنـد،  ADCP یـک دسـته صـوت 

مشخص را ارسـال می کند، این فرکانس ها در برخورد 

بـا ذرات متحـرک بـا جریـان، منعکـس خواهـد شـد. 

طیـف برگشـت داده شـده دارای فرکانـس متفاوتـی 

متناسب با رسعت ذره اسـت، که هامن رسعت جریان 

اسـت. بدین ترتیب یـک ADCP قادر بـه اندازه گیری 

هم زمـان رسعـت در الیه هـای مختلـف اسـت. 

در موقـع اسـتفاده از ADCP بـرای اندازه گیـری 

پارامرتهـای مـوج، ابتـدا بـر اسـاس طـول زمـان 

اندازه گیـری و رشایطـی کـه قرار اسـت دسـتگاه در آن 

قرار گیرد تنظیـامت مربوطـه روی آن انجام گرفته و در 

محل موردنظر نصب می شـود. دسـتگاه رسعـت  مدار 

آب، در ارتفاع هـای مختلـف، فشـار آب را اندازه گیـری 

منـوده و رسی زمانـی آن هـا را ثبـت می کنـد ]15[. 

در تحقیقی که توسـط همکاران به منظور اندازه گیری 

جریانات و پارامرتهای فیزیکی ساحل جنوبی دریای 

خزر صـورت گرفت، رسی هـای زمانی رسعـت و جهت 

جریانـات، توسـط دسـتگاه ADCP مسـتقر در عمـق 

15 مـرت در راسـتای محـور اندازه گیری هـای جریـان 

مشخص شـد ]2[.

4-۷- دستگاه اندازه گیری پارامرتهای هواشناسی

Automatic Weather Station مجهز به سنسور های 

اندازه گیـری رسعـت بـاد، جهـت بـاد، تـراز فشـار هوا، 

رطوبت نسـبی، دمای هوا، شـفافیت، مقدار تشعشـع 

خالـص و مدت زمـان تابش خورشـیدی اسـت ]1۶[.

در گشـت دریایـی کمیتـه ملـی اقیانوس شناسـی که 

در تابسـتان 1388 در آب هـای خلیج فـارس صـورت 

پذیرفت، برای برداشت پارامرتهای هواشناسی از یک 

 Lambrecht دسـتگاه اتوماتیک هواشناسـی رشکـت

کشـور آملـان )سنسـور QUATRO مـدل 1۶2۶0( 

اسـتفاده شـد ]5[. در تحقیق دیگری از یک دسـتگاه 

هواشناسی پرتابل AANDRAA  مجهز به سنورهای 

اندازه گیـری رسعـت و جهـت بـاد، درجـه حـرارت هوا، 

رطوبـت، فشـار هـوا و اشـعه خورشـیدی اسـتفاده 

شـد. این دسـتگاه در سـایت بنـدر فریدونکنـار نصب 

اسـت]1۶[ و ]17[.

5-  جمع بندی
 

بـا توجـه بـه این کـه اقیانوس شناسـی، علمـی جدیـد 

و ناشـناخته در ایـران اسـت در این مقاله سـعی شـده 

اسـت بـه شـکلی سـاده نحـوی اندازه گیـری ذرات آب 

در دریـا  معرفـی شـود. در ایـن راسـتا ابتدا بـه اهمیت 

نقش انتخاب سـکوی اندازه گیـری بـرای داده برداری 

از پارامرتهای دریایی  پرداخته شـود. هم چنین برخی 

ابزارهـای اولیـه و پرکاربـرد اندازه گیـری معرفی شـده 

اسـت و اندازه گیری های مرتبطی که در آب های ایران 

انجام شده اسـت به عنوان منونه هایی ذکرشده  است. 

هم چنیـن مشـخص شـد ابزارهـای دریایـی طیـف 

وسـیعی از شـاخه های مرتبط با علوم دریایـی را تحت 

پوشـش قرار می دهنـد، از مقاصد زیسـتی، شـناخت 

و کنـرتل آالینده هـا و مقاصـد زمین شناسـی گرفتـه 

تـا مقاصـد مهندسـی و فیزیکی، بسـته به نـوع کاربرد 

ابزارهـای مختلفـی وجـود دارنـد کـه ایـن امـر لـزوم 

شـناخت بیشـرت افراد را درباره ابزارهـای منونه برداری 

و اندازه گیـری دریایـی مشـخص می کنـد.
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خلیج چابهار
 آمیزه ای از ویژگی های منحرصبه فرد

 ریخت شناسی ساحلی – دریایی مکران

َخلیـــِج چابَهـــار بزرگ تریـــن خلیـــج ایـــران، در منتهی الیـــه جنـــوب رشقـــی و حاشـــیه کرانه هـــای دریـــای عـــامن در محـــدوده اســـتان سیســـتان و بلوچســـتان واقع شـــده 

ـــه  ـــا منطقـــه آزاد تجـــاری – اقتصـــادی چابهـــار و آب هـــای آزاد، یکـــی از قطب هـــای مهـــم توســـعه به شـــامر مـــی رود. خلیـــج چابهـــار ب ـــه لحـــاظ هم جـــواری ب اســـت کـــه ب

ـــا سیســـتم ســـاحلی  ـــای عـــامن ب خاطـــر شـــکل حلقـــه ای خـــود در زمین شناســـی جـــزء خلیج هـــای اُمگایـــی محســـوب می شـــود کـــه از شـــاخصه های خلیج هـــای دری

مـــوج غالـــب اســـت. خلیج چابهـــار بـــه دلیـــل وجـــود ســـواحل ســـنگی – صخـــره ای، شـــنی – ماســـه ای و به خصـــوص توده هـــای آبســـنگ مرجانـــی و پهنه هـــای جلبکـــی 

از ارزش های زیست محیطی باالیی برخوردار است که مناطق حساس و آسیب پذیر محسوب می شوند و مشمول قوانین و مقررات حفاظت هستند. 

دریای عامن )مکران(

از دیـــدگاه جغرافیـــای دریاهـــا، دریـــای عـــامن بخشـــی از زیـــر 

 Indo –( ــد – آرام ــی هنـ ــه اقیانوسـ ــی ناحیـ ــامل غربـ ــه شـ ناحیـ

Pacific( اســـت کـــه حاصـــل پیـــش روی آب اقیانـــوس هنـــد بـــه 

ــتان، از  ــران و پاکسـ ــه ایـ ــامل بـ ــت. از شـ ــکی اسـ ــل خشـ داخـ

رشق بـــه شـــبه جزیره دکـــن، از غـــرب بـــه شـــبه جزیره عربســـتان 

ـــه واحدهـــای ناهمـــوار  کرانه هـــای مکـــران )دریـــای عـــامن( ازجمل

ســـاحلی ایـــران بـــه شـــامر می رونـــد کـــه تحـــت تاثیـــر عوامـــل 

زمین شناســـی، هیدرودینامیکـــی و اقلیمـــی، و تاانـــدازه ای 

فعالیت هـــای انســـانی شـــکل گرفته اســـت. ایـــن منطقـــه 

از یک ســـو تحـــت تاثیـــر جنبـــش هـــای کوه زایـــی زاگـــرس 

جنوبـــی و فعالیت هـــای تکتونیکـــی ناحیـــه مکـــران و از ســـوی 

دیگـــر تحـــت تاثیـــر فرایندهـــای دریایـــی نظیـــر جریان هـــا، 

ــای  ــیری )Tropical storms( دریـ ــای گرمسـ ــواج و طوفان هـ امـ

عـــرب و اقیانـــوس هنـــد اســـت کـــه بدیـــن لحـــاظ تیپ بنـــدی 

ــرده  ــان کـ ــارس منایـ ــا خلیج فـ ــی را بـ ــیار متفاوتـ ــاحلی بسـ سـ

اســـت. امـــواج دریای عـــامن به رسعـــت و به طـــور گســـرتده 

پخش شـــده و الیه هـــای ســـطحی آب را متالطـــم می کنـــد. 

ـــاحل  ـــوازات س ـــتان به م ـــطحی آب در زمس ـــای س ـــت جریان ه جه

دریـــای عـــامن )شـــامل غـــرب - جنـــوب رشق( اســـت، ولـــی امتـــداد 

عمومـــی جریان هـــا در زمســـتان از دریای عـــامن به طـــرف 

  فریدون عوفی   

پژوهشگر و عضو هیئت علمی 

موسسه تحقیقات علوم شیالتی کشور -  بخش اکولوژی منابع آبی

  مهناز ربانی ها    

پژوهشگر و عضو هیئت علمی 

موسسه تحقیقات علوم شیالتی کشور -  بخش اکولوژی منابع آبی
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ــود.  ــد بـ ــس خواهـ ــتان برعکـ ــارس و در تابسـ خلیج فـ

ویژگی هـــای اقلیمـــی )تابســـتان خشـــک و کـــم بـــارش، تبخیـــر 

شـــدید تابســـتانه( یـــک عامـــل تعیین کننـــده بـــرای ایجـــاد 

بادهـــای موســـمی عربـــی )Monsoon( اســـت کـــه منطقـــه 

ــده  ــک پدیـ ــک چاهـ ــه یـ ــران را بـ ــواحل مکـ ــامن و سـ دریای عـ

مونســـون در چرخـــه واکـــر )Vaker circulation( تبدیـــل  

ـــی  ـــل ترمودینامیک ـــدید، عوام ـــر ش ـــل تبخی ـــذا به دلی ـــد. ل می کن

ــری دارد. در  ــی برتـ ــل مکانیکـ ــه عوامـ ــبت بـ ــا نسـ ــن دریـ در ایـ

ـــدی  ـــای چن ـــران( تریس ه ـــامن )ای ـــای ع ـــاملی دری ـــواحل ش س

ـــه  ـــه نتیج ـــود ک ـــاهده می ش ـــا مش ـــج و فرورفتگی ه ـــورت خلی به ص

ــند. ــا می باشـ ــکی – دریـ ــای خشـ ــل فرایندهـ تقابـ

خلیج چابهار

َخلیِج چابَهـــار بزرگ تریـــن خلیج ایـــران، در منتهی الیـــه 

جنوب رشقـــی و حاشـــیه کرانه هـــای دریای عـــامن در محـــدوده 

ـــول  ـــی ط ـــات جغرافیای ـــتان و در مختص ـــتان سیستان وبلوچس اس

ــاملی” 3۶  ــرض شـ ــی”  33 ¢37 °۶0 - “05 ¢24 °۶0 و عـ رشقـ

¢2۶ °25 -  “12 ¢17 °25 واقع شـــده اســـت کـــه بـــه لحـــاظ 

هم جـــواری بـــا منطقـــه آزاد تجـــاری – اقتصـــادی چابهـــار و 

آب هـــای آزاد، یکـــی از قطب هـــای مهـــم توســـعه بـــه شـــامر 

مـــی رود. بیشـــینه طـــول و عـــرض آن 21 و 17 کیلومـــرت، دهانـــه  

ورودی 14 کیلومـــرت، نـــوار ســـاحلی پیرامونـــی 5۶/5 کیلومـــرت، 

مســـاحت 290 کیلومرتمربـــع بـــرآورد شـــده اســـت. هم چنیـــن 

ــل  ــه داخـ ــور بـ ــورت خـ ــار به صـ ــعاب از خلیج چابهـ ــار انشـ چهـ

خشـــکی منشـــعب شـــده اســـت. حداکـــر عمـــق 19 مـــرت )دهانـــه 

ــده اســـت. ــن عمـــق شـــش مـــرت ثبت شـ ورودی( و میانگیـ

اســـکله های مســـتقر در حاشـــیه ســـاحلی خلیج چابهـــار 

عبارت انـــد از: اســـکله شهیدبهشـــتی  چابهـــار )بنـــادر 

و دریانـــوردی(، اســـکله شـــهیدکالنرتی - چابهـــار )بنـــادر و 

دریانـــوردی(،  اســـکله ســـپاه چابهـــار )نیـــروی دریایـــی ســـپاه(، 

اســـکله صیـــادی 7 تیـــر چابهـــار )شـــیالت(، اســـکله صیـــادی تیـــس 

)شـــیالت(، اســـکله صیـــادی کنـــارک )شـــیالت(، اســـکله تفریحـــی 

کنـــارک )شـــهرداری(، و هم چنیـــن تأسیســـات مســـتقر در حاشـــیه 

ســـاحلی خلیـــج چابهـــار عبارتنـــد از: پـــالژ تفریحـــی منطقـــه آزاد – 

ـــراق،  ـــواج ب ـــد و ام ـــدرا امی ـــازی ص ـــات کشتی س ـــس، کارخانج تی

ــدر.  ــران بنـ ــی ایـ ــات نظامـ ــیرین کن، و تأسیسـ ــه آب شـ کارخانـ

ـــج  ـــرب خلی ـــارک در غ ـــار در رشق و کن ـــادر چابه ـــان بن ـــن می در ای

چابهـــار بزرگ تریـــن  بنـــادر ایرانـــی دریـــای عـــامن هســـتند. 

ـــبتا  ـــوبی نس ـــای رس ـــه محیط ه ـــا ازجمل ـــد خوره ـــا هامنن خلیج ه

حفاظت شـــده هســـتند کـــه توســـط پـــاره ای از مشـــخصات 

ــا  ــوند. در خلیج هـ ــناخته می شـ ــی شـ ــوبی و هیدرودینامیکـ رسـ

 )Headlands( عمدتـــا در محـــدوده پناهگاهـــی دماغه هـــا

ـــج(  ـــن آن هـــا )بخـــش محصـــور خلی رســـوب گذاری و در نواحـــی بی

فرســـایش صـــورت می گیـــرد. وجـــود یـــک یـــا دو دماغـــه از 

مشـــخصات زمین ریخت شناســـی آن هـــا  به حســـاب می آیـــد. 

ـــی  ـــود در زمین شناس ـــه ای خ ـــکل حلق ـــر ش ـــار به خاط خلیج چابه

ـــده  ـــی  )Omega / Ώ  shape bay( نامی ـــای اُمگای ـــوع خلیج ه از ن

می شـــود کـــه از مشـــخصات خلیج هـــای دریـــای عـــامن بـــا 

سیســـتم ســـاحلی مـــوج غالـــب)Wave dominant coast(  اســـت. 

درصورتی کـــه در خلیج فـــارس ســـواحل از نـــوع سیســـتم کشـــند 

ــتند.  ــب )Tide dominant( هسـ غالـ

اصـــوال ایـــن نـــوع خلیج هـــا محصـــول عملکـــرد بـــزرگ  مقیـــاس 

عوامـــل زمین شناســـی و هیدرودینامیکـــی در منطقـــه ســـاحلی 

ـــا  ـــه ب ـــت ک ـــورت اس ـــکل گیری به این ص ـــد ش ـــتند. رون ـــران هس مک

 Fracture( ـــرش ـــال آن شـــکاف و ب ـــه دنب باالآمدگـــی )Diaper( و ب

ــه  ــاد دو دماغـ ــاحلی، و ایجـ ــنگی سـ ــای سـ Chasm &( واحدهـ

ـــین و  ـــر پس ـــا در کوارترن ـــراز دری ـــدن ت ـــاال آم ـــو و ب )Cape(  از یک س

توســـعه آن در خشـــکی و درنهایـــت الگـــوی امـــواج منطقـــه، شـــکل 

نقشه حوضه دریایی شامل غرب منطقه اقیانوسی هند – آرام

نقشه بخش مرکزی ناحیه ساحلی مکران ایران دریای عامن

نقشه خلیج های امگایی و سواحل منحنی شکل منطقه مکران )دریای عامن – استان سیستان و بلوچستان(

نقشه آبنگاری خلیج امگا یی چابهار
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کنونـــی آن هـــا ایجادشـــده اســـت. رونـــد تکاملـــی ســـاختار ژنتیکـــی 

خلیج هـــای امگایـــی تحـــت فراینـــد فرســـایش و رســـوب گذاری 

ـــوال  ـــه )معم ـــک دماغ ـــا ی ـــروز تنه ـــه ب ـــر ب ـــه منج ـــت ک ـــی اس به نوع

ـــی  ســـنگی – رســـوبی( می شـــود کـــه ســـواحل )فرورفتگـــی( منحن

ـــی آورد.  ـــود م ـــه وج ـــکل را ب ش

در ایـــن رشایـــط الگـــوی امـــواج و فرســـایش ســـاحلی در جهـــت 

شـــامل رشقـــی تعیین کننـــده خواهـــد بـــود. در بخـــش رشقـــی 

ــیب )Flat foreland(، و در  ــم شـ ــی کـ ــه فرسایشـ ــج، دماغـ خلیـ

ـــراس تخریبـــی – لغزشـــی  ـــی آن دماغـــه ی ارتفاعـــی و ت بخـــش غرب

)Cliff headland( وجـــود دارد.

در امتـــداد کرانه هـــای غربـــی، خلیـــج امگایـــی پـــزم )۶7/8 

ــاحل منحنـــی شـــکل )خلیـــج امگایـــی  کیلومرتمربـــع( و سـ

ــدی( و جاســـک )بافاصلـــه  ــم )راشـ ــه( گوردیـ ــایش یافتـ فرسـ

دورتـــر( قـــرار دارد. عمده تریـــن عارضـــه طبیعـــی و واحدهـــای 

 ، ی منطقـــه مـــون خلیج هـــا ســـی پیرا یخت شنا زمین ر

دشـــت های ســـیالبی )Flood plain( ناشـــی از فعالیـــت 

طغیـــان رودخانه هـــای فصلـــی و کانال هـــای رودخانـــه ای 

منطقـــه و واحدهـــای متنوعـــی از ســـاختارهای رســـوبی قدیـــم 

و جـــوان نظیـــر نهشـــته های ســـاحلی اســـت. فرم هـــای 

ــای  ــه ها و تپه هـ ــدازه تلامسـ ــکل و انـ ــاظ شـ ــه لحـ ــه ای بـ ماسـ

ـــان  ـــود نش ـــیاری را از خ ـــای بس ـــه ای  )Sand dune(تفاوت ه ماس

ــه ای  ــواع تل ماسـ ــه انـ ــوان بـ ــد. در این خصـــوص می تـ می دهنـ

 ،)Transverse dune( ـــی ـــی)Longitudinal dune(، عرض طول

پناهگاهـــی )Sand shadow( و مرکـــب )Draa( اشـــاره منـــود. این 

ـــه علـــت فرســـایش های ســـاحلی توســـط امـــواج و  ـــوع ســـواحل ب ن

ـــعت  ـــه وس ـــری دارد، به طوری ک ـــیار متغی ـــرته بس ـــا، گس طوفان ه

و عـــرض پهنه هـــای ماســـه ای می توانـــد تـــا دو برابـــر افزایـــش و 

یـــا بـــه نصـــف کاهـــش یابـــد. 

ـــاد،  ـــت ب ـــت و جه ـــر رسع ـــت تاثی ـــار تح ـــان آب در خلیج چابه جری

اختـــالف دمـــا، اختـــالف چگالـــی، اختـــالف شـــوری و آرایـــش 

ســـاختاری خلیـــج در طـــول ســـواحل و بســـرت آن قـــرار دارد. عامـــل 

ـــرار  ـــر ق ـــت تاثی ـــه را تح ـــن ناحی ـــردش آب در ای ـــه گ ـــی ک ژئوفیزیک

می دهـــد، بادهـــای موســـمی اســـت کـــه از ســـواحل آفریقـــا تـــا 

ــامن  ــه دریای عـ ــده، در رشق بـ ــیده شـ ــای رسخ کشـ ــه دریـ نیمـ

رســـیده و ایـــن منطقـــه را تحـــت تاثیـــر قـــرار می دهـــد. جریان هـــای 

ـــر و راس  ـــج گوات ـــن خلی ـــل بی ـــامن حدفاص ـــای ع ـــی در دری دریای

الحـــد در ماه هـــای آبـــان تـــا دی، اکـــرا بـــه ســـمت جنـــوب 

ـــامل  ـــرف ش ـــت به ط ـــا اردیبهش ـــن ت ـــای بهم ـــن ماه ه ـــی و بی غرب

ــرت  ــدود 0/3 مـ ــا در حـ ــن جریان هـ ــت ایـ ــت. رسعـ ــی اسـ رشقـ

ــر  ــتان بـ ــون هندوسـ ــر مونسـ ــه در اوج تاثیـ ــت کـ ــه اسـ ــر ثانیـ بـ

ســـواحل چابهار یعنـــی در ماه هـــای تیـــر و مـــرداد بـــه 0/5 مـــرت 

ــد.  ــه می رسـ ــر ثانیـ بـ

جهـــت جریـــان غالـــب آب در خلیـــج چابهـــار، از ســـمت جنـــوب 

رشق مـــی وزد و ارتفـــاع امـــواج در خلیـــج و دریـــای آزاد پیرامـــون 

ـــن  ـــت و هم چنی ـــر اس ـــرت متغی ـــا 3/8 م ـــانتی مرت ت ـــن 20 س آن، بی

در مرکـــز خلیـــج بـــه علـــت برخـــورد امـــواج بـــا ســـواحل غربـــی و 

ـــده  ـــود آم ـــه وج ـــای ب ـــرات دم ـــور تغیی ـــا و همین ط ـــت آن ه بازگش

ـــا 2/5 مـــرت  ـــاع آن ت ـــرده وجـــود دارد کـــه ارتف ـــوج م ـــده م در آب، پدی

ــد.  ــز می رسـ نیـ

بخـــش مرکـــزی خلیج چابهـــار هامننـــد اکـــر محیط هـــای 

 )Enclosed waters( ــده ــی )Embayment( و محصورشـ خلیجـ

ــاعت  ــه سـ ــس عقربـ ــی عکـ ــواج چرخشـ ــر امـ ــت تاثیـ ــه تحـ کـ

)Circular anti-clock currents( اســـت، دور از محـــدوده اثرگذار 

 Longshore( جریان هـــای کرانه راســـتا – امتـــداد کرانـــه ای

ـــام  ـــاورت مت ـــه در مج ـــه ک ـــی قرارگرفت ـــرون از خلیج currents( بی

نـــوار ســـاحلی جنوبـــی کشـــور از رشق بـــه غـــرب در جریـــان اســـت. 

ــا  ــار بـ ــه خلیج چابهـ ــه، در دهانـ ــب منطقـ ــان غالـ ــن دو جریـ ایـ

یکدیگـــر در تقابـــل هســـتند و درنتیجـــه محیـــط آشـــفته و متالطمی 

را در اکـــر مواقـــع ســـال ایجـــاد می کننـــد. به همین دلیـــل 
ارتفاعات دماغه غربی خلیج چابهار )عکس از نگارنده(

تصویر ماهواره ای دماغه غربی و محدوده اثر خیزاب های ساحلی خلیج چابهار

تصویر ماهواره ای یندر چابهار و دماغه رشقی خلیج چابهار

نقشه مشخصات هندسی و موقعیت اسکله ها و تاسیسات پیرامون خلیج چابهار
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ـــا  ـــواج ب ـــت ام ـــر شکس ـــوال براث ـــه معم ـــاحلی ک ـــزاب س ـــه خی منطق

زاویـــه نســـبت بـــه خـــط ســـاحل ایجـــاد می شـــوند، به صـــورت 

ـــرب  ـــامل غ ـــوب رشق و ش ـــت جن ـــم در جه ـــاع ک ـــا ارتف ـــرتده و ب گس

خلیـــج ایجـــاد می شـــود. هم چنیـــن ظهـــور مســـتمر و گســـرتده 

امـــواج نســـبتا آرام و مـــوازی )Parallel waves( در خلیـــج را 

می تـــوان تـــا حـــدودی بـــه ایـــن موضـــوع مرتبـــط دانســـت. 

در دریای عـــامن و کرانه هـــای چابهـــار هنـــگام مـــد، جریـــان 

کشـــنده ی به ســـوی غـــرب و در هنـــگام جـــزر به طـــرف رشق 

اســـت کـــه در رشق خلیـــج، عکـــس ایـــن رونـــد مشـــاهده می شـــود. 

بیشـــینه ارتفـــاع کشـــند )Spring tide( 3 مـــرت و کمینـــه ارتفـــاع 

کشـــند )ELW( 0/3 مـــرت اســـت.

ـــر  ـــت تاثی ـــه تح ـــر این ک ـــالوه ب ـــتثنایی ع ـــور اس ـــار به ط خلیج چابه

کشـــند نجومـــی و غالـــب منطقـــه )Lunar tide( قـــرار دارد، به طـــور 

هم زمـــان از کشـــند آب هـــای کم عمـــق معـــروف بـــه کشـــند 

ـــل  ـــن تداخ ـــه ای ـــرد. نتیج ـــر می گی ـــز تاثی ـــی )Over tide( نی اضاف

ـــی دوره  ـــفتگی های زمان ـــروز آش ـــه ب ـــر ب ـــنده ی منج ـــرد کش عملک

تنـــاوب کشـــند می شـــود.

بـــه علـــت بـــاال بـــودن ظرفیـــت گرمایـــی آب و برهم کنـــش تـــوده 

ــکی، در  ــط خشـ ــا محیـ ــاحل بـ ــک سـ ــق نزدیـ ــای کم عمـ آب هـ

زمســـتان دمـــای آب خلیـــج چابهـــار رسدتـــر از دمـــای آب هـــای 

آزاد اســـت و در بهـــار ایـــن رونـــد برعکـــس می شـــود. در فصـــل 

زمســـتان ســـتون آب یک الیـــه ای اســـت و تغییـــرات ســـتونی 

ـــش  ـــار و افزای ـــل به ـــاز فص ـــا آغ ـــت، ب ـــز اس ـــیار ناچی ـــا بس پارامرته

ــرارت  ــه حـ ــال آن افزایـــش درجـ ــه دنبـ ــوا و بـ ــرارت هـ ــه حـ درجـ

آب، ســـتون آب از حالـــت یک الیـــه ای بـــودن خـــارج شـــود. 

به طوری کـــه شـــاهد بـــه وجـــود آمـــدن الیه هـــای شکســـت 

حرارتـــی – ترموکالیـــن )Thermo-cline(، شکســـت شـــوری - 

ــن  ــی - پیکنوکالیـ ــت چگالـ ــن )Halo-cline( و شکسـ هالوکالیـ

ــود.  ــم بـ ــار خواهیـ ــل بهـ )Pycno-cline( در فصـ

به طورکلـــی بـــا افزایـــش درجـــه حـــرارت، کـــدورت آب نیـــز 

افزایـــش می یابـــد و کم تریـــن کـــدورت در فصـــل زمســـتان 

مشـــاهده می شـــود. مقـــدار کـــدورت در ســـتون آب بـــا افزایـــش 

عمـــق نیـــز افزایـــش می یابـــد، به طوری کـــه بیشـــرتین مقادیـــر 

ـــر  ـــم دیگ ـــل مه ـــه عوام ـــود. ازجمل ـــده می ش ـــرت دی ـــدورت در بس ک

ـــری  ـــش مؤث ـــار نق ـــدورت خلیج چابه ـــزان ک ـــر می ـــد ب ـــه می توانن ک

داشـــته باشـــند، رشایـــط جـــوی و دریایـــی، جریانـــات دریایـــی، 

بـــارش و جـــاری شـــدن روان آب هـــا، ورودی فاضالب هـــای 

ـــی  ـــتند. به طورکل ـــرت هس ـــس بس ـــوع و جن ـــانی، و ن ـــی و انس صنعت

ـــی  ـــوی و دریای ـــط ج ـــت رشای ـــرت تح ـــه بس ـــق ک ـــی کم عم در نواح

ــاد اســـت. ــرد، کـــدورت زیـ ــرار می گیـ قـ

نتیجه گیری

خلیج هـــا هامننـــد خودهـــا ازجملـــه محیط هـــای رســـوبی نســـبتا 

حفاظت شـــده ای هســـتند کـــه توســـط پـــاره ای از مشـــخصات رســـوبی 

ــا در  ــا عمدتـ ــوند. در خلیج هـ ــناخته می شـ ــی شـ و هیدرودینامیکـ

محـــدوده پناهگاهـــی دماغه هـــا رســـوب گذاری و در نواحـــی بیـــن 

ــرد.  ــورت می گیـ ــایش صـ ــج( فرسـ ــور خلیـ ــش محصـ ــا )بخـ آن هـ

وجـــود یـــک یـــا دو دماغـــه از مشـــخصات زمین ریخت شناســـی 

آن هـــا هســـت. خلیـــج چابهـــار بـــه خاطـــر شـــکل حلقـــه ای خـــود 

ــود  ــای اُمگایـــی نامیـــده می شـ در زمین شناســـی از نـــوع خلیج هـ

ـــاحلی  ـــتم س ـــا سیس ـــامن ب ـــای دریای ع ـــخصات خلیج ه ـــه از مش ک

ـــوع  ـــواحل از ن ـــارس س ـــه در خلیج ف ـــت. درصورتی ک ـــب اس ـــوج غال م

سیســـتم کشـــند غالـــب اســـت. خلیـــج چابهـــار بـــه دلیـــل وجـــود 

ــوص  ــه ای و به خصـ ــنی – ماسـ ــره ای، شـ ــنگی – صخـ ــواحل سـ سـ

توده هـــای آبســـنگ مرجانـــی و پهنه هـــای جلبکـــی از ارزش هـــای 

زیســـت محیطی باالیـــی برخـــوردار اســـت کـــه مناطـــق حســـاس و 

ــررات  ــن و مقـ ــمول قوانیـ ــوند و مشـ ــوب می شـ ــیب پذیر محسـ آسـ

حفاظـــت می باشـــند. 

تلامسه ها  و تپه های ماسه ای ساحلی  - بندر کنارک )عکس از نگارنده(

زیستگاه غالب شنی – ماسه ای نواحی ساحلی - بندر کنارک  )عکس از نگارنده(

آب لرزه – موج نشان های نواحی ساحلی - بندر کنارک )عکس از نگارنده(

تخریب و فرسایش در پرتگاهها و ارتفاعات رسوبی دماغه غربی خلیج چابهار )عکس از نگارنده(

تخریب و فرسایش در پرتگاهها و ارتفاعات رسوبی دماغه رشقی خلیج چابهار )عکس از نگارنده(

سال سی ام  شامره 223   مهـــر 1394    ۷9

Arc
hive

 of
 S

ID

www.SID.ir

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%85%DA%AF%D8%A7
www.SID.ir


دریای خزر
گنج ناشناخته
  نقی امیر اسامعیلی کناری    

     کارشناس برنامه ریزی سازمان بنادر و دریانوردی

80  سال سی ام  شامره 223   مهـــر 1394

Arc
hive

 of
 S

ID

www.SID.ir

www.SID.ir


و او خدایی که دریا را مسخر )شام( ساخت تا از آن، 

گوشت تازه بخورید و زیوری برای پوشیدن )مانند 

مروارید( از آن استخراج کنید و کشتی ها را می بینی که 

سینه دریا را می شکافند تا شام )به تجارت پردازید( از 

فضل خدا بهره گیرید شاید نعمتهای او را به جای آورید.

سوره نحل آیه  14

امام جعفر صادق)ع(:

اگـــر در ســـودمندی ایـــن آب فـــراوان انباشـــته در 

دریاهـــا شـــک داری و می گویـــی کـــه فایـــده آن 

چیســـت؟ پـــس بـــدان کـــه ایـــن آب محـــل زندگـــی 

تعـــداد بی شـــامری از گونه هـــای ماهـــی و جانـــوران 

ـــان  ـــد )مرج ـــه س ـــد و ب ـــدن مرواری ـــت و مع ـــی اس دریای

ــه از  ــر کـ ــای دیگـ ــا و چیزهـ ــرب و گونه هـ رسخ( و عنـ

ـــگاه  ـــاحل های آن جای ـــود و س ـــتخراج می ش ـــا اس دری

ـــی  ـــود خوشـــبو( و گونه های ـــود بلنجـــوج )ع ـــدن ع رویی

ــا مرکـــب  از گیاهـــان معطـــر و دارویـــی اســـت، دریـ

مـــردم و راه حمل و نقـــل کاالهـــای بازرگانـــی اســـت 

ـــد،  ـــردم می رس ـــت م ـــه دس ـــای دور ب ـــه از رسزمین ه ک

ـــا  ـــه عـــراق می رســـد ی ـــن ب ـــی کـــه از چی ـــد کاالهای مانن

ـــود  ـــا ب ـــر بن ـــود. اگ ـــتاده می ش ـــن فرس ـــه چی ـــراق ب از ع

کـــه ایـــن کاالهـــا جـــز بـــا چارپـــا جابه جـــا نشـــود، از 

رواج می افتـــاد و در محـــل و در دســـت صاحبـــان خـــود 

ـــد، چه بســـا حمـــل آن هـــا از بهـــای خـــود  باقـــی می مان

ــل  ــاده حمـ ــس آمـ ــرد و هیچ کـ ــاوز می کـ ــا تجـ آن هـ

ــت،  ــد داشـ ــورت دو پیامـ ــن صـ ــد و در ایـ آن منی شـ

یکـــی نایابـــی بســـیاری از چیزهایـــی کـــه نیـــاز فـــراوان 

ـــیله  ـــدن وس ـــع ش ـــری قط ـــود دارد و دیگ ـــا وج ـــه آن ه ب

ـــد  معـــاش کســـانی اســـت کـــه آن هـــا را حمـــل می کنن

و از برکـــت آن هـــا زندگـــی خـــود را می گذراننـــد.

ـــالت  ـــات و جم ـــات، آی ـــث و روای ـــم و احادی در قرآن کری

متعـــددی دربـــاره اهمیـــت دریـــا آمـــده ا ســـت کـــه 

ـــی و ارسار  ـــناخت زندگ ـــع ش ـــن مناب ـــی از مهم تری یک

حیـــات در دریا ســـت.

بیـــش از دوســـوم مســـاحت کـــره زمیـــن را آب فرا گرفتـــه 

ا ســـت، آب مایـــه حیـــات، مظهـــر روشـــنایی، رسچشـــمه 

ـــزاق  ـــرکات و نعـــامت الهـــی، منشـــا و منبـــع ارت ـــزول ب ن

ـــود. ـــوب می ش ـــودات محس ـــه موج کلی

ــا  ــم بارهـ ــژه قرآن کریـ ــامنی به ویـ ــای آسـ در کتاب هـ

از کشـــتی و دریـــا یادشـــده ا ســـت. تحقیـــق و پژوهـــش 

ــن  ــرداری از ایـ ــت بهره بـ ــا و اهمیـ ــوص دریـ در خصـ

گنـــج بی پایـــان الهـــی، فرصت هـــای جدیـــدی را 

ـــورت  ـــر به ص ـــه اگ ـــازد ک ـــم می س ـــورها فراه ـــرای کش ب

ــرات  ــود تغییـ ــه شـ ــدان توجـ ــادی بـ ــی و بنیـ اسا سـ

ــد  ــارت پدیـ ــاد و تجـ ــگرفی در اقتصـ ــاختاری شـ سـ

می آیـــد.

ـــاغلی  ـــع و مش ـــا، مناب ـــا، فرصت ه ـــی از ظرفیت ه برخ

کـــه در عرصـــه پهنـــاور دریـــا و بـــر روی دریاهـــا و 

رو دخانه هـــا ایجـــاد می شـــود و نیازمنـــد پشـــتیبانی 

ــداز: ــت عبارت انـ ــکی ا سـ ــه خشـ در عرصـ

ـــتیرانی،  ـــوط کش ـــاد خط ـــازی، ایج ـــع کشتی س صنای

صنعـــت فـــوالد، راه انـــدازی نـــاوگان حمل ونقـــل 

ـــه ای،  ـــوط لول ـــی و خط ـــاده ای، آب ـــی، ج ـــی، ریل هوای

ـــی ارزشـــمند و  ـــر معدن ـــی، ذخای ـــراوان غذای ـــع ف صنای

ـــد  ـــع صی ـــق آ ب، صنای ـــدادادی در عم ـــای خ گران به

ــع و سیع وگســـرتده  ــری، صنایـ ــادی و ماهیگیـ و صیـ

ــا و  ــی دریاهـ ــش دفاعـ ــگری، نقـ ــم و گردشـ توریسـ

اهـــداف نظامـــی، وجـــود منابـــع عظیـــم نفتـــی، 

صنایـــع پرتوشـــیمی، صنعـــت خودرو ســـازی، 

صنعـــت ســـاختامن، صنعـــت پرتوشـــیمی، محصوالت 

کشـــاورزی، ایجـــاد مراکـــز دانشـــگاهی و آموزشـــی 

علـــوم دریایـــی و بنـــدری و....

بهره بـــرداری از نعمـــت دریـــا و دریانـــوردی بـــا 

ــعه  ــز و توسـ ــاد، تجهیـ ــا ایجـ ــا بـ ــی ظرفیت هـ متامـ

فعالیـــت بنـــدری و را ه انـــدازی خطـــوط کشـــتیرانی در 

ـــع  زمینه هـــای مختلـــف میـــرس اســـت. بامطالعـــه مناب

ـــه  ـــوردی ب ـــخ دریان ـــه تاری ـــی در زمین ـــمند تاریخ ارزش

ــه  ــواره بـ ــه ایرانیـــان همـ ایـــن نتیجـــه می رســـیم کـ

ارزش و اهمیـــت دریـــا و دریانـــوردی آگاه بـــوده و از ایـــن 

ــت یافته اند. ــی دسـ ــداف مهمـ ــه اهـ ــق بـ طریـ

باستان شناســـان بنابـــر آثـــار به جامانـــده از دوران 

باســـتان، نظیـــر ســـنگ نگاره های کشـــتی های 

بادبانـــی کوچـــک و بـــا پیروی هـــای مـــر باســـتان 

ـــه بیـــش از ســـال شـــش هـــزار  زمـــان اخـــرتاع قایـــق را ب

قبـــل از میـــالد بـــرآورد کرده انـــد. 

ـــود  ـــتنباط می ش ـــه اس ـــی این گون ـــتندات تاریخ از مس

کـــه خلیج فـــارس ازجملـــه اولیـــن مرکـــز ســـکونت بـــرش 

اولیـــه بـــوده اســـت. انســـان های نخســـتین، بـــرای 

ـــد و  ـــی پرداختن ـــه قایق ران ـــا ب ـــن دری ـــار در ای ـــن  ب اولی

ــای  ــراه قایق هـ ــه همـ ــی را بـ ــرن قایق رانـ ــپس، هـ سـ

ـــوز کار  ـــد و رم ـــر بردن ـــای دیگ ـــا و دریاه ـــه آبراه ه ـــود ب خ

ــد.  ــین آموختنـ ــان های ساحل نشـ ــه انسـ ــه همـ را بـ

اولیـــن دســـته انســـان های کهـــن )فنیقیـــان، بابلیـــان، 

کلدانیـــان، ســـومریان، ایرانیـــان و گازیـــان( در آب هـــای 

خلیج فـــارس کشـــتی رانی می کرده ا نـــد.

بقایـــای ویـــران گورهـــای دیریـــن و عیـــالم و کاوش های 

دیریـــن شـــناختی در پیرامـــون بوشـــهر ثابـــت کرده انـــد 

کـــه در آن جـــا از ســـال هـــزار قبـــل از میـــالد تاسیســـات 

کشـــتیرانی وجـــود داشـــت اســـت. 

 از زمان هـــای دور کشـــتی ها در دریـــای رسخ، 

ـــد.  ـــرور بوده ان ـــور و م ـــارس، در عب ـــه و خلیج ف مدیرتان

ـــران و دزدان  ـــه ماهیگی ـــب ب ـــور، اغل ـــناورهای مذک ش

ـــارت و  ـــه تج ـــه ب ـــته ک ـــق داش ـــی تعل ـــی و بازرگان دریای

ــد.  ــغول بوده انـ ــتد مشـ دادو سـ

در زمـــان هخامنشـــیان، در دوران اوج قـــدرت دریایـــی 

ایـــران، به طـــور مـــداوم کشـــتی های بازرگانـــی 

و ناوهـــای نیروبـــر، بـــرای عبـــور از دریاهـــا، 300 

تـــا 500 نفـــر و بـــرای عبـــور از رودهـــای دجلـــه، 

ــا 200  ــت 100 تـ ــه ظرفیـ ــل، بـ ــند و نیـ ــرات، سـ فـ

نفـــر ســـاخته می شـــدند. کشـــتی های ایـــن دوران 

ـــه روز  ـــا 150 کیلومـــرت را ب ـــوردی 100 ت ـــت دریان قابلی

داشـــته اند. 

در ایـــن دوران، کشـــتی هایی کـــه بـــه امـــر شـــاهان 

هخامنشـــی در فنیقیـــه و آســـیای صغیـــر، کاریـــاو پونیه 

ـــاخته  ـــفر س ـــه س ـــل( و ب ـــپونت )داردن ـــواحل هلس و س

می شـــدند از کشـــتی های یونانـــی بزرگ تـــر و 

رسیع تـــر بودنـــد.

ـــوالت  ـــر تح ـــربی، دال ب ـــدارک معت ـــناد م ـــروزه، اس ام

اساســـی در صنعـــت کشتی ســـازی و دریانـــوردی 

ــه  ــی بـ ــکندر مقدونـ ــم اسـ ــان، از دوران تهاجـ ایرانیـ

ــا  ــانیان به جـ ــکانیان و ساسـ ــت اشـ ــران و حکومـ ایـ

منانـــده اســـت، ولـــی ســـفرهای شـــناور بـــزرگ تجـــاری 

ـــه  ـــن ب ـــون چی ـــدر کانت ـــه بن ـــارس ب ـــی از خلیج ف ایران

ثبـــت رســـیده اســـت.

در ســـال 727 میـــالدی کشـــتی های ایرانـــی 

ــه  ــد و بـ ــفر می کردنـ ــن سـ ــون چیـ ــدر کانتـ ــه بنـ بـ

هنـــگام ورود بـــه کانتـــون، کاالهـــای خـــود را بـــه 

مناینده هـــای حکومـــت چیـــن تحویـــل می دادنـــد 
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ــن  ــا آخریـ ــد تـ ــته می شـ ــار گذاشـ ــن کاال در انبـ و ایـ

کشـــتی نـــاوگان نیـــز بـــه بنـــدر می رســـید. ســـپس 

ســـه عـــرش از مال التجـــاره را به عنـــوان عـــوارض 

واردات، نگه داشـــته و بقیـــه بـــه صاحبـــان کاال تحویـــل 

. می شـــد

جمهـــوری  اســـالمی ایـــران کشـــوری در جنـــوب 

ــون  ــا یک میلیـ ــه بـ ــه خاورمیانـ ــیا در منطقـ غربی آسـ

و ۶48 هـــزار و 195  کیلومرتمربـــع وســـعت و 

)هجدهمیـــن کشـــور جهـــان ازنظـــر وســـعت( و بـــر پایـــه 

رسشـــامری ســـال 1392 جمعیتـــی برابـــر 77 میلیون 

و 189 هـــزار و ۶۶9 نفـــر دارد. همســـایگان ایـــران و 

ـــداز؛ ـــران عبارتن ـــا ای طـــول مرزهـــای مشـــرتک آن هـــا ب

جمهـــوری آذربایجـــان )7۶7کیلومـــرت(، ارمنســـتان 

ــرت( در  ــتان )120۶کیلومـ ــرت40(، ترکمنسـ )کیلومـ

ــتان  ــرت( و پاکسـ ــتان )945کیلومـ ــامل، افغانسـ شـ

)978 کیلومـــرت( در رشق، و ترکیـــه )48۶کیلومـــرت( 

ـــزار  ـــت ه ـــرب از هش ـــرت( در غ ـــراق )1۶09 کیلوم و ع

و 730 کیلومـــرت مـــرز رسارسی، چهـــار هـــزار و 115 

کیلومـــرت بـــه خشـــکی، یـــک هـــزار و 920 کیلومـــرت 

ــرزی  ــای مـ ــا و دریاچه هـ ــا و باتالق هـ ــه رودخانه هـ بـ

و 2700 کیلومـــرت بـــه مـــرز آبـــی تعلـــق دارد کـــه از ایـــن 

رقـــم ۶55 کیلومـــرت بـــه دریـــای خـــزر، یـــک هـــزار و 

ـــدرود  ـــه ارون ـــارس )از دهان ـــه خلیج ف ـــرت ب 2۶0 کیلوم

ـــامن  ـــای ع ـــه دری ـــرت ب ـــاس( و 785 کیلوم ـــا بندرعب ت

ـــاص دارد.  ـــر( اختص ـــج گوات ـــا خلی ـــاس ت )از بندرعب

اکـــر رودهـــای جـــاری در ایـــران کـــم آب بـــوده و 

ــت.  ــتی رانی آن، رود کارون اسـ ــل کشـ ــا رود قابـ تنهـ

ــای  ــده دریـ ــه عمـ ــار حوضـ ــران در چهـ ــای ایـ رودهـ

خـــزر، خلیج فـــارس و دریـــای عـــامن، دریاچـــه ارومیـــه 

و آبریزهـــای داخلـــی جریـــان دارنـــد.

ـــان  ـــک جه ـــای خش ـــز رسزمین ه ـــران، ج ـــن ای رسزمی

محســـوب می شـــود و بـــه همیـــن علـــت مســـئله 

کمبـــود آب و نحـــوه بهره بـــرداری بهینـــه از آن از 

دیربـــاز مدنظـــر قـــرار داشـــته اســـت. حفـــر قنـــات 

کـــه یـــک از قدیمی تریـــن اخرتاعـــات ایرانیـــان 

محســـوب می شـــود و ســـابقه آن بـــه چنـــد هـــزار 

ـــوده کـــه  ســـال قبـــل بازمی گـــردد، یکـــی از راه هایـــی ب

ـــی  ـــع زیرزمین ـــتند آب را از مناب ـــیله آن می توانس به وس

در کوهپایه هـــا بـــه دشـــت ها برســـانند.

طبـــق آمـــار، در ســـال 1383 میـــزان ذخایـــر 

ـــارد  ـــر 132/7 میلی ـــران بالغ ب ـــت ای ـــده نف شناخته ش

بشـــکه )دومیـــن کشـــور جهـــان پـــس از عربســـتان 

ـــارد  ـــادل 2۶/75 میلی ـــز مع ـــر گاز نی ســـعودی( و ذخای

ـــیه(  ـــس از روس ـــان پ ـــور جه ـــن کش ـــب )دومی مرتمکع

به حســـاب می آیـــد.

خلیج فـــارس کـــه در جنـــوب ایـــران واقع شـــده و 

ــز  ــه هرمـ ــق تنگـ ــور را از طریـ ــی کشـ ــاط دریایـ ارتبـ

ــن  ــان تامیـ ــاط جهـ ــایر نقـ ــا سـ ــامن بـ ــای عـ و دریـ

می کنـــد، در حـــدود 240 هـــزار کیلومرتمربـــع 

وســـعت دارد. 

بـــا اســـتناد بـــه منابـــع موجـــود قبـــل از انقـــالب، در 

ســـواحل حـــدو د 800 کیلومـــرتی دریـــای خـــزر فقـــط 

دو بنـــدر فعـــال وجـــود داشـــت. بنـــدر انزلـــی در اســـتان 

گیـــالن و بنـــدر نوشـــهر در اســـتان مازنـــدران فـــارغ 

از هرگونـــه دیـــدگاه سیاســـی و تحقیـــق و پژوهـــش 

ــت  ــم فعالیـ ــدر حجـ ــن دو بنـ ــاخت ایـ ــی سـ از چرایـ

ســـالیانه تخلیـــه و بارگیـــری چنیـــن اعـــدادی را نشـــان 

می دهـــد:

بنـــدر انزلـــی 441 هزارتـــن در ســـال 1357و بنـــدر 

نوشـــهر 172 هـــزار نفـــر در ســـال 135۶ پـــس از 

ـــگ  ـــروز جن ـــود ب ـــالمی، باوج ـــکوهمند اس ـــالب ش انق

تحمیلـــی و توطئه هـــای مکـــرر دشـــمنان ایـــن 

مرزوبـــوم، بـــا رصف هزینـــه چشـــم گیر اقدامـــات 

ــادر  ــژه بنـ ــور، به ویـ ــطح بنادرکشـ ــری در سـ بی نظیـ

ـــش  ـــتا، نق ـــن راس ـــت. در همی ـــده اس ـــامل انجام ش ش

محـــوری ســـازمان بنـــادر و دریانـــوردی در احـــداث، 

توســـعه، گســـرتش و تجهیـــز بنـــادر انکارناپذیـــر اســـت. 

صـــادرات، واردات و ترانزیـــت کاال از دیربـــاز بـــه اشـــکال 

مختلـــف همـــواره در مرزهـــای 2700 کیلومـــرتی آبـــی 

ـــت  ـــادر انجـــام می گرف ـــق کشـــتی در بن کشـــور از طری

امـــا هیـــچ گاه دارای چنیـــن جایگاهـــی نبـــوده کـــه 

ــروزه دارد. امـ

کارشناســـان نـــاوگان حمل ونقـــل معتقدنـــد ســـهم 

فعالیـــت دریایـــی نســـبت بـــه جـــاده ای، ریلـــی و 

ـــه  ـــد و ب ـــد می رس ـــش از 80 درص ـــه بی ـــور ب ـــی کش هوای

همیـــن دلیـــل ایجـــاد تـــوازن در ایـــن زنجیـــره بـــا انجـــام 

امـــور زیربنایـــی در جـــاده، ریـــل و هـــوا نســـبت بـــه 

ـــت  ـــی اس ـــاده رضوری و حیات ـــل فوق الع ـــال های قب س

ـــد. ـــد ش ـــاره خواه ـــه آن اش ـــب ب ـــه مطال ـــه در ادام ک

رودخانـــه و دریـــا موهبتـــی الهـــی اســـت کـــه اگـــر 

کشـــوری بـــه آن دسرتســـی داشـــته باشـــد و بتوانـــد بـــه 
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نحـــو مطلـــوب و شایســـته ای از ایـــن ظرفیـــت اســـتفاده 

ـــکالت  ـــالت و مش ـــیاری از معض ـــع بس ـــن رف ـــد ضم کن

ــه یک قطـــب  ــده آل بـ ــب و ایـ ــزی مناسـ ــا برنامه ریـ بـ

مهـــم اقتصـــادی تبدیـــل می شـــود.

خوشـــبختانه کشـــورمان ایـــران از ایـــن نعمـــت 

ــه  ــد کـ ــس می طلبـ ــت پـ ــوردار اسـ ــمند برخـ ارزشـ

تدوین کننـــدگان برنامـــه توســـعه بیـــش از ســـایر 

حوزه هـــا فعالیت هـــای بنـــدری و دریایـــی بپردازنـــد 

تـــا در رقابـــت جهانـــی از کشـــورهای در حـــال رشـــد 

دارای مـــرز آبـــی و خطـــوط کشـــتیرانی عقـــب منانیـــم.

ــرن  ــک قـ ــول یـ ــد در طـ ــان می دهـ ــات نشـ تحقیقـ

گذشـــته فعالیـــت دریایـــی و بنـــدری در جنـــوب کشـــور 

ـــا دوازده برابـــر(  همـــواره جایگاهـــی برتـــر و باالتـــر )ده ت

ـــت. ـــته اس ـــاملی داش ـــدر ش ـــه بن ـــبت ب نس

ـــادر  ـــه بن ـــا ب ـــه رصف ـــن مقول ـــن اســـت در ای ـــر ای قصـــد ب

دریـــای خـــزر و نقـــش آن در توســـعه همه جانبـــه 

ـــه  ـــود و در ادام ـــاره ش ـــی اش ـــی و فرامل ـــه ای، مل منطق

بـــر اســـاس تجـــارت بیست وپنج ســـاله، نظـــرات 

ــادر  ــه لطـــف قـ ــا بـ و پیشـــنهاد هایی ارایـــه شـــود  تـ

متعـــال بـــرای محققـــان و پژوهشـــگران و باالخـــص 

ــم  ــه ششـ ــدگان برنامـ ــوالن و تدوین کننـ ــرای مسـ بـ

توســـعه موثرومفیـــد واقـــع شـــود. 

دریـــای خـــزر، ذخیـــره ای طالیـــی و گنجـــی پنهـــان 

ــفانه  ــه متاسـ ــود کـ ــی می شـ ــورمان تلقـ ــرای کشـ بـ

آن گونـــه کـــه بایـــد برحســـب یـــک برنامـــه دقیـــق و 

پایـــدار بـــه آن توجـــه نشـــده اســـت. البتـــه هرچنـــد 

ــی  ــم حقوقـ ــوع رژیـ ــال موضـ ــول سـ ــار در طـ یک بـ

دریـــای خـــزر بـــا نشســـت مدیـــران کشـــورهای حاشـــیه 

ـــه  ـــرد و بالفاصل ـــرار می گی ـــانه ای ق ـــار رس ـــد اخب درص

فرامـــوش می شـــود. اگرچـــه رژیـــم حقوقـــی موضوعـــی 

کلیـــدی و مهـــم اســـت امـــا ایـــن دریـــا دارای ابعـــاد 

فراوانـــی اســـت کـــه پـــردازش و رســـیدگی اصولـــی و 

ــرکات  ــرات و بـ ــا خیـ ــد منشـ ــر آن می توانـ مبنایـــی بـ

ــدود دویست و شـــصت  ــت حـ ــرای جمعیـ ــی بـ فراوانـ

میلیونـــی کشـــورهای حاشـــیه ازجملـــه: جمهـــوری 

روســـیه، جمهـــوری آذربایجـــان، جمهـــوری قزاقســـتان، 

ـــران  ـــالمی ای ـــوری اس ـــتان و جمه ـــوری ترکمنس جمه

باشـــد.

ــوزه  ــابق در حـ ــه دلیـــل ســـلطه جویی شـــوروی سـ بـ

دریـــای خـــزر و ضعـــف دیپلامســـی رژیـــم شاهنشـــاهی 

ــورمان قبـــل از  ــا پرچـــم کشـ ــاوگا ن آبـــی بـ تعـــداد نـ

انقـــالب در حـــد صفـــر بـــود ولـــی در رشایـــط فعلـــی 

ـــی  ـــم از دولت ـــا اع ـــن دری ـــورمان در ای ـــاوگان کش ـــار ن آم

و بخـــش خصوصـــی بـــه حداقـــل 40 فرونـــد شـــناور 

ـــل  ـــناورها حداق ـــک از ش ـــر ی ـــت ه ـــه ظرفی ـــد ک می رس

یـــک هـــزار تـــن و حداکـــر هفـــت هـــزار تـــن اســـت. 

امـــروزه باوجـــود تحریـــم ظاملانـــه ســـلطه گران، 

ــدرت دوم در  ــه قـ ــیه بـ ــس از روسـ ــران پـ ــاوگان ایـ نـ

ـــش  ـــت بخ ـــه هم ـــت و ب ـــده اس ـــل ش ـــزر تبدی دریای خ

ـــال  ـــاله در ح ـــذاری کالن هرس ـــی و رسمایه گ خصوص

افزایش اســـت. درگذشـــته نه چنـــدان دور، در ســـواحل 

ــاری  ــت تجـ ــر فعالیـ ــالوه بـ ــزر، عـ ــی دریایخـ طوالنـ

کـــه عمدتـــا ســـود حاصلـــه نصیـــب شـــوروی ســـا بق 

ـــادی و امرارمعـــاش  ـــا فعالیـــت صیدوصی می شـــد رصف

به صـــورت ســـنتی توســـط صیـــادان فـــداکار و پرتـــالش 

ــه  ــه بـ ــه البتـ ــت )کـ ــورت می گرفـ ــین صـ ساحل نشـ

ــور  ــهم کشـ ــا سـ ــه دارد( غالبـ ــورت ادامـ ــامن  صـ هـ

ــد. ــدود می شـ ــه واردات کاال محـ ــران بـ ــاور ایـ پهنـ

آثـــار نشـــان می دهـــد خطـــه پهنـــاور شـــامل درگذشـــته 

از طریـــق دو  بنـــدر انزلـــی و نوشـــهر در عرصـــه 

ــه  ــی یک طرفـ ــان دریایـ ــورت اتوبـ ــل به صـ بین امللـ

محـــل ورود و بـــازار مـــرف کاالی بیگانـــگان در 

ــالب  ــت انقـ ــه برکـ ــا بـ ــت امـ ــوده اسـ ــورمان بـ کشـ

اســـالمی در ســـه دهـــه اخیـــر  رشایـــط حمل ونقـــل 

دریایـــی به نحـــو چشـــم گیری بـــه ســـود مـــا تغییـــر 

ــت. ــرده اسـ کـ

پـــس از دوران تاریخ ســـاز دفـــاع مقـــدس، هم زمـــان 

بـــا توســـعه و تجهیـــز بنـــادر انزلـــی بـــا قدمـــت یـــک 

صدســـال و نوشـــهر بـــا قدمـــت بیـــش از 75 ســـال، 

ــدری شـــامل  ــی و بنـ ــه دریایـ ــی در عرصـ فصل نوینـ

ـــه روی  ـــد ب ـــادر جدی ـــداث بن ـــا اح ـــو ب ـــه ن ـــاز و دریچ آغ

دیـــده گان جمعیـــت 250 میلیونـــی کشـــورهای 

دریـــای خـــزر گشـــوده شـــد.

ــادر  ــداث بنـ ــان احـ ــرور زمـ ــه  مـ ــال 13۶9 و بـ از سـ

امیرآبـــاد، اســـکله نفتـــی نـــکا و فریدونکنـــار در اســـتان 

مازنـــدران، احـــداث بنـــادر گـــز، ترکمـــن و خواجـــه 

نفـــس در اســـتان گلســـتان، احـــداث بنـــادر کیاشـــهر، 

ـــتور کار  ـــالن در دس ـــتان گی ـــتارا در اس ـــه و آس چمخال

دولتمـــردان قـــرار گرفـــت و بـــا اعتبـــارات موردنیـــاز 

ســـاخته شـــد.

پرسشـــی کـــه در اذهـــان عمومـــی ایجـــاد می شـــود  

ایـــن اســـت آیـــا نیـــازی بـــه بندرهـــای جدیـــد بـــود؟ 

ـــرتش  ـــعه و گس ـــه توس ـــه ب ـــا توج ـــدر ب ـــداد دو بن ـــا تع آی

فعالیـــت حمل و نقـــل دریایـــی در خطـــه شـــامل 

ـــدری  ـــی و بن ـــت دریای ـــی فعالی ـــود؟ به طورکل ـــی ب کاف

چـــه نقشـــی در منطقـــه و در ســـطح ملـــی و حتـــی 

بین امللـــل دارد؟ آیـــا ســـایر کشـــورهای دریای خـــزر 

در طـــی ســـال های اخیـــر اقـــدام مشـــابهی در ایـــن 

زمینـــه یعنـــی ســـاخت، تجهیـــز و گســـرتش بنـــادر 

ا نجـــام داده انـــد؟ 

ـــد  ـــن پرســـش ها و مباحـــث مشـــابه نیازمن ـــه ای پاســـخ ب

بررســـی دقیـــق و پژوهـــش از قابلیت هـــا، توامنندی هـــا، 

ظرفیت هـــا، رسمایه هـــا و فرصت هـــای بالفعـــل و 

بالقـــوه ایـــن کشورهاســـت کـــه در سلســـله مطالـــب آتـــی 

بـــدان اشـــاره می شـــود.     
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مفاهیم و تعاریف کنرتل و نظارت
ـــرتل و نظـــارت  ـــی از کن ـــف مختلف ـــت، تعاری ـــم مدیری دانشـــمندان و نویســـندگان عل

ـــورد  ـــد و آن را م ـــه می نگرن ـــن مقول ـــه ای ـــه ای ب ـــدام از زاوی ـــر ک ـــه ه ـــد ک ـــه منوده ان ارای

بررســـی قـــرار می دهنـــد.

الـــف( یکـــی از تعاریـــف نســـبتا جامعـــی کـــه از کنـــرتل و نظـــارت انجـــام گرفتـــه اســـت 

ـــرتل  ـــان، کن ـــر ایش ـــت. از نظ ـــرده اس ـــه ک ـــز« ارای ـــتیفن رابین ـــت که»اس ـــی اس تعریف

ـــول  ـــور حص ـــه منظ ـــا، ب ـــرار دادن فعالیت ه ـــر ق ـــت نظ ـــد تح ـــت از فراین ـــارت اس عب

اطمینـــان از این کـــه آن هـــا هامن گونـــه کـــه برنامه ریـــزی شـــده اند، انجـــام 

ــده در  ــاهده شـ ــم مشـ ــه و مهـ ــات قابل مالحظـ ــالح انحرافـ ــز اصـ ــد و نیـ می پذیرنـ

ـــوان گفـــت کـــه کنـــرتل و نظـــارت فراینـــدی  ـــن فراینـــد اســـت. بنابرایـــن می ت طـــی ای

اســـت کـــه بایدهـــا را بـــا هســـت هـــا، مطلوب هـــا را بـــا موجودهـــا، و پیش بینی هـــا 

ـــن  ـــابه بی ـــا تش ـــالف ی ـــنی از اخت ـــر روش ـــد و تصوی ـــه می کن ـــا مقایس ـــا عملکرده را ب

ـــد. ـــرار می ده ـــازمان ق ـــران س ـــئوالن و مدی ـــار مس ـــل را در اختی ـــروه از عوام ـــن دو گ ای

ـــرت  ـــه راب ـــت ک ـــی اس ـــرتل، تعریف ـــورد کن ـــع در م ـــبتاً جام ـــف نس ـــر تعاری ب( از دیگ

ـــان داده  ـــرتل را نش ـــد کن ـــی فراین ـــزای اصل ـــارص و اج ـــرده و در آن عن ـــه ک ـــر ارای ماکل

اســـت. او معتقـــد اســـت:کنرتل، تالشـــی اســـت سیســـتامتیک و نظام منـــد بـــه 

منظـــور تعییـــن اســـتانداردهای عملکـــرد، بـــرای اهـــداف برنامه ریـــزی شـــده، طراحـــی 

ـــتانداردهای  ـــا اس ـــی ب ـــرد واقع ـــه عملک ـــات، مقایس ـــودن اطالع ـــور من ـــتم بازخ سیس

ـــد  ـــی فراین ـــی در ط ـــا انحرافات ـــه آی ـــردن این ک ـــخص ک ـــده و مش ـــن ش ـــش تعیی از پی

ـــه. ـــا ن ـــود دارد ی وج

ج( تعریفـــی کـــه آقـــای دکـــرت صـــادق پـــور از کنـــرتل ارایـــه منـــوده اســـت به ایـــن 

ـــات پیش بینی شـــده  شـــکل اســـت کـــه کنـــرتل فعالیتـــی اســـت کـــه ضمـــن آن عملی

بـــا عملیـــات انجـــام شـــده مقایســـه می شـــوند و در صـــورت اختـــالف و انحـــراف 

ـــدام  ـــا اق ـــالح آن ه ـــع و اص ـــه رف ـــبت ب ـــت، نس ـــه هس ـــد و آن چ ـــد باش ـــه بای ـــن آن چ بی

می شـــود.

ـــه  ـــد: ناظـــر در لغـــت ب ـــا کنـــرتل کننـــده چنیـــن گفته ان هم چنیـــن در تعریـــف ناظـــر ی

ـــا اعـــامل  ـــد کـــه عمـــل ی ـــه شـــخصی می گوین ـــده، و در اصطـــالح ب ـــگاه کنن ـــای ن معن

ـــل  ـــقم آن عم ـــرار داده، صحت وس ـــه ق ـــورد توج ـــخاصی را م ـــا اش ـــخص ی ـــده ش مناین

ـــن کار  ـــرای ای ـــنجد و ب ـــت می س ـــخص اس ـــه مش ـــی ک ـــاس معین ـــا مقی ـــامل را ب ـــا اع ی

ـــه  ـــوان نتیج ـــده می ت ـــر ش ـــف ذک ـــه تعاری ـــه ب ـــا توج ـــن ب ـــی دارد. بنابرای ـــار قانون اختی

نقش
 نظارت
 و 
کنرتل
 در مدیریت

از دوران کهن تا به امروز، مبحث اختیار یکی از اساسی ترین مباحث مدیریتی به شامر می رود. آغاز گفتگو درباره 

سازمان ها، در مباحثی پیرامون ساختارهای تشکیالتی و سازمانی، انگیزش، بهداشت و نگهداشت نیروی انسانی 

و....... مستلزم طرح مسئله ی اختیار است.

مکتب   های مختلف مدیریت، از مدیریت علمی تیلور و دیدگاه دیوان ساالری ماکس و برگرفته تا دیدگاه های اقتضایی 

مدیریت، مبحث اختیار را به اشکال مختلف در مباحث خو د مطرح منوده اند، زیرا که اختیار، الفبای اولیه اقدامات سازمانی و مدیریت 

و پایه ی مرشوعیت بخشی از فعالیت های اداری است، اما نکته اساســی در این است که هر جا اختیار مطرح شده است، امر نظارت و 

کنرتل اجتناب ناپذیر به نظر رسیده است، چرا که اختیار و نظارت دو روی یک سکه اند و هر جا اختیار تفویض شود یقیناً باید در آن جا 

نظارت وجود داشته باشد و گرنه در تحقق رسالت و اهداف سازمان باید با دیده ی تردید نگاه کرد. نظارت و کنرتل یکی از اجزای اصلی 

مدیریت محسوب می شود به طوری که بدون توجه به این جز سایر اجزا مدیریت، از قبیل برنامه ریزی، سازمان دهی و هدایت نیز ناقص 

بوده و تضمینی برای انجام درست آن ها وجود ندارد.

 هدف از انجام کنرتل و نظارت عبارت اســت از این که مشخص شود آیا سازمان یا موسسه به اهداف خود نایل آمده است یا خیر؟ و اگر 

اهداف محقق شده است تحقق اهداف به چه میزان است.

  اکرب جعفری  

کارشناس مسئول ترمینال 

کاال- بندر شهید باهرن
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ـــالش منظمـــی اســـت کـــه همـــواره فعالیت هـــای انجـــام شـــده  ـــرتل ت ـــت کـــه کن گرف

ـــس از ســـنجش  ـــا اســـتاندارد کار )اهـــداف( می ســـنجد و پ ـــار ی ـــا معی در ســـازمان را ب

ـــرد: ـــاهده ک ـــت را مش ـــه حال ـــوان س می ت

 1.عملیـــات بـــا اهـــداف و برنامه هـــای پیش بینی شـــده برابـــر اســـت کـــه نشـــانگر 

ـــت. ـــازمان اس ـــوب س ـــت مطل فعالی

ـــی اســـت کـــه در اهـــداف و برنامه هـــا  ـــر از فعالیت های ـــات انجـــام شـــده کم ت  2. عملی

پیش بینی شـــده اســـت کـــه در ایـــن صـــورت الزم اســـت انحرافـــات ارزش گـــذاری 

ـــوم و اصـــالح شـــود. ـــات معل شـــده و نقـــاط ضعـــف عملی

ـــورت  ـــن ص ـــه در ای ـــد ک ـــا می باش ـــرح و برنامه ه ـــش از ط ـــده بی ـــات انجام ش  3. عملی

ــا و  ــه اصـــالح برنامه هـ ــه ی عوامـــل توفیـــق، نســـبت بـ الزم اســـت پـــس از مطالعـ

طرح هـــای پیش بینی شـــده اقـــدام کنیـــم.

تفاوت نظارت و کنرتل
اصالحـــات نظـــارت و کنـــرتل معمـــوال بـــه صـــورت مـــرتادف و هـــم معنـــی بـــا هـــم 

ـــی  ـــی متفاوت ـــالح دارای معان ـــن دو اصط ـــع ای ـــی در واق ـــوند ول ـــه می ش ـــه کار گرفت ب

هســـتند ولـــی کامـــاًل بـــه هـــم مربـــوط و وابســـته اند.

ـــات در  ـــرای عملی ـــت اج ـــرز پیرشف ـــت از ط ـــد و مراقب ـــی بازدی ـــرتل یعن ـــارت و کن نظ

ـــا وضـــع مطلـــوب و بـــه دنبـــال آن تغییـــر عملیـــات بـــه منظـــور جلوگیـــری از  مقایســـه ب

ــازمان اســـت. ــده سـ ــداف پیش بینی شـ ــق اهـ ــراف در تحقـ انحـ

تعریـــف فـــوق از دو قســـمت تشـــکیل شـــده اســـت: قســـمت اول کســـب اطالعـــات از 

ـــا  ـــق مشـــاهده و بررســـی وضـــع موجـــود و تعییـــن پیرشفـــت کارهـــا در مقایســـه ب طری

وضـــع مطلـــوب اســـت کـــه نظـــارت نامیـــده می شـــود و قســـمت دوم یعنـــی کنـــرتل بـــه 

ـــق  ـــوب آن از طری ـــه شـــکل درســـت و مطل ـــی ب ـــاز گردانیـــدن سیســـتم اجرای منظـــور ب

انجـــام کارهـــای اصـــالح کننـــده کـــه یـــک فراینـــد اجرایـــی و عملیاتـــی اســـت. در واقـــع 

ـــاهده ای و  ـــر مش ـــک ام ـــارت ی ـــرا نظ ـــت. زی ـــرتل اس ـــر کن ـــدم ب ـــر و مق ـــارت، مهم ت نظ

تحقیقـــی اســـت و اگـــر در یافـــنت انحرافـــات جریـــان عملیاتـــی ســـازمان مـــوردی دیـــده 

ـــود. ـــه کنـــرتل نخواهـــد ب نشـــود نیـــازی ب

رضورت کنرتل و نظارت در سازمان ها
ـــن  ـــر ای ـــت و اگ ـــود اس ـــالح و بهب ـــرتل اص ـــارت و کن ـــودی نظ ـــفه ی وج ـــدف و فلس ه

ویژگـــی در نظـــام کنرتلـــی موجـــود نباشـــد، سیســـتم دوام چندانـــی نخواهـــد داشـــت. 

فراینـــد کنـــرتل و نظـــارت در مدیریـــت، فراینـــدی اســـت بـــرای افزایـــش انگیـــزش افـــراد 

در فعالیت هـــای ســـازمانی کـــه منتهـــی بـــه تحقـــق اهـــداف ســـازمان می شـــود. 

ـــزاری اســـت در دســـت مدیرانـــی کـــه ایـــن کنـــرتل را  کنـــرتل مدیریـــت در حقیقـــت اب

ـــد. ـــامل می کنن ـــان اع ـــر دستانش ـــود و زی ـــن خ ـــود، بی ـــر خ ب

ـــک  ـــه در ی ـــات چ ـــن احتیاج ـــرای تامی ـــانی ب ـــادی و انس ـــع م ـــه مناب ـــل این ک ـــه دلی ب

ـــاال  ـــرای ب ـــن ب ـــت بنابرای ـــدود نیس ـــه نامح ـــا موسس ـــازمان ی ـــک س ـــه در ی ـــور و چ کش

بـــردن ســـطح درآمـــد ملـــی یـــا رســـانیدن ســـود بـــه حداکـــر در موسســـات تجـــاری و بـــه 

ـــن  ـــی بایســـتی بهرتی ـــج در ســـازمان های دولت ـــن عملکـــرد و نتای دســـت آوردن بهرتی

ـــری روی  ـــرتل مؤث ـــد و کن ـــل آی ـــه عم ـــدود ب ـــع مح ـــن مناب ـــتفاده از ای ـــن اس و مؤثرتری

هزینه هـــا اعـــامل شـــود.

هـــدف نهایـــی هـــر نظـــام از کنـــرتل و نظـــارت، بـــاال بـــردن ســـطح کارایـــی و در نتیجـــه 

میـــزان تولیـــد و ارایـــه خدمـــات بهینـــه بـــه مشـــرتیان اســـت.

انواع کنرتل و نظارت
انواع کنرتل:

الف( پیش از عمل

ب( سکانی

ج( تفکیکی

د( بعد از عمل

الف( پیش از عمل
ـــارت اســـت از روشـــی  ـــد عب ـــز می گوین ـــه آن پیـــش کنـــرتل نی ـــوع کنـــرتل کـــه ب ـــن ن ای

کـــه بـــه وســـیله آن، پیـــش از انجـــام یـــک عمـــل یـــا یـــک اقـــدام، فـــرد نســـبت بـــه وجـــود 

ـــی  ـــه مال ـــد. بودج ـــل می کن ـــان حاص ـــه اطمین ـــواد اولی ـــانی و م ـــی، انس ـــع مال مناب

ـــان،  ـــن عامـــل کنـــرتل پیـــش از عمـــل اســـت، اســـتخدام و آمـــوزش کارکن متداول تری

خریـــد وســـایل، لـــوازم و ماشـــین آالت و طرح ریـــزی محصـــوالت و خدمـــات جدیـــد 

ـــر  ـــی موث ـــرتل هنگام ـــوع کن ـــن ن ـــت. ای ـــل اس ـــش از عم ـــرتل پی ـــوع کن ـــی از ن همگ

ـــرات  ـــه موقـــع و دقیـــق اطالعـــات باشـــد و از تغیی ـــه کســـب ب ـــادر ب ـــر ق اســـت کـــه مدی

ـــوب آگاهـــی داشـــته  ـــه اهـــداف مطل ـــل ب محیطـــی و پیرشفـــت طرح هـــا در جهـــت نی

ـــد. باش
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ب( سکانی
کنـــرتل آینده نگـــر )Cybernetic( کنـــرتل ســـکانی کـــه گاهـــی آن را ســـیربنتیک هـــم 

 )forward control ـــوارد ـــوان م ـــه بت ـــود ک ـــامل می ش ـــت اع ـــن جه ـــد، از ای می نامن

ــه نتایـــج نامناســـبی  ــه بـ ــتاندارد را تعییـــن کـــرد و پیـــش از این کـ انحـــراف از اسـ

ـــد. ـــی برآم ـــات اصالح ـــدد اقدام ـــد، درص بیانجام

ج( تفکیکی
ـــه وســـیله آن  ـــدی اســـت کـــه ب ـــا نرفـــنت فراین ـــا کنـــرتل رفـــنت ی ـــر ی ـــی - خی کنـــرتل بل

ـــش  ـــه پی ـــی ک ـــط خاص ـــا رشای ـــب ی ـــد تصوی ـــه بای ـــی ک ـــاص از اقدامات ـــای خ جنبه ه

ـــد شـــد. ـــخص خواه ـــود،  مش ـــد ش ـــد تایی ـــه کار بای از ادام

د( بعد از عمل
ـــه  ـــرتل، نتیج ـــوع کن ـــن ن ـــد، در ای ـــل برمی آی ـــد از عم ـــارت بع ـــه از عب ـــه ک هامن گون

کارهـــای انجـــام  شـــده بـــه ســـنجش درمی آیـــد، علـــت انحـــراف از برنامـــه یـــا اســـتاندارد 

مـــورد نظـــر تعییـــن می شـــود و نتیجـــه ایـــن اقـــدام بـــرای فعالیت هـــای مشـــابه آینـــده 

ـــرای  ـــی ب ـــوان مبنای ـــه عن ـــل را ب ـــد از عم ـــرتل بع ـــرد. کن ـــرار می گی ـــتفاده ق ـــورد اس م

ـــد. ـــه کار می برن ـــان ب ـــب کارکن ـــر، تشـــویق و ترغی ـــا تقدی ـــاداش دادن ی پ

مراحل فرایند کنرتل
الف( تعیین معیار یا استاندارد

ب( سنجش عملکرد

ج( تشخیص انحرافات

د( انجام اقدامات اصالحی

ویژگی های یک نظارت کارآمد 
موضـــوع نظـــارت همـــواره در مدیریـــت از اهمیـــت ویـــژه ای برخـــوردار بـــوده و اســـتقرار 

ـــه  ـــران در هـــر بخـــش ب ـــه و عمـــده مدی ـــی از اهـــداف اولی سیســـتم های کارآمـــد نظارت

شـــامر می آمـــده اســـت.

ویژگی های سیستم کارآمد نظارتی شامل
1( نظارت اصالح گر

2( نظارت مثبت نگر

3( نظارت پیش نگر

4( نظارت عینیت گرا

5( نظارت سازمان گرا

۶( نظارت واقع گرا

7( نظارت کارا و غایت نگر

8( نظارت کل گرا

9( نظارت مشرتی گرا

10( نظارت نامتمرکز

11( نظارت فرهنگ مدار  

ویژگی یکم: نظارت اصالح نگر
ـــق مشـــکالت،  ـــس از شناســـایی دقی ـــا پ ـــد ت ـــالش کنن ـــد ت ـــی بای ســـازمان های نظارت

ـــد. ـــه مناین ـــی را ارای ـــای اصالح ـــرده و راه حل ه ـــه یابی ک ـــا را ریش آن ه

ویژگی دوم: نظارت مثبت نگر
در یـــک نظـــام نظارتـــی مطلـــوب بایـــد نقـــاط مثبـــت نیـــز مدنظـــر نظـــارت کننـــده قـــرار 

داشـــته باشـــد و بـــا دیـــدی مثبـــت بـــه مســـایل نگریســـته شـــود، نقـــاط ضعـــف و قـــوت 

ـــود. ـــام ش ـــرتل انج ـــت کار کن ـــی مثب ـــا نگاه ـــواره ب ـــوند و هم ـــده ش ـــم دی ـــار ه در کن

ـــه اصـــل برایـــت موجـــب می شـــود  ـــه دیگـــران و پایبنـــدی ب ـــج فرهنـــگ اعتـــامد ب تروی

ـــدن  ـــرتل ش ـــه کن ـــدی ب ـــا عالقه من ـــارت ب ـــت نظ ـــازمان های تح ـــا س ـــا ی ـــراد، گروه ه اف

ـــا رغبـــت  تـــن در دهنـــد و کنـــرتل در چنیـــن حالتـــی تلخـــی خـــود را از دســـت داده و ب

ـــه رو خواهـــد شـــد. و متایـــل کنـــرتل شـــوندگان روب
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ویژگی سوم: نظارت پیش نگر
یکـــی از مشـــکالت کنـــرتل آن اســـت کـــه اســـتفاده از مکانیســـم بازخـــور پـــس از انجـــام 

ـــی باشـــد  ـــه نتیجـــه عمـــل منف ـــن رو در صورتی ک ـــردازد. از ای ـــه نتیجـــه می پ عمـــل، ب

ـــرد. ـــری ک ـــده جلوگی ـــود آم ـــه وج ـــای ب ـــوان از زیان ه ـــر منی ت دیگ

ویژگی چهارم:  نظارت عینیت گرا
یکـــی از آفـــات نظـــارت، گرایـــش بـــه ســـوی ذهنی گرایـــی و دور شـــدن از 

عینیت گرایـــی اســـت.

ویژگی پنجم:  نظارت سازمان گرا
گاهـــی ســـازمان های نظارتـــی د چـــار ایـــن خطـــا می شـــوند کـــه در کنـــرتل 

ســـازمان ها بـــه دنبـــال یافـــنت یـــک فـــرد بـــه عنـــوان عامـــل اصلـــی عملکـــرد هســـتند. 

ـــازمانی و  ـــتی س ـــته و رسش ـــردی نداش ـــق ف ـــازمان تعل ـــرد در س ـــه عملک ـــی ک در حال

جمعـــی دارد.

ویژگی ششم: نظارت واقع گرا
ـــی  ـــای سیاس ـــا دارای جنبه ه ـــاص آ ن ه ـــت خ ـــت ماهی ـــه عل ـــی ب ـــازمان های دولت س

ـــد در  ـــل نبای ـــن دلی ـــه ای ـــی دارد . ب ـــه سیاس ـــا جنب ـــامت در آن ه ـــب تصمی ـــوده و غال ب

ـــی  ـــادی و خصوص ـــازمان های اقتص ـــای س ـــا معیاره ـــازمان ها تنه ـــن س ـــی ای ارزیاب

ـــت. ـــر گرف را در نظ

ویژگی هفتم:  نظارت کارا و غایت نگر
ســـازمان های نظارتـــی نبایـــد در فعالیت هـــای کنرتلـــی خـــود بـــه رصف هزینه هایـــی 

ـــورت  ـــی ص ـــر کنرتل ـــته و اگ ـــی نداش ـــل از آن ارزش چندان ـــج حاص ـــه نتای ـــد ک بپردازن

منی گرفـــت مقـــرون بـــه رصفه تـــر بـــود.

ویژگی هشتم:  نظارت کل گرا
ـــا  ـــرد و ب ـــام پذی ـــازمان انج ـــک س ـــا در ی ـــه فعالیت ه ـــر مجموع ـــد ب ـــر بای ـــارت ناظ نظ

ـــه  ـــر ب ـــارت کل نگ ـــد. نظ ـــل نباش ـــزا غاف ـــایر اج ـــارت از س ـــزء در نظ ـــک ج ـــر ی ـــد ب تأکی

ـــا مجموعـــه فعالیت هـــا را در کنـــار هـــم مـــورد ارزیابـــی قـــرار  ناظـــر امـــکان می دهـــد ت

ـــد. ـــا اجـــزاء دیگـــر بررســـی منای دهـــد و ارزش هـــر جـــزء را در رابطـــه ب

ویژگی نهم:  نظارت مشرتی گرا
ـــا شـــاخص  در رشایـــط کنونـــی، مدیریـــت ســـازمان ها اعـــم از خصوصـــی یـــا دولتـــی ب

ـــه  ـــی ک ـــز در صورت ـــران نی ـــد و مدی ـــرار می گیرن ـــنجش ق ـــورد س ـــرتیان م ـــت مش رضای

در ایـــن راه توفیـــق داشـــته باشـــند، مدیـــران شایســـته ای محســـوب می شـــوند. 

ـــا ارباب رجـــوع،  ـــن شـــاخص، یعنـــی رضایـــت مشـــرتی ی ـــا ای ـــی ب ســـازمان های نظارت

موجـــب ارتقـــای ســـطح کمـــی و کیفـــی خدمت رســـانی و تولیـــد ســـازمان ها 

ـــا  ـــوب، ب ـــات مطل ـــدات و خدم ـــرتیان تولی ـــی مش ـــای اصل ـــرا تقاض ـــد، زی ـــد ش خواهن

ـــت. ـــت باالس ـــن و کیفی ـــت پایی قیم

ویژگـــی دهـــم: 
نظـــارت نامتمرکـــز

ســـازمان های امـــروزی در 

حالی کـــه بـــه ســـوی بـــزرگ 

شـــدن متایـــل دارنـــد و از ایـــن 

طریـــق می خواهنـــد اهـــداف بـــزرگ و عظیمـــی 

را محقـــق ســـازند، مایل انـــد کـــه از ویژگی هـــای مثبـــت 

ســـازمان های کوچـــک نیـــز برخـــوردار باشـــند.به طور 

ــزرگ  ــازمان های بـ ــز در سـ ــارت نامتمرکـ ــه نظـ خالصـ

امـــروز تنهـــا راه تحقـــق اهـــداف بـــه صـــورت کارآمـــد 

ــت. ــش اسـ و اثربخـ

ویژگی یازدهم:  نظارت فرهنگ مدار
ـــی  ـــای فرهنگ ـــگ و ارزش ه ـــر فرهن ـــه ب ـــا تکی ـــد ب ـــی بتوانن ـــازمان های نظارت ـــر س اگ

ـــل از  ـــازمان ها قب ـــا و س ـــراد، گروه ه ـــه اف ـــد ک ـــاد کنن ـــی ایج ـــاز وکار نظارت ـــه، س جامع

ـــود  ـــد، خ ـــرار گیرن ـــارت ق ـــرتل و نظ ـــورد کن ـــی م ـــل خارج ـــک عام ـــیله ی ـــه وس ـــه ب آن ک

ـــه  ـــری ب ـــا جلوگی ـــالف نیروه ـــا و ات ـــیاری هزینه ه ـــد، از بس ـــود بپردازن ـــرتل خ ـــه کن ب

ـــد.  ـــل خواه عم

نتیجه گیری: 
1( نظارت و کنرتل توام و هامهنگ باشند. 

2( کنرتل پیش از عمل، کم هزینه ترین و آسان ترین روش است.

3( کنرتل بعد از عمل، همیشه رضایت بخش نیست. 

ـــه ترتیـــب و اطمینـــان از انجـــام مرحلـــه قبـــل اجـــرا  4( مراحـــل فراینـــد کنـــرتل بایـــد ب

ـــود. ش

ـــگ  ـــا فرهن ـــب ب ـــه تناس ـــته ب ـــد بس ـــی کارآم ـــتم نظارت ـــای سیس ـــی و یژگی ه 5( کارای

آن ســـازمان دارد. 

۶( سازمان ها رصف نظر از اندازه، به نظارت و کنرتل نیاز دارند.

منابع:
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ـــات و  ـــه مطالع ـــران: مؤسس ـــائیان، ته ـــی پارس ـــی و عل ـــد اعراب ـــید محم و کنرتل.)س

ــای بازرگانـــی، 1375 پژوهش هـ

2. علی رضائیان، اصول مدیریت،انتشارات سمت 13۶9
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5. عبداللـــه جاســـبی، اصـــول و مبانـــی مدیریـــت، انتشـــارات دانشـــگاه آزاد 

اســـالمی،.138۶

۶. ســـیدمهدی الوانی،تصمیم گیـــری و تعییـــن خـــط مشـــی، انتشـــارات ســـمت، 

1378

ـــار،  ـــرش صف ـــرد، ن ـــی ف ـــی، دانائ ـــه الوان ـــازمان، ترجم ـــوری س ـــز، تئ ـــتیفن رابین 7. اس
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ـــوم  ـــگاه عل ـــارات دانش ـــز، انتش ـــت غیرمتمرک ـــی مدیری ـــان، مبان ـــی از مؤلف 8. جمع

پزشـــکی تربیـــز، 1378
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بدنه آسیب پذیر

»حقیقت های زیادی هست که هیچ کس باور منی کند و دروغ های زیادی هست که 

همه باور می کنند.«

مائو

هـــر فـــردی بـــا برخـــورداری از روحیـــات خـــاص دارای ذات منحـــر بـــه فـــردی اســـت 

کـــه نســـبت بـــه دیگـــران متامیـــز می شـــود و ایـــن وجـــه متایـــز باعـــث می شـــود 

تـــا خصوصیـــات افـــراد متفـــاوت گـــردد، و چگونگـــی ایـــن تفـــاوت رامی تـــوان در 

عملکـــرد افـــراد مشـــاهده و احســـاس منـــود. البتـــه اغلـــب اشـــخاص در جهـــت 

دســـتیابی بـــه اهـــداف یـــا امیـــال خویـــش همـــواره در جســـتجوی راه کار و یـــا 

ـــی را  ـــیر دسرتس ـــن مس ـــا نزدیک تری ـــوند ت ـــرب می ش ـــای میان ـــه ترفنده ـــل ب متوس

ـــن مســـیر حقیقـــت  ـــا بتواننـــد خواســـته خـــود را محقـــق ســـازند. در ای ـــد ت ـــدا کنن پی

یـــا دروغ از جملـــه عناویـــن یـــا حربـــه کارآمـــد یـــا ناکارآمـــدی اســـت کـــه به طـــور 

ـــر،  ـــامت جربان ناپذی ـــق لط ـــت. بدین طری ـــذار اس ـــورات تاثیرگ ـــه ام ـــول در هم معم

ـــعاع  ـــا ش ـــی آن ت ـــرد و آلودگ ـــر می گی ـــه را در ب ـــرور جامع ـــه  م ـــیب های معمول،ب آس

غیرقابـــل تصـــوری نفـــوذ می کنـــد.

ـــات را  ـــواره مقتضی ـــراد هم ـــادی، اف ـــاص اقتص ـــط خ ـــاظ رشای ـــه لح ـــا ب ـــور م در کش

بـــر حـــول محـــور منفعت طلبـــی در نظـــر می گیرنـــد و هـــر عملـــی را بـــر مبنـــای 

آن می ســـنجند در حالی کـــه ایـــن واقعیـــت پوشـــیده نیســـت چـــون هـــر فـــردی 

ـــامن  ـــد کت ـــا نبای ـــد ام ـــد شـــخصی اش اداره می کن ـــر حســـب درآم زندگـــی خـــود را ب

ـــود  ـــری می ش ـــار متغیی ـــه رفت ـــراد منجرب ـــی از اف ـــرای برخ ـــد ب ـــزان درآم ـــه می ـــرد ک ک

کـــه حاصـــل آن توقـــع بی مـــورد اســـت.

تعبیـــه ارزش در ارزیابـــی عملکـــرد اغلـــب بـــا غفلـــت همـــراه بـــوده و هم چنـــان 

همـــراه اســـت. در حقیقـــت مســـببین ایـــن رفتـــار را بایـــد عامـــالن مخـــرب در احیـــاء 

ارزش هـــا دانســـت. تغییـــر و اصـــالح ایـــن امـــر میـــرس منی شـــود جـــز این کـــه 

هرکـــس بـــه ســـهم مـــرشوع خویـــش بســـنده و اکتفـــا و قانـــع باشـــد و از پدیـــدار 

منـــودن غیرواقعـــی شـــخصیت امتنـــاع ورزنـــد. 

»هر کس آن چنان می میرد که زندگی می کند.«

رشیعتی

حقیقت انکارناپذیر

ـــرا  ـــت زی ـــرد اس ـــوه کارک ـــه نح ـــمندانه ب ـــه هوش ـــطوح آگاه، توج ـــارز در س ـــکات ب از ن

ـــوام  ـــا نتیجـــه ت هـــر چـــه توجـــه و دقـــت و هوشـــیاری در عملکـــرد اعـــامل شـــود قطع

بـــا اهمیـــت و موثـــر خواهـــد بـــود و در واقـــع ایـــن  چنیـــن حصـــول عملکـــرد ارزشـــمند 

چرایی ارزیابی

عملکردکارکنان
  ناصرنیک کار  
کارشناس ارزشیابی ورسیدگی به 
شکایات اداره کل بنادرودریانوردی 
استان گیالن

آن چـــه کـــه می بینیـــد نـــگاه اجاملـــی بـــه اهمیـــت و ماهیـــت ارزش عملکـــرد، تحـــت عنـــوان ارزیابـــی عملکـــرد کارکنـــان و مقایســـه نســـبی در شـــیوه عملـــی ارزیابـــی 

ـــه معنـــی واقعـــی کلمـــه تبییـــن و تعییـــن ارزش هـــر فـــرد در مقیـــاس عملکـــرد آن  ـــا ارزشـــیابی ب عملکـــرد کارکنـــان درساختارســـازمانی اســـت. ارزیابـــی عملکـــرد ی

فـــرد در مقایســـه جمعـــی اســـت تـــا بتـــوان در متایـــز بـــا چگونگـــی عملکـــرد، میـــزان آن را منظـــور منـــود. ایـــن نوشـــتار بررســـی اهمیـــت واقعیـــات از دیـــدگاه حقیقـــی 

ـــن اســـاس اســـت کـــه ســـاختار تناســـب  ـــر ای ـــرارداد اشـــاره منـــود، ب ـــات ارزش هـــا مدنظـــر ق ـــد در ثب ـــا آن چـــه را کـــه بای ـــز آن از جهـــات تناســـبات اســـت ت و وجـــه متای

ـــه پی ریـــزی و بنـــا نهـــاده شـــود. این کـــه هـــدف در ارزیابـــی عملکـــرد کارکنـــان اســـتقرار تـــرازوی ســـنجش و اســـتمرار اجـــرای مصـــوب جهـــت  ـــر مبنـــای ایـــده و الگـــو واقـــع گرایان بایـــد ب

ـــی آن  ـــع مال ـــه مناب ـــل ب ـــب متامی ـــاخته و اغل ـــدوش س ـــی را مخ ـــت اندیش ـــوع، حقیق ـــبیت موض ـــه نس ـــه ب ـــد و عدم توج ـــن برآین ـــه ای ـــت ب ـــفانه عدم اهمی ـــت متاس ـــز اس ـــن متای تعیی

ـــویی و  ـــد هم س ـــرد نیازمن ـــوازات عملک ـــداف در م ـــف اه ـــن و تعری ـــرا تعیی ـــت زی ـــی اس ـــرد واقع ـــی عملک ـــف در ارزیاب ـــن تکلی ـــب تعیی ـــزول مرات ـــل، ن ـــی از عل ـــه یک ـــود در حالی ک می ش

موازی سازی در نحوه عملکرد است .
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محســـوب و تلقـــی می شـــود.

ــه از  ــود کـ ــاظ منـ ــوان لحـ ــه ای را می تـ ــای قابل توجـ ــن ارزش ویژگی هـ در تبییـ

جملـــه آن قابلیت هـــای حایـــز اهمیـــت در قیـــاس ارزش هاســـت. زیـــرا بـــا توجـــه 

ــه  ــاوت در بدنـ ــای متفـ ــه مدیریت هـ ــاوت در عرصـ ــای متفـ ــود دیدگاه هـ ــه وجـ بـ

دســـتگاه های دولتـــی ایـــن تصویـــر غلـــط منایـــان می شـــود کـــه ارزشـــیابی یـــا 

ـــان  ـــویق کارکن ـــت تش ـــم جه ـــت مغتن ـــرد فرص ـــی عملک ـــد، ارزیاب ـــر جدی ـــه تعبی ب

ــا فیلـــرتی  می توانـــد باشـــد. درحالی کـــه ایـــن موضـــوع در حقیقـــت غربـــال یـ

ـــفانه در  ـــد. امامتاس ـــرار گیرن ـــی ق ـــایی و ارزیاب ـــورد شناس ـــا م ـــا چگونگی ه ـــت ت اس

ـــی  ـــب ناگواری های ـــا اغل ـــوش مدیریت ه ـــر و در پســـتوی خام ـــکار متغی آشـــفتگی اف

ـــت  ـــی آســـیب وارد می شـــود، و بدین ســـان ماهی ـــه ارزش واقع ـــه ب ـــون اســـت. ک مدف

ــود. ــای وارده می شـ ــت خوش بالیـ ــی ارزش دسـ واقعـ

بـــا توجـــه بـــه وجـــود حقایـــق تلـــخ  و ناگـــوار در عرصـــه بوروکراســـی بایـــد اذعـــان منـــود 

ـــرا  هیـــچ گاه دموکراســـی واقعـــی از جانـــب عوامـــل تعییـــن  کننـــده آشـــکار نشـــد، زی

عدم تحقـــق در اجراییـــات می توانـــد نشـــانگر گله مندی هـــای موجـــود در زمینـــه 

کشـــف واقعیـــات باشـــد.

اگرچـــه  تعریـــف  ســـاده ای  مثـــل  این کـــه  »ارزش  عبـــارت  اســـت  از بـــار معنایـــی  

ـــاره ای  از  ـــا و... در پ ـــار، زمان ه ـــامل، گفت ـــی  از اع ـــرای  برخ ـــان  ب ـــه  انس ـــی  ک خاص

ـــن   ـــا ای ـــم  باشـــد، ب ـــوم  مه ـــن  مفه ـــرف  ای ـــد مع ـــل  می شـــود« می توان ـــژه  قای ـــت  وی حال

حـــال  چـــون  بـــه  تأمـــل  در زوایـــای  ریـــز چیســـتی  ارزش  می پردازیـــم  بـــا انبوهـــی  

از مســـایل  تـــازه  مواجـــه  می شـــویم  کـــه  نشـــان دهنده  پیچیدگـــی  بیـــش  از حـــد 

ـــه   ـــوده  اســـت  ک ـــه  انســـان  آن  ب ـــه  ظاهـــر ســـاده  اســـت. احســـاس  اولی ـــوم  ب ـــن  مفه ای

ارزش، رَس در آســـامن  و کانون هـــای  مـــاورای  انســـانی  دارد. حـــال  آن کـــه  امـــروزه  

ـــار،  ـــد و ننگب ـــا، رشافتمن ـــت  و زیب ـــب  زش ـــا در قال ـــه  ارزش ه ـــت  ک ـــه  اس ـــرش دریافت ب

دلپذیـــر و نامطلـــوب  و... بـــه  درون  حیـــات  اجتامعـــی  او گام  گذاشـــته  اســـت  و ســـنگ  

ـــه  زندگـــی   ـــای  متدن هـــا را تشـــکیل  می دهـــد. حضـــور جـــد ی  ارزش هـــا در صحن بن

ـــتی ارزش:ژان  ـــد. چیس ـــه  آن  را می طلب ـــر ب ـــه  بیش ت ـــر چ ـــه  ه ـــان، توج ـــره  انس روزم

ـــروگ  ـــکار ب ـــت دس اس ول

چیستی ارزشیابی و ارزیابی

اگرچـــه ارزشـــیابی و ارزیابـــی عملکـــرد کارکنـــان در یـــک راســـتا تعریـــف و ارایـــه 

شـــده اســـت امـــا آن چـــه ایـــن دو را از هـــم تغییـــر داده اســـت جایگزیـــن منـــودن 

ارزیابـــی به جـــای ارزشـــیابی اســـت. زیـــرا ارزشـــیابی بـــا توجـــه بـــه بـــار معنایـــی 

و بـــار ســـنگین مســـئولیت و تکلیـــف بـــه  راحتـــی قابـــل  حمـــل منی باشـــد امـــا 

ـــز را  ـــی راه گری ـــات غیرواقع ـــا توجیه ـــوان ب ـــی می ت ـــه  راحت ـــرد ب ـــی عملک در ارزیاب

ـــا  ـــیابی را ب ـــدات ارزش ـــت تعه ـــق در حقیق ـــن طری ـــون ای ـــذارد چ ـــاز گ ـــرار ب ـــرای ف ب

خـــود ندارد.اگـــر چـــه هـــر دو اصطالحـــی بیـــش نیســـت و در هرج ومـــرج ســـلیقه ای 

تناســـب ها، بـــه  واقـــع عمـــل و تزریـــق منی شـــود امـــا از آن جایی کـــه تصـــور 

ـــدم ارشاف  ـــه ع ـــد ب ـــح را دارد بای ـــاب اصل ـــت از انتخ ـــتان حکای ـــن داس ـــی ای حقیق

ـــه  ـــن نکت ـــه ای ـــکاوش دو ب ـــه کنج ـــق عادالن ـــکار در عدم تطبی ـــای آش ـــر رسپوش ه ب

دقـــت منـــود کـــه چـــرا و چگونـــه ارزشـــیابی دســـتاویز ارزیابـــی قـــرار می گیـــرد. 

بـــدون شـــک ایـــن حقیقـــت را می دانیـــم کـــه اغلـــب تدابیـــر و تعابیـــر در تعییـــن 

ـــت  ـــم نیس ـــن ه ـــر از ای ـــت غی ـــود و عل ـــامل می ش ـــع اع ـــه ای غیرواق ـــا به گون مالک ه

چـــون همـــواره نبایدهـــا جایگزیـــن بایدهـــا می شـــود.

پیـــش  از آن کـــه  بتوانیـــم  در تعریـــف  ارزش  بســـان  بُعـــد اخالقـــی  عمـــل  بـــه  نتیجـــه ای  

ـــت  و  ـــا دق ـــی  ارزش ه ـــرد گزینش ـــه  در کارک ـــت  ک ـــم، رضوری  اس ـــت  یابی ـــی  دس قطع

تأمـــل  بیش تـــری  کنیـــم.

ـــر  ـــتمل  ب ـــه  مش ـــت  ک ـــدی  اس ـــارت  از فراین ـــا عب ـــا در این ج ـــر م ـــورد نظ ـــش  م گزین

ارزیابـــی، قضـــاوت  و تصمیم گیـــری  می شـــود. در این جـــا هیـــچ  احتیاجـــی  بـــه  

متســـک  جســـنت  بـــه  دعـــوی  کانـــت  نداریـــم، آن جـــا کـــه  می گویـــد: ارزیابـــی، 

ــه  در  ــند کـ ــر می باشـ ــال  و متفکـ ــوژه  فعـ ــول  سـ ــری  محصـ ــاوت  و تصمیم گیـ قضـ

نتیجـــه  برخـــورد بـــا ایـــن  مفهـــوم  کـــه  چـــه  چیـــزی  خـــوب  یـــا بـــد اســـت، ظهـــور 

ـــا  ـــی  ی ـــی  اخالق ـــگان  مفاهیم ـــزد هم ـــت  در ن ـــن  اس ـــم  ممک ـــن  مفاهی ـــد. ای می کنن
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ـــت   ـــت  و مطلوبی ـــه  صح ـــند ک ـــرتک  باش ـــاس  مش ـــه  احس ـــته  ب ـــی  وابس ـــاً  »عوامل رصف

آن  قبـــالً  توســـط  همـــگان  پذیرفتـــه  شـــده  اســـت.«)1987، ص  210 و بیلنیـــگ( بـــه  

ـــگاه   ـــان  بدیل هـــای  موجـــود ن ـــش  از می ـــد گزین ـــه  فراین ـــه  ب ـــه  ک ـــه  هرگون هـــر حـــال  ب

ـــه  نحـــوی  نوعـــی  اســـتدالل  آغشـــته   ـــوارد، ب ـــد کـــه  در متامـــی  م ـــم  دی ـــم، خواهی کنی

ـــد، آن جـــا  ـــان  می کن ـــی  بی ـــه  خوب ـــن  مطلـــب  را ب ـــم ای ـــد. مانهای ـــه  ارزش  رخ  می منای ب

ـــی   ـــل  ارزیاب ـــی  )از قبی ـــه  واقعیت ـــر ب ـــم  ناظ ـــر تصمی ـــامً  [ ه ـــد: »] حت ـــه  می نویس ک

ـــد ســـازمان دهی  شـــود(، در  ـــه  بای ـــه  چگون ـــا جامع ـــرد دیگـــر ی ـــردی  از شـــخصیت  ف ف

ـــودن  ]  ـــا شـــیطانی  ب ـــه  موضـــوع  خـــوب  و ی ـــان  دارد کـــه  ب ـــی  را نه بطـــن  خـــود قضاوت

موضـــوع  [ مربـــوط  می شـــود« )19۶0، ص  17(. چیســـتی ارزش:ژان ولـــت دس 

ـــروگ ـــکار ب اس

چرایی ارزیابی عملکرد

ـــت  ـــان اس ـــای پنه ـــودن ارزش ه ـــودار من ـــع من ـــرد در واق ـــی عملک ـــی در ارزیاب چرای

ـــد مـــدون،  ـــا فراین ـــد ب ـــک رون ـــب ی ـــدن صحت وســـقم چگونگـــی در قال یعنـــی منایان

و حاصـــل آن نیـــز دســـتاورد مفیـــد بـــرای محیـــط باشـــد. زیـــرا الزمـــه هـــر عملکـــردی 

ـــا ارزش خـــاص خـــود تزییـــن شـــود تـــا در محـــک، قابلیـــت برخـــورداری خـــود  بایـــد ب

ـــه  ـــود ک ـــش می ش ـــت مثربخ ـــی دارای خاصی ـــل وقت ـــع عم ـــد. در واق ـــان ده را نش

ـــورد  ـــاد م ـــی را در ابع ـــد و ارزش واقع ـــوردار باش ـــر برخ ـــه مثمرمث ـــب و جاذب از تناس

نظـــر نشـــان بدهـــد. چـــه  بســـا ممکـــن اســـت هـــدف را بـــا تفســـیر دروغیـــن در 

ـــز بافرمـــول قاعـــده ســـاختگی  ـــی عملکـــرد دخالـــت داد و حاصـــل رضب آن نی ارزیاب

ـــرد  ـــن می ب ـــا را از بی ـــده م ـــکل قاع ـــه ش ـــه ک ـــا آن چ ـــد ام ـــته باش ـــازگاری داش ـــا س م

ـــت   ـــت عل ـــان داده اس ـــه نش ـــرا تجرب ـــت. زی ـــتورالعمل اس ـــکنی در دس ـــاختار ش س

ـــیابی  ـــت ارزش ـــه ماهی ـــت ب ـــود اهمی ـــان نب ـــرد کارکن ـــی عملک ـــدی در ارزیاب ناکارآم

ـــن  ـــات در تعیی ـــود  ثب ـــی و نب ـــا بی تفاوت ـــر ب ـــان ام ـــواره از ســـوی متولی ـــه هم اســـت ک

ــاز و کار  ــتیم سـ ــر می توانسـ ــت. اگـ ــم زده اسـ ــت را رقـ ــی نادرسـ ــاس، ارزیابـ قیـ

اســـباب قیـــاس را خوش بینانـــه فراهـــم مناییـــم ارزش در ارزیابـــی عملکـــرد جایـــگاه 

بهـــرتی را کســـب می منـــود و دچـــار رسدرگمـــی قـــرار منی گرفـــت.

از علـــل ناکارآمـــدی در امـــر ارزشـــیابی و عـــدم ثبـــات آن در ســـاختار ســـازمانی 

نگـــرش یـــک ســـویه بـــه منبـــع مالـــی ایـــن مـــورد اســـت کـــه همـــواره در معـــرض 

تعارضـــات غیرواقعـــی و موضوعـــات غیرمرتبـــط قـــرار داشـــته اســـت. چنیـــن مـــواردی 

باعـــث شـــده اســـت ارزشـــیابی یـــا ارزیابـــی عملکـــرد دکـــه ای جهـــت کســـب ســـاالنه 

ـــی  ـــوم واقع ـــی و مفه ـــه  معن ـــرد ب ـــی عملک ـــا ارزیاب ـــیابی ی ـــه ارزش ـــود. درحالی ک ش

شناســـایی و تعییـــن کســـانی اســـت کـــه نســـبت بـــه یکدیگـــر تفـــاوت شـــاخص 

ـــند.  ـــته باش داش

نقش ارزش در ارزیابی عملکرد

ـــزان  ـــدار و می ـــرا مق ـــت زی ـــن ارزش آن اس ـــرد تعیی ـــری در عملک ـــاخص اندازه گی ش

چگونگـــی را بایـــد بـــر مبنـــای نحـــوه ارزش و کیفیـــت ســـنجید. به ایـــن لحـــاظ 

آن چـــه در عمـــل مـــورد قیـــاس واقـــع می شـــود کمـــی و کیفـــی هـــر اقدامـــی ترتیـــب 

ـــت را  ـــن خاصی ـــات ای ـــی جه ـــرد در متام ـــی عملک ـــه ارزیاب ـــود. البت ـــر داده می ش اث

بایـــد داشـــته باشـــد تـــا دســـته بندی ها را طبـــق منـــودار مشـــخص بـــه معـــرض 

منایـــش گـــذارد.

ــرد  ــن وضعیـــت عملکـ ــع تعییـ ــه  واقـ ــرد بـ ــی عملکـ پـــس نقـــش ارزش در ارزیابـ

ــه غیرواقـــع اســـت  ــا آن چـ ــا بـ ــر اســـاس رعایـــت موازیـــن واقعـــی آن اســـت تـ بـ

ـــد شـــناخت نقـــش  ـــارز می منای ـــن مهـــم را ب ـــت ای ـــر شـــود. آن چـــه اهمی تفکیک پذی

و اولویـــت بخشـــی بـــه ایـــن امـــر می باشـــد. بـــا این کـــه همـــواره واقعیت هـــا در 

ـــندی را  ـــد و ناخرس ـــاد می کن ـــکالتی را ایج ـــرش مش ـــوع نگ ـــا ن ـــالیق ی ـــا س ـــه ب مواج

ـــن در  ـــا ت ـــه واقعیت ه ـــم و ب ـــر را بپذیری ـــت ام ـــد حقیق ـــن بای ـــوند ولیک ـــث می ش باع

ـــان صـــوری منجـــر شـــود.  ـــه زی ـــر ب ـــی اگ ـــم حت ـــی را آشـــکار کنی ـــم و ارزش واقع دهی

ـــرد قطعـــا رضایت منـــدی  ـــد و حقیقت یابـــی صـــورت پذی اگـــر ایـــن اتفـــاق تحقـــق یاب

بـــر محـــور باورمـــداری قـــرار می گیـــرد و ســـطح نگـــرش بـــه ارزش مثبـــت واقـــع 

ـــای  ـــر مبن ـــد ب ـــی بای ـــه ارزیاب ـــن ک ـــا ای ـــود. ب ـــور می ش ـــوه ارزش متص ـــردد و جل می گ

ارزش ســـنجیده شـــود عدم توجـــه بـــه ایـــن مهـــم باعـــث کاســـتی هایی می شـــود 

و ســـبب بـــی ارزش شـــدن ارزش می شـــود.

دیـــده شـــدن نقـــاط قـــوت و ضعـــف از جملـــه نـــکات حایـــز اهمیـــت در امـــر ارزیابـــی 

ـــد  ـــرار خواه ـــرا ق ـــرض اج ـــر در مع ـــوت بیش ت ـــا ق ـــت را ب ـــن اهمی ـــت و ای ـــرد اس عملک

ـــا  ـــود. ب ـــبه ش ـــانی محاس ـــع  انس ـــوق مناب ـــرد، حق ـــوه عملک ـــش نح ـــا در پاالی داد ت

ـــه حقـــوق مســـلم کارکنـــان  ـــا رویکـــرد ارزشـــیابی ب ـــد ب این کـــه ارزیابـــی عملکـــرد بای

ــت.  ــت نیسـ ــان دور از واقعیـ ــوی کارکنـ ــار از سـ ــن انتظـ ــد ایـ ــته باشـ ــر داشـ نظـ

ـــاس  ـــئولیت حس ـــورداری از مس ـــا برخ ـــان ب ـــرد کارکن ـــی عملک ـــی ارزیاب ـــرا متول زی

بایـــد حافـــظ منافـــع و منابـــع انســـانی باشـــد و از هـــر گونـــه بخشـــش بـــی ارزش 

خـــودداری شـــود.

ـــی ســـازمان خـــود  ـــان از اثربخشـــی فرایندهـــای ارزیاب ـــوز تعـــداد کمـــی از آن امـــا هن

رضایـــت دارنـــد و دیگـــران مـــداوم مرتصـــد فرصتـــی بـــرای اصـــالح آن هســـتند. 

ـــوا ســـنجیده  ـــه محت ـــر اســـاس شـــکل و ن ـــا ب ـــه ارزیابی ه ـــر اشـــتباه اســـت ک ـــن ام ای

ـــوان  ـــه  عن ـــی ب ـــام ارزیاب ـــران از انج ـــی مدی ـــی برخ ـــتباه تر، تلق ـــود و از آن اش می ش

ـــذاری  ـــت تاثیرگ ـــه فرص ـــت ک ـــتباهات اس ـــن اش ـــه ای ـــت و در نتیج ـــف اس ـــع تکلی رف

ـــی رود.  ـــت م ـــی از دس ـــرد، در ارزیاب ـــار ف ـــر رفت ب
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بایسته و شایسته

مـــالک اعـــامل قیـــاس در خصـــوص ارزیابـــی عملکـــرد کارکنـــان، قیـــاس و محاســـبه 

رونـــد عملکرداســـت.

ــود  ــرز می شـ ــتگی ها محـ ــود شایسـ ــر داده شـ ــب اثـ ــر ترتیـ ــته ها اگـ ــن بایسـ  ایـ

و توزیـــع بـــه نحـــو مقبولـــی صـــورت می گیـــرد. در این صـــورت 

ــزان رضایت منـــدی را توضیـــح داده و  ــد میـ ــوه می توانـ ایـــن نحـ

ـــردی  ـــر ف ـــه ه ـــا این ک ـــد. ب ـــع منای ـــتگی را توزی ـــدار شایس مق

ـــه  ـــاهدات عادالن ـــال مش ـــه دنب ـــاوت ب ـــای متف در زمینه ه

ـــه  ـــد ب اســـت و خـــود را مدعـــی و تـــالش در عملکـــرد می دان

وســـیله خط کـــش معینـــی می تـــوان انـــدازه را تعییـــن و 

ـــداف  ـــرد اه ـــودار رویک ـــی من ـــن صورت ـــان داد. در چنی نش

در ارزیابـــی عملکـــرد ارزش هـــای واقعـــی را نشـــان خواهـــد 

داد و آن چـــه را کـــه بایـــد بـــر مبنـــای واقعیت هـــا انجـــام 

داد پیاده ســـازی منـــود.

ـــت  ـــی نیس ـــه حقیق ـــت همیش ـــود حقیق ـــان من ـــد اذع بای

گاهـــی بـــه منظـــور جلـــب توجـــه و ادعـــا در موضوعـــی 

بـــه جهـــت کســـب منافـــع شـــخصی، فـــرد بـــا مبالغـــه 

و بزرگنامیـــی غیرواقعـــی ســـعی در تصاحـــب منفعـــت 

نامـــرشوع می کنـــد. قطعـــا شناســـایی ایـــن قبیـــل 

ــه  ــد بـ ــرد و نیازمنـ ــورت منی گیـ ــی صـ ــه راحتـ ــراد بـ افـ

ـــته ها  ـــنت بایس ـــر گرف ـــا در نظ ـــا ب ـــود ت ـــد ب ـــب خواه ـــه جوان ـــه ب ـــو نگری و توج فراس

ـــح داده  ـــود ترجی ـــودبر ب ـــه س ـــی ک ـــا وقت ـــر ت ـــن ام ـــود ای ـــی من ـــته ها را معرف شایس

می شـــود، محقـــق منی شـــود.

الزم اســـت متولیـــان امـــر خـــود را در مهلکـــه کشـــمکش قـــرار دهنـــد و آن چـــه را کـــه 

بایـــد از آن صیانـــت مناینـــد بـــه  معنـــی خـــاص مـــورد حامیـــت قـــرار دهنـــد تـــا حقـــوق 

ـــه ارزش  ـــا بلک ـــرد ت ـــرار گی ـــرتک ق ـــه مش ـــورد توج ـــرد م ـــی عملک ـــلم در امرارزیاب مس

ـــد. ـــگاه خـــود را بیاب در محوراصلـــی جای

ســـطحی نگری و بی توجهـــی عامـــل بـــروز بـــا تامـــل بـــه ایـــن مســـاله کـــه 

فســـاد در هـــر زمینـــه ای می شـــود عدم تعهـــد در اســـتقرار اســـتدالل نیـــز منجـــر 

ـــه هـــر موضوعـــی می شـــود. از دیگـــر مســـایل  ـــق در بدن ـــروز شـــکاف های عمی ـــه ب ب

ـــر  ـــث تغیی ـــت و باع ـــون اس ـــرات ناهمگ ـــث تغیی ـــلیقه ای باع ـــازنگرش س ـــبب س س

ــود. ــول راهـــربدی می شـ ــکل در اصـ شـ

ـــان  ـــت کارکن ـــن وضعی ـــرد تعیی ـــی عملک ـــا ارزیاب ـــیابی ی ـــدف در ارزش ـــه ه ـــا این ک ب

بـــر مبنـــای قاعـــده مـــدون تعریـــف می شـــود امـــا اغلـــب بـــا عـــدول از اصـــل موضـــوع 

ـــد. ـــوف می دارن ـــود را معط ـــه خ ـــازات توج ـــقف امتی ـــه س ب

نتیجه:

ســـطحی نگری بـــه ایـــن موضـــوع باعـــث شـــده تـــا ارزیابـــی عملکـــرد از مســـیر 

واقعـــی خـــود خـــارج و در قالـــب اقتصـــادی جـــای بگیـــرد. چـــون نگـــرش اقتصـــادی 

ـــت  ـــودار از ظرفی ـــای برخ ـــت از قابلیت ه ـــدم و غفل ـــت حق تق ـــب عدم رعای موج

می شـــود و هم چنیـــن باعـــث می شـــود خودخواهی هـــا و بخشـــی نگری 

ـــد  ـــفانه بای ـــد. متاس ـــل بچرب ـــر اص ـــرع ب ـــع ف ـــیم مناف ـــوص تقس در خص

گفـــت تـــا کنـــون کالبـــد شـــکافی غیرمتندانـــه ای در ایـــن امـــر بـــه  وضـــوح 

ـــت و  ـــت وضعی ـــده تح ـــر ش ـــن ام ـــئول ای ـــه مس ـــر ک ـــه و ه ـــورت نگرفت ص

رشایـــط موجـــود بـــا گریـــز از محـــور بـــه ناچـــار تابـــع گـــردش موجـــود 

شـــده اســـت.
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بیست و هفتم فروردین 1351- اجاره 
یدک کش برای الیروبی بندر خرمشهر

هیات عامــل بــا توجــه بــه گــزارش توجیهــی و نامــه 

دریافــت شــده از ســوی اداره بندروکشــتیرانی 

ــرای  ــش ب ــد یدک ک ــاره دو فرون ــا ا ج ــهر، ب خرمش

 ا ســتفاده در بنــدر خرمشــهر به مــدت دو مــاه موافقت کــرد و قرار شــد پس از اســتعالم 

بهــاء،  بــه رسعــت اقــدام شــود.

پنجم اردیبهشت 1351 – قرارداد با 
مرکز توسعه بین املللی ژاپن

قــرارداد بــا مرکــز توســعه بین املللی ژاپــن موضوع 

اصلی این جلســه هیات عامــل بود. در این جلســه 

قــرارداد مرکــز توســعه بین املللــی ژاپــن در مــورد 

بررســی نحــوه عملیــات و مدیریــت در بنــادر ایران 

بــه تصویــب هیات عامــل ســازمان رســید .

بیست و پنجم خرداد 1351 – خرید 
پالت از شوروی

ـــس  ـــن کنفران ـــه صورت جلســـه چهارمی ـــا توجـــه ب ب

ــی  ــرت بازرگانـ ــزارش دفـ ــه و گـ ــی در بادکوپـ نوبتـ

ـــد  ـــا خری ـــه ب ـــن جلس ـــل در ای ـــازمان، هیات عام س

دوهـــزار عـــدد پالـــت بـــرای ا ســـتفاده در تخلیـــه 

ـــوروی  ـــی ش ـــی و واردات ـــه کل صادرات ـــه از اتحادی ـــرک مناقص ـــق ت ـــری از طری و بارگی

ـــازمان  ـــل س ـــای مدیرعام ـــه ا مض ـــد ب ـــن خری ـــرارداد ای ـــد ق ـــرر ش ـــرد و مق ـــت ک موافق

برســـد .

دهم تیر 1351- معافیت حقوق و 
عوارض بندری برای حامیت از 

کشتی های ساحلی ایرانی
هیات عامـــل ســـازمان تصمیـــم گرفـــت بـــرای 

حامیـــت از کشـــتی های ســـاحلی ایرانـــی 

معافیت هایـــی در حقـــوق و عـــوارض بنـــدری بـــر 

ـــه  ـــه رشح آن در ادا م ـــد، ک ـــاظ کن ـــی لح ـــاحلی ایران ـــتی های س ـــرای کش ـــتی ب کش

آمـــده اســـت:

ـــق  ـــت ح ـــص از پرداخ ـــت غیرخال ـــن ظرفی ـــا 1500 ت ـــی ت ـــتی های ایران ـــی کش متام

ـــوارض  ـــدر و ع ـــه بن ـــتی ب ـــق ورود کش ـــن ح ـــدر و هم چنی ـــه بن ـــه دهان ـــتی ب ورود کش

ــوند. ــاف می شـ ــی معـ ــای دریایـ فانوس هـ

در صورتی  که در رفت وآمد این کشتی ها به بندر از مبارشت افراد بندر استفاده نشود، 

حقوقی بابت بسنت، بازکردن ،  لنگراندازی و لنگربرداری دریافت نشود .

هـــر کشـــتی ایرانـــی کـــه فرمانـــده آن گواهی نامـــه راهنامیـــی بـــه ترتیبـــی کـــه از طـــرف 

ـــا  ســـازمان بنادروکشـــتیرانی تعییـــن خواهـــد شـــد، داشـــته باشـــد و مالـــک کشـــتی ی

ـــه خســـارتی کـــه نتیجـــه عمـــل  ـــه صـــورت کتبـــی تعهـــد پرداخـــت هرگون مناینـــده او ب

فرمانـــده کشـــتی بـــا اســـکله و یـــا تاسیســـات و تجهیـــزات دیگـــر بنـــدر باشـــد، از 

ـــوند . ـــاف ش ـــی مع ـــق راهنامی ـــت ح پرداخ

در ساختامن سیمرغ چه می گذشت
بخش چهارم )نیمه دوم سال 1350و نیمه نخست 1351(

دوازدهم آبان 1350 – برقراری 
سورشارژ در بندر امام خمینی )ره(

افزایـــش 15 درصـــد کرایـــه اضافـــی کـــه کنفرانـــس 

کشـــتیرانی خلیج فـــارس تصمیـــم داشـــت از 

متـــام کاالهایـــی کـــه از بنـــادر ژاپـــن بـــه بنـــدر 

امام خمینـــی )ره( حمـــل می شـــود، دریافـــت 

ـــا  ـــر ایـــن ا ســـاس قـــرار شـــد ب کنـــد، موضـــوع اصلـــی ایـــن جلســـه هیات عامـــل بـــود. ب

اســـتفاده از متا مـــی امکانـــات ســـازمان از ایـــن سورشـــارژ جلوگیـــری شـــود.

ششم بهمن 1350- خرید جرثقیل از 
رشکت جونز

ــل  ــه هیات عامـ ــتمین جلسـ یکصدوبیست وهشـ

بـــا حضـــور فتحی پـــور، رییـــس دفـــرت حقوقـــی 

ـــت  ـــل از رشک ـــد جرثقی ـــوع خری ـــه موض ـــازمان ب س

جونـــز اختصـــاص داشـــت. در ایـــن جلســـه فـــرم 

ــد  ــه تاییـ ــز بـ ــت جونـ ــز از رشکـ ــای جونـ ــد جرثقیل هـ ــه خریـ ــوط بـ ــرارداد مربـ قـ

هیات عامـــل رســـید.

بیست و سوم اسفند 1350- بررسی 
طرح هیا پنج گانه نوسازی و تعمیراتی

ــت  ــتیرانی وقـ ــازمان بنادروکشـ ــل سـ هیات عامـ

ـــده  ـــت ش ـــنهادات دریاف ـــی پیش ـــور بررس ـــه منظ ب

از ســـوی پیـــامن کاران بـــرای اجـــرای طرح هـــای 

ـــه  ـــکیل جلس ـــی تش ـــازی و تعمیرات ـــه نوس پنج گان

دادنـــد،  مناینـــدگان پیـــامن کاران هـــم در ایـــن جلســـه حضـــور داشـــتند و بـــه بررســـی 

11 پیشـــنهاد ارایـــه شـــده از ســـوی پیـــامن کاران پرداختنـــد. ایـــن جلســـه آغـــازی بـــود 

بـــر جلســـات بررســـی طرح هـــای پیشـــنهادی .

هفدهم فروردین 1351- الیروبی 
اسکله شامره یک بندر خرمشهر

در روزهـــای نخســـت ســـال 1351، هیات عامـــل 

ســـازمان بنادروکشـــتیرانی وقـــت نامـــه ای از 

ــهر دریافـــت  ــتیرانی خرمشـ اداره کل بندروکشـ

کـــرد کـــه در آن موضـــوع الیروبـــی ا ســـکله شـــامره 

یـــک بنـــدر خرمشـــهر مطـــرح شـــده بـــود. بـــر ا ســـاس ایـــن نامـــه، بـــه  علـــت 

جاری شـــدن ســـیل آب رودخانـــه کارون بـــه شـــدت گل آلـــود شـــده بـــود و 

ــن  ــر همیـ ــود. بـ ــرده بـ ــدا کـ ــی پیـ ــش قابل توجهـ ــکله ها کاهـ ــین اسـ آب نشـ

ـــوری  ـــورت ف ـــه ص ـــه ب ـــود ک ـــده ب ـــت ش ـــازمان درخواس ـــل س ـــاس از هیات عام اس

ـــک  ـــن کار ی ـــرای ای ـــرده و ب ـــی ک ـــک بررس ـــامره ی ـــکله ش ـــی اس ـــوع الیروب ـــه موض ب

فرونـــد یدک کـــش در اختیـــار ایـــن بنـــدر بگذارنـــد. ایـــن موضـــوع در جلســـه 

تاریـــخ 1351/1/27 طـــرح و بررســـی شـــد.
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بیست و پنجم تیر 1351- احداث تاسیسات 
بندری در جزیره کیش

ــار  ــوع اعتبـ ــه ای موضـ ــازمان در جلسـ ــی سـ ــورای عالـ شـ

و اختیـــارات بـــرای احـــداث تاسیســـات بنـــدری 

در جزیـــره کیـــش بررســـی کردنـــد. در موضـــوع 

ـــرار شـــد مجموعـــا 1۶۶/۶7  ـــاز ق ـــارات موردنی اعتب

میلیون ریـــال بـــرای ســـاختامن موج شـــکن، ســـاختامن اســـکله، ســـاختامن انبـــار، 

ـــات و  ـــی، تاسیس ـــم دریای ـــین آالت و عالئ ـــی، ماش ـــه و راه فرع ـــفالت محوط آس

ـــی  ـــی و هیدروگراف ـــات خاک شناس ـــاور و مطالع ـــدس مش ـــه مهن حق الزحم

اختصـــاص یابـــد .

ـــوان  ـــه عن ـــی ب ـــی  ادیب ـــاور عل ـــد مهندس مش ـــنهاد ش ـــن پیش هم چنی

ــرح  ــرای طـ ــر ا جـ ــارت بـ ــی و نظـ ــرای طراحـ ــاور بـ مهندس مشـ

ـــود  ـــاب ش ـــش انتخ ـــدری کی ـــات بن ـــداث تاسیس اح
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اصطالحات و تعاریف مرتبط با حوزه حمل و نقل دریایی
مصوب فرهنگستان زبان و ادب فارسی

توضیحمعادلواژه

190voyage clauseبندی در بیمه نامه های دریایی که دوره زمانی مجاز برای یک سفر یا یک مجموعه سفر را مشخص می کندرشط بیمه سفر

191flag clauseبندی در بارنامه که مطابق با قوانین کشور ذی ربط چگونگی رسیدگی به مسئولیت های حمل کننده در آن قید می شودرشط پرچم

192
off-hire clause/ off hire clause, 

breakdown clause
بندی در قراردادهای اجاره که چگونگی محاسبه مدت  زمان خارج ازاجاره را مشخص می کندرشط خارج ازاجاره

193anchor and chain clauseرشط لنگر و زنجیر
رشطی در بیمه نامه دریایی که به موجب آن بیمه گر قید می کند از پرداخت هزینه  بازیافت لنگر ازدست رفته 

کشتی که هنوز شناور است معاف باشد

194refined sugar carrierفله بَر مخصوص حمل شکر تصفیه شدهشکربَر

195shipwreck, wreck, wreckageغرق شدن یا شکسنت یا مرتوک شدن کشتیشکست کشتی

19۶
continuous discharge book, CDB, 
seaman's book , discharge book

کتابچه ای حاوی مشخصات و سوابق هر دریانورد که عالی ترین مرجع دریایی هر کشور صادر می کندشناسنامه دریانوردی

197call sign شناسه
حروف و اعداد قراردادی بین املللی که در متاس رادیویی برای شناسایی ایستگاه ارتباطی و وسیله حمل ونقل 

دریایی یا هوایی به کار می رود

198sailing vesselشناور بادبانی

 شناوری که با بادبان و نیروی باد حرکت می کند

sailing boat متـ. قایق بادبانی 

sailing ship کشتی بادبانی   

199cargo vesselکشتی باریشناور باری ←

200salvage vesselشناور بازگردانی
 شناوری مجهز به تجهیزات ویژه که از آن برای بازگردانی استفاده می کنند

salving ship متـ. کشتی بازگردانی

201high-speed craft/ high speed craft, HSCشناوری با طراحی و ویژگی های خاص که رسعت بسیار باال داردشناور تندرو

202vessel not under command, NUCشناوری که تحت رشایط خاصی قادر به اجرای قوانیِن راه نیست و مطابق ضوابط باید از عالئم هشداردهنده استفاده کندشناور خارج ازفرمان

203catamaranشناور دوبدنه
 شناوری دارای دو بدنه که عرشه ای آن ها را به یکدیگر متصل می کند و قابلیت شناوری و تعادل زیادی دارد

متـ. دوبدنه

204give-way vessel, burdened vesselشناور راه ده
 شناوری که مطابق با قوانیِن راه باید از مسیر شناور دیگر دور شود

burdened ship متـ. کشتی راه ده

205stand-on vessel, privileged vesselشناور راه گیر
 شناوری که مطابق با قوانیِن راه بر شناور راه ده حق  تقدم دارد و با حفظ رسعت و مسیر به راه خود ادامه می دهد

privileged ship متـ. کشتی راه گیر

20۶ro-ro vessel, roll-on roll-off vesselکشتی روروشناور رورو ←
207ro-ro/container vessel, con-ro vesselکشتی رورو بارگُنجیشناور روروبارگُنجی ←

208trimaranشناور سه بدنه
 شناوری دارای سه بدنه که عرشه ای آن ها را به یکدیگر متصل می کند و قابلیت شناوری و تعادل بسیار زیادی دارد

متـ. سه بدنه

209fishing vesselشناور صیادی
 شناوری مخصوص صید

متـ. کشتی ماهیگیری

210tank vesselمایع بَرشناور مایع بَر ←

211power-driven vesselشناور موتوری
 شناوری که با نیروی محرکه موتور خود حرکت می کند

motorboat, power boat متـ. قایق موتوری

212light vesselشناور نورانی

 شناوری با چراغ های پرنور که در نقطه ای از دریا درلنگر است و از آن به عنوان عالمت دریایی استفاده می شود

lightboat lightboat, gas boat, boat beacon, unattended متـ. قایق نورانی 

lightship کشتی نورانی    

213buoyشناوه

جسم کوچک شناوری که به کف دریا مهار می شود و از آن برای عالمت گذاری در آبراه ها و سواحل به منظور 

 هشدار دادن به کشتی ها درباره وجود صخره و سایر موانع زیر آب استفاده می شود

متـ. بویه

214rampرساشیبی ورودی عمومی، برای جانبازان و افرادی که منی توانند از پلکان استفاده کنندشیب راهه

215chemical carrierکشتی مخصوص حمل مواد شیمیاییشیمیایی بَر

21۶manifestصورت بار
رشح مشخصات کاالهای بارگیری شده در کشتی شامل نام صاحب کاال یا مناینده او، وزن، اندازه، مقدار و بنادر 

مقصد و مبدا

217voyage accountرشح هزینه ها و درآمدهای سفر دریایی یک کشتی در پایان یک سفرصورت حساب سفر

قسمت سوم
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توضیحمعادلواژه

217voyage accountرشح هزینه ها و درآمدهای سفر دریایی یک کشتی در پایان یک سفرصورت حساب سفر

218freight accountصورت حساب فرست
صورت حسابی که خط کشتیرانی یا صاحب کشتی به فرستنده کاال تسلیم می کند و عالوه بر کل مبلغ پرداختی، 

نحوه محاسبه آن را نیز مطابق با رشوط قرارداد و هزینه های داللی و دیگر هزینه ها شامل می شود

219voyage planطرح سفر
طرحی برای یک سفر مشخص که در آن مواردی نظیر سوخت گیری، بار، خدمه، بنادر مقصد، برنامه سفر و امور 

مالی پیش بینی می شود

220tonnageظرفیت
 گنجایش حجمی یا وزنی کشتی

متـ. تُن بار

221
cubic capacity, measurement 

capacity
ظرفیت حجمی

مجموع ظرفیت انبارها و دیگر فضاهای مفید برای حمل بار که برحسب فوت یا مرتمکعب یا گالن یا لیرت 

اندازه گیری می شود

222

deadweight, deadweight all told, 

deadweight cargo capacity, deadweight 

capacity, deadweight tonnage, total 

deadweight, deadweight carrying 

capacity, net capacity, useful capacity, 

cargo carrying capacity

ظرفیت حمل
ظرفیت کلی کشتی برای حمل محموله، اعم از بار و مسافر و آذوقه و آب شیرین و سوخت و خدمه و تجهیزات 

کشتی، تا جایی که خط شاهین آن در حد مجاز قرار گیرد

223net tonnage, NTظرفیت خالص
ظرفیت مفید کشتی برای باربَری که با در نظرگرفنت ظرفیت ناخالص کشتی و با فرمول های خاص محاسبه 

می شود

224freight tonnageظرفیت وزنی یا حجمی کشتی برای حمل بارظرفیت کرایه ساز

225gross tonnage, GTظرفیت مکان های بسته کشتی که با فرمول های خاص محاسبه می شودظرفیت ناخالص

22۶deckهر سطح افقی محصور در بدنه جانبی کشتیعرشه

227cargo duesهزینه هایی که مقامات بندری برای گذر کاال از اسکله از کشتی ها دریافت می کنندعوارض بار

228harbor duesعوارضی برای ورود کشتی های بازرگانی به بندرگاه براساس قوانین بندریعوارض بندرگاهی

229ballastageعوارضی که برای گرفنت تراز از بندر به مسئوالن بندر پرداخت می شودعوارض ترازه گیری

230pilotage, pilotage duesعوارض راهنامیی
هزینه ای که برای خدمات راهنامیِی تردد در رودخانه یا بندر یا دهانه یا کانال )canal( از کشتی ها دریافت 

می شود

231anchorage duesهزینه ای که اداره بندر به ازای هر لنگراندازی اخذ می کندعوارض لنگرگاهی

232beaconageعوارضی که برای نگهداری شناوه ها و نشان فرست ها از شناورها دریافت می شودعوارض نشان فرست

233lighthouseسازه ای در خشکی که دارای چراغ یا چراغ هایی است و از آن به عنوان عالمت دریایی استفاده می شودفانوس دریایی

234ferryboatشناوری بدون محل خواب، برای حمل مسافر یا وسایل نقلیه یا بار در مسافت کوتاهفرابَر

235
ro-ro/vehicle/passenger ferry, 

ro-ro/passenger ferry
شناوری که هم زمان قادر به جابه جایی مسافر و خودرِو با مسافر یا بدون مسافر و و بارهای رو رو استفرابَر رورومسافری

23۶offshoreدور از ساحل به طرف دریافراساحل

237product carrierکشتی مخصوص حمل فراورده های نفتیفراورده بَر

238freightباری شامل لوازم و بسته ها و چمدان ها و سایر لوازم پستی غیرهمراه مسافرِفرِست

239freightفرستادن بار غیرهمراه مسافر با کشتی یا قطار یا هواپیامِفرِست کردن

240
container freight station, CFS, 

container base
محل استقرار و باربندی و بارگشایی بارگُنج ها و انجام امور اداری و اجرایی مربوط به ارسال یا تحویل آن هافرستگاه بارگُنج

241shipperشخص حقیقی یا حقوقی که با خط کشتیرانی یا مالک کشتی برای حمل کاال قرارداد می بنددفرستنده

242bulk carrierکشتی مخصوص حمل بار فله ایفله بَر

243yachtشناوری که از آن برای گشت یا سفر تفریحی و حتی مسابقه استفاده می کنندقایق تفریحی

244cabin cruiserقایق تفریحی اتاق دار
 قایق موتوری دارای یک یا چند اتاقک و امکانات اقامتی برای اسرتاحت و تفریح مسافران

متـ. قایق اتاق دار

245motor yachtشناوری موتوری بزرگ تر از قایق تفریحی اتاق دار و با امکانات رفاهی و اقامتی مناسبقایق تفریحی موتوری

24۶tenderقایق خدماتی
شناور کوچکی که از آن در حمل ونقل بار و مسافر و ارسال تدارکات از بندر به کشتی های بزرگ و بر عکس 

استفاده می شود

247motorboat, power boatشناور موتوریقایق موتوری ←
248beaconboat, gas boatنوعی قایق سبک و کوچک بی خدمه که نشان فرست بر روی آن نصب می شودقایق نشان فرست

249
lightboat, gas boat, boat 

beacon, unattended lightboat
← شناور نورانیقایق نورانی

250tramwayخودروی که بر روی ریل فلزی در سطح خیابان حرکت کند و مسافران شهری را جابه جا منایدقطار خیابانی
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