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سـال سی ام  شمـاره 225  آذر 1394
84 صفحـه  قیـمت 60000 ریـال

مقام معظم رهربی:

با نقطه مطلوب  فاصله داریم
برای احیای سواحل مکران  به دولت سفارش خواهیم کرد

گالیه های وزیر راه و شهرسازی از
 قدرِت  بدون مسئولیت

امیر دریادار ملک زادگان : 

اصل قضیه  کمبود یک برنامه
 ملی راهربدی است

مدیر عامل سازمان بنادر و دریانوردی:

الزمه ماندن و بودن  پذیرِش تغییر است
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ماهنامه علمی، تحقیقاتیسال سی ام. شامره 225. آذر 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  نرسین غالمی

امور بازرگانی  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.

گالیه های وزیر 
راه از قدرِت بدون 
مسئولیت

      14

سعیدنژاد: الزمه 
ماندن و بودن، 
34پذیرِش تغییر است

با نقطه مطلوب 
فاصله داریم

11

دریای صلح و 
دوستی و توسعه 
45تجارت پایدار

اصل قضیه کمبود 
یک برنامه ملی 
راهربدی است
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ـــمنان« و  ـــا دش ـــه ب ـــی قدرمتندان ـــه »رویاروی ـــا را عرص ـــالب، دری ـــم انق ـــرب معظ ره

ـــد:  ـــمردند و گفتن ـــتان« برش ـــا دوس ـــکاری ب ـــر و هم ـــت موث ـــال »فعالی ـــن ح در عی

»دسرتســـی بـــه آب هـــای آزاد، اتصـــال بـــه چهـــار گوشـــه جهـــان از راه دریـــا و 

ـــردم و  ـــه م ـــت ک ـــرکات دریاس ـــه ب ـــا از جمل ـــرت دری ـــور در بس ـــاع از کش ـــکان دف ام

ـــد.« ـــه کنن ـــه آن توج ـــد ب ـــئوالن بای مس

حـــرت آیـــت اللـــه خامنـــه ای فرمانـــده معظـــم کل قـــوا ظهـــر روز یکشـــنبه هشـــتم 

آذرمـــاه، در دیـــدار فرماندهـــان و مســـئوالن نیـــروی دریایـــی ارتـــش بـــا اشـــاره 

بـــه اهمیـــت دریـــا و پیرشفت هـــای بـــزرگ نیـــروی دریایـــی در بهـــره بـــردن از 

مزایـــا و فرصت هـــای دریـــا، بـــر تـــداوم پیرشفت هـــا و ســـاخت عمقـــی نیـــروی 

دریایـــی ارتـــش تاکیـــد و خاطرنشـــان کردنـــد: »نیـــروی انســـانی صالـــح، چابـــک و 

برخـــوردار از فکـــر و مدیریـــت صحیـــح« در کنـــار »ایســـتادگی، عـــزم راســـخ، تـــوکل 

ـــران اســـالمی  ـــارص در رســـاندن ای ـــده«، راه گشـــاترین عن ـــه آین ـــد ب ـــه خـــدا و امی ب

ـــتند. ـــان آن هس ـــا ش ـــب ب ـــی و متناس ـــزرگ، تاریخ ـــگاه ب ـــه جای ب

ـــده  ـــد، فرمان ـــزار ش ـــی برگ ـــروی دریای ـــالروز نی ـــبت س ـــه به مناس ـــدار ک ـــن دی در ای

ــوس و  ــرو را محسـ ــن نیـ ــر ایـ ــال های اخیـ ــای سـ ــوا پیرشفت هـ ــم کل قـ معظـ

ـــت، عظمـــت  ـــد: »پیـــش از انقـــالب اســـالمی، »اهمی ـــد و افزودن ملمـــوس خواندن

ــی  ــروی دریایـ ــروز نیـ ــا امـ ــد امـ ــه می شـ ــده گرفتـ ــا« نادیـ ــیت دریـ و حساسـ

پیرشفت هـــای زیـــادی کـــرده، کـــه البتـــه هنـــوز بـــا نقطـــه مطلـــوب فاصلـــه 

ــم.« داریـ

هنوز در آغاز راه هستیم

ایشـــان رســـیدن بـــه جایـــگاه متناســـب بـــا شـــان تاریخـــی ملـــت ایـــران و جمهـــوری 

اســـالمی در دریـــا را مســـئولیت بـــزرگ نیـــروی دریایـــی خواندنـــد و افزودنـــد: »مـــا 

ـــیر را  ـــد مس ـــه بای ـــتید ک ـــن راه هس ـــردان ای ـــام م ـــم و ش ـــن راهی ـــاز ای ـــوز در آغ هن

ـــد.« ـــم بزنی ـــوب را رق ـــده مطل ـــد و آین ـــن امی ـــد و ای ـــاز کنی ب

فرمانـــده کل قـــوا بـــه اهمیـــت دریـــای عـــامن و ســـواحل َمکـــران اشـــاره کردنـــد و 

ـــی  ـــروی دریای ـــئولیت نی ـــای مس ـــی در ایف ـــه ای اساس ـــه، نقط ـــن منطق ـــد: »ای گفتن

اســـت و در خصـــوص احیـــای ایـــن منطقـــه بـــه دولـــت نیـــز ســـفارش های الزم را 

کـــرده و خواهیـــم کـــرد.«

ـــی را ســـاخت  ـــروی دریای ـــه تحقـــق مســـئولیت نی ـــه ای الزم ـــه خامن ـــت الل حـــرت آی

عمقـــی ایـــن نیـــرو به خصـــوص ســـاخت نیـــروی انســـانی الیـــق، صالـــح، مدیـــر و 

چابـــک خواندنـــد و خاطرنشـــان کردنـــد: »مدیریـــت و نیـــروی انســـانی خـــوب معجـــزه 

می کنـــد، هم چنان کـــه در چنـــد ســـال اخیـــر وقتـــی کشـــور بـــا مشـــکالت مالـــی 

و بودجـــه ای مواجـــه بـــود و هنـــوز نیـــز ایـــن مشـــکالت ادامـــه دارد، تجربـــه نشـــان 

داد کـــه می تـــوان از کمبودهـــا و موانـــع حتـــی بـــا دســـت خالـــی امـــا بـــا داشـــن 

مدیریت هـــای خـــوب عبـــور کـــرد.«

رهـــرب انقـــالب، پیـــروزی انقـــالب اســـالمی بـــه رهـــربی امـــام خمینـــی)ره( را جلـــوه ای 

از معجـــزات نیـــروی انســـانی برشـــمردند و گفتنـــد: »امـــام بزرگـــوار بـــا اتـــکال بـــه 

ـــه  ـــت را ب ـــوس مل ـــود، اقیان ـــرد خ ـــه ف ـــر ب ـــوذ منح ـــی و نف ـــا توانای ـــی و ب ـــدرت اله ق

ـــراوان را  ـــات ف ـــته و دارای امکان ـــی وابس ـــام سیاس ـــک نظ ـــت ی ـــم درآورد و توانس تالط

ــای درآورد.« از پـ

ایشـــان پیـــروزی شـــگفت انگیز ملـــت ایـــران در دفـــاع مقـــدس و نـــاکام گذاشـــن 

دشـــمِن برخـــوردار از امکانـــات و پشـــتیبانی های نظامـــی و سیاســـی را منونـــه دیگـــری 

ـــای  ـــا و پیرشفت ه ـــروز توانایی ه ـــد: »ام ـــد و گفتن ـــانی خواندن ـــروی انس ـــزه نی از معج

ملـــت ایـــران و نیروهـــای مســـلح بـــه مراتـــب افزایـــش یافتـــه و بـــا ایســـتادگی، اراده، عـــزم 

ـــان تر  ـــده درخش ـــه آین ـــوان ب ـــدا می ت ـــه خ ـــوکل ب ـــده و ت ـــه آین ـــی ب ـــخ، خوش بین راس

ـــت.« ـــت یاف ـــران دس ـــت ای ـــان مل و در ش

ـــروی  ـــده نی ـــادار ســـیاری فرمان ـــر دری ـــوا، امی ـــده معظـــم کل ق پیـــش از ســـخنان فرمان

ــروز  ــت: »امـ ــرو گفـ ــن نیـ ــای ایـ ــی از فعالیت هـ ــان گزارشـ ــا بیـ ــی ارتـــش بـ دریایـ

رسزنـــده، بـــا نشـــاط و بـــا همتـــی بلنـــد در حـــال برداشـــن گام هـــای بلنـــدی هســـتیم 

ـــازیم.« ـــران بس ـــت ای ـــگاه مل ـــان و جای ـــا ش ـــراز ب ـــی را هم ت ـــروی دریای ـــا نی ت

رهرب معظم انقالب اسالمی در دیدار فرماندهان و مسئوالن نیروی دریایی ارتش جمهوری اسالمی ایران:

با نقطه مطلوب فاصله داریم
برای احیای سواحل مکران به دولت سفارش خواهیم کرد
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پژوهش همه جانبه
مبنای دستیابی به حمل ونقل یکپارچه 

  هادی حق شناس  

در ســـنوات گذشـــته میانگیـــن رشـــد حمل ونقـــل جهانـــی بـــه طـــور متوســـط بیـــن 7 تـــا 9 درصـــد بـــوده اســـت. بـــا توجـــه بـــه رکـــود حاکـــم بـــر اقتصـــاد جهانـــی 

ـــن  ـــه پایین تری ـــل ب ـــد حمل ونق ـــده، رش ـــالدی آین ـــال  می ـــامال در س ـــه احت ـــت ک ـــن اس ـــی از ای ـــا حاک ـــی از پیش بینی ه ـــت، برخ ـــت نف ـــودن قیم ـــن ب و پایی

میـــزان خـــود یعنـــی حـــدود ســـه درصـــد برســـد. ایـــن در حالـــی اســـت کـــه در تاریـــخ حمل ونقـــل،  چـــه در رشایـــط رکـــود و چـــه در رشایـــط تـــورم در دنیـــا، بخـــش 

ـــد. ـــر کن ـــدری را را متاث ـــع بن ـــم صنای ـــازی و ه ـــع کشتی س ـــم صنای ـــت ه ـــوده و می توانس ـــت ب ـــد مثب ـــل دارای رش حمل ونق

ـــت و از  ـــده اس ـــتفاده ای نش ـــا اس ـــن ظرفیت ه ـــد از ای ـــه بای ـــور ک ـــروز آن ط ـــه ام ـــا ب ـــود دارد و ت ـــور وج ـــوب کش ـــامل و جن ـــی در ش ـــای فراوان ـــران ظرفیت ه در ای

ـــامل-  ـــی ش ـــای ترانزیت ـــه از کریدوره ـــرداری بهین ـــادی و بهره ب ـــدار اقتص ـــای پای ـــن ظرفیت ه ـــتفاده از ای ـــورت اس ـــد در ص ـــی توان ـــا م ـــل م ـــر حمل ونق ـــن نظ ای

ـــی  ـــیه جنوب ـــورهای حاش ـــت کاال از کش ـــرای ترانزی ـــبی ب ـــیر مناس ـــد مس ـــی می توان ـــران،  حت ـــد. ای ـــه کن ـــم تجرب ـــی را ه ـــد دو رقم ـــرب رش ـــوب و رشق وـ  غ جن

ـــتان  ـــتان و ترکمنس ـــه افغانس ـــار ب ـــور رشق از بندرچابه ـــازی مح ـــا فعال س ـــن ب ـــور و هم چنی ـــرب کش ـــی و غ ـــوب غرب ـــع در جن ـــورهای واق ـــه کش ـــارس ب خلیج ف

نیـــز بهره منـــد شـــود.

ـــا مـــرز آبـــی مشـــرتک دارد. ایـــران در دوره ای  ـــا حـــدود 15 کشـــور مـــرز خشـــکی ی کشـــور مـــا بـــه ســـبب بهره منـــدی از ســـواحل طوالنـــی در شـــامل و جنـــوب، ب

ـــه کریـــدور شـــاملـ  جنـــوب و رشقـ  غـــرب از آن یـــاد می شـــود. در ایـــن میـــان آنچـــه کـــه مغفـــول مانـــده ایـــن اســـت  از تاریـــخ، بخشـــی از راه ابریشـــم بـــود کـــه ب

ـــک  ـــا در هـــر ی ـــی م ـــت، زیرســـاخت های حمـــل و نقل ـــر ترانزی ـــل در ام ـــن دســـتگاه ها و ســـازمان های دخی ـــی مابی ـــی و اداری ف ـــر مباحـــث مقررات کـــه عـــالوه ب

ـــد. ـــوب اســـتفاده مناین ـــه نحـــو مطل ـــد ب ـــوازن رشـــد نکـــرده و از ظرفیت هـــای یکدیگـــر منی توانن ـــه صـــورت مت ـــدری ب ـــی و بن از روش هـــای جادهـــای، ریل

ـــی  ـــیـ  اجتامع ـــای سیاس ـــه هزینه ه ـــل ب ـــی حمل ونق ـــم روز مل ـــازی در مراس ـــر راه و شهرس ـــت. وزی ـــش هزینه هاس ـــت کاه ـــم در ترانزی ـــایل مه ـــی از مس یک

ـــای  ـــد هزینه ه ـــر می رس ـــه نظ ـــران ب ـــی ای ـــط سیاس ـــدن رواب ـــادی ش ـــام و ع ـــی برج ـــت فعل ـــا وضعی ـــی ب ـــط کنون ـــتند. در رشای ـــاره داش ـــم اش ـــادی ه و اقتص

سیاســـی مـــا در چنـــد مـــاه آینـــده بـــرای عبـــور کاال از ایـــران بـــه حداقـــل خواهـــد رســـید و می بایســـت هزینه هـــای اقتصـــادی و اداری نیـــز هم پـــای هزینه هـــای 

سیاســـی کاهـــش یابـــد تـــا بتوانیـــم از عبـــور کاال و موقعیـــت ممتـــاز جغرافیایـــی کشـــورمان اســـتفاده مناییـــم، در غیـــر ایـــن صـــورت طبیعـــی اســـت جریـــان کاال 

ـــود. مســـیر دیگـــری را پیـــدا خواهـــد کـــرد و منتظـــر مـــا نخواهـــد ب

سیاســـت گذاران مـــا بایـــد فکـــری بـــه حـــال هزینـــه ترانزیـــت کننـــد تـــا هزینـــه ترانزیـــت از مســـیر ایـــران کاهـــش پیـــدا کنـــد. ایـــن اتفـــاق منی افتـــد مگـــر این کـــه 

مـــا پژوهـــش کلـــی از وجـــوه مختلـــف حمل ونقـــل و در زمینه هـــای مختلـــف ریلـــی، زمینـــی، دریایـــی و حتـــی حمل ونقـــل هوایـــی در ایـــران داشـــته باشـــیم.

ـــات  ـــروز مالی ـــا رشـــد ام ـــت می شـــد، ام ـــا 65 درصـــد هـــم دریاف ـــا ت ـــات م ـــد و مالی ـــد دهـــه گذشـــته درآم ـــا چن ـــع وجـــود دارد. ت ـــام راف ـــه ن ـــی ب در اقتصـــاد قانون

ـــرتی  ـــات کم ـــای کاال مالی ـــه تولیدکننده ه ـــت ک ـــن اس ـــم ای ـــفه اش ه ـــت. فلس ـــده اس ـــد ش ـــه 25 درص ـــل ب ـــد تبدی ـــران از 65 درص ـــاد ای ـــا در اقتص درآمده

ـــذاری  ـــل رسمایه گ ـــت از مح ـــود و در نهای ـــذاری ش ـــه رسمایه گ ـــل ب ـــاره تبدی ـــت دوب ـــوی دول ـــد، از س ـــی می مان ـــان باق ـــه برایش ـــی ک ـــا آن پول ـــد ت ـــت کنن پرداخ

جدیـــد تولیـــد تـــازه و درآمـــد جدیـــد ایجـــاد شـــود. ایـــن درآمدهـــای جدیـــد منجـــر بـــه کاهـــش مالیـــات، توســـعه تولیـــد و اشـــتغال از محل هـــا و تولیـــدات جدیـــد 

ـــت.  ـــانده اس ـــه رس ـــن نقط ـــه ای ـــا را ب ـــه دنی ـــت ک ـــی اس ـــش و کار علم ـــک پژوه ـــه ی ـــن نتیج ـــود. ای می ش

بایــد بپذیریــم کارهــای پژوهشــی کاربــردی در حمل ونقــل کمــرت انجــام داده ایم، کــه اگر درســت انجــام می دادیــم امروز ســواحل مکــران و بنــدر چابهــار آباد 

شــده بــود، راه آهــن چابهــار بــه زاهــدان، قزویــن بــه رشــت و انزلــی وصــل شــده بــود. منی شــود مدعــی شــد کــه خــط راه آهــن بــه شــامل ایــران بــرود و بــه بندر 

نــرود. اصــوال در دنیــا راه آهــن را بیشــرت به خاطــر حمل ونقــل بــار می شناســند و درواقــع اولویــت خــط آهــن بــا جابه جایــی بــار اســت تــا مســافر. 

پـــس اگـــر پژوهشـــی در ایـــن بخـــش انجـــام می شـــد مـــا امـــروزه این همـــه پروژه هـــای نیمـــه کاره در احـــداث راه آهـــن، جـــاده و فـــرودگاه نداشـــتیم. اگـــر 

ـــت و  ـــا ترانزی ـــتیم و قطع ـــالن نداش ـــکل س ـــی)ره( مش ـــام خمین ـــرودگاه ام ـــروز در ف ـــد، ام ـــع می ش ـــی تجمی ـــث پژوهش ـــته مباح ـــنوات گذش ـــا و س در دهه ه

حمل ونقـــل فرودگاهـــی و هوایـــی مـــا افزایـــش پیـــدا می کـــرد. 

نکتـــه دیگـــر آن کـــه اگرچـــه مســـاله حـــال حـــارض مـــا توســـعه حمل ونقـــل در کشـــور اســـت، امـــا موضـــوع مهمـــی کـــه نبایـــد از آن غافـــل باشـــیم، مســـاله پژوهـــش 

ـــا بدانیـــم در کـــدام نقطـــه فـــرودگاه، در کـــدام نقطـــه بنـــدر و در کـــدام مســـیر آزادراه  ـــر پژوهـــش بـــه جمع بنـــدی در فرآیندهـــا برســـیم ت ـــا تکیـــه ب اســـت. بایـــد ب

توجیـــه دارد و بـــا چـــه ظرفیـــت هایـــی بایـــد یکدیگـــر را هم پوشـــانی کننـــد. 

اگـــر مبنـــای انتخـــاب و اجـــرای پروژه هـــای توســـعه کشـــور، رصفـــا نـــگاه بخشـــی در مطالعـــات مشـــاور نبـــود و پژوهش هـــای دیگـــری نیـــز در اســـناد باالدســـتی 

ـــه  ـــی تخصیص یافت ـــم. در حـــال حـــارض بودجـــه عمران ـــرار مـــی گرفـــت، اکنـــون شـــاهد حجـــم انبوهـــی از پروژه هـــای نیمـــه متـــام در کشـــور نبودی مـــد نظـــر ق

ـــارد  ـــزار میلی ـــدود 400 ه ـــم، ح ـــاز داری ـــه آن نی ـــام ب ـــه مت ـــای نیم ـــام پروژه ه ـــرای امت ـــه ب ـــی ک ـــا مبلغ ـــد ام ـــان منی رس ـــارد توم ـــزار میلی ـــه 30 ه ـــر  ب حداک

ـــت.  ـــان اس توم
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رقابت پذیری جهانی
 در گرو  پژوهش و نوآوری

  یونس غربالی مقدم   

ـــدار  ـــعه پای ـــت و توس ـــه پیرشف ـــل ب ـــرای نی ـــات ب ـــن ملزوم ـــی از اصلی تری ـــش یک پژوه

ـــری  ـــر رقابت پذی ـــر ب ـــل موث ـــد یکـــی از عوام هـــر کشـــور محســـوب می شـــود و بی تردی

ـــرداری از آن اســـتوار اســـت. ـــوآوری و بهره ب ـــم، ن ـــد عل ـــر تولی ـــع ب جوام

امـــروزه اغلـــب دولت هـــا بـــا درک کامـــل از اهمیـــت و کارکـــرد پژوهـــش در حـــل 

مســـایل و مشـــکالت اقتصـــادی، سیاســـی و اجتامعـــی، نه تنهـــا موجبـــات پیرشفـــت 

را فراهـــم می ســـازند، بلکـــه به عنـــوان منبـــع درآمـــد رسشـــار نیـــز از آن اســـتفاده 

می مناینـــد.

بـــه همیـــن دلیـــل صیانـــت و حفاظـــت از تولیـــد علـــم، ابتـــکار و نـــوآوری بـــرای 

ـــه  ـــو زمین ـــه از یک س ـــت ک ـــت اس ـــز اهمی ـــدازه ای حای ـــعه یافته به ان ـــورهای توس کش

و بســـرتهای مناســـب را بـــرای جـــذب نخبـــگان دیگـــر کشـــورها بـــرای توســـعه صنایـــع 

و فعالیت هـــای خودشـــان  فراهـــم کرده انـــد و از ســـوی دیگـــر بـــا وضـــع قوانیـــن و 

ـــت  فکـــری   ـــوق مالکی ـــر »حفـــظ حق ـــی نظی ـــی و بین امللل ـــررات الزم در ســـطح مل مق

ـــن و پیرشفـــت کشورشـــان را  ـــوآوری را تضمی ـــراد« ســـودآوری پژوهـــش و ن ـــوی اف و معن

ـــت،  ـــده اس ـــد یابن ـــدنی و رش ـــع متام نش ـــک منب ـــه ی ـــبی ک ـــت نس ـــن مزی ـــای ای برمبن

ــد.  ــان نهاده انـ بنیـ

بی مناســـبت نیســـت کـــه در همیـــن رابطـــه، نگاهـــی بـــه شـــاخص رقابت پذیـــری 

ـــی  ـــی از گزارش های ـــوان یک ـــی عن ـــاد جهان ـــری اقتص ـــم. رقابت پذی ـــی بیندازی جهان

اســـت کـــه ســـاالنه در مجمـــع جهانـــی اقتصـــاد تهیـــه می شـــود. ایـــن گـــزارش بیـــش 

از ســـه دهـــه اســـت کـــه عوامـــل تعیین کننـــده رقابت پذیـــری کشـــورها را موردمطالعـــه 

قـــرار داده و هـــدف اصلـــی آن ارایـــه تصویـــری از محیـــط اقتصـــادی 148 کشـــور 

ـــت.  ـــته اس ـــرار داش ـــه 83 ق ـــال 2014 در رتب ـــران در س ـــه ای ـــت ک ـــان اس جه

ســـنگ بنـــای ایـــن گـــزارش، شـــاخص های 12 گانـــه ای اســـت کـــه شـــاخص »ابتـــکار 

و نـــوآوری« یکـــی از آن هاســـت. جـــدول زیـــر وضعیـــت کشـــورمان را در میـــان 148 

کشـــور جهـــان نشـــان می دهـــد.

وضعیت ابتکار و نوآوری ایران در سال 2014

رتبهمعیارردیف

83ظرفیت نوآوری1

43کیفیت نهادهای پژوهشی علمی2

110هزینه و مخارج رشکت ها در پژوهش و توسعه3

90همکاری دانشگاه و صنعت در پژوهش و توسعه4

73تدارک محصوالت با تکنولوژی پیرشفته توسط دولت5

37دسرتسی به دانشمندان و مهندسان6

107تقاضای ثبت اخرتاع  هر میلیون نفر7

ـــه از  ـــوآوری ک ـــاالی ن ـــت ب ـــا ظرفی ـــت ب ـــوری اس ـــران کش ـــدول، ای ـــن ج ـــاس ای ـــر اس ب

کیفیـــت نهادهـــای پژوهشـــیـ  علمـــی خوبـــی برخـــوردار بـــوده و ســـهولت دسرتســـی 

بـــه دانشـــمندان و مهندســـان را دارد، امـــا بـــا ایـــن وجـــود اخرتاعـــات  قابل توجهـــی در 

ـــه ای  ـــه مرحل ـــه ثبـــت منی رســـد. گویـــی رشکت هـــای خصوصـــی و دولتـــی ب کشـــور ب

ـــوآوری  ـــش و ن ـــرای پژوه ـــری ب ـــای رقابت پذی ـــرای ارتق ـــا ب ـــیده اند ت ـــی نرس از بالندگ

رسمایه گـــذاری کننـــد.

ـــعه نیافته  ـــا توس ـــعه گرا  ب ـــای توس ـــان دولت ه ـــاوت می ـــوق، تف ـــار ف ـــر در آم ـــت نظ دق

ــازار  ــود را در بـ ــز خـ ــه و مترکـ ــورها توجـ ــن  کشـ ــد. ایـ ــان می دهـ ــی نشـ را به خوبـ

رقابتـــی جهانـــی بـــه »نـــوآوری و ثبـــت اخرتاعـــات« قـــرار داده و بـــا حفـــظ صیانـــت 

ـــان  ـــادی خودش ـــدرت اقتص ـــگران، ق ـــان و پژوهش ـــوی محقق ـــادی و معن ـــوق م از حق

را برمبنـــای دانـــش پی ریـــزی می کننـــد، به نحوی کـــه ســـهم قابل توجهـــی از 

ـــت و  ـــوق ثب ـــه حق ـــورها را، هزین ـــر کش ـــدی  دیگ ـــوالت تولی ـــده محص ـــه متام ش هزین

ـــت  ـــه پرداخ ـــوط ب ـــول من ـــروش  محص ـــد و ف ـــوز تولی ـــده و مج ـــامل ش ـــات ش اخرتاع

حقـــوق رشکت هـــا و کشـــورهای صاحـــب اخـــرتاع اســـت. 

ــای  ــف نهادهـ ــل ضعـ ــه دلیـ ــعه  بـ ــال توسـ ــورهای در حـ ــه در کشـ ــی کـ موضوعـ

سیاســـت گذاری و اجرایـــی، حقـــوق مولفـــان و مخرتعـــان کمـــرت موردتوجـــه قـــرار 

می گیـــرد و خـــود دولـــت نیـــز  از محـــل ابتـــکار و نوآوری هـــا منتفـــع منی گـــردد و 

ـــور  ـــا مجب ـــی دولت ه ـــن رشایط ـــرد. در چنی ـــی گی ـــکل من ـــان ش ـــش بنی ـــاد دان اقتص

می شـــوند بـــرای کســـب قـــدرت و اعـــامل حاکمیـــت، فهرســـتی از حقـــوق شـــهروندی 

را کـــه مـــردم حق دارنـــد در صـــورت احـــراز صالحیـــت و داشـــن شایســـتگی ها و 

توانایی هـــای اولیـــه از آن بهره منـــد شـــوند، در قالـــب انـــواع مجوزهـــای تاســـیس و 

بهره بـــرداری، تنظیـــم و به صـــورت انحصـــاری بـــه متقاضیـــان بفروشـــند.

در ایـــن خصـــوص بخـــش دریایـــی بـــه دلیـــل جابه جایـــی بیشـــرت از 90 درصـــد از 

تجـــارت جهانـــی یعنـــی حـــدود شـــش میلیـــارد تـــن کاال و  محصـــوالت، نقـــش موثـــر و 

ـــر عهـــده دارد. در ایـــن رهگـــذر  حساســـی در هزینـــه متام شـــده کاال و رشـــد تجـــارت ب

ـــت  ـــت و کمی ـــاختار و کیفی ـــوآوری در س ـــکار و ن ـــش ابت ـــش و افزای ـــری پژوه به کارگی

حمل ونقـــل بـــرای رسعـــت بخشـــیدن  بـــه چنیـــن، فراینـــد کاری اجتناب ناپذیـــر 

اســـت. 

ـــا  ـــت م ـــیر حرک ـــی، مس ـــای دریای ـــع و فعالیت ه ـــه صنای ـــان ب ـــاد دانش بنی ورود اقتص

ــا و قابلیت هـــای آن  را در تبدیـــل بـــه کشـــوری دریایـــی و بهره گیـــری از ظرفیت هـ

ـــات   ـــم  ارتباط ـــا بتوانی ـــرد ت ـــی ب ـــش م ـــوده  و به پی ـــت من ـــر  هدای ـــر و علمی ت منطقی ت

ـــوب  ـــو مطل ـــه نح ـــه و ب ـــی آگاهان ـــارت دریای ـــی تج ـــبکه جهان ـــان را در ش و تعامالمت

ـــازیم.  ـــرار س برق

خوشـــبختانه ســـند نقشـــه جامـــع علمـــی کشـــور ایـــن مســـیر را بـــرای مـــا هموارســـاخته 

ـــت.  ـــوده اس ـــرای آن من ـــه اج ـــف ب ـــی را مکل ـــای اجرای ـــازمان ها و نهاده ـــی س و متام

ســـندی کـــه در صـــورت تحقـــق آن پیرشفـــت کشـــور در عرصـــه هـــای گوناگـــون 

سیاســـی، اقتصـــادی و اجتامعـــی را میـــرس و توســـعه کشـــور را برپایـــه دانـــش و نـــوآوری 

ـــود. ـــد من ـــان خواه بنی
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ما به عنوان قدرت 
دریایی به مسئولیت خود 
عمل نکرده ایم. قدرت 
فقط اعامل حاکمیت 
نیست، باید بتوانیم 
منافع ملی و منافع 
دیگران را تامین کنیم«

آیین گرامیداشت هفته حمل ونقل فعاالن دولتی و خصوصی را زیر یک سقف گردهم آورد

گالیه های وزیر راه از قدرِت بدون مسئولیت

افزایش میزان ترانزیت
 با کاهش هزینه رقابت پذیر می شود
نه با قسم حضرت عباس )ع(

ــاالن  ــر از فعـ ــل و تقدیـ ــه حمل ونقـ ــت هفتـ ــن گرامیداشـ آییـ

مضـــا  یـــی و بنـــدری و هم چنیـــن ا یا حمل ونقـــل در

قراردادهـــای رسمایه گـــذاری بـــه ارزش 37 هـــزار و 700 

میلیـــارد ریـــال میـــان بنـــادر کشـــور و بخـــش خصوصـــی بـــا 

ــر راه و شهرســـازی، مدیرعامـــل ســـازمان بنـــادر  حضـــور وزیـ

ــازی،  ــر راه و شهرسـ ــاوران وزیـ ــان و مشـ ــوردی،  معاونـ و دریانـ

معاونـــان و مدیـــران کل ســـازمان بنـــادر و دریانـــوردی،  

مناینـــدگان مـــردم شـــهرهای بنـــدری کشـــور در مجلـــس 

ـــتانداران  ـــدگان و اس ـــا مناین ـــتانداران ی ـــالمی، اس ـــورای اس ش

ــندیکاهای  ــا و سـ ــای انجمن هـ ــاحلی، اعضـ ــتان های سـ اسـ

ـــش  ـــاالن بخ ـــن فع ـــورد و هم چنی ـــادر و دریان ـــوزه بن ـــال در ح فع

ـــاه در  ـــتم آذرم ـــت و هش ـــی، بیس ـــل دریای ـــی حمل ونق خصوص

هتـــل هـــامی تهـــران برگـــزار شـــد.

عبـــاس آخونـــدی در ایـــن آییـــن، پیرامـــون موضـــوع مســـئولیت و 

قـــدرت در حـــوزه دریایـــی کشـــور ســـخن گفـــت و تریـــح کـــرد: 

ـــد نظـــام آموزشـــی و مدیریـــت در حـــوزه اقتصـــاد دریایـــی را  »بای

ـــی  ـــدرت دریای ـــوان ق ـــا به عن ـــم. م ـــرار دهی ـــر ق ـــورد تجدیدنظ م

بـــه مســـئولیت خـــود عمل نکرده ایـــم. قـــدرت فقـــط اعـــامل 

حاکمیـــت نیســـت، بایـــد بتوانیـــم منافـــع ملـــی و منافـــع 

ـــم« ـــن کنی ـــران را تامی دیگ

وزیـــر راه و شهرســـازی بـــا بیـــان این کـــه صنعـــت حمل ونقـــل 

ـــای  ـــه مرزه ـــدود ب ـــت و مح ـــی اس ـــت جهان ـــک صنع ـــی ی دریای

ـــت  ـــاره صنع ـــت درب ـــر وق ـــه و ه ـــت: »همیش ـــود، گف ـــا منی ش م

حمل ونقـــل دریایـــی ســـخن می گویـــم محـــور ســـخنانم 

ـــث  ـــت. بح ـــی اس ـــت جهان ـــن صنع ـــران در ای ـــش ای ـــی نق بازیاب

ـــه  ـــران چ ـــت. ای ـــئولیت اس ـــدرت و مس ـــوع ق ـــاره موض ـــن درب م

ـــان داده  ـــدری نش ـــیویل و بن ـــوزه س ـــه ح ـــی و چ ـــوزه نظام در ح

ـــن  ـــه از ای ـــت ک ـــن اس ـــم ای ـــت. مه ـــی اس ـــدرت دریای ـــک ق ـــه ی ک

ـــم و  ـــاذ کنی ـــردم اتخ ـــع م ـــه نف ـــره ای ب ـــه به ـــی چ ـــدرت دریای ق

ایـــن قـــدرت چـــه مســـئولیتی بـــرای مـــردم ایـــران، منطقـــه و 

جهـــان در پـــی دارد.«

ـــرکل  ـــن زاده، مدی ـــی حس ـــد عل ـــخنان محم ـــه س ـــاره ب ـــا اش او ب

ــادر و  ــازمان بنـ ــربدی سـ ــات راهـ ــی ها و مطالعـ ــز بررسـ مرکـ

دریانـــوردی دربـــاره جمـــع آوری شـــش هـــزار ســـند تاریخـــی 

ــر ایـــران افـــزود: »ایـــن اســـناد تاریخـــی  در دانشـــنامه جزایـ

ــت  ــک موقعیـ ــران در یـ ــه ایـ ــد کـ ــادآوری می کنـ ــات یـ و ادبیـ

ژیوپلیتیـــک و ژیواســـرتاتژیک کم نظیـــری قـــرار دارد و 

   عاطفه نامداری    

عکس: م . بحیرایی
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افزایش میزان ترانزیت 
با قسم حرضت عباس 

)ع( و من مبیرم و تو 
مبیری رخ منی دهد. 

افزایش میزان ترانزیت 
با کاهش هزینه 

رقابت پذیر می شود. 
اولین هزینه ای که باید 

کاهش یابد هزینه 
سیاسی، سپس 
امنیتی، سپس 

اقتصادی و نهایتا 
امنیت اجتامعی است. 

ــت. در  ــوده اسـ ــی بـ ــدرت دریایـ ــک قـ ــواره یـ ــورمان همـ کشـ

ــوب  ــدرت محسـ ــام قـ ــی از نظـ ــا بخشـ ــران،  دریـ ــته ایـ گذشـ

» . می شـــد

وزیـــر راه بـــا اشـــاره بـــه بحثـــی در خصـــوص پراکندگـــی 

جمعیتـــی ایـــران کـــه عمـــده جمعیـــت کشـــور در فـــالت 

ــح  ــم، تریـ ــا کرده ایـ ــواحل را رهـ ــده و سـ ــزی متمرکزشـ مرکـ

کـــرد: »اگرچـــه بخـــش مهمـــی از ایـــن مســـاله بـــه اقتصـــاد 

کالن کشـــور برمی گـــردد امـــا در این کـــه ایـــران در حـــوزه 

ـــال  ـــز فع ـــی نی ـــل از دوره صنعت ـــی در قب ـــوردی حت ـــا و دریان دری

بـــوده تردیـــدی نیســـت و در اســـناد تاریخـــی دو هـــزار ســـاله 

کشـــورمان وجـــود نیـــروی دریایـــی در دوره هخامنشـــیان دیـــده 

می شـــود.«

به عنوان قدرت دریایی
 به مسئولیتامن عمل نکرده ایم

او بـــا یـــادآوری اســـتفاده مکـــرر از واژه دریابـــان در اشـــعار 

فردوســـی کـــه در داســـتان های کیخـــرسو و فریـــدون و متـــام 

داســـتان های شـــاهنامه و این کـــه عبـــور از دریـــا بـــا مفهـــوم 

ــت:  ــت گفـ ــناد اسـ ــن اسـ ــان در ایـ ــام دریابـ ــه نـ ــی بـ نیرویـ

ـــی  ـــا بخش ـــه دری ـــت ک ـــن اس ـــان دهنده ای ـــی نش ـــا همگ »این ه

از نظـــام قـــدرت در زندگـــی مـــردم ایـــران بـــوده و بهره منـــدی 

ایرانیـــان از خدمـــات دریـــا و دریانـــوردی در طـــول اعصـــار و 

قـــرون گذشـــته وجـــود داشـــته اســـت.«

وزیـــر راه و شهرســـازی بـــا اشـــاره بـــه بخشـــی از ســـخنان رییـــس 

انجمـــن کشـــتیرانی و خدمـــات وابســـته دربـــاره این کـــه مـــا 

ـــم  ـــش دهی ـــران را افزای ـــت کاال از ای ـــم ترانزی ـــدر می توانی ـــه ق چ

یـــا این کـــه تاسیســـات دریایـــی بنـــادر جنـــوب خلیج فـــارس 

ــی در  ــه رسعتـ ــا چـ ــا بـ ــان آن هـ ــی میـ ــبکه ریلـ ــعه شـ و توسـ

ـــا  ـــت ب ـــدرت رقاب ـــدازه ق ـــه ان ـــا چ ـــا ت ـــت و م ـــرشوی اس ـــال پی ح

آن هـــا را داریـــم، توضیـــح داد: »چـــرا ایـــن اتفاقـــات افتـــاده 

اســـت؟ چـــون مـــا به عنـــوان قـــدرت دریایـــی بـــه مســـئولیت 

خـــود عمل نکرده ایـــم. قـــدرت کـــه فقـــط اعـــامل حاکمیـــت 

نیســـت؛ قـــدرت بایـــد آینـــده را تضمیـــن کنـــد.«

او بـــا بیـــان این کـــه ایـــران همـــواره چهـــارراه جغرافیـــا و 

ــه در  ــارراه چـ ــن چهـ ــت: »ایـ ــوده، گفـ ــوادث بـ ــارراه حـ چهـ

جهـــت شـــاملی جنوبـــی و اتصـــال آســـیای میانـــه و روســـیه و 

ـــرای  ـــی ب ـــی و غرب ـــت رشق ـــه در جه ـــوب و چ ـــه جن ـــان ب آذربایج

اتصـــال چیـــن و اروپـــا بـــه یکدیگـــر و چـــه در حـــوزه راه هـــای 

زمینـــی و دریایـــی همـــواره نقـــش تاریخـــی و ژیوپلیتیـــک 

ــته اســـت.«  ــافر نقـــش داشـ ــار و مسـ ــی بـ باهـــدف جابه جایـ

آخونـــدی افـــزود: »اگـــر ایـــران بـــرای ایـــن حرکـــت و 

ــات بگیـــرد،  یـــا ســـخت گیری کنـــد چـــه  جابه جایـــی مالیـ

می شـــود؟ آیـــا دنیـــا منتظـــر مـــا می مانـــد؟ دنیـــا منتظـــر مـــا 

منی مانـــد بلکـــه مســـیر مـــوازی بـــرای ایـــن حرکـــت تشـــکیل 

می شـــود. مـــا در یـــک نـــربد سیاســـی هســـتیم و افـــزون بـــر 

بحث هـــای اقتصـــادی در ایـــن نـــربد، عـــده ای کمـــر همـــت 

بـــرای تخریـــب منافـــع ملـــی مـــا بســـته اند بنابرایـــن مـــا بـــه 

هوشـــیاری مضاعـــف نیـــاز داریـــم تـــا مســـیر عبـــور از ایـــران 

ــیر  ــم مسـ ــن کار را نکنیـ ــر ایـ ــم. اگـ ــواره روان نگه داریـ را همـ

ترکمنســـتان، افغانســـتان و پاکســـتان ایجـــاد می شـــود. 

ـــوادر در حـــال انجـــام  ـــه در گ حجـــم رسمایه گـــذاری انبوهـــی ک

اســـت. اگـــر هزینـــه مبادلـــه کاال را زیـــاد کنیـــم تاسیســـات 

ـــن  ـــادر جنـــوب خلیج فـــارس نتیجـــه آن اســـت؛ بنابرای ـــم بن عظی

ــه  ــت کـ ــن اسـ ــی ایـ ــدرت دریایـ ــوان قـ ــا به عنـ ــئولیت مـ مسـ

ـــی و...  ـــی، اجتامع ـــادی، سیاس ـــم از اقتص ـــه اع ـــه مبادل هزین

را در منطقـــه کاهـــش دهیـــم تـــا هزینـــه عبـــور از ایـــران کـــم 

ــود.« شـ

باید هزینه مبادله از ایران را کاهش دهیم

او بـــا تاکیـــد بـــر این کـــه اصلی تریـــن مســـئولیت قـــدرت 

دریایـــی مـــا در منطقـــه ایـــن اســـت کـــه هزینـــه مبادلـــه را در 

ــزان  ــش میـ ــرد: »افزایـ ــح کـ ــم،  تریـ ــش دهیـ ــه کاهـ منطقـ

ترانزیـــت بـــا قســـم حـــرت عبـــاس )ع( و مـــن مبیـــرم و تـــو 

ـــش  ـــا کاه ـــت ب ـــزان ترانزی ـــش می ـــد. افزای ـــری رخ منی ده مبی

ــد  ــه بایـ ــه ای کـ ــن هزینـ ــود. اولیـ ــر می شـ ــه رقابت پذیـ هزینـ

ــپس  ــی، سـ ــپس امنیتـ ــی، سـ ــه سیاسـ ــد هزینـ ــش یابـ کاهـ

ــن از بـــن  ــا امنیـــت اجتامعـــی اســـت. مـ ــادی و نهایتـ اقتصـ

دنـــدان بـــه ایـــن فرمایـــش رهـــرب معظـــم انقـــالب کـــه ایـــران 

بایـــد شـــاهراه شـــامل بـــه جنـــوب، جنـــوب بـــه شـــامل،  رشق 

بـــه غـــرب و غـــرب بـــه رشق باشـــد،  اعتقـــاد دارم،  امـــا بـــرای 

عمـــل بـــه ایـــن حـــرف بایـــد بـــرای اجـــزای مختلـــف کاهـــش 

ریســـک ها تـــالش کـــرد.«

آخونـــدی بابیـــان ایـــن مطلـــب کـــه مـــن بیشـــرت بـــه خـــودم 

تذکـــر می دهـــم نـــه شـــام، توضیح داد: »کســـانی کـــه در 

ــدرت،   ــن قـ ــا ایـ ــد بـ ــر می کننـ ــتند فکـ ــدرت هسـ ــع قـ موضـ

هـــر کاری می تواننـــد بکننـــد. درحالی کـــه در برابـــر هـــر 

یـــک واحـــد قـــدرت، 10 واحـــد مســـئولیت دارنـــد و اگـــر 

مســـئولی بـــه ایـــن موضـــوع توجـــه نداشـــته باشـــد، بیشـــرت 

رضر را بـــه خـــودش و مردمـــش می زنـــد؛ ایـــن بحـــث »قـــدرت 

ـ مســـئولیت« می توانـــد آینـــده وضعیـــت مـــا در کل منطقـــه را 

رقـــم بزنـــد و امنیـــت ملـــی مـــا در گـــرو آن اســـت.«

ــده  ــث مطرح شـ ــه مباحـ ــاره بـ ــا اشـ ــازی  بـ ــر راه و شهرسـ وزیـ

ــاد  ــکده اقتصـ ــس دانشـ ــون،  رییـ ــور وورسـ ــاب پروفسـ در کتـ

ـــن  ـــت: »در ای ـــروت«،  گف ـــدرت و ث ـــام »ق ـــا ن ـــاروارد ب ـــگاه ه دانش

کتـــاب آمـــده کـــه اقتصـــاد خصوصـــی قدرمتنـــد در دولت هـــای 

ـــت  ـــی اس ـــد دولت ـــت قدرمتن ـــد؛ دول ـــود می آی ـــه وج ـــد ب قدرمتن

ــذ  ــت ها را تنفیـ ــرده و سیاسـ ــت گذاری کـ ــد سیاسـ ــه بتوانـ کـ

ــه  ــا پنجـ ــر می کنـــد بایـــد همه جـ کنـــد. دولـــت ضعیـــف فکـ

ــه  ــد همـ ــر می کنـ ــه فکـ ــد. دولتـــی کـ ــدازد و رسک بکشـ بیانـ

ــات از او  ــد و در جزییـ ــالم کننـ ــه او سـ ــح بـ ــر روز صبـ ــد هـ بایـ

اجـــازه بگیرنـــد ضعیـــف اســـت. دولـــت قدرمتنـــد دولتـــی اســـت 

ــن و  ــوب تعییـ ــم خـ ــی را هـ ــت های ملـ ــد سیاسـ ــه می توانـ کـ

هـــم به خوبـــی اجـــرا کنـــد.«

نخستین ماموریت قدرت
ایجاد بخش خصوصی قدرمتند است 

ــا  ــه ای اروپایی هـ ــتم های بیمـ ــه سیسـ ــادآوری این کـ ــا یـ او بـ

ـــام جنـــگ  ـــزود: »در ای ـــرای مـــن جذابیـــت داشـــته، اف همـــواره ب

ـــع کوپنـــی قندوشـــکر،  ـــم، قـــدرت دولـــت در توزی فکـــر می کردی

ـــه  ـــت؛ درحالی ک ـــر اس ـــی دیگ ـــالم خوراک ـــج و اق ـــات، برن حبوب

آملان هـــا یـــک رشکـــت بیمـــه هرمـــس را راه انـــدازی کردنـــد 

و گفتنـــد هـــر کـــس می خواهـــد بـــه ایـــران صـــادرات کنـــد 

ـــام  ــن کار را انج ـــد ایـ ـــک درص ـــه ی ــرخ بیم ــا نـ ــد بـ می توانـ

ـــد  ـــالم می کردن ـــد اع ـــه را 15 درص ـــرخ بیم ـــا ن ـــر آن ه ـــد. اگ ده

اصـــال هزینـــه صـــادرات بـــه ایـــران به رصفـــه نبـــود. ایـــن 

ـــی  ـــش خصوص ـــک بخ ـــه ی ـــت ک ـــد اس ـــت قدرمتن ـــای دول معن

ـــم  ـــوز ه ـــران هن ـــا در ای ـــه م ـــی دارد درحالی ک ـــد را در پ قدرمتن

ـــی  ـــک بروکراس ـــد و ی ـــازه بگیرن ـــا اج ـــد از م ـــه بای ـــم هم می گویی

ــود  ــه خـ ــب این کـ ــم. جالـ ــاد می کنیـ ــل ایجـ ــض و طویـ عریـ

ــتوانه  ــات پشـ ــن اقدامـ ــه ایـ ــد کـ ــم می داننـ ــردان هـ دولتمـ

جـــدی ندارنـــد.«

ــاد  ــدرت، ایجـ ــت قـ ــتین ماموریـ ــدی نخسـ ــه آخونـ ــه گفتـ بـ

ــا  ــدن بـ ــر شـ ــه درگیـ ــت نـ ــد اسـ ــی قدرمتنـ ــش خصوصـ بخـ

ـــت  ـــوان دول ـــه به عن ـــدم ک ـــی قدرمتن ـــی: »وقت ـــش خصوص بخ
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ـــی  ـــم وقت ـــره کن ـــد مذاک ـــی قدرمتن ـــت خصوص ـــا رشک ـــا صده ب

ایـــن رشکت هـــا نباشـــند، اساســـا مذاکـــره معنایـــی نـــدارد. 

ـــاد  ـــی ایج ـــد فضای ـــا بای ـــت. م ـــی اس ـــم بی معن ـــدرت ه ـــی ق حت

ــا  ــوزه دریـ ــدی در حـ ــی قدرمتنـ ــش خصوصـ ــه بخـ ــم کـ کنیـ

ایجـــاد شـــود.«

ــوم  ــئولیت سـ ــزود: »مسـ ــم افـ ــت یازدهـ ــه دولـ ــو کابینـ عضـ

ــن  ــر مـ ــت. مگـ ــی اسـ ــئولیت اجتامعـ ــدرت، مسـ ــب قـ صاحـ

ــر  ــا اکـ ــتم امـ ــی هسـ ــدرت دریایـ ــک قـ ــم یـ ــم بگویـ می توانـ

ـــا 40 درصـــد جمعیـــت  ـــر باشـــند ی شـــهرهای ســـاحلی مـــن فقی

ـــاب،  ـــار، مین ـــادر چابه ـــا بن ـــاس حاشیه نشـــین باشـــند ی بندرعب

ـــن قـــدرت،  ـــزار باشـــند؟ بنابرای جاســـک و لنگـــه و... در وضـــع ن

مســـئولیت اجتامعـــی هـــم در پـــی دارد کـــه می گویـــد اگـــر 

قـــدرت دریایـــی هســـتید بایـــد زندگـــی خوبـــی در ســـواحل 

ـــته  ـــوب داش ـــادر خ ـــازمان بن ـــک س ـــه ی ـــه این ک ـــد ن ـــاد کنی ایج

ــید.« باشـ

بنیان های فکری دریایی باید اصالح شود
زندگی اجتامعی در سواحل 

مهم تر از پروژه های عمرانی بنادر است

ـــل  ـــات عام ـــات هی ـــی در جلس ـــه وقت ـــان این ک ـــا بی ـــدی ب آخون

ــداد و  ــم از اعـ ــت می کنـ ــوردی رشکـ ــادر و دریانـ ــازمان بنـ سـ

ـــه  ـــد فاصل ـــه می دهن ـــل ارای ـــات عام ـــای هی ـــه اعض ـــی ک ارقام

ــم  ــا می گویـ ــه اعضـ ــات بـ ــن جلسـ ــت: »در ایـ ــرم، گفـ می گیـ

بیشـــرت می خواهـــم بدانـــم زندگـــی بندرنشـــینان در چـــه 

وضعیتـــی اســـت. وقتـــی تراکـــم جمعیـــت ســـواحل مکـــران 

ـــع  ـــر از پنـــج نفـــر در هـــر کیلومرتمرب 4/8 دهـــم نفـــر یعنـــی کم ت

اســـت، یعنـــی یـــک جـــای کار ایـــراد دارد.«

وزیـــر راه افـــزود: »منی خواهـــم انتقـــادی حـــرف بزنـــم، بلکـــه 

می خواهـــم یـــادآوری کنـــم تـــا بنیان هـــای فکـــری دریایـــی 

ــی  ــای عمرانـ ــرای پروژه هـ ــر از اجـ ــود. مهم تـ ــالح شـ ــا اصـ مـ

در بنـــادر، زندگـــی اجتامعـــی اســـت. اگـــر بحـــث می کنیـــم 

ـــرب  ـــه غ ـــا رشق ب ـــوب ی ـــه جن ـــامل ب ـــور ش ـــران داالن عب ـــه ای ک

اســـت ایـــن داالن بایـــد در زندگـــی متـــام کســـانی کـــه در دو 

ـــهرهای  ـــام ش ـــد مت ـــد. بای ـــذار باش ـــد اثرگ ـــرار دارن ـــرف آن ق ط

ــا بنـــدر خرمشـــهر و  لـــب ســـاحل از چابهـــار و بندرعبـــاس تـ

ـــعه اقتصـــادی و  ـــن توس ـــادان نگی ـــی )ره( و آب ـــام خمین ـــدر ام بن

ـــد  ـــم پیون ـــه ه ـــا را ب ـــتیم این ه ـــر نتوانس ـــوند. اگ ـــی ش اجتامع

بزنیـــم رصفـــا لوکیشـــن هایی در بندرعبـــاس ســـاخت هایم 

ـــه  ـــا ب ـــی م ـــات دریای ـــی خدم ـــد، یعن ـــور می دهن ـــاری را عب کـــه ب

توســـعه اقتصـــادی اجتامعـــی تبدیـــل نشـــده اســـت.«

قدرت بی مسئولیت منی تواند  در درازمدت 
منافع مردم را تامین و تضمین کند

ــرات  ــد مذاکـ ــندی از رونـ ــراز خرسـ ــا ابـ ــدی بـ ــاس آخونـ عبـ

سیاســـی بین املللـــی ایـــران گفـــت: »آن چـــه در ایـــن مذاکـــرات 

دنبـــال شـــد برداشـــن نخســـتین گام و اصـــالح رشایـــط برجـــام 

و پســـابرجام اســـت. یعنـــی می خواهیـــم در دنیـــا اعـــالم 

ــی  ــش ایجابـ ــم و نقـ ــلبی رصف نداریـ ــش سـ ــه نقـ ــم کـ کنیـ

ایفـــا می کنیـــم. می خواهیـــم از موقعیـــت ژیوپلیتیک مـــان 

بـــه نفـــع مـــردم منطقـــه و اقتصـــاد جهـــان اســـتفاده کنیـــم. 

ـــاد  ـــا اقتص ـــت ب ـــدرت رقاب ـــا ق ـــه م ـــم ک ـــالم کنی ـــم اع می خواهی

جهـــان را داریـــم کـــه الزمـــه آن داشـــن موضـــع تعاملـــی بـــا 

ـــیار  ـــان داد بس ـــران نش ـــه ای ـــی ک ـــن عالمت ـــت. ای ـــام دنیاس مت

بـــزرگ بـــود و ضمـــن تثبیـــت موقعیـــت ایـــران بـــه مســـئولیت 

منطقـــه ای خـــود نیـــز اقـــرار کـــرد؛ قـــدرت بی مســـئولیت 

منی توانـــد در درازمـــدت منافـــع مـــردم را تامیـــن و تضمیـــن 

ــد.« کنـ

او بـــا تاکیـــد بـــر این کـــه گام بعـــدی ایـــران بایـــد ایجـــاد 

شـــبکه های اقتصـــادی در جهـــان باشـــد، توضیـــح داد: »هـــر 

ـــم،  ـــش دهی ـــور را کاه ـــادی کش ـــه داالن اقتص ـــدر هزین ـــه ق چ

در توجیه ناپذیـــری اقتصـــادی توســـعه ســـواحل و بنـــادر جنـــوب 

خلیج فـــارس موفق تـــر بوده ایـــم. بنابرایـــن توســـعه بنـــادر 

ــام  ــه حتـ ــت البتـ ــات نیسـ ــعه تاسیسـ ــا توسـ ــواحل، تنهـ و سـ

بـــه تاسیســـات نیـــاز داریـــم ولـــی نیـــاز اصلـــی مـــا، بیشـــرت 

ـــادر  ـــا بن ـــت ت ـــار اس ـــی چابه ـــی مان یعن ـــدر اقیانوس ـــعه بن توس

ــادی  ــبکه اقتصـ ــاد شـ ــر از آن ایجـ ــی مهم تـ ــارس. ولـ خلیج فـ

حمـــل کاالســـت.«

ــوب  ــادر جنـ ــزون بنـ ــعه روزافـ ــه توسـ ــاره بـ ــا اشـ ــدی بـ آخونـ

خلیج فـــارس و راه آهـــن اتصالـــی میـــان ایـــن بنـــادر گفـــت: 

»ایـــن اتفاقاتـــی کـــه در بنـــادر جنـــوب خلیج فـــارس بـــا 

هزینه هـــای رسســـام آور واقـــع می شـــود بـــرای رهایـــی 

ـــز  ــه هرم ــارس از تنگـ ـــی خلیج فـ ـــیه جنوب ــورهای حاش کشـ

اســـت. آن هـــا می خواهنـــد بگوینـــد مـــا داریـــم از پاییـــن 

خلیج فـــارس و از طریـــق خشـــکی بـــه یکدیگـــر وصـــل 

می شـــویم تـــا اتکایـــامن بـــه تنگـــه هرمـــز کم تـــر شـــود؛ آیـــا 

بـــر مـــا ایرانی هـــا فـــرض نیســـت تـــا کم تریـــن وابســـتگی بـــه 

ـــار  ـــدر چابه ـــت بن ـــا الزم نیس ـــم؟ آی ـــاد کنی ـــز را ایج ـــه هرم تنگ

را توســـعه دهیـــم؟«

تشکیل رشکت های چندملیتی
 برای ایجاد شبکه جهانی مبادله کاال 

رضوری است

او بـــا بیـــان دو راهـــکار بـــرای دســـتیابی بـــه ایـــن هـــدف، گفـــت: 

ــرت اهمیـــت  ــای عـــامن بیشـ ــادر دریـ ــه بنـ ــد بـ »نخســـت بایـ

بدهیـــم؛ دوم، بـــه داالن ایـــران بیشـــرت اهمیـــت بدهیـــم تـــا بنـــادر 

ــوند.« ــر شـ ــم اهمیت تـ ــارس کـ ــی  خلیج فـ جنوبـ

ـــی مبنـــی  ـــان ایران ـــه بازرگان ـــه ب ـــا توصی ـــر راه و شهرســـازی ب وزی

ـــی اقتصـــادی جابه جایـــی کاال، افـــزود:  ـــر ایجـــاد شـــبکه جهان ب

ـــدم، متوجـــه  ـــک دی ـــدر آســـتاراخان روســـیه را از نزدی ـــی بن »وقت

شـــدم بازرگانـــان ایرانـــی تاسیســـات خوبـــی در ایـــن بنـــدر 

ـــد  ـــن بنـــدر روســـی می توان ـــد کـــه در رشایـــط پســـاتحریم ای دارن

ـــد در  ـــا بای ـــت. م ـــی نیس ـــه کاف ـــک نقط ـــا ی ـــد، ام ـــذار باش اثرگ

بنـــادر دریاهـــای خـــزر، ســـیاه و مدیرتانـــه هـــم تاسیســـاتی 

ایجـــاد کنیـــم. برعکـــس، بایـــد اجـــازه دهیـــم تـــا بازرگانـــان 

ـــند  ـــته باش ـــات داش ـــا تاسیس ـــادر م ـــارس در بن ـــوب خلیج ف جن

تـــا عبـــور کاال از داالن ایـــران رخ دهـــد. یعنـــی بـــه بازرگانـــان 

ـــته  ـــات داش ـــا تاسیس ـــواحل م ـــا در س ـــم ت ـــازه دهی ـــی اج خارج

ـــادر دریاهـــای خـــزر، ســـیاه و  ـــی در بن ـــان ایران باشـــند و بازرگان

ـــد.« ـــاد کنن ـــل کاال ایج ـــادی حم ـــبکه اقتص ـــه ش مدیرتان

ــه  ــا محلـــی اســـت کـ ــه اینجـ ــر این کـ ــد بـ ــا تاکیـ آخونـــدی بـ

ـــودن  ـــگ ب ـــا پررن ـــی ب ـــای چندملیت ـــیس رشکت ه ـــه تاس ـــاز ب نی

نقـــش ایرانی هـــا احســـاس می شـــود، درباره رضورت اتصـــال 

ـــیدآقایی  ـــان پورس ـــت: »آقای ـــی گف ـــبکه ریل ـــه ش ـــران ب ـــادر ای بن

و ســـعیدنژاد جلســـاتی در ایـــن خصـــوص داشـــته اند. بـــه 

نظـــر مـــن بایـــد هزینـــه جابه جایـــی بـــار از کشـــتی بـــه ریـــل 

تـــا جایـــی کـــه ممکـــن اســـت کـــم شـــود تـــا ریـــل بتوانـــد بـــا 

جـــاده رقابـــت کنـــد.«

وزیـــر راه و شهرســـازی خطـــاب بـــه یکـــی از مهامنـــان حـــارض 

در ایـــن آییـــن کـــه گفـــت ایـــن اتفـــاق شـــدنی نیســـت،  

پاســـخ داد: »البتـــه برخـــی در گوشـــه امـــن نشســـته اند و 

ــته  ــن بسـ ــد. ایـ ــاق منی افتـ ــن اتفـ ــت ایـ ــد هیچ وقـ می گوینـ

ـــی شـــود.  ـــن کار عمل ـــا ای ـــای پورســـیدآقایی دارد ت ـــه همـــت آق ب

خوشـــبختانه رسمایه گذاری هـــای خوبـــی در حـــوزه ریلـــی در 

حـــال انجـــام اســـت و مـــن شـــخصا ایـــن رسمایه گذاری هـــا را 

دنبـــال می کنـــم.«

به بازرگانان خارجی 
اجازه دهیم تا در سواحل 
ما تاسیسات داشته 
باشند و بازرگانان ایرانی 
در بنادر دریاهای خزر، 
سیاه و مدیرتانه شبکه 
اقتصادی حمل کاال 
ایجاد کنند.
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ــای  ــاد قراردادهـ ــه انعقـ ــاره بـ ــا اشـ ــازی بـ ــر راه و شهرسـ وزیـ

ــات  ــاد امکانـ ــت: »ایجـ ــران گفـ ــادر ایـ ــذاری در بنـ رسمایه گـ

ـــه مثـــر بنشـــیند مـــا  ـــی اســـت و امیـــدوارم ب پســـابندری کار خوب

ـــادر  ـــا بن ـــی ب ـــش خصوص ـــرارداد بخ ـــای ق ـــاهد امض ـــال ش پارس

کشـــور بـــه میـــزان بیـــش از دو هـــزار میلیـــارد تومـــان بودیـــم 

ـــان  ـــارد توم ـــزار و 770 میلی ـــه ه ـــه س ـــم ب ـــن رق ـــال ای ـــه امس ک

رســـیده اســـت.«

او هم چنیـــن دربـــاره ســـاخت دبیرســـتان های دریایـــی 

بـــا همـــکاری وزارت آموزش وپـــرورش و ســـازمان بنـــادر 

و دریانـــوردی ابـــراز خرســـندی کـــرد و گفـــت: »اقدامـــات 

ـــی  ـــا کار خوب ـــت ام ـــر اس ـــه دی ـــا اگرچ ـــوزه دری ـــی در ح فرهنگ

ــی از  ــا جزیـ ــه دریـ ــد کـ ــا بداننـ ــدان مـ ــه فرزنـ ــت و این کـ اسـ

زندگـــی آن هاســـت و دریـــا می توانـــد انتخـــاب آن هـــا باشـــد، 

ســـبب می شـــود تـــا دریـــا را به عنـــوان یـــک امـــکان در 

انتخـــاب کســـب وکار آینـــده خـــود برگزیننـــد. درحالی کـــه از 

آن ســـوی مرزهـــا نخبـــگان مـــا را جـــذب می کننـــد، مـــا بایـــد 

ســـعی کنیـــم تـــا دریـــا را بـــه بخشـــی از زندگـــی فرزنـــدان و 

ــم.« ــل کنیـ ــود تبدیـ ــگان خـ نخبـ

آمادگی سازمان بنادر 
برای تضمین سرمایه گذاران

ــل  ــه حمل ونق ــت هفت ــم گرامیداش ــعیدنژاد در مراس ــد س محم

گفــت: »امشــب در ایــن مراســم بــرای موضوعــات رسمایه گــذاری 

و عقــد قــرارداد در بنــادر کشــور، معرفــی فعالیت هــای پژوهــش 

ســازمان بنــادر و همــکاری بــا وزارت آموزش وپــرورش و نهایتــا 

ــران ســاخت دبیرســتان دریایــی  ــر از زحــامت خی موضــوع تقدی

در بندرعبــاس گردهــم آمده ایــم. مــدارس دریایــی بــرای ارتقــای 

فرهنــگ دریایــی و کاربردی کــردن آموزش های متوســطه بســیار 

مفیــد اســت.«

بدون انحصار از رسمایه گذاری بخش خصوصی 
حامیت می کنیم

مدیرعامــل ســازمان بنــادر و دریانــوردی افــزود: »در حــال حــارض 

ــل  ــتم حمل ونق ــردن سیس ــه روز ک ــز و ب ــز تجهی ــاره ای ج ــا چ م

ــن  ــا ای ــداف م ــی از اه ــن رو یک ــم. از ای ــود منی بینی ــی خ دریای

اســت کــه بتوانیــم بــا کشــورهای جنــوب خلیج فــارس بــه رقابــت 

برخیزیــم. مــا بــرای توســعه و تجهیــز بنــادر کشــور نیازمنــد 

ــادر  ــازمان بن ــتیم و س ــش هس ــن بخ ــه در ای ــت یک پارچ مدیری

ــازار  ــن ب ــواره در ای ــار هم ــه انحص ــه ب ــدون توج ــوردی ب و دریان

از هرگونــه رسمایه گــذاری بخــش خصوصــی در بنــادر کشــور 

ــرد.« ــد ک ــت خواه ــتیبانی و حامی پش

ســعیدنژاد بــا بیــان این کــه در ســازمان بنــادر و دریانــوردی هیــچ 

ــای  ــی به ج ــش خصوص ــع بخ ــدی از مناب ــز بهره من ــاره ای ج چ

ــازمان  ــن س ــت: »ای ــدارد، گف ــت ن ــتقیم دول ــذاری مس رسمایه گ

آمادگــی دارد تــا رسمایه گــذاری در بنــادر را نــزد بانک هــا و 

صنــدوق توســعه ملــی تضمیــن کند تــا مشــکل تســهیالت بانکی 

ــود.« ــل ش ــذاران ح ــن رسمایه گ و تضامی

او در ادامــه بــه رضورت توســعه ســواحل مکــران پرداخــت و 

گفــت: » در چارچــوب سیاســت کلــی نظــام و برنامــه ششــم 

توســعه، در حــال حــارض مســاله توســعه ســواحل جنوبــی کشــور 

ــم  ــت مه ــک سیاس ــوان ی ــامن به عن ــای ع ــارس و دری در خلیج ف

موردتوجــه جــدی قــرار دارد. در همیــن راســتا همه دســتگاه های 

اجرایــی موظفنــد همــکاری الزم را بــه عمــل آورنــد. زیــرا چــاره ای 

ــش  ــع بخ ــد از مناب ــه بای ــن زمین ــم و در ای ــرای آن نداری ــز اج ج

ــم.« ــتفاده کنی ــی اس خصوص

رسمایه گذاری بخش خصوصی
 به رشط ایجاد رقابت

بــه گفتــه ســعیدنژاد جهت گیــری سیاســت گذاری دولــت در 

ــه  ــل ب ــور کام ــک به ط ــادر کوچ ــذاری بن ــمت واگ ــه س ــده ب آین

بخــش خصوصــی و مدیریــت یک پارچــه بنــادر اســت: »مــا 

رسمایه گــذاری بخــش خصوصــی را بــه رشط ایجــاد رقابــت و 

ــه  ــا ب ــم، ت ــت می کنی ــل حامی ــور کام ــردم به ط ــوق م ــن حق تامی

توســعه ســواحل و بنــادر بیانجامــد.«

معــاون وزیــر راه و شهرســازی بــا یــادآوری لــزوم تجهیــز 

بنــادر کشــور باهــدف حفــظ رقابت پذیــری بــا بنــادر جنــوب 

خلیج فــارس و هم چنیــن افزایــش تعامــل بــا بنــادر شــامل دریای 

خــزر افــزود: »مــا در بخــش حاکمیتــی وظایــف خــود را محدودتــر 

کردیــم تــا نبــود رغبــت در رسمایه گــذاری را از بیــن بربیــم. 

ــاره  ــت درب ــه دول ــاس مصوب ــر اس ــت ب ــن سیاس ــوب ای در چارچ

صنــدوق توســعه ملــی، ایــن امــکان فراهم شــده کــه در ســواحل 

ــن  ــعه ای ای ــای توس ــعه فعالیت ه ــم توس ــه شش ــران در برنام مک

ــادر  ســواحل را گســرتش داده و بخشــی از اقدامــات ســازمان بن

حامیــت تضمینــی از ایــن رسمایه گذاری هاســت.«

ــزار و 400  ــته دو ه ــال گذش ــه در س ــان این ک ــا بی ــعیدنژاد ب س

میلیــارد تومــان قــرارداد رسمایه گــذاری بخــش خصوصــی در 

بنــادر کشــور امضــا شــده اســت،  گفــت: »امســال هــم در هفتــه 

ــه ارزش  حمل ونقــل قــرارداد رسمایه گــذاری بخــش خصوصــی ب

ســه هــزار و 770 میلیــارد تومــان را منعقــد می کنیــم کــه شــامل 

رسمایه هــای بخــش خصوصــی به عــالوه تســهیالت بانکــی 

اســت.«

سواحل کشور را 
از محرومیت جاری نجات می دهیم

مدیرعامــل ســازمان بنــادر و دریانــوردی تاکیــد کــرد: »عــالوه بــر 

ایــن طرح هــای زیــادی در ایــن بخــش و هم چنیــن در ســطح 

ــش  ــی بخ ــع مال ــک مناب ــه کم ــور ب ــوب کش ــامل و جن ــادر ش بن

خصوصــی فراهــم شــده اســت، البتــه بــا ایــن هــدف کــه بتوانیــم 

به تدریــج ســواحل کشــورمان را از محرومیــت جــاری نجــات 

دهیــم.«

او بــا اشــاره بــه مصوبــه صنــدوق توســعه ملــی و مصوبــات دولــت 

از امــکان توســعه زودهنــگام ســواحل مکــران خــرب داد و تریــح 

کــرد: »بــا ایــن مصوبــات امکانــی فراهــم شــد کــه مــا در ســواحل 

ما رسمایه گذاری بخش 
خصوصی را به رشط 
ایجاد رقابت و تامین 

حقوق مردم به طور کامل 
حامیت می کنیم، تا به 
توسعه سواحل و بنادر 

بیانجامد.
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مکــران و به ویــژه در بخــش مربــوط بــه چابهــار فعالیت هــای 

توســعه ای مان را گســرتش دهیــم. ســازمان بنــادر و دریانــوردی 

ــود،  ــده ب ــالغ ش ــه اب ــی ک ــی و عموم ــت کل ــوب سیاس در چارچ

کار تضامیــن را در ایــن حــوزه انجــام داده و انجــام خواهــد داد و 

امیدواریــم کــه بتوانیــم ایــن ســاحل را هرچــه زودتــر بــه ســاحلی 

آبــاد تبدیــل کنیــم.«

خبرنامه »مسیر« 
پرمخاطب ترین نشریه تخصصی 

الکترونیک کشور است

ــادر و  ــرکل مرکــز بررســی ها و مطالعــات راهــربدی ســازمان بن مدی

دریانــوردی بــا ارایــه گزارشــی از عملکرد پژوهشــی ســازمان بنــادر و 

دریانــوردی گفت: »ســازمان هایی که قرار اســت در حوزه حاکمیتی 

نقــش ایفــا کننــد، از نظــر نقشــه جامع علمــی کشــور بایــد دو نقش 

مرجعیــت حاکمیتــی و نقــش مرجعیــت علمــی را به طــور هم زمــان 

ایفا کننــد. مرجعیت حاکمیتی اکتســابی اســت و از طریق تصویب 

مجلس، بــه دســت می آیــد. نقــش مرجعیــت علمــی هم اکتســابی 

اســت اما ســازمان ها باید تــالش و هزینــه کنند تــا دانش موضــوع را 

کســب کنند و بتوانند نقــش مرجعیت علمی خــود را اثبــات کنند.«

حســن زاده افــزود: »نقشــه جامــع علمــی کشــور یــک ســند 

الزم االجــرا بــرای همــه ارگان هــای دولتــی اســت و ســازمان بنــادر 

هــم مســتثنی نیســت. ایــن ســند، نقشــه راه ســازمان بــرای انجــام 

ــا،  ــه ای از ارزش ه ــه راه مجموع ــن نقش ــت. ای ــا اس ــه فعالیت ه هم

راهربدهــا،  سیاســت ها و اقدامــات ملــی اســت کــه بایــد در ســطح 

ــد.« ــدا کن ــه پی ــت ادام دول

او بــا اشــاره بــه این کــه تقریبــا در ســه ســال گذشــته در اکــر 

سیاســت های ابالغــی ردی از اجــرای نقشــه جامــع علمــی کشــور 

ــح کــرد: »در اکــر اســناد تکلیــف شــده  ــده شــده اســت، تری دی

اســت که دولــت و بقیه قــوا بتوانند این نقشــه جامــع را پیــاده کنند. 

ایــن نقشــه شــاخص هایی دارد. یکــی از شــاخص هایی کــه در ایــن 

نقشــه آمده، این اســت کــه ســازمان ها می توانند انتشــارات داشــته 

باشــند و کتاب هــای تخصصــی چــاپ کننــد. ســازمان بنــادر هم بر 

اســاس همیــن بند،  مجــوز انتشــارات تخصصــی بنــدری دریایــی را 

در ســال گذشــته گرفــت.«

انعقاد تفاهم نامه با وزارت ارشاد
 برای اشاعه فرهنگ دریایی

بــه گفتــه او در یــک ســال گذشــته، انتشــارات تخصصــی ســازمان 

بنــادر و دریانــوردی موفــق بــه انتشــار 10 عنــوان کتــاب به صــورت 

چــاپ فیزیکــی و یــک عنــوان کتــاب به صــورت الکرتونیکــی )ای-

بــوک( شــده اســت. هم چنیــن ایــن انتشــارات پنــج عنــوان کتــاب 

تخصصــی دیگــر هــم در دســت چــاپ دارد.

حســن زاده در ادامــه بــا اشــاره بــه انعقــاد توافقنامــه بــا وزارت ارشــاد 

بــرای اشــاعه فرهنــگ دریایــی، تریــح کــرد: »راهــربد کالن دیگــر 

در ســازمان بنــادر، هامهنگی هایــی اســت کــه برای فرهنگ ســازی 

بــا وزارت ارشــاد اســالمی داشــتیم. بــر ایــن اســاس قرار شــده اســت 

بخشــی از کتاب هایــی کــه در زمینــه فرهنــگ دریــا تهیــه می شــود، 

از طریــق کتابخانه های عمومــی وزارت ارشــاد در رسارس کشــور، در 

اختیــار عموم قــرار بگیــرد.«

ــور  ــه منظ ــرورش  ب ــوزش و پ ــا وزارت آم ــه ای ب ــق نام ــاس  تواف براس

تهیــه و درج مطالــب مرتبــط بــا دانــش علــوم و اطالعــات بنــدری و 

دریایــی در کتب درســی مــدارس ابتدایی تا متوســطه منعقد شــده 

اســت طرحــی تصویــب شــده کــه  بــر اســاس  آن تقریبــا اکــر کتب 

درســی مــدارس مطالــب و عکس هــای دریایــی بــه آن اضافــه شــده 

و در تیــراژی حــدود پنــج نســخه در کتاب هــای  رسارسی و اســتانی 

مــدارس کشــورمان توزیــع شــده اســت. ایــن پــروژه هنــوز بــه امتــام 

ــدری و  ــب بن ــز شــاهد افزایــش مطال ــده نی نرســیده و در ســال آین

دریایــی در کتــب درســی مــدارس فرزندامنــان خواهیــم بــود کــه از 

جملــه اقدامــات بنیــادی در توســعه فرهنــگ و دانــش دریایــی در 

ــود. ــوب می ش ــورمان محس کش

حامیت از رشکت های دانش بنیان دریایی

ــادر و  ــرکل مرکــز بررســی ها و مطالعــات راهــربدی ســازمان بن مدی

دریانــوردی افــزود: »یکــی دیگــر از الزامــات ایــن راهربدهــای کالن،  

تکلیــف دولــت بــرای حامیــت از حضــور و ارایــه مقالــه محققــان در 

ــالت  ــی در مج ــای علم ــرش کاره ــا ن ــی ی ــای بین امللل هامیش ه

تخصصــی بــه منایندگــی از کشــور اســت. ســازمان بنــادر هــم بــه 

اســتناد همین مصوبــه در ســال گذشــته توانســت ایــن کار را انجام 

دهــد. تعــداد مقــاالت منترششــده و ارایــه شــده، رشــد 51 درصدی 

نســبت بــه گذشــته دارد.«

حســن زاده بابیــان ایــن مطلــب کــه حامیــت از ایجــاد رشکت هــای 

ــزود:  ــان یکــی دیگــر از راهربدهــای موردتوجــه اســت،  اف دانش بنی

»ایــن موضوع در ســازمان بنادر و دریانــوردی نیز اتفاق افتاده اســت، 

متاســفم که بگویم از مجمــوع هزار رشکــت دانش بنیان تنها هشــت 

رشکــت دریایی هســتند. یکــی از این رشکت هــا، با حامیت ســازمان 

بنــادر و دریانــوردی، دریایــی شــده اســت. در ایــن رشکــت نرم افــزار 

کشــتیرانی تهیه شــده اســت کــه منونــه خارجــی دارد کــه در زمــان 

تحریــم حتــی کپــی آن هــم بــه ایــران داده منی شــد.«

کرس خدمت پژوهشی دوره رسبازی
 در سازمان بنادر

او بــا تاکیــد بــر این کــه ایفــای نقــش مرجعیت علمــی معنایــش این 

اســت کــه بتوانیــد بــه جامعــه خــط بدهیــد و بــرای تصمیم گیــری 

بهــرت کمــک کنیــد،  افــزود: »در ســازمان بنــادر و دریانــوردی 

ــیر  ــه مس ــود ک ــرش می ش ــک منت ــورت الکرتونی ــه ای به ص خربنام

ــادر،  رشکت هــای کشتی ســازی  ــام دارد. رصــد اوضاع واحــوال بن ن

و کشــتیرانی در منطقــه در ایــن نرشیــه انجــام می شــود. بــه جــرات 

ــه  ــن نرشی ــیر، پرمخاطب تری ــه مس ــه نرشی ــم ک ــم بگویی می توانی

الکرتونیــک کشــور اســت کــه هم اکنــون 11 هــزار مخاطــب دارد.«

ــادر و  ــازمان بن ــی در س ــت پژوهش ــرس خدم ــت ک ــتفاده از فرص اس

دریانــوردی از دوره خدمــت رسبــازی خرب دیگری بود که حســن زاده 

ــازمانی  ــتین س ــت: »نخس ــت و گف ــه آن پرداخ ــود ب ــخنان خ در س

ــاز را  ــن امتی ــتیم ای ــی توانس ــای نظام ــد از نیروه ــه بع ــتیم ک هس

ــای  ــجویی پروژه ه ــر دانش ــاس اگ ــن اس ــر ای ــم. ب ــار بگیری در اختی

تحقیقاتــی ســازمان بنــادر و دریانــوردی را انجــام دهــد، می تواند از 

فرصــت دو تا هشــت مــاه کرس خدمــت رسبازی اســتفاده کنــد. این 

ــی شــده اســت.« ــون عملیات برنامــه هم اکن

نقشه جامع علمی کشور 
یک سند الزم االجرا 
برای همه ارگان های 
دولتی است و سازمان 
بنادر هم مستثنی 
نیست. این سند، 
نقشه راه سازمان برای 
انجام همه فعالیت ها 
است. این نقشه 
راه مجموعه ای از 
ارزش ها، راهربدها، 
 سیاست ها و اقدامات 
ملی است که باید در 
سطح دولت ادامه پیدا 
کند.
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از قرار دادن منافع حاکمیتی و پیمانکار
 زیر چتر یک شرکت بپرهیزید

رییس هیات مدیره انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته با یادآوری 

احتامل بهبود فضای کسـب وکار در دوران لغو تحریم ها خواسـتار 

اسـتفاده از ظرفیت هـای بخـش خصوصـی و دولتـی شـد و افزود: 

»جامعـه دریایـی انتظـار دارد بـرای حل وفصـل بیمـه و مالیـات در 

حوزه دریا و بندر پیگیری های الزم از سوی مسئوالن اجرایی وزارت 

راه صـورت بگیرد.«

مسـعود پل مـه بـا اشـاره بـه تبـره 21 پیش نویـس قانـون برنامـه 

ششـم، گفـت: »آن چـه بـه اسـم تحریـم، بـر رس بزرگ تریـن بنـدر 

کشـور به اسـم تحریم گذشـت حاصـل بی تدبیـری و سـو مدیریت 

بود. هزینه ای که بخش خصوصی در سایه تعطیلی فعالیت هایش 

فقط بـه دلیل بی تدبیـری و معـرض تحریـم قـرار دادن بزرگ ترین 

بنـدر صادراتی کشـور متحمل شـد،  بسـیار چشـمگیر بود.«

او با انتقـاد از این کـه در دوران تحریم از تـوان و ظرفیت های بخش 

خصوصی اسـتفاده مطلوب به عمل نیامد، تریح کـرد: »راه رفته 

شـده به اشـتباه گزینش و طی شـده بود و به همین سـبب پرهیز از 

عوارض آن،  تسـهیل راه بود. درباره این تبره هم با توجه به ارشاف 

بـه مولفه هـای اثبات شـده علم اقتصـاد هم چـون تضاد منافـع،  از 

قـرار دادن منافـع حاکمیتـی و پیامنـکار در زیـر چـرت یـک رشکت 

اکیدا خـودداری کنید.«

دولت باید نقش نظارتی
 و حاکمیتی خود را تقویت کند

پل مه افزود: »همگان به نیکی می دانند دولت درهرحال بایسـتی 

نقش نظارتی و حاکمیتی خـود را تقویت کند و منافع مشـرتک در 

مدیریـت رشکـت پیامنـکار احتـامال بـه تضعیـف نظـارت و وظایف 

حاکمتی منجر می شـود.«

او بابیـان ایـن مطلـب کـه بنـگاه می توانـد در ارایـه دو خدمـت یـا 

تصدی دو مسـئولیت مزیت مطلق داشـته باشـد امـا منی تواند در 

اداره دو خدمت مزیت نسـبی داشـته باشـد،  توضیـح داد: »هزینه 

فرصت محصـول، معکوس هزینـه فرصت محصول دیگری اسـت. 

تفـاوت در هزینه فرصت اشـخاص و مزیت نسـبی منافـع مبادله را 

به وجود می آورد. هنگامی که هر نهاد اقتصادی بـه کاری که در آن 

مزیت نسـبی دارد، مشغول شود رشـد اقتصادی افزایش می یابد و 

ایـن روند بهبـود کسـب وکار را در پی خواهد داشـت.«

رییس هیات مدیره انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته با تاکید بر 

رضورت بهره مندی از تجارب اقتصاد جهانی،  برای موفقیت و ترقی 

نظـام اقتصـادی کشـورمان،  گفـت: »بـا نگرش بـه تجـارب اقتصاد 

دولت محـور منی تـوان تنهـا بـه مزیت هـای منحربه فـرد بخـش 

دولتـی بسـنده کـرد، بلکـه تجـارب حاصـل از عملکرد کشـورهای 

پیـرشو و پیرشفته ثابت کرده اسـت اقتصاد ما می بایسـت از طریق 

شـناخت وضعیت،  سـاختار و ظرفیت بـه خلق مزیت بپـردازد.«

ترانزیت از ایران 
دستخوش هزار توی سازمان هاست

پل مـه تاکیـد کـرد: »دولـت بایـد بـه فعـاالن اقتصـادی بخـش 

خصوصـی اجـازه دهـد تـا همـگام بـا سیاسـت و نظـارت بالفصل، 

حوزه های جدیـدی از تجارت را به خود اختصـاص دهند. بنابراین 

عرصـه بنـدر داری و خدمات بنـدری و تنـوع قابل مترکـز در اعامل 

مدیریت و رسمایه گذاری بخش خصوصـی را می توان نقطه عطف 

ایـن هم آوایـی دانسـت.«

او بـا یادآوری هدف گذاری دسـتیابی به 20 میلیون تـن ترانزیت از 

کشـور، گفت: »با توجه به این که پروژه های پرتوشـیمی کشورهای 

ترکمنسـتان و ازبکسـتان بـا هـدف صـادرات بـه آفریقـا و آسـیای 

جنـوب رشقـی در سـال 2016 بـه مرحله تولیـد خواهند رسـید، و 

هم چنیـن بـا توجـه بـه راه انـدازی کارخانجـات اتومبیل سـازی در 

ازبکسـتان، افزایـش تولید پنبـه صادراتـی، توافق صـادرات گندم 

قزاقسـتان و به تازگـی نیـاز روسـیه،  افزایش ایـن میـزان ترانزیت از 

ایـران امـری محال نیسـت.«

پل مـه بـا انتقـاد از بوروکراسـی اداری مانـع از تسـهیل ترانزیت در 

کشـور، افزود: »آیا بـا وضعیت موجـود درحالی که ترانزیـت از ایران 

دستخوش هزار توی سازمان هاسـت، مالیات، اعالم وصول، بیمه، 

سـود بانکی، تعرفه واردات و از همه مهم تر عدم ثبات تصمیامتی و 

نیز عدم پاسـخگویی آیا این موضوع دسـت یافتنی است؟ رضوری 

اسـت تصمیامت عاجل و فـوری در این خصـوص به ویـژه در ایجاد 

مدیریـت یک پارچه اتخاذ شـود.«

تبصره تشکیل شرکت دولتی
 برای اداره بنادر اصلی ابهام دارد

عضو انجمن پایانه داران بنادر ایران با قدردانی از مدیرعامل سازمان 

بنادر برای ایجـاد فرصت دیدار با فعاالن بخش خصوصی، خواسـتار 

تجدیدنظـر سـازمان بنادر بـرای ارایـه تبره جدیـد در قانـون برنامه 

ششـم توسـعه شـد و گفـت:  »بخش هـای غیردولتـی از سـازمان 

می خواهنـد این تبـره مورد نقـد و بررسـی قـرار بگیرد.«

سـاطعی افـزود: »مـا نگـران هسـتیم کـه تبـره تشـکیل رشکـت بـا 

سـهام دولتی بـرای اداره بنـادر اصلی، با توجـه به زمان بر بـودن روند 

اجرایـی و تصویب بـر عملکـرد بزرگ ترین ترمینـال کانتیـرنی ایران 

یعنی بندر شـهید رجایی تاثیـر بگذارد و ظرفیت های بندر متناسـب 

با پیش بینـی رشـد ترافیک، توسـعه پیـدا نکند.«

بـه گفتـه او این تبـره، مشـابه تبـره دو مـاده قانون اسـتخدامی و 

اداری مالـی و تشـکیل گارد بنـادر کشـور اسـت کـه در سـال 1347 

سند جامع دریایی 
کشور در یک فرآیند 

چندماهه در مرکز 
تحقیقات وزارت راه و 

شهرسازی تدوین شد 
که تکلیف بسیاری از 

مسایل دریایی و خطوط 
اصلی توسعه دریایی 

کشور را مشخص کرده 
است. در این سند 

بسیاری از موضوعاتی 
مانند سواحل کشور، 

ظرفیت های ایجادشده، 
خطوط اساسی کشور 

مدنظر بود اما اکنون این 
سند  بالتکلیف است و 

این درحالی است که 
برای آن زحامت زیادی 

کشیده شد.
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تصویـب شـد، و بـر اسـاس آن  سـازمان بنـادر می توانـد نسـبت بـه 

تشـکیل رشکـت بـا حضـور بخـش دولتـی و خصوصـی بـرای اجرای 

برخـی وظایـف خـود اقـدام کند.

تکلیف سند جامع دریایی کشور چه شد؟

این فعـال بخش خصوصی تاکیـد کرد: »یـک نکته در تبـره جدید 

برنامه ششـم کـه مربوط به تشـکیل رشکـت دولتـی بـرای اداره بنادر 

اصلی اسـت، ابهاماتی را ایجاد کرده است که باید مورد نقد و بررسی 

قرار بگیرد. ما باید به فکر توسـعه حمل ونقل و ایجاد بندرهای جدید 

باشـیم. نباید فرصت ها را از دسـت بدهیم.«

او در بخـش دیگـری از سـخنانش بـا انتقـاد از تعیین تکلیف نشـدن 

سـند جامع دریایـی کشـور، ابـراز نگرانی کـرد و گفت: »سـند جامع 

دریایـی کشـور در یـک فرآینـد چندماهـه در مرکـز تحقیقـات وزارت 

راه و شهرسـازی تدوین شـد که تکلیف بسـیاری از مسـایل دریایی و 

خطوط اصلی توسـعه دریایی کشـور را مشخص کرده اسـت. در این 

سـند بسـیاری از موضوعاتـی ماننـد سـواحل کشـور، ظرفیت هـای 

ایجادشـده، خطوط اساسـی کشـور مدنظر بـود اما اکنون این سـند  

بالتکلیـف اسـت و ایـن درحالـی اسـت کـه بـرای آن زحـامت زیادی 

کشـیده شد.«

30 سال است که در بندرچابهار 
تغییری نمی بینیم

اسـتاندار سیسـتان و بلوچسـتان بـا بیـان ایـن مطلـب کـه هنـوز 

نتوانسـته ایم سـهم قابل توجـه ای از دریـا و بنـدر را در اقتصـاد ملـی 

داشته باشـیم ،  گفت: »بی شـک باید توجه حکومت، دولت و مجلس 

به این مهم معطوف شـود. چگونه است که با برخورداری از اقیانوس، 

آب هـای آزاد، دریایـی به این وسـعت، با یـک تکانه جهانـی، اقتصاد 

کشـور به سـمت بدتریـن رشایط شـکننده و آسـیب زا مـی رود.«

علـی اوسـط هاشـمی بـا انتقـاد از اقتصـاد نفتـی ایـران افـزود: »اگر 

سـایه شـوم نفت را از اقتصاد کنـار بگذاریـم و واقعیت های برجسـته 

و منایـان و نـه پنهـان از دیـد را در رسلوحه توجـه و دقت خویـش قرار 

دهیم، مطمینـا می توانیم در مسـیر درسـتی قـرار بگیریـم و اقتصاد 

کشـورهای رشیک، دوسـت و همسـایه را به موقعیت بسیار ارزشمند 

ایران اسـالمی گره بزنیم تـا ایران نقش پل را بازی کند و این کشـورها 

در هـر رشایطی خود را نیازمند طی کردن مسـیر در ایـن راه بدانند.«

دو هزار میلیارد تومان برای توسعه سواحل مکران

او بــا تاکیــد بــر این کــه بایــد بــا متــام جدیــت بــه دنبــال رســیدن 

بــه ایــن هــدف باشــیم، افــزود: »از ســال 1362 تــا 1393 در بنــدر 

ــه 360  ــدری ک ــت. بن ــده اس ــل نش ــری حاص ــچ تغیی ــار هی چابه

ــا  ــهم م ــت. س ــل اس ــای آزاد وص ــه دری ــاحل دارد و ب ــرت س کیلوم

به عنوان کشــور ایران اســالمی از ایــن ارزش خدادادی چیســت؟«

ــن  ــه ای ــو ب ــی ن ــال نگاه ــد از 32 س ــرد: »بع ــح ک ــمی تری  هاش

ظرفیــت در حــال شــکل گرفــن اســت. بالــغ بــر دو هــزار میلیــارد 

تومــان از قــراردادی کــه امشــب )28 آذر( منعقــد می شــود، قــرار 

ــه شــود.« ــه کار گرفت ــه ب اســت در آن منطق

اســتاندار سیســتان و بلوچســتان افــزود: »جــای تامــل اســت کــه 

چــرا بــا ایــن ظرفیت هــا بیگانــه هســتیم. چــرا منی خواهیــم خــود 

را از نگاه هــای رســوب یافتــه خــارج کنیــم و بــرای اســتقرار در 

موقعیت هایــی کــه می توانــد گنــج و پشــتوانه پایــدار بــرای خزانــه 

کشــور باشــد،  حرکتــی بکنیــم.«

رشکت توسعه سواحل مکران
 در برنامه ششم توسعه جای گرفت

او بــا ابــراز امیــدواری دربــاره توجــه بــه ظرفیت هــای دریایی کشــور 

در برنامــه ششــم توســعه، از ایجــاد رشکت توســعه ســواحل مکران 

خــرب داد و گفت: »در برنامه ششــم رشکت توســعه ســواحل مکران 

بنــا بــه اراده دولــت و حامیــت قاطــع مقــام معظــم رهــربی ایجــاد 

شــد که دقیقا معافیــت از مالیــات و عــوارض و برخــورداری از مزیت 

منطقــه آزاد را دارد.«

ــی  ــش خصوص ــی بخ ــاره رضورت همراه ــان درب ــمی در پای هاش

ــه  ــروز رو ب ــگاه ام ــن ن ــت: »ای ــران، گف ــواحل مک ــعه س ــرای توس ب

نهادینــه شــدن اســت کــه بتواندبــه یــاری خــدا توجــه مــا را بــه این 

ــه  ــت ک ــد و همین جاس ــذب کن ــی ج ــمند مل ــای ارزش رسمایه ه

بخــش خصوصــی می توانــد بــه زیبایــی مشــارکت داشــته باشــد و 

ایــن نقطــه بکــر و خالــی از حضــور را بــا نقــش خــود پررنــگ کنــد.«

قانون مناطق آزاد را 
به مناطق ویژه تسری دهیم

مناینــده مردم بهشــهر، نــکا و گلــوگاه در مجلس شــورای اســالمی 

در آییــن گرامیداشــت روز حمل ونقــل دربــاره رضورت جــذب 

ــرای  ــی ب ــذاری خارج ــی و رسمایه گ ــش خصوص ــای بخ رسمایه ه

توســعه بنــادر و ســواحل کشــور و هم چنیــن افزایــش میــزان 

ــت. ــخن گف ــت س ترانزی

بالغ بر دو هزار میلیارد 
تومان از قراردادی که 
امشب بسته می شود 
قرار است در منطقه 
چابهار و سواحل مکران 
باشد و این نگاهی نو 
به ظرفیت سواحل 
مکران است که در حال 
شکل گیری است.
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احمدعلــی مقیمــی تریــح کــرد: »بــا توجــه بــه کاهــش قیمــت 

نفــت از یک ســو و از ســوی دیگــر کاهــش بودجــه عمرانــی در 

ســال های تحریــم، کامــال مشــهود اســت کــه بایــد به ســوی جذب 

رسمایه گــذاری داخلــی و خارجــی پیــش برویــم. بودجــه ســازمان 

ــه  ــت، و ب ــدی اس ــه ای درآم ــه ای هزین ــازمانی بودج ــم س ــادر ه بن

همیــن دلیــل بــه نظــر می رســد جــذب رسمایــه بخــش خصوصــی 

ــد.« ــدا می کن ــت پی ــش اهمی بیش ازپی

ــارد  ــزار میلی ــب 800 ه ــه قری ــاره ب ــا اش ــس ب ــده مجل ــن مناین ای

رسمایــه در دســت مــردم،  تریــح کــرد: »مــا بایــد ســازوکاری 

ــر رسمایه گــذاران داخلــی و خارجــی،   تعریــف کنیــم کــه عــالوه ب

رسمایه هــای مــردم را هــم جــذب کنیــم و ســامان بدهیــم.«

باید جمعیت را به سوی سواحل کشور سوق دهیم

بــه گفتــه مقیمــی تغییــر در قانــون مناطــق ویــژه اقتصــادی، 

یکــی از راهکارهــای جــذب رسمایه هــای رسگــردان داخلــی و 

رسمایه گــذاران خارجــی اســت: »پیشــنهاد مــن این اســت کــه اگر 

بخشــی از معافیت هــای دارایــی در حــوزه مناطــق آزاد را به منطقه 

ویــژه تــرسی ببخشــیم، ممکــن اســت عطــش منطقــه آزاد پاییــن 

ــه  ــب ب ــی و خارجــی بیشــرتی ترغی ــد و رسمایه گــذاران داخل بیای

ــوند.« ــق ش ــن مناط ــذاری در ای رسمایه گ

او بــا اشــاره بــه رضورت جــذب جمعیــت بــه ســواحل کشــور، تاکید 

کــرد: »90 درصــد مــردم دنیــا در ســواحل زندگــی می کننــد. امــا 

ــا  ــک ج ــزی در ی ــالت مرک ــردم در ف ــد م ــدود 70 درص ــران ح در ای

مرتاکــم هســتند. ایــن بــه مــا هشــدار می دهــد کــه بایــد وضعیــت 

پراکندگــی جامعــه را طــوری برنامه ریــزی کنیــم کــه بتوانیــم 

جمعیــت را بــه ســواحل کشــور ســوق دهیــم.«

احمدعلــی مقیمــی بــا اشــاره بــه فرمایشــات رهــربی دربــاره توجه 

بــه ســواحل رشقــی کشــور، افــزود: »بــا توجــه بــه این کــه حــرت 

ــه بنــادر رشقــی دارنــد،  بــه نظــر می رســد مــا  آقــا توجــه ویــژه ای ب

بایــد در برنامــه ششــم و بودجــه ســال 1395 بــه ایــن مهــم توجــه 

داشــته باشــیم.«

دولت برای ICZM الیحه بیاورد
 مجلس همکاری می کند

او بــا اشــاره بــه طــرح ICZM تریح کــرد: »پیشــنهاد ما این اســت 

کــه دولت طــرح ایجــاد مدیریــت یک پارچــه مناطــق ســاحلی را در 

دســتور کار قــرار دهــد. اگر مــا )مجلــس( بخواهیم قوانیــن مربوط 

بــه آن را تدویــن کنیــم، احتــامل این کــه شــورای نگهبــان آن را رد 

ــا اگــر دولــت الیحــه  ــر اســت ام کنــد، وجــود دارد، چــون بودجه ب

بیــاورد، مجلــس هــم کمــک می کنــد.«

مقیمــی بــا بیــان ایــن مطلــب کــه ظرفیــت حمل ونقــل کشــور مــا 

در حــال حــارض قریــب 210 میلیــون تن اســت، گفــت: »ســازمان 

بنــادر بــا یک همــت جانانــه می خواهــد ایــن میــزان را بــه 219 تن 

برســاند. بــرای ایــن همــت واال زیرســاخت هــم بایــد آمــاده باشــد. 

ــه  ــادر یــک بودجــه هزین ــه این کــه بودجــه ســازمان بن ــا توجــه ب ب

درآمــدی اســت و بایــد بــرای آن برنامه ریزی کنــد، تا بتوانــد به 219 

میلیــون تن ســامان دهــد، مجلــس و قــوه مجریــه همه جانبــه باید 

بــا آن همــکاری کننــد.«

تقدیر از فعاالن حوزه دریایی و بندری

ــدری  ــی و بن ــوزه دریای ــاالن ح ــر از فع ــن، دو نف ــن آیی ــه ای در ادام

ــادر و  ــازمان بن ــل س ــازی و مدیرعام ــر راه و شهرس ــور وزی ــا حض ب

ــد. ــت کردن ــر دریاف ــوح تقدی ــوردی ل دریان

محســن صادقــی فــر، بــه منایندگــی از رشکــت پایانــه کانتیــرنی 

بندرعبــاس آریــا و علــی حمیــدی، مدیرعامــل رشکــت خلیــج پــژم 

در حــوزه آمــوزش و فرهنــگ دریایــی مــورد تقدیــر قــرار گرفتنــد.

پیشنهاد من این 
است که اگر بخشی 

از معافیت های دارایی 
در حوزه مناطق آزاد را 
به منطقه ویژه ترسی 

ببخشیم، ممکن است 
عطش منطقه آزاد پایین 

بیاید و رسمایه گذاران 
داخلی و خارجی 

بیشرتی ترغیب به 
رسمایه گذاری در این 

مناطق شوند.

جزییات امضای قرارداد رسمایه گذاری 3 هزار و 
770 میلیارد تومانی بخش خصوصی با بنادر 

هم زمــان با آییــن گرامیداشــت هفتــه حمــل و نقــل در حــوزه بنادر 

و دریانــوردی62 فقــره قــرارداد رسمایه گــذاری بخــش خصوصــی 

در بنــادر کشــور بــا حضــور دکــرت عبــاس آخونــدی وزیــر راه و 

شهرســازی میان مناینــدگان بخش خصوصی و مدیــران کل بنادر 

و دریانــوردی اســتان های ســاحلی بــه امضــا رســید.

ــال  ــارد ری ــادل 37 هــزار و 700 میلی ــن قراردادهــا مع مجمــوع ای

ــود.  رسمایه گــذاری بخــش خصوصــی داخلــی در بنــادر کشــور ب

ایــن قراردادها بــا حضور وزیر راه و شهرســازی، مناینــده مدیرعامل 

ســازمان بنادر و دریانــوردی، معاونان ســازمان بنــادر و دریانوردی، 

سیدعلی اوسط هاشــمی استاندار سیســتان و بلوچستان، جاسم 

جــادری اســتاندار هرمــزگان، اصغــر فخریــه کاشــان قایــم مقــام 

ــی  ــی مقیم ــل، احمدعل ــور بین املل ــازی در ام ــر راه و شهرس وزی

ــده  ــکا و بهشــهر، حبیــب آقاجــری مناین ــده مــردم ســاری ن مناین

مــردم ماهشــهر و حســن خســته بند مناینــده مــردم بندرانزلــی در 

ــر راه و  ــاور وزی ــالمی مش ــا س ــالمی، غالمرض ــورای اس ــس ش مجل

شهرســازی در امــور حســابداری، حسابرســی و حاکمیــت رشکتی 

میــان مناینــدگان بخــش خصوصــی فعــال در حــوزه حمــل و نقــل 

دریایــی و مدیــران کل بنــادر و دریانــوردی اســتان های هرمــزگان، 

مازنــدران، سیســتان و بلوچســتان، خوزســتان، بوشــهر و گیــالن 

بــه امضــا رســید.

ــه  ــه ارزش س ــذاری ب ــرارداد رسمایه گ ــره ق ــم 62 فق ــن مراس در ای

هــزار و 770 میلیــارد تومــان از ســوی بخــش خصوصــی بــه امضــا 

رســید کــه در مجمــوع کل جــذب رسمایه گــذاری در بنــادر کشــور 

به صــورت تجمیعــی از ســال های گذشــته به مبلــغ 9 هــزار و 100 

میلیــارد تومــان رســید.

جزییات این قراردادها

اســتان سیســتان و بلوچســتان: قرارداد رسمایه گــذاری با مدیرکل 

بنــادر و دریانــوردی بنــدر شــهید بهشــتی چابهــار بــه ارزش هــزار و 

ســیصد میلیــارد تومــان امضا شــد.

ــی در  ــش خصوص ــذاری بخ ــزان رسمایه گ ــزگان: می ــتان هرم اس

بنــادر اســتان هرمــزگان شــامل 19 فقــره قــرارداد بــه ارزش 9925 

میلیــارد ریــال در زمینه هــای احــداث پایانــه کانتیــرنی، مخــازن 

نگهــداری فرآورده هــای ســوختی، Reception Facility، خطــوط 

لولــه نفتــی، ســیلوی غــالت، پایانــه تخصصــی خــودرو تعمیــرگاه 

مرکــزی و موتورپول، مرکز خدمات آزمایشــگاهی، جایگاه ســوخت 

و مرکــز تولیــد آب رشب اســت.

اســتان مازنــدران: میــزان رسمایه گــذاری بخــش خصوصــی در بنــدر 

امیرآبــاد بــه صــورت شــش فقــره قــرارداد بــه ارزش 619 میلیــارد ریال 

اســت کــه در زمینه هــای احــداث ســیلوی غــالت، انبــار رسپوشــیده 

کاال و مخــازن فرآورده هــای نفتــی انجام می شــود. هم چنین قــرارداد 

رسمایه گــذاری نیــز بــا مدیــرکل بنــدر نوشــهر امضا شــد.

اســتان بوشــهر: میزان رسمایه گــذاری بخــش خصوصــی در بنادر 

کشــور شــامل پنــج فقــره قــرارداد رسمایه گــذاری بــه ارزش 6530 

میلیــارد ریــال در زمینه هــای احــداث مخــازن نگهــداری فله مایــع 

، پایانــه صادراتــی و پایانــه کانتیرنی اســت.

اســتان خوزســتان: میــزان رسمایه گــذاری بخــش خصوصــی 

در بنــادر اســتان خوزســتان بــه میــزان 18 فقــره قــرارداد 

رسمایه گــذاری بــه ارزش 5536 میلیــارد ریــال در زمینه هــای 

احــداث ســیلوی غــالت، مخــازن نگهــداری فرآورده هــای نفتــی، 

انبــار چندمنظــوره کاال و انبــار مکانیــزه کاالســت.

اســتان گیــالن: میــزان رسمایه گــذاری بخــش خصوصــی در بنادر 

اســتان گیــالن شــامل 10 فقــره قــرارداد رسمایه گــذاری بــه ارزش 

766 میلیــارد ریــال در زمینه هــای احــداث ســیلوی عــالت، انبــار 

رسپوشــیده کاال و خــط لولــه انتقــال فرآورده هــای نفتــی اســت.
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معــاون امور بنــدری و مناطق ویژه ســازمان بنــادر و دریانــوردی دربــاره رضورت حضور 

ــوردی  ــژه ســازمان  بین ا ملللــی دریان ــوردی و به وی ــران در نهادهــای کلیــدی دریان ای

آیمــو گفــت: »عضویــت در هــر یــک از ارکان تصمیم گیرنــده، از شــورا گرفتــه تــا 

کمیته هــای تخصصــی، حکایــت از مقبولیــت آن عضــو نــزد ســازمان بین املللــی و یا 

منطقــه ای و درنتیجه موفقیت آن کشــور در حــوزه و قلمرو فعالیــت آن ســازمان دارد.«

جلیــل اســالمی در گفتگــوی اختصاصــی بــا ماهنامه بنــدر و دریــا، افــزود: »عــالوه بر 

ایــن، عضویــت در ایــن ارکان و تصاحــب کرســی های ریاســت و یــا نیابــت ریاســت، 

ــی و  ــدرت چانه زن ــدت ق ــازد و در درازم ــم می س ــرت فراه ــور بیش ــرای حض ــه را ب زمین

تاثیر گــذاری را بیشــرت می کنــد.«

اگر در حاشیه باشیم، منی توانیم دیدگاهامن را بیان کنیم
او بــا یــادآوری این کــه همــه کشــورها بــا حضورشــان در محافــل بین املللی بــه دنبال 

حفــظ منافــع ملــی خــود هســتند، تریــح کــرد: »اگــر در حاشــیه باشــیم، نخواهیم 

توانســت نظــرات و دیدگاه هــای خودمــان را بــرای حفــظ منافــع ملــی کــه بــا منافــع 

منطقــه ای و بین املللــی گــره می خــورد، به خوبــی بیــان کنیــم و یــا در صــورت طــرح 

و بیــان و دفــاع، نخواهیــم توانســت آن چنان کــه بایــد و شــاید در تصمیم گیری هــای 

نهایــی دخالت داشــته باشــیم. پــس از بعد فنــی و تخصصی، عضویــت ما در شــورای 

آیمــو بســیار مهم اســت.«

جلیل اســالمی تاکیــد کــرد: »نفــس عضویــت در ارکان تصمیم گیرنده ســازمان های 

بین املللــی، خــود یک نــوع امتیاز بــرای کشــور محســوب می شــود؛ این که ایــران در 

عرصــه بین املللــی به عنــوان یــک کشــور مســتقل و دارای نقش آفرینــی موثــر حضور 

ــر  ــی دیگ ــازمان های بین امللل ــر و در س ــای دیگ ــوان روی آن در زمینه ه دارد و می ت

حســاب بــاز کــرد. بنابراین به طــور خالصــه می تــوان گفت، هم بــه لحاظ دیپلامســی 

و روابــط سیاســی بین املللــی و هــم بــه لحــاظ فنــی و تخصصــی، عضویــت در ارکان 

تصمیم گیــری ســازمان های بین املللــی و منطقــه ای دارای اهمیت اســت و رضوری 

تشــخیص داده می شــود.«

شایستگی فنی رضوری است اما کافی نیست
 می خواهند ایران را منزوی کنند

ــرای عضویــت در شــورای  ــار هــم ب ــران، این ب ــه ایــن ســوال کــه چــرا ای او در پاســخ ب

آیمــو توفیــق نداشــت، دربــاره دالیــل ایــن موضــوع توضیــح داد و گفت: »شایســتگی 

ــی رشط الزم و رضوری  ــک ســازمان بین امللل ــت ی ــی و تخصصــی در حــوزه فعالی فن

اســت، امــا کافــی نیســت. قطعــا کشــورها بــرای این که بــه شــام رای دهنــد، وضعیت 

حضــور شــام در نشســت های مختلــف آن ســازمان و میــزان عالقه منــدی و مشــارکت 

شــام در مباحــث فنــی و تخصصــی را مــورد ارزیابی قــرار می دهنــد. امــا این تــازه اول 

راه اســت و بــرای موفقیــت رشط مهــم دیگــری نیــز وجــود دارد و آن چیزی نیســت جز 

وزن سیاســی و جایــگاه ایــران در عرصــه بین املللــی.«

معــاون امــور بنــدری و مناطــق ویــژه ســازمان بنــادر و دریانــوردی بــا تاکیــد بــر ایــن 

مطلب کــه ایــران از نظر فنــی صالحیــت و شایســتگی الزم بــرای عضویت در شــورای 

ــی  ــازی بعض ــت های منزوی س ــامل سیاس ــل اع ــه دلی ــزود: »ب ــت، اف ــو را داش آیم

دولت هــا و همراهــی برخــی دیگــر از کشــورها و ســایه مباحــث هســته ای، آرای 

کافــی کــه حــدود 110 رای اســت، را کســب نکردیــم. البته امســال وضعــامن بهرت از 

دوره هــای قبــل نامــزدی ایــران بــود کــه آن هم متاثــر از فضــای مناســب پــس از توافق 

هســته ای فضــای ایجادشــده بــا توافــق هســته ای و فعالیت هــای هیــات اعزامــی در 

طــول اجــالس مجمــع اســت.«

ــت:  ــو،  گف ــورای آیم ــور در ش ــرای حض ــران ب ــی ای ــای قبل ــاره تجربه ه ــالمی درب اس

ــه لحــاظ فنــی و  ــد شــدیم اگرچــه در آن زمــان ب ــار در ســال 2009 کاندی »آخریــن ب

تخصصــی در رشایــط مناســبی بودیــم، امــا تنهــا 72 رای کســب کردیــم، یعنی حتی 

کم تــر از نصــاب نصــف، به عــالوه یــک از مجمــوع آرای ماخــوذه کــه حــدود 150 رای 

بود. اما امســال، آن هــم پــس از دو دوره دوری از فضای انتخاباتی، توانســتیم 82 رای 

کســب کنیــم کــه بــا توجــه بــه 155 رای ماخــوذه، قــدری بیشــرت از حدنصــاب شــد و 

ایــن بــرای اولیــن بار طــی یــک دهــه اخیــر رخ داد که عالمــت و نشــانه خوبی اســت.«

همکاری وزارت امور خارجه رضوری است
او بــا برشــمردن شــاخص های تاثیرگذار بر موفقیــت ایــران در انتخابات شــورای آیمو،  

تریــح کــرد: »اگــر می خواهیم خــود را عضو شــورا ببینیــم، باید بــا جدیــت وارد عمل 

شــویم. از همین االن باید بــرای انتخابــات ســال 2017 برنامه ریزی کنیم کــه در این 

مســیر وزارت امــور خارجــه نقش اصلــی و محــوری دارد. بــرای توفیــق در انتخابات دو 

شــاخص فنــی، تخصصــی و سیاســی، دیپلامتیکــی وجــود دارد و منــره ای کــه شــاید 

بتوان بــه فعالیــت سیاســی داد، بیش از هشــتاد درصد اســت.«

اســالمی بــا یــادآوری ایــن مطلــب کــه وزارت امــور خارجــه متولــی دیپلامســی ایــران 

در عرصــه روابــط خارجــی و بین املللــی اســت، افــزود: »در همیــن رابطــه مــا بایــد بــا 

یــک نقشــه حساب شــده پــا بــه میــدان بگذاریــم. کارشناســان مــا هم اکنــون رسگــرم 

ارزیابــی ایــران در انتخابــات برگزارشــده بــرای تدویــن برنامــه دوســاله تا ســال 2017 

هســتند و حتام در ایــن رابطه کمیته هایی تشــکیل خواهد شــد تــا در تعامل بــا وزارت 

امــور خارجــه به طــور ویــژه بــه نامــزدی مــا بــرای عضویــت در شــورای آتــی بپــردازد.«

واکاوی دالیل موفق نشدن ایران در انتخابات شورای آیمو

 وزن مسایل سیاسی بیشرت از شایستگی فنی و تخصصی بود
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برون مـــرزی ایفـــا می مناینـــد.«

ـــی ســـامانه  ـــا  معرف ـــار در ســـال ٢٠١١ ب ـــادر یک ب ـــی، ســـازمان بن ـــه آبای ـــه گفت ب

ـــال ٢٠١٣  ـــار دوم در س ـــوان و ب ـــدری )GCOMS( در تای ـــات بن ـــت عملی مدیری

بـــا معرفـــی ســـامانه یک پارچـــه مدیریـــت امـــور دریایـــی )IMAS( در ویتنـــام 

 eAsai ـــای ـــزه برترین ه ـــب جای ـــه کس ـــق ب ـــی موف ـــارت الکرتونیک ـــروه تج در گ

Award شـــد.

نرم افـــزار شبیه ســـاز پارســـی دینامیـــک دریـــا "PMODynamics" کـــه 

ــر  ــروژه برتـ ــه پـ ــز سـ ــاص داد و جـ ــود اختصـ ــه خـ ــیا را بـ ــزه ٢٠١٥ آسـ جایـ

ــور  ــادر به منظـ ــز بنـ ــعه و تجهیـ ــت توسـ ــط معاونـ ــد، توسـ ــی شـ ــیا معرفـ آسـ

ـــا،  ـــا و اقیانوس ه ـــی دریاه ـــات هیدرودینامیک ـــی خصوصی ـــازی ریاض شبیه س

ــا در  ــی دریـ ــوزه مهندسـ ــی در حـ ــزار بومـ ــا نرم افـ ــت و تنهـ ــعه یافته اسـ توسـ

کشـــور اســـت.

ـــزه  ـــت جای ـــه دریاف ـــق ب ـــرای ســـومین ســـال موف ـــوردی ب ـــادر و دریان ســـازمان بن

بین املللـــی IT در رقابـــت برترین هـــای eAsia Award شـــد. 

بـــه گـــزارش بنـــدر و دریابـــه نقـــل از روابـــط عمومـــی ســـازمان بنـــادر و 

ــادر و  ــازمان بنـ ــت سـ ــن رقابـ ــزارش در ایـ ــن گـ ــاس ایـ ــر اسـ ــوردی: بـ دریانـ

 Persian ـــا ـــک دری ـــی دینامی ـــاز پارس ـــزار شبیه س ـــی نرم اف ـــا معرف ـــوردی ب دریان

)Model for Ocean Dynamics )PMODynamics در گـــروه کســـب وکار 

الکرتونیکـــی در فهرســـت کشـــورهای برتـــر در آســـیا قـــرار گرفـــت و مجـــددا 

افتخـــار دیگـــری را بـــرای کشـــور بـــه همـــراه آورد.

مدیـــرکل دفـــرت فـــن آوری اطالعـــات و ارتباطـــات بـــا اشـــاره بـــه نقـــش 

ــه  ــه بـ ــا توجـ ــت: »بـ ــادر گفـ ــعه بنـ ــات در توسـ ــات و ارتباطـ ــن آوری اطالعـ فـ

توســـعه روزافـــزون تجـــارت و کســـب وکار الکرتونیـــک در جهـــان و رشـــد 

فزاینـــده کاربردهـــا و ابزارهـــای الکرتونیکـــی در جهـــت تســـهیل ایـــن رونـــد، 

انجمـــن آســـیا – پاســـفیک در تســـهیل تجـــارت و کســـب وکار 

 Asia Pacific Council for Trade Facilitation الکرتونیکـــی

 )and Electronic Business)AFACTبه منظـــور ایجـــاد 

ــن  ــه و هم چنیـ ــو و منطقـ ــورهای عضـ ــویق کشـ ــزه و تشـ انگیـ

شناســـایی تالش هـــای صـــورت گرفتـــه در جامعـــه AFACT و 

ـــای  ـــارب و Best Practice ه ـــورها از تج ـــه کش ـــنایی دوجانب آش

ــارکت و  ــور مشـ ــی را به منظـ ــال فراخوانـ ــر دو سـ ــر، هـ یکدیگـ

ـــد  ـــالم می منای ـــو در eAsia Award اع ـــورهای عض ـــت کش رقاب

تـــا اعضـــا بـــا ارایـــه دســـتاوردهای خـــود در زمینـــه تجـــارت و 

کســـب وکار الکرتونیـــک بـــه رقابـــت بنشـــینند.«

ــه  ــات در ادامـ ــات و ارتباطـ ــن آوری اطالعـ ــرت فـ ــر کل دفـ مدیـ

اضافـــه کـــرد: »ســـازمان بنـــادر و دریانـــوردی بـــا داشـــن 

ـــرشو  ـــازمان های پی ـــز س ـــی ج ـــی و عملیات ـــامانه های تخصص س

ــوب  ــور محسـ ــی در کشـ ــارت الکرتونیکـ ــب وکار و تجـ در کسـ

می شـــود.«

دکـــرت آبایـــی تاکیـــد کـــرد: »بـــه دلیـــل این کـــه بیـــش از 

ــای  ــور از مرزهـ ــادرات کشـ ــم واردات و صـ ــد از حجـ ٩٠ درصـ

آبـــی صـــورت می پذیـــرد، بنـــادر نقـــش مهمـــی را در تجـــارت 

سازمان بنادر در فهرست برترین های آسیا قرار گرفت
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بـه گـزارش بنـدر و دریـا بـه نقـل از پایـگاه خـربی وزارت راه و شهرسـازی؛ سـخنگوی 

کمیسـیون عمـران مجلـس از قرایـت گـزارش ایـن کمیسـیون دربـاره تعییـن حریـم 

اراضی سـاحلی در نشسـت هفتـه  آینده صحـن علنی مجلس خـرب داد و گفـت: »پس 

از تبدیل شـدن این طـرح بـه قانـون، وزارت راه و شهرسـازی متولی اصلی رسـیدگی به 

ساخت وسـازها در حریـم دریاهـا می شـود«

منصـور آرامی در گفتگو با خربنـگار پایگاه خـربی وزارت راه و شهرسـازی با بیان این که 

گزارش کمیسـیون عمران در خصوص مشـکالت ناشـی از نحوه تعیین حریم و اراضی 

ساحلی در توسعه سواحل کشـور این هفته در دستور کار مجلس قرار می گیرد٬ گفت: 

»این گزارش به منظور جلوگیری از ساخت وسـازهای غیر و مجاز و حتی مجاز در اراضی 

سـواحل کشـور در صحن علنی مجلس قرایت می شود.«

مناینده مردم بندرعباس، قشـم، ابوموسـی، حاجی آبـاد و خمیر در مجلس ادامـه داد: 

»مشکلی که در شـهرها و روستاهای سـاحلی وجود دارد عدم رعایت حریم 60 مرتی از 

آخرین خط کد است و متاسـفانه در سال های اخیر بدون مجوز یا با مجوز حریم دریاها 

استحصال شـده و در حریم 60 مرتی ساخت وسـاز صورت می گیرد.«

او یادآور شـد: »عالوه بر این بافت های فرسـوده ای که در حریم دریا و سواحل وجود دارد 

حالـت بالتکلیفـی دارند و شـهرداری ها و هیـچ نهاد دیگـری به آن ها توجـه منی کنند؛ 

گزارش کمیسـیون عمـران در این خصوص نیـز باهدف تعیین تکلیف ساخت وسـازها 

در این مناطق تدوین شـده اسـت.«

سـخنگوی کمیسـیون عمران مجلس تاکید کرد: »هدف منایندگان امضـا کننده این 

گزارش این اسـت که وزارت راه و شهرسـازی متولی اصلی رسیدگی به ساخت وسازها و 

صدور مجوز در حریم دریاها و سـواحل باشـد.«

آرامـی بابیـان این که گزارش کمیسـیون عمـران در خصوص مشـکالت ناشـی از نحوه 

تعییـن حریـم و اراضـی سـاحلی در توسـعه سـواحل کشـور در قالـب تبـره )1( ماده 

)49( آیین نامـه داخلی مجلـس به عنوان مشـکلی در صحن علنی قرایت خواهد شـد 

اضافـه کـرد: »پـس از طـرح ایـن گـزارش در صحن علنی مجلـس گـزارش بـا اولویت به 

کمیسـیون بـاز می گـردد و در ادامـه به عنوان طـرح در صحن علنـی مطـرح و تبدیل به 

قانـون خواهد شـد.«

هرمزگان با 14 جزیره، چندین فرودگاه منطقه ویژه و آزاد 
ازنظر دسرتسی  به راه های روستایی بسیار ضعیف است

او با اشـاره بـه این که اسـتان هرمـزگان بـا برخـورداری از 14 جزیـره، چندین فـرودگاه، 

منطقه ویژه و آزاد ازنظر دسرتسی به راه های روستایی بسیار ضعیف است، گفت: »البته 

نباید متام تقصیرهـا را به گـردن وزارت راه و شهرسـازی انداخت بلکه همه سـازمان ها و 

دسـتگاه ها ازجملـه وزارت نیـرو و اداره آب و فاضالب باید برای حل مشـکالت عمرانی و 

سـاماندهی پروژه های نیمه متـام در رسارس کشـور ازجمله هرمزگان همـکاری کنند.«

قرایت گزارش کمیسیون عمران 
درباره تعیین حریم اراضی ساحلی به مجلس

وزارت راه و شهرسازی 
متولی رسیدگی به ساخت وساز

 در حریم دریاها می شود

ایدنی تاکید کرد

لزوم ترسیع پروژه های 
رسمایه گذاری در بندر شهید رجایی 

مدیـرکل بنـادر و دریانـوردی هرمـزگان در جریـان 

بازدیدهای دوره ای خود، از آخرین وضعیت پیرشفت 

فیزیکی پروژه های عمرانی رسمایه گذاران در منطقه 

ویژه اقتصادی بندر شهید رجایی بازدید کرد.

ایـن پروژه هـا در زمینه هـای نفتـی، کانتیـرنی، مواد 

معدنـی و کاالهـای خطرنـاک در بزرگ تریـن بنـدر 

تجـاری ایـران در دسـت احـداث اسـت.

ابراهیـم ایدنی مدیرکل بنادر و دریانوردی هرمـزگان در جریان این بازدید میدانی که 

جمعـی از مدیران حـوزه عملیات بندری، رسمایه گذاری و مهندسـی حضور داشـتند 

و بیـش از سـه سـاعت بـه طـول انجامیـد، بـا مدیـران رشکت هـای بخـش خصوصی 

رسمایه گـذار در بنـدر شـهید رجایـی و پیامنـکاران ایـن پروژه هـا از نزدیـک دیـدار و 

گفتگـو کرد.  

او در اظهـارت خـود بر لـزوم ترسیـع پروژه های در دسـت احـداث و آماده سـازی آن ها 

برای بهره برداری در دوره پسـابرجام سـخن بـه میان آورد و گفت: »بندر شـهید رجایی 

به عنـوان بزرگ ترین بندر تجاری ایران نقشـی کلیـدی در این دوره ایفـا خواهد کرد و 

رسمایه گـذاران بخش خصوصی می بایسـت بر اسـاس تعهدات و برنامـه زمان بندی، 

نسـبت به بهره بـرداری از پروژه ها اقـدام کنند.«

مدیرکل بنـادر و دریانوردی هرمزگان از نحـوه اجرای پروژه های در دسـت اقدام حوزه 

عمرانـی رسمایه گـذاران ابـراز رضایت منـوده و هم چنین بر لـزوم بازدید کارشناسـان 

مربوطـه و تهیه گزارش مسـتمر از آخرین وضعیـت پیرشفت فیزیکی طرح هـای حوزه 

رسمایه گـذاری تاکیـد کرد.

به گفته  او، بهره بـرداری از پایانه های بخش خصوصی در اراضی پشـتیبانی این بندر 

تا پایان سـال 1394، بیش از 50 هکتار به اراضی عملیاتـی، اضافه خواهد کرد.

ایدنی در این بازدید هم چنین با اشـاره به مشـکالت مطرح شـده از سـوی منایندگان 

رشکت هـای رسمایه گـذار و پیامنـکاران، دسـتوراتی را پیرامـون بررسـی بیشـرت ایـن 

مسـایل و رفع مباحـث مطروحه، صـادر کرد.

بازدید از پروژه تعمیرات اساسـی اسـکله های سه تا هفت بندر شـهید رجایی واقع در 

پایانه شـامره یک کانتیرنی این بندر نیـز از دیگر بخش های این بازدیـد میدانی بود.

مجتمع بندری شـهید رجایی، با برخورداری از  موقعیت منحربه فرد جغرافیایی در 

نزدیک ترین نقطـه به تنگه هرمـز و دهانه ورودی خلیج فـارس، به دلیـل  فاصله کوتاه 

از مسـیر اصلـی تـردد بین قاره ای کشـتی ها، بـا قـرار گرفـن در محل تالقـی کریدور 

ترانزیتی شـامل- جنوب، مهم ترین دروازه واردات و صادرات جمهوری اسـالمی ایران 

محسـوب می شود.

این مجتمع عظیم بندری که در نقطه مرکزی نوار سـاحلی جنوب کشـور و در اسـتان 

هرمزگان بـا بیـش از دو هـزار و 300 کیلومرت مـرز دریایی، واقع شـده، به واسـطه قرار 

داشـن در جـوار صنایع بزرگ ایـن اسـتان و اسـتان های تولیدی کشـور و هم چنین 

برخورداری از زیر سـاخت های مناسـب شـقوق مختلف حمل ونقل و اتصال به شبکه 

بین املللـی راه آهـن، هوایـی و جـاده تاریخـی ابریشـم،  بیشـرتین نقـش در صنعـت 

حمل ونقـل را ایفـا منـوده و با بیـش از 80 بندر معـروف جهـان از طریـق 35 خط برتر 

کانتیـرنی دنیا تبـادل کاال و مراوده بازرگانـی دارد.
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روابط عمومی سازمان بنادرو دریانوردی: معاون توسعه مدیریت 

منابع انسانی سازمان بنادر و دریانوردی در دیدار با هیات هلندی، 

ضمن تشریح موقعیت جغرافیایی ایران و بیان این که ایران 

کشوری است که بین آسیا و اروپا به عنوان حلقه اتصال در مسیر 

کریدور شمال و جنوب نقش تعیین کننده ای دارد، در خصوص 

توانمندی های بنادر ایران گفت: » بنادر ایران ٢٠٠ میلیون تن 

ظرفیت دارد که شامل هفت بندر مهم تجاری و بازرگانی و بنادر 

کوچک متعددی به خصوص در جنوب و شمال کشور می شود.«

علی جهاندیده افزود: »ایران بزرگ ترین ناوگان تجاری در 

منطقه است و با ظرفیت تجاری  شش میلیون تن و ظرفیت 

نفتی ١٥ میلیون تن جز جوان ترین ناوگان تجاری و نفتی در 

دنیا محسوب می شود.«

روابط عمومی سازمان بنادرو دریانوردی: محمد سعید نژاد 

معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل سازمان بنادر و 

دریانوردی با کاپیتان معین احمد مدیر سازمان بین المللی 

ماهواره های دریایی دیدار کرد.

 IMSO در این دیدار، معین احمد به تاریخچه تاسیس سازمان 

اشاره کرد و گفت: »ایران یکی از اعضای فعال این سازمان  از 

سال ١٩٨٤ است که به کنوانسیون موجد این سازمان ملحق 

شده است. معین احمد هم چنین اشاره نمود که جمهوری 

اسالمی ایران یکی از اعضای کمیته مشورتی IMSO است و 

شرکت فعالی در بحث های مربوطه دارد.« 

 معین احمد ضمن ابراز خوشحالی از حضور سعید نژاد، لوح 

تقدیری را به مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی اعطا کرد.

روابط عمومی سازمان بنادر و دریانوردی: هیات وزیران به 

سازمان بنادر و دریانوردی اجازه داد برای اجرای فاز یک طرح 

توسعه بندر شهید بهشتی چابهار نسبت به انعقاد قرارداد 

مشارکت با نسبت ٧٠ درصد )بخش مشارکت( به ٣٠ درصد 

)سازمان بنادر( اقدام کند. با تصویب دولت، مبلغ ٧٥ میلیارد ریال 

اعتبار برای تکمیل محور اهر – تبریز به منظور جلوگیری از وقوع 

بحران و ایجاد اختالل در ترافیک عبوری، در اختیار وزارت راه 

و شهرسازی قرار گرفت. 

روابط عمومی بندر امام خمینی)ره(: محوطه لجستیکی خدمات 

کانتینری با مشارکت بخش خصوصی و به منظور ارایه مطلوب تر 

خدمات حمل ونقل کانتینری به مشتریان در منطقه ویژه 

اقتصادی بندر امام خمینی)ره( راه اندازی شد.

معاون دریایی و بندری اداره کل بنادر و دریانوردی استان 

خوزستان، با اشاره به اهمیت حمل ونقل کانتینری به عنوان 

یکی از شیوه های متداول حمل ونقل کاال در بنادر پیشرفته جهان 

افزود: »با توجه به کیفیت باالی این نوع حمل ونقل و باهدف 

بسط و ترویج این شیوه بین صاحبان کاال و بازرگانان و ترغیب 

بیشتر آن ها برای بهره گیری از این نوع حمل ونقل، محوطه 

جدید لجستیکی و نگهداری کانتینرهای خالی با راهبری شرکت 

خصوصی فعال در این حوزه، راه اندازی و مورد بهره برداری قرار 

گرفت.«

روابط عمومی بندر شهید رجایی:مانور جلوگیری از خروج 

مسافر غیرمجاز از کشور و گروگان گیری با سالح سرد با حضور 

نیروهای حراست، گارد و انتظامات و آتش نشانی در اسکله 11 

بندر شهید رجایی برگزار شد.

باالخره صدای سازمان هم به گوش مجلس رسید

سازمان بنادر اقدامات مربوط به 
احداث بندر چمخاله را متوقف 

نکرده است
در آســـتانه انتخابـــات مجلـــس شـــورای اســـالمی، 

چنـــدی پیـــش مهـــرداد بایـــوج الهوتـــی، مناینـــده 

مـــردم شهرســـتان لنگـــرود در جلســـه علنـــی مجلـــس 

شـــورای اســـالمی، تذکـــری مبنـــی بـــر توقـــف ســـاخت 

ـــه  ـــه ب ـــرد. او البت ـــرح ک ـــه مط ـــدر چمخال ـــل بن و تکمی

ایـــن تذکـــر اکتفـــا نکـــرد و اظهـــارات بعـــدی او دربـــاره 

بی توجـــه ای بـــه بنـــدر چمخالـــه در رســـانه های 

متعدد منترش شد.

ـــرده  ـــالم ک ـــه ای اع ـــوردی در جوابی ـــادر و دریان ـــازمان بن ـــی س ـــط عموم ـــن رو رواب ازای

اســـت کـــه ســـازمان بنـــادر و دریانـــوردی نه تنهـــا اقدامـــات مربـــوط بـــه احـــداث 

بنـــدر چمخالـــه را متوقـــف نکـــرده اســـت، بلکـــه رسمایه گـــذاری ســـازمان در 

زیرســـاخت های بنـــدری، هم اینـــک در جهـــت اجـــرای مصوبـــات دولتـــی اســـت. 

من این جوابیه در ادامه آمده است:

ـــتان  ـــف شهرس ـــردم رشی ـــده م ـــی مناین ـــای الهوت ـــاب آق ـــارات جن ـــال اظه ـــه دنب  »ب

لنگـــرود در مجلـــس شـــورای اســـالمی در صحـــن علنـــی مجلـــس بـــه تاریـــخ 25 

آبان مـــاه مبنـــی بـــر توقـــف ســـاخت و تکمیـــل بنـــدر چمخالـــه و ایـــراد اتهامـــات واهـــی 

ـــه  ـــب در ســـایت خان ـــن مطل ـــی و انتشـــار ای ـــی و حقوق ـــه برخـــی اشـــخاص حقیق علی

ملـــت و بـــاز نـــرش آن در ســـایر رســـانه ها و فضـــای مجـــازی، ســـازمان بنـــادر و دریانوردی 

ضمـــن حفـــظ حقـــوق ســـازمان بنـــادر و دریانـــوردی و اشـــخاص حقیقـــی مـــورد اتهـــام 

جهـــت پیگیـــری قضایـــی بیانـــات ایـــن مناینـــده در خصـــوص پشـــت پرده هـــای 

ـــی دارد: ـــاد م ـــل ایف ـــه رشح ذی ـــازمان را ب ـــن س ـــه ای ـــیله جوابی ـــا، به این وس ـــورد ادع م

ـــه  ـــوط ب ـــات مرب ـــا اقدام ـــازمان نه تنه ـــن س ـــور، ای ـــده مذک ـــارات مناین ـــالف اظه برخ

ـــت کامـــل قوانیـــن  ـــا رعای ـــه را متوقـــف ننمـــوده اســـت، بلکـــه ب احـــداث بنـــدر چمخال

ـــاخن  ـــور س ـــد و محص ـــه خری ـــه ای را در زمین ـــل توج ـــت و قاب ـــات مثب ـــم، اقدام حاک

اراضـــی، انجـــام مطالعـــات رســـوب و مـــوج، ســـاخت اســـکله مســـافری شـــناور، 

ـــود در  ـــی موج ـــار از اراض ـــه هکت ـــی س ـــد ارتفاع ـــش ک ـــنگی و افزای ـــک س ـــداث دای اح

ـــه  ـــوده ک ـــدام من ـــدر اق ـــن بن ـــنایی ای ـــای روش ـــاد تاوره ـــور و ایج ـــدر مذک ـــدوده بن مح

ـــدازی  ـــل و راه ان ـــرای تکمی ـــازمان ب ـــدی س ـــزم ج ـــی از ع ـــات حاک ـــن اقدام ـــی ای همگ

ـــت. ـــور اس ـــدر مذک بن

ضمنـــا بـــا تکمیـــل زمینه هـــای رسمایه گـــذاری ایـــن ســـازمان در زیرســـاخت های 

ــل  ــر تکمیـ ــی بـ ــی مبنـ ــات دولتـ ــرای مصوبـ ــت اجـ ــک در جهـ ــدری، هم اینـ بنـ

ـــار  ـــه انتش ـــبت ب ـــازمان نس ـــن س ـــی، ای ـــش خصوص ـــارکت بخ ـــا مش ـــور ب ـــدر مذک بن

آگهـــی فراخـــوان عمومـــی در روزنامه هـــای کثیراالنتشـــار در تاریخ هـــای 10و13 

اردیبهشـــت  مـــاه 1394 بـــرای انجـــام ترشیفـــات واگـــذاری ایـــن بنـــدر از طریـــق 

انتخـــاب اشـــخاص ذی صـــالح جهـــت رسمایه گـــذاری بخـــش خصوصـــی اقـــدام 

منـــوده کـــه به محـــض نهایـــی شـــدن ایـــن ترشیفـــات، شـــاهد مراحـــل نهایـــی احـــداث 

ـــر  ـــی ب ـــور مبتن ـــرتم مذک ـــده مح ـــارات مناین ـــذا اظه ـــود، ل ـــم ب ـــه خواهی ـــدر چمخال بن

ـــت.« ـــح نیس ـــتند و صحی ـــار، مس اخب
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ـــادر و  ـــی اداره کل بن ـــا تـــالش و همـــت کارشناســـان امـــور دریای ب

دریانـــوردی اســـتان خوزســـتان، »ســـامانه مکانیـــزه پایـــش تـــردد 

ـــتی ها  ـــرور کش ـــور و م ـــه عب ـــت بهین ـــور مدیری ـــناورها« به منظ ش

و ارتقـــا کیفیـــت خدمـــات راهنامیـــی بـــه آن هـــا، بـــرای نخســـتین 

بار در بنادر کشور تهیه، نصب و راه اندازی شد.

تداوم بهینه سازی فرآیند راهنامیی کشتی ها

ـــام  ـــدر ام ـــادی بن ـــژه اقتص ـــه وی ـــر منطق ـــتان و مدی ـــتان خوزس ـــوردی اس ـــادر و دریان ـــرکل بن مدی

ـــردد  ـــناورهای ت ـــاد ش ـــوع و ابع ـــی، تن ـــات دریای ـــراوان عملی ـــم ف ـــه حج ـــاره ب ـــا اش ـــی)ره( ب خمین

ـــه  ـــور ارای ـــت: »به منظ ـــان داش ـــی)ره(، بی ـــام خمین ـــدر ام ـــادی بن ـــژه اقتص ـــه وی ـــده در منطق کنن

خدمـــات راهنامیـــی مطلـــوب بـــه کشـــتی های ورودی و خروجـــی، همـــواره کنـــرتل و نحـــوه 

ــران و  ــای مدیـ ــی از دغدغه هـ ــناورها، یکـ ــاد شـ ــوع و ابعـ ــا نـ ــب بـ ــام متناسـ تخصیـــص راهنـ

ـــران  ـــت ارشاف مســـتمر مدی ـــذا به منظـــور تقوی ـــوده اســـت؛ ل ـــی ب ـــات راهنامی ـــزان عملی برنامه ری

و مســـئولین نظـــارت بـــر وضعیـــت کشـــتی های مســـتقر در لنگرگاه هـــا و مـــرتدد در کانـــال 

ـــه  ـــد و ارای ـــه  فرآین ـــت بهین ـــرای مدیری ـــی ب ـــامانه پایش ـــری از س ـــی و بهره گی ـــی، طراح خورموس

ــت.« ــر رضورت داشـ ــات مطلوب تـ خدمـ

کاهش خطای انسانی در روند عملیات خدمات دریایی

عبداللهـــی، اطالع رســـانی بهـــرت رونـــد انجـــام عملیـــات دریایـــی و تـــردد شـــناورها در طـــول کانـــال 

و کنـــار اســـکله ها بـــه مراجـــع ذیصـــالح را یکـــی از اهـــم  اهـــداف به کارگیـــری ایـــن ســـامانه 

ـــد  ـــران می توان ـــت مدی ـــاز جه ـــزار  تصمیم س ـــک اب ـــه ی ـــامانه به مثاب ـــن س ـــزود: »ای ـــمرده و اف برش

ـــتم و  ـــه در سیس ـــررات مربوط ـــودن مق ـــاظ من ـــانی در لح ـــای انس ـــروز خط ـــری از ب ـــن جلوگی ضم

فراهـــم آوری امـــکان برنامه ریـــزی عملیـــات راهنامیـــی و جلوگیـــری از تاثیـــر مالحظـــات شـــخصی، 

از تکـــرار ثبـــت اطالعـــات ترافیـــک دریایـــی در محل هـــای مختلـــف )بـــرج کنـــرتل- ایســـتگاه 

ـــد.« ـــز کن ـــات را متمرک ـــوده و آن اطالع ـــگیری من ـــز پیش ـــزی( نی ـــرت برنامه ری ـــی- دف راهنامی

مدیـــر منطقـــه ویـــژه اقتصـــادی بنـــدر امـــام خمینـــی)ره( هم چنیـــن اطمینـــان از تخصیـــص 

راهنـــامی متناســـب بـــا ابعـــاد و مشـــخصات شـــناور بـــر اســـاس شایســـتگی و گواهینامـــه آن 

ــرد.   ــوان کـ ــامانه عنـ ــن سـ ــری از ایـ ــای بهره گیـ ــر مزیت هـ ــی را از دیگـ ــزار نظارتـ ــوان ابـ به عنـ

افزایش رسعت تبادل اطالعات و اطالع رسانی به مشرتیان

ـــتم،  ـــن سیس ـــدازی ای ـــا راه ان ـــرد: »ب ـــح ک ـــتان تری ـــتان خوزس ـــوردی اس ـــادر و دریان ـــرکل بن مدی

ـــادل  ـــت تب ـــد، رسع ـــام می ش ـــی انج ـــتی و فیزیک ـــور دس ـــه به ط ـــی ک ـــذف فرآیندهای ـــن ح ضم

اطالعـــات مربـــوط بـــه ایـــن حـــوزه ارتقـــا یافتـــه و امـــکان منایـــش اطالعـــات در فرمت هـــای متعـــدد 

ـــود.« ـــم می ش ـــاز فراه ـــات موردنی ـــش اطالع ـــت درج و ویرای ـــکان قابلی ـــراه  ام هم

ـــه  ـــی ب ـــکان دسرتس ـــک IP VALID ام ـــر روی ی ـــات ب ـــذاری اطالع ـــا بارگ ـــزود: »ب ـــه اف او در ادام

ـــراه  ـــن هم ـــی های تلف ـــر روی گوش ـــتی ها )SCHEDULE( ب ـــک کش ـــدی ترافی ـــدول زمان بن ج

ـــور  ـــتیرانی به منظ ـــای کش ـــرای رشکت ه ـــت ب ـــن قابلی ـــود ؛ ای ـــم می ش ـــت فراه ـــق اینرتن از طری

ـــد  ـــیار مفی ـــی)ره(  بس ـــام خمین ـــدری ام ـــع بن ـــرتدد در مجتم ـــناورهای م ـــت ش ـــالع از وضعی اط

خواهـــد بـــود.«

عبداللهــی هم چنین برخــورداری از سیســتم هشــدار )TIME OVER( برای شــناورهای مســتقر 

در لنگــرگاه داخلــی و دارا بــودن محیــط گرافیکــی کاربــر پســند به منظور ســهولت بهره گیــری از 

امکانــات و ابزارهــای موجــود را ازجملــه ویژگی هــای ایــن ســامانه مدیریتی برشــمرد.

او در ادامـــه اظهـــار امیـــدواری کـــرد کـــه ازنظـــر مزایـــای فنـــی و عملیاتـــی، ســـامانه مذکـــور در آینـــده 

نزدیـــک در ســـایر  بنـــادر کشـــور نیـــز نصـــب و مـــورد بهره بـــرداری قـــرار گیـــرد.

منطقـــه ویـــژه اقتصـــادی بنـــدر امـــام خمینـــی)ره( از طریـــق آبـــراه خورموســـی بـــه طـــول 42 مایـــل 

دریایی)حــــــدود 78 کیلومـــرت( بـــه شـــامل غربـــی خلیج فـــارس و آب هـــای آزاد متصـــل می شـــود 

ـــد کشـــتی پهن پیکـــر اقیانوس پیـــام اســـت. ـــرای بیـــش از یـــک هـــزار و 500 فرون و ســـاالنه پذی

بندر امام خمینی )ره( پیش تاز شد

طراحی و اجرای سامانه پایش تردد 
شناورها برای نخستین بار در کشور
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کسب عنوان برتر اداره کل بنادر و 
دریانوردی استان بوشهر در کنرتل 

و بازرسی کشتی ها

اداره کل بنـادر و دریانوردی اسـتان بوشـهر به عنوان 

اداره کل منونه  از سوی سازمان بنادر و دریانوردی در 

بخش کنرتل و بازرسی کشتی ها معرفی شد.

به گزارش بندر و دریا به نقل از روابط عمومی اسـتان 

بوشـهر؛ مدیرکل بنادر و دریانوردی استان بوشهر در 

این بـاره گفت: »یکـی از رسـالت های مهم ایـن اداره 

کل در حـوزه دریـا و دریانـوردی، نظـارت بـر رعایـت 

کنوانسـیون های دریایی و پیاده سـازی دستورالعمل ها و اسـتانداردهای بین املللی 

اسـت.« محمد راسـتاد افزود: »در همین راسـتا، بخش کنرتل و بازرسـی کشـتی های 

این اداره کل با عملکرد خوب خود در خصوص نظارت مستمر و دقیق بر وضعیت فنی 

و ایمنی کشـتی ها، رعایت دسـتورالعمل های کنرتل و بازرسـی شـناورها، شناسـایی 

شـناورهای غیراسـتاندارد و مامنعـت از ورود آن ها به بنـادر، به عنوان کنرتل و بازرسـی 

منونه در میان بنادر کشور معرفی و از سوی معاونت دریایِی سازمان بنادر و دریانوردی 

موردتقدیر قـرار گرفت.«

او ضمـن قدردانـی از خدمـات ارزنـده افـرسان کنـرتل و بازرسـی خاطرنشـان کـرد: 

»آمارهـای یک سـال گذشـته، نشـانگر ایـن مطلب اسـت که بخـش کنرتل و بازرسـی 

کشـتی ها در این اداره کل، نظارت دقیقی بر وضعیت فنی و ایمنی شـناورهای مرتدد 

به بنادر اسـتان بوشهر داشـته اسـت.« کنرتل و بازرسـی کشـتی ها یکی از روش های 

شناخته شـده برای نظارت بر وضعیت فنی و ایمنی کشـتی ها، شناسـایی شناورهای 

غیراسـتاندارد و جلوگیـری از تـردد آن هـا اسـت که بـر اسـاس آن یک کشـور می تواند 

به اجرایـی منودن کنوانسـیون ها، قوانیـن و دسـتورالعمل های بین املللـی مرتبط با 

ایمنی دریانوردی و حفاظت از محیط زیسـت دریایی در آب های تحت حاکمیت خود 

اقدام مناید. هم چنین کشورها مجاز هستند رعایت الزامات کنوانسیون های دریایی 

هم چون سـوالس، مارپل و خط شـاهین را بر روی کشتی ها بررسـی منوده و در صورت 

عدم رعایـت آن ها، اقدامـات بازدارنـده و اصالحـی را اجرا کنند.

تجهیز مراکز MRCC بوشهر و عسلویه به رادیو باند هوایی 
هم چنیـن معاون فنـی و نگهـداری اداره کل بنـادر و دریانوردی اسـتان بوشـهر گفت: 

»به منظور ارتقـای توان مدیریتی عملیات های جسـتجو و نجات دریایی و در راسـتای 

الزامـات کنوانسـیون های SAR  و SOLAS در برقـراری ارتباطـات رادیویی مناسـب و 

پایدار، معاونـت فنی و نگهداری ایـن اداره کل اقـدام به تجهیز مراکز MRCC بوشـهر 

و عسـلویه بـه رادیو بانـد هوایی با هزینـه ای بالغ بـر700 میلیـارد ریال منوده اسـت.«

 مسعود قاسـمیان افزود: »از دسـتاوردهای این پروژه می توان به  برقراری ارتباط مراکز 

MRCC با چرخ بال های جسـتجو و نجات و در نتیجه ارتقا ایمنی دریانوردی و افزایش 

کیفیت عملیات های جسـتجو و نجات دریایی اشاره کرد.«

او خاطرنشـان کـرد: »امیدواریـم در نتیجـه بهره گیـری از تجهیـز انجام شـده، شـاهد 

مدیریـت هـر چه بهـرت عملیات های جسـتجو و نجـات و کاهش تلفـات جانـی و مالی  

ناشـی از وقـوع سـوانح دریایی باشـیم. « 

اسـتان بوشـهر بـا  935 کیلومـرت نـوار سـاحلی، بیشـرتین مـرز دریایـی را در میـان 

اسـتان های جنوبـی دارا  اسـت.

حسن دادور، سرپرست اداره حراست بنادر و دریانوردی 

هرمزگان ارزیابی و ارتقا سطح آمادگی نیروهای واکنش سریع 

دریایی و بندری اداره کل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان 

)بندر شهیدرجایی( در موقعیت های درگیری های مسلحانه و 

گروگان گیری را ازجمله اهداف این مانور برشمرد.

او سنجش آمادگی تیم رهایی گروگان و کلیه عوامل 

پشتیبانی کننده عملیات در مقابله با تهدیدات داخلی و خارجی و 

نشان دادن توان الزم و بررسی واکنش ارباب رجوع و کارکنان 

بندر در مواجهه با این قبیل تهدیدات را از دیگر اهداف این مانور 

عنوان کرد.

روابط عمومی بندرامیرآباد: تجهیزات پیشرفته هواشناسی در 

مرکز کنترل ترافیک دریایی بندر امیرآباد نصب و راه اندازی شد. 

مدیر بندر و دریانوردی و منطقه ویژه اقتصادی امیرآباد گفت: 

»در راستای اجرای اهداف سازمان بنادر و دریانوردی مبنی بر 

ارتقای ایمنی دریانوردی در آب های تحت حاکمیت، تجهیزات 

پیشرفته هواشناسی در مرکز کنترل ترافیک دریایی بندر امیرآباد 

نصب و راه اندازی شد.«

خدمتگزار پایش لحظه به لحظه وضعیت جوی حاکم در منطقه  

به منظور بهره گیری در عملیات پهلو دهی و جداسازی کشتی ها 

و  مانورهای دریایی را از اهداف نصب این تجهیزات بیان کرد.

روابط عمومی بندر امیرآباد: تخلیه و بارگیری انواع غالت در بندر 

امیرآباد تا پایان آبان ماه، 32 درصد رشد داشت.

مدیر بندر و منطقه ویژه اقتصادی امیرآباد با اعالم این خبر گفت: 

»در هشت ماهه سال جاری، در مقایسه با مدت مشابه سال 

93، تخلیه و بارگیری غالت در این بندر با افزایش مواجه بود.«

علی خدمتگزار ادامه داد: »در این مدت، میزان 358 تن از این 

نوع کاال با 100 درصد رشد از بندر امیرآباد بارگیری و به سایر 

کشورها صادرات شده است.«

روابط عمومی بندر بوشهر: عملیات امداد پزشکی به خدمه 

مصدوم کشتی کانتینری یاران در نزدیکی عسلویه با موفقیت 

انجام شد.

حسین طالب نژاد رییس اداره ایمنی و حفاظت دریایی اداره کل 

بنادر و دریانوردی استان بوشهر در این باره گفت: »در پی اعالم 

شناور کانتینری یاران  با مرکز فرعی جستجو و نجات دریایی 

عسلویه،مبنی بر مصدومیت  یکی از خدمه ها از ناحیه چشم  و 

نیاز پزشکی، بالفاصله هماهنگی های الزم به عمل آمد و شناور 

هادی شش به موقعیت اعزام  شد.«

او در ادامه افزود: »با رسیدن  شناور هادی شش به موقعیت 

اعالم شده، فرد مصدوم از شناور تحویل گرفته و در اسکله 

پارس بندر عسلویه تحویل عوامل اورژانس شد.«

روابط عمومی بندر بوشهر: سامانه مدیریت و نظارت بر سواحل 

در استان بوشهر راه اندازی شد.

مسعود قاسمیان معاون فنی و نگهداری اداره کل بنادر و 

دریانوردی استان بوشهر گفت: »در راستای تسهیل در فرایند 

صدور مجوز و جلوگیری از ساخت وساز غیرمجاز، سامانه جامع 

مدیریت و نظارت بر سواحل کشور از خردادماه امسال در اداره 

مهندسی سواحل و بنادر اداره کل بنادر و دریانوردی استان 

بوشهر راه اندازی شده است.«

قاسمیان افزود: »از دیگر مزایای این سامانه امکان نظارت و 
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 عضوهیـــات مدیـــره انجمـــن کشـــتیرانی و خدمـــات 

وابســـته ورود مجلـــس »طـــرح جلوگیـــری از پرداخت 

ـــه کشـــتی« را اقدامـــی نادرســـت دانســـت  ـــوراژ ب دم

و گفـــت: »بیشـــرت از زیرســـاخت های بنـــدری، 

ـــودن سیســـتم  ـــل ب ـــم، قف مســـایلی هم چـــون تحری

ـــت  ـــه منســـجم تجـــاری، مدیری ـــود برنام بانکـــی، نب

زمانـــی و کاالیـــی واردات و صـــادرات و قیمـــت 

جهانی کاال در افزایش و یا کاهش دموراژ موثر است.«

ـــاره  ـــد ملـــک درب ـــن تایمـــز؛ امی ـــه نقـــل از ماری ـــا ب ـــدر و دری ـــه بن ـــه گـــزارش ماهنام ب

ـــوراژ از  ـــزان دم ـــت: »می ـــر روز گف ـــه ازای ه ـــتی ب ـــه کش ـــوراژ ب ـــت دم ـــزان پرداخ می

ـــه  ـــه هم ـــرد ک ـــف ک ـــرای آن تعری ـــی ب ـــوان فرمول ـــود و منی ت ـــن منی ش ـــش تعیی پی

طبـــق آن فرمـــول قیمتـــی را تعییـــن کننـــد، بلکـــه میـــزان آن بـــه توافـــق بیـــن مالـــک 

کشـــتی و اجاره کننـــده آن بســـتگی دارد و ممکـــن اســـت از 90 درصـــد اجـــاره 

روزانـــه کشـــتی، تـــا باالتـــر از 110 درصـــد نیـــز بـــرای دمـــوراژ درنظـــر گرفتـــه شـــود.«

او بـــا یـــادآوری ایـــن مطلـــب کـــه وقتـــی اوضـــاع و احـــوال بـــازار کشـــتیرانی ناخـــوش 

شـــد، قیمـــت اجـــاره کشـــتی ها ســـقوط کـــرد، توضیـــح داد: »دمـــوراژ هـــم کـــه 

تابعـــی از اجـــاره کشـــتی بـــود، بـــه شـــدت کاهـــش یافـــت زیـــرا در زمـــان رونـــق 

کشـــتیرانی اگـــر بـــه میـــزان90 درصـــد اجـــاره روز کشـــتی، دمـــوراژ اخـــذ می کردنـــد 

ـــود.« ـــی ب ـــاره کنون ـــد اج ـــرت از 90 درص ارزش آن بیش

در همه بنادر جهان دموراژ پرداخت می شود

ـــی  ـــاق بازرگان ـــب رییـــس اول کمیســـیون حمل ونقـــل، لجســـتیک و گمـــرک ات نای

ایـــران بـــا اشـــاره بـــه این کـــه در همـــه بنـــادر جهـــان حتـــی بنـــادر پیرشفتـــه ای 

ـــورای  ـــس ش ـــت: »مجل ـــود، گف ـــت می ش ـــوراژ پرداخ ـــی دم ـــنگاپور و دب ـــد س مانن

ـــت  ـــزی نیس ـــرا چی ـــت زی ـــرده اس ـــوراژ ورود ک ـــوع دم ـــه موض ـــتباه ب ـــالمی به اش اس

کـــه فقـــط بـــه بنـــادر مـــا مربـــوط باشـــد و در جهـــت رقابتـــی شـــدن حـــذف شـــود بلکـــه 

ـــدارد.« ـــدر ن ـــات بن ـــا مقام ـــی ب ـــود و ارتباط ـــامل می ش ـــان اع ـــادر جه ـــه بن در هم

ـــات  ـــه مقام ـــوراژ ب ـــی دم ـــزود: »زمان ـــر اف ـــر و بح ـــتیرانی ب ـــت کش ـــل رشک مدیرعام

بنـــدری و ســـازمان بنـــادر و دریانـــوردی مرتبـــط می شـــود کـــه زیرســـاخت های 

ــزان واردات و  ــوی میـ ــدری جوابگـ ــزات بنـ ــی تجهیـ ــد یعنـ ــا نباشـ ــدری مهیـ بنـ

ـــکله  ـــا اس ـــتند ت ـــار بایس ـــف انتظ ـــد در ص ـــتی ها بای ـــوده و کش ـــور نب ـــادرات کش ص

ـــد. ـــا برس ـــه آن ه ـــت ب ـــود و نوب ـــی ش خال

تاثیرات تحریم بر دموراژ

ملـــک افـــزود: »آن چـــه در ایـــن ســـال ها موجـــب افزایـــش پرداخـــت دمـــوراژ در 

ـــتی  ـــد کش ـــرض کنی ـــرا ف ـــت، زی ـــم« اس ـــث »تحری ـــت، بح ـــده اس ـــران ش ـــادر ای بن

یکـــی از رشکت هـــا بـــار را بـــه بنـــدر مـــی آورد امـــا خریـــدار بـــه دلیـــل تحریم هـــا 

ـــب کاال  ـــه صاح ـــول را ب ـــت پ ـــته اس ـــران نتوانس ـــی ای ـــتم بانک ـــودن سیس ـــل ب و قف

بپـــردازد، بنابرایـــن کشـــتی در بنـــدر معطل مانـــده و مجبـــور می شـــد دمـــوراژ 

پرداخـــت کنـــد.«

عضـــو انجمـــن کشـــتیرانی و خدمـــات وابســـته بـــا تاکیـــد بـــر این کـــه افزایش دمـــوراژ 

در چنـــد ســـال گذشـــته بـــه تحریم هـــا بـــاز می گـــردد نـــه بـــه ســـازمان بنـــادر و 

ـــم  ـــن بودی ـــاهد ای ـــا ش ـــال ها باره ـــن س ـــزود: »در ای ـــر، اف ـــدری دیگ ـــات بن ـــا مقام ی

ـــی)ره(  ـــام خمین ـــدر ام ـــاه در بن ـــد م ـــالت چن ـــی و غ ـــواد غذای ـــتی های م ـــه کش ک

ـــن  ـــدارک بی ـــناد و م ـــرا اس ـــد زی ـــوراژ بودن ـــت دم ـــه پرداخ ـــور ب ـــد و مجب می خوابیدن

ـــود را  ـــول خ ـــود پ ـــته ب ـــدار نتوانس ـــود و خری ـــده ب ـــه نش ـــنده مبادل ـــدار و فروش خری

ـــد.« ـــز کن واری

ملـــک در ادامـــه گفـــت: »قبـــول داریـــم کـــه بنـــادر مـــا عقب ماندگـــی دارد امـــا همـــه 

ـــد  ـــه بای ـــد بلک ـــدری منی افت ـــات بن ـــادر و مقام ـــازمان بن ـــردن س ـــه گ ـــا ب تقصیره

ـــم  ـــا بتوانی ـــم ت ـــربان کنی ـــا را ج ـــر عقب ماندگی ه ـــه رسیع ت ـــر چ ـــم و ه ـــالش کنی ت

ـــری در  ـــه و بارگی ـــا تخلی ـــم ب ـــم و ه ـــه دهی ـــتی ها ارای ـــه کش ـــی ب ـــات خوب ـــم خدم ه

ـــم.« ـــری کنی ـــی جلوگی ـــورت طبیع ـــوراژ به ص ـــت دم ـــرر از پرداخ ـــان مق زم

نایب رییس اول کمیسیون حمل ونقل، لجستیک و گمرک اتاق بازرگانی ایران:

ورود مجلس به موضوع دموراژ اشتباه است
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فقدان برنامه منسجم و منظم تجاری در دولت

ملــک با اشــاره بــه این کــه برنامه منســجم و منظــم به خصــوص در دولــت بــرای تجارت 

ــای  ــنده کااله ــدار و فروش ــی خری ــی و کاالی ــت زمان ــرد: »مدیری ــح ک ــم، تری نداری

وارداتــی و صادراتــی مهم تریــن عامــل کاهــش دمــوراژ اســت زیــرا هامن طــور کــه در 

چند ســال اخیــر شــاهد بوده ایم دولــت واردات کاالهــای اساســی را به نیمه دوم ســال 

موکــول می کنــد بنابرایــن در این نیمــه از ســال با ترافیــک ســنگین و افزایــش بارهای 

واردشــده بــه بنــادر مواجــه می شــویم کــه ایــن موجــب می شــود عملیــات تخلیــه بــه 

طــول بیانجامد و شــامل  دموراژ شــود درصورتی که اگر مدیریت خوبی داشــته باشــیم 

می توانیــم در طــول 12 مــاه از ســال واردات را انجــام دهیــم کــه بــا ترافیــک کم تــری 

مواجــه شــویم  و به این ترتیــب پرداخــت دمــوراژ را مدیریــت کــرده باشــیم.«

نایب رییس اول کمیســیون حمل ونقل، لجســتیک و گمرک اتاق بازرگانی ایران تاکید 

کــرد: »عــالوه بــر ایــن قیمــت جهانــی کاال هــم می توانــد بــر دمــوراژ تاثیــر گــذارد مثــال 

زمانــی نــرخ ســنگ آهن در جهــان گــران بــود به طوری کــه صــادرات ســنگ آهن ایــران 

نیــز  افزایش یافــت و  ایــن امر معطلــی کشــتی ها را در مبــدا در هنــگام بارگیری رقــم زد، 

امــا اکنون که قیمــت جهانــی ایــن کاال کاهش یافته و صــادرات آن نیز به شــدت ســقوط 

کــرده اســت بنابرایــن ترافیــک کشــتی حامل ســنگ آهن  هــم از بیــن رفته اســت.«

ملــک بــا اشــاره بــه این کــه وزارتخانه هــا و دســتگاه های مرتبــط هــم در افزایــش و یــا 

کاهــش دمــوراژ موثــر هســتند، تریــح کــرد: »فــرض کنیــد کشــتی غــالت وارد بنــدر 

می شــود امــا ســیلوی بنــدر هنــوز پــر اســت و وزارتخانــه مربــوط، بــه خالــی کــردن و 

توزیــع آن نپرداختــه اســت، بنابرایــن کشــتی بایــد بــرای تخلیه منتظــر مباند. مســاله 

بعــدی این که در کشــورهای دیگــر کاال در مبــدا، بازرســی و آزمایش می شــود و بعد بار 

زده و بــه مقصــد مــی رود امــا در کشــور مــا وقتــی بــار بــه بنــدر رســید تــازه باید بازرســی 

شــود کــه  ایــن امــر موجــب طوالنــی شــدن رونــد تخلیــه خواهــد شــد.«

مدیرعامــل رشکــت کشــتیرانی بــر و بحــر گفــت: »پس ازایــن مــوارد  بحــث 

ــز  ــا مجه ــر بندره ــه اگ ــورت ک ــن ص ــه ای ــود ب ــرح می ش ــدری مط ــاخت های بن زیرس

باشــند رونــد تخلیــه و بارگیــری ترسیــع شــده و بــه پرداخــت دمــوراژ منی رســد مثــال 

یک کشــتی در یکــی از بنــادر آمریــکا حداکر ســه روزه دو هــزار و 500 تا ســه هــزار تن 

گنــدم را بارگیــری می کنــد ایــن در حالــی اســت کــه در بنــدر ایــران به واســطه قدیمی 

ــه طــول می انجامــد.« ــا 20 روز ب ــودن تجهیــزات ایــن رونــد 15 ت ب

ایــن عضو انجمــن کشــتیرانی و خدمات وابســته گفت: »بیمه، بهداشــت، اســتاندارد، 

بانــک، گمــرک و خیلــی از دســتگاه های دیگــر در رونــد تخلیــه و بارگیــری کاال موثــر 

هســتند بنابرایــن ناخــودآگاه بــر دمــوراژ هــم تاثیــر می  گذارند.«

مجلس به اشتباه در مساله دموراژ ورود کرد

ــن  ــی ای ــته در آسیب شناس ــات وابس ــتیرانی و خدم ــن کش ــره انجم ــات مدی عضوهی

ــی  ــب را به خوب ــالمی مطل ــورای اس ــس ش ــد  مجل ــر می رس ــه نظ ــت: »ب ــوع گف موض

درک نکــرده اســت که بــه مســاله جلوگیــری از پرداخــت دمــوراژ بــه کشــتی ورود کرده 

اســت زیــرا هامن طــور کــه ترشیــح شــد مقــداری از دمــوراژ بــه زیرســاخت های بندری 

برمی گــردد و مابقــی بــه مســایل دیگــری مربــوط می شــود.«

ملــک در پاســخ به پرسشــی مبنی بــر این کــه مدت زمــان اســتاندارد تخلیــه و بارگیری 

در بنــادر جهــان چه زمانی اســت، اظهار کــرد: »تخلیــه و بارگیری اســتاندارد نــدارد اما 

بایــد بدانید کــه دو نــوع کشــتی داریم کــه یکــی از آن ها کشــتی های الیــرن کانتیرنی 

هســتند. این نوع کشــتی ها در بنــادر رس راه خــود »وینــدو« دارند یعنی از یک ســاعت 

امــروز تا هــامن ســاعت روز دیگر اســکله آن بنــدر به ایــن کشــتی ها اختصــاص دارد تا 

به محــض ورود کار خــود را انجــام داده و حرکــت کنــد امــا کشــتی های دیگــر کــه الیرن 

نیســتند از چنین قانونی تبعیــت منی کنند.«

سازمان بنادر باید هرچه رسیعرت بندر شهیدرجایی را تجهیز کند

او با اشـاره به این کـه در بنادر پیرشفته، میزان توقف کشـتی های الیرن کانتیرنی صفر 

است، گفت: »این موضوع خوشبختانه در بندر شهیدرجایی خودمان هم تحقق یافته 

اما با توجه به لغو تحریم ها و رسازیر شـدن الیرنهای مختلف به بنـادر ایران حتی بندر 

شـهیدرجایی هم به اندازه کافی »ویندو« ندارد زیرا هنوز زیرسـاخت ها آماده نیست در 

این زمان اسـت که هزینه هایی به کشـور تحمیل خواهد شد.«

مدیرعامل رشکت کشـتیرانی بر و بحـر افزود: »بنابراین سـازمان بنـادر و دریانوردی باید 

هرچه رسیع تر تجهیزات موردنیاز یال رشقی بندر شهیدرجایی را خریداری و نصب کرده 

تا هر خط کشـتیرانی که بـه این بندر می آیـد به راحتی تخلیه و بارگیری شـود.«

پایش مستمر تاسیسات مستقر در خط ساحلی و شناسایی 

ساخت وساز غیرمجاز است.«

روابط عمومی بندر انزلی: در حکمی از سوی مهندس نعیمی 

مدیرکل بنادر گیالن، افشین محمدپور به عنوان رییس اداره 

آموزش اداره کل بنادر و دریانوردی استان گیالن منصوب شد.

نعیمی با تاکید بر اجرای شعار امسال سازمان بین المللی 

دریانوردی مبنی بر »آموزش و ترویج دریانوردی و ارتقا جایگاه 

کشور در مجامع بین  المللی« بابیان شایستگی ها و تجارب کاری 

او با ابالغ این حکم برای او موفقیت روزافزون در جهت پیشبرد 

وظایف محوله و خدمت به نظام مقدس جمهوری اسالمی را 

آرزومند شد.

روابط عمومی بندر انزلی: دوره آموزشی آشنایی با فرآیند و ضوابط 

سرمایه گذاری در اداره کل بنادر و دریانوردی استان گیالن با 

حضور نعیمی مدیرکل بنادر و دریانوردی استان گیالن و خوش 

نیت مدیرکل امور مناطق، بازاریابی و سرمایه گذاری سازمان 

بنادر و دریانوردی، اعضای کمیته بازاریابی و سرمایه گذاری و 

هم چنین کارشناسان خبره بندر برگزار شد.

نعیمی در حاشیه این دوره آموزشی با اشاره به موقعیت ممتاز 

جغرافیایی بندر انزلی، مطرح کرد: »استفاده از مزایای مناطق 

آزاد تجاری با ایجاد زیرساخت های الزم و با قرار گرفتن در 

نزدیکی بزرگ ترین ذخایر و منابع نفت و گاز دریای خزر موقعیت 

منحصربه فردی برای این بندر حاصل کرده است.«

روابط عمومی بندرلنگه: نخستین محموله کانتینری ترانشیپی 

عصر دیروز از بندر شهید رجایی به اسکله اداره بنادر و دریانوردی 

بندرلنگه رسید.

مدیر اداره بندر و دریانوردی بندرلنگه با اعالم این خبر افزود : 

»پس از رایزنی های مستمر و جلسات متعدد با صاحبان کاال و 

سرمایه گذاران در بخش کانتینر، فصل جدید ورود کانتینر به 

بندرلنگه با حضور لندینگ کرافت پاسارگاد 14 حاوی کانتینرهای 

ترانشیپی از بندر شهید رجایی آغاز شد.«

روابط عمومی بندر چابهار: دو نفر از سرنشینان قایق صیادی 

که در فاصله 20 مایلی بندر چابهار در آب های دریای عمان 

سرگردان بودند توسط تیم جستجو و نجات دریایی اداره کل 

بنادر و دریانوردی استان سیستان و بلوچستان پس از هشت 

ساعت گشتنی نجات یافتند.

روابط عمومی بندر چابهار: یانگ سن سفیر جمهوری خلق چین 

در بازدید از طرح توسعه بندر شهید بهشتی چابهار که به همراه 

هیات اقتصادی بازدید کرد گفت: »ساخت وساز بندرچابهار 

نه تنها یک ساخت وساز عملیاتی و توسعه ای است،بلکه 

برای کشور ایران جزیی از استراتژیک شرق کشور محسوب 

می شود.«

او  هدف از سفر خود به بندر چابهار را، شناسایی موقعیت منطقه 

برای همکاری دو کشور اعالم کرد و افزود: »در بازدید میدانی 

که از توسعه بندر شهید بهشتی داشتم می توانم بگویم این 

نوع ساخت وسازها دستاورد مهمی برای کشور ایران درزمینٔه 

بندرسازی به وجود آورده است.«

روابط عمومی بندر نوشهر: ایرالن ادریس اف وزیر امور خارجه 

قزاقستان به همراه بغداد امریوف سفیر این کشور در ایران، در 

راس هیاتی روز چهارشنبه چهارم آذرماه از منطقه ویژه اقتصادی 
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بندر انزلی پایلوت کریدور
 شامل – جنوب

مدیـــر کل خدمـــات بازرگانـــی وزارت صنعـــت، معـــدن 

و تجـــارت، مدیـــرکل بنـــادر گیـــالن، مدیـــرکل صنعـــت 

ــئوالن  ــی از مسـ ــالن و جمعـ ــارت گیـ ــدن و تجـ معـ

ستادی استان از بندر انزلی بازدید کردند.

ـــی را  ـــدر انزل ـــدار، بن ـــن دی ـــی در ای ـــی نعیم ـــید عل س

به عنـــوان یکـــی از بنـــادر مهـــم و فعـــال در حاشـــیه 

ـــه  ـــدرن تخلی ـــات م ـــه امکان ـــز ب ـــزر و مجه ـــای خ دری

ـــرد. ـــی ک ـــری معرف و بارگی

مدیـــرکل بنـــادر و دریانـــوردی اســـتان گیـــالن بـــا اشـــاره بـــه طـــرح توســـعه بنـــادر 

گیـــالن باالخـــص بنـــدر انزلـــی در زمینـــه زیرســـاخت ها و روســـاخت های دریایـــی 

ــتحصال 142  ــا اسـ ــی بـ ــدر انزلـ ــای بنـ ــاحت محوطه هـ ــزود: »مسـ ــدری افـ و بنـ

ـــت  ـــع اس ـــزار و 331 مرتمرب ـــرداری 35 ه ـــل بهره ب ـــای قاب ـــاحت انباره ـــار و مس هکت

و هم چنیـــن خاطرنشـــان کـــرد: مســـاحت انبارهـــای در حـــال احـــداث 48 هـــزار 

مرتمربـــع و مســـاحت محوطه هـــای بارانـــداز نیـــز 592 هـــزار و 300 مرتمربـــع اســـت. 

ـــرد.« ـــوان ک ـــرت عن ـــزار و 684 م ـــک ه ـــول ی ـــه ط ـــت ب ـــکله ها را 12 پس ـــداد اس وی تع

در ادامـــه مدیـــرکل بنـــادر گیـــالن، بنـــدر انزلـــی را پایلـــوت کریـــدور شـــامل – جنـــوب، 

کریـــدور تراســـیکا و مجهزتریـــن بنـــدر شـــامل کشـــور معرفـــی کـــرد. بـــه گفتـــه او 

ـــی  ـــن باش ـــیه، ترکم ـــادر آســـرتاخان و ماخـــاچ کاال در روس ـــه بن ـــی مناســـب ب دسرتس

ـــا  ـــاط ب ـــان، ارتب ـــو در آذربایج ـــتان و باک ـــو در قزاقس ـــو و آتیرای ـــتان، اکتای در ترکمنس

بازارهـــای منطقـــه ای و دسرتســـی بـــه بـــازار مـــرف بـــاالی 300 میلیونـــی کشـــورهای 

CIS، قـــرار گرفـــن در مســـیر کریـــدور ترانزیتـــی بین املللـــی شـــامل – جنـــوب  و 

نزدیکـــی بـــه کریـــدور تراســـیکا، برخـــورداری از مزایـــای منطقـــه آزاد تجـــاری و فراهـــم 

منـــودن تســـهیالت ویـــژه بـــرای صاحبـــان کاال، تجـــار و رسمایه گـــذاران، نزدیکـــی 

بـــه فـــرودگاه بین املللـــی و مســـیر دسرتســـی زمینـــی مناســـب بـــه اســـتان های 

هم جـــوار برخـــی از مزایـــای ایـــن بنـــدر هســـتند.

ـــه بزرگ تریـــن  ـــن بنـــدر شـــامل نزدیکـــی ب هم چنیـــن برخـــی دیگـــر از ویژگی هـــای ای

ـــز  ـــن و مراک ـــادن رسب، روی و آه ـــه مع ـــی ب ـــزر، دسرتس ـــای خ ـــت و گاز دری ـــر نف ذخای

ـــری از  ـــت، بهره گی ـــوار و پایتخ ـــی هم ج ـــتان های صنعت ـــه اس ـــی ب ـــی و نزدیک صنعت

توان بخـــش خصوصـــی در اداره ترمینال هـــا و ایجـــاد فضـــای رقابتـــی جهـــت کاهـــش 

نـــرم تخلیـــه و بارگیـــری، ترمینـــال اختصاصـــی مســـافری )وجـــود پتانســـیل مناســـب 

ـــی  ـــط آب و هوای ـــورداری از رشای ـــی(،   برخ ـــگری دریای ـــعه گردش ـــاد و توس ـــت ایج جه

ـــه  ـــال ب ـــن و اتص ـــی – قزوی ـــن بندرانزل ـــدی از راه آه ـــالن، بهره من ـــتان گی ـــدل اس معت

ـــه زودی ( اســـت. شـــبکه رسارسی راه آهـــن کشـــور ) ب

ـــادر  ـــری بن ـــا رقابت پذی ـــی و ارتق ـــاری و بازرگان ـــرد تج ـــت رویک ـــر تقوی ـــد ب ـــا تاکی او  ب

اســـتان بـــه مـــوارد موثـــر اجرایـــی ذیـــل در بنـــادر گیـــالن اشـــاره کـــرد: »امضـــای 

ـــا هفـــت اســـتان  ـــه ب ـــای خـــزر، مکاتب ـــادر حاشـــیه دری ـــا بن اســـناد خواهرخواندگـــی ب

هم جـــوار بـــرای جـــذب کاال و رسمایه گـــذاری در بنـــادر اســـتان، اجـــرای کامـــل طـــرح 

جامـــع دریایـــی در بنـــدر انزلـــی و آســـتارا، راه انـــدازی ســـامانه دریافـــت وجـــوه  درآمـــد 

بـــرکاال به صـــورت الکرتونیکـــی )PC_POS(  بـــرای اولیـــن بـــار در بنـــادر شـــاملی، 

پیاده ســـازی ســـامانه جدیـــد آمـــار در بنـــادر انزلـــی و آســـتارا، افزایـــش تنـــوع کاال 

ـــزی جهـــت صـــادرات محصـــوالت کشـــاورزی  خصوصـــی در امـــر صـــادرات،  برنامه ری

و ایجـــاد پایانـــه اختصاصـــی،  ایجـــاد بازارهـــای جدیـــد بـــرای بنـــادر اســـتان )بازارهـــای 

کشـــور ترکیـــه، عـــراق، آذربایجـــان، ارمنســـتان و روســـیه( از طریـــق ســـه محـــور 

ـــور را  ـــاملی کش ـــادر ش ـــن بن ـــیپ بی ـــن ترانش ـــادرات، واردات و هم چنی ـــت، ص ترانزی

ـــای خـــزر دانســـت.« ـــران در دری ـــاوگان تجـــاری ای ـــت و ســـهم ن ـــش ظرفی باعـــث افزای

در حاشـــیه ایـــن دیـــدار ســـلیمی مدیـــرکل دفـــرت امـــور خدمـــات بازرگانـــی وزارت صنعت، 

معـــدن و تجـــارت پـــس از بازدیـــد دقیـــق از محوطه هـــای بنـــدر تاسیســـات و اســـکله ها از 

تحـــوالت و اقدامـــات صـــورت گرفتـــه در بنـــدر انزلـــی اظهـــار خرســـندی کـــرد.

 او  بـــا تحســـین رونـــد اجرایـــی طـــرح و توســـعه بنـــادر و هم چنیـــن انجـــام 

عملیات هـــای تخلیـــه و بارگیـــری حیـــن توســـعه بنـــادر، امـــور اجراشـــده را قابل تقدیـــر 

ارزیابـــی کـــرد و رسمایه گـــذاری بخـــش دولتـــی و خصوصـــی را خاصـــه در بنـــادر 

ــدار  ــعه پایـ ــذاری و توسـ ــی رسمایه گـ ــت های بازاریابـ ــتای سیاسـ ــالن در راسـ گیـ

کشـــور دانســـت.
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بندر نوشهر بازدید کرد.

منوچهر تاتینا مدیرکل بنادر و دریانوردی استان مازندران در 

جریان این بازدید با ارایه گزارشی از توانمندی ها و ظرفیت های 

بالقوه منطقه ویژه اقتصادی بندر نوشهر از آمادگی این اداره کل 

برای توسعه همکاری ها با بنادر تابعه کشور قزاقستان در امر 

صادرات و واردات و افزایش مبادالت تجاری و بازرگانی خبر داد.

وزیر امور خارجه قزاقستان و هیات همراه ابراز امیدواری کردند 

که از ظرفیت های موجود برای توسعه همکاری های تجاری 

فی مابین استفاده الزم صورت پذیرد.

روابط عمومی بندر نوشهر: مدیرکل بنادر و دریانوردی استان 

مازندران از رشد 30 درصدی واردات کاالی غیرنفتی به منطقه 

ویژه اقتصادی بندر نوشهر طی هشت ماهه سال جاری در 

مقایسه با مدت مشابه قبلی خبر داد.

منوچهر تاتینا با اعالم این مطلب افزود: »میزان تخلیه و 

بارگیری کاال در بندر نوشهر درمجموع نسبت به مدت مشابه 

قبلی از رشد 13درصدی برخوردار بوده است.«

    آهن آالت، غالت، موادنفتی، کاغذ و چوب از عمده ترین 

کاالهای وارداتی به بندر نوشهر به شمار می روند.

روابط عمومی بندر خرمشهر: معاون امور دریایی و بندری بندر 

خرمشهر از خارج سازی نهمین مغروقه طی سال جاری از آبراه 

بین المللی اروند خبر داد.

احمد شهریاری گفت: »این مغروقه از نوع بارج دو انباره خن دار 

است که کنار اسکله کیوال تاسیسات دریایی در آبراه بین المللی 

اروند قرار داشت.«

معاون امور دریایی و بندری بندرخرمشهر میزان اعتبار 

شناورسازی این مغروقه را یک میلیارد و 160 میلیون ریال 

عنوان کرد و گفت: »عملیات خارج سازی این مغروقه به دست 

کارشناسان و متخصصان بندرخرمشهر و با همکاری بخش 

خصوصی صورت گرفت.«

روابط عمومی بندر خرمشهر: معاون امور دریایی و بندری 

بندرخرمشهر از برگزاری مانور جستجو و نجات دریایی در 

آب های اروند خبر داد.

احمد شهریاری اظهار کرد: »این مانور با همکاری واحد عملیات 

بندرخرمشهر و شناورهای مسافری متعلق به شرکت کشتیرانی 

والفجر در آب های اروند برگزار شد.«

او  هدف از برگزاری این مانور را سنجش توان فنی و عملیاتی 

واحد عملیات این اداره کل در آستانه ایام اربعین و با توجه به 

استقبال زایران عتبات عالیات از سفرهای دریایی برای سفر به 

کشور عراق اعالم کرد.

تین نیوز: مدیر اداره بندر و دریانوردی کیش از رونق فعالیت 

جابه جایی مردم از طریق شناورهای تفریحی دریایی و تخلیه و 

بارگیری حدود 1/6 میلیون تن انواع کاال در تنها بندر این جزیره 

طی هشت ماه اخیر خبر داد.

محمد جهانشاهی نسب اظهار داشت: »از نخستین روزهای 

سال جاری تا ابتدای آذرماه، درمجموع یک میلیون و 595 هزار 

و 622 تن انواع کاال در جزیره کیش تخلیه و بارگیری شد که از 

این میزان، یک میلیون و 384 هزار و 15 تن مربوط به کاالهای 

غیرنفتی و 211 هزار و 607 تن به کاالهای نفتی اختصاص 

دارد.«

مانور عملیاتی مقابله با حریق 
پست های برق در بندر خرمشهر 

برگزار شد

ـــا  ـــه ب ـــی مقابل ـــور عملیات ـــزاری مان ـــهر از برگ ـــدر خرمش ـــدری بن ـــی و بن ـــاون دریای مع

حریـــق پســـت های بـــرق در ایـــن بنـــدر خـــرب داد.

ـــوردی خرمشـــهر؛ احمـــد  ـــدر و دریان ـــه نقـــل از  اداره کل بن ـــا ب ـــدر و دری ـــه گـــزارش بن ب

ـــی  ـــر اســـاس اســـتاندارد NFPA )انجمـــن مل ـــور ب ـــن مان ـــار کـــرد: »ای شـــهریاری اظه

ـــرای  ـــتورالعمل اج ـــتاندارهای SOP )دس ـــرای اس ـــوه اج ـــکا( و نح ـــانی آمری آتش نش

اســـتانداردهای مقابلـــه بـــا خطـــرات( توســـط واحـــد عملیـــات بنـــدر خرمشـــهر برگـــزار 

شـــد.«

او هـــدف از برگـــزاری ایـــن مانـــور را ارتقـــا تـــوان عملیاتـــی نیروهـــای آتش نشـــانی 

ــهر،  ــدر خرمشـ ــای بنـ ــی در محوطه هـ ــوادث احتاملـ ــق و حـ ــروز حریـ ــگام بـ هنـ

ـــتفاده از  ـــل و اس ـــتانداردهای بین املل ـــا اس ـــق ب ـــای مطاب ـــن متده ـــا آخری ـــنایی ب آش

ـــق پســـت های فشـــارقوی در حـــال  ـــا حری ـــزات مناســـب جهـــت اطف روش هـــا و تجهی

ــرد. ــوان کـ ــوزی عنـ آتش سـ

 معـــاون دریایـــی و بنـــدری بنـــدر خرمشـــهر در ادامـــه افـــزود: »ارزیابـــی تـــوان و دانـــش 

تخصصـــی فرمانـــده و پرســـنل عملیاتـــی ایســـتگاه آتش نشـــانی و مشـــارکت واحدهای 

مختلـــف مرتبـــط بنـــدری در امـــر اطفـــا حریـــق در زمـــان وقـــوع حـــوادث از دیگـــر 

ـــت.« ـــی اس ـــور عملیات ـــن مان ـــزاری ای ـــداف برگ اه

شـــهریاری بخش هـــای مختلـــف ایـــن مانـــور را اســـتقرار نیروهـــای عملیاتـــی در محـــل 

ـــا اســـتفاده از  ـــه و انجـــام عملیـــات اطفـــا حریـــق ب حادثـــه، قطـــع بـــرق در محـــل حادث

ـــمرد. ـــن( برش ـــید کرب ـــای CO2 )دی اکس خاموش کننده ه

یک پارچه سازی مراکز تلفن
 در سطح بنادر کشور توسط بندر خرمشهر

ـــدازی ارتبـــاط VOIP بنـــدر  ـــه دنبـــال پـــروژه راه ان صالـــح کوثـــری زاده اظهـــار کـــرد: »ب

خرمشـــهر بـــا ســـازمان بنـــادر و دریانـــوردی، ایـــن بنـــدر موفـــق بـــه راه انـــدازی و برقـــراری 

ارتبـــاط داخلـــی بـــا بنـــدر آبـــادان، بنـــدر چویبـــده و بنـــدر اروندکنـــار شـــد.«

ـــط  ـــادر توس ـــطح بن ـــار در س ـــن ب ـــرای اولی ـــه ب ـــروژه ک ـــن پ ـــت: »در ای ـــه گف او در ادام

نیروهـــای متخصـــص مخابـــرات بنـــدر خرمشـــهر بـــه اجـــرا درآمـــد، عـــالوه بـــر برقـــراری 

ـــد.« ـــر ش ـــز امکان پذی ـــر نی ـــدر دیگ ـــد بن ـــا چن ـــاط ب ـــازمان، ارتب ـــا س ـــی ب ـــاط داخل ارتب

  معـــاون فنـــی و مهندســـی بنـــدر خرمشـــهر هـــدف از اجـــرای ایـــن پـــروژه را رفـــاه حـــال 

مشـــرتکین، دسرتســـی رسیـــع، ارتبـــاط آســـان و مســـتقیم بـــه تلفـــن داخلـــی موردنظر، 

رصفه جویـــی و کاهـــش هزینه هـــا و زمـــان اتصـــال، یک پارچه ســـازی ارتبـــاط 

ســـازمانی، اســـتفاده از گوشـــی دارای امکانـــات IPدار)تلفـــن سیســـتم تحـــت شـــبکه( 

ـــرد. ـــالم ک ـــتم اع ـــگ سیس ـــهولت مانیتورین ـــر و س ـــت باالت ـــل،  امنی و قابل حم

 )VOIP )Voice Over Internet Porotocol بـــه انتقـــال هم زمـــان مکاملـــات تلفنـــی 

بـــر روی یـــک شـــبکه دیتـــا می پـــردازد و یـــک فنـــاوری نویـــن اســـت کـــه امـــکان 

برقـــراری متـــاس ســـه طرفه را نیـــز بـــه مشـــرتکین ارایـــه می دهـــد.
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مهم ترین اقدامات دبیرخانه کمیته 
ساماندهی مدیریت سواحل استان 

سیستان و بلوچستان

سـیاوش رضوانی مدیرکل بنادر و دریانوردی چابهار 

و دبیر کمیته سـاماندهی و مدیریت سواحل استان 

در نشستی با حضور کارشناسان مهندسی سواحل 

بنـادر در بنـدر چابهـار بـه ترشیـح اقدامـات صورت 

گرفته دبیرخانه پرداخت و گفت: »پـس از ابالغ دبیر 

شـورای عالی معامری در سال 91 مبنی بر تشکیل 

کمیته ساماندهی مدیریت سواحل، در اولین اقدام 

مـا بـا حضـور اسـتاندار سیسـتان و بلوچسـتان در شهرسـتان کنـارک کمیته هـای 

تشکیل دادیم و رشح و وظایف هر یک از دستگاه ها مشخص شد.«

رضوانـی افـزود: »بنـادر و دریانـوردی چابهـار به منظـور افزایـش آگاهـی عمومی در 

خصوص مفاهیـم مرتبط با مهندسـی سـواحل و بنـادر و طـرح مدیریـت یک پارچه 

مناطق سـاحلی اقداماتـی از قبیل دو دوره جلسـه آموزشـی برای مسـئوالن مربوط 

شهرستان چابهار و مدیران و معاونان استانداری سیسـتان و بلوچستان در زاهدان 

با حضور ارگان های مربوطه توسـط اساتید دانشـگاه تهران و اطالع رسانی از طریق 

زیرنویـس تلویزیـون در شـبکه اسـتانی بـه مـدت یک مـاه، چـاپ مقـاالت مرتبط با 

مفاهیم مهندسی سواحل در روزنامه های کشوری و اسـتان، برگزاری دوره آموزشی 

در سطوح مختلف مدیران و  تشکیل پنجره واحد توسعه سواحل به منظور ترسیع در 

انجام امـورات رسمایه گذاران در منطقه سـاحلی، از مهم تریـن اقدامات این کمیته 

در یک سـال گذشـته است.«

 دبیـر کمیتـه سـاماندهی مدیریـت سـواحل گفـت: »کمیتـه سـاماندهی مدیریـت 

سـواحل استان سیستان و بلوچسـتان تابه حال از نواحی شهرسـتان کنارک و چابهار 

18 بـار بازدیـد انجـام داده اسـت.«  رضوانـی گفـت: »از دیگـر اقدامـات دیگـر کمیتـه 

بـرای جلوگیـری از ساخت وسـازهای غیرمجـاز در حریـم 60 مرتی سـواحل، چندین 

جلسـه کارشناسـی و مکاتباتی با دانشـگاه دریانـوردی در مـورد خاک ریـزی غیرمجاز 

با دسـتگاه های مرتبط داشـته ایم که خوشـبختانه نتایـج خوبـی داشـت.« او در ادامه 

گفـت: »مهم تریـن مصوبات ایـن کمیتـه در طی این مـدت مـواردی هم چـون هرگونه 

ساخت وسـاز در حوزه سـواحل، می بایسـت بـا هامهنگـی دبیرخانه کمیتـه و انطباق 

نقشـه مصوب کاربـری اراضی صـورت بگیرد. نکتـه دیگر کلیـه واگذاری هـای اراضی 

سـاحلی ارگان ها که بیش از دو سـال از واگذاری آن ها می گذرد و غیرفعال می باشـند 

مجوز آن ها باطل شوند، نکته سوم تشـکیل کارگروه ویژه نظارت بر سواحل با محوریت 

اداره کل بنادر و دریانوردی با مشارکت ارگان های شیالت، دادگسرتی، محیط زیست، 

منابع طبیعی، امور آب، فرمانداری، شـهرداری و... اسـت، انتخاب مکان امن شـنا در 

سـواحل کنارک و پی گیری ساماندهی کپرهای صیادی در بندر چابهار هم اقداماتی 

اسـت که صورت گرفته است. او افزود: »خوشبختانه با تدابیری که در یک سال و نیم از 

زمان تاسـیس دبیرخانه کمیته می گذرد رسمایه گذاران بـرای رسمایه گذاری با رعایت 

الزامات قانونی و ارایه طرح به دبیرخانه کمیته در قالب »پنجره واحد توسـعه سـواحل« 

بـرای دریافت اسـتعالم کاربـری اراضـی با انطبـاق نقشـه های مصوب طـرح مدیریت 

یک پارچـه مناطق سـاحلی، کارهای خـود را انجـام می دهند که مهم تریـن طرح های 

ارسال شـده بـه دبیرخانه، طرح آب شـیرین کن روسـتای رمین، پـرورش قـارچ در توابع 

شهرستان کنارک، پرورش میگو در منطقه گواتر، ساماندهی قایق ها توسط شهرداری 

کنـارک و طرح پـرورش ماهی در قفس اسـت.«

انتصاب علی اکرب مرزبان به عنوان سفیر 
دریایی آیمو در ایران

ـــا  ـــو )IMO( ب ـــر کل آیم ـــکیمیزو، دبی ـــی س ـــای کوج ـــرت آق ـــه در دف ـــمی ک ـــی مراس ط

ـــازمان  ـــل س ـــر عام ـــازی و مدی ـــر راه و شهرس ـــاون وزی ـــعیدنژاد، مع ـــد س ـــور، محم حض

بنـــادر و دریانـــوردی، محمـــد حســـن حبیـــب اللـــه زاده کاردار ایـــران در انگلیـــس 

ـــو  ـــی آیم ـــفیر دریای ـــوان س ـــه عن ـــان ب ـــرب مرزب ـــی اک ـــاب عل ـــم انتص ـــد، حک ـــزار ش برگ

ـــد. ـــلیم ش ـــه او تس ـــران ب در ای

ـــیه  ـــه در حاش ـــه ک ـــن برنام ـــوز؛در ای ـــن نی ـــل از ماری ـــه نق ـــا ب ـــدر ودری ـــزارش بن ـــه گ ب

ـــن  ـــکیمیزو ضم ـــای س ـــت، آق ـــورت گرف ـــع IMO ص ـــالس مجم ـــن اج ـــت و نهمی بیس

اشـــاره بـــه خدمـــات صادقانـــه علـــی اکـــرب مرزبـــان در طـــول هشـــت ســـال منایندگـــی 

نـــزد ایـــن ســـازمان بیـــن املللـــی، تاکیـــد کرد:»فعالیـــت هـــای ایشـــان نـــه تنهـــا بـــرای 

ـــوده و  ـــد ب ـــی مفی ـــی بین امللل ـــه دریای ـــرای جامع ـــه ب ـــورش بلک ـــت و کش ـــع دول مناف

بـــه همیـــن دلیـــل پیشـــنهاد دولـــت ایـــران مبنـــی بـــر انتخـــاب او بـــه عنـــوان مناینـــده 

آیمـــو تصمیمـــی شایســـته اســـت.«

ـــدگان  ـــوپ وابســـتگان و مناین ـــوان رییـــس کل ـــه عن ـــان ب ـــن او  از حضـــور مرزب هم چنی

دریایـــی کشـــورها در آیمـــو بـــه عنـــوان یـــک محـــور اصلـــی یـــاد کـــرده و اظهـــار داشـــت: 

»همـــواره یـــاد و خاطـــره تـــالش هـــای ایشـــان در اذهـــان مقامـــات آیمـــو و مناینـــدگان 

ـــد.« ـــت هـــا باقـــی خواهـــد مان ســـایر دول

الزم بـــه توضیـــح اســـت کـــه ماموریـــت اصلـــی ســـفیر دریایـــی آیمـــو در کشـــورها، آگاه 

ســـازی جامعـــه بـــه ویـــژه جوانـــان از اهمیـــت و جایـــگاه صنعـــت کشـــتی رانی و ترغیـــب 

ـــش  ـــوردی و نق ـــی دریان ـــن امللل ـــازمان بی ـــی س ـــوردی، معرف ـــه دریان ـــه حرف ـــا ب آن ه

ـــی  ـــوردی و حفـــظ محیـــط زیســـت دریای ـــن ایمنـــی و امنیـــت دریان ـــاز آن در تامی ممت

ـــی  ـــن امللل ـــررات بی ـــده در مق ـــتانداردهای آم ـــد و اس ـــت قواع ـــرای درس ـــب اج و ترغی

ـــوده اســـت. ـــه هـــای آیمـــو ب ـــژه کنوانســـیون هـــا و قطعنام ـــه وی ـــی ب دریای

ــاه 1393  ــا  آذر مـ ــاه 1385تـ ــان از دی مـ ــرب مرزبـ ــی اکـ ــت علـ ــر اسـ ــل ذکـ قابـ

ــان  ــزد IMO و هم زمـ ــور نـ ــوردی و کشـ ــادر و دریانـ ــازمان بنـ ــی ثابـــت سـ منایندگـ

منایندگـــی در ســـازمان بیـــن املللـــی جـــربان خســـارت هـــای ناشـــی آلودگـــی مـــواد 

ــت. ــته اسـ ــده داشـ ــی )IOPC Fund( را برعهـ نفتـ

او هم چنیـــن در طـــول ایـــن مـــدت عـــالوه بـــر دفـــاع از منافـــع دریایـــی کشـــور در 

ـــت  ـــپس ریاس ـــت و س ـــت ریاس ـــون نیاب ـــی هم چ ـــمت های ـــو، س ـــای آیم ـــالس ه اج

ـــه  ـــت کمیت ـــو )MARC(، ریاس ـــزد آیم ـــورها ن ـــدگان کش ـــتگان و مناین ـــوب وابس کل

ـــپس  ـــی دوم و س ـــب رییس ـــع، نای ـــم مجم ـــت و شش ـــت بیس ـــای نشس ـــه ه اعتبارنام

ـــت در  ـــدن )LC( و عضوی ـــیون لن ـــو کنوانس ـــورتی دول عض ـــی مش ـــالس دایم اول اج

ـــه کاهـــش الزامـــات اداری اجـــرای مقـــررات دریایـــی  کارگـــروه راهـــربی ویـــژه راجـــع ب

ـــت. ـــته اس ـــده داش ـــی را برعه ـــن امللل بی

ـــوردی  ـــادر و دریان ـــازمان بن ـــل س ـــر عام ـــاور مدی ـــوان مش ـــه عن ـــون ب ـــم اکن ـــان ه مرزب

مشـــغول خدمـــت اســـت و تاکنـــون مقـــاالت و تالیفـــات متعـــددی را بـــه رشـــته تحریـــر 

ـــت  ـــش آن در صنع ـــوردی و نق ـــی دریان ـــن امللل ـــازمان بی ـــاب» س ـــت. کت درآورده اس

ـــی  ـــه ره آورد علمی-تجرب ـــا 760 صفح ـــی« ب ـــل دریای ـــن املل ـــوق بی ـــوردی و حق دریان

او در دوره منایندگـــی محســـوب مـــی شـــود.  او در حـــال حـــارض دانشـــجوی دکـــرتی 

ـــت. ـــل اس ـــن املل ـــوق بی ـــته حق رش
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خبرگزاری ایلنا: مدیران عامل جدید دو شرکت تابعه کشتیرانی 

جمهوری اسالمی ایران در احکامی جداگانه از سوی رییس 

هیات مدیره و مدیرعامل کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران 

منصوب شدند.

با صدور احکامی جداگانه از سوی دکتر محمد سعیدی رییس 

هیات مدیره و مدیرعامل کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران، 

کاپیتان منصور اسالمی جایگزین ابراهیم عزیزآبادی در شرکت  

کشتیرانی والفجر شد.

هم چنین کاپیتان نوروز طیبی صدرآبادی به عنوان مدیرعامل 

شرکت خدمات نمایندگی کشتیرانی هوپاد دریا که قبال تحت 

مدیرعاملی منصور اسالمی بود انتخاب شد.

خبرگزاری ایلنا: مانور جستجو و نجات دریایی در بندر خرمشهر 

در آب های اروند برگزار شد.

معاون امور دریایی و بندری بندر خرمشهر گفت: »این مانور 

با همکاری واحد عملیات بندر خرمشهر و شناورهای مسافری 

متعلق به شرکت کشتیرانی والفجر در آب های اروند برگزار 

شد.«

 احمد شهریاری هدف از برگزاری این مانور را سنجش توان فنی 

و عملیاتی واحد عملیات این اداره کل در آستانه ایام اربعین و با 

توجه به استقبال زایران عتبات عالیات از سفرهای دریایی برای 

سفر به کشور عراق اعالم کرد.

شهریاری در پایان خاطرنشان کرد: »پیش ازاین در مهرماه سال 

جاری به مناسبت هفته جهانی دریانوردی و با حضور دکتر پروین 

فرشچی معاون محیط زیست دریایی سازمان محیط زیست 

مانور جستجو و نجات دریایی توسط واحد عملیات بندر 

خرمشهر در آب های اروند برگزار شده بود.«

خبرگزاری مانا: رییس هیات مدیره و مدیرعامل منطقه آزاد 

چابهار گفت: »توافق های اولیه برای ایجاد لجستیک پارک 

و شهرک صنعتی توسط سرمایه گذاران چینی در بندر چابهار 

صورت گرفته است.«

 حامدعلی مبارکی، اظهار کرد: »در سفر اخیر سفیر چین و 

هیات همراه، توافق های اولیه برای ایجاد لجستیک پارک و 

هاب منطقه ای برای دسترسی مناسب به کشورهای مستقل 

مشترک المنافع )C.I.S( و راه اندازی شهرک صنعتی چینی ها 

در چابهار صورت گرفته است.«

مبارکی با اشاره به فعالیت شرکت های مختلف چینی در چابهار، 

بیان کرد:» تاکنون حدود 20 شرکت با ملیت چینی در این منطقه 

به ثبت رسیده اند که بیشتر آن ها در بخش بازرگانی و تجارت 

فعال هستند.«

مارین نیوز: اولین کشتی گازبر بیشومارو سفارش شرکت 

کشتیرانی K Line ژاپن، در کشتی سازی ساکایید کاواساکی 

ساخته شده است. این کشتی با حجم 164 هزار و 700 

 K مترمکعب در ماه مارس سال 2013 ساخته شد. شرکت

Line اعالم کرد: این کشتی در مسیر استرالیا و ژاپن فعالیت 

خواهد کرد.

این کشتی 293 متر طول و 48/9 متر عرض داشته و با 

بهره گیری از دستگاه توربین گرماسازی دوباره، سرعت آن به 

19/5 گره خواهد رسید.

رشد 27درصدی واردات کاالی غیرنفتی 
به بندر نوشهر در 9ماهه سال جاری

مدیر کل بنادر و دریانوردی اسـتان مازندران از رشـد 

27درصـدی واردات کاالی غیرنفتـی بـه منطقه ویژه 

اقتصـادی بندر نوشـهر طـی 9ماهه سـال جـاری در 

مقایسه با مدت مشابه قبلی خرب داد.

    بـه گزارش بنـدر و دریا به نقل از روابـط عمومی اداره 

کل بنـادر و دریانـوردی اسـتان مازنـدران، منوچهـر 

تاتینـا بـا اعـالم ایـن مطلـب افـزود: »میـزان تخلیـه و 

بارگیری کاال در بندر نوشـهر در این مدت در مجموع نسـبت به مدت مشـابه قبلی از 

رشـد 11درصدی برخوردار بوده اسـت.«      تاتینا خاطرنشان کرد: »هم چنین ترانزیت 

کاالی تجاری در منطقه ویژه اقتصادی بندر نوشـهر در 9ماهه سال جاری در مقایسه 

با مدت مشـابه قبلـی از رشـد 65درصدی برخـوردار بوده اسـت.«

  آهـن آالت، غـالت، موادنفتی، کاغذ و چـوب از عمده تریـن کاالهای وارداتـی به بندر 

نوشـهر به شـامر می روند.

فرماندار نوشهر خواستار بهره گیری از ظرفیت باالی بندر نوشهر 
برای تقویت صادرات و واردات شد

فرماندار شهرسـتان نوشهر با اشـاره به قدمت 80 ساله بندر نوشـهر و زیرساخت های 

ایجادشـده در سـال های اخیـر خواسـتار مسـاعدت دسـتگاه های اجرایـی اسـتانی 

و شهرسـتانی بـرای بهره گیـری از ظرفیـت قابل توجه ایـن بنـدر در بخش صـادرات و 

واردات شـد.

علـی شـادمان در جلسـه شـورای اداری اسـتان کـه بـا حضـور اسـتاندار، معاونـان، 

فرمانـداران و مدیـران کل دسـتگاه های اجرایـی اسـتان مازنـدران بـه میزبانـی بندر 

نوشـهر برگزار شـد با اعالم این مطلـب افـزود: »قابلیت هـای هوایی و دریایی نوشـهر 

باعـث می شـود کـه ایـن شهرسـتان راه هـای توسـعه یافتگی را بیشـرت بپیامیـد. «

او  بـا اشـاره بـه رسمایه گـذاری 100 میلیـارد تومانی در زیرسـاخت های بندر نوشـهر 

عنوان کـرد: »فعالیت های خوبی برای افزایش ظرفیت های زیرسـاختی بندر نوشـهر 

در دولـت تدبیر و امید صورت گرفته که مسـتلزم حضور بیشـرت بخش خصوصی برای 

بهره برداری اسـت. «

   فرماندار شهرسـتان نوشـهر خاطرنشـان کرد: »در حال حارض تنها از 30 درصد توان 

بندر نوشـهر برای بخش صادرات و واردات اسـتفاده می شود و بنابراین نیازمند تالش 

دستگاه اجرایی استان در راستای تقویت بخش صادرات و واردات در این بندر است، 

ضمن این که حضـور بخش خصوصـی و تقویت صادرات، فضای رشـد و رونـق بندر و 

استان را بیش از گذشته ترسـیم خواهد کرد.«

     او افـزود: »باوجـود  همه این قابلیت ها در نوشـهر متاسـفانه کار جدی بـرای احداث 

راه دسرتسـی بندر نوشـهر صورت نگرفته است. «

     شـادمان در بخش دیگری از سـخنانش اجرای راه دسرتسی بندر نوشهر را به عنوان 

رشیـان اصلـی توسـعه و رونق ایـن بنـدر برشـمرد و خاطرنشـان کـرد: »این مسـیله با 

هم افزایـی همـه دسـتگاه های مرتبط نظیـر آب منطقـه ای، شـهرداری و غیـره تحقق 

می یابـد و نیازمند آن اسـت تا با کمک هـم و اراده جدی و میدانی مسـئوالن اسـتانی 

عملیاتی شـود.«
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آیین گرامیداشت روز ملی پژوهش در سازمان بنادر و دریانوردی برگزار شد

سعیدنژاد: الزمه ماندن و بودن، پذیرِش تغییر است 

ـــای  ـــا و دگرگونی ه ـــا پیرشفت ه ـــتنی ب ـــه ای ناگسس ـــا رابط ـــی آن ه ـــی و کیف ـــا کم ـــی در ارتق ـــی و پژوهش ـــون علم ـــای گوناگ ـــر مولفه ه ـــل تاثی ـــه دلی ـــی ب ـــاحلی و دریای ـــای س فعالیت ه

پژوهشـــی و علمـــی برقـــرار  کـــرده اســـت. تســـهیل در چگونگـــی حمل ونقـــل دریایـــی بـــا اتـــکا بـــه پارامرتهـــای ایمنـــی می طلبـــد کـــه ایـــن صنعـــت از دســـتاوردهای دانـــش روز بی بهـــره 

منانـــد. مطالعـــات و تحقیقـــات شـــکل گرفته در فرآیندهـــای مختلـــف حمل ونقـــل دریایـــی و مـــدد گرفـــن از نتایـــج ایـــن مطالعـــات فرصتـــی اســـت تـــا بـــا مـــرور خطاهـــا و ناخواســـته های 

مختلـــف در ایـــن فرآینـــد راه بـــر ایمنـــی و تســـهیل هرچـــه بهـــرت ایـــن صنعـــت گشـــوده شـــود. در ایـــران نیـــز بـــه ســـبب وجـــود منابـــع غنـــی انـــرژی در دو آبـــراه حســـاس و سوق الجیشـــی 

خلیج فـــارس و دریـــای خـــزر و مطالبـــات مـــا از ایـــن منابـــع، خـــود بـــه مطالعاتـــی راهـــربدی نیـــاز دارد تـــا اهـــل  فـــن تراوش هـــای فکـــری خـــود را بـــه هســـته های اصلـــی ایـــن تصمیم گیـــری 

ـــد و  ـــره گرفته ان ـــود به ـــی خ ـــاص محیط ـــط خ ـــک از رشای ـــر ی ـــه ه ـــاملی ک ـــش ش ـــه بخ ـــی و چ ـــش جنوب ـــه در بخ ـــور چ ـــادر کش ـــواحل و بن ـــاب س ـــق در ب ـــه و تحقی ـــد. مطالع ـــل کنن منتق

ـــا مـــدد از  ـــا عزمـــی راســـخ ب ـــن مناطـــق ب ـــی امـــور ای ـــوان متول ـــوردی کشـــور به عن ـــادر و دریان ـــدل شـــده اســـت. ســـازمان بن ـــر ب ـــه امـــری اجتناب ناپذی ـــا بهـــره وری آن هـــا ب چگونگـــی ارتق

اهل فـــن و اندیشـــمندان بـــرای رســـیدن بـــه رشایـــط بهـــره وری موردنظـــر بـــه ایـــن مهـــم یعنـــی مطالعـــه و تحقیـــق در بـــاب مـــوارد مرتبـــط بـــا ســـواحل و بنـــادر پرداختـــه اســـت.

بیســـت و چهـــارم آذر مـــاه 1394 ســـالن اجتامعـــات ســـازمان بنـــادر و دریانـــوردی کشـــور شـــاهد برقـــراری نشســـتی بـــود کـــه بـــه همـــت مرکـــز بررســـی ها و مطالعـــات راهـــربدی ســـازمان 

ـــن  ـــده مهم تری ـــام ش ـــای انج ـــاره فعالیت ه ـــانی درب ـــز و اطالع رس ـــن مرک ـــی ای ـــای آت ـــیم برنامه ه ـــن ترس ـــربدی و هم چنی ـــای راه ـــی ها و برنامه ه ـــالم خط مش ـــد. اع ـــزار ش ـــادر برگ بن

ـــود. ـــن ب ـــن آیی ـــای ای برنامه ه

ـــه نتیجـــه نهایـــی و رشایـــط  ـــا دســـتیابی ب اســـتمرار ایـــن اقدامـــات ت

ـــرد.  ـــد ک ـــوب تاکی مطل

محمـــد ســـعیدنژاد بـــا تاکیـــد بـــر رویکـــرد اقتصـــاد دانش بنیـــان 

ـــح داد: »همـــواره  ـــی توضی ـــی اقتصـــاد مقاومت ـــوان محـــور اصل به عن

بـــه موضـــوع اقتصـــاد از جنبه هـــای اجرایـــی و بازگشـــت رسمایـــه 

به عنـــوان شـــاخص های تعیین کننـــده توجـــه می شـــود و دانـــش 

مدیریـــت در ایـــن حـــوزه معمـــوال مـــورد غفلـــت قـــرار می گیـــرد، 

درصورتی کـــه توســـعه دانـــش در ایـــن حـــوزه اهمیـــت بیشـــرتی 

دارد.«

ـــه  ـــه الزم ـــب ک ـــن مطل ـــادآوری ای ـــا ی ـــازی ب ـــر راه و شهرس ـــاون وزی مع

مانـــدن و بـــودن پذیـــرش تغییـــر اســـت، تریـــح کـــرد: »بـــرای 

ـــر اقتصـــاد  ـــه تغیی ـــد ب ـــر بای ـــا و رقابت پذی ـــه اقتصـــاد پوی دســـتیابی ب

و پژوهـــش در ایـــن حـــوزه توجـــه جـــدی داشـــته باشـــیم و ایـــن تغییـــر 

ـــد.« ـــر باش ـــم امکان پذی ـــش و عل ـــدون دان ـــه ب ـــت ک ـــزی نیس چی

ـــش  ـــام پژوه ـــی از رضورت انج ـــای دریای ـــه حوزه ه ـــالم این ک ـــا اع او ب

و تغییـــرات مســـتثنا نیســـتند، غفلـــت از ایـــن مهـــم را برابـــر بـــا از 

ـــازار دانســـت و افـــزود: »موضـــوع مدیریـــت دانـــش در  دســـت دادن ب

حـــوزه دریایـــی نبایـــد فقـــط محـــدود بـــه ســـازمان بنـــادر و دریانـــوردی 

ـــه دارد  ـــن زمین ـــی در ای ـــه و اقدام ـــتعداد، برنام ـــس اس ـــر ک ـــود، ه ش

بایـــد بـــا هامهنگـــی و پشـــتیبانی مرکـــز بررســـی ها و مطالعـــات 

ـــاند.« ـــرا برس ـــه اج ـــربدی ب راه

تغییر بدون دانش و علم امکان پذیر نیست

ـــت  ـــم گرامیداش ـــوردی در مراس ـــادر و دریان ـــازمان بن ـــل س مدیرعام

ـــز  ـــده در مرک ـــام ش ـــای انج ـــر از فعالیت ه ـــا تقدی ـــش ب ـــه پژوه هفت

بررســـی ها و مطالعـــات راهـــربدی ایـــن ســـازمان، بـــر رضورت 
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ســـعیدنژاد در ادامـــه بـــه مرکـــز بررســـی ها و مطالعـــات 

ـــاط  ـــه ارتب ـــرد ک ـــه ک ـــوردی توصی ـــادر و دریان ـــازمان بن ـــربدی س راه

ــته  ــور داشـ ــگاهی کشـ ــی و دانشـ ــز علمـ ــا مراکـ ــرتده تری بـ گسـ

ـــازمان  ـــا س ـــازمان ب ـــن س ـــای ای ـــه همکاری ه ـــاره ب ـــا اش ـــند و ب باش

بین املللـــی دریانـــوردی)IMO(، خواســـتار ارتباط دهـــی مراکـــز 

ـــوردی  ـــرب دریان ـــگاه های معت ـــا دانش ـــور ب ـــگاهی کش ـــی، دانش علم

در جهـــان توســـط ایـــن ســـازمان شـــد.

ـــوردی  ـــادر و دریان ـــا بیـــان ایـــن مطلـــب کـــه ســـازمان بن ســـعیدنژاد ب

دســـت متـــام نخبـــگان و اندیشـــمندان را بـــه گرمـــی می فشـــارد، 

ــی و  ــوزه عملیاتـ ــه در حـ ــش چـ ــق و پژوهـ ــوزه تحقیـ ــت: »حـ گفـ

ـــرتده و  ـــا، گس ـــا دری ـــط ب ـــی مرتب ـــوزه مطالعات ـــه در ح ـــی و چ اجرای

ـــا  ـــان ب ـــرت محقق ـــای بیش ـــتار همکاری ه ـــا خواس ـــت و م ـــیع اس وس

ـــتیم.« ـــوزه هس ـــن ح ای

افزایش اثربخشی سازمانی با استقرار 
راهربد مدیریت دانش در سازمان بنادر

ــات  ــی ها و مطالعـ ــز بررسـ ــرکل مرکـ ــن، مدیـ ــن آییـ ــه ایـ در ادامـ

ـــک  ـــرد ی ـــح عملک ـــا ترشی ـــوردی ب ـــادر و دریان ـــازمان بن ـــربدی س راه

ــی  ــی و پژوهشـ ــات مطالعاتـ ــز، اقدامـ ــن مرکـ ــته ایـ ــال گذشـ سـ

انجام شـــده در ســـازمان بنـــادر را در ارتبـــاط و انطبـــاق بـــا ســـند 

جامـــع علمـــی کشـــور و در راســـتای مرجـــع حاکمیتـــی و مرجعیـــت 

ـــرب  ـــاب خ ـــوان کت ـــار ده عن ـــمرد و از انتش ـــازمان برش ـــن س ـــی ای علم

داد.

محمدعلـــی حســـن زاده بـــا یـــادآوری ایـــن مطلـــب کـــه در حـــال 

حـــارض مرکـــز بررســـی ها و مطالعـــات راهـــربدی ســـازمان بنـــادر 

ـــاحل  ـــدر و س ـــا، بن ـــوزه دری ـــی ح ـــارش تخصص ـــا ن ـــوردی، تنه و دریان

اســـت از انتشـــار پنـــج عنـــوان کتـــاب تخصصـــی دیگـــر در ماه هـــای 

پیـــِش رو خـــرب داد.

ـــه پژوهشـــگران  ـــه پژوهشـــی ب ـــه پرداخـــت کمک هزین ـــا اشـــاره ب او ب

در یـــک ســـال گذشـــته، از حامیـــت مالـــی ١١٩ عنـــوان مقالـــه 

پژوهشـــی و رشـــد ٩٥ درصـــدی در ایـــن زمینـــه در مقایســـه بـــا ســـال 

1393 خـــرب داد.

حســـن زاده بـــا تاکیـــد بـــر راهـــربد اســـتقرار مدیریـــت دانـــش در 

ـــت  ـــک، از پیرشف ـــامره ی ـــی ش ـــربد مل ـــوان راه ـــادر به عن ـــازمان بن س

٨٠ درصـــدی مطالعـــات انجام شـــده در ایـــن زمینـــه و متهیـــدات 

پیاده ســـازی ایـــن رویکـــرد در بنـــادر کشـــور خـــرب داد و »افزایـــش 

ـــش«  ـــای دان ـــروج رسمایه ه ـــری از خ ـــازمان«، »جلوگی ـــی س اثربخش

ـــمرد. ـــای آن برش ـــه مزای ـــش« را از جمل ـــان دان ـــود جری و »بهب

ـــادر و  ـــرکل مرکـــز بررســـی ها و مطالعـــات راهـــربدی ســـازمان بن مدی

دریانـــوردی بـــا اعـــالم خـــرب تشـــکیل تیـــم تحریریـــه خربنامـــه امـــواج 

دانـــش و حامیـــت علمـــی و رســـانه  ای از پنـــج هامیـــش بـــزرگ ملـــی 

مرتبـــط بـــا حوزه هـــای دریایـــی، دربـــاره ارتقـــای فرهنـــگ دریایـــی در 

ـــش،  ـــامره ش ـــی ش ـــربد کالن مل ـــوان راه ـــی به عن ـــای درس کتاب ه

ـــب  ـــف کت ـــرت تالی ـــا دف ـــه ای ب ـــوص تفاهم نام ـــن خص ـــت: »در ای گف

ـــر اســـاس آن  درســـی وزارت آموزش وپـــرورش امضاشـــده اســـت کـــه ب

مطالـــب و مفاهیـــم مرتبـــط بـــا دریـــا، بنـــدر و ســـاحل در کتاب هـــای 

تحصیلـــی علـــوم تجربـــی، مطالعـــات علـــوم اجتامعـــی اســـتان های 

هرمـــزگان، سیســـتان و بلوچســـتان، کتاب هـــای علمـــی دانـــش 

آمـــوزان اســـتثنایی و ویـــژه و در کتـــاب راهنـــامی معلـــم ارایـــه شـــود.«

ـــاعه  ـــوص اش ـــز در خص ـــن مرک ـــات ای ـــح اقدام ـــا ترشی ـــن زاده ب حس

ـــم  ـــه فیل ـــا، تهی ـــا دری ـــط ب ـــای مرتب ـــه عکس ه ـــا از تهی ـــگ دری فرهن

ــرای  ــی بـ ــب کمک آموزشـ ــه مطالـ ــی و تهیـ ــای آموزشـ و کلیپ هـ

کتاب هـــای رشـــد خـــرب داد.

ــران  ــگاه تهـ ــخ دانشـ ــکده تاریـ ــا دانشـ ــی بـ ــاد هامهنگـ او از ایجـ

ـــاز اول  ـــران، از امتـــام ف ـــادر ای ـــس تاریخـــی بن ـــف اطل به منظـــور تالی

مطالعـــات بررســـی اســـناد تاریخـــی و جمـــع آوری شـــش هـــزار ســـند 

تاریخـــی خـــرب داد و مشـــارکت فعـــال در تدویـــن ســـند ملـــی توســـعه 

ــا در  ــازی و دوباره کاری هـ ــری از موازی سـ ــرای جلوگیـ ــی بـ دریایـ

ـــرد. ـــوان ک ـــز عن ـــن مرک ـــات ای ـــر از اقدام ـــی دیگ ـــا را یک ـــوزه دری ح

مدیـــرکل مرکـــز بررســـی ها و مطالعـــات راهـــربدی هم چنیـــن 

بـــا اشـــاره بـــه امضـــای تفاهم نامـــه همـــکاری بـــا دانشـــگاههای 

ـــی  ـــازمان بین امللل ـــه س ـــنهادی ب ـــناد پیش ـــه اس ـــور، ارای ـــزرگ کش ب

دریانـــوردی)IMO(، طراحـــی نخســـتین تقویـــم دریایـــی کشـــور 

ـــت  ـــه صنع ـــرش فصلنام ـــم و ن ـــداد مه ـــایی و درج ١٢٢ روی ـــا شناس ب

حمل ونقـــل بـــا موافقـــت معاونـــت مطبوعـــات داخلـــی وزارت 

فرهنـــگ ارشـــاد اســـالمی را از دیگـــر اقدامـــات ایـــن مرکـــز طـــی یـــک 

ســـال گذشـــته برشـــمرد.

کتابخانه تحت وب
 به وسعت خانواده دریایی کشور 

در ادامـــه ایـــن آییـــن، ســـامانه تحـــت وب کتابخانـــه یک پارچـــه 

دیجیتـــال ســـازمان بنـــادر و دریانـــوردی رومنایـــی شـــد کـــه ایـــن 

ســـامانه از طریـــق آدرس  Library.pmo.ir  قابل دسرتســـی و 

بهره بـــرداری اســـت. 

مدیـــرکل مرکـــز بررســـی ها و مطالعـــات راهـــربدی راه انـــدازی 

ـــته و  ـــتاورد شایس ـــک دس ـــازمان را ی ـــن س ـــی ای ـــه دیجیتال کتابخان

ـــم  ـــرای درج مفاهی ـــرورش ب ـــئوالن آموزش وپ ـــت و از مس ـــر دانس موث

ـــا  ـــگ دری ـــی در کتاب هـــای درســـی و توســـعه فرهن ـــگ دریای و فرهن

ــرد. ــا قدردانـــی کـ ــان خانواده هـ در میـ

بـــه گفتـــه مدیـــرکل مرکـــز بررســـی ها و مطالعـــات راهـــربدی بـــا 

طراحـــی کتابخانـــه دیجیتالـــی ســـازمان بنـــادر، ایـــن ســـامانه امـــروز 

ـــن در دســـرتس عمـــوم  ـــه مناســـبت روز پژوهـــش( به صـــورت آنالی )ب

ــرد. ــرار می گیـ قـ

امـــکان عضویـــت آنالیـــن، جســـتجوی منابـــع اطالعـــات 

کتابشـــناختی فارســـی و التیـــن،  امـــکان مشـــاهده متـــام مـــن و 

دانلـــود 10 صفحـــه اول انتشـــارات ســـازمان بنـــادر و پایان نامه هـــای 

ــای  ــی اعضـ ــرای متامـ ــازمان بـ ــت سـ ــت حامیـ ــجویان تحـ دانشـ

ـــار ســـایر  ـــکان مشـــاهده متـــام مـــن آث ســـازمانی و غیرســـازمانی، ام

ـــع  ـــش تازه هـــای مناب ـــرای عضـــو خـــاص و ســـازمانی، منای ـــارشان ب ن

اطالعاتـــی، امـــکان دسرتســـی و جســـتجو در پایگاه هـــای اطالعاتـــی 

ــن در  ــورت آنالیـ ــه به صـ ــا کتابخانـ ــاس بـ ــکان متـ ــی، امـ تخصصـ

Library@ : بخـــش پرســـش از کتابـــدار، از طریـــق آدرس ایمیـــل

ـــتند. ـــی هس ـــامانه تخصص ـــن س ـــای ای ـــی از ویژگی ه pmo.ir برخ

سعیدنژاد : موضوع 
مدیریت دانش در 

حوزه دریایی نباید فقط 
محدود به سازمان بنادر 
و دریانوردی شود، هر 
کس استعداد، برنامه 
و اقدامی در این زمینه 
دارد باید با هامهنگی 

و پشتیبانی مرکز 
بررسی ها و مطالعات 

راهربدی به اجرا 
برساند.
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منشور مسئولیت اجتامعی سازمان ها و رشکت های 
دریا محور

معرفـــی نســـخه پـــی دی اف کتـــاب »تبییـــن مســـئولیت اجتامعـــی 

در ســـازمان ها و رشکت هـــای دریامحـــور« یکـــی دیگـــر از 

دســـتاوردهای روز ملـــی پژوهـــش در ســـازمان بنـــادر و دریانـــوردی 

بـــود.

ــوع  ــن موضـ ــه ایـ ــدان بـ ــز بررســـی عالقه منـ ــالم مرکـ ــر اعـ بنابـ

می تواننـــد نســـخه پـــی دی اف ایـــن کتـــاب را کـــه بـــه همـــت 

ســـازمان بنـــادر و دریانـــوردی در 440 صفحـــه تالیف شـــده اســـت، 

به صـــورت رایـــگان دریافـــت کننـــد.

ــازمان ها،  ــی سـ ــت: متامـ ــده اسـ ــاب آمـ ــن کتـ ــح ایـ در توضیـ

رشکت هـــا، و نهادهـــا و موسســـات در رسارس جهـــان اعـــم از 

دولتـــی، خصوصـــی، انتفاعـــی، غیرانتفاعـــی و نیـــز ذی نفعـــان 

ـــئوالنه  ـــار مس ـــای رفت ـــت و مزای ـــه اهمی ـــزون ب ـــور روزاف ـــا به ط آن ه

ــه ایـــن مفهـــوم آگاهـــی  اجتامعـــی پـــی می برنـــد و نســـبت بـ

بیشـــرتی پیـــدا می کننـــد.

مبنـــای مســـئولیت اجتامعـــی عبـــارت اســـت از متایـــل یـــک 

ســـازمان بـــه مدنظـــر قـــرار دادن مالحظـــات اخالقـــی، اجتامعـــی و 

ـــخگویی  ـــازمانی و پاس ـــای س ـــت محیطی در تصمیم گیری ه زیس

نســـبت بـــه تاثیـــر فعالیت هـــا و تصمیـــامت خـــود بـــر جامعـــه و 

محیط زیســـت. 

ســـازمان ها و رشکت هـــای دریـــا محـــور نیـــز بـــا توجـــه بـــه 

ـــرای  ـــتند و ب ـــتثنی نیس ـــر مس ـــن ام ـــود از ای ـــف خ ـــداف و وظای اه

ــل  ــرای کامـ ــه اجـ ــتیابی بـ ــدار و دسـ ــعه پایـ ــه توسـ ــیدن بـ رسـ

ـــئولیت  ـــوزه مس ـــوری را در ح ـــود، منش ـــی خ ـــئولیت اجتامع مس

ـــان  ـــت، کارکن ـــرای مدیری ـــام ب ـــول راهن ـــوان اص ـــی به عن اجتامع

و ذی نفعـــان خـــود بایـــد در نظـــر بگیرنـــد کـــه در فعالیت هـــای 

ــد.  ــرار دهنـ ــر قـ ــان مدنظـ ــه کسب وکارشـ روزانـ

بـــرای کســـب اعتـــامد و حســـن نیـــت جامعـــه، ســـازمان ها 

ــرتام  ــهروندی احـ ــوق شـ ــه حقـ ــور بـ ــا محـ ــای دریـ و رشکت هـ

ــی و  ــررات ملـ ــن و مقـ ــا قوانیـ ــراه بـ ــق و همـ ــد. مطابـ می گذارنـ

ـــر  ـــود را ب ـــب وکار خ ـــات کس ـــد و عملی ـــل می کنن ـــی عم بین امللل

اســـاس اســـتانداردهای بـــاالی اخالقـــی مدنظـــر قـــرار می دهنـــد. 

ـــور در  ـــرای روح منش ـــه اج ـــم ب ـــا مصم ـــازمان ها و رشکت ه ـــن س ای

ــتند.   ــود هسـ ــای کاری خـ برنامه هـ

ــز بررســـی ها و مطالعـــات راهـــربدی  ــزارش مرکـ ــر اســـاس گـ بـ

ــعه  ــدف  توسـ ــور باهـ ــن منشـ ــوردی ایـ ــادر و دریانـ ــازمان بنـ سـ

ـــه محیط زیســـت دریایـــی بنـــدری  راهربدهـــا و برنامه هـــا نســـبت ب

و محیط هـــای پیرامونـــی بنـــادر، ایمنـــی و بهداشـــت، توســـعه 

ـــق تعریـــف برنامـــه مســـئولیت پذیری  حاکمیـــت ســـازمانی از طری

اجتامعـــی در برنامـــه اســـرتاتژی ســـازمان، مشـــارکت برای توســـعه 

جامعـــه و ارتقـــای اســـتانداردهای زندگـــی اجتامعـــی افـــراد جامعه 

در حوزه هـــای اجتامعـــی فعالیـــت ســـازمان، بنـــادر، شـــهر بندرهـــا 

ـــی  ـــارص و شـــاخص های اخالق و پســـابندر و توســـعه زمینه هـــا، عن

ـــت. ـــده اس ـــن ش ـــه تدوی ـــب وکار منصفان ـــب وکار و کس کس

ــای  ــا فعالیت هـ ــط بـ ــی های مرتبـ ــعه خط مشـ ــن توسـ هم چنیـ

ـــا  ـــه ب ـــادر تابع ـــازمان و بن ـــان  در س ـــور کارکن ـــان و ام کاری کارکن

تاکیـــد بـــر: اخـــالق حرفـــه ای، حرفه گرایـــی، اخـــالق ســـازمانی 

و اجتامعـــی، توســـعه دامنـــه ارتبـــاط بـــا مشـــرتیان، شـــناخت 

ــفاف،  ــات شـ ــه اطالعـ ــازی، ارایـ ــوزش و توامنندسـ ــا، آمـ نیازهـ

ـــای  ـــعه جنبه ه ـــرتی،  توس ـــه مش ـــاظ رصف ـــا لح ـــان ب ـــت زم مدیری

فرهنگـــی بـــر رعایـــت الزامـــات قانونـــی، عدالـــت اجتامعـــی و 

ـــهروندی  ـــوق ش ـــه حق ـــرای بهین ـــت و اج ـــت حامی ـــری در جه براب

ـــر ســـاکنان ســـواحل، بنـــادر و شـــهر بندرهـــا و توســـعه  ـــا تاکیـــد ب ب

بازارهـــای بین املللـــی، ملـــی و فعالیت هـــای حرفـــه ای در زیـــر 

ـــدری  ـــی و بن ـــی، دریای ـــارت دریای ـــل و تج ـــور حمل ونق ـــش ام بخ

ـــتند. ـــور هس ـــن منش ـــداف ای ـــر از اه ـــی دیگ برخ

 پژوهش زیربنای توسعه است

ـــا بیـــان ایـــن مطلـــب کـــه پژوهـــش  دکـــرت ایـــرج افشـــار سیســـتانی، ب

یـــا بررســـی و جســـت وجوهای علمـــی به ویـــژه پژوهـــش فرهنگـــی 

ـــت و  ـــرتهای درس ـــناخت بس ـــه ی ش ـــت و زمین ـــعه اس ـــای توس زیربن

ســـازنده ی توســـعه کشـــور را فراهـــم مـــی آورد و آن را بـــا نیازهـــای 

جامعـــه هـــم ســـو می ســـازد، افـــزود: »جامعـــه ای را پیـــروز و 

ـــتگان  ـــگان و شایس ـــدار نخب ـــر م ـــه ب ـــد ک ـــزارش می کنن ـــه گ پیرشفت

بچرخـــد بی گـــامن چنیـــن جامعـــه ای کـــه تصمیم گیری هـــا و 

سیاســـت گذاری های آن از ســـوی نهادهـــای علمی-پژوهشـــی 

ــاد.« ــد نهـ ــعه خواهـ ــوی توسـ ــود گام به سـ ــتیبانی می شـ پشـ

او در ادامـــه تاکیـــد کـــرد: »پژوهـــش بـــرای تاثیرگـــذاری و رسعـــت 

بخشـــیدن بـــه رونـــد گســـرتش بایـــد در جامعـــه امـــروز نهادینـــه شـــود 

ـــد. از  ـــه کن ـــت گذاری ها، رخن ـــی و سیاس ـــی- اجرای ـــه  آموزش و در بدن

ســـوی دیگـــر پژوهـــش بایـــد به عنـــوان یـــک راهـــکار جایـــگاه ویـــژه ای 

ـــد. « ـــته باش داش

ـــزه و تاریخچـــه نامگـــذاری روز پژوهـــش  ـــاره انگی ـــن پژوهشـــگر درب ای

ـــازمان  ـــش، س ـــزه ی ارزش پژوه ـــه انگی ـــت: »ب ـــان گف ـــران و جه در ای

علمـــی و فرهنگـــی، )یونســـکو( روز ســـوم اردیبهشـــت هـــر ســـال 

ـــاب و  ـــی کت ـــوان روز جهان ـــل( را به عن ـــوم آوری ـــت و س ـــادل بیس )مع

ـــا نگـــرش بـــه اهمیـــت موضـــوع  پژوهـــش اعـــالم کـــرده اســـت، ولـــی ب

از ســـال 1379 خورشـــیدی به منظـــور گســـرتش فرهنـــگ پژوهـــش، 

ــاه را  ــه  آذر مـ ــن هفتـ ــاوری، چهارمیـ ــات و فنـ ــوم تحقیقـ وزارت علـ

بـــا نگـــرش بـــه نام گـــذاری 25 آذر مـــاه بـــه روز پژوهـــش از ســـوی 

شـــورای فرهنـــگ عمومـــی  به عنـــوان هفتـــه پژوهـــش نـــام نهـــاد 

و مســـئولیت برگـــزاری ایـــن هفتـــه را بـــه معاونـــت پژوهشـــی ایـــن 

وزارتخانـــه واگـــذار کـــرد.«

ـــکل گیری  ـــب و ش ـــن تصوی ـــود ای ـــا وج ـــزود: »ب ـــتانی اف ـــار سیس افش

کنوانســـیون حفـــظ میـــراث فرهنگـــی ناملمـــوس یـــا معنـــوی در تاریخ 

ـــه ی اوج  ـــد نقط ـــکو را بای ـــوی یونس ـــالدی، از س ـــرب 2003 می 17 اکت

ــظ  ــرای حفـ ــون جهان،بـ ــورهای گوناگـ ــت کشـ ــی در رقابـ و عطفـ

ـــت.« ـــوی دانس ـــراث معن ـــی می ـــش و معرف پژوه

دانش، ابزار یافن حقیقت و به دست آوردن پژوهش

ــزار یافـــن حقیقـــت و  ــه دانـــش، ابـ ــن مطلـــب کـ ــان ایـ ــا بیـ او بـ

ـــس( ـــور )هان ـــه پروفس ـــه گفت ـــزود: »ب ـــت، اف ـــش اس ـــی پژوه فراورده

اســـتاد دانشـــگاه آکسفورد،پژوهشـــگر،آن چیـــزی را می بینـــد، 

کـــه دیگـــران از دیـــدن آن عاجزنـــد. پژوهشـــگر،درباره آن چیـــزی 

ــا  ــن تنهـ ــد و ایـ ــت می ورزنـ ــران از آن غفلـ ــه دیگـ ــد، کـ می اندیشـ

ــط  ــی در رشایـ ــیـ  علمـ ــای آموزشـ ــش و واکنش هـ ــق کنـ از طریـ

محیطـــی درخـــور به ویـــژه از ســـوی اســـتعدادهای برجســـته و 

افشار سیستانی: 
ازآن جاکه سازمان 
بنادر و دریانوردی 
کارگزار کار دریانوردی 
کشور است و با مناطق 
کرانه ای، به ویژه دریای 
مکران و خلیج فارس 
در پیوند است. مکران 
و کرانه های آن،به 
انگیزه ی قرار گرفنت 
بر رس راه های بزرگ 
بازرگانی میان باخرت 
و خاور،برخورداری 
از جایگاه 
اسرتاتژیک،ونیز 
به عنوان یکی از جاهای 
برخورد فرهنگ های 
بزرگ جهان، همواره 
برای کشورهای بزرگ 
و استعامرگر،از ارزش 
بسیاری برخوردار بوده 
است.

36  سال سی ام  شامره 225   آذر 1394

Arc
hive

 of
 S

ID

www.SID.ir

www.SID.ir


نخبـــگان جامعه،آســـان می شـــود.«

ـــان  ـــش در جه ـــه پژوه ـــر این ک ـــد ب ـــا تاکی ـــته ب ـــگر برجس ـــن پژوهش ای

ــته اســـت و دانـــش و پژوهـــش، رسچشـــمه  امروز،کوششـــی بایسـ

رسمایـــه و توانایـــی اســـت، تریـــح کـــرد: »پژوهـــش در دوران 

توســـعه،پایگاه و ارزش واقعـــی خـــود را بازمی یابـــد و ســـهم آن در 

دلگرمـــی بخشـــیدن بـــه گام هـــای بنیانـــی و پربـــار،در ایـــن دوره 

هویـــدا می شـــود. اگرچـــه در آســـتانه چرخـــش قـــرن، بخـــش 

ــود  ــون کمبـ ــواری ، چـ ــای دشـ ــا موضوع هـ ــورمان بـ پژوهـــش کشـ

ــناس،  ــگر و کارشـ ــانی پژوهشـ ــروی انسـ ــی، نیـ ــه ی پژوهشـ بودجـ

گم گشـــتگی سیاســـت پژوهشـــی کالن مـــدون، انجمن هـــای 

علمـــی محـــدود و ناتـــوان، بینـــش نادرســـت نســـبت بـــه پژوهـــش 

و ارزش آن و نبـــود ســـازمان های درخـــور، بـــرای پشـــتیبانی از 

پژوهشـــگران، دســـت به گریبان بـــوده اســـت، امـــا بـــه تاییـــد بســـیاری 

از صاحب نظران،ایجـــاد فضـــای درخـــور،و اجـــرای سیاســـت های 

ـــگ و  ـــش فرهن ـــت اندرکاران بخ ـــئوالن و دس ـــوی مس ـــویقی از س تش

پژوهـــش کشـــور،بی گامن، در گشـــودن پـــاره ای از دشـــواری های 

فرهنگـــی توســـعه علمـــی و پژوهشـــی، بـــی تاثیـــر نخواهـــد بـــود.«

ـــوردی  افشـــار سیســـتانی افـــزود: »ازآن جاکـــه ســـازمان بنـــادر و دریان

ــه ای،  ــق کرانـ ــا مناطـ ــت و بـ ــور اسـ ــوردی کشـ ــزار کار دریانـ کارگـ

به ویـــژه دریـــای مکـــران و خلیج فـــارس در پیونـــد اســـت. مکـــران 

و کرانه هـــای آن،بـــه انگیـــزه ی قـــرار گرفـــن بـــر رس راه هـــای 

ــگاه  ــورداری از جایـ ــرت و خاور،برخـ ــان باخـ ــی میـ ــزرگ بازرگانـ بـ

ـــوان یکـــی از جاهـــای برخـــورد فرهنگ هـــای  اســـرتاتژیک،ونیز به عن

ـــتعامرگر،از  ـــزرگ و اس ـــورهای ب ـــرای کش ـــواره ب ـــان، هم ـــزرگ جه ب

ارزش بســـیاری برخـــوردار بـــوده اســـت.«

خلیج فارس توانگرترین آبراه جهان است

ـــح داد:  ـــران توضی ـــواحل مک ـــوزه س ـــش در ح ـــاره رضورت پژوه او درب

ـــزه ی  ـــه انگی ـــار، ب ـــه ی اســـرتاتژیک چابه ـــژه ناحی ـــه به وی ـــن منطق »ای

ـــرای توســـعه صـــادرات  جایـــگاه ویـــژه فضایـــی، بهرتیـــن جایگزیـــن ب

ــد  ــور و 80 درصـ ــرژی کشـ ــد انـ ــران اســـت.100 درصـ و واردات ایـ

ــه در  ــز می گـــذرد، کـ ــه هرمـ ــران از تنگـ از کاالهـــای صادراتـــی ایـ

ـــه   ـــن تنگ ـــدن ای ـــته ش ـــکان بس ـــدادی، ام ـــر روی ـــورت رخ دادن ه ص

ــود دارد.« وجـ

ـــای  ـــه برتری ه ـــه ازجمل ـــب ک ـــن مطل ـــان ای ـــا بی ـــتانی ب ـــار سیس افش

ژنـــو پلـــی تیـــک کرانه هـــای مکـــران، دوری از تنگـــه هرمـــز و 

درخورتریـــن گزینـــه جایگزینـــی آن اســـت،که نقـــش کامـــل آن را، 

در منطقـــه ی آزاد چاه بهـــار ایفـــا کننـــد، افـــزود: »خلیج فـــارس 

ــه  ــوان منطقـ ــه به عنـ ــت، کـ ــان اسـ ــراه جهـ ــن آبـ ــز توانگرتریـ نیـ

ژیواســـرتاتژیک، ژیوپولیتیـــک وژنـــو اکونومیک جایـــگاه ویـــژه ای دارد 

و از دوران باســـتان ایـــن نـــام را گرفتـــه اســـت. 

او تاکیـــد کـــرد: »دریانـــوردی و کشـــتیرانی، جایـــگاه اســـرتاتژیک 

و ارزشـــمندی در چشـــم انداز جمهـــوری اســـالمی ایـــران دارد. در 

ـــا و  ـــتی ها، چالش ها،تنگناه ـــا، کاس ـــن بازدارنده ه ـــورت برداش ص

ـــد  ـــت می توان ـــگ صنع ـــن فرهن ـــاخت های ای ـــه زیرس ـــژه ب ـــرش وی نگ

ــت  ــور را،در جهـ ــازندگی کشـ ــرتش و سـ ــذرگاه گسـ ــی از گـ بخشـ

آرمان هـــای واالی جمهـــوری اســـالمی ایـــران آشـــکار ســـازد.«

افشـــار سیســـتانی بـــا بیـــان ایـــن مطلـــب کـــه ســـازمان بنـــادر و 

دریانـــوردی یکـــی از پایه هـــای ارزشـــمند کشـــور اســـت، افـــزود: »ایـــن 

ســـازمان نقـــش بزرگـــی در گســـرتش فرهنـــگ دریایـــی، تاسیســـات 

ـــده ای  ـــای ارزن ـــون گام ه ـــی دارد  و تاکن ـــل دریای ـــدری و حمل ونق بن

ـــازه،  ـــادر در ســـال های ت ـــه برداشـــته اســـت. ســـازمان بن ـــن زمین در ای

ــای باارزشـــی  در ســـطح جهانـــی دســـت یافته و در  ــه پیروزی هـ بـ

پیمـــودن ســـال ها کوشـــش دریایـــی و بنـــدری خود،هـــم ســـو بـــا 

ـــت  ـــر صنع ـــم ب ـــی حاک ـــتانداردهای جهان ـــررات و اس ـــا و مق قانون ه

دریانـــوردی و تاسیســـات بنـــدری خود،هـــم ســـو بـــا جهـــان، گام 

برداشـــته و بـــا دارا بـــودن نیروهـــای کارشـــناس و آزمـــوده بـــه کار خـــود 

ادامـــه داده اســـت.«

محمدباقر وثوقی: باید از دریا به خشکی نگاه کنیم

دکرت محمدباقر وثوقی، در این هامیش به منایندگی از کارگروهی 

متشکل از استادان رشته های تاریخ، جغرافیا و طراحی در این هامیش 

سخن می گفت و به ارایه گزارشی در باب فرهنگ دریایی و متدن دریایی 

ایران پرداخت. عنوان این طرح تحقیقاتی طرح اطلس جزایر و بنادر 

ایران بود که باهدف مطالعه جامع فرهنگ و فراگیر در موضوع بنادر و 

جزایر ایران با تاکید بر علوم و فنون دریایی انجام شده بود.محمدباقر 

وثوقی بابیان این مطلب که مطالعه جامع ما موضوع دریانوردی و 

سواحل را یک موضوع فراگیر و تاثیرگذار در همه جنبه های حیاتی و 

اقتصادی و اجتامعی مملکت می بینیم، افزود: »نگاه ما به چگونگی 

این موضوع است. متاسفانه نگاه ما از خشکی به دریاست. پایتخت 

هرکجا بود ازآن جا به دریا نگاه می کردیم ما در این تحقیق دریچه دیدمان 

را عوض کردیم از دریا یعنی از سواحل به داخل نگاه می کنیم به همه 

حیات اجتامعی تاریخی ایران.«او در ادامه گفت: »اعتقاد ما بر این 

است که اگر ما فرهنگ اجتامعی ایران را شش رکن ببینیم  سه رکن آن 

دریاست و دو رکن آن مرزهای رشقی و غربی است احساس ما این است 

که خیمه حیات اجتامعی ایران سه عمودش و یا سه ستونش دریایی 

است.«وثوقی با بیان این مطلب که سازمان بنادر یک سازمان مرزی 

است، تاکید کرد: »هامن گونه که برای مرزهایامن ارزش قایلیم باید برای 

این سازمان نیز اهمیت قایل شویم. نگاه دریا به خشکی کمک می کند 

که ما باسابقه و قدمتی که داریم بر علوم و فنون دریایی تاکید کنیم.«

ذخایر غنی ما در محدوده دریا است 

او با اشاره به طرح تفاهم نامه آموزش وپرورش و سازمان بنادر و 

دریانوردی تریح کرد: »این نگاه سازمان بنادر و آموزش وپرورش با 

تاکید بر علوم و فنون دریایی در کتب درسی نگاهی است قابل تقدیر که 

در این سطح در حال انجام شدن است. این نگاه دریا به خشکی است 

که نگاهی است جامع و علمی.«او با تاکید بر این که بیشرت ذخایر غنی 

ما در محدوده دریایی ما است، توضیح داد: »این موضوع باعث غفلت 

ما هم شده است. ما ذخایر مشرتکی با قطر داریم که چون مشرتک 

است همه سیاست های ما در اولویت این جریان قرارگرفته است، ولی 

ما نباید فراموش کنیم که خلیج فارس و دریای خزر و مکران نیز جز 

ذخایر مشرتک ما هستند و باید به آن ها هم اولویت بدهیم.«وثوقی با 

یادآوری این که این رقابت فقط در برداشت منابع نیست بلکه رقابت در 

برداشت منابع فرهنگی هم هست، افزود: »برای این که به این ذخایر 

مشرتک هویت بدهیم باید برایش ارزش قایل شویم. این درست مثل 

هامن ذخایر نفتی ماست. ذخایر تاریخی ما هم ذخایری هستند که اگر 

بهره برداری نشوند هامن جا می ماند و هامنند ذخایر دیگری می شوند 

که از آن ها بهره برداری منی شود.«

وثوقی: هامن گونه که 
برای مرزهایامن ارزش 

قایلیم باید برای این 
سازمان نیز اهمیت 

قایل شویم. نگاه دریا به 
خشکی کمک می کند که 

ما باسابقه و قدمتی که 
داریم بر علوم و فنون 

دریایی تاکید کنیم.
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دو هزار و 27 روز دریانوردی شبانه روزی در نیم قرن

ـــه  ـــا س ـــد. تنه ـــا آم ـــه دنی ـــل ب ـــال 1323 در اردبی ـــک زادگان در س ـــین مل محمدحس

ـــواده اش راهـــی تهـــران شـــد. تحصیـــالت ابتدایـــی و  ســـال داشـــت کـــه به اتفـــاق خان

دبیرســـتان را در تهـــران گذرانـــد. در کنکـــور دانشـــگاه فنـــی تهـــران، برگزیـــده شـــد، اما 

ـــود  ـــرده ب ـــب ک ـــه کس ـــی ک ـــرات باالی ـــر من ـــه خاط ـــد ب ـــودش می گوی ـــه خ ـــور ک این ط

از نیـــروی دریایـــی ارتـــش بـــه رساغـــش آمـــده بودنـــد تـــا او را بـــرای خدمـــت در نیـــروی 

ـــه مـــن گفـــت کـــه  ـــار ب ـــد ب ـــد مـــادرم را. چن ـــد: »خـــدا رحمـــت کن ـــی جـــذب کنن دریای

ـــار آمـــده و خیلـــی  ـــا لبـــاس ســـفید آمـــده و رساغ شـــام را می گیـــرد، دو، ســـه ب کســـی ب

ـــر ببینـــد.«  هـــم ارصار دارد کـــه حتـــام شـــام را زودت

از دانشگاه فنی تهران تا نیروی دریایی ارتش

ــود،  ــق منی شـ ــه موفـ ــار مراجعـ ــد بـ ــس از چنـ ــش پـ ــی ارتـ ــروی دریایـ ــور نیـ مامـ

محمدحســـین جـــوان را ببینـــد چراکـــه او تحصیـــالت خـــود را در دانشـــگاه فنـــی تهران 

ـــروی  ـــور نی ـــه دانشـــگاه می رفـــت: »مام ـــود و روزهـــا ب در رشـــته مکانیـــک آغـــاز کـــرده ب

ـــتاد  ـــه س ـــه ب ـــود ک ـــته ب ـــم نوش ـــود و برای ـــادرم داده ب ـــه م ـــت ب ـــک یادداش ـــی ی دریای

ـــی  ـــروم. آقای ـــود،  ب ـــی ب ـــرت فاطم ـــان دک ـــای خیاب ـــه انته ـــت ک ـــی آن وق ـــروی دریای نی

ـــا منـــره خیلـــی  ـــد ب ـــود کـــه گفـــت شـــام در کنکورهایـــی کـــه دادی در آن جـــا منتظـــرم ب

بـــاال قبول شـــده اید و مـــا از شـــام می خواهیـــم کـــه بـــه نیـــروی دریایـــی بیاییـــد. 

او مـــرا نشـــاند و برایـــم توضیـــح داد تـــا قبـــول کـــردم، وارد نیـــروی دریایـــی شـــوم.« 

امیر دریادار ملک زادگان : 

اصل قضیه کمبود یک برنامه ملی راهربدی است
باید باور داشته باشیم که دریا بزرگ ترین ثروت ماست

ـــد  ـــدون این کـــه چن ـــد؛ ب ـــرای گفتگـــو اســـتقبال می کن ـــا ب ـــدر و دری ـــه بن ـــه ماهنام ـــم، از نام ـــادار انتظـــار داری ـــر دری ـــه اســـت. برعکـــس آن چه کـــه از یـــک امی باحوصل

ـــد  ـــزِی تهـــران، متـــام خیابان هـــای شـــهر را بن ـــرف پایی ـــد. درســـت هـــامن روزی کـــه نخســـتین ب ـــن می کن ـــرای گفتگـــو تعیی ـــی را ب ـــان بگـــذارد، زمان ـــه منتظرم هفت

ـــوری  ـــی جمه ـــروی دریای ـــده نی ـــا 1368 فرمان ـــال های 1364ت ـــه س ـــه در فاصل ـــود. او ک ـــک زادگان می ش ـــین مل ـــادار محمدحس ـــا دری ـــان ب ـــت، روز قرارم آورده اس

ـــر پـــروژه منطقـــه آزاد جاســـک اســـت. وقتـــی ســـوالی از  ـــه شـــورای عالـــی مناطـــق آزاد تجـــاری و ویـــژه اقتصـــادی و مدی ـــوده، حـــاال مشـــاور دبیرخان اســـالمی ایـــران ب

او می پرســـم کمـــی صـــرب می کنـــد و آرام برایـــم توضیـــح می دهـــد. از قانـــع نشـــدن و تکـــرار ســـوال هایم نـــه خســـته می شـــود و نـــه عصبانـــی، گویـــی بیشـــرت از دو هـــزار روز دریانـــوردی، 

ـــا مدیرانـــی در جلســـات گفتگـــو کنـــد کـــه پیگیـــر امـــور دریایـــی هســـتند امـــا پایشـــان را هـــم  صـــرب و طاقتـــش را خیلـــی بیشـــرت از مـــا زمینی هـــا کـــرده اســـت. از این کـــه ناچـــار اســـت ب

بـــه دریـــا نگذاشـــته اند، افســـوس می خـــورد. از چندصدایـــی در حـــوزه دریـــا گالیـــه دارد و معتقـــد اســـت بایـــد بـــرای جـــذب جمعیـــت بـــه ســـواحل جنوبـــی برنامه ریـــزی کـــرد. در پایـــان 

ـــک  ـــتایی نزدی ـــی در روس ـــک اتاق ـــه ت ـــک مدرس ـــه در ی ـــوزی ک ـــای دانش آم ـــا و پرسه ـــی از دخرته ـــد. عکس های ـــانم می ده ـــش نش ـــن همراه ـــی تلف ـــی را درگوش ـــه عکس های مصاحب

ـــه درس بخواننـــد« بعـــد  ـــد، حقشـــان نیســـت کـــه در ایـــن مخروب ـــگاه کـــن چقـــدر شـــور زندگـــی دارن ـــد: »ن جاســـک درس می خواننـــد. روی صـــورت تک تکشـــان زوم می کنـــد و می گوی

ـــم،  ـــده داری ـــی ش ـــرح کارشناس ـــک ط ـــک ی ـــرای جاس ـــا ب ـــت. م ـــت اس ـــا بهش ـــد: »اینج ـــانم می ده ـــرده، نش ـــاق کارش نصب ک ـــوار ات ـــه روی دی ـــه ای را ک ـــد و نقش ـــش را برمی گردان روی

بایستی کشور را به سواحل جنوب سوق دهیم. برنامه ای است که حداقل پنج شهر بزرگ در حدود 500 هزارنفری در سواحل خلیج فارس و مکران داشته باشیم.«
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ـــی کـــرد، از  ـــروی دریای ـــاز کار در نی ـــه آغ کســـی کـــه محمدحســـین جـــوان را راضـــی ب

ـــی  ـــه فرمانده ـــه ب ـــک زادگان هنگامی ک ـــود و مل ـــی ب ـــروی دریای ـــد نی ـــای ارش نیروه

ـــد.    ـــود برگزی ـــین خ ـــتین جانش ـــوان نخس ـــد، او را به عن ـــاب ش ـــی انتخ ـــروی دریای نی

پـــای محمدحســـین بـــه نیـــروی دریایـــی بـــاز شـــد و روزشـــامر اســـتخدام او در نیـــروی 

دریایـــی از ســـال 1343 رقـــم خـــورد: »آن موقـــع نیـــروی دریایـــی افـــراد را بـــرای 

ـــه خـــارج از کشـــور می فرســـتاد. مـــن یکـــی از چهـــار  ـــدن دوره هـــای آموزشـــی ب گذران

نفـــر اول بـــودم. چـــون رشـــته ام مهندســـی بـــود،  در ســـال 1344 بـــرای ادامـــه تحصیـــل 

ـــد.« ـــا اعـــزام کردن ـــه دانشـــگاه تیـــری اس ایتالی ـــی مـــرا ب در رشـــته آرشـــیتکت دریای

او بعـــد بـــه آکادمـــی نیـــروی دریایـــی ایتالیـــا رفـــت. دانشـــگاهی کـــه در آن زمـــان 

بیشـــرت از 100 ســـال قدمـــت داشـــت و یکـــی از برتریـــن دانشـــگاه های دریایـــی 

جهـــان بـــود: »بـــه دانشـــگاهی رفتـــم کـــه فرماندهـــان نیـــروی دریایـــی جنـــگ اول و دوم 

ـــه دادم.« ـــی را ادام ـــته فرمانده ـــا رش ـــد در آن ج ـــده بودن ـــا آموزش دی ـــی در آن ج جهان

کم تر در خشکی بودم 
و بیشرت عمرم در دریا گذشت

ملـــک زادگان چهـــار ســـال و نیـــم بعـــد یعنـــی در ســـن 25 ســـالگی از نیـــوال آکادمیـــک 

فارغ التحصیـــل شـــد و بـــه ایـــران بازگشـــت. از راه رســـیده و نرســـیده بـــه بنـــدر خرمشـــهر 

و آبـــادان فرســـتاده شـــد و این طـــور کـــه خـــودش می گویـــد ســـال ها بـــر روی 

ــه در  ــا این کـ ــرد. تـ ــکن کار می کـ ــای ناوشـ ــتیک و ناوهـ ــای لجسـ ــا، ناوهـ ناوچه هـ

ـــا  ـــد و ب ـــزام ش ـــتان اع ـــه انگلس ـــی ب ـــد زیردریای ـــدن دوره  ض ـــرای گذران ـــال 1352 ب س

کســـب رتبـــه اول بـــه ایـــران بازگشـــت: »دوبـــاره بـــه واحدهـــای شـــناور رفتـــم. مـــن عمـــرم 

ـــبانه روزی دارم.« ـــوردی ش ـــزار و 27 روز دریان ـــی دو ه ـــدم، یعن ـــا گذران ـــط در دری را فق

ـــاو  ـــده ن ـــرای فرمان ـــه ب ـــود ک ـــده ای ب ـــن فرمان ـــال 1354 جوان تری ـــل س ـــه در اوای او ک

ـــی اش در  ـــه فرمانده ـــتین تجرب ـــاره نخس ـــود، درب ـــده ب ـــان انتخاب ش ـــور میالنی پاس

ـــتند.  ـــی داش ـــه ناخدای ـــه درج ـــع هم ـــد: »آن موق ـــزرگ می گوی ـــناور ب ـــای ش واحده

ـــا  ـــدم. آن ج ـــاو ش ـــده ن ـــودم، فرمان ـــه ب ـــازه گرفت ـــه ت ـــی ک ـــه رسوان ـــا درج ـــن ب ـــی م ول

ـــرای دوره فرماندهـــی و کنـــرتل  ـــی خـــوب عمـــل کـــردم و در هـــامن مســـیر ب هـــم خیل

ـــتم.« ـــران بازگش ـــناور ای ـــای ش ـــه واحده ـــاره ب ـــد دوب ـــدم و بع ـــزام ش ـــتان اع ـــه پاکس ب

بیشـــرت دوره خدمـــت پیـــش از انقـــالب ملـــک زادگان در حوالـــی بنـــدر خرمشـــهر 

و آبـــادان گذشـــته اســـت، تـــا این کـــه یکـــی دو ســـال آخـــر بـــه ســـتاد نـــاوگان در 

بندرعبـــاس رفـــت و فعالیـــت طرح هـــای عملیاتـــی را پذیرفـــت و در جایـــگاه مدیـــر 

طرح هـــای عملیاتـــی و در معاونـــت عملیاتـــی نـــاوگان خلیج فـــارس قـــرار گرفـــت. 

ـــی  ـــده زیردریای ـــوان فرمان ـــار به عن ـــید. او این ب ـــا رس ـــه زیردریایی ه ـــت ب ـــد از آن نوب بع

انتخـــاب شـــد و بـــرای گذرانـــدن دوره زیردریایـــی بـــه آمریـــکا رفـــت. ایـــران تـــا پیـــش از 

ـــگ  ـــه و نهن ـــن، کوس ـــام دلفی ـــه ن ـــی ک ـــد زیردریای ـــه فرون ـــت: »س ـــی نداش آن زیردریای

بـــرای آن هـــا انتخـــاب شـــد را خریـــداری کردیـــم. اســـم زیردریایـــی مـــن دلفیـــن بـــود.«

همیشه آماده باش بودیم 
تا این که حاکمیت ایران بر اروند اثبات شد

ــن  ــد، جدی تریـ ــل می کنـ ــامن نقـ ــک زادگان برایـ ــادار ملـ ــه دریـ ــی کـ در خاطراتـ

ـــران  ـــی برمی گـــردد کـــه ای ـــه زمان ـــران پیـــش از انقـــالب اســـالمی ب ـــی ای ـــد دریای تهدی

قصـــد داشـــت حاکمیـــت خـــود بـــر آب هـــای ارونـــدرود را به طـــور رســـمی نشـــان 

ـــان  ـــال ها می ـــدرود س ـــاره ارون ـــی درب ـــگ لفظ ـــود. جن ـــراق ب ـــا در ع ـــد م ـــد: »تهدی ده

ـــا آن  ـــم. ت ـــاش بودی ـــت آماده ب ـــه در حال ـــا همیش ـــود و م ـــان ب ـــراق در جری ـــران و ع ای

زمـــان هیچ گونـــه حاکمیتـــی در ارونـــدرود نداشـــتیم تـــا این کـــه در ســـال 1352 

»1973میـــالدی« درگیـــری بـــه اوج خـــودش رســـید و نیـــروی دریایـــی ارتـــش وارد 

عمـــل شـــد. قـــرار شـــد کشـــتی ها را اســـکورت کنیـــم چراکـــه تـــا پیـــش از آن عملیـــات 

ـــود  ـــن ب ـــر ای ـــم ب ـــد. تصمی ـــام می ش ـــراق انج ـــوت ع ـــم و پایل ـــا پرچ ـــتی ب ـــت کش هدای

ـــری  ـــر درگی ـــه منتظ ـــود، هرلحظ ـــات ش ـــران اثب ـــت ای ـــا حاکمی ـــم ت ـــاز کنی ـــه راه را ب ک

بودیـــم امـــا جـــرات ایـــن کار را پیـــدا نکردنـــد و مـــا راه را بـــاز کردیـــم. از آن بـــه بعـــد 

ـــهر  ـــادان و خرمش ـــه آب ـــارس ب ـــی را از کل خلیج ف ـــتی های تجارت ـــکورت کش ـــر اس دیگ

ــم.« ــام می دادیـ انجـ

عضویت در کارگروه نظامی ریاست جمهوری

ـــنل  ـــه پرس ـــد و هم ـــو ش ـــا لغ ـــروژه زیردریایی ه ـــالمی پ ـــالب اس ـــروزی انق ـــس از پی پ

اســـکادران نیـــروی دریایـــی  بـــه ایـــران آمدنـــد او در حکمـــی به عنـــوان رسپرســـت 

پرســـنل و دانشـــجویان حارض 

در آمریـــکا انتخـــاب شـــد. 

در ســـال 1359، آمریـــکا 

مهلـــت 48 ســـاعته ای بـــه 

ـــنل و  ـــام پرس ـــا مت ـــران داد ت ای

ـــی  ـــروی دریای دانشـــجویان نی

را از خـــاک آمریـــکا خـــارج 

ــختی  ــیار سـ ــد. »کار بسـ کنـ

ـــاعت  ـــن 48 س ـــام ای ـــود. مت ب

ـــق شـــدم  ـــودم و موف ـــدار ب را بی

ـــجویان  ـــنل و دانش ـــام پرس مت

را در بنـــدر نیویـــورک جمـــع 

کنـــم تـــا کار انتقـــال آن هـــا بـــه 

ایـــران انجـــام شـــود و پیـــش 

از آن کـــه مهلـــت 48 ســـاعته 

متـــام شـــود، همـــه را بـــه 

ــاندم.« ــران رسـ ایـ

در دوره ای کـــه مقـــام معظـــم رهـــربی،  رییس جمهـــوری وقـــت بـــود، دریـــادار 

ـــو  ـــوان عض ـــی به عن ـــروی دریای ـــود در نی ـــازمانی خ ـــغل س ـــظ ش ـــا حف ـــک زادگان ب مل

ــان  ــور هم زمـ ــه او به طـ ــد. البتـ ــاب شـ ــت جمهوری انتخـ ــی ریاسـ ــروه نظامـ کارگـ

طرح هـــای عملیاتـــی موردنیـــاز نیـــروی دریایـــی را هـــم تدویـــن می کـــرد: »از 

ــام  ــی به نـ ــروی دریایـ ــی کل را در نیـ ــای عملیاتـ ــاه طرح هـ ــا تیرمـ ــت تـ اردیبهشـ

ــران  ــرای ایـ ــی بـ ــه تهدیدهایـ ــم کـ ــاس می کردیـ ــون احسـ ــتم. چـ ــار نوشـ ذوالفقـ

اســـالمی وجـــود دارد. اصـــل عملیـــات نیـــروی دریایـــی در طـــول جنـــگ، همیـــن طـــرح 

مـــادری کـــه مـــن نوشـــته بـــودم،  عملیاتـــی شـــد. به عنـــوان مثـــال ایجـــاد قـــرارگاه 421 

ـــول  ـــی در ط ـــرح عملیات ـــدود 285 ط ـــا ح ـــود. م ـــرح ب ـــن ط ـــی از ای ـــهر، بخش در بوش

ـــود.« ـــد ب ـــا مرواری ـــی از آن ه ـــم. یک ـــام دادی ـــدس انج ـــاع مق دف

دریافت حکم فرماندهی از امام خمینی )ره( 

در دوره دفـــاع مقـــدس، او کـــه در حـــال رســـیدگی بـــه امـــور دفـــاع مقـــدس بـــود 

و در کارگروهـــی نظامـــی ریاســـت جمهـــوری هـــم حضـــور داشـــت، خـــربدار شـــد 

ـــورای  ـــوع در ش ـــن موض ـــت،  ای ـــده  اس ـــی انتخاب ش ـــروی دریای ـــده نی ـــوان فرمان به عن

ـــد:  ـــرده  بودن ـــد ک ـــم آن را تایی ـــی )ره( ه ـــام خمین ـــود و ام ـــده ب ـــاع تصویب ش ـــی دف عال

ـــودم  ـــی ب ـــده نیـــروی دریای ـــان آن فرمان »در طـــول جنـــگ و یکـــی، دو ســـال بعـــد از پای

ـــرادر  ـــل ب ـــت را تحوی ـــن پس ـــربی ای ـــم ره ـــام معظ ـــر مق ـــه ام ـــا ب ـــر بن ـــه دیگ ـــا زمانی ک ت

ـــم  ـــربی فعالیت ـــم ره ـــام معظ ـــاور مق ـــوان مش ـــمخانی دادم و به عن ـــر ش ـــان امی عزیزم

ــردم.« را رشوع کـ

ـــان  ـــه هیچ کدامش ـــد دارد ک ـــه فرزن ـــک زادگان، س ـــین مل ـــادار محمدحس ـــر دری امی

پـــا جـــای پـــای پـــدر نگذاشـــته اند. فرزنـــد نخســـت او متخصـــص جراحـــی، فـــوق 

ــینه اســـت و در زابـــل، رییـــس بخـــش  ــه سـ ــان و توراکـــس قفسـ تخصـــص رسطـ

جراحـــی اســـت. دومیـــن فرزنـــد او نیـــز پزشـــک اســـت و تخصـــص قلـــب و عـــروق 

ـــور  ـــت. این ط ـــاد اس ـــد اقتص ـــناس ارش ـــم کارش ـــادار ه ـــد دری ـــن فرزن دارد. کوچکرتی

کـــه پـــدر می گویـــد،  فرزنـــدان آزاد بودنـــد کـــه راه خودشـــان را انتخـــاب کننـــد و 

ــدند. ــی نشـ ــدام نظامـ هیچ کـ

به اهمیت دریا توجه ای نکردیم

ـــه  ـــدر ب ـــم. او آن ق ـــروز می آیی ـــه ام ـــم و ب ـــرات می گذری ـــادار از خاط ـــنهاد دری ـــه پیش ب

دریـــا وابســـتگی دارد کـــه می گویـــد اگـــر در شـــهری بنـــدری بـــرای ماموریـــت یـــا 

ـــاز  ـــا روزش را آغ ـــدن دری ـــدون دی ـــد ب ـــم منی توان ـــک روز ه ـــی ی ـــد، حت ـــه باش کار رفت

کنـــد. از او دربـــاره غفلتـــامن از دریـــا می پرســـم،  این کـــه چـــرا در دویســـت ســـال 

ـــود،  ـــن ب ـــکل گرف ـــال ش ـــا در ح ـــزرگ دنی ـــای ب ـــه بندره ـــی ک ـــت زمان ـــته، درس گذش

ـــی را  ـــت اله ـــن موهب ـــای ای ـــک از مزیت ه ـــد، هیچ ی ـــل ماندن ـــا غاف ـــا از دری ایرانی ه

ـــرای آن نداشـــتند. از او کـــه بیشـــرت از نیم قـــرن در ایـــن  جـــدی نگرفتنـــد و برنامـــه ای ب

حـــوزه فعالیـــت کـــرده ، می پرســـم چگونـــه می توانیـــم کشـــوری دریامحـــور باشـــیم، در 

حالی کـــه هیـــچ گاه دریـــا آن طـــور کـــه بایـــد جـــدی گرفتـــه نشـــده اســـت و حتـــی یـــک 

ـــد و  ـــه ســـکوت می کن ـــد ثانی ـــم. چن ـــرای توســـعه دریامحـــور نداری ســـند باالدســـتی ب

ـــا  ـــم. م ـــر برگردی ـــی عقب ت ـــه خیل ـــد ب ـــد: »بای ـــه می ده ـــه وار ادام ـــی گالی ـــا لحن ـــد ب بع
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چـــه بخواهیـــم و چـــه نـــه یـــک کشـــور دریایـــی هســـتیم. چـــه ســـندی داشـــته باشـــیم 

ـــم  ـــم. منی دان ـــا توجـــه نکرده ای ـــه اهمیـــت دری ـــم ولـــی ب ـــن مزیـــت را داری ـــه، ای و چـــه ن

ـــی  ـــا بی توجه ـــه دری ـــل ب ـــر دلی ـــه ه ـــا ب ـــا م ـــه، ام ـــا هرچ ـــت ی ـــت هایی در کار اس دس

ــا بـــوده. 90  ــا بـــوده. حمل ونقـــل از دریـ ــاد متـــدن بـــرشی از دریـ کرده ایـــم. ایجـ

ـــت.  ـــا اس ـــاد در دری ـــی اقتص ـــن یعن ـــت. ای ـــا اس ـــق دری ـــا از طری ـــارت دنی ـــد تج درص

ـــت.  ـــت و گاز در دریاس ـــه نف ـــت. این هم ـــرژی در دریاس ـــت. دارو و ان ـــا اس ـــذا در دری غ

صلـــح و امنیـــت در دریاســـت. مقـــام معظـــم رهـــربی چندیـــن بـــار فرمودنـــد کـــه بایـــد 

ـــورهایی  ـــود کش ـــن ب ـــه ای ـــش معظم ل ـــن فرمای ـــیم. آخری ـــته باش ـــه داش ـــا توج ـــه دری ب

کـــه در جهـــان در کنـــار دریـــا هســـتند بـــرای امـــور دریایـــی خودشـــان اهـــداف و 

ماموریت هایـــی تعریـــف کردنـــد و جـــزو پیرشفته ترین هـــا هـــم بودنـــد. 80 درصـــد 

ـــد.« ـــی می کنن ـــواحل زندگ ـــن در س ـــره زمی ـــردم ک م

این طـــور کـــه دریـــادار می گویـــد حداقـــل 25 تـــا30 شـــهر بـــزرگ و پرجمعیـــت 

ـــون،  ـــی 13 میلی ـــون، مببی ـــیول 10 میلی ـــد؛ س ـــکل گرفته ان ـــا ش ـــار دری ـــا در کن دنی

ـــا  تراکـــم  ـــا هســـتند، ام ـــار دری ـــد کـــه همـــه کن ـــت دارن ـــون جمعی شـــانگهای 14 میلی

جمعیـــت مـــا در ســـواحل حـــدود پنـــج درصـــد اســـت: »بزرگ تریـــن نقطـــه تجمـــع مـــا 

ـــه 10  ـــن جمعیـــت ب ـــا500 هـــزار نفرجمعیـــت دارد. ای بندرعبـــاس اســـت کـــه 400 ت

ـــتند  ـــاحل هس ـــار س ـــا کن ـــهرهای دنی ـــن ش ـــه بزرگ تری ـــد. درحالی ک ـــد منی رس درص

مـــا حتـــی یـــک شـــهر بـــزرگ در کنـــار ســـاحل هـــم نداریـــم. بزرگ تریـــن شـــهر 

ــور  ــز 20 کشـ ــه جـ ــت کـ ــاس اسـ بندرعبـ

ــورمان نیســـت،  بـــزرگ و پرجمعیـــت کشـ

ـــا شـــیراز و اصفهـــان و تهـــران  جمعیـــت آن ب

قابـــل قیـــاس نیســـت. اگـــر بـــه عملکـــرد 

ـــه  ـــم ک ـــم،  می بینی ـــگاه کنی ـــته مان ن گذش

ــام  ــم. مقـ ــا غفلـــت کرده ایـ ــی از دریـ خیلـ

معظـــم رهـــربی هـــم در صحبت هایشـــان 

در ســـال 1389 گفتنـــد ایـــن ســـاحل 

عظیـــم و طوالنـــی کـــه مـــا داریـــم یـــک گنـــج 

ـــت  ـــف آن غفل ـــورد کش ـــا در م ـــه م ـــت ک اس

کردیـــم. االن هـــم دســـتوراتی بـــرای آمایـــش 

ـــه روی آن کار  ـــد ک ـــران داده ان ـــواحل مک س

ــه  ــم آن را بـ ــم بتوانیـ ــم و امیدواریـ می کنیـ

ـــانیم.«  ـــه برس نتیج

سیاست های بخشی نگر و 
کمبود یک برنامه ملی راهربدی 

برای دریا

ملـــک زادگان از نداشـــن برنامـــه  ملی کالن 

بـــرای مدیریـــت و بهـــره وری دریـــا گالیـــه 

ــا  ــازمان ها، وزارتخانه هـ دارد. از این کـــه سـ

بیانات مقام معظم رهربی
  در مراسم معارفه نیروی دریایی ارتش، نهم آبان ماه 1368

ـــا،  ـــر م ـــه اگ ـــت ک ـــن اس ـــه اول ای ـــم، نکت ـــادآوری می کن ـــه را ی ـــد نکت ـــا چن »در اینج

ـــوب  ـــی منص ـــروی دریای ـــی نی ـــه فرمانده ـــمخانی را ب ـــار ش ـــان تیمس ـــرادر عزیزم ب

ـــامن -  ـــش خدوم ـــرادر زحمتک ـــی از ب ـــا نارضایت ـــی ی ـــای بی محبت ـــه معن ـــم، ب کردی

تیمســـار ملـــک زادگان – نبـــوده و نیســـت. ایشـــان در دوران فرماندهـــی نیـــروی 

دریایـــی، فرمانـــده برجســـته  و ممتـــازی بودنـــد و از همـــه فرماندهـــان پیـــش از 

خودشـــان بهـــرت و صادقانه تـــر و مومنانـــه تـــر جهـــاد کردنـــد و بـــرای نیـــروی دریایـــی 

ـــنام  ـــق خوش ـــرای الی ـــرسان و ام ـــی از اف ـــان، یک ـــد. ایش ـــادی بودن ـــرکات زی ـــا ب منش

ارتـــش جمهـــوری اســـالمی بـــوده  و هســـتند و انشـــاالله همـــواره خواهنـــد بـــود. 

آقـــای ملـــک زادگان را از دفـــرت خـــودم  بـــه نیـــروی دریایـــی فرســـتاده بـــودم. ایشـــان 

ـــد کـــه در اوایـــل دوران ریاســـت جمهـــوری، مـــورد  عضـــو گـــروه کار نظامـــی مـــا بودن

مشـــورت مـــن قـــرار می گرفتنـــد. امـــروز هـــم بعـــد از چنـــد ســـال خدمـــت صادقانـــه 

ـــم. ـــود برمی گردانی ـــاوران خ ـــع مش ـــه جم ـــان را ب ـــددا ایش ـــی، مج ـــروی دریای در نی

ـــاهد  ـــن ش ـــم. م ـــکر کن ـــک زادگان تش ـــادار مل ـــامت دری ـــددا از زح ـــت مج  الزم اس

ــیدند و تـــالش  ــی زحمـــت کشـ ــروی دریایـ ــدر در نیـ ــان چه قـ ــه ایشـ ــوده ام کـ بـ

کردنـــد. نیرویـــی کـــه ایشـــان تحویـــل گرفتنـــد، بـــا نیرویـــی کـــه امـــروز بـــه نفـــر بعـــد 

ـــد  ـــرو، بای ـــی  نی ـــی و تعال ـــد ترق ـــن رون ـــاوت دارد. ای ـــیار تف ـــد، بس ـــل می دهن تحوی

هم چنـــان ادامـــه پیـــدا کنـــد.«

ـــدارد:  ـــود ن ـــا وج ـــوزه دری ـــی در ح ـــچ هم نوای ـــت و هی ـــرده اس ـــه کار ک ـــا متفرق و نهاده

ــوزه دریایـــی  ــد. حـ ــرای خـــودش برنامه ریـــزی می کنـ ــادی بـ ــازمان و نهـ ــر سـ »هـ

بیـــش از 10 شـــاخه دارد یعنـــی حـــوزه صنایـــع دریایـــی، حـــوزه حمل ونقـــل دریایـــی، 

ـــادر، حـــوزه  ـــادر یعنـــی ســـازمان بن ـــاع نظامـــی، حـــوزه فراســـاحل، حـــوزه بن حـــوزه دف

شـــیالت، حـــوزه صنعـــت گردشـــگری، حـــوزه حفاظـــت از محیط زیســـت، حـــوزه 

ـــودش را دارد.  ـــتان خ ـــم داس ـــی ه ـــش خصوص ـــای بخ ـــرورش و فعالیت ه آموزش وپ

ـــر  ـــزرگ درگی ـــازمان ب ـــه و س ـــه 10 وزارتخان ـــد ک ـــادگی می بینی ـــن س ـــه همی ـــی ب یعن

ـــتند.« ـــی نگر هس ـــه بخش ـــه هم ـــتند، ک ـــی هس ـــایل دریای مس

ـــی نگر  ـــت های بخش ـــن سیاس ـــر همی ـــه خاط ـــا ب ـــه دری ـــری ب ـــت بی مه ـــد اس او معتق

ــود دارد. وزارت  ــه خـ ــادر را در زیرمجموعـ ــازمان بنـ اســـت: »وزارت راه و ترابـــری، سـ

ـــاد  ـــر دارد. جه ـــر ام ـــالمی را زی ـــوری اس ـــتیرانی جمه ـــارت، کش ـــدن تج ـــت مع صنع

ـــث  ـــر بح ـــی، درگی ـــراث فرهنگ ـــد. می ـــت می کن ـــیالت را مدیری ـــوزه ش ـــاورزی، ح کش

ـــرای خـــودش قســـمت های نظامـــی را دارد و وزارت  گردشـــگری اســـت، وزارت دفـــاع ب

ـــی را دارد.«  ـــع دریای ـــع، صنای صنای

باید به دریا بازگردیم
 دور کردن مردم از سواحل یک تفکر استعامری است

ـــه  ـــاد وزارتخان ـــرای ایج ـــی ب ـــش،  طرح ـــال پی ـــد س ـــک زادگان چن ـــادار مل ـــر دری امی

ــرح  ــا طـ ــی بـ ــبب هم زمانـ ــه سـ ــه بـ ــنهادی کـ ــود. پیشـ ــه داده بـ ــاداری ارایـ دریـ

کوچـــک کـــردن دولـــت و ادغـــام وزارتخانه هـــا مـــورد اقبـــال واقـــع نشـــد. دو ســـال 

ـــاداری را در حـــوزه ریاســـت جمهـــوری مطـــرح  ـــت دری پیـــش هـــم طـــرح ایجـــاد معاون

ـــه  ـــد ب ـــق می توان ـــدرت مطل ـــک ق ـــد و ی ـــدای واح ـــک ص ـــا ی ـــاد او تنه ـــه اعتق ـــرد. ب ک

ـــک  ـــود ی ـــه، کمب ـــا ســـامان بدهـــد: »اصـــل قضی ـــده در حـــوزه دری فعالیت هـــای پراکن

برنامـــه ملـــی راهـــربدی اســـت. برنامـــه راهـــربدی، منســـجم و هامهنـــگ شـــده بـــرای 

ـــاد دارم کـــه  ـــی کشـــور. مـــن اعتق ـــن رده اجرای ـــی در باالتری متامـــی حوزه هـــای دریای

وزارت دریـــاداری در کشـــوری کـــه دریایـــی اســـت، و همـــه ثروتـــش در دریاســـت بایـــد 

ایجـــاد شـــود. مـــن چنـــد ســـال پیـــش ایـــن پیشـــنهاد را مطـــرح کـــردم، گزارشـــی هـــم 

نوشـــتم. گفتنـــد بعـــدا. گفتنـــد فعـــال دولـــت بایـــد کوچـــک شـــود و وزارتخانه هـــا 

تجمیـــع شـــود. امـــا مـــن هنـــوز اعتقـــاد دارم و حـــارضم اثبـــات کنـــم کـــه تشـــکیل ایـــن 

ـــت.« ـــی اس ـــه حیات وزارتخان

دریـــادار توضیـــح می دهـــد کـــه همـــه کشـــورهای کوچـــک و بـــزرگ دریایـــی از آمریـــکا 

ـــر از  ـــورهای دیگ ـــایر کش ـــی و س ـــره جنوب ـــا، ک ـــه، ایتالی ـــا فرانس ـــه ت ـــتان گرفت و انگلس

مزیت هـــای دریایی شـــان طـــور دیگـــری بهره منـــد شـــده اند. همـــه آن هـــا وزارت 

ـــم  ـــران ه ـــم ای ـــک ده ـــان ی ـــرز دریایی ش ـــعت و م ـــر وس ـــی اگ ـــد، حت ـــاداری دارن دری

نباشـــد بازهـــم بـــرای آن اهمیـــت ویـــژه ای قایـــل هســـتند و تـــالش می کننـــد ملتشـــان 

ـــد،  ـــی کنی ـــته را بررس ـــخ و گذش ـــر تاری ـــد: »اگ ـــت کنن ـــی هدای ـــی دریای ـــا فرهنگ را ب

می بینیـــد تفکـــرات اســـتکباری مثـــل 

ــام  ــه شـ ــرای این کـ ــد: بـ ــون می گویـ نلسـ

ـــته  ـــی داش ـــورهای دریای ـــه کش ـــت ب حاکمی

باشـــید، نخســـت آبراه هـــای آن هـــا را کنـــرتل 

کنیـــد و بعـــد کاری کنیـــد کـــه مردمـــش از 

ـــند.«  ـــه دور باش ـــاحل ب س

دریا باید
 صدایی در دولت داشته باشد

بـــه بـــاور او تنهـــا راه نجـــات دریـــا و ایجـــاد 

کشـــوری بـــا فرهنـــگ توســـعه دریامحـــور، 

آوردن همـــه ســـازمان ها و نهادهـــای 

دریایـــی زیـــر یـــک چـــرت اســـت: »هـــر 

ـــا  ـــی م ـــی دارد. مشـــکل اصل ســـازمان منافع

ــه  ــد یـــک برنامـ ــت. بایـ ــی نگری اسـ بخشـ

راهـــربدی داشـــته باشـــیم. امـــا اگـــر وزارت 

ـــا معاونـــت دریـــاداری در دولـــت  دریـــاداری ی

ــود  ــت وجـ ــی در دولـ ــرد و کسـ ــکل بگیـ شـ

ــد،  ــا را بزنـ ــرف دریـ ــه حـ ــد کـ ــته باشـ داشـ

می توانـــد بـــه همـــه ایـــن نهادهـــا برنامـــه 

بدهـــد. ایـــن یـــک حلقـــه مفقـــوده اســـت. 
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مـــن ایـــن طـــرح را بیشـــرت از دو ســـال پیـــش نوشـــتم. بـــه نظـــر مـــن تنهـــا راه حـــل ایـــن 

ـــام  ـــده مت ـــجم کنن ـــت، منس ـــی دول ـــع اجرای ـــن مرج ـــه باالتری ـــت ک ـــن اس ـــاله ای مس

ـــن  ـــا ای ـــد آن ه ـــد بع ـــزی کن ـــا برنامه ری ـــرای آن ه ـــد و ب ـــی باش ـــای دریای ـــن حوزه ه ای

برنامـــه را اجرایـــی کننـــد.«

فرمایشات رهربی باید در مکران اجرا شود

ـــا  ـــا، نهاده ـــه وزارتخانه ه ـــردن این هم ـــدا ک ـــک ص ـــه ی ـــد ک ـــال او می دان ـــن ح ـــا ای ب

ـــدرت  ـــک ق ـــه ی ـــد ک ـــد می کن ـــن تاکی ـــرای ای ـــت و ب ـــاده ای نیس ـــازمان ها کار س و س

ـــود  ـــام ش ـــن کار انج ـــد ای ـــد: »بای ـــع کن ـــم جم ـــار ه ـــا را کن ـــه این ه ـــد هم ـــق بای مطل

ـــن  ـــک م ـــرح جاس ـــاره ط ـــم. درب ـــروز می بینی ـــه ام ـــود همین ک ـــه می ش ـــه نتیج وگرن

ـــام  ـــران حت ـــواحل مک ـــد در س ـــت و بای ـــی اس ـــرح مل ـــن ط ـــم ای ـــان می گوی ـــا دل وج ب

فرمایشـــات مقـــام معظـــم رهـــربی اجرایـــی شـــود. الیحـــه دولـــت را هـــم دارد. مـــا ایـــن 

کار را رشوع کرده ایـــم. 

مجلس در این 30 سال  چند الیحه دریایی داشت؟

ـــی،  ـــای دریای ـــازمان ها و نهاده ـــی س ـــر پراکندگ ـــالوه ب ـــد ع ـــه او می گوی ـــور ک این ط

ـــه  ـــا دغدغ ـــال دری ـــته و اص ـــا نداش ـــه دری ـــه ب ـــد توج ـــه بای ـــور ک ـــم آن ط ـــذار ه قانونگ

مجلـــس نبـــوده اســـت: »منی خواهـــم انتقـــاد کنـــم. امـــا مجلـــس مـــا در ایـــن 30 

ســـال چنـــد قانـــون دریایـــی تصویـــب کـــرده اســـت؟ مهم تریـــن قانـــون تصویب شـــده 

ـــال  ـــد س ـــت چن ـــد از گذش ـــه بع ـــت ک ـــی اس ـــع دریای ـــی صنای ـــورای عال ـــکیل ش تش

هیـــچ خروجـــی نداشـــته و کاری در صنایـــع دریایـــی انجـــام نـــداده و مشـــکالت 

هامهنگ ســـازی نهادهـــا و ســـازمان ها را دارد. «

سازمان بنادر کارش را به خوبی انجام داده است

او از ســـختی کار آگاه اســـت امـــا بـــاور دارد کـــه اگـــر اراده ای بـــرای حتـــی یـــک معاونـــت 

ـــا حـــدودی  ـــد ت ـــاداری هـــم وجـــود داشـــته باشـــد می توان ـــی به جـــای وزارت دری دریای

انســـجام و هامهنگـــی را فقـــط در سیاســـت گذاری بـــه انجـــام برســـاند: »ایـــن کار 

شـــدنی اســـت زمانـــی کـــه یـــک قـــدرت تصمیم گیرنـــده باشـــد. مـــن می گویـــم 

ـــطح  ـــی در س ـــور دریای ـــی ام ـــگ در متام ـــجم و هامهن ـــربدی و منس ـــه راه ـــک برنام ی

ـــادر حـــق  ـــه ســـازمان بن ـــد تشـــکیل شـــود. البت ـــی کشـــور بای ـــام اجرای ـــن مق عالی تری

ـــم  ـــا ه ـــم و واقع ـــی نداری ـــم حرف ـــا ه ـــد و م ـــام می ده ـــا را انج ـــرت کاره ـــا بیش دارد، واقع

ـــام داده  ـــب انج ـــازمان یافته و مرت ـــی کارش را س ـــی کس ـــای دریای ـــر در مجموعه ه اگ

ـــت.« ـــادر اس ـــازمان بن ـــد،  س باش

ـــه قانون هـــای  ـــوز ب ـــادر هن ـــد در حالی کـــه ســـازمان بن ـــک زادگان می گوی ـــادار مل دری

ســـال 1348 بـــرای مرجعیـــت خـــود در دریـــا تکیـــه دارد، نهادهـــای دیگـــر بـــدون 

این کـــه بـــه دنبـــال مجـــوز باشـــند یـــا به جایـــی جـــواب پـــس بدهنـــد، در دریـــا 

فعالیـــت می کننـــد: »بـــرای روشـــن شـــدن موضـــوع می گویـــم، ببینیـــد ســـازمان 

بنـــادر معتقـــد اســـت بـــر اســـاس قانـــون ســـال 1348 هرکســـی می خواهـــد در 

ـــه  ـــا هم ـــا واقع ـــرد. ام ـــازه بگی ـــن اج ـــد از م ـــد و بای ـــکله بزن ـــد، اس ـــی کن ـــا فعالیت دری

ـــن  ـــد؟ بنابرای ـــادر مجـــوز گرفته ان ـــن کارهـــا از ســـازمان بن ـــرای ای ـــروز ب ـــا ام ارگان هـــا ت

ـــه  ـــد ک ـــور باش ـــی کش ـــام اجرای ـــن مق ـــد عالی تری ـــی در ح ـــا مرجع ـــازمانی ی ـــد س بای

ـــی  ـــر کس ـــت ه ـــات دول ـــد. در هی ـــت باش ـــش در دول ـــه پای ـــد، ک ـــته باش ـــم داش تحک

کار خـــودش را دارد. امـــا دریـــا هـــم بایـــد مناینـــده مســـتقیمی در ایـــن هیـــات داشـــته 

ـــدف  ـــوند و ه ـــجم ش ـــگ و منس ـــازمان ها هامهن ـــن س ـــه ای ـــه هم ـــرای این ک ـــد. ب باش

ـــاداری  تعییـــن شـــود و توســـعه دریامحـــور شـــکل بگیـــرد،  بهرتیـــن راهـــکار وزارت دری

ــاداری در  ــد معاونـــت دریـ ــل بایـ ــود پـــس حداقـ ــد منی شـ ــر می گوینـ اســـت،  اگـ

ـــرد.«  ـــکل بگی ـــت ش دول

ـــراز و  ـــوار و پرف ـــدت، راه دش ـــن وح ـــه ای ـــیدن ب ـــد راه رس ـــح می ده ـــک زادگان توضی مل

ـــرد،  ـــا شـــکل بگی ـــن یکپارچگـــی در مدیریـــت دری نشـــیبی اســـت امـــا هنگامی کـــه ای

آینـــده روشـــنی در انتظـــار کشـــور خواهـــد بـــود: »در برنامـــه ششـــم بـــه توســـعه 

دریامحـــور نـــگاه شـــده اســـت. آمایـــش رسزمینـــی ســـواحل مکـــران کـــه حـــدود 800 

کیلومـــرت اســـت هـــم موردتوجـــه اســـت. مـــا می خواهیـــم بیـــن منطقـــه چابهـــار و 

بندرعبـــاس، بنـــدر  جاســـک را هـــم ایجـــاد کنیـــم کـــه اگـــر همـــه کمـــک کننـــد و 

دولـــت پـــای قضیـــه باشـــد، جاســـک بـــه یـــک هـــاب انـــرژی،  بنـــدر مـــادر و مرکـــز 

ـــل می شـــود کـــه یـــک طـــرح ملـــی  ـــو خـــارک تبدی ـــوان آلرتناتی صـــادرات نفـــت و به عن

ـــای  ـــا در دری ـــایل م ـــی از مس ـــود،  خیل ـــی ش ـــرح اجرای ـــن ط ـــر ای ـــت. اگ ـــربدی اس راه

مکـــران حـــل می شـــود.«

باید باور داشته باشیم که دریا بزرگ ترین ثروت ماست

ـــکل  ـــوری ش ـــت جمه ـــوزه ریاس ـــی در ح ـــت دریای ـــک معاون ـــل ی ـــه حداق درصورتی ک

بگیـــرد، ســـازمان منطقـــه آزاد هـــم یکـــی از نهادهایـــی اســـت کـــه در مناطـــق ســـاحلی 

ـــه رسانجـــام رســـیدن  ـــرای ب ـــد ب ـــد می کن ـــد. او تاکی ـــت تبعیـــت کن ـــن معاون ـــد از ای بای

یک پارچه ســـازی مدیریـــت دریـــا ]در زمینـــه تصمیم گیـــری و نظـــارت نـــه اجـــرا[ 

بهرتیـــن راهـــکار، شـــکل گیری وزارت دریـــاداری اســـت و بـــا چنـــد پلـــه پایین تـــر 

معـــاون دریایـــی ریاســـت جمهـــوری، ملـــک زادگان اعتقـــادی بـــه ایجـــاد شـــورای 

ـــرای هامهنگـــی  ـــدارد: »نظـــرم ایـــن اســـت کـــه اگـــر قـــرار اســـت شـــورایی ب دریایـــی ن

ـــا  ـــم. م ـــی  داری ـــورا خیل ـــون ش ـــت. چ ـــده اس ـــود،  بی فای ـــکیل ش ـــازمان ها تش ـــن س ای

شـــورای صنایـــع داریـــم. انجمن هـــای مختلـــف داریـــم، هامیش هـــای مختلـــف 

ـــد  ـــت و بای ـــی اس ـــا ناهامهنگ ـــه در کاره ـــتند ک ـــد هس ـــم معتق ـــه ه ـــد. هم می گذارن

این طـــور و آن طـــور مشـــکالت را حـــل کـــرد. همـــه ایـــن اعتقـــاد را دارنـــد. ولـــی 

ســـاختارش را ندارنـــد کـــه ایـــن ایده هـــا را عملیاتـــی کننـــد. اگـــر چنیـــن نهـــادی شـــکل 

ـــه  ـــورهای پیرشفت ـــت. کش ـــم داش ـــاده ای خواهی ـــت فوق الع ـــلام پیرشف ـــرد، مس بگی

ـــا  ـــدی از دری ـــا بهره من ـــم ب ـــا ه ـــد. م ـــعه پیداکرده ان ـــا توس ـــق دری ـــط از طری ـــا فق دنی

می توانیـــم بـــه ثـــروت عظیمـــی برســـیم. می توانیـــم شـــکوفایی داشـــته باشـــیم.«

ـــا  ـــت ام ـــده اس ـــل ش ـــوری تحوی ـــت جمه ـــاد ریاس ـــه نه ـــش ب ـــال پی ـــرح دو س ـــن ط ای

دریـــادار از پیگیری هایـــش به جـــز چنـــد وعـــده نتیجـــه دیگـــری نگرفتـــه اســـت. 

ـــرکان خیلـــی  ـــم و آقـــای دکـــرت ت »دو ســـال پیـــش طـــرح را طـــی نامـــه ای ارســـال کردی

تاکیـــد کردنـــد کـــه رســـیدگی شـــود. مدتـــی خـــربی نبـــود. اخیـــرا یکـــی دو مـــاه 

ـــع  ـــزار شـــده اســـت. مطل ـــد جلســـه برگ ـــه داشـــته ایم، چن ـــی ک ـــا پیگیری های اســـت ب

ـــاره  ـــری درب ـــی دیگ ـــای پژوهش ـــازمان ها و گروه ه ـــا، س ـــایر نهاده ـــه در س ـــدیم ک ش

ایـــن موضـــوع در حـــال مطالعـــه هســـتند خیلـــی خوشـــحال شـــدیم. امیدواریـــم هـــر 

ـــند.« ـــدی برس ـــه واح ـــه نتیج ـــر ب ـــه زودت چ
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از ایران تا بلژیک :

در جستجوی راهکارهایی برای ارتقا ایمنی کانتیرنها

  مرضیه نوری   

ــتفاده از ایـــن  ــرای افزایـــش ایمنـــی اسـ ــد، قوانیـــن و مقرراتـــی بـ ــاز کردنـ ــود را در صنعـــت حمل ونقـــل بین املللـــی بـ ــای خـ ــا جـ از وقتـــی کانتیرنهـ

جعبه هـــای غول پیکـــر نوشـــته شـــد کـــه نامـــش را کنوانســـیون بین املللـــی کانتیرنهـــای ایمـــن )CSC( گذاشـــتند و همـــه اعضـــای ســـازمان جهانـــی 

ـــاد  ـــردن مف ـــی ک ـــال 1381 اجرای ـــم از س ـــران ه ـــالمی ای ـــوری اس ـــد. جمه ـــی کنن ـــیون را اجرای ـــن کنوانس ـــاد ای ـــه مف ـــد ک ـــد کردن ـــو( تعه ـــوردی )آیم دریان

ایـــن کنوانســـیون را پذیرفـــت. نهـــم مردادمـــاه 1386، نخســـتین دوره آمـــوزش کنوانســـیون بین املللـــی کانتیرنهـــای ایمـــن )CSC( بـــا حضـــور مناینـــدگان 

ـــادر و  ـــازمان بن ـــکاری س ـــا هم ـــدت دو روز ب ـــه م ـــی ب ـــی و خارج ـــدی داخل ـــات رده بن ـــور و موسس ـــامل کش ـــوب و ش ـــادر جن ـــان بن ـــتیرانی، کارشناس ـــم کش ـــای مه رشکت ه

ـــکاری  ـــرارداد هم ـــدت ق ـــن م ـــی ای ـــم ، ط ـــط تحری ـــزاری و رشای ـــدم برگ ـــی در ع ـــه طوالن ـــک وقف ـــس از ی ـــد.  پ ـــزار ش ـــان برگ ـــدز آمل ـــی لوی ـــه بین امللل ـــتیرانی و موسس کش

ـــاه  ـــم مهرم ـــم و شش ـــی پنج ـــش یعن ـــاه پی ـــه م ـــازمان، س ـــدر س ـــت بن ـــت معاون ـــذ موافق ـــن اخ ـــد و ضم ـــک منعق ـــرت بلژی ـــال پ ـــی گلوب ـــه آموزش ـــژم و موسس ـــج پ ـــت خلی رشک

ـــال  ـــه گلوب ـــکاری موسس ـــا هم ـــرنی« ب ـــای کانتی ـــی در پایانه ه ـــوان »ایمن ـــا عن ـــن )CSC( ب ـــای ایم ـــی کانتیرنه ـــیون بین امللل ـــی کنوانس ـــار دوره آموزش ـــن ب ـــرای دومی ـــم ب ه

ـــه  ـــا ب ـــد. تالش ه ـــدف باش ـــه ه ـــیدن ب ـــرای رس ـــر ب ـــی بلندت ـــی گام ـــن دوره آموزش ـــاید ای ـــا ش ـــد ت ـــزار ش ـــزگان برگ ـــران و هرم ـــک )Global Port Training( در ته ـــورت بلژی پ

همین جـــا ختـــم نشـــد و تصمیـــم بـــر ایـــن شـــد کـــه ایـــن دوره آموزشـــی در بلژیـــک هـــم ادامـــه پیـــدا کنـــد. قـــرار بـــر ایـــن شـــد کـــه منایندگانـــی از ســـازمان بنـــادر و دریانـــوردی 

ـــدف  ـــن ه ـــه ای ـــیدن ب ـــرای رس ـــد. ب ـــدا کنن ـــنایی پی ـــور آش ـــن کش ـــادر ای ـــرنی بن ـــای کانتی ـــا ترمینال ه ـــک ب ـــا از نزدی ـــد ت ـــفر کنن ـــک س ـــه بلژی ـــی ب ـــای خصوص و رشکت ه

ـــد، رایزنی هـــا  ـــران آمـــده بودن ـــه ای ـــورت ب ـــال پ ـــن« اســـاتیدی کـــه از موسســـه آموزشـــی گلوب ـــز« و »فرانـــک رات ـــن رول ـــا »آل ـــژم ب ـــی و بنـــدری خلیـــج پ رشکـــت خدمـــات بازرگان

را آغاز کردند و به توافق رسیدند تا رشایط انجام چنین سفری فراهم شود.
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لطف اللـــه متقـــی پـــس از بازنشســـتگی از ســـازمان بنـــادر و دریانـــوردی و پیوســـن 

بـــه رشکـــت خلیـــج پـــژم بـــا ســـمت مدیـــر لجســـتیک آن رشکـــت، دوره مقطـــع 

ــی در  ــی دریایـ ــل بین املللـ ــت حمل ونقـ ــته مدیریـ ــد در رشـ ــی ارشـ کارشناسـ

ـــدازی  ـــذارد. او در راه ان ـــت رس می گ ـــت پش ـــا موفقی ـــک را ب ـــورپ بلژی ـــگاه آنت دانش

ــران و  ــن )CSC( تهـ ــای ایمـ ــی کانتیرنهـ ــیون بین املللـ ــی کنوانسـ دوره آموزشـ

بندرعبـــاس بـــا همـــکاری و همراهـــی امـــور بنـــدری ســـازمان به ویـــژه آقایـــان 

روســـتاپور و جعفـــری نقـــش مهمـــی را بـــر عهـــده داشـــتند و ســـال ها هـــم بـــا 

همـــکاران ســـازمانی خـــود در ایـــن حـــوزه فعالیـــت کـــرده اســـت، عهـــده دار برگـــزاری 

ایـــن کارگاه آموزشـــی در خلیـــج پـــژم می شـــود.

متقـــی خـــود را فرزنـــد ســـازمان بنـــادر می دانـــد و بزرگ تریـــن آرزویـــش ایـــن اســـت 

کـــه مفـــاد کنوانســـیون بین املللـــی کانتیرنهـــای ایمـــن )CSC( در ایـــران هـــم 

ـــت.  ـــرده اس ـــالش ک ـــش ت ـــه آرزوی ـــیدن ب ـــرای رس ـــم ب ـــال ها ه ـــود و س ـــی ش اجرای

ـــای  ـــرنی ترمینال ه ـــای کانتی ـــد از تعمیرگاه ه ـــفر را بازدی ـــن س ـــی ای ـــدف اصل او ه

بلژیـــک عنـــوان می کنـــد و می گویـــد: »بـــه نظـــر می رســـد کـــه در ســـه ماهه اول 

ـــی  ـــود. پیش بین ـــته ش ـــران برداش ـــه ای ـــادی علی ـــای اقتص ـــال 2016 تحریم ه س

ـــردد  ـــران بازگ ـــادر ای ـــه بن ـــادی ب ـــق اقتص ـــا رون ـــن تحریم ه ـــن رف ـــا از بی ـــود ب می ش

و تعـــداد ورود و خـــروج کانتیـــرن افزایـــش پیـــدا کنـــد. در چنیـــن رشایطـــی مـــا 

ـــیون  ـــاد کنوانس ـــد مف ـــم بای ـــران ه ـــم. ای ـــت کنی ـــامن را تقوی ـــی و دانش ـــد توانای بای

ـــل  ـــر متای ـــورهای دیگ ـــا کش ـــد ت ـــی کن ـــن را اجرای ـــای ایم ـــی کانتیرنه بین امللل

ـــش  ـــی پی ـــفر نوع ـــن س ـــاید ای ـــند. ش ـــته باش ـــا داش ـــا م ـــکاری ب ـــه هم ـــرتی ب بیش

آمادگـــی بـــرای کارکنـــان و مدیـــران دولتـــی و رشکت هـــای خصوصـــی باشـــد تـــا بـــا 

ـــوند.« ـــنا ش ـــذرد، آش ـــر می گ ـــورهای دیگ ـــرنی کش ـــای کانتی ـــه در ترمینال ه آن چ

ـــا داشـــن بنـــدری ماننـــد شـــهید  ـــران ب ـــه اعتقـــاد متقـــی، زیبنـــده نیســـت کـــه ای ب

رجایـــی کـــه بنـــدری کانتیـــرنی به حســـاب می آیـــد، همچنـــان به طـــور ســـنتی 

ـــر  ـــد: »اگ ـــر کن ـــا را تعمی ـــی کانتیرنه ـــی و ایمن ـــول بین امللل ـــت اص ـــدون رعای و ب

ـــتانداردهای  ـــا و اس ـــاخص ها و معیاره ـــا ش ـــی ب ـــال تعمیرگاه ـــک ترمین ـــم ی بتوانی

بین املللـــی داشـــته باشـــیم کـــه بـــر اســـاس اســـتانداردهای )IICL-5( و 

ـــه  ـــه نقط ـــد ب ـــت کن ـــن )CSC( فعالی ـــای ایم ـــی کانتیرنه ـــیون بین امللل کنوانس

ایـــده آل رســـیده ایم.« 

بـــه گفتـــه او این کـــه ایـــران بـــه کنوانســـیون بین املللـــی کانتیرنهـــای ایمـــن 

ـــت،  ـــداده اس ـــام ن ـــاد آن انج ـــرای مف ـــه اج ـــدی در زمین ـــا کار ج ـــت ام ـــته اس پیوس

باعـــث شـــده کـــه در ســـطح بین املللـــی یعنـــی در ســـازمان بین املللـــی 

ـــته  ـــرنی نداش ـــل کانتی ـــوزه حمل ونق ـــژه ای در ح ـــگاه وی ـــو( جای ـــوردی )آیم دریان

باشـــد.

ـــدون در  ـــنتی و ب ـــورت س ـــا به ص ـــردن کانتیرنه ـــر ک ـــه تعمی ـــد ک ـــح می ده او توضی

نظـــر گرفـــن اســـتانداردهای بین املللـــی ریســـک باالیـــی دارد: »وقتـــی کانتیـــرنی 

ـــا پنـــج ســـال آن را گارانتـــی می کنـــد  ســـاخته می شـــود معمـــوال رشکـــت ســـازنده ت

ــج  ــد از پنـ ــا بعـ ــود امـ ــاد نشـ ــرای ان ایجـ ــکلی بـ ــه مشـ ــد کـ ــن می کنـ و تضمیـ

ســـال نیـــاز بـــه بازرســـی های دوره ای دارد امـــا چـــون ترمینـــال تعمیرگاهـــی در 

ـــه  ـــه چ ـــاال نتیج ـــود. ح ـــام منی ش ـــم انج ـــی ها ه ـــن بازرس ـــدارد ای ـــود ن ـــران وج ای

ـــتی  ـــی کش ـــا حت ـــران ی ـــرای کارگ ـــدی ب ـــای ج ـــت خطره ـــن اس ـــود؟ ممک می ش

ایجـــاد شـــود. به عنوان مثـــال اگـــر یـــک شـــکاف ریـــز در بســـتهای گوشـــه ای 

ـــنگینی  ـــاد و س ـــار زی ـــا ب ـــودگی ی ـــر فرس ـــه خاط ـــا  )Corner  Fittings(ب کانتیرنه

کـــه روی آن قـــرار گرفتـــه اســـت ]معمـــوال در کشـــتی ها چنـــد کانتیـــرن بـــر روی 

ـــت  ـــد قابلی ـــک می توان ـــکاف  کوچ ـــن ش ـــود، همی ـــاد ش ـــرد[ ایج ـــرار می گی ـــم ق ه

دریانـــوردی کشـــتی را بـــا خطـــر مواجـــه کنـــد یـــا حتـــی همـــه محمولـــه کشـــتی یـــا 

ـــگیری  ـــد پیش ـــه بای ـــن، همیش ـــتد. بنابرای ـــا بفرس ـــامق دری ـــه اع ـــتی را ب ـــود کش خ

ـــی رفـــت.« ـــال چاره جوی ـــد دنب ـــد و بع ـــی بیفت ـــد کـــه اتفاق ـــد منتظـــر مان کـــرد. نبای

ـــادر  ـــازمان بن ـــده س ـــان زب ـــراه کارشناس ـــه هم ـــژم ب ـــج پ ـــت خلی ـــل رشک ـــه عوام هم

ــن  ــای ایمـ ــی کانتیرنهـ ــیون بین املللـ ــدن کنوانسـ ــی شـ ــه اجرایـ ــد بـ ــا امیـ بـ

ــو  ــه نحـ ــی را بـ ــی و داخلـ ــای آموزشـ ــا برنامه هـ ــوند تـ ــیج می شـ ــران، بسـ در ایـ

درســـتی  تـــدارک ببیننـــد ، تـــا رشکت کننـــدگان در کارگاه آموزشـــی »ایمنـــی در 

پایانه هـــای کانتیـــرنی« نظـــر بـــه عقـــد موافقت نامـــه رشکـــت خلیـــج پـــژم بـــا 

موسســـه گلوبـــال پـــورت در کشـــور بلژیـــک و تـــالش مجدانـــه مدیـــران رشکـــت 

ــی  ــن هامهنگـ ــاش و هم چنیـ ــور و حیدرتـ ــی پـ ــدی، بخشـ ــژم: حمیـ ــج پـ خلیـ

معاونـــت امـــور بنـــدری ســـازمان بنـــادر و مـــدد گرفـــن از همـــکاران او در ســـازمان، 

ــرار اســـت  ــه قـ ــد کـ ــانی می کننـ ــری، اطالع رسـ ــتاپور و عبدالله جعفـ ــا روسـ آریـ

ــن  ــرنی ایـ ــای کانتیـ ــود و از ترمینال هـ ــزار شـ ــک برگـ ــم در بلژیـ ــی هـ کارگاهـ

ـــدگان در دوره آموزشـــی کنوانســـیون  ـــه رشکت کنن ـــی ب ـــد شـــود: »وقت کشـــور بازدی

ـــم  ـــی ه ـــت کارگاه ـــرار اس ـــه ق ـــم ک ـــالم کردی ـــن اع ـــای ایم ـــی کانتیرنه بین امللل

ـــش از 10  ـــان بی ـــداد متقاضی ـــه تع ـــم ک ـــامن منی کردی ـــود گ ـــزار ش ـــک برگ در بلژی

ـــود. بیشـــرت متقاضیـــان  ـــا 15 نفـــر باشـــد ولـــی اســـتقبال، بیـــش از حـــد انتظـــار ب ی

از مقامـــات ســـازمان بنـــادر، رشکت هـــای تخلیـــه و بارگیـــری کانتیـــرن و اپراتورهـــای 

ـــور شـــدیم  ـــود کـــه مجب ـــاد ب ـــدر زی ـــام کننـــدگان آن ق ـــد. تعـــداد ثبت ن بنـــدری بودن

ـــا امـــکان ســـفر و برنامه ریـــزی  ـــه دو گـــروه 25 نفـــره تقســـیم کنیـــم ت متقاضیـــان را ب

ـــود.« ـــم ش ـــب فراه مناس

ــاس  ــر اسـ ــود. بـ ــن می شـ ــفر تعییـ ــخ سـ ــزی و تاریـ ــت روزه برنامه ریـ ــفر هفـ سـ

ــا  ــروه دوم 1 تـ ــرب( و گـ ــا 21 نوامـ ــان )15 تـ ــا 30 آبـ ــروه اول 24 تـ برنامه ریزی،گـ

7 آذر )22 تـــا 28 نوامـــرب( بـــرای رشکـــت در کارگاه هـــای آموزشـــی و بازدیـــد از 

ترمینال هـــای کانتیـــرنی بایـــد در بلژیـــک حضورداشـــته باشـــند و هامهنگی هـــای 

الزم بـــا مســـئوالن موسســـه آموزشـــی گلوبـــال پـــورت انجـــام می گیـــرد.

ــه  ــود کـ ــه ای طراحـــی می شـ ــروه به گونـ ــای دو گـ جـــدول زمان بنـــدی برنامه هـ

ـــی  ـــات ایران ـــال هی ـــل و انتق ـــه بروکس ـــد: »روز اول ورود ب ـــم باش ـــابه ه ـــال مش کام

بـــه هتل هایـــی کـــه بـــرای آن هـــا در نظـــر گرفته شـــده اســـت، روز دوم، بازدیـــد 

از بنـــدر زیـــربوگ zeebrugge و ترمینـــال ICO، روز ســـوم، بازدیـــد از ترمینـــال 

یوروپـــورت آنتـــورپ Europort Antwerp و ترمینـــال رشکـــت PSA، روز چهـــارم، 

برگـــزاری دو کالس تیـــوری در موسســـه آموزشـــی گلوبـــال پـــورت بـــا موضـــوع 

»نقایـــص جـــدی کانتیرنهـــا بـــر اســـاس اســـتانداردهای )IICL-5(« و بازدیـــد از 

ــردام  ــدر رتـ ــد از بنـ ــم بازدیـ ــای MSC و Van Loon، روز پنجـ ــال  رشکت هـ ترمینـ

ـــس  ـــان - پ ـــزرگ جه ـــدر ب ـــن بن ـــا و دومی ـــدر اروپ ـــن بن ـــه بزرگ تری Rotterdam ک

ـــم بازگشـــت  ـــح و روز هفت ـــدر شـــانگهای اســـت. روز ششـــم، اســـرتاحت و تفری از بن

بـــه تهـــران.«

zeebrugge بندر زیربوژ

 بندرزیـــربوژ اولیـــن جایـــی اســـت کـــه هیـــات ایرانـــی از آن بازدیـــد می کنـــد. 

مســـئوالن ایـــن بنـــدر بعـــد از ورود میهامنـــان، ابتـــدا بنـــدر را معرفـــی و دربـــاره 

پتانســـیل های آن، تشـــکیالت ســـازمانی و طرح هـــای آینـــده اطالعاتـــی در 

اختیـــار آن هـــا قـــرار می دهنـــد. بعـــد از توضیحـــات، نوبـــت بـــه بازدیـــد از بنـــدر 

می رســـد. هیـــات ایرانـــی را بـــرای بازدیـــد بـــا اتوبـــوس بـــه محوطـــه بنـــدری هدایـــت 

ـــای  ـــاره بخش ه ـــور درب ـــن ت ـــامی ای ـــدر، راهن ـــد از بن ـــگام بازدی ـــد. در هن می کنن

مختلـــف بنـــدر و امکانـــات و فعالیت هـــا بـــه هیـــات ایرانـــی توضیـــح می دهـــد. 

او در بیـــن توضیحاتـــش از رشکتـــی نـــام می بـــرد کـــه رصفـــه اقتصـــادی خوبـــی 
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ـــام  ـــه ن ـــی ب ـــه رشکت ـــی را ب ـــدر بخش ـــن بن ـــت: »ای ـــرده اس ـــم ک ـــدر فراه ـــرای بن را ب

Tropicana Fruit juice اختصـــاص داده اســـت کـــه رشکـــت PSA در آنجـــا ترمینال 

ـــی و  ـــکای جنوب ـــا، آمری ـــد آفریق ـــورهایی مانن ـــه او از کش ـــه گفت ـــرنی دارد. ب کانتی

دیگـــر کشـــورها بـــه ایـــن بنـــدر میـــوه می آورنـــد و در بنـــدر آن هـــا را کنســـتانرته 

ــر  ــاون بنـــدر، مدیـ ــا پخـــش می کننـــد.« معـ ــام اروپـ ــا در متـ می کننـــد و از آنجـ

تجـــاری بنـــدر و کاپیتـــان بنـــدر، مدیـــر لجســـتیک بنـــدر، هیـــات ایرانـــی را در مـــدت 

بازدیـــد همراهـــی می کننـــد.

  )ICO( فعالیت اپراتورهای بین املللی اتومبیل
در بندر زیربوژ 

 هیـــات ایرانـــی هم چنیـــن از فعالیت هـــای اپراتورهـــای بین املللـــی اتومبیـــل 

)ICO( بازدیـــد می کننـــد کـــه یکـــی از اقدامـــات مهمـــی اســـت کـــه در بنـــدر 

زیـــربوژ انجـــام می شـــود. فراینـــد کاربـــه ایـــن صـــورت اســـت کـــه اتومبیل هـــا و 

کامیون هـــای دســـت دوم از نقـــاط مختلـــف اروپـــا وارد ایـــن بنـــدر می شـــوند و 

ـــد  ـــاز دارن ـــه آن هـــا نی ـــه کشـــورهایی کـــه ب ـــر و بازســـازی، اتومبیل هـــا ب ـــد از تعمی بع

ماننـــد کشـــورهای آفریقایـــی منتقـــل می شـــوند کـــه همیـــن عملیـــات ارزش افـــزوده 

ـــی آورد. ـــان م ـــه ارمغ ـــدر ب ـــرای بن ـــی را ب خوب

ترمینال رشکت یورو پورت در بندر آنتورپ
)Europort Antwerp( 

بـــر اســـاس برنامه ریـــزی انجـــام شـــده، روز ســـوم ســـفر هیـــات ایرانـــی راهـــی 

بنـــدر آنتـــورپ می شـــود تـــا بـــا فعالیت هـــای رشکـــت یـــورو پـــورت آشـــنا شـــود. 

یـــورو پـــورت یکـــی از بزرگ تریـــن رشکت هـــای کانتیـــرنی اســـت کـــه در ایـــن 

ـــام  ـــه در مت ـــورپ بلک ـــدر آنت ـــا در بن ـــت نه تنه ـــن رشک ـــد. ای ـــت می کن ـــدر فعالی بن

بندرهـــای بـــزرگ اروپایـــی، ترکیـــه و حتـــی چیـــن ترمینـــال کانتیـــرنی دارد و فعـــال 

ـــه  ـــت دارد بلک ـــرنی فعالی ـــل کانتی ـــه حمل ونق ـــا در زمین ـــورت نه تنه ـــورو پ ـــت. ی اس

در زمینـــه حمل ونقـــل محصـــوالت جنگلـــی ماننـــد الـــوار، چـــوب و رول کاغـــذ و 

ـــت. ـــال اس ـــم فع ـــه ه ـــای متفرق کااله

 بعدازاین کـــه هیـــات ایرانـــی از ترمینـــال یـــورو پـــورت بازدیـــد می کنـــد، 

مســـئوالن رشکـــت جلســـه ای برگـــزار می کننـــد و در مـــورد فعالیت هایـــی کـــه 

ـــه  ـــی ارای ـــات ایران ـــه هی ـــی ب ـــات کامل ـــود، توضیح ـــام می ش ـــال انج ـــن ترمین در ای

می کننـــد. مســـئوالن ایـــن رشکـــت در جلســـه اعـــالم می کننـــد کـــه تـــا قبـــل از 

ـــد  ـــت داشـــته اســـت و اعـــالم می کنن ـــران هـــم فعالی ـــن رشکـــت در ای تحریم هـــا، ای

ـــکاری  ـــه هم ـــتند ک ـــل هس ـــاره مای ـــا دوب ـــدن تحریم ه ـــته ش ـــورت برداش ـــه در ص ک

خـــود را بـــا ایـــران آغـــاز کننـــد. مدیـــر ترمینـــال و مدیـــر تجـــاری ایـــن رشکـــت هیـــات 

ایرانـــی را در ایـــن بازدیـــد همراهـــی می کننـــد.

 ترمینال کانتیرنی بندر سنگاپور 
)PSA( در بندر آنتورپ

ـــدر  ـــنگاپور در بن ـــدر س ـــال بن ـــه ترمین ـــی ب ـــات ایران ـــفر هی ـــوم س ـــر روز س بعدازظه

ـــدر  ـــن بن ـــرنی در ای ـــای کانتی ـــن رشکت ه ـــی از بزرگ تری ـــه یک ـــورپ )PSA( ک آنت

ـــد ورود و  ـــود. 80 درص ـــنا ش ـــای آن آش ـــا فعالیت ه ـــک ب ـــا از نزدی ـــی رود ت ـــت م اس

خـــروج کانتیرنهـــا بـــه بنـــدر آنتـــورپ به وســـیله رشکـــت PSA انجـــام می شـــود. 

ـــد  ـــان رشوع و بع ـــاره فعالیت هایش ـــی درب ـــه توضیحات ـــا ارای ـــه را ب ـــروه PSA برنام گ

از توضیحـــات، هیـــات ایرانـــی از ترمینـــال شـــامره 913 رشکـــت PSA بازدیـــد 

ـــر  ـــن مدی ـــت و هم چنی ـــاری رشک ـــر تج ـــدری، مدی ـــات بن ـــر ارتباط ـــد. مدی می کنن

ـــد همراهـــی  ترمینـــال شـــاملی و ترمینـــال چرچیـــل، گـــروه ایرانـــی را در ایـــن بازدی

می کننـــد.

Van Loon رشکت

کار رشکـــت Van Loon متیـــز کـــردن و تعمیـــر کانتیرنهـــای تانکـــری اســـت. هیـــات 

منایندگـــی از همـــه قســـمت های شستشـــوی کانتیـــرن ایـــن رشکـــت بازدیـــد 

می کننـــد. بازدیـــد از بخـــش مدیریـــت زوایـــد آب، خالـــی از لطـــف نیســـت و نشـــان 

می دهـــد کـــه چطـــور ایـــن رشکـــت بـــرای حفـــظ محیط زیســـت و جلوگیـــری 

از انتشـــار آلودگی هـــا برنامه ریـــزی می کنـــد. وقتـــی کانتیرنهـــا شستشـــو 

ــع آوری و در انبارهایـــی  ــوده توســـط ایـــن رشکـــت جمـ ــای آلـ ــوند، آب هـ می شـ

ـــرای  ـــژه ای ب ـــکان وی ـــه م ـــا تانکرهـــای مخصـــوص، آب هـــا را ب نگـــه داری می شـــود ت

ـــی در ایـــن ترمینـــال از بخش هـــای تعمیـــرات  تصفیـــه منتقـــل کننـــد. هیـــات ایران

کانتیرنهـــا، نحـــوه رنگ آمیـــزی و جوشـــکاری آن هـــا نیـــز بازدیـــد می کننـــد. پـــس از 

بازدیـــد، مســـئوالن رشکـــت Van Loon توضیحـــات کاملـــی دربـــاره نحـــوه شستشـــو 

ـــد. ـــه می کنن ـــی ارای ـــات ایران ـــه هی ـــا ب ـــر کانتیرنه و تعمی

MSC رشکت کشتیرانی مدیرتانه

هیـــات ایرانـــی از بخـــش تعمیـــرات کانتیـــرن رشکـــت MSC هـــم دیـــدن می کنـــد. در 

ایـــن ترمینـــال هیـــات ایرانـــی از نحـــوه تعمیـــر کانتیرنهـــای معمولـــی، کانتیرنهـــای 

یخچالـــی و کانتیرنهـــای تانکـــری بازدیـــد کـــرده و نتیجـــه ایـــن می شـــود کـــه 

ـــم  ـــاهده و باه ـــی مش ـــرنی را به خوب ـــرات کانتی ـــای تعمی ـــه جنبه ه ـــد هم می توانن

ـــرن  ـــواع کانتی ـــر ان ـــرای تعمی ـــاز ب ـــزات موردنی ـــا تجهی ـــک ب ـــد و از نزدی ـــه کنن مقایس

ـــوند. ـــنا ش آش

44  سال سی ام  شامره 225   آذر 1394

Arc
hive

 of
 S

ID

www.SID.ir

www.SID.ir


 Rotterdam بندررتردام
ECT Delta Terminal و بازدید از ترمینال متام اتوماتیک

ـــد  ـــود، بازدی ـــی طراحی شـــده ب ـــات ایران ـــرای هی ـــه ب ـــی ک ـــر از برنامه های یکـــی دیگ

 ECT Delta ــک ــام اتوماتیـ ــال متـ ــن ترمینـ ــردام Rotterdam و اولیـ ــدر رتـ از بنـ

ـــال  ـــرن در س ـــون کانتی ـــدود 7/7 میلی ـــک ح ـــام اتوماتی ـــال مت ـــن ترمین ـــود. در ای ب

جابه جـــا می شـــود. دو نفـــر از اعضـــای ایـــن ترمینـــال بـــرای ارایـــه توضیحـــات 

ـــروه  ـــای گ ـــاره رشکت ه ـــا درب ـــدند ت ـــق ش ـــی ملح ـــات ایران ـــه هی ـــال ب ـــاره ترمین درب

هاچینســـون Hutchinson توضیحاتـــی ارایـــه کننـــد. در ابتـــدای ورود، هیـــات 

ایرانـــی توضیحاتـــی دربـــاره نحـــوه کار ترمینال بـــه بازدیدکننـــدگان داده شـــد. مدیر 

توســـعه مشـــاغل در خاورمیانـــه و مدیـــر بخـــش آســـیا و خاورمیانـــه در مدیریـــت مالی 

و پروژه هـــا و رییـــس روابـــط عمومـــی و بین امللـــل رشکـــت و مدیـــران اجرایـــی 

ـــد. ـــی می کنن ـــی را همراه ـــروه ایران ـــارت گ ـــعه تج توس

ـــان  ـــه پای ـــا ب ـــی در همین ج ـــات ایران ـــروه اول هی ـــای گ ـــی و بازدیده کارگاه آموزش

می رســـد و بعـــد از یـــک روز اســـرتاحت و بازدیـــد از مکان هـــای دیدنـــی بلژیـــک 

یـــا هلنـــد راهـــی تهـــران می شـــوند و گـــروه دوم هیـــات ایرانـــی کـــه برخـــی از 

ـــخ  ـــد در تاری ـــور دارن ـــم در آن حض ـــی ه ـــی و خصوص ـــازمان های دولت ـــران س مدی

بیســـت و دوم آذرمـــاه بـــه بروکســـل می آینـــد و همیـــن برنامـــه بـــرای آن هـــا هـــم 

ـــرتی  ـــرتام بیش ـــا اح ـــی ب ـــای بلژیک ـــه طرف ه ـــاوت ک ـــن تف ـــا ای ـــود ب ـــرار می ش تک

بـــا هیـــات ایرانـــی برخـــورد می کننـــد و ترشیفـــات رســـمی را بـــه جـــا می آورنـــد. 

ـــف  ـــای مختل ـــادر و ترمینال ه ـــک در بن ـــم بلژی ـــار پرچ ـــران در کن ـــم ای ـــب پرچ نص

ـــی شـــد. ـــات ایران ـــود کـــه باعـــث شـــعف و شـــادی و غـــرور هی ـــی ب ـــه اقدامات از جمل

متقـــی از نتایـــج برگـــزاری کارگاه هـــای آموزشـــی در هلنـــد رضایـــت دارد. او 

ـــک  ـــرنی بلژی ـــای کانتی ـــد از ترمینال ه ـــت بازدی ـــاق مثب ـــل اتف ـــد: »حداق می گوی

ــی بخـــش  ــران باالیـ ــادر و مدیـ ــازمان بنـ ــی سـ ــران میانـ ــه مدیـ ــت کـ ــن اسـ ایـ

ـــی  ـــران به خوب ـــادر ای ـــا بن ـــا را ب ـــن ترمینال ه ـــرد ای ـــن عملک ـــاوت بی ـــی تف خصوص

درک می کننـــد و بـــه ایـــن مســـیله فکـــر می کننـــد کـــه بـــرای ارتقـــا وضعیـــت بنـــادر 

ایـــران چـــه  فعالیت هایـــی می تـــوان انجـــام داد. همین کـــه دیـــدگاه آن هـــا در 

ـــادر  ـــیل هایی در بن ـــه پتانس ـــه چ ـــد ک ـــد و بدانن ـــر کن ـــادر تغیی ـــرد بن ـــورد عملک م

ـــرد  ـــره ب ـــا به ـــت از آن ه ـــدن وضعی ـــرت ش ـــرای به ـــوان ب ـــه می ت ـــود دارد ک ـــران وج ای

کفایـــت می کنـــد. همین کـــه فکـــر کننـــد چطـــور می شـــود بـــه رشـــد و تعالـــی 

ـــت.« ـــته اس ـــی داش ـــه خوب ـــفر نتیج ـــن س ـــی ای ـــد، یعن ـــک کن ـــور کم کش

متقـــی می گویـــد: »بـــدون پشـــتیبانی و همـــکاری صمیامنـــه مدیـــران رشکـــت 

خلیـــج پـــژم هم چنیـــن جلیـــل اســـالمی، عضـــو هیـــات عامـــل و معـــاون امـــور 

ـــوردی، علیرضـــا محمـــدی کرجـــی  ـــادر و دریان ـــژه ســـازمان بن بنـــدری و مناطـــق وی

ران، مدیـــرکل امـــور بنـــدری ســـازمان بنـــادرو دریانـــوردی، روســـتاپور، رییـــس امـــور 

بنـــدری ســـازمان بنـــادر و دریانـــوردی و جعفـــری، کارشـــناس امـــور بنـــدری ســـازمان 

بنـــادر و دریانـــوردی برگـــزاری دوره آموزشـــی در تهـــران و بلژیـــک میـــرس منی شـــد.«

ـــزگان  ـــوردی اســـتان هرم ـــادر و دریان ـــرکل بن ـــی، مدی ـــم ایدن ـــن از ابراهی او هم چنی

ــر  ــه خاطـ ــدری، بـ ــور بنـ ــت امـ ــور معاونـ ــعیدی پـ ــی و سـ ــهید رجایـ ــدر شـ و بنـ

همکاری هـــای صمیامنـــه خـــود و همکارانشـــان  در برگـــزاری دوره آموزشـــی 

کانتیـــرنی یـــک روزه در بنـــدر شـــهید رجایـــی هـــم سپاســـگزاری می کنـــد.
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هفتمیـــن اجـــالس مشـــرتک پنج جانبـــه مدیـــران بنـــادر کشـــورهای ســـاحلی دریـــای 

ـــران، روســـیه، آذربایجـــان، قزاقســـتان و ترکمنســـتان  ـــا حضـــور کشـــورهای ای خـــزر ب

بیســـت و پنجـــم و بیســـت و ششـــم آبـــان در ســـاری برگـــزار شـــد. بنـــدر امیرآبـــاد 

ـــورت  ـــق ص ـــاس تواف ـــر اس ـــالس ب ـــن اج ـــود. ای ـــش ب ـــن هامی ـــزاری ای ـــان برگ میزب

گرفتـــه در کنفرانـــس اقتصـــادی کشـــورهای ســـاحلی حاشـــیه دریـــای خـــزر در 

آســـتاراخان روســـیه کـــه در ســـال 1387 برگـــزار شـــده بـــود، شـــکل گرفـــت. بررســـی 

ـــارت  ـــهیل تج ـــای تس ـــزر، راهکاره ـــای خ ـــیه دری ـــادر حاش ـــکالت بن ـــایل و مش مس

ــا و  ــت محیطی دریاهـ ــت زیسـ ــه وضعیـ ــیدگی بـ ــی، رسـ ــل بین املللـ و حمل و نقـ

ـــالس  ـــن اج ـــداف ای ـــی از اه ـــتی ها برخ ـــردد کش ـــی از ت ـــای ناش ـــت آالینده ه مدیری

هســـتند.

معرفـــی اعضـــای کارگـــروه تدویـــن یادداشـــت تفاهـــم کنـــرتل، مذاکـــره بـــرای انعقـــاد 

تفاهم نامـــه پنج جانبـــه، شناســـایی محـــدوده ســـفرهای نزدیـــک بـــه ســـواحل، 

بررســـی راهکارهـــای انعقـــاد یادداشـــت تفاهـــم در زمینـــه کنـــرتل و بازرســـی شـــناورها 

مهم تریـــن محورهایـــی بـــود کـــه در ایـــن اجـــالس بـــه بحـــث و گفتگـــو گذاشـــته شـــد. 

ـــای  ـــوزه دری ـــادر ح ـــتاوردهای بن ـــا و دس ـــن پیرشفت ه ـــی آخری ـــر بررس ـــوی دیگ از س

خـــزر، توســـعه و گســـرتش همکاری هـــای بنـــدری و دریایـــی، تســـهیل تجـــارت 

و روان ســـازی مقـــررات تخلیـــه و بارگیـــری کاال، ترشیک مســـاعی در عرصه هـــای 

اقتصـــادی در بخـــش کشـــتیرانی و رسمایه گـــذاری بخـــش خصوصـــی بـــرای توســـعه 

ـــال  ـــا انتق ـــزر ب ـــای خ ـــادر دری ـــرد بن ـــا عملک ـــی و ارتق ـــش کارای ـــاخت ها و افزای زیرس

تجربه هـــا و همکاری هـــای علمـــی و آموزشـــی، از دیگـــر محورهایـــی بـــود کـــه در 

ـــت. ـــرار گرف ـــه ق ـــت دو روزه موردتوج ـــن نشس ای

سعیدنژاد: لزوم بازطراحی مناسبات 
کشورهای حاشیه دریای خزر

ســـعیدنژاد در آییـــن گشـــایش ایـــن هامیـــش خواســـتار توســـعه همکاری هـــای 

ـــاد  ـــرای ایج ـــت: »ب ـــد و گف ـــزر ش ـــای خ ـــیه دری ـــورهای حاش ـــی کش ـــدری و دریای بن

مرکـــز مبادلـــه اطالعـــات تجـــاری و دریانـــوردی بیـــن کشـــورهای منطقـــه بایـــد 

ـــه نشســـت مدیـــران بنـــادر ســـاحلی دریـــای خـــزر  هامهنگـــی الزم از طریـــق دبیرخان

انجـــام شـــود چراکـــه رسنوشـــت تجـــارت و دریانـــوردی در حـــوزه دریـــای خـــزر بـــه 

میـــزان قابل توجـــه ای وابســـته بـــه وضعیـــت بنـــادر کشـــورهای دیگـــر منطقـــه اســـت.«

مدیرعامـــل ســـازمان بنـــادر و دریانـــوردی افـــزود: »مـــا بـــاور داریـــم کـــه توســـعه پایـــدار 

منطقـــه ای در گـــرو ایجـــاد منافـــع مشـــرتک اقتصـــادی و روابـــط متقابـــل تجـــاری در 

ـــود را  ـــادی خ ـــبات اقتص ـــد مناس ـــوزه بای ـــن ح ـــورهای ای ـــت. کش ـــزر اس ـــای خ دری

بـــاز طراحـــی کننـــد تـــا توســـعه اقتصـــادی و رفـــاه جمعـــی بـــرای کشـــورهای منطقـــه 

ـــود.« ـــم ش فراه

کشورهای حاشیه دریای خزر به تفاهم رسیدند

دریای صلح و دوستی و توسعه تجارت پایدار
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معاون وزیر راه و شهرسـازی با یادآوری موضوع لغو 
>>>>>>>>>
اولویت 
رسمایه گذاری 
خارجی با همسایگان 
ایران است
>>>>>>>>> 

تحریم های غرب علیه ایـران، توضیـح داد: »با لغو 

تحریم های ظاملانه علیه جمهوری اسالمی ایران 

و گشـایش قابل توجه در توسـعه روابط بین ایران و 

کشـورهای دیگـر جهـان، حـاال میزبـان مذاکرات 

زیـادی بـا هیات های تجـاری کشـورهای مختلف 

جهان هسـتیم، اما اولویت اصلـی تجارت خارجی 

ایـران بـا کشـورهای همسـایه به ویـژه کشـورهای 

حاشیه خزر است.«

او بـا ابـراز ناخرسـندی از بی توجـه ای به قابلیت هـای تجـاری دریای خـزر، تریح 

کـرد: » میـزان کلـی تجـارت و بازرگانـی خارجی کشـورهای حاشـیه دریای خـزر بر 

اسـاس آمار بانک جهانی حدود 600 میلیارد تومان اسـت که این میزان در مقایسه 

بـا حجم کلـی تجارت جهانـی کـه 19 تریلیـون دالر در سـال 2014  بـوده، چندان 

رضایت بخش نیسـت.«

معـاون وزیـر راه و شهرسـازی بـا تاکیـد بـر این مطلب کـه با توجـه به پتانسـیل های 

تجـاری و اقتصـادی دریـای خـزر، مترکـز بیشـرت بـر توسـعه تجـارت و حمل ونقـل 

دریایـی در ایـن حـوزه رضوری اسـت، افـزود: »متاسـفانه بـا توجـه بـه ظرفیت هـای 

زیـادی کـه بین کشـورهای حاشـیه خـزر وجـود دارد، حجم مبـادالت تجـاری آن ها 

رضایت بخـش نیسـت. بـا توجـه بـه ظرفیت هـای موجـود، بایـد توسـعه ترانزیـت و 

ایجـاد رسمایه گذاری های کالن در بنادر کشـورهای حاشـیه خـزر موردتوجه جدی 

قرار بگیـرد.«

سـعیدنژاد بـا بیان ایـن مطلب که توسـعه حمل ونقـل دریایـی دریای خزر مسـتلزم 

توسـعه زیرسـاخت های بندری، ناوگان های دریایی و توسـعه دسرتسـی بنـادر این 

حـوزه بـه آب هـای آزاد بین املللـی اسـت، افـزود: »در چنـد سـال گذشـته توسـعه و 

تجهیز بنادرشـاملی ایران یعنی بندر انزلی، نوشـهر، فریدونکنار، امیرآباد، آسـتارا و 

نـکا]در حوزه نفتی[ در دسـتور کار جمهوری اسـالمی ایـران قرار گرفـت. با توجه به 

خطوط ریلـی و جـاده ای و ارتبـاط این بنـادر با بنـادر خلیج فـارس، ایـران می تواند 

نقش محوری در بین کشـورهای حاشـیه خزر در اتصال بـه آب هـای آزاد ایفا کند.«

مدیرعامل سـازمان بنـادر و دریانـوردی در ادامه با 
>>>>>>>>>
صیانت از 
محیط زیست دریای 
خزر، نخستین 
اولویت است
>>>>>>>>> 

بیـان این کـه ایـران تا رسـیدن بـه ظرفیت اسـمی 

بنادر شـاملی، فاصلـه دارد و این موضـوع نیازمند 

همـکاری کشـورهای حاشـیه دریـای خزر اسـت، 

توضیح داد: »برنامه ایران در بنادر شاملی، تجهیز 

و افزایش میـزان تخلیه و بارگیری در بنـادر دریای 

خزر تا مبادی کریدور تراسیکا، ساالنه 25 میلیون 

تن اسـت چراکـه بنـادر ایران بـه سـبب نزدیکی با 

کشورهای آسیای مرکزی می توانند نقش محوری در این زمینه داشته باشند.«

معـاون وزیر راه و شهرسـازی با تاکید بـر این مطلب که توسـعه تجـارت و دریانوردی 

از اهمیـت و اولویت باالیی در دریای خزر برخوردار اسـت، تریـح کرد: »بااین حال 

باید بدانیم که صیانت و نگهداری از محیط زیست دریای خزر نیز از اهمیت ویژه ای 

برخوردار اسـت. پس به منظـور افزایش ایمنی دریـای خزر، انتقال آن به نسـل های 

آینده، توجه به اهداف توسـعه پایدار و رشایط زیسـت محیطی و الزامات دریانوردی 

اجتناب ناپذیر است.«

سـعیدنژاد افـزود: »بـرای ارتقـا وضعیـت دریانـوردی ایمـن و توسـعه همکاری های 

بازرگانـی دریایی باید ظرفیت های عملیاتـی در بنادر افزایش پیدا کند. رسنوشـت 

تجاری و دریانوردی بنادر دریای خزر تا حدود زیادی همبستگی کاملی با وضعیت 

بنـادر کشـورهای دیگـر دارد، به همیـن سـبب برنامه ریزی و توسـعه بنـدری در این 

حوزه مسـتلزم هامهنگـی و مبادله اطالعات بازرگانی کشـورهای منطقه اسـت«

او بـا ابـراز نگرانی از پاییـن آمدن سـطح آب دریای 
>>>>>>>>>
کاهش سطح آب 
دریا تهدیدکننده 
است
>>>>>>>>> 

خزر و تاثیر آن در کشتیرانی و بنادر دریای خزر در 

آینـده، گفـت: »ایـن موضـوع تهدیـدی بـرای 

زیرسـاخت های بنـادر حاشـیه دریای خزر اسـت. 

کشـورهای حاشـیه خزر باید برای ایـن موضوع در 

ارسع وقت تدبیری بیندیشند.«

سـعیدنژاد بابیـان ایـن مطلـب کـه دریـای خـزر 

به وسـیله پنـج کشـور ایـران، روسـیه، جمهـوری آذربایجان، جمهـوری قزاقسـتان و 

جمهوری ترکمنسـتان احاطه شـده اسـت، توضیح داد: »در سـال 2014 بر اساس 

آخریـن آمارهـای موجـود جمعیـت کشـورهای ایـن حـوزه حـدود 342 میلیـون نفر 

بوده اسـت که شـاهد مترکز مناسـبی ازنظر جمعیتی هسـتیم. هم چنیـن مجموع 

مسـاحت کشـورهای حاشـیه دریـای خـزر حـدود 22 میلیـون کیلومرتمربع اسـت 

که نشـان دهنده تسـلط کشـورهای قدرمتند در بخش عظیمی از منابـع طبیعی و 

اراضـی جهان اسـت.«

فالح: عزم ایران برای توسعه روابط اقتصادی 
با کشورهای همسایه جدی است

اسـتاندار مازنـدران هم یکـی دیگـر از سـخرنانان آیین گشـایش این هامیـش بود. 

ربیع فالح در این آییـن با تاکید بر این که دریای خزر، دریای صلح و دوسـتی و مناد 

توسـعه و همکاری همه جانبه اسـت، گفت: »خرسندیم که شـاهد برگزاری نشست 

مشرتک پنج جانبه مدیران بنادر کشورهای ساحلی دریای خزر در استان مازندران 

هستیم. اسـتانی که در تولید بسـیاری از  محصوالت کشاورزی و شـیالتی رتبه اول 

کشـور را دارد. رسزمینـی کـه باوجـود چهـار بنـدر، فـرودگاه و راه هـای مواصالتـی، 

ظرفیـت بزرگی را بـرای افزایش مبادالت تجـاری در کریدور شـامل-جنوب دارد.«

مناینده دولت در اسـتان مازندران افزود: »امروز که در سایه تالش های دولت تدبیر 

و امید فضای بهرتی برای کار و تالش و رونق اقتصادی فراهم شـده است، گسرتش 

روابط اقتصادی کشـورهای همسـایه سـاحل دریـای خزر یـک رضورت اسـت. این 

اجـالس می تواند فرصـت بزرگی برای توسـعه روابط تجاری و اقتصادی کشـورهای 

حاشـیه خزر باشد.«

اسـتاندار مازندران تاکیـد کرد: »دولت جمهوری اسـالمی ایـران و اسـتان مازندران 

بـرای توسـعه روابط خـود با کشـورهای حاشـیه خـزر عزم خـود را جـزم کرده اسـت. 

امـروز مازندران بـا امکانات مناسـب آماده ترانزیت نفت و گاز به کشـورهای حاشـیه 

خزر اسـت و در بخش های تجارت، ترانزیت و انرژی می تواند گام های بلندی بردارد 

و با فعال شـدن کریدور شـامل-جنوب همه کشـورهای حاشـیه دریای خزر، باید از 

مزیـت و منافع آن بـرای توسـعه همکاری های چندجانبه اسـتفاده کنند.«

فالح افزود: »هامن طور که رییس جمهـوری ایران  >>>>>>>>>
افق درخشان 
برای کشورهای 
ساحلی خزر با 
مدیریت یک پارچه 
و برنامه ریزی 
بلندمدت
>>>>>>>>> 

هـم اعـالم کردنـد توسـعه تعامـالت سیاسـی 

اقتصادی با کشـورهای همسـایه اولویت نخسـت 

ایـران اسـت و ایـن تعامـل سـازنده و دیپلامسـی 

خارجـی وضعیـت ایـران را بـا گذشـته متفـاوت 

خواهـد کـرد. حسـن روحانـی در طـول دوسـال 

گذشـته بـه ترکمنسـتان، آذربایجان، قزاقسـتان، 

قرقیزستان، تاجیکسـتان و روسیه سفرکرده است 

و حاصـل ایـن سـفرها یـک پیـام روشـن اسـت که 

جمهـوری اسـالمی ایران عـزم جدی برای توسـعه 

روابط اقتصادی با کشورهای همسایه دارد.«

اسـتاندار مازندران بابیان این مطلب که ما اعتقادداریم کشـورهای همسـایه دریای 

خزر باید نیازهای خـود را از همدیگر تامین کنند، گفت: »توسـعه تجـارت با افزایش 

رفت و آمدهـا و برگـزاری اجـالس راهـربدی امکان پذیـر می شـود. پـس از موفقیـت 
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ایـران در مذاکرات هسـته ای در رشایط پسـاتحریم، همگرایی کشـورهای سـاحلی 

برای همکاری و تامین منافع مشـرتک و توسـعه و تعمیق روابط کشـورهای همسایه  

می تواند بـه الگویی بـرای ثبـات و امنیـت در جهان تبدیل شـود.«

فالح از تدوین سه سند مهم همکاری در زمینه آب و هواشناسی دریای خزر، هشدار 

و مبـارزه بـا حـوادث غیرمرتقبـه در دریـای خـزر و حفاظـت از محیط زیسـت دریـای 

خـزر با حضـور روسـای جمهوری کشـورهای سـاحلی دریای خـزر خـرب داد و گفت: 

»ایـن موضـوع نشـان دهنده اراده کشـورهای سـاحلی دریـای خـزر بـرای همکاری 

بیشـرت دربـاره مسـایل مرتبط بـا این دریاسـت. در کشـورهای سـاحلی دریـای خزر 

ظرفیت هـای بسـیار خوبـی در حـوزه انـرژی، نفـت و گاز، تجـارت، محیط زیسـت و 

گردشـگری وجـود دارد که بـا مدیریـت یک پارچـه و برنامه ریزی بلندمـدت می تواند 

افق هـای درخشـانی را بـرای مـردم منطقه ترسـیم کند.«

اسالمی: باید زمینه رسمایه گذاری 
بخش خصوصی فراهم شود

معـاون امـور بنـدری و مناطـق ویـژه سـازمان بنـادر و دریانـوردی در آییـن گشـایش 

ایـن اجـالس بـا تاکیـد بـر این کـه دریـای خـزر ظرفیت هـای زیـادی بـرای توسـعه 

همکاری های اقتصادی بین کشـورهای منطقه فراهم کرده است، گفت: » موقعیت 

منحربه فرد دریای خزر و قرار گرفن در کریدور بین املللی شـامل - جنوب و رشق 

به غرب، توسـعه همه جانبه همکاری های منطقه ای را بسـیار رضوری کرده اسـت از 

سـوی دیگر جمعیت 300 میلیون نفری ساکن در حاشـیه دریای خزر ظرفیت های 

زیـادی را برای توسـعه همکاری هـای اقتصـادی، سیاسـی، فرهنگی و علمـی برای 

کشـورهای این حـوزه فراهم کرده اسـت.«

جلیل اسـالمی با مرور کوتاهی بر سابقه برگزاری اجالس کشـورهای حاشیه دریای 

خـزر، گفت : »بـرای نخسـتین بار، اجـالس بنادر کشـورهای سـاحلی خزر در سـال 

2008 در بنـدر انزلـی برگـزار شـد کـه در آن کشـورهای حاشـیه دریـای خـزر تالش 

کردنـد همکاری هـای خـود را در سـطح تجـاری در منطقـه افزایـش دهنـد. دومین 

اجـالس سـال 2010 بـا محوریت توسـعه همـکاری دریایـی و ایمنـی دریانـوردی و 

همکاری مشـرتک در بندر آریان روسـیه و سـومین اجالس نیز سـال 2011 در بندر 

ترکمن باشـی ترکمنسـتان برگزار شـد کـه در آن رشکت کننـدگان خواهان تشـکیل 

اتحادیـه رشکت های کشـتیرانی حاشـیه خرز شـدند.«

او بابیـان این کـه در اجالس چهـارم کـه سـال 2012 در قزاقسـتان برگزارشـده بود، 

رشکت کنندگان برای تشـکیل مرکز مشـرتکی برای انجام هامهنگی هـای الزم بین 

بنادر خـزر به توافق رسـیده بودند، گفـت: »در سـال 2013 در پنجمیـن اجالس در 

باکو بـر افزایش همـکاری آموزشـی و دریایـی در بین بنادر حاشـیه خزر تاکید شـد. 

ششـمین اجالس بنادر کشـورهای حاشـیه دریای خرز در آسـتاراخان روسیه برگزار 

شـد که منایندگان بنادر کشـورهای حاشـیه خرز بر افزایش حجم مبادالت تجاری و 

روان سـازی تجارت در بین کشـورهای حاشـیه خزر توافـق کردند.«

معـاون سـازمان بنـادر و دریانـوردی افـزود:  >>>>>>>>>
باید زمینه 
رسمایه گذاری بخش 
خصوصی فراهم شود 
>>>>>>>>>

»ظرفیت هـای بزرگـی در این منطقـه وجـود دارد. 

همه کشـورهای حاشـیه خزر بایـد از ایـن ظرفیت 

بـرای توسـعه حمل ونقـل در کریـدور شـامل بـه 

جنوب و رشق به غرب بیش ازپیش استفاده کنند. 

بـرای توسـعه همه جانبـه همکاری هـا میـان 

کشـورهای حاشـیه دریـای خـزر بایـد زمینـه 

رسمایه گذاری بخش خصوصی به صورت گسرتده در حوزه دریا و بنادر فراهم شود.«

جلیـل اسـالمی بابیـان این کـه کشـورهای عضـو بایـد توسـعه آموزش هـای دریایی، 

برگـزاری مانورهای مشـرتک تجسـس و نجـات، حفاظـت از محیط زیسـت و مباحث 

مشـرتک خـود را موردتوجـه قـرار داده و راهکارهـای مناسـبی را ارایـه دهنـد،  افـزود: 

»امیدواریـم بـا برگـزاری هفتمین اجـالس بنادر کشـورهای حاشـیه خزر بـه میزبانی 

بندر امیرآباد، همکاری های میان کشـورهای حاشـیه این دریا به صورت همه جانبه و 

پایدار توسعه یابد و دوستی و همزیستی مساملت آمیز را برای منطقه به ارمغان آورد.«

معـاون امور بنـدری و مناطق ویژه اقتصادی سـازمان بنـادر بابیان این کـه امیدواریم 

هفتمیـن اجـالس محـل تضـارب آرای کشـورها باشـد، افـزود: »همـکاری دریایـی، 

فرصت سـازی و ایجـاد امکان رسمایه گذاری کشـوری، توسـعه آموزش هـای بندری، 

تجسـس و نجـات و مراقبـت از محیط زیسـت دریایـی و تـالش بـرای افزایـش سـهم 

کشـورهای خـزر در بـازار بین املللـی و دریایـی موردتوجـه رشکت کننـدگان در این 

اجـالس اسـت.«

عبدالطیف اُف: هم گرایی بنادر حاشیه خزر
 باید افزایش پیدا کند

 رییس موسسـه فدرال بنادر دریایی روسـیه نیز در آیین گشـایش این اجالس با تاکید 

بر لـزوم افزایش هم گرایی بنادر دریایی کشـورهای حـوزه دریای خـزر، گفت: »فضای 

برگـزاری این اجـالس صمیمی و دوسـتانه بود. اسـتان مازنـدران بهرتین گزینـه برای 

برگـزاری ایـن اجالس بود کـه به خوبی انتخاب شـد.«

محمد عبدالطیف اف بـا تاکید بر لزوم ارتقـای حمل ونقل دریایی، به روزرسـانی بنادر 

دریـای خـزر و ارتقای سـطح رسمایه گـذاری امـن و ایمن، گفت: »مسـایلی کـه در این 

اجـالس مطرح خواهـد شـد، نگرانی و مـوارد موردتوجـه مدیـران بنادر حاشـیه دریای 

خزر اسـت. مسـیله اول این اسـت که باید ظرفیت عملکرد بنـادر را ارتقا دهیـم و دیگر 

آن کـه هم گرایی بنـادر باید هرچه بیشـرت افزایـش یابـد.« او بـا یـادآوری رضورت وجود 

امنیت دریانوردی در حوزه دریای خزر و بنادر منطقه برای تسـهیل تجارت کشـورهای 

ایـن حوزه، گفـت: »موضوع دیگری که بایـد موردتوجه قرار گیرد، حفظ محیط زیسـت 

دریایی اسـت. ما باید برای رسـیدن به این اهداف، بهرتین راه حل ها را جستجو  کنیم 

و امیـدوارم مباحث هفتمین اجالس، نتایج مطلوبی در پی داشـته باشـد.«

در روز نخسـت ایـن اجـالس پـس از برگـزاری آییـن 

>>>>>>>>>
رومنایی از مناد 
دایمی اجالس

 منادی برای صلح و 
توسعه پایدار
>>>>>>>>> 

گشـایش، از منـاد دایمـی اجـالس مدیـران بنـادر 

دریـای خـزر رومنایـی شـد. این منـاد شـامل نقش 

برجسـته دریای خزر بود که نشـان از همکاری بین 

بنادر و تجارت بین این کشورها است.

بـه گفتـه مدیـرکل تعرفـه و ترانزیـت سـازمان بنـادر 

و دریانـوردی،  لنگـر حک شـده در ایـن منـاد 

نشـان دهنده ثبـات و امنیـت منطقـه، کشـتیرانی 

و بنـادر منطقـه اسـت. هم چنیـن مـوج، نشـان دهنده بالندگـی و تحـرک کشـورهای 

حاشـیه دریای خـزر در تجارت و حمل و نقل دریایی و از سـوی دیگر توسـعه و پیرشفت 

بنـادر اسـت.

نـام همـه کشـورهای حـارض در ایـن اجـالس به اختصـار بـر روی ایـن مناد حک شـده 

اسـت. به گفته رسایـی،  در این منـاد، کره زمین نشـان از اهمیـت ویژگی های جهانی 

این حـوزه دارد.

با اسـتفاده از این مناد، لوح یادبود ویژه این نشست، بج سینه، رسبرگ و پرچم اجالس 

نیز طراحی شـده اسـت. در این اجـالس مقرر شـد که ازاین پـس مناد دایمـی در همه 

اجالس های آتی از سـوی بندر میزبان مورداسـتفاده قرار گیرد.

پس از برگزاری آیین گشـایش در صبح روز نخسـت  >>>>>>>>>
برگزاری

 کارگروه های 
تخصصی
 برای
 دستیابی به تفاهم
>>>>>>>>> 

ایـن اجـالس، نشسـت کارگروه هـا بـرای بررسـی 

محورهـای موردتوجـه ایـن اجـالس بـدون حضـور 

خربنگاران آغاز شد. 

بـر اسـاس گزارش هـای ارایـه شـده در نشسـت 

خربی پایانی، مدیـران بنادر حـارض در این اجالس 

ابتـدا گزارشـی از آخریـن وضعیـت بنـادر خـود ارایه 

کردنـد. هـدف از ایـن اقدام بررسـی رسعت توسـعه 

زیرسـاخت های بنـدری و حمل ونقـل دریایـی بـود. 

کارگـروه تخصصـی به کار خـود ادامه مـی داد تا آن کـه در پایـان روز اول بـه خربنگاران 

اطـالع داده شـد، در طول نشسـت، مذاکـرات برای نهایی سـازی مـن به خوبی پیش 

رفتـه اسـت و راس سـاعت 10 صبح فـردا،  پروتکل امضا خواهد شـد. 

بااین حـال بررسـی پروتـکل پایانـی تـا ظهـر روز دوم اجـالس هـم بـه طـول انجامید و 

درنهایـت بعد از سـاعت 12 ظهـر، من تفاهم از سـوی طرفیـن امضا شـد. بااین حال 

بـه گفته مدیـرکل تعرفه و ترانزیت سـازمان بنـادر، با توجه بـه مفاد پروتـکل پایانی این 

نشست، قرار شـد رشکت کنندگان، موضوع انعقاد یادداشـت تفاهم کنرتل و بازرسی 

کشـتی ها را به صـورت دوجانبـه موردبررسـی قـرار داده و به امضا برسـانند.

به گفتـه رسایی، بـرای دسـتیابی به یـک تفاهم نامه موثـر و کارآمـد،  انعقاد یادداشـت 

تفاهـم چندجانبـه و جامـع از هر نظـر مفیـد و کاربردی تر اسـت امـا همه بنـادر باید با 

رشایط بنادر کشـورهای دیگر آشنا شـوند و جلسات کارشناسـی چندجانبه به صورت 

دوره ای میـان بنادر کشـورهای مختلـف برای تصمیم گیـری نهایی برگزار شـود.

در همیـن زمینـه، روسـیه، میزبانـی نشسـتی را بـا حضـور بازرسـان کنـرتل بنـدری 

کشـورهای حاشـیه خزر متقبل شده اسـت که پس ازاین نشست کارشناسـی، تدوین 

یادداشـت تفاهـم کنـرتل و بازرسـی آغـاز خواهد شـد.
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ـــرتک  ـــالس مش ـــن اج ـــیه هفتمی ـــوردی در حاش ـــادر و دریان ـــازمان بن ـــل س مدیرعام

ـــگار ماهنامـــه  ـــه خربن ـــای خـــزر در پاســـخ ب ـــادر کشـــورهای ســـاحلی دری ـــران بن مدی

ـــای  ـــافری دری ـــوزه مس ـــده در ح ـــای انجام ش ـــاره رسمایه گذاری ه ـــا درب ـــدر و دری بن

ـــل  ـــش حمل ونق ـــت: »در بخ ـــت، گف ـــیده اس ـــرداری نرس ـــه بهره ب ـــوز ب ـــه هن ـــزر ک خ

ـــم  ـــد نداری ـــا قص ـــود، ام ـــام می ش ـــا انج ـــوی م ـــت الزم از س ـــه حامی ـــافری هرگون مس

به طـــور مســـتقیم وارد رسمایه گـــذاری شـــویم.«

ســـعیدنژاد افـــزود: »یکـــی از  طرح هـــای حامیتـــی بـــرای کســـانی کـــه در بخـــش 

ـــی  ـــای مال ـــن هزینه ه ـــد، تامی ـــذاری دارن ـــد رسمایه گ ـــزر قص ـــای خ ـــافربری دری مس

ــه ای در  ــای قابل توجـ ــدری تخفیف هـ ــای بنـ ــرای هزینه هـ ــن بـ ــت. هم چنیـ اسـ

نظـــر گرفته شـــده اســـت.«

ـــناورهای  ـــداری ش ـــی، خری ـــافری دریای ـــل مس ـــعه حمل ونق ـــرای توس ـــه او ب ـــه گفت ب

ـــن  ـــت: »در ای ـــی اس ـــم و حیات ـــی مه ـــوص موضوع ـــش خص ـــوی بخ ـــافربری از س مس

زمینـــه تقاضاهایـــی بـــه مـــا رســـیده و در حـــال بررســـی آن هـــا هســـتیم. بـــا ایـــن 

طرح هـــای حامیتـــی امیدواریـــم تعـــداد بیشـــرتی از رسمایه گـــذاران از مزایـــای 

ـــای  ـــافربری در دری ـــل مس ـــدازی حمل ونق ـــا راه ان ـــوند، ام ـــد ش ـــزر بهره من ـــای خ دری

ـــت.« ـــاده ای نیس ـــزر کار س خ

بهره برداری از چهار سکوی جدید در امیرآباد تا پایان امسال

معـــاون وزیـــر راه و شهرســـازی دربـــاره رسمایه گذاری هـــای انجام شـــده در حـــوزه 

دریـــای خـــزر توضیـــح داد:»ســـاالنه حـــدود 100 میلیـــارد تومـــان در بنـــادر شـــاملی 

ــزان  ــن میـ ــم همیـ ــی می کنیـ ــم پیش بینـ ــال هـ ــود. امسـ ــذاری می شـ رسمایه گـ

ــد  ــط جدیـ ــه رشایـ ــه بـ ــا توجـ ــود. بـ ــام شـ ــور انجـ ــادر کشـ ــذاری در بنـ رسمایه گـ

ــا از یک ســـو و رشایـــط تحریمـــی کشـــور روســـیه از ســـوی دیگـــر  رفـــع تحریم هـ

پیش بینـــی می کنیـــم، تقاضـــا در ایـــن منطقـــه افزایـــش پیـــدا کنـــد.«

ـــت:  ـــاد، گف ـــدر امیرآب ـــرد بن ـــاره عملک ـــری درب ـــگار دیگ ـــوال خربن ـــه س ـــخ ب او در پاس

ـــته ایم.  ـــرد داش ـــدر عملک ـــن بن ـــن در ای ـــون ت ـــار میلی ـــا چه ـــته ت ـــال های گذش »در س

حوضچـــه شـــامره یـــک بنـــدر امیرآبـــاد هم اکنـــون در حـــال بهره بـــرداری اســـت. 

هم چنیـــن حوضچـــه شـــامره دو در دست ســـاخت و تکمیـــل اســـت.«

ـــا  ـــاد خـــرب داد و گفـــت: »ب ـــدر امیرآب ـــه بن ـــد ب ـــار ســـکوی جدی ـــزوده شـــدن چه او از اف

ـــش  ـــن افزای ـــون ت ـــه میلی ـــوع س ـــدر درمجم ـــت بن ـــکوها ظرفی ـــن س ـــرداری از ای بهره ب

ـــن  ـــال ای ـــان امس ـــا پای ـــم ت ـــی می کنی ـــاس پیش بین ـــن اس ـــر همی ـــد. ب ـــدا می کن پی

ســـکوها به طـــور کامـــل بـــه بهره بـــرداری برســـد.«

بندر نوشهر به یک بندر جدید تبدیل می شود

ســـعیدنژاد دربـــاره توســـعه بنـــدر نوشـــهر هـــم توضیـــح داد: »در ایـــن بنـــدر، طرح هـــای 

ـــد  ـــازن جدی ـــیلوها و مخ ـــار س ـــعه انب ـــد، توس ـــکله های جدی ـــه اس ـــعه ای در زمین توس

در حـــال انجـــام اســـت؛ به طوری کـــه بـــا به کارگیـــری ایـــن تاسیســـات می توانیـــم 

ـــل می شـــود.« ـــد تبدی ـــدر جدی ـــک بن ـــه ی ـــدر نوشـــهر ب ـــم بن بگویی

معـــاون وزیـــر راه و شهرســـازی افـــزود: »بنـــدر فریدونـــکار هـــم بـــه همـــت بخـــش 

ـــت.  ـــران اس ـــی در ای ـــدر خصوص ـــه بن ـــتین تجرب ـــه نخس ـــده ک ـــی احداث ش خصوص

ـــن  ـــد ای ـــه بای ـــت دارد ک ـــن ظرفی ـــزار ت ـــا 500 ه ـــارض تقریب ـــال ح ـــدر در ح ـــن بن ای

ـــور  ـــاملی کش ـــادر ش ـــوع بن ـــار از مجم ـــهم فریدونکن ـــا س ـــد ت ـــدا کن ـــا پی ـــزان ارتق می

افزایـــش یابـــد.«

مدیرعامـــل ســـازمان بنـــادر و دریانـــوردی بـــا یـــادآوری این کـــه بنـــدر انزلـــی،  از 

ـــی  ـــدر انزل ـــد بن ـــه جدی ـــت: »حوضچ ـــت،  گف ـــزر اس ـــای خ ـــادر دری ـــن بن قدیمی تری

ـــداث  ـــت اح ـــد در دس ـــکله های جدی ـــید و اس ـــرداری رس ـــه بهره ب ـــت ب ـــه دول در هفت

ـــون  ـــه میلی ـــدود س ـــد، ح ـــه جدی ـــکله ها و حوضچ ـــن اس ـــرداری از ای ـــا بهره ب ـــت. ب اس

ـــود.« ـــزوده می ش ـــدر اف ـــت بن ـــه ظرفی ـــن ب ت

احداث بندر آستارا
ترافیک جاده های هم جوار را کاهش داده است

ســـعیدنژاد افـــزود: »بنـــدر آســـتارا یکـــی دیگـــر از بنـــادری اســـت کـــه توســـط بخـــش 

خصوصـــی در حـــال رسمایه گـــذاری اســـت. ظرفیـــت مورداســـتفاده قرارگرفتـــه 

ـــش  ـــری در کاه ـــش موث ـــتارا نق ـــدر آس ـــت. بن ـــن اس ـــزار ت ـــدود 200 ه ـــدر ح ـــن بن ای

حمل ونقـــل جـــاده ای اســـتان های آذربایجـــان غربـــی، رشقـــی و اردبیـــل داشـــته 

اســـت.«

بـــه گفتـــه او در حـــال حـــارض ظرفیـــت مجمـــوع بنـــادر شـــاملی کشـــور حـــدود هشـــت 

ـــت  ـــن ظرفی ـــت، ای ـــرا اس ـــت اج ـــه در دس ـــی ک ـــا طرح های ـــا ب ـــت ام ـــن اس ـــون ت میلی

ـــه حـــدود 12 میلیـــون تـــن افزایـــش پیـــدا خواهـــد کـــرد. ب

سعیدنژاد در حاشیه اجالس پنج جانبه کشورهای دریای خزر:

راه اندازی حمل ونقل مسافربری در دریای خزر کار ساده ای نیست
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ـــای  ـــاد در حاشـــیه اجـــالس پنج جانبـــه کشـــورهای حاشـــیه دری ـــر بنـــدر امیرآب مدی

ـــژه  ـــه وی ـــت: »منطق ـــا گف ـــدر و دری ـــه بن ـــا ماهنام ـــی ب ـــوی اختصاص ـــزر در گفتگ خ

ـــادر  ـــران بن ـــالس مدی ـــن اج ـــان هفتمی ـــوان میزب ـــاد به عن ـــدر امیرآب ـــادی بن اقتص

ـــه  ـــرای این ک ـــا ب ـــور دارد. م ـــه حض ـــن برنام ـــزر در ای ـــای خ ـــیه دری ـــاحلی حاش س

ـــا  ـــم، از ماه ه ـــت کنی ـــن مدیری ـــکل ممک ـــن ش ـــه بهرتی ـــالس را ب ـــن اج ـــم ای بتوانی

قبـــل هامهنگی هایـــی بـــا ســـازمان بنـــادر داشـــتیم و جلســـه های مـــا به طـــور 

مـــداوم ماهانـــه برگـــزار می شـــد.«

ـــری و   ـــه و بارگی ـــه تخلی ـــوط ب ـــایل مرب ـــازی مس ـــزود: »روان س ـــزار اف ـــی خدمتگ عل

ـــاوگان ملـــی و رشکت هـــای کشـــتیرانی در دریـــای خـــزر مهم تریـــن  ارتقـــا ایمنـــی ن

اهدافـــی اســـت کـــه در ایـــن هامیـــش دنبـــال می کنیـــم و امیدواریـــم بتوانیـــم 

ــته  ــزر داشـ ــای خـ ــه ای را در دریـ ــدون حادثـ ــی بـ ــل دریایـ ــت حمل ونقـ صنعـ

باشـــیم.«

بـــه گفتـــه او برگـــزاری مانورهـــای مشـــرتک دریایـــی بـــا کشـــورهای حاشـــیه دریـــای 

خـــزر، موضـــوع دیگـــری اســـت کـــه در ایـــن نشســـت موردتوجـــه قرارگرفتـــه اســـت: 

»ســـال 1388 ایـــن موضـــوع در مانـــور مشـــرتک بنـــدر انزلـــی مطـــرح شـــد و امـــروز 

ـــتیم.« ـــوع هس ـــن موض ـــر ای ـــان پیگی هم چن

امیرآباد، تنها بندر دارای اسکله روروی ریلی

ــی  ــدر جنوبـ ــن بنـ ــاد، بزرگ تریـ ــه امیرآبـ ــادآوری این کـ ــا یـ ــزار بـ علـــی خدمتگـ

ـــت:  ـــح داد و گف ـــدر توضی ـــن بن ـــودی ای ـــفه وج ـــاره فلس ـــت،  درب ـــزر اس ـــای خ دری

»فلســـفه وجـــودی امیرآبـــاد بـــه ایـــن دلیـــل اســـت کـــه بـــه خطـــوط راه آهـــن 

ــهید رجایـــی  ــدر شـ ــام خمینـــی )ره( و بنـ ــدر امـ ــه بنـ ــور و ازجملـ رسارسی کشـ

ـــی  ـــی انزل ـــدر قدیم ـــود دو بن ـــورت و باوج ـــر این ص ـــه در غی ـــت. چراک ـــل اس متص

و نوشـــهر، احـــداث ایـــن بنـــدر دلیـــل اقتصـــادی نداشـــت.«

ـــت  ـــور اس ـــاملی کش ـــدر ش ـــا بن ـــاد، تنه ـــا امیرآب ـــزود: »ام ـــاد اف ـــدر امیرآب ـــر بن مدی

کـــه بـــه خطـــوط رسارسی راه آهـــن متصـــل شـــده. هم چنیـــن امیرآبـــاد در بیـــن 

ـــکله روروی  ـــه دارای اس ـــر این ک ـــالوه ب ـــه ع ـــت ک ـــدری اس ـــا بن ـــور، تنه ـــادر کش بن

ـــم دارد.« ـــی ه ـــکله رو روی ریل ـــت، اس ـــون اس کامی

ـــت  ـــاده اس ـــکله آم ـــن اس ـــت: »ای ـــکله، گف ـــن اس ـــرداری از ای ـــان بهره ب ـــاره زم او درب

ـــن  ـــا راه آه ـــی ب ـــال رایزن ـــت. در ح ـــن اس ـــتگاه راه آه ـــر ایس ـــر رس تغیی ـــث ب ـــا بح ام

هســـتیم تـــا فضایـــی بـــرای اتصـــال ایـــن اســـکله بـــه خـــط رسارسی راه آهـــن 

ایجـــاد شـــود.«

از اراضی پشتیبانی 
برای ایجاد ارزش افزوده استفاده خواهیم کرد

ـــح  ـــدر تری ـــن بن ـــعه ای ـــِش روی توس ـــای پی ـــح برنامه ه ـــزار در ترشی ـــی خدمتگ عل

کـــرد: »در حـــال حـــارض ظرفیـــت اســـمی بنـــدر امیرآبـــاد چهـــار و نیـــم میلیـــون تـــن 

ـــت  ـــه هف ـــدر ب ـــمی بن ـــت اس ـــاه ظرفی ـــا بهمن م ـــه ت ـــت ک ـــکله اس ـــت اس ـــا 9 پس ب

ـــد  ـــه خواه ـــه آن اضاف ـــم ب ـــکله ه ـــت اس ـــش پس ـــید و ش ـــد رس ـــن خواه ـــون ت میلی

شـــد. ماموریتـــی کـــه در بنـــدر امیرآبـــاد داریـــم ایـــن اســـت کـــه بـــه یـــاری خـــدا 34 

ـــم.« ـــی کنی ـــا ســـال 1409 اجرای ـــن را ت ـــون ت ـــت 18 میلی ـــا ظرفی پســـت اســـکله ب

ـــال 1393  ـــور در س ـــاملی کش ـــدر ش ـــن بن ـــی بزرگ تری ـــت واقع ـــه او ظرفی ـــه گفت ب

ـــال  ـــت در س ـــرار اس ـــه ق ـــت ک ـــش رف ـــن پی ـــزار ت ـــون و 650 ه ـــه میلی ـــورد س ـــا رک ت

ـــد. ـــدا کن ـــا پی ـــاری ارتق ج

علـــی خدمتگـــزار بابیـــان ایـــن مطلـــب کـــه بنـــدر امیرآبـــاد برنامـــه دارد تـــا از 

اراضـــی پشـــتیبانی بـــرای ایجـــاد ارزش افـــزوده اســـتفاده کنـــد،  افـــزود: »بنـــدر 

ــر،  ــن نظـ ــه از ایـ ــت کـ ــتیبانی اسـ ــی پشـ ــار اراضـ ــاد دارای 1060 هکتـ امیرآبـ

به عنـــوان ســـومین بنـــدر کشـــور شـــناخته می شـــود.«

ـــادی  ـــژه اقتص ـــه وی ـــوان منطق ـــاد به عن ـــدر امیرآب ـــزود: »بن ـــاد اف ـــدر امیرآب ـــر بن مدی

بـــرای ارزش افـــزوده کاال، از مزایـــای ویـــژه ای برخـــوردار اســـت. بـــا توجـــه بـــه 

اراضـــی پشـــتیبانی بنـــدر و رسمایه گذاری هایـــی کـــه انجام شـــده اســـت، 

ــژه  ــه ویـ ــای منطقـ ــو از ظرفیت هـ ــن نحـ ــه بهرتیـ ــه بـ ــتیم کـ ــن هسـ ــال ایـ دنبـ

بهره منـــد شـــویم.«

تعامل بندر و گمرک خوب است

ــی  ــرک به خوبـ ــدر و گمـ ــل بنـ ــه تعامـ ــب کـ ــن مطلـ ــندی از ایـ ــراز خرسـ ــا ابـ او بـ

شـــکل گرفته اســـت، گفـــت: »ســـاعات فعالیـــت گمـــرک تـــا پنـــج و نیـــم ســـاعت 

افزایـــش پیداکـــرده اســـت. یعنـــی اگـــر پیش ازایـــن از ســـاعت هشـــت صبـــح، گمـــرک 

کار خـــود را آغـــاز می کـــرد،  حـــاال از ســـاعت شـــش و نیـــم صبـــح کار می کنـــد و تـــا 

زمانـــی کـــه کاال بـــرای ورود و خـــروج باشـــد، در گمـــرک هـــم بازخواهـــد بـــود.«

 علـــی خدمتگـــزار افـــزود: »البتـــه گمـــرک بـــه دنبـــال ایـــن اســـت کـــه ماننـــد 

بنـــدر به صـــورت 24 ســـاعته فعـــال شـــود. عـــالوه بـــر گمـــرک،  بـــا اســـتاندارد، 

دامپزشـــکی و قرنطینـــه نباتـــی هـــم تعامـــل خوبـــی داریـــم و کارهـــا به خوبـــی 

انجـــام می شـــود.«

بخش خصوصی کار می کند و ما ناظر هستیم

مدیـــر بنـــدر امیرآبـــاد از ســـپردن بخش هـــای عملیاتـــی دریایـــی و بنـــدری بـــه 

بخـــش خصوصـــی خـــرب داد و تریـــح کـــرد: »مـــا ناظـــر بـــر کارهـــا هســـتیم و 

بیشـــرت خط مشـــی آموزشـــی را پیگیـــری می کنیـــم. در بخـــش دریایـــی بیشـــرت 

پیگیـــر اجـــرای کنوانســـیون ها و آمـــوزش هســـتیم و دیگـــر درگیـــر یدک کشـــی 

ـــارت  ـــا نظ ـــد و م ـــام می ده ـــی انج ـــش خصوص ـــتیم. کار را بخ ـــی و...  نیس و الیروب

می کنیـــم.«

علـــی خدمتگـــزار افـــزود: »در بخـــش بنـــدری هـــم کارهـــا بـــه همیـــن شـــکل اســـت. 

ــد،  ــزات دارنـ ــان تجهیـ ــد، خودشـ ــام می دهنـ ــان را انجـ ــا کارهایشـ ترمینال هـ

 خودشـــان نیـــروی انســـانی می آورنـــد و مـــا فقـــط ناظـــر بـــر اجـــرای قراردادهـــا 

هســـتیم. بـــه همیـــن دلیـــل هـــم فرصـــت بیشـــرتی بـــرای آمـــوزش،  پیگیـــری 

دســـتورالعمل ها و اجـــرای بخش نامه هـــا داریـــم.« 

ـــه  ـــاد دارای گواهینام ـــدر امیرآب ـــنل بن ـــی پرس ـــارض متام ـــال ح ـــه او در ح ـــه گفت ب

ـــد و  ـــی دارن ـــه ایمن ـــدر گواهینام ـــن بن ـــزات ای ـــن تجهی ـــتند. هم چنی ـــی هس آموزش

ـــت. ـــده اس ـــی ش ـــدر اجرای ـــن بن ـــی در ای ـــم به خوب ـــتیک ه ـــوزش لجس آم

علـــی خدمتگـــزار در پایـــان از افتتـــاح شـــش پســـت اســـکله جدیـــد در بهمـــن 

امســـال خـــرب داد و گفـــت: »در بخـــش رسمایه گـــذاری خوشـــبختانه تاکنـــون 

ـــتیم.  ـــی داش ـــش خصوص ـــذاری بخ ـــط رسمایه گ ـــان فق ـــارد توم ـــدود 800 میلی ح

کـــه بـــه یـــاری خـــدا تـــا پایـــان امســـال هـــم از طریـــق رسمایه گـــذاری بخـــش 

خصوصـــی و هـــم رسمایه گـــذاری دولـــت،  شـــش پســـت اســـکله جدیـــد در روز 

22 بهمـــن افتتـــاح خواهـــد شـــد.«

علی خدمتگزار در گفتگوی اختصاصی با بندر و دریا خرب داد:

شش پست اسکله جدید امیرآباد 
در روز 22 بهمن افتتاح می شود
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مدیــرکل ترانزیــت و تعرفه ســازمان بنــادر و دریانــوردی ایــران در اجــالس پنج جانبه 

کشــورهای دریــای خــزر، در نشســت خــربی پایانــی اجــالس از هامهنگــی بنــادر 

ــر  ــتی های واگن ب ــه کش ــانی ب ــاخت خدمات رس ــاد زیرس ــرای ایج ــزر ب ــیه خ حاش

ــرب داد.  خ

ترانزیت دریایی و مقابله با آلودگی ناشی از تردد کشتی ها

خــرسو رسایــی با تاکیــد بر ایــن موضوع کــه امضــای پروتــکل این اجالس، تســهیل 

تجــارت خــزر را بــه همــراه خواهــد داشــت، افــزود: »در حــال حــارض بنــدر امیرآبــاد 

ــه شــناورهای  ــادر قزاقســتان و آذربایجــان زیرســاخت خدمات رســانی ب ــران، بن ای

ــکله رورو  ــدر دارای اس ــا بن ــران تنه ــامل ای ــاد در ش ــدر امیرآب ــد. بن ــر را دارن واگن ب

اســت. ســازمان بنــادر در تــالش اســت تــا طــی چنــد مــاه آینــده زیرســاخت های 

ــود.« ــر هــم فراهــم ش ــناورهای واگن ب ــه ش ــانی ب خدمات رس

او در ادامــه توضیــح داد: »توســعه حمل ونقــل چندوجهــی ســبب ترسیع و تســهیل 

جابه جایــی کاال میــان بنــادر حاشــیه خــزر می شــود و اســتفاده از کشــتی های رو 

ــه مقصــد برســاند. کشــتی های رو رو،  ــن زمــان ب ــد کاال را در کم تری رو هــم می توان

ــرای حمــل خــودرو و محموله هــای دیگــری کــه روی  کشــتی هایی هســتند کــه ب

چــرخ قــرار دارنــد، بــه کار گرفتــه می شــود.«

رسایــی افــزود: »رصفه جویــی در هزینه هــای جابه جایــی کاالهــای تجــاری از مبــدا 

تــا مقصــد، کنــرتل کامــل کاال در متــام مســیر حمــل، چــه در زمیــن و چــه در دریــا 

توســط صاحــب کاال و کاهــش زمــان جابه جایــی بــه ســبب کاهــش دفعــات تخلیه 

و بارگیــری از مزیت هــای اســتفاده از کشــتی رو رو اســت.«

نگرانی مشرتک: کاهش سطح آب دریای خزر

ـــی،   ـــه رسای ـــه گفت ـــای خـــزر ب ـــادر حاشـــیه دری ـــران بن محـــور دیگـــر موردتوجـــه مدی

مدیرکل تعرفه و ترانزیت سازمان بنادر و دریانوردی:

امضای پروتکل مشرتک یعنی تسهیل تجارت در دریای خزر

ـــته  ـــای بس ـــن دری ـــت ای ـــت از محیط زیس ـــزر و حفاظ ـــای خ ـــت در دری ـــاد امنی ایج

بـــود: »مقابلـــه بـــا آلودگـــی ناشـــی از تـــردد شـــناورها در دریـــای خـــزر و کاهـــش ســـطح 

ـــادر  ـــود کـــه در ایـــن پروتـــکل دنبـــال شـــد. بن ـــی ب ـــای خـــزر هـــم از موضوعات آب دری

موافقـــت کردنـــد کـــه راهـــکاری بـــرای کاهـــش ســـطح آب دریـــای خـــزر پیـــدا کننـــد.«

ـــد  ـــای خـــزر کشـــتی ها مجبورن ـــا کاهـــش ســـطح آب دری ـــان این کـــه ب ـــا بی ـــی ب رسای

بـــه طـــور کامـــل از ظرفیت هـــای خـــود اســـتفاده نکننـــد و درنتیجـــه بایـــد تـــردد 

بیشـــرتی داشـــته باشـــند، کـــه ایـــن امـــر موجـــب آلودگـــی بیشـــرت می شـــود، 

ـــد از ظرفیـــت کامـــل خـــود اســـتفاده کنـــد، درنهایـــت  گفـــت: »وقتـــی کشـــتی نتوان

ـــد هزینـــه حمـــل بیـــن  ـــار می شـــود کـــه بای ـــاال رفـــن هزینـــه کاال و حمـــل ب ســـبب ب

ـــود.« ـــکن ش ـــورها رسش کش

برای گردشگری دریایی رسمایه گذار می خواهیم

ـــدری  ـــارت بن ـــهیل تج ـــادر تس ـــه بن ـــه وظیف ـــب ک ـــن مطل ـــر ای ـــد ب ـــا تاکی ـــی ب رسای

ـــذاری  ـــیار و رسمایه گ ـــه بس ـــه مطالع ـــاز ب ـــی نی ـــگری دریای ـــزود: »گردش ـــت، اف اس

در کشـــورهای مختلـــف دارد. مـــا بـــرای ایجـــاد گردشـــگری دریایـــی بـــه 

رسمایه گذاری هـــای کشـــورهای دیگـــر نیـــاز داریـــم چراکـــه ظرفیت هـــا و 

ـــی  ـــه مل ـــوان رسمای ـــد به عن ـــود دارد، بای ـــامل وج ـــادر ش ـــه در بن ـــیل هایی ک پتانس

اســـتفاده  شـــود.« 

مدیـــرکل تعرفـــه و ترانزیـــت ســـازمان بنـــادر و دریانـــوردی ایجـــاد مرکـــز هیدروگرافـــی 

ـــم  ـــت تفاه ـــای یادداش ـــی، امض ـــیرهای دریای ـــن مس ـــرای تعیی ـــزر ب ـــای خ در دری

ـــایت  ـــدازی وب س ـــی، راه ان ـــت دریای ـــظ محیط زیس ـــرای حف ـــتی ها ب ـــرتل کش کن

ـــن  ـــات ای ـــن مصوب ـــات را از مهم تری ـــادل اطالع ـــانی و تب ـــرای اطالع رس ـــالس ب اج

ـــت. ـــالس دانس اج

بـــه گفتـــه او بـــر اســـاس توافـــق مناینـــدگان بنـــادر کشـــورهای حاشـــیه خـــزر، 

هشـــتمین اجـــالس در بنـــدر ترکمن باشـــی ترکمنســـتان برگـــزار خواهـــد شـــد.

سال سی ام  شامره 225   آذر 1394    51
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برگزاری اولین دوره تخصصی  تجزیه و تحلیل روغن
 در بندرشهید رجایی

ـــی  ـــات دریای ـــاس رشکـــت توســـعه خدم ـــدر عب ـــی ونگهـــداری شـــعبه بن ـــاون فن مع

ـــل روغـــن" در  ـــه و تحلی ـــن دوره تخصصـــی " تجزی ـــدری ســـینا از برگـــزاری اولی و بن

ـــان  ـــدی کارکن ـــش و توامنن ـــطح  دان ـــای س ـــدف ارتق ـــا ه ـــی ب ـــهید رجای ـــدر ش بن

ـــرب داد.  ـــی خ فن

مهنـــدس امیرحســـین زارعـــی بـــا تاکیـــد بـــر لـــزوم بهره گیـــری موثـــر از 

تکنیک هـــای نویـــن نگهـــداری و  تعمیـــرات به منظـــور حفـــظ و صیانـــت از 

ـــاوگان  ـــه کاری ن ـــول آماده ب ـــل قب ـــطح قاب ـــن س ـــز تامی ـــازمان و نی ـــای س دارایی ه

عملیاتـــی، خاطـــر نشـــان کـــرد: »براســـاس هامهنگی هـــای انجـــام شـــده بـــا 

ـــوردی اســـتان هرمـــزگان، دوره ی مذکـــور در  ـــادر و دریان ـــرکل محـــرتم اداره بن مدی

ـــی و  ـــهید رجای ـــوزش بندرش ـــز آم ـــاه در مرک ـــتم آبان م ـــم و بیس ـــای نوزده تاریخ ه

ـــا فرایندهـــای نگهـــداری و تعمیـــرات شـــامل  باحضـــور متامـــی کارکنـــان مرتبـــط ب

حـــوزه معاونـــت محـــرتم فنـــی و نگهـــداری ادارات کل بنـــادر و دریانـــوردی اســـتان 

هرمـــزگان و بوشـــهر، ادارات تابعـــه و مهندســـین مشـــاور، ترمینـــال اپراتورهـــا و 

ـــر  ـــر و 546 نف ـــداد 42 نف ـــه تع ـــا ب ـــدری جمع ـــع بن ـــتقر در مجتم ـــای مس رشکت ه

ســـاعت آموزشـــی برگـــزار شـــد.«

وی افـــزود: »بکارگیـــری روش هـــای صحیـــح نگهـــداری و تعمیـــر از عوامـــل اصلـــی 

در کاهـــش هزینه هـــای رشکت هـــا و نیـــز جلوگیـــری از بـــروز توقفـــات ناگهانـــی 

ــازی  ــوزش و پیاده سـ ــایی، آمـ ــا شناسـ ــد بـ ــذا؛ بایـ ــود لـ ــد بـ ــزات خواهـ تجهیـ

ایـــن روش هـــا، نســـبت بـــه بهبـــود قابلیـــت اطمینـــان تجهیـــزات و در نتیجـــه 

نگاه داشـــت بهینـــه از آن هـــا اقـــدام منـــود.«

زارعـــی بـــا بیـــان این کـــه تجزیـــه و تحلیـــل روغـــن یکـــی از تکنیک هـــای 

 رایـــج و اصلـــی نگهـــداری و تعمیـــر مبتنـــی بـــر پایـــش وضعیـــت یـــا

)CBM )Condition Based Maintenance اســـت، خاطـــر نشـــان کـــرد: 

ــای  ــه عیـــوب و خرابی هـ ــتوار اســـت کـ ــر ایـــن اصـــل اسـ »اســـرتاتژی CBM بـ

ماشـــین آالت و تجهیـــزات، قبـــل از رســـیدن بـــه یـــک مرحلـــه مشـــخص، 

نشـــانه هایی هم چـــون افزایـــش دمـــا، ارتعـــاش، فرســـایش، صـــدا و... از خـــود 

ــه  ــوان بـ ــا، می تـ ــع آن هـ ــل به موقـ ــایی و تحلیـ ــا شناسـ ــه بـ ــد کـ ــروز می دهنـ بـ

ـــا تعریـــف راهـــکار و اقدامـــات پیشـــگیرانه، از پیرشفـــت  وجـــود خرابـــی پـــی بـــرد و ب

ــرد.« ــری کـ آن جلوگیـ

وی هم چنیـــن اضافـــه کـــرد: »فراینـــد اجـــرای OCM یـــا تجزیـــه و تحلیـــل 

روغـــن بدیـــن صـــورت خواهـــد بـــود کـــه در تناوب هـــای تعییـــن شـــده، نســـبت 

بـــه منونه گیـــری روغـــن از محل هـــای مشـــخص اقـــدام و ســـپس منونه هـــا بـــه 
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ـــن،  ـــط معی ـــت رشای ـــه، تح ـــن مرحل ـــود، درای ـــال می ش ـــالح ارس ـــگاه ذی ص آزمایش

ـــخصات  ـــاظ مش ـــن ازلح ـــت روغ ـــی وضعی ـــت ارزیاب ـــی جه ـــای گوناگون آزمایش ه

فیزیکـــی و شـــیمیایی، عنـــارص فرسایشـــی، وضعیـــت آلودگـــی و عنـــارص افزودنـــی 

انجـــام می شـــود، لـــذا باتوجـــه بـــه نتایـــج و تحلیـــل رونـــد آن در چنـــد دوره گذشـــته، 

ـــرد  ـــرار می گی ـــش ق ـــورد پای ـــی م ـــزات مکانیک ـــات و تجهی ـــالمت قطع ـــت س وضعی

ـــه تعریـــف  ـــه موردغیرعـــادی، در ارسع وقـــت، نســـبت ب ـــا درصـــورت وجـــود هرگون ت

ـــود.« ـــدام ش ـــگیرانه اق ـــات پیش ـــکار و اقدام راه

ایـــن مقـــام مســـئول در پایـــان اظهـــار داشـــت: »هـــدف از برگـــزاری ایـــن دوره، 

ـــث  ـــا مباح ـــرات ب ـــداری و تعمی ـــوزه نگه ـــان ح ـــی کارکن ـــی و فن ـــوان علم ـــا ت ارتق

آنالیـــز روغـــن و شناســـایی عیـــوب بـــوده اســـت، از ایـــرنو ســـعی شـــد تـــا 

رسفصل هـــای دوره، کامـــال کاربـــردی و مفیـــد انتخـــاب شـــود.«

الزم بـــه ذکـــر اســـت، ایـــن دوره توســـط رشکـــت خدمـــات دریایـــی و بنـــدری ســـینا و 

براســـاس تقویـــم آموزشـــی ســـال 94 برگـــزار شـــده و حضـــور در دوره بـــرای متامـــی 

ــوان کاو  ــت تـ ــا رشکـ ــت؛  ضمنـ ــوده اسـ ــگان بـ ــورت رایـ ــدگان به صـ رشکت کننـ

ـــه  ـــبت ب ـــور، نس ـــن کش ـــگاه های روغ ـــن آزمایش ـــی از معتربتری ـــوان یک ـــت، به عن ن

ـــت. ـــوده اس ـــدام من ـــی اق ـــث آموزش ـــه مباح ارای
P - F شکل ۱ - منحنی
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ـــا  ـــا:  فعالیـــت شـــام در عرصـــه شـــیالت از چـــه نقطـــه ای و ب ـــدر و دری بن

ـــد؟ ـــی رشوع ش ـــه هدف چ

حیـــات داودی:  مـــن اصالتـــا جنوبـــی هســـتم و حـــدود 50 ســـال 

ـــت  ـــا فعالی ـــتقیم در دری ـــا غیرمس ـــتقیم ی ـــکل مس ـــه ش ـــه ب ـــت ک اس

دارم. پـــس از امتـــام تحصیـــالت دانشـــگاهی و نظـــر بـــه عالقـــه 

ــات داود در نزدیکـــی  ــه حیـ ــود )منطقـ ــه زادگاه خـ ــه بـ ــری کـ وافـ

بوشـــهر( داشـــتم، تصمیـــم گرفتـــم کـــه حرفـــه خـــود را نیـــز به نوعـــی 

بـــا دریـــا گـــره بزنـــم و بـــه همیـــن منظـــور کار را در وهلـــه نخســـت 

از مدیریـــت شـــناورهای خدماتـــی رشکـــت نفـــت در جزیـــره 

ــه  ــم در ایـــن زمینـ ــال و نیـ ــردم. مـــدت یـــک سـ ــارک رشوع کـ خـ

ــتی  ــاخت 5 کشـ ــا سـ ــه 40 بـ ــردم و پـــس ازآن در دهـ ــت کـ فعالیـ

ـــد  ـــن )Damen Group( در کشـــور هلن مجهـــز توســـط رشکـــت داِم

در گفتگو با حیات داودی بررسی شد

صید صنعتی 
در تنگنای ماندن

 یا رفنت

 صنعت غذای دریایی )Sea Food Industry( یکی 

از مهم تریـن بازوهای اقتصادی شـیالت در جهان 

اسـت که باعـث شـده کشـورهای مختلف سـاالنه 

رسمایه گذاری هـای کالنـی را بـر روی آن انجـام 

دهند. متاسفانه این صنعت باوجود ذخایر دریایی بسیار ارزشمندی 

کـه در آب هـای ایـران یافـت می شـود، هنـوز آن طـور کـه بایدوشـاید 

جایگاه خود را در کشـور ما پیدا نکرده است. آمارهای سازمان شیالت 

نشان می دهد که سهم مرصف آبزیان و فراورده های شیالتی در سبد 

غذایی خانوار ایرانی در مقایسـه با سایر گوشت های مرصفی کامکان 

پایین اسـت. آمارهای پنج سـاله اول دهـه 2010 م. سـازمان خواروبار 

کشـاورزی ملل متحـد )فایو( رسانـه مرصف آبزیـان در جهـان را قریب 

17/7 کیلوگـرم تخمیـن زده اسـت. جالـب اینجاسـت که ایـن رقم در 

اروپای غربی معادل 26 کیلوگرم، در کشـورهایی مثل ژاپن که بسـیار 

به ذخایر دریایی وابسته هسـتند معادل 80 تا 90 کیلوگرم و در ایران 

کم تر از 8 کیلوگرم در سال برآورد شده است. 

یکـی از مهم ترین دالیـل این نرخ پاییـن در ایـران را بایسـتی در عدم 

شـناخت چـه ازنظر آشـنایی بـا گونه هـای مختلـف و چـه ازنظـر نحوه 

طبـخ غذاهـای دریایـی جسـتجو کـرد. ظرفیت هـای فـراوان و تـوان 

بالقوه کشور در کسب ارزش افزوده و ایجاد اشتغال ازجمله مهم ترین 

دالیلی اسـت کـه رضورت بهره برداری پایدار و توسـعه زیرسـاخت ها 

را در این بخش یادآور می شـود. مجله بندر و دریا در راسـتای آشـنایی 

هرچه بیشرت با دسـت اندرکاران موفق و شناخته شـده صنعت غذای 

دریایـی بـا مدیرعامـل کنرسسـیوم صیـد صنعتـی ایـران، بـه گفتگو 

نشسـته اسـت. امـان الـه حیـات داودی بـا بیـش از نیم قـرن تجربـه 

حرفه ای موفق حاصل از فعالیت های گوناگون مرتبط با حوزه دریایی 

باالخص شیالت در حال حارض سـهام دار عمده و رییس هیات مدیره 

رشکت صیـد صنعتی صـدف، رشکـت خدمـات دریایـی پیـالری و در 

عین حال رییس هیات مدیره رشکت صید صنعتی افسـون هستند. 

آن چـه در ادامـه می خوانیـد، رشح مصاحبه ایشـان بـا خربنگار مجله 

بنـدر و دریا اسـت.

  فرناز حیدری  
کارشناسارشدمحیطزیست

بـــه نام هـــای پیـــالری یـــک، دو، ســـه، چهـــار و پنـــج و از طریـــق 

مناقصـــه ای بین املللـــی کـــه در آن زمـــان رشکـــت نفـــت ایـــران و 

ـــت  ـــازه ای از فعالی ـــه ت ـــود، وارد مرحل ـــزار می من ـــیریپ برگ ـــا س ایتالی

حرفـــه ای خـــودم شـــدم. رشکت کننـــدگان مناقصـــات در آن 

برهـــه بیشـــرت رشکت هـــای بین املللـــی دریایـــی به خصـــوص 

ـــتی ها را  ـــن کش ـــع ای ـــن در واق ـــد، و م ـــی بودن ـــای ایتالیای رشکت ه

ـــدوده  ـــردم. مح ـــی ک ـــای ایتالیای ـــتی های رشکت ه ـــین کش جانش

ـــراوی  ـــه لی ـــم در منطق ـــیریپ )SIRIP( ه ـــت س ـــت نف ـــت رشک فعالی

حیـــات داود بـــود. علیرغـــم این کـــه مناقصـــه آن زمـــان در ســـطح 

بین املللـــی بـــود امـــا مـــن صاحـــب اولیـــن رشکـــت ایرانـــی بـــودم کـــه 

ـــا رییـــس  تصمیـــم بـــه رشکـــت در مناقصـــه گرفتـــم. ضمـــن متـــاس ب

ـــا ایشـــان در  ـــه خـــود را ب ـــره رشکـــت نفـــت )SIRIP( عالق ـــات مدی هی
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ـــک  ـــور ی ـــرای حض ـــان را ب ـــت ایش ـــتم موافق ـــتم و توانس ـــان گذاش می

ـــت  ـــم. در نهای ـــب کن ـــه جل ـــی در مناقص ـــد ایران ـــت 100 درص رشک

ــن  ــر از پایین تریـ ــد کم تـ ــدود 40 درصـ ــنهادی حـ ــه پیشـ ــا ارایـ بـ

ـــه  ـــود، مناقص ـــرده ب ـــرح ک ـــی مط ـــت ایتالیای ـــک رشک ـــه ی ـــی ک قیمت

را از آن خـــود کـــردم. علـــت ایـــن قیمـــت پاییـــن نیـــز آن بـــود کـــه 

ــتفاده  ــروی کار اسـ ــوان نیـ ــی به عنـ ــراد بومـ ــودم از افـ ــدد بـ درصـ

ـــد(  ـــاد )60 درص ـــای زی ـــه مالیاته ـــدد ازجمل ـــکالت متع ـــم. مش کن

و... به نوعـــی همیشـــه ســـد راه کار مـــا بودنـــد. پـــس از انقـــالب و 

جنـــگ تـــالش مـــا شـــکل دیگـــری بـــه خـــود گرفـــت. کمـــک بـــه 

ـــادان در ظـــرف 45 روز در زمـــان جنـــگ، غـــرق  ـــه پاالیشـــگاه آب تخلی

ـــک  ـــت موش ـــطه اصاب ـــت به واس ـــتی های رشک ـــی از کش ـــدن یک ش

و بیـــرون کشـــیدن آن از آب، یدک کـــش کـــردن کشـــتی در حـــال 

ـــه آمیـــکا در ورودی بنـــدر امـــام خمینـــی  اشـــتعال هنـــدی موســـوم ب

ـــن خاطـــرات مـــن  ـــه مهم تری )ره( توســـط کشـــتی پیـــالری 5 از جمل

از آن دوران اســـت.

ـــود را  ـــیالتی خ ـــت ش ـــی فعالی ـــه زمان ـــا از چ ـــام دقیق ـــا: ش ـــدر و دری بن

آغـــاز کردیـــد؟

ــاون  ــا معـ ــد بـ ــال های بعـ ــن در سـ ــرات مـ ــات داودی:  مذاکـ حیـ

ـــه در  ـــان ک ـــول الهیجانی ـــیالت، رس ـــان ش ـــل آن زم ـــر و مدیرعام وزی

حقیقـــت بنیان گـــذار شـــیالت نویـــن بودنـــد، درنهایـــت بـــه ایـــن 

ـــران  ـــان در ای ـــا آن زم ـــه ت ـــی را ک ـــد صنعت ـــا صی ـــه م ـــید ک ـــه رس نتیج

جایگاهـــی نداشـــت و جـــای خالـــی آن هـــم به شـــدت احســـاس 

می شـــد، در کشـــور اســـتارت بزنیـــم. شـــیالت ایـــران در آن زمـــان 

ـــتی های  ـــدادی کش ـــود تع ـــت خ ـــرتش فعالی ـــرای گس ـــه 60( ب )ده

فـــوق مـــدرن را بـــه کشـــور آملـــان ســـفارش داده بـــود. راه انـــدازی ایـــن 

کشـــتی های فـــوق پیرشفتـــه یکـــی از دغدغه هـــای شـــیالتی ها 

ــتی ها در  ــن کشـ ــد ایـ ــنهاد خریـ ــبب پیشـ ــن سـ ــه همیـ ــود، بـ بـ

آن برهـــه بـــه مـــن داده شـــد. ایـــن کشـــتی ها بـــه نـــام کالس 

ـــه  ـــغول ب ـــران مش ـــم در ای ـــوز ه ـــدند و هن ـــناخته می ش ـــردوس ش ف

ــن  ــذاران وارد ایـ ــی از رسمایه گـ ــوان یکـ ــن به عنـ ــتند. مـ کار هسـ

کارشـــده و پـــس از بررســـی کشـــتی اول کـــه وارد آب هـــای ایـــران 

شـــده بـــود، آن را از همـــه لحـــاظ ارزیابـــی کـــردم و بدیـــن نتیجـــه 

ـــای  ـــه بازاره ـــرای ورود ب ـــری ب ـــا گام موث ـــد آن قطع ـــه خری ـــیدم ک رس

ـــان هســـتید  ـــی اســـت. در جری اقتصـــادی شـــیالت در عرصـــه جهان

کـــه فعالیت هـــای صنعتـــی و مـــدرن شـــیالت یکـــی از مهم تریـــن 

دســـتاوردهای اقتصـــادی بـــرای کشـــورهایی اســـت کـــه ذخایـــر 

ارزشـــمند شـــیالتی دارنـــد.

»یـــادآوری نویســـنده: امـــروزه دســـت اندرکاران شـــیالت صنعتـــی 

ــت  ــه رعایـ ــزم بـ ــه ملـ ــورهای پیرشفتـ ــص در کشـ ــدرن باالخـ و مـ

ـــت  ـــتند. برداش ـــت محیطی هس ـــی زیس ـــتانداردهای بین امللل اس

ـــود کـــه امـــکان  ـــادوام خواهـــد ب ـــر آبـــی زمانـــی اقتصـــادی و ب از ذخای

بازســـازی ذخایـــر فراهـــم شـــود، بـــه همیـــن ســـبب تالش هـــا در ایـــن 

ـــزات  ـــه ســـمت و ســـویی باشـــد کـــه اســـتفاده از تجهی ـــد ب عرصـــه بای

ــود.  ــته شـ ــار گذاشـ ــوخ و کنـ ــکان منسـ ــد امـ ــا حـ ــب تـ نامناسـ

ــیب های  ــا آسـ ــب نه تنهـ ــزات نامناسـ ــه تجهیـ ــت کـ ــی اسـ بدیهـ

غیرقابل جـــربان بـــه ذخایـــر طبیعـــی وارد خواهنـــد کـــرد بلکـــه حتـــی 

ـــت.«   ـــد کاس ـــز خواهن ـــد نی ـــود صی ـــادی خ از ارزش اقتص

بنـــدر و دریـــا: آیـــا می تـــوان این طـــور گفـــت کـــه صیـــد صنعتـــی در 

ـــد؟  ـــاز ش ـــدرن آغ ـــوق م ـــتی های ف ـــن کش ـــا ای ـــران ب ای

ـــران  ـــن اســـت کـــه صیـــد صنعتـــی ای ـــه واقعیـــت ای حیـــات داودی:  بل

بـــرای نخســـتین بـــار کار خـــود را بـــا 9 فرونـــد کشـــتی صیـــادی 

ـــزی  ـــتی های فل ـــدادی کش ـــه تع ـــرد. البت ـــاز ک ـــز آغ ـــه و مجه پیرشفت

ــه  ــن عرصـ ــز در ایـ ــس نیـ ــام طبـ ــه نـ ــرتی( بـ ــر )20 مـ کوچک تـ

فعـــال هســـتند امـــا نحـــوه عملکـــرد و کار آن هـــا به هیچ وجـــه 

ـــردوس  ـــی کالس ف ـــد صنعت ـــناور صی ـــد ش ـــا 9 فرون ـــه ب قابل مقایس

ـــه  ـــتند ک ـــی هس ـــن طراحی های ـــزو بهرتی ـــد ج ـــن 9 فرون ـــت. ای نیس

توســـط کشـــور آملـــان بـــه بـــازار عرضه شـــده و در حـــال حـــارض 
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تحـــت مدیریـــت مالـــکان و رشکت هـــای مختلفـــی هســـتند. مـــن از 

ـــه دلیـــل ســـابقه ای کـــه در  ـــران ب ـــه آب هـــای ای ابتـــدای ورود آن هـــا ب

ـــتی  ـــتین کش ـــردم و نخس ـــد ک ـــتی ها بازدی ـــتم، از کش ـــن کار داش ای

ـــردم.  ـــذاری ک ـــون نام گ ـــم افس ـــرت کوچک ـــام دخ ـــه ن ـــداری و ب را خری

بدیـــن شـــکل بـــود کـــه حرفـــه مـــن از مالکیـــت کشـــتی های خدماتی 

ـــرد. از  ـــر ک ـــادی تغیی ـــد و صی ـــه صی ـــوق پیرشفت ـــتی های ف ـــه کش ب

هـــامن زمـــان نیـــز به عنـــوان مدیرعامـــل کنرسســـیوم انتخـــاب شـــدم 

ـــتم.  ـــکار هس ـــغول ب ـــمت مش ـــن س ـــم در ای ـــوز ه و هن

ـــران  ـــرای شـــیالت ای ـــن کشـــتی ها ب ـــا: دســـتاورد کیفـــی ای ـــدر و دری بن

ـــود؟ ـــه ب چ

ـــتند  ـــه هس ـــیار پیرشفت ـــود بس ـــوع خ ـــتی ها در ن ـــات داودی:  کش حی

ـــرای تعمیـــر و نگهـــداری  و بالطبـــع مشـــکالت خـــاص خـــود را هـــم ب

دارنـــد. مشـــکالت مشـــرتک چـــه در زمینـــه بـــازار فـــروش و چـــه 

در زمینـــه مســـایل دیگـــر باعـــث شـــد کـــه مـــن بـــه همـــراه ســـایر 

ـــم.  ـــک کنرسســـیوم برآمدی ـــک درصـــدد تشـــکیل ی رشکت هـــای مال

ــم  ــا فراهـ ــرای مـ ــد را بـ ــن صیـ ــکان بهرتیـ ــا امـ ــتی ها نه تنهـ کشـ

می کننـــد، بلکـــه درعین حـــال زمینـــه ارایـــه یـــک محصـــول بـــا 

اســـتانداردهای بین املللـــی را هـــم ایجـــاد می کننـــد و ایـــن 

ــن  ــتی ها ایـ ــن کشـ ــن کار ایـ ــت. مهم تریـ ــی اسـ ــتاورد مهمـ دسـ

اســـت کـــه امـــکان صیـــد صنعتـــی را مهیـــا می ســـازند. پروســـه 

ـــم  ـــا یـــک ســـال و نی ـــد ت ـــد صنعتـــی می توان کامـــل و اســـتاندارد صی

ـــنتی  ـــد س ـــه صی ـــد درحالی ک ـــن کن ـــول را تضمی ـــدگاری محص مان

زمـــان مانـــدگاری را بـــه چنـــد روز تقلیـــل می دهـــد. دلیـــل ایـــن 

ـــم  ـــنتی را ه ـــد س ـــا صی ـــی ب ـــد صنعت ـــی صی ـــاوت اصل ـــا تف ـــاله ی مس

ـــه روش  ـــه ب ـــی ک ـــرد. ماه ـــتجو ک ـــرآوری جس ـــه ف ـــوان در پروس می ت

ـــی  ـــود، یعن ـــرآوری می ش ـــتی ف ـــود، در روی کش ـــد ش ـــی صی صنعت

ـــود  ـــی را در خ ـــه ماه ـــد ک ـــازه را می ده ـــن اج ـــا ای ـــه م ـــتم کار ب سیس

کشـــتی فـــرآوری و آن را بـــا منفـــی 40 درجـــه ســـانتی گراد بـــه حالـــت 

کامـــاًل یـــخ زده درآوریـــم و بـــه بهرتیـــن شـــکل ممکـــن هـــم نگهـــداری 

کنیـــم. بدیهـــی اســـت کـــه پروســـه بهینـــه فـــرآوری و نگهـــداری 

ـــه  ـــی ب ـــر روی ماه ـــا را ب ـــا باکرتی ه ـــا ی ـــذاری انگل ه ـــکان تاثیرگ ام

ـــی  ـــاخص ترین ویژگی های ـــی از ش ـــاله یک ـــن مس ـــانده و ای ـــر رس صف

اســـت کـــه در بازارهـــای جهانـــی باالخـــص بـــازار غـــذای دریایـــی بـــر 

ــود.  ــد می شـ آن تاکیـ

بندر و دریا: فرآوری در روی کشتی چگونه انجام می شود؟

ــد  ــوژی صیـ ــتی ها دارای تکنولـ ــوع از کشـ ــن نـ ــات داودی:  ایـ حیـ

پیرشفتـــه به صـــورت کامـــال اتوماتیـــک هســـتند. کشـــتی های ترالـــر 

ـــد  ـــه قادرن ـــی این ک ـــوده یعن ـــوره ب ـــد چندمنظ ـــات صی دارای امکان

صیـــد آبزیـــان کـــف زی و صیـــد میـــان آبـــی و هم چنیـــن صیـــد میگـــو 

ـــال  ـــه فع ـــه این ک ـــه ب ـــا توج ـــد. ب ـــام دهن ـــف انج ـــای مختل ـــا توره را ب

ـــن  ـــه ای ـــت، درنتیج ـــاز نیس ـــتی ها مج ـــن کش ـــرای ای ـــو ب ـــد میگ صی

ـــی  ـــف زی و میان آب ـــان ک ـــد آبزی ـــه صی ـــغول ب ـــط مش ـــتی ها فق کش

در دریـــای عـــامن هســـتند. کشـــتی های ترالـــر 24 ســـاعته در یـــک 

دوره زمانـــی 45 روزه مشـــغول بـــه صیـــد هســـتند و صیـــد خـــود را 

ـــد: ـــل آوری می کنن ـــر عم ـــه رشح زی ـــتی ب ـــال بهداش ـــورت کام به ص

مرحلـــه اول: بـــه آب انداخـــن تـــور قیفـــی شـــکل بـــه طـــول 45 مـــرت 

ـــه مـــدت ســـه ســـاعت در آب ب

ـــک از آب  ـــورت اتوماتی ـــور به ص ـــاعت ت ـــه س ـــس از س ـــه دوم: پ مرحل

بـــاال کشـــیده می شـــود و صیـــد داخـــل آن در مخـــزن ماهـــی کشـــتی 

تخلیـــه می شـــود.

مرحلـــه ســـوم: در ایـــن مرحلـــه کارکنـــان )عمـــل آور( کشـــتی ماهیـــان 

ــرده و پـــس  ــایزبندی کـ ــازی و سـ ــه جداسـ ــده را بالفاصلـ صیدشـ

از شستشـــوی رسیـــع بـــا آب شـــور ماهی هـــای هم انـــدازه را در 

داخـــل قالب هـــای آلومینیومـــی ســـینی شـــکل چیـــده و ســـپس 

ـــل  ـــل تون ـــا در داخ ـــزر ) PLATE FREEZER( و ی ـــت فری ـــل پلی داخ

ـــای  ـــاعت در دم ـــه س ـــد از س ـــا بع ـــن ماهی ه ـــد. ای ـــزر می گذارن فری

ــانتی گراد کامـــال منجمـــد می شـــوند.  40 – درجـــه سـ
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ـــه  ـــه ب ـــا توج ـــا را ب ـــن ماهی ه ـــامد ای ـــد از انج ـــتی بع ـــان کش کارکن

ــتیک  ــه پالسـ ــدن یـــک ورقـ ــا پیچیـ ــف بـ ــایزبندی های مختلـ سـ

ـــوک 12  ـــورت دو بل ـــا را به ص ـــی آن ه ـــوک ماه ـــازک دور بل ـــیار ن بس

ـــب  ـــمه بندی مناس ـــا تس ـــی ب ـــن اصل ـــک کارت ـــل ی ـــی در داخ کیلوی

قـــرار می دهنـــد. ســـپس ایـــن کارتن هـــای 24 کیلویـــی ماهـــی 

منجمـــد بـــرای نگهـــداری در دمـــای 25- درجـــه ســـانتی گراد 

ــه  ــد از 45 روز بـ ــوند و بعـ ــل می شـ ــتی منتقـ ــه کشـ ــه رسدخانـ بـ

رسدخانه هـــای مختلـــف به منظـــور توزیـــع و فـــروش منتقـــل 

می شـــوند. الزم به ذکـــر اســـت کـــه کل فرآینـــد عمـــل آوری از مرحلـــه 

ـــورت  ـــاحلی به ص ـــای س ـــتقرار در رسدخانه ه ـــه اس ـــا مرحل ـــد ت صی

کامـــال بهداشـــتی و بـــا نظـــارت دامپزشـــکی و هم چنیـــن دامپزشـــک 

مخصـــوص هـــر فرونـــد شـــناور صـــورت می گیـــرد. اجـــازه توزیـــع 

ماهی هـــای صنعتـــی بـــرای مـــرف بعـــد از آزمایـــش میکروبـــی 

و انگلـــی توســـط دامپزشـــکی بـــرای هـــر مرحلـــه از صیـــد صـــادر 

ـــت  ـــل رعای ـــد به دلی ـــی منجم ـــد صنعت ـــای صی ـــود. ماهی ه می ش

ـــد  ـــل و نگهـــداری فاق ـــد و حمل ونق متامـــی مراحـــل بهداشـــتی صی

ـــوده و برعکـــس ماهی هـــای صیـــد ســـنتی دارای  ـــد ماهـــی ب ـــوی ب ب

ـــت. ـــرف اس ـــان م ـــوب در زم ـــیار مطل ـــزه بس ـــم و م طع

بنـــدر و دریـــا: یکـــی از دالیلـــی کـــه باعـــث می شـــود اغلـــب مـــردم 

ـــن  ـــام در ای ـــر ش ـــت. نظ ـــوی آن اس ـــد، ب ـــاز بزنن ـــی رسب ـــوردن ماه از خ

رابطـــه چیســـت؟

حیـــات داودی: اصـــل مشـــکل دقیقـــا اینجاســـت کـــه ماهـــی نبایـــد بو 

ـــا صیـــد می شـــود، در هـــامن لحظه هـــای  بدهـــد. ماهـــی کـــه از دری

ـــه  ـــت ک ـــن اس ـــی ای ـــن ماه ـــو گرف ـــل ب ـــد. دلی ـــی منی ده اول بوی

ـــد  ـــوا می ترکن ـــا ه ـــاورت ب ـــر مج ـــی در اث ـــی ماه ـــلول های پروتیین س

ـــت  ـــاد اس ـــاز فس ـــه آغ ـــه نقط ـــن مرحل ـــد. ای ـــو می کن ـــاد ب ـــن ایج و ای

ـــو  ـــع بیشـــرت هـــم ب ـــد، بالطب ـــه ماهـــی بیشـــرت مبان ـــی هرچـــه ک یعن

ـــمومیت  ـــه مس ـــر ب ـــد منج ـــه می توان ـــی ک ـــا جای ـــت ت ـــد داش خواه

ـــه  ـــن نکت ـــم در همی ـــی ه ـــد صنعت ـــنتی و صی ـــد س ـــرق صی ـــود. ف ش

ـــزرگ  ـــوک ب ـــک ش ـــا ی ـــان ب ـــدای کار خودم ـــامن ابت ـــا در ه ـــت. م اس

مواجـــه شـــدیم: عـــدم فـــروش خـــوب محصـــول در ایـــران. بـــه همیـــن 

ســـبب بـــر آن شـــدیم کـــه اشـــکال کار را بفهمیـــم و بـــه همیـــن ســـبب 

ــورت  ــه به صـ ــم کـ ــت کردیـ ــجویان درخواسـ ــدادی از دانشـ از تعـ

ـــوع  ـــا در ن ـــج مصاحبه ه ـــد. نتای ـــه کنن ـــردم مصاحب ـــا م ـــوری ب حض

ـــد  ـــا اعـــالم می کردن ـــود: اکـــر مصاحبه شـــوندگان م ـــب ب خـــود جال

ـــار  ـــم یک ب ـــفید و آن ه ـــی س ـــا ماه ـــا رصف ـــد ام ـــی می خورن ـــه ماه ک

ـــا  ـــردم جوی ـــی را از م ـــی مرف ـــوع ماه ـــی ن ـــوروز! وقت ـــدای ن در ابت

ــاره  ــور اشـ ــا کپـ ــفید یـ ــی سـ ــه ماهـ ــط بـ ــب فقـ ــدیم، اغلـ می شـ

ـــه میـــان می آمـــد،  ـــد. وقتـــی صحبـــت از ماهیـــان جنـــوب ب می کردن

ـــا  ـــی های آن ج ـــوی ماهی فروش ـــتانبول و ب ـــان اس ـــه خیاب ـــت ب اکری

ـــا  ـــب ب ـــردم اغل ـــه م ـــدیم ک ـــه ش ـــا متوج ـــد. در آن ج ـــاره می کردن اش

ماهی هـــای جنـــوب آشـــنایی ندارنـــد. واقعیـــت ایـــن اســـت کـــه 

ـــا 10  ـــه تنه ـــم ک ـــزی داری ـــوع آب ـــب 400 ن ـــران قری ـــوب ای ـــا در جن م

ـــفید و  ـــی س ـــبیه ماه ـــوریده ش ـــی ش ـــل ماه ـــا مث ـــوع آن ه ـــا 20 ن ت

 )White pomfret( ـــدی ـــا زبی ـــوا ی ـــغ هســـتند. ماهـــی حل ـــدون تی ب

یکـــی از بهرتیـــن ماهی هـــای ماســـت کـــه البتـــه آن را هـــم اکـــر 

مـــردم منی شناســـند. از ایـــن مرحلـــه بـــه بعـــد درصـــدد برآمدیـــم 

کـــه به صـــورت جدی تـــر وارد عرصـــه تبلیغـــات شـــویم و بـــه مـــردم 

بگوییـــم کـــه چـــرا ماهـــی صیدشـــده بـــه روش صنعتـــی بـــو نـــدارد یـــا 

ـــد  ـــا این کـــه چـــرا بای این کـــه چـــرا نحـــوه طبـــخ ماهـــی مهـــم اســـت ی

ـــون  ـــبختانه تاکن ـــد و خوش ـــود کنن ـــی خ ـــفره غذای ـــی را وارد س ماه

ـــت.  ـــده اس ـــه برداشته ش ـــن عرص ـــی در ای ـــای مثبت گام ه

بنـــدر و دریـــا: محصـــوالت شـــام تـــا چـــه انـــدازه بـــا اســـتانداردهای 

جهانـــی مطابقـــت دارنـــد و وضعیـــت فـــروش آن هـــا چطـــور اســـت؟

حیـــات داودی: ماهی هـــای مرکـــب، گربه ماهـــی، اســـکویید و 

ـــی هســـتند کـــه در آب هـــای کشـــور  ـــه آبزیان ـــواع مارماهـــی  ازجمل ان

ـــر  ـــا ازنظ ـــد م ـــس ندارن ـــه فل ـــر بهاین ک ـــا نظ ـــوند ام ـــت می ش ـــا یاف م

مذهبـــی مجـــاز بـــه اســـتفاده از آن هـــا نیســـتیم. امـــا ایـــن آبزیـــان در 

کشـــورهای دیگـــر طرفـــداران خـــاص خـــود را دارنـــد. مـــا این هـــا را بـــه 

کشـــورهایی مثـــل کشـــورهای اروپایـــی و ژاپـــن صـــادر می کنیـــم. تـــا 

همیـــن چنـــد ســـال پیـــش 90 درصـــد ایـــن نـــوع از صیـــد مـــا توســـط 

ژاپنی هـــا خریـــداری می شـــد امـــا اکنـــون بـــا ورود کره ای هـــا 

ــادر  ــورها صـ ــن کشـ ــه ایـ ــا بـ ــای مـ ــرت جنس هـ ــا بیشـ و چینی هـ

می شـــود. جالـــب اســـت بدانیـــد کـــه یـــک نـــوع ماهـــی مرکـــب 

از جنـــس )Sepia( در آب هـــای ایـــران زیســـت می کنـــد کـــه ایـــن 

ـــی  ـــورهای اروپای ـــت و در کش ـــودش اس ـــوع خ ـــن از ن ـــس بهرتی جن

و آســـیای جنـــوب رشقـــی باقیمـــت گـــزاف خریـــداری می شـــود. 

ایـــن محصـــول بعـــد از میگـــو گران تریـــن محصـــول صادراتـــی ایـــران 

ـــای  ـــل قیمت ه ـــه دلی ـــارض ب ـــال ح ـــه در ح ـــپانیا و فرانس ـــت. اس اس

ـــن  ـــبب در ای ـــن س ـــه همی ـــتند و ب ـــه نیس ـــم موردتوج ـــنهادی ک پیش

ـــیوم از  ـــم. کنرسس ـــز کرده ای ـــاور دور مترک ـــر روی خ ـــرت ب ـــه بیش بره

صیـــد میگـــو در حـــال حـــارض کنـــار کشـــیده  و آن هـــم به واســـطه 

ـــا از  ـــد ام ـــر آن وارد ش ـــنتی ب ـــد س ـــب صی ـــه از جان ـــت ک ـــاری اس فش

جنبه هـــای دیگـــر کـــامکان فعـــال هســـتیم و خوشـــبختانه بـــازار 

ـــم. ـــم داری ـــی ه خوب

بنـــدر و دریـــا: آیـــا مشـــکالت خاصـــی هـــم ازنظـــر بـــازار اقتصـــادی بـــرای 

شـــام وجـــود دارد؟

حیـــات داودی: یکـــی از مهم تریـــن مشـــکالت همیـــن مســـاله 

تحریم هـــا اســـت. به عنوان مثـــال مـــا االن باوجوداین کـــه 

ـــان را  ـــم محصوالمت ـــا منی توانی ـــم، ام ـــود را داری ـــاص خ ـــرتی خ مش

ـــتند،  ـــا هس ـــازار دنی ـــای ب ـــزو بهرتین ه ـــه ج ـــا ک ـــی از آن ه ـــه برخ ک

ـــر  ـــکل دیگ ـــک مش ـــانیم. ی ـــروش برس ـــه ف ـــود ب ـــاص خ ـــد خ ـــا برن ب

ــات  ــهولت قطعـ ــه سـ ــم بـ ــه منی توانیـ ــت کـ ــن اسـ ــا ایـ تحریم هـ

ــر  یدکـــی بـــرای تعمیـــر کشـــتی ها تهیـــه کنیـــم. از طـــرف دیگـ

ـــازار اقتصـــادی  ـــی و ب ـــد صنعت ـــت صی ـــه اهمی ـــی ب ـــدم توجـــه کاف ع

ـــه  ـــه هم ـــم ک ـــا امیدواری ـــت. ام ـــوده و هس ـــای ب ـــی از دغدغه ه آن یک

ـــود.  ـــل ش ـــه ح ـــئوالن مربوط ـــه مس ـــا توج ـــه زودی و ب ـــایل ب ـــن مس ای
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مراکز مقابله با آلودگی در دریا
 NOFO  و بررسی عملکرد 

آلودگـــی آب هـــا همـــواره موجـــب نگرانـــی دولت هـــا و مـــردم شـــده و بـــرای مبـــارزه بـــا آن الزم اســـت دولت هـــا در ســـطح ملـــی و بین املللـــی اقـــدام و مشـــارکت مناینـــد. 

ـــواحل  ـــدز « در س ـــون وال ـــش »اکس ـــرای نفت ک ـــه ب ـــه ای ک ـــی حادث ـــی )OPRC( در پ ـــی نفت ـــر آلودگ ـــکاری در براب ـــه و هم ـــی، مقابل ـــی آمادگ ـــیون بین امللل کنوانس

ـــن  ـــی ای ـــد اصل ـــد. تاکی ـــرا ش ـــالدی اج ـــال 1995 می ـــید و در س ـــوردی رس ـــی دریان ـــازمان بین امللل ـــب س ـــه تصوی ـــالدی ب ـــال 1990 می ـــد، در س ـــد آم ـــکا پدی آالس

ـــه کشـــتی ها، تاسیســـات  ـــر ب ـــر در صـــورت وقـــوع ســـانحه آلودگـــی نفتـــی به منظـــور جلوگیـــری از ورود خســـارات جربان ناپذی ـــع و موث ـــر اقـــدام رسی کنوانســـیون ب

ـــا بـــروز حـــوادث ناشـــی از آلودگـــی  دریایـــی، بنـــادر، تجهیـــزات تخلیـــه و بارگیـــری نفـــت و هم چنیـــن فراهـــم منـــودن زمینه هـــای الزم بـــرای همکاری هـــای بین املللـــی جهـــت مقابلـــه ب

ـــارس  ـــه خلیج ف ـــان در منطق ـــت جه ـــر نف ـــد از ذخای ـــت، 60 درص ـــوده  اس ـــارس ب ـــم در خلیج ف ـــای مه ـــی از چالش ه ـــت محیطی یک ـــی زیس ـــته آلودگ ـــای گذش ـــت. در دهه ه ـــی اس نفت

ـــی  ـــن آلودگ ـــم ای ـــل مه ـــل آب از عوام ـــه داخ ـــاب ها ب ـــیمیایی و پس ـــواد ش ـــت، م ـــارس و ورود نف ـــراف خلیج ف ـــگاه ها در اط ـــا و پاالیش ـــی، مجتمع ه ـــکوهای نفت ـــداث س ـــرار دارد، اح ق

هســـتند، دولـــت جمهـــوری اســـالمی ایـــران در 29 تیرمـــاه 1376 بـــه کنوانســـیون فـــوق ملحـــق شـــد و طـــرح ملـــی مقابلـــه، آمادگـــی و همـــکاری در برابـــر آلودگـــی نفتـــی را تدویـــن منـــود 

ـــر  ـــکاری موث ـــه و هم ـــرای مقابل ـــی ب ـــات مردم ـــا و امکان ـــی و نیروه ـــی و غیردولت ـــازمان های دولت ـــا و س ـــه نهاده ـــازی کلی ـــی و هامهنگ س ـــی مل ـــودن آمادگ ـــم من ـــدف آن، فراه ـــه ه ک

ـــوان،  ـــا ت ـــه ارتق ـــود در زمین ـــاله خ ـــی شش س ـــد و تخصص ـــای هدفمن ـــه فعالیت ه ـــه مجموع ـــروژه در ادام ـــن پ ـــت ماری ـــت. رشک ـــی اس ـــی نفت ـــه آلودگ ـــر ب ـــوانح منج ـــوع س ـــگام وق به هن

ـــم گیر  ـــش چش ـــر افزای ـــی ب ـــود مبن ـــم انداز موج ـــه چش ـــه ب ـــا توج ـــور، ب ـــاحلی کش ـــای س ـــادر و آب ه ـــردار در بن ـــکار و بهره ب ـــای پیامن ـــی رشکت ه ـــای نفت ـــا آلودگی ه ـــه ب ـــی و مقابل آمادگ

ـــاحلی، و  ـــاحلی و فراس ـــای س ـــادر، آب ه ـــال در بن ـــتخراج و انتق ـــاف، اس ـــای اکتش ـــوص در حوزه ه ـــاتحریم، علی الخص ـــط پس ـــت و گاز در رشای ـــع نف ـــرداران صنای ـــای بهره ب فعالیت ه

ـــا  ـــه ب ـــق مقابل ـــاختارهای موف ـــون س ـــری را پیرام ـــات پیگی ـــات و تحقیق ـــته مطالع ـــال گذش ـــل س ـــی، از اوای ـــی نفت ـــوانح آلودگ ـــواع س ـــک ان ـــه ریس ـــش قابل مالحظ ـــوازات آن افزای به م

ـــش  ـــس از گزین ـــاند و پ ـــام رس ـــه انج ـــه ب ـــور های پیرشفت ـــا در کش ـــوژی و فرآینده ـــوژی، تکنول ـــازی، متدول ـــذاری، بسرتس ـــل قانون گ ـــف از قبی ـــای مختل ـــی در الیه ه ـــای نفت آلودگی ه

ـــا  ـــه ب ـــات مقابل ـــق در عملی ـــه موف ـــوان منون ـــا به عن ـــای شـــامل اروپ ـــروژ و حـــوزه دری ـــه آب هـــای ن ـــن نهادهـــای بخـــش خصوصـــی در منطق ـــوان یکـــی از موفق تری ســـازمان NOFO به عن

آلودگـــی انتخـــاب منـــوده اســـت. در همیـــن راســـتا رشکـــت ماریـــن پـــروژه اقـــدام بـــه دعـــوت از مناینـــدگان ســـه رشکـــت تولیدکننـــده تجهیـــزات مقابلـــه بـــا آلودگـــی نـــروژی کـــه ارتبـــاط 

ـــوردی، وزارت نفـــت و رشکـــت ملـــی نفتکـــش  ـــا همـــکاری ســـازمان بنـــادر و دریان ـــروژ و ســـازمان NOFO در تامیـــن ملزومـــات را دارد منـــود، و ب ـــا ســـازمان های دولتـــی ن ـــر ب نزدیـــک و موث

ـــروژ از  ـــی ن ـــازمان های دولت ـــرد س ـــوص عملک ـــو در خص ـــث و گفتگ ـــر بح ـــالوه ب ـــمینار ع ـــن س ـــود. در ای ـــزار من ـــاری برگ ـــال ج ـــهریور س ـــای 16 و 17 ش ـــک روزه در تاریخ ه ـــمیناری ی س

قبیل NCA و NOFO، آخرین محصوالت رشکت های Aptomar، NorLense و FRAMO هم معرفی شدند.

 در این مقاله به نحوه عملکرد این موسسه غیرانتفاعی پرداخته و دالیل متفاوت بودن NOFO را در مقایسه با سایر سازمان های مشابه موردبررسی قرار می دهیم.

  سعید خامتیان    

مدیرعامل رشکت مارین پروژه
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NOFO - آشنایی با نوفو

نوفـــو  مخفـــف واژه »انجمـــن دریاهـــای پـــاک نـــروژ بـــرای رشکت هـــای بهره بـــردار 

)نفتـــی(«  اســـت.

ـــات  ـــرای انجـــام عملی ـــن انجمـــن غیرانتفاعـــی آمادگـــی کامـــل ب ـــن ای هـــدف از تدوی

ـــت. ـــی اس ـــی نفت ـــا آلودگ ـــه ب مقابل

دیـــدگاه کالن: معرفـــی نوفـــو به عنـــوان یـــک ســـازمان پیـــرشو، موثـــر و پایـــدار در 

ـــود. ـــناخته ش ـــی ش ـــی نفت ـــا آلودگ ـــه ب مقابل

ـــامل در  ـــای ش ـــک  در دری ـــی اکوفیس ـــدان نفت ـــراوو  در می ـــه ب ـــو: حادث ـــه نوف تاریخچ

ســـال 1977 نشـــان داد کـــه صنایـــع نفتـــی و بهره بـــرداران فراســـاحلی، آمادگـــی کامل 

ـــور  ـــه مذک ـــان حادث ـــد. از زم ـــا را ندارن ـــی در دری ـــزش نفت ـــوادث ری ـــا ح ـــه ب ـــرای مقابل ب

ـــا آلودگـــی نفتـــی ایجـــاد  ـــه ب ـــرای آمادگـــی مقابل ـــی ب ـــه اصل صنعـــت نفـــت یـــک کمیت

منـــود )1978(. نوفـــو در ســـال 1987 به عنـــوان یـــک ســـازمان غیرانتفاعـــی از بخـــش 

خصوصـــی جهـــت مقابلـــه بـــا آلودگـــی نفتـــی باهـــدف کاهـــش اثـــرات زیســـت محیطی 

ـــرای  ـــع مالـــی و انســـانی ب ـــع نفتـــی تاســـیس شـــد. مناب ریـــزش نفتـــی ناشـــی از صنای

ـــو بتواننـــد  ـــدار به طـــوری کـــه رشکت هـــا از طریـــق نوف ـــر و پای ایجـــاد یـــک آمادگـــی موث

ـــه  ـــوند، ب ـــد ش ـــاده و توامنن ـــوه آم ـــور بالق ـــی به ط ـــای نفت ـــا آلودگی ه ـــه ب ـــرای مقابل ب

کار گرفتـــه شـــد. امـــروزه نوفـــو به عنـــوان یـــک ســـازمان پیـــرشو در زمینـــه آمادگـــی 

ـــازمان  ـــر س ـــود. به عبارت دیگ ـــناخته می ش ـــی ش ـــای نفت ـــا آلودگی ه ـــه ب ـــرای مقابل ب

ـــه در ســـوانح آلودگـــی نفتـــی،  ـــزی، آمادگـــی و مقابل ـــرای برنامه ری ـــو ب غیرانتفاعـــی نوف

ـــتند،  ـــت هس ـــغول فعالی ـــروژ مش ـــای ن ـــه در آب ه ـــی ک ـــای نفت ـــت از رشکت ه ـــه نیاب ب

ـــاحلی و  ـــق فراس ـــه در مناط ـــات مقابل ـــامل عملی ـــئولیت ش ـــن مس ـــت. ای ـــئول اس مس

نیـــز حفاظـــت مناطـــق ســـاحلی و پاک ســـازی نـــوار ســـاحلی می شـــود. ســـازمان نوفـــو 

در حـــال حـــارض دارای 31 عضـــو از رشکت هـــای بهره بـــردار می باشـــد کـــه توســـط 

ـــود. ـــربی می ش ـــت وراه ـــی هدای ـــو انتخاب ـــت عض هف

بـــر اســـاس قوانیـــن )Norwegian Coastal Administration )NCA، هـــر صنعتی 

ـــدام رضوری  ـــد آمادگـــی اق ـــا پتانســـیل ایجـــاد آلودگـــی نفتـــی در محیط زیســـت بای ب

ـــالح را  ـــادی ذی ص ـــدام از مب ـــوز اق ـــز مج ـــه و نی ـــدت حادث ـــامل و ش ـــا احت ـــب ب متناس

داشـــته باشـــد. ایـــن اقـــدام اضطـــراری بایـــد بـــر مبنـــای ارزیابـــی ریســـک، طرح هـــای 

ـــه شـــود.  ـــا آلودگـــی تهی ـــه ب ـــی مقابل توســـعه صنعـــت و طرح هـــای اقتضای
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بـــر همیـــن اســـاس نوفـــو موظـــف بـــه تهیـــه طـــرح منطقـــه ای آمادگـــی بـــرای مقابلـــه 

بـــا آلودگـــی نفتـــی  کـــه در تابســـتان ســـال 2001 توســـط NCA ابـــالغ شـــده اســـت 

را بـــه اجـــرا درآورد. طـــرح مذکـــور بـــر مبنـــای ارزیابـــی ریســـک و فعالیت هـــای 

ــد.  ــروژ را پوشـــش می دهـ ــاحلی نـ ــای فراسـ ــه و بخش هـ ــتخراج نفـــت تهیـ اسـ

ـــای  ـــای نیازمندی ه ـــو برمبن ـــی نوف ـــای نفت ـــا آلودگی ه ـــه ب ـــرح مقابل ـــته ط درگذش

ـــو  ـــروزه نوف ـــا ام ـــود، ام ـــده ب ـــوب تهیه ش ـــتانداردهای مص ـــار و اس ـــذاری اختی واگ

رویکـــرد جدیـــد بـــر مبنـــای مخاطـــره )ریســـک( باهـــدف شناســـایی نیـــاز بـــه مقابلـــه 

بـــا آلودگـــی نفتـــی در نواحـــی مختلـــف نـــروژ را پیشـــنهاد می منایـــد. رویکـــرد 

ــنتی  ــرای روش سـ ــن بـ ــک جایگزیـ ــع یـ ــک« درواقـ ــای ریسـ ــر مبنـ ــد »بـ جدیـ

»مالحظـــات بدتریـــن حالـــت« اســـت و فعالیت هـــای کم هزینه تـــر را مهیـــا 

ــی  ــای عملیاتـ ــری روش هـ ــا به کارگیـ ــو بـ ــت در نوفـ ــع عضویـ ــازد. درواقـ می سـ

ـــی اســـت کـــه هـــر  ـــر از حالت ـــع مشـــرتک بســـیار اقتصادی ت استانداردشـــده و مناب

ـــن  ـــاند. ای ـــام برس ـــه انج ـــا را ب ـــن فعالیت ه ـــد ای ـــی بخواه ـــی به تنهای ـــت نفت رشک

رویکـــرد بـــر اســـاس مالحظـــات ذیـــل اجـــرا می شـــود:

 تخمین احتامل مشکالت ناشی از آلودگی های نفتی

 درجه بندی سناریوهای ریزش نفتی

 مدل کردن حرکت نفت برای تعریف زمان رسیدن به ساحل

 مناطق ساحلی در معرض خطر

 مقدار نفتی که احتامال به ساحل خواهد رسید.

نوفـــو حـــدودا 100 مانـــور عملیـــات مقابلـــه بـــا آلودگـــی نفتـــی در ســـال انجـــام 

می دهـــد، معمـــوال دو یـــا ســـه بـــار از ایـــن مانورهـــا بـــا مشـــارکت و حضـــور چنـــد 

ـــه  ـــد شـــناور ب ـــی 50 فرون ـــه گـــر( و مشـــارکت 30 ال ـــروی انســـانی )مقابل ـــر نی صـــد نف

ـــا  ـــر و ب ـــط درگی ـــازمان های مرتب ـــی س ـــا متام ـــن عملیات ه ـــاند. در ای ـــام می رس انج

ــر یـــک از  ــاده نگه داشـــن هـ ــی تـــالش در جهـــت آمـ ــازی رشایـــط واقعـ شبیه سـ

اعضـــا را دارد. 

روش انجام عملیات- تعریف موانع )Barriers( در نوفو

ـــطح  ـــار س ـــه چه ـــی ب ـــط واقع ـــه در آن رشای ـــر را ک ـــی فراگی ـــوم دفاع ـــک مفه ـــو ی نوف

ـــه  ـــور مقابل ـــن به منظ ـــات ممک ـــی اقدام ـــرد و متام ـــه کار می گی ـــود را ب ـــیم می ش تقس

ـــع زیســـت محیطی در معـــرض آلودگـــی انجـــام  ـــا مناب ـــع انتشـــار آلودگـــی ت ـــن منب بی

ـــد.(  ـــه کنی ـــر توج ـــر زی ـــه تصوی ـــرد )ب می پذی

سطح Barrier(۱ ۱(: اقدامات نزدیک به منبع انتشار آلودگی.

سطح Barrier(2 2(: اقدامات بین منبع انتشار آلودگی تا نزدیکی ساحل.

سطح Barrier( 3 3(: اقدامات در ناحیه آب های کم عمق ساحلی.

سطح Barrier( 4 4(: اقدامات در ساحل و روی زمین.

ـــی  ـــدی تجرب ـــئولیت ها و اولویت بن ـــاص مس ـــوق، اختص ـــیم بندی ف ـــاس تقس ـــر اس ب

ـــزان  ـــای می ـــر مبن ـــرای هـــر یـــک از ســـطوح ب ـــا آلودگـــی ب ـــه ب ـــع و نیروهـــای مقابل مناب

ــل  ــان حاصـ ــو اطمینـ ــق نوفـ ــن طریـ ــرد و از ایـ ــکل می گیـ ــی شـ ــم( آلودگـ )حجـ

ـــوانح را  ـــف س ـــط مختل ـــه در رشای ـــرای مقابل ـــل ب ـــی کام ـــنل آمادگ ـــه پرس ـــد ک می کن

ـــی را  ـــناریوهای واقع ـــه س ـــازد ک ـــادر می س ـــا را ق ـــن اعض ـــوع هم چنی ـــن موض دارد. ای

متریـــن کننـــد و ایـــن اطمینـــان را نســـبت بـــه ظرفیت هایشـــان بـــه وجـــود مـــی آورد کـــه 

ـــد.  ـــاد مناین ـــه ایج ـــای مقابل ـــی در عملیات ه ـــرات الزم و بهبودهای ـــات و تغیی اصالح

ـــود دارد.  ـــدی خ ـــاالی توامنن ـــطح ب ـــظ س ـــی در حف ـــز باالی ـــواره مترک ـــو هم نوف

منابع جمع آوری آالینده های نفتی نوفو

ســـازمان غیـــر انتفایـــی نوفـــو ظرفیـــت قابل توجـــه ای در مقیـــاس بین املللـــی را دارد. 

ـــی آب  ـــای نفت ـــع آوری آالینده ه ـــتم های جم ـــا سیس ـــناور ب ـــد ش ـــو دارای 25 فرون نوف

بـــا ظرفیـــت هـــر سیســـتم در حـــدود دو تـــا ســـه هـــزار تـــن نفـــت در 24 ســـاعت اســـت.

منابع موجود در دریای آزاد

ـــو  ـــی نوف ـــر انتفای ـــای آزاد، ســـازمان غی در صـــورت انتشـــار آالینده هـــای نفتـــی در دری

مرکـــز اضطـــراری مـــدرن و کاملـــی کـــه آمـــاده هرگونـــه مقابلـــه بـــا آلودگی هـــای نفتـــی 

ـــردار  ـــای بهره ب ـــره از رشکت ه ـــاش 60 نف ـــم آماده ب ـــک تی ـــو دارای ی ـــت را دارد. نوف اس

ـــه  ـــناورهای مقابل ـــد ش ـــن دارای 31 فرون ـــت، هم چنی ـــات اس ـــام عملی ـــال انج و در ح

ـــده  ـــای جمع آوری ش ـــی نفت ه ـــت جابه جای ـــا قابلی ـــناور ب ـــد ش ـــی و 33 فرون ـــا آلودگ ب

و قابلیـــت کشـــندگی در دریـــای آزاد را دارد. 

دیگر منابع

ـــع آوری و  ـــت جم ـــه قابلی ـــه ک ـــال در منطق ـــو فع ـــناورهای نوف ـــزات و ش ـــت تجهی لیس

ـــت: ـــل اس ـــه رشح ذی ـــروژ را دارد ب ـــواحل ن ـــه س ـــال ب انتق

 )Oil Spill Response Vessel – OSRV( 11 فروند شـــناور مقابلـــه بـــا آلودگـــی نفـــت  

آماده بـــاش دایـــم

ـــه  ـــی ک ـــزات جمـــع آوری آالینده هـــای نفت ـــه تجهی ـــا کلی ـــد شـــناور OSRV ب  20 فرون

ـــوند ـــزام می ش ـــر اع ـــل موردنظ ـــه مح ـــاز ب ـــورت نی در ص

 25 فروند شناور جمع آوری آلودگی با قابلیت یدک کشی

 25 سیستم کامل جمع آوری آلودگی نفتی مکانیکی در دریا 

 5 ایستگاه اصلی مقابله با آلودگی

 2 دپوی اصلی تجهیزات مقابله با آلودگی

 ذخیـــره حـــدودا 800 تـــن دیسپرســـنت هـــای متناســـب بـــا آب هـــای منطقـــه جهـــت 

پاشـــش توســـط شـــناورهای مناســـب و هواپیـــام

 سیســـتم های پایـــش از طریـــق ماهـــواره، هواپیـــام، بالگـــرد، کشـــتی ها و 

ه ها یســـتگا ا

 تجهیـــزات مناســـب جهـــت عملیـــات مقابلـــه بـــا آلودگـــی نزدیـــک بـــه ســـاحل توســـط 

63 فرونـــد کشـــتی های ماهی گیـــری

 بیـــش از 60 نفـــر تیـــم آموزش دیـــده جهـــت مدیریـــت عملیـــات پاک ســـازی 

ســـواحل

 بیـــش از 40 نفـــر نیـــروی کارآمـــد و آموزش دیـــده جهـــت واکنـــش رسیـــع در ســـواحل 

ـــد ـــکاری می مناین ـــو هم ـــا نوف ـــه ب ک

 Norwegian Coastal( قراردادهـــای همـــکاری بـــا ســـازمان های دولتـــی 

ـــا آلودگـــی و رشکت هـــای  ـــه ب Administration - NCA(، کمیته هـــای اســـتانی مقابل

بخـــش خصوصـــی 
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همکاری با سازمان شیالت و کشتی های ماهیگیری

نوفو همکاری نزدیکی با 60 فروند شـناور ماهیگیـری در نواحی مختلف باهدف توقف 

انتشـار آلودگـی قبـل از رسـیدن بـه نواحـی نزدیـک سـاحل دارد کـه در طـرح مقابله با 

آلودگی نفت در سـواحل لحاظ شـده اند. به کارگیری این پتانسـیل های موجود بسیار 

مفیـد و مقرون به رصفـه اسـت. ماهی گیـران از این کـه فرصـت همـکاری در این گونـه 

فعالیت ها را دارند بسـیار قدردان هسـتند. آن ها حداقل سـالی یک بار عملیات مقابله 

انجـام می دهند. 

همکاری های فراگیر

نوفـو نیروهـای کارمـدی کـه قابلیـت اعـزام رسیع بـه منطقـه عملیاتـی هسـتند، را در 

اختیـار دارد. نوفـو دارای توافق نامه هایـی بـا متامـی شـهرداری ها و اسـتانداری های 

سـاحلی بـرای آماده سـازی پرسـنل آن هـا به مـوازات توافق نامه هایـش با سـازمان های 

خصوصـی اسـت. 

سازمان دهی عملیات 

نوفو به عنـوان یک سـازمان هامهنگ کننـده در زمـان وقوع سـوانح آلودگی نفتـی وارد 

عمـل می شـود و ارایـه خدمـات می منایـد، هم چنیـن مسـئول تاکتیک هـای مقابله و 

مدیریت عملیات در به کارگیری منابع و جمع آوری آالینده ها است. تیم ویژه نوفو بسیار 

منعطـف و باقابلیت های باال اسـت، و در صورت نیاز با کمیته اسـتانی مقابله با آلودگی 

نفتی هـم همـکاری می مناید.

تیم ویژه نوفو

تیم ویژه نوفو شـامل 60 نفر عضو مسـتقل بـا مهارت هـای رضوری به منظـور حامیت و 

انجام فعالیت های سـطوح مختلف جمع آوری نفت اسـت، مدیریت عملیات، مدیریت 

حادثه، مدیریت مواقع اضطراری و مدیریت تیم مقابله گر. این تیم ویژه دارای طیفی از 

تجربه کاری، شامل آموزش، عملیات و فعالیت های ویژه در حوزه های HSE، مدیریت، 

منابـع، لجسـتیک، تجهیـزات جمـع آوری و بازیافت نفـت، محیط زیسـت، ارتباطات و 

آمـوزش هسـتند. این پرسـنل در ظـرف 24 سـاعت آمادگی اعـزام به هر یـک از مناطق 

سـاحلی نروژ را دارند. 

 آموزش

نوفـو اطمینـان حاصـل می کنـد کـه متامـی پرسـنل بـا وظایف مشـخص کـه بـر روی 

شـناورهای مقابله با آلودگـی نفتی فعالیـت می مناینـد، آموزش هـای الزم را گذرانده و 

مترینات عملـی در ارتباط بـا آموزش ها را حداقل سـالی یک بـار به انجام رسـانیده اند. 

قرارداد همکاری نوفو با سـازمان های نروژی شامل NCA، گارد ساحلی نروژ، جستجو 

و نجات در دریا، Norwegian Instituted for Nautical Research )NINA(، سازمان 

هواشناسـی، سـازمان آتش نشـانی نـروژ، موسسـات و کالج هـای آموزشـی، کالج های 

دریایی، پایانه های نفتی، موسسه رده بندی DNVGL و تعداد زیادی از تولیدکنندگان 

و تامیـن کنندگان تجهیـزات مقابله با آلودگی منعقد می باشـد.

 این دروس که با رسفصل های ملی تطابق داده شـده اند، آموزش بسیار عالی بر مبنای 

مهارت ها را فراهم می سـازند. آموزش ها نیاز به تکرار و مترین عملیات مقابله با آلودگی 

نفتی انتخاب شده در سطح های مختلف و روش های جاری را دارد. 

مترینات مکرر به رهربی نیروهای عملیاتی، اپراتورهای تجهیزات و خدمه کشـتی این 

امـکان را فراهم می آورد که به عنوان یکـی از اعضای تیم و با اسـتفاده از تجهیزات نوفو، 

تجربیات با ارزشـی را کسب منایند.  

برای اطمینان از سـطح قابل قبول مهارت ها، نوفو و همکاران آن سـاالنه 50 تا 60 دوره 

را در سـطوح مختلـف مقابلـه بـا آلودگی نفـت به منظـور آمادگی اعضـا، سـازمان دهی 

می کننـد. درمجموع حـدود 800 الـی 1000 نفـر در این کالس ها رشکـت می کنند. 

نوفو هم چنیـن، بیش از یکصـد مترین عملیـات را در سـال به انجام می رسـاند. 

تکنولوژی های جدید 

نوفـو همـواره آمـاده قبـول چالش های جدیـد اسـت. نوفو سـعی می کنـد پیرشفت های 

آینده را پیش بینی کند تا همیشـه به دنبال امکانات و ایده های جدید باشـد. نوفو به طور 

پیوسته تالش فراوانی برای پیرشفت سـازمان از طریق توسعه های فردی می مناید. یکی 

از این حوزه ها، توسـعه تکنولوژیکی است که شـامل توسـعه ایده ها و انجام ایده ها بوده و 

یا مفاهیمی که می تواند ظرفیـت جمع آوری نفت نوفـو را تقویت کند. 

نتیجه گیری

یکـی از منابـع بالقـوه ایجاد سـوانح کـه ممکن اسـت منجـر بـه آلودگی های گسـرتده 

نفتی در دریا شوند، وجود انواع تاسیسـات و واحدهای دریایی فعال در حوزه اکتشاف، 

استخراج، و انتقال نفت اسـت. با توجه به وجود بیش از 120 سکو )اعم از شناور و نیمه 

شناور( جهت اکتشـاف، اسـتخراج، و انتقال نفت در آب های خلیج فارس و نیز فعالیت 

تعـدادی سـکو در دریای خزر و بیشـرت شـدن تعـداد آن هـا در آینـده ای نه چنـدان دور، 

احتـامل وقوع سـوانح ریزش مواد نفتـی نیز افزایـش خواهد یافت. 

 AKTAU 1990 و عضویت ما در پروتکل OPRC با توجه به الحاق ایران به کنوانسیون 

هم چنین الزامات قانونی وضع شده و تعداد سکوهای موجود در پهنه آبی خلیج فارس، 

دریـای عـامن، دریـای خـزر و وارد شـدن ایـران به آب هـای عمیـق، انتخاب اسـرتاتژی 

مناسب برای اجرای کنوانسیون امری غیرقابل اجتناب خواهد بود، دراین بین استفاده 

از تجارب سـایر کشـورها و سـاختارهای مورداسـتفاده توسـط سـازمان های پیـرشو در 

امـر مقابله بـا آلودگی نظیـر NOFO می تواند یاری رسـان سـازمان بنـادر و دریانوردی، 

سـازمان حفاظـت محیط زیسـت و رشکت های بهره بـردار نفتـی در روند اجرایی شـدن 

کنوانسـیون با بهره گیری حداکری از توان بالقوه بخش خصوصی در رسمایه گذاری و 

انتقال دانش مقابله از سـایر کشـورها همراه با کاهش هزینه ها و افزایش کارایی باشد.

APTOMAR Integrated Management System
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کشـــتیرانی های اقیانوس پیـــام در 

ــال  ــانه ها و در کنفرانـــس امسـ رسـ

TPM در النـــگ بیـــچ، بـــه رشح 

نارضایتی هـــای خـــود از پایانـــه داران 

ــوگاه در  ــره وری پهلـ ــت بهـ ــود پیرشفـ ــل نبـ ــه دلیـ بـ

رابطـــه بـــا کشـــتی های بزرگ تـــر پرداختنـــد. ســـوال 

آن هـــا ایـــن اســـت کـــه، صاحبـــان رشکت هـــای 

ــوار و  ــای سـ ــه، بهـ ــافربری دوطبقـ ــی مسـ هواپیامیـ

ـــای غول پیکـــر  ـــافران در هواپیامه پیـــاده شـــدن مس

را افزایـــش داده انـــد، پـــس بهـــای معـــادل آن در 

دریانوردی کجاست؟

مطالبات ناوهای اقیانوس پیام 

ــت؟  ــا چیسـ ــای اقیانوس پیامهـ ــن تقاضـ بنابرایـ

ـــت  ـــدت اقام ـــردن م ـــک، کم ک ـــط مرس ـــورد خ در م

ـــفر  ـــیرهای س ـــه 12روز در مس ـــدر از 18روز ب در بن

رفت وبرگشـــت آســـیایی-اروپایی اســـت. در نظـــر 

بگیریـــد شـــناوری عظیـــم روی مـــدار آســـیا-اروپا بـــا 

ظرفیـــت اســـمی هشـــت هـــزار  بـــا شـــیفت کاری 

شش ســـاعته به طـــرف پایانـــه حرکـــت کنـــد. بـــا 

ــه  ــداز از 46 دفعـ ــل بارانـ ــه جرثقیـ ــرض این کـ فـ

ـــر25 دفعـــه حمـــل متمرکـــز  مخصـــوص Triple E ب

ـــر  ـــه در ه ـــرد آن 320 جعب ـــن عملک ـــت، بنابرای اس

ــا مقـــدار کل  ــه اســـت، و هفـــت جرثقیـــل بـ دفعـ

ـــد،  ـــیفت کار می کنن ـــک ش ـــل در ی ـــه حم 25 دفع

کار آن هـــا در بیشـــرت از 45 ســـاعت بـــه امتـــام 

خواهـــد رســـید.

اگـــر مقـــدار کل حمـــل بـــه 35 دفعـــه بهبـــود یابـــد، 

عملکـــرد جرثقیـــل بارانـــداز حـــدودا در 32 ســـاعت 

بـــه امتـــام می رســـد. بنابرایـــن کار حـــدود 12 

ــه  ــل بـ ــرد، و حامـ ــام می گیـ ــر انجـ ــاعت زودتـ سـ

ـــدر  ـــت در بن ـــه 12 روز اقام ـــود ک ـــن خ ـــدف معی ه

اســـت، خواهـــد رســـید. درک ایـــن موضـــوع، 

ـــف اول  ـــی در ص ـــا وقت ـــد ام ـــر می رس ـــه نظ ـــاده ب س

ـــم  ـــدان ه ـــرای آن چن ـــم، اج ـــی کار می کنی عملیات

آســـان نیســـت. به عـــالوه، داشـــن راه حل هـــای 

ـــکالت  ـــام مش ـــداز، مت ـــار باران ـــرت در کن ـــر بیش موث

را برطـــرف نخواهـــد کـــرد، مگـــر آن کـــه کل سیســـتم 

ـــد. ـــل کن ـــا آن عم ـــق ب مطاب

ـــن آوری،  ـــان ف ـــن می ـــرت از ای ـــادی به ـــا اتح ـــاور م ب

مراحـــل کارهـــا و مـــردم اســـت کـــه بتوانـــد عملیـــات 

پایانـــه را به منظـــور دســـتیابی بـــه نتایـــج عملـــی 

در زمینـــه بهـــره وری عملیاتـــی، کم کـــردن 

ــای  ــش هزینه هـ ــدر و کاهـ ــت در بنـ ــدت اقامـ مـ

عملیاتـــی، در طوالنی مـــدت به پیـــش بـــرد. در 

ــود  ــای موجـ ــا راه حل هـ ــه فنـــی حـــارض، مـ مقالـ

را مشـــخص و تغییـــرات رضوری کـــه می توانـــد 

بـــر فـــن آوری و مراحـــل کارهـــا، فرهنـــگ، تصـــور 

ــک  ــوان یـ ــی به عنـ ــازی دریایـ ــره ذخیره سـ زنجیـ

ــورد  ــم در مـ ــل کار، هـ ــش مراحـ ــتم و پوشـ سیسـ

خطـــوط کشـــتیرانی و هـــم پایانه هـــا تاثیرگـــذار 

باشـــد، را رشح می دهیـــم.

پیرشفت

مـــا بـــا روشـــی نســـبتا ســـاده، ســـه بخـــش را کـــه 

جـــای پیرشفـــت دارنـــد را موردبررســـی قـــرار 

. هیـــم می د

 بهره وری اسکله

 همکاری و شفاف سازی پایانه کشتی

 کنـــرتل عملیـــات، هـــوش تجـــاری و برتـــری 

مراحـــل کار

بهینه سازی صف اول عملیاتی
  اسکار پرنیا  

مدیرارشدتدویناستراتژی»نویس«
  ترجمه پریسا شهاب الدین    

  اندی بارونز  
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1. بهره وری اسکله

هنـــوز هـــم می تـــوان بهـــره وری جرثقیل هـــای بنـــدر 

بـــا رانـــداز را بـــا اســـتفاده از نرم افـــزار هوشـــمند بیشـــرت 

و به کارگیـــری رویکـــرد کلـــی نگرانـــه بـــرای هـــم تـــرازی 

عملیـــات جرثقیـــل، حمل ونقـــل افقـــی و تامیـــن 

ـــش داد. ـــی افزای ـــزان کنون ـــرت از می ـــه، بیش محوط

در کنـــار عملیـــات هـــم تـــرازی، زمـــان موجـــود بـــرای هر 

ـــی  ـــید. ابزارهای ـــود بخش ـــوان بهب ـــیفت کار را می ت ش

ـــران  ـــدان و رسکارگ ـــل، کارمن ـــدگان جرثقی ـــرای رانن ب

ـــای  ـــل طرح ه ـــی و تعام ـــان واقع ـــخیص زم ـــرای تش ب

چیـــدن بـــار، دفعـــات حمـــل بـــار و تعـــداد کانتیـــرن 

ـــل و  ـــش  حم ـــیدن و اداره اثربخ ـــم بخش ـــور نظ به منظ

ـــل،  ـــدار حم ـــازی مق ـــرای بهینه س ـــتثنایی ب ـــل اس نق

موجـــود اســـت.

2. همکاری و شفاف سازی
 پایانه کشتی

ـــر  ـــا یکدیگ ـــه ب ـــتی و پایان ـــک کش ـــی ی ـــکاری واقع هم

ـــری  ـــه و بارگی ـــان تخلی ـــر زم ـــه ای ب ـــر قابل مالحظ تاثی

شـــناورها داشـــته و موجـــب مطابقـــت تغییـــرات 

 DP عملیاتـــی می شـــود. ایـــن قضیـــه در مـــورد

World جبل علـــی، و DP World ســـاومتپتون و 

 Tangiers و Algeciras بـــا Maersk Hub رشاکـــت

ـــرز  ـــن ط ـــار گذاش ـــا کن ـــت. ب ـــیده اس ـــات رس ـــه اثب ب

ـــه  ـــه همـــکاری پایان تفکـــر کوتاه مـــدت و اندیشـــیدن ب

کشـــتی، می تـــوان مـــدت اقامـــت در بنـــدر را بیـــن  20 

تـــا 30 درصـــد کاهـــش داد. 

راهکارهــای عملیاتــی وجــود دارد کــه به طــور 

ــد  ــه و می توان ــرار نگرفت ــرداری ق گســرتده مــورد بهره ب

عملکــرد جرثقیــل را بــه میــزان فوق العــاده ای بیشــرت 

کنــد: به کارگیــری باالبــر دوقلــو، باالبــر Tandemو 

گــردش دوطرفــه. ایــن حالت هــای باالبــر چندتایــی، 

بســتگی به تعهــد اولیــه و تعامــل قــوی میــان طراحان 

ــه  ــناور در پایان ــان ش ــتی و طراح ــار در کش ــش ب چین

و شفاف ســازی تبــادل اطالعــات میــان پایانه هــا و 

کشــتی ها دارد کــه می توانــد به طــور مســتقیم بــر 

ــدر و ســفر شــناور تاثیرگــذار باشــد. بهــره وری بن

3. کنرتل عملیات، هوش تجاری و 
برتری مراحل کار

ننـــد درســـتی  اصـــالح مســـایل مرســـوم ما

و قابل دســـرتس بـــودن اطالعـــات در راســـتای 

اســـرتاتژی و شـــاخص های کلیـــدی عملیاتـــی 

و انتخـــاب ابزارهـــای تجزیه وتحلیـــل کننـــده بـــه 

ــی در  ــتمر فعالیـــت عملیاتـ ــود مسـ ــت از بهبـ حامیـ

پایانه هـــا کمـــک خواهـــد کـــرد.

پروژه هــای دارای برتــری مراحــل کار )PEX( کــه 

توســط اپراتورهــای پایانــه کانتیــرنی اجــرا می شــود، 

ثابــت می کنــد کــه عملکــرد عملیاتــی تــا 25 درصــد 

افزایــش می یابــد.

بـــا ایـــن رویکـــرد، بخش هایـــی کـــه در آن کاربـــران 

» اقدامـــات تجربـــه محـــور« مرســـوم یـــا دخالتهـــای 

فـــردی را بـــه کار گرفته انـــد، توســـط چارچوب هـــای 

ـــی  ـــل اطالعـــات عملیات ـــه تحلی ـــادر ب ـــد کـــه ق نظام من

بســـیار بیشـــرتی اســـت، جایگزیـــن می شـــود. ایـــن 

ــر  ــنجش تاثیـ ــات کار و سـ ــامل ملزومـ ــات شـ اطالعـ

ـــن رویکـــرد  ـــات قبـــل از تصمیم گیـــری اســـت. ای عملی

ـــدی  ـــود و روش جدی ـــده می ش ـــات نامی ـــرتل عملی کن

را بـــرای اداره عملیـــات پایانـــه ای ارایـــه می دهـــد.

تیم هـــای PEX بـــر آمـــوزش و مراحـــل کار به منظـــور 

ـــایی  ـــرای شناس ـــای الزم ب ـــگ و مهارت ه ـــاد فرهن ایج

و اولویت بنـــدی پروژه هـــا متمرکزنـــد و بـــرای اداره 

ــی  ــده از روش هایـ ــول شـ ــای محـ ــرای پروژه هـ و اجـ

ــد.    ــتفاده می کننـ ــد Lean Six Sigma اسـ ماننـ

کنـــرتل عملیـــات، رویکـــرد نظام منـــدی را بـــرای 

جمـــع آوری اطالعـــات از سیســـتم های مختلـــف 

ـــا OCR، به منظـــور مترکـــز  ـــد TOS، ECS، PDS ی مانن

ـــی به وســـیله سیســـتم  ـــات و عیب یاب ـــر کنـــرتل عملی ب

ـــتم  ـــای سیس ـــایش رابط ه ـــی و گش ـــامری مقیاس مع

ــده از  ــات ثبت شـ ــع آوری اطالعـ ــرای جمـ )APIs( بـ

مراحـــل عملیاتـــی و کاربـــران، فراهـــم مـــی آورد.

نتیجه گیری 

بـــه دســـت آوردن کارآمـــدی و رفـــع هـــدرروی 

و اتـــالف )وقـــت( بـــا ایجـــاد هامهنگـــی بیشـــرت 

میـــان فـــن آوری، مراحـــل کار و عوامـــل انســـانی 

ـــته  ـــر هس ـــزه تغیی ـــا اراده و انگی ـــت. ام ـــر اس امکان پذی

ـــت.  ـــود نداش ـــر وج ـــن اواخ ـــا ای ـــب وکار ت ـــل کس مراح

ــاد  ــزوم ایجـ ــی، لـ ــران صنعتـ ــی از صاحب ناظـ بعضـ

ــد،  ــخیص داده انـ ــی را رضوری تشـ ــرات اساسـ تغییـ

ـــوان قـــدم اول، اقدامـــات تکاملـــی بســـیاری  ـــذا به عن ل

وجـــود دارد کـــه قبـــل از وقـــوع تغییـــرات اساســـی، 

می توانـــد عملکـــرد پایانه هـــا را بـــه ســـطوحی فراتـــر 

از وضعیـــت فعلـــی برســـاند.

درباره نویسندگان

ــرتاتژی  ــن اسـ ــئول تدویـ ــا مسـ ــکار پرنیـ ــرت اسـ دکـ

رشکـــت نویـــس مترکـــز جـــدی بـــر تجزیه وتحلیـــل 

صنعتـــی و تاکیـــد بـــر کارآمـــدی عملیـــات و ســـپس 

 Navis توســـعه بـــازده عملیاتـــی اثربخـــش بـــه

Roadmap دارد. قبـــل از مســـئولیت اخیـــرش، 

ـــود. به عنـــوان  ـــه ب ـــر اتوماتیـــک کـــردن پایان مترکـــز او ب

ــش و  ــه آزمایـ ــی، بـ ــم طراحـ ــته تیـ ــمتی از هسـ قسـ

ــکار  ــت. اسـ ــد N43.0 پرداخـ ــد جدیـ ــعه تولیـ توسـ

ــال در  ــه سـ ــه نویـــس، سـ ــدن بـ ــل از ملحـــق شـ قبـ

ـــه  کشـــتیرانی هانجیـــن در TTIA  کـــه نخســـتین پایان

نیمـــه اتوماتیـــک در مدیرتانـــه اســـت کارکـــرد. وظیفـــه 

ـــکار  ـــود. اس ـــازی ب ـــازی و بهینه س ـــت پایانه س او هدای

ــا  در اوایـــل کارش هشـــت ســـال را در قســـمتIT   بـ

Algeciras Bay Port Authority ســـپری کـــرد.

ـــد،  ـــت تولی ـــی، مدیری ـــئول بازاریاب ـــز مس ـــدی بارون ان

توســـعه کســـب وکار رشاکتـــی و اســـرتاتژی رشکتـــی 

ــه  ــدن بـ ــق شـ ــل از ملحـ ــدی قبـ ــت. انـ ــس اسـ نویـ

ـــه  ـــود، ک ـــی INTTRA ب ـــس بازاریاب ـــس، نایب ریی نوی

ـــور  ـــده مح ـــی مرف کنن ـــی بازاریاب ـــرتاتژی توانای اس

را بـــرای هدایـــت بـــازار الکرتونیـــک کشـــتی های 

اقیانوس پیـــام بـــه رشکـــت ارایـــه داد. انـــدی در 

 )FT( ـــز ـــال تایم ـــال را در فایننش ـــل کارش، 15 س اوای

بـــه هدایـــت بازاریابـــی و توســـعه کســـب وکار FT در 

ـــا و آمریـــکای شـــاملی گذرانـــد. در ایـــن ســـمت ها  اروپ

انـــدی بـــا هدایـــت ابتکارهـــای مهـــم جهـــت گســـرتش 

رســـانه FT موجـــب راه انـــدازی مجـــدد آن در آمریـــکای 

شـــاملی شـــد.

درباره رشکت نویس

ـــای  ـــوند و تقاض ـــر می ش ـــناورها بزرگ ت ـــه ش ـــی ک  زمان

صنعـــت نیـــز رو بـــه افزایـــش اســـت، پایانه هـــا بـــا فشـــار 

ـــتند.  ـــه هس ـــودآوری مواج ـــی و س ـــرای کارای ـــادی ب زی

نویـــس بـــر ایـــن عقیـــده اســـت کـــه بـــا پیچیده تـــر 

شـــدن مراحـــل عملیاتـــی؛ وجـــود کارآمـــدی، همـــکاری 

ــوان  ــس به عنـ ــت. نویـ ــز رضوری اسـ ــره وری نیـ و بهـ

ـــنل الزم را  ـــا و پرس ـــامد، ابزاره ـــی قابل اعت ـــک فن رشی

ـــد  ـــره درحال توســـعه و جدی ـــع نیازهـــای زنجی ـــرای رف ب

ــتم عامل  ــد. سیسـ ــه می دهـ ــی، ارایـ ــره جهانـ ذخیـ

پایانـــه N4 نویـــس، ســـکویی اســـت کـــه می توانـــد 

فن آوری هـــا را بـــرای توامننـــدی پایانه هـــا بـــرای 

ـــه  ـــانی ب ـــت خدمت رس ـــره وری و تقوی ـــازی به بهینه س

مشـــرتیان خـــود به صـــورت یکپارچـــه درآورد.
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شکل 2 آن چه را که خطوط کشتیرانی و پایانه ها برای دستیابی به اهداف عملیاتی ذکرشده از یکدیگر انتظار دارند 

را توصیف می کند.

هزینه های عملیاتی
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در جهانی که  ارتباطات تنگاتنگ تجاری با بهره گیری 

از دستگاه های مدرن و پیرشفته الکرتونیک دهکده 

جهانی نام گرفته، بخش حمل ونقل دریایی به دلیل 

جابه جایی بیش از 90درصد از تبادالت بازار جهانی، 

نقش حساسی به عهده گرفته است و در این رهگذر 

پژوهش و تحقیق برای رسعت بخشیدن به یک چنین 

فرآیندی کاری اجتناب ناپذیر است ازاین رو به جاست 

در هفته ای  که مزین به نام پژوهش  است گریزی به 

تحقیقات علمی این بخش داشته باشیم.

ورود اقتصاد دانش بنیان به صنایع دریایی می تواند 

مسیر حرکت ما را  در محوری منطقی تر و علمی تر 

هدایت منوده و به پیش بربد تا بتوانیم ارتباطات و 

تعامالمتان را از طریق دریا با دیگر اعضای دهکده 

جهانی برقرار کنیم و در صنایع دریایی و دیگر صنایع 

مرتبط حرفی برای  گفن داشته باشیم. موفقیت و 

توسعه پژوهش در هر جامعه نیازمند گسرتش رویکرد 

پژوهشی )پژوهش مدار( در آن جامعه است منظور از 

رویکرد پژوهشی نگاهی مبتنی بر پژوهش نسبت به 

موضوعات مختلف است. 

عوامل متعددی در توسعه پژوهش دخالت دارند که 

در این نوشتار مجال پرداخن به همه آن ها فراهم 

نیست، توسعه پایدار و همه جانبه در هر کشوری به نحو 

قابل توجه ای درگرو گسرتش کمی و کیفی فعالیت های 

پژوهشی در آن کشور است.

در دنیای امروز دانایی یکی از محورها و شاخص های 

اصلی پیرشفت و تعالی هر جامعه محسوب می شود، 

سنجش سطح دانایی به میزان تولید و مرف و گسرتش 

دانایی به دسرتسی رسیع و آسان به منابع علمی موثق  

وابسته است. ازآن جاکه حمل ونقل دریایی حمل بیش 

از 90 درصد یعنی حدود شش میلیارد تن در سال، 

شبکه ای عظیم و گسرتده از زنجیره های گوناگون 

حمل ونقل را برای پاسخ به نیازهای خود به کار گرفته 

است. در ایران نیز با توجه به وضعیت خاص جغرافیایی و 

بهره گیری از دو حوزه آبی سوق الجیشی، رسمایه گذاری 

عظیمی در بخش دریا شکل گرفته است.

از سوی دیگر تالش در ارایه تنوع در خدمات دریایی هم 

خود به دلیل محکمی برای گرایش به تحقیق و پژوهش 

در فرآیند حمل ونقل تبدیل شده است.

تالش های شکل گرفته در بخش پژوهش 
دریایی در ایران

 برای پاسخ به مطالبات دریا در حوزه تحقیق، در سال 

1385 در پژوهشکده حمل ونقل، بخش پژوهش های 

دریایی شکل گرفت.

وزارت مسکن و راه شهرسازی کشور که به عنوان متولی 

امور بنادر کشور است در زمینه پیرشفت و توسعه مستمر 

زیرساخت ها برای جذب رسمایه گذاری همت گامشته 

و با تشکیل بخش پژوهش دریایی در پژوهشکده 

حمل ونقل متامی تالش و امکانات خود را به کار گرفته 

است تا دریا به عنوان پیش برنده توسعه ملی مدنظر 

قرار گیرد.

در اینجا اشاره ای خواهیم داشت به فعالیت های مراکز 

آموزشی عالی کشور در حوزه آبی: 

دانشگاه صنعتی رشیف 

مرکز پژوهشی مهندسی دریا در سال 1378به منظور 

گسرتش علم و تکنولوژی در زمینه علم مهندسی دریا 

و هم چنین ایجاد ارتباط بین صنایع دریایی و دانشگاه 

توسعه پایدار در گرو فعالیت های پژوهشی
  حسن سوری   

صنعتی رشیف تاسیس شد، در این راستا این مرکز 

پژوهشی از همکاری محققان و هیات علمی باتجربه 

بهره گرفته و در زمینه های مختلف مهندسی دریا 

فعالیت داشته است. فعالیت های این مرکز درزمینه 

مهندسی دریا و دینامیک متحرک های دریایی به صورت 

آزمایشگاهی و شبیه سازی کامپیوتری )روش های 

عددی( انجام گرفته است.

الزم به یادآوری است که در سال 1389 این مرکز توسط 

وزارت علوم تحقیقات و فن آوری به عنوان قطب علمی 

هیدرودینامیک و دینامیک متحرک های دریایی در 

کشور انتخاب شد. این مرکز پژوهشی هم اکنون در 

زمینه گسرتش نظریه های مربوط و تحقیق و بررسی 

در زمینه های مختلف مهندسی دریا از قبیل مهندسی 

تحلیلی، مطالعات امکان سنجی، طراحی دستگاه ها، 

با فناوری پیرشفته، حل معضالت فنی و برگزاری دوره ها 

و کالس ها در زمینه های مذکور فعالیت گسرتده دارد. 

هم چنین این مرکز با سایر مراکز و دانشکده های 

دانشگاه صنعتی رشیف دارای همکاری نزدیک بوده و  

پروژه های مشرتکی اجرا منوده است.

در این مقاله با نگاهی گذرا به بخش پژوهش دریایی 

اهداف و فعالیت های آن را مرور کنیم.

1.اهداف

پایش مستمر فعالیت های دریایی و شناسایی گلوگاه ها 

و نارسایی ها و نیازهای فنی و قانونی در بخش حمل ونقل 

تشویق اهل فن به گرایش به پژوهش و تحقیق در بخش 

حمل ونقل دریایی با بهره گیری از توان محققان ارایه 

مشاوره های الزم و فرصت به دستگاه های اجرایی کشور 

و سازمان های دریایی.
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2.محورهای تحقیقاتی 

الف : مدیریت مناطق ساحلی کشور 

ب : مکان یابی و توسعه و ساماندهی بنادر تجاری 

کوچک و بزرگ 

ج : تحقیق و تفحص در باب محیط زیست دریایی و علل 

آلودگی آب ها 

د : تشویق رسمایه گذاری در مناطق آزاد و ویژه دریایی 

3.راهربدها 

1.ارایه مشاوره و راهکارهای ملموس به سازمان های 

دریایی کشور

2.ایجاد تعامل مناسب و پایدار با متامی سازمان های 

دولتی مرتبط در زمینه حمل ونقل دریایی 

3.ایجاد دوره های مختلف آموزشی به منظور ارتقای 

دانش فنی کارشناسان زنجیره حمل ونقل دریایی 

4.تعامل با دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی برای 

به روز نگه داشن دانش مرتبط با حمل ونقل دریایی 

5.شکل دهی هامیش ها و نشست های مختلف برای 

بحث و تبادل نظر در باب صنعت حمل ونقل دریایی 

4.کارگروه توسعه دریایی، ارتقا بنادر

با توجه به لزوم توسعه پایدار محور فعالیت های دریایی 

بنادر و مناطق ساحلی کارگروه توسعه دریایی و ارتقای 

بنادر به دستور رییس جمهوری، با حکم وزیر راه و 

شهرسازی در هامهنگی با سازمان بنادرودریانوردی 

کشور و سایر ارگان های دریایی کشور در مرکز تحقیقات 

مسکن و شهرسازی تشکیل شده است.

اعضای این کارگروه از خربگان حوزه دریا و اقتصاد دریا 

برای رسیدن به یک برآیند موردنیاز در تصمیامت خود در 

این حوزه به بحث و تبادل نظر برای از بین بردن تنگناها 

و گلوگاه های ایجادشده بر تسهیل حمل ونقل دریایی 

به نشست های مکرر خود پرداخته و نتیجه این تبادالت 

فکری به مجریان حوزه دریا برای تصمیم گیری در کارهای 

اجرایی انتقال می یابد.

دامنه وسعت کاری و مبانی علمی 
پژوهشی در حوزه دریا

:) NAVAL ARCHITECTORE( 1.معامری کشتی

طراحی کشتی های تجاری )نفت کش، کانتیرن بر، 

فله بر،کشتی های خدماتی و مسافربری (

 MARINE AND OFF SHORE( 2.سازه های دریایی

:) STRUCTURES

شامل دانش مهندسی در طراحی و ساخت سکوهای 

فراساحلی تحقیقاتی – سکوهای بهره برداری نفت و گاز، 

لوله گذاری در بسرت دریا 

:) PROPULSION( 3.سیستم رانش

بررسی سیستم های رانش دریایی از قبیل پروانه ها – واتر 

جت - مربوط به شناورهای مختلف 

:) OCEAN – ENGINEERING( 4.مهندسی اقیانوس

 شامل اصول مربوط به جزر و مد و باد در دریاها جهت 

تولید انرژی و بررسی پدیده هایی نظیر سونامی.

 :) SUB SEA – ENGINEERING( 5.مهندسی زیردریا

شامل طراحی،تحلیل و ساخت ربات های زیردریایی، 

سکوهای شناور برای حفاری در آب های عمیق و 

لوله گذاری های تحت فشار زیاد جهت استخراج نفت 

کشتی هایی با سوخت پاک برای داشن محیط زیستی 

سامل تر و یا مباحثی چون آب توازن کشتی ها، که خود به 

منابعی از انتقال آلودگی آب ها بدل شده اند.

تحقیق و پژوهش در هریک از موارد یادشده، امروزه 

به مباحثی محوری و مهم بدل شده است و اهل فن و 

پژوهشگران متامی تالش خود را برای رسیدن به اهداف 

موردنظر در مباحث یادشده به کار گرفته اند تا بتوانند 

راهکارهای الزم را به مجریان و دست اندرکاران زنجیره 

حمل ونقل دریایی منتقل کنند.

آن چه در این سطور به طور مختر پرداخته شده، نشان از 

این واقعیت دارد  که پژوهش به عنوان جزیی جدایی ناپذیر 

از صنعت حمل ونقل دریایی بدل شده تا با ارایه داده های 

الزم راه را بر تسهیل هر چه بهرت این فرایند  هموار نکند.

پس باید سازمان ها و ارگان های دریایی که ارتباط 

تنگاتنگی با دریاها و آبراه ها دارند با پیروی از این مهم از 

پژوهش غافل نباشند.

راهکارهای پ ژوهشی در حوزه دریا

1.اهل فن و متخصصان مطالعه آخرین دستاوردهای 

ساخت و تجهیز کشتی های مدرن)کشتی های سبز( را 

در اولویت کاری خود قرار دهند و یاردها و مراکز ساخت 

و تجهیز کشتی در کشور را از نتایج این تحقیق و بررسی 

بهره مند سازند.

2.مطالعه و تحقیق در باب مسایل زیست محیطی 

دریایی به ویژه مقابله با آلودگی آب های رسزمینی.

3.ارایه راه کارهای الزم در باب چگونگی مقابله 

با معضالت آب کشتی ها در دو حوضه آبی خزر و 

خلیج فارس.

4.مطالعه و تحقیق در باب سوخت های پاک و مقابله با 

مشکالت محیط زیستی ناشی از سوخت های فسیلی.

5.مطالعه و بررسی آلودگی ناشی از فعالیت های صنعتی 

در سواحل و ارایه راهکار الزم برای مقابله با عوامل 

آن، برای رسیدن به سواحلی پاک و عاری از مشکالت 

زیست محیطی. 

باشد تا با مدد از تفکرات اندیشمندان و اهل فن 

حمل ونقل دریایی کشور این راهکارها در خدمت توسعه 

و آبادانی کشور به کار گرفته شود.

و گاز از بسرت دریا.

ستاد صنایع دریایی

به دلیل اهمیت دریا و دستاورد های آن، ارگان دیگری 

که به بحث پژوهش در حوزه دریا می پردازد، ستاد صنایع 

دریایی است که در نهاد ریاست جمهوری زیر نظر معاونت 

توسعه مدیریت و منابع معاونت علمی و فن آوری  تاسیس 

شده است که با ترسیم افقی برای خود در یک دوره 

میان مدت و بلندمدت شاهد شکوفایی در ابعاد مختلف 

موردنیاز صنعتی دریایی چه در بعد پژوهش و کشف 

نهفته های موجود در دریا و چه در ابعادی که توسعه 

بنیادین دانش در حوزه دریا می تواند باشد که به پویایی 

اقتصاد کشور بیانجامد.

هر یک از مباحثی که در حیطه دریا شکل می گیرد، 

خود نیاز به کنکاشی وسیع و مامرست علمی دارد. برای  

درک بهرت این نظریه که دریا با متام مواهبی که برای 

جامعه انسانی به ارمغان آورده ولی به دالیل گوناگون 

خواسته و ناخواسته مورد بی مهری برش قرارگرفته است، 

تاسیس صنایع آالینده در سواحل و از طرفی تردد سنگین 

ناوگان های تجاری و حمل مواد سوختی و سوانح ناشی 

از این تردد سنگین که در برهه هایی از زمان زخمی 

بر پیکر دریا می گذارد، انسان امروز را به چاره جویی 

واداشته است.

به طور مثال:  بیایید به دریای خزر به عنوان بزرگ ترین 

دریاچه جهان و مرز آبی آسیا و اروپا بنگریم. پنج کشور 

این حوزه آبی با شش هزار و 379 کیلومرت طول خطوط 

سواحل آن، وجود بیش از 200 شهر بزرگ با بیش از 

220منبع آلودگی صنعتی در کنار آن و از طرفی  ذخایر 

عظیم نفت و گاز با حجم باالیی از  آلودگی روبه روست،  

که برای برون رفت از رشایط موجود تحقیق و پژوهش 

به عنوان تنها راهکار موجود، فراروی اعضای این حوزه 

آبی قرارگرفته است تا اهل فن و محققان با متسک به 

پژوهش و تحقیق، راهکارهای الزم برای داشن دریایی 

پاک و عاری از آلودگی را به دولتمردان خود برای اجرا 

ارایه دهند. 

مبحث دیگری که تحقیق و تفحص در حوزه دریا مدنظر 

قرارگرفته ساخت و طراحی کشتی های جدید است،  
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دســتیابی بــه آرمان هــای بلنــد نظــام مقــدس جمهــوری اســالمی ایــران مســتلزم 

تــالش همه جانبــه در متــام ابعــاد فرهنگــی، علمــی، اجتامعــی و اقتصــادی 

اســت. ازایــن رو تدویــن و اجــرای برنامه هــای پیرشفــت در بازه هــای زمانــی معیــن 

و اختصــاص منابــع الزم بــرای تحقــق اهــداف ایــن برنامه هــا از لــوازم رضوری احــراز 

جایگاهــی در شــأن ایــران اســالمی اســت. از ســوی دیگــر مقولــه علــم و فنــاوری از 

ــت در عرصه هــای  ــزار جــدی رقاب ــن زیرســاخت های پیرشفــت کشــور و اب مهم تری

مختلــف اســت. به این ترتیــب تحقــق آرمان هــای متعالــی انقــالب اســالمی ایــران 

نظیــر احیــای متــدن عظیــم اســالمی، حضــور ســازنده، فعــال و پیــرشو در میــان 

ــرو  ــان، در گ ــت در جه ــت و معنوی ــراری عدال ــرای برق ــی ب ــب آمادگ ــا و کس ملت ه

ــت،  ــاخصه عدال ــه ش ــه دارای س ــی ک ــت؛ علم ــم اس ــه در عل ــی همه جانب پیرشفت

معنویــت و عقالنیــت اســت.

ــی  ــوه ط ــه در آن نح ــت ک ــی اس ــه راه ــیم نقش ــد ترس ــدف نیازمن ــن ه ــق ای تحق

منــودن مســیر، منابــع و امکانــات الزم، تقســیم کار در ســطح ملــی و الزامــات ایــن 

مســیر به طــور شــفاف و دقیــق مشخص شــده باشــد. به همیــن خاطــر، الزم اســت 

چشــم انداز و راهربدهــای علــم و فنــاوری در ســطوح کالن و عملیاتی تــر نظیــر 

برنامه هــای پنج ســاله توســعه کشــور، تدویــن شــود. ازایــن رو، در ترســیم این نقشــه 

کوشــش شــده، تــا بــا الهام گیــری از اســناد باالدســتی و بهره گیــری از ارزش هــای 

ــه اهــداف راهــربدی نظــام جمهــوری اســالمی  بنیادیــن استخراج شــده و توجــه ب

ایــران، چشــم انداز علــم و فنــاوری در افــق 1404 هجــری شمســی تبییــن شــود. 

در ایــن چشــم انداز، »جمهــوری اســالمی ایــران بــا اتــکا بــه قــدرت الیــزال الهــی و 

بــا احیــای فرهنــگ و برپایــی متــدن نویــن اســالمی- ایرانــی بــرای پیرشفــت ملــی، 

ــان های  ــوردار از انس ــوری برخ ــان، کش ــی در جه ــت و الهام بخش ــرتش عدال گس

صالــح، فرهیخته، ســامل و تربیت شــده در مکتب اســالم و انقالب و با دانشــمندانی 

ــوآوری و  ــاوری و ن ــم، فن ــعه عل ــد و توس ــا در تولی ــان؛ توان ــای جه ــراز برترین ه در ت

به کارگیــری دســتاوردهای آن و پیشــتاز در مرزهــای دانــش و فنــاوری بــا مرجعیــت 

علمــی در جهــان« خواهــد بــود.

رهــرب معظــم انقــالب اســالمی بــا درکــی هوشــمندانه از ظرفیــت کشــور در ایفــای 

ایــن نقــش خطیــر و نیــز بــا ارشاف بــر امکانــات و اســتعدادهای عظیــم موجــود در 

کشــور، خواســتار هدف گــذاری دقیــق در زمینــه علــم و فنــاوری و برنامه ریزی هــای 

عملیاتــی، زمان بندی شــده و یک پارچــه در ســطوح مختلــف ایــن عرصــه شــده اند. 

ایشــان در تاکیــدات مکــرر خــود بهرتیــن بهره بــرداری از مجموعــه منابــع کشــور را 

بــرای طــی کــردن حرکتــی منظــم و پیوســته از وضعیــت موجــود بــه جایــگاه علمی 

آرمانــی را در قالــب نقشــه جامع علمی کشــور مطالبــه منوده انــد. این تاکیــدات در 

کنــار رهنمودهــای ســال های گذشــته معظم لــه بــا مضامیــن جنبــش نرم افــزاری 

و نهضــت تولیــد علــم و نیــز انتظــار جــدی ایشــان بــرای اهتــامم و جدیت در مســیر 

پیرشفــت علمــی کشــور موجب شــد کــه تدوین نقشــه جامــع علمــی کشــور به طور 

ویــژه در دســتور کار شــورای عالــی انقــالب فرهنگــی قــرار گیــرد.

بر اســاس تعریف، نقشــه جامــع علمی کشــور مجموعــه ای جامع، هامهنــگ و پویا 

از مبانــی، اهــداف، سیاســت ها و راهربدهــا، ســاختارها و الزامــات تحــول راهربدی 

ــه  ــتیابی ب ــرای دس ــر ب ــالمی و آینده نگ ــای اس ــر ارزش ه ــی ب ــاوری مبتن ــم و فن عل

ــه  ــده ب ــالش ش ــند ت ــن س ــت. در ای ــور اس ــاله کش ــم انداز بیست س ــداف چش اه

مبانــی ارزشــی و بومــی کشــور، تجربیــات گذشــته و نظریه هــا و منونه هــای علمــی 

و تجــارب عملــی تکیــه شــود. در ایــن خصــوص توجــه به نــکات زیــر رضوری اســت:

نقشــه جامــع علمــی کشــور در چارچــوب رهنمودهــای رهــرب  کبیــر انقــالب 

اســالمی)ره(، مقام معظــم رهربی و قانون اساســی جمهوری اســالمی ایــران بوده و 

با پیشــبینی ســازوکارهای الزم بــروز رســانی، توانایی تبیین ســاحت علمــی الگوی 

اســالمی- ایرانــی پیرشفــت را دارا اســت.

این نقشــه حاصــل برنامه ریــزی، فعالیــت، و تالش کمیته هــای متعدد کارشناســی 

در وزارت علــوم، تحقیقــات و فنــاوری؛ معاونــت علمــی و فنــاوری ریاســت جمهوری 

و وزارت بهداشــت، درمــان و آمــوزش پزشــکی؛ انجــام پژوهش هــای گوناگــون؛ بهره 

گرفــن از پژوهش هــای موجــود و مشــارکت جمــع زیــادی از صاحب نظــران و 

اندیشــمندان عرصــه علم و فنــاوری کشــور اعــم از دســت اندرکاران سیاســتگذاری 

و مدیریت کالن نظام علمی کشــور، مدیران، اســتادان و پژوهشــگران دانشــگاه ها، 

پژوهشــگاه ها، قطب هــا و انجمن هــای علمــی، کارشناســان آموزش وپــرورش، 

صاحب نظــران حوزه علمیــه قم، و مدیــران و مســئوالن علم و فنــاوری از دســتگاه ها 

و بخش هــای اجرایــی کشــور بــوده، کــه از همــه آن هــا قدردانــی و تشــکر می شــود.

مجموعــه پژوهش هــا و آرای صاحب نظــران کــه پشــتوانه علمــی و پژوهشــی ایــن 

نقشــه محســوب می شــوند در قالب مجلدات متعدد تحت عنوان اســناد پشــتیبان 

نقشــه جامع علمــی کشــور تنظیــم و بــرای بهره بــرداری به تدریــج توســط دبیرخانه 

شــورای عالــی انقــالب فرهنگــی در دســرتس عمــوم قــرار می گیــرد.

ارزش های بنیادین نقشه جامع علمی کشور

مبانــی ارزشــی نظــام علــم و فنــاوری کشــور بــر پایــه مبانــی نظــری کــه در مجموعه 

اســناد پشــتیبان نقشــه جامــع علمــی کشــور ارایه شــده، اســتوار اســت و به مثابــه 

ــای  ــخص کننده جهت گیری ه ــوده و مش ــور ب ــی کش ــت علم ــر حرک ــم ب روح حاک

نظام، اولویت هــا و بایدونبایدهــا در عرصه های آمــوزش، پرورش، پژوهــش و فناوری 

ــد از: ــن ارزش هــا عبارت ان ــن ای اســت. مهم تری

1.حاکمیت جهان بینی توحیدی اسالم در کلیه ابعاد علم و فناوری؛

2.علم هدایتگر و هدفمندی آخرت گرایانه علم و فناوری؛

نگاهی بر نقشه جامع علمی کشور و شاخص های کمی آن
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3.عدالــت، پــرورش اســتعدادها و دســتیابی همــگان به خصــوص مســتضعفین در 

حــوزه علــم و فنــاوری، و تقویــت خالقیــت، نــوآوری و خطر پذیــری در علــم؛

4.کرامت انسان با تکیه بر فطرت حقیقت جو، عقل گرا، علم طلب و آزادگی او؛

5.آزاداندیشی و تبادل آرا و تضارب افکار )جدال احسن(؛

6.توجــه به اصــل عقالنیــت، تکریم علــم و عــامل، ارزشــمندی ذاتــی علــم و رضورت 

احــرتام حقوقــی و اخالقی بــه آفرینش هــای فکــری علمــی؛ و دســتاوردهای علمی 

بــرشی و بهره گیــری از آن هــا در چارچــوب نظــام ارزشــی اســالم؛

7.علــم و فنــاوری کــامل آفریــن، توامننــد ســاز، ثروت آفریــن و هامهنــگ بــا 

ــه؛ ــاد جامع ــی آح ــی و اجتامع ــمی، روان ــوی، جس ــالمت معن ــت و س محیط زیس

8.ایجــاد تحــول بنیادیــن علمــی بهخصــوص در بازبینــی و طراحــی علوم انســانی 

در چارچــوب جهان بینــی اســالمی؛

ــم و  ــعه عل ــای توس ــی و فرآینده ــط جهان ــا محی ــش ب ــال و الهام بخ ــل فع 9.تعام

فنــاوری در جهــان؛

10.اخالق محــوری، تقــدم مصالــح عمومــی بــر منافــع فــردی و گروهــی، تقویــت 

ــای  ــی و نهاده ــه علم ــاد جامع ــئولیت پذیری آح ــارکت و مس ــاون و مش ــه تع روحی

ــا آن. مرتبــط ب

  

ویژگی های اصلی الگوی نظام علم، فناوری و نوآوری

الگــوی مناســب نظــام علــم، فنــاوری و نــوآوری ویــژه جامعــه ایرانــی کــه بــه دنبــال 

احیــای فرهنــگ و ایجــاد متــدن نویــن اســالمیـ  ایرانــی اســت بایــد ویژگی هــای 

اصلــی زیــر را داشــته باشــد :

1. ترکیــب عرضه محــوری و تقاضامحــوری: بــا توجــه بــه اهــداف، آرمان هــا و 

اولویت هــای بلندمــدت نظــام و کافی نبــودن تقاضــا  بــرای بخش های اقتصــادی و 

صنعتــی از مــوارد مذکــور، از برخــی حوزه های اولویــت دار باید حامیــت اختصاصی 

شــود. این وجــه از نظــام علم و فنــاوری معطــوف به تولیــد و عرضــه دانش بــر مبنای 

اهــداف و آرمان هــای جامعــه اســت. از ســوی دیگــر افزایــش تقاضــای نظام هــای 

فرهنگــی، سیاســی، صنعتــی و اقتصــادی ملــی و فراملــی و درنتیجــه تجاری کردن 

دانــش و فنــاوری، اهمیــت ویــژه ای در پیرشفــت همه جانبــه و پایــدار کشــور دارد. 

بنابرایــن، الگــوی مناســب بــرای نظــام علــم و فنــاوری جامعــه ایرانــی در ایــن زمینه 

ترکیبــی از الگوهــای عرضه محــوری و تقاضا محــوری اســت.

ــه  ــاوری جامع ــم و فن ــداری و درون مداری: نظــام عل 2. اجتــامع دو رویکــرد برون م

ــای  ــی و مزیت ه ــای بوم ــا و ظرفیت ه ــا، قابلیت ه ــه نیازه ــه ب ــر توج ــی ازنظ ایران

نســبی کشــور، درون مــدار اســت. از ســوی دیگــر بــا توجــه بــه فرصت هــای پیــش رو 

در جهــان و کشــورهای اســالمی، مشــارکت علمی و فنــاوری فعــال با جهان اســالم 

و ســایر کشــورها داشــته و بنابرایــن در ایــن زمینــه برون مــدار اســت.

3. تلفیــق آمــوزش بــا تربیــت، پژوهــش و مهــارت: ازآنجاکــه علــم و عمــل توامــان، 

عامــل پیرشفــت همه جانبــه و پایــدار کشــور اســت، بایــد الگــوی تفکیکــی حاکــم 

بــر نظــام فعلــی علــم و فنــاوری به رسعــت در جهــت الگویــی تلفیقــی تحــول یابــد. 

بدیــن منظــور این تلفیق بایــد از آمــوزش ابتدایی آغــاز و در متــام دوره های آموزشــی 

ادامــه یابــد و درنتیجــه الگــوی آموزشــی حافظه مــدار فعلــی جای خــود را بــه الگوی 

ــا و  ــرورش مهارت ه ــان ها، پ ــت انس ــراه تربی ــه هم ــش ب ــری دان ــر یادگی ــی ب مبتن

پژوهــش خواهــد داد. در نظــام آمــوزش عالــی نیــز رویکــرد پژوهش محــوری تقویت 

خواهــد شــد.

وضع مطلوب علم و فناوری

وضــع مطلوب علــم و فنــاوری بر مبنــای وضع موجــود علــم و فنــاوری و تحلیل نقاط 

قــوت، ضعــف، فرصت هــا و تهدیدها که در مجموعه اســناد پشــتیبان نقشــه جامع 

علمــی آمده اســت تدوین شــده اســت.

چشم انداز علم و فناوری جمهوری اسالمی ایران در افق 
1404هجری شمسی

جمهــوری اســالمی ایــران در افق 1404 هجری شمســی در علــم و فنــاوری، با اتکا 

بــه قــدرت الیزال الهــی و بــا احیای فرهنــگ و برپایــی متدن نویــن اســالمی- ایرانی 

بــرای پیرشفت ملــی، گســرتش عدالت و الهام بخشــی در جهان، کشــوری اســت:

برخــوردار از انســان های صالــح، فرهیختــه، ســامل و تربیت شــده در مکتــب اســالم 

و انقــالب و بــا دانشــمندانی در تــراز برترین هــای جهــان

توانا در تولید و توسعه علم، فناوری و نوآوری و به کارگیری دستاوردهای آن

پیشتاز در مرزهای دانش و فناوری با مرجعیت علمی در جهان

 اهداف کالن نظام علم و فناوری کشور

ــگاه  ــراز جای ــالم و اح ــان اس ــاوری در جه ــم و فن ــگاه اول عل ــه جای ــتیابی ب 1.  دس

ــان؛ ــی در جه ــام بخش ــی و اله ــته علم برجس

2. اســتقرار جامعه دانش بنیــان، عدالت محور و برخوردار از انســان های شایســته، 

فرهیختــه و نخبه برای احــراز مرجعیت علمــی در جهان؛

3. تعمیــق و گســرتش آموزش هــای عمومــی و تخصصــی همراه بــا تقویــت اخالق، 

آزاداندیشــی و روحیــه خالقیــت در آحــاد جامعــه، به ویــژه نســل جوان؛

4. دســتیابی بــه توســعه علــوم و فناوری هــای نویــن و نافع، متناســب بــا اولویت ها، 

ــای  ــا در نهاده ــری آن ه ــار و به کارگی ــور؛ و انتش ــبی کش ــای نس ــا و مزیت ه نیازه

مختلــف آموزشــی، صنعتــی و خدماتــی؛

5. افزایــش ســهم تولیــد محصــوالت و خدمــات مبتنی بــر دانــش و فنــاوری داخلی 

بــه بیــش از 50 درصــد تولیــد ناخالــص داخلی کشــور؛

6. ارتقای جایگاه زبان فارسی در بین زبان های بین املللی علمی؛

7. کمــک بــه ارتقــا علــم و فنــاوری در جهــان اســالم و احیــای موقعیــت محــوری و 

تاریخــی ایــران در فرهنــگ و متــدن اســالمی؛

8. گسرتش همکاری های علمی و فناوری با مراکز معترب علمی و بین املللی.

اهداف بخشی نظام علم، فناوری و نوآوری کشور

 1. دستیابی به سطح مناسب دانش عمومی افراد جامعه و حذف بی سوادی

2. پوشش کامل دوره تحصیالت آموزش عمومی

3. برخورداری از نظام آموزشی مناسب هدایت کننده دانش آموزان در:

ــود،  ــدا، خ ــر خ ــف در براب ــئولیت ها، و وظای ــناخت مس ــل، ش ــب فضای 3-1. کس

ــت ــه، و خلق جامع

3-2. برای تقویت قدرت تفکر و خردورزی

3-3. کسب آمادگی برای ورود به زندگی مستقل و تشکیل خانواده

3-4. حضور مسئوالنه و موثر در نظام اجتامعی

3-5. برای استعدادهای شغلی و آینده شغلی برای برآوردن نیازهای جامعه

3-6. برای استعدادهای علمی برای ورود به دوره تخصصی

4. دســتیابی بــه ســطح دانــش و مهــارت نیــروی کار کشــور متناســب بــا 

اســتانداردهای جهانــی و در راســتای پاســخگویی بــه نیازهــای جامعــه و بــازار کار 

داخلــی و بین املللــی

5. کســب رتبــه نخســت در رتبه بندی دانشــگاه های جهــان اســالم و احــراز جایگاه 

شــاخص در بیــن دانشــگاه های دنیا

6. دســتیابی بــه نســبت مطلــوب تعــداد دانشــجویان تحصیــالت تکمیلــی بــه کل 

ــا ســطح بندی دانشــگاه ها و نیازهــای کشــور دانشــجویان متناســب ب

7. دســتیابی بــه ســطح مطلــوب تولیــد علــم در علــوم انســانی بــر اســاس مبانــی 

اســالمی و نیازهــای بومــی

8. تثبیت جایگاه کشور در:

ــه نقــش محــوری در  ــوم و فناوری هــای حــوزه نفــت و گاز به منظــور دســتیابی ب عل

منطقــه

فناوری اطالعات به منظور کسب جایگاه اول علمی و فناوری در جهان اسالم

فناوری زیستی به منظور کسب سه درصد از بازار جهانی مربوطه

فناوری های نانو و میکرو به منظور کسب دو درصد از بازار جهانی مربوطه

9. کســب دانــش طراحــی و ســاخت نیروگاه هــای هســته ای، دســتیابی بــه دانــش 

انــرژی گداخــت و دســتیابی بــه فنــاوری اعــزام انســان بــه فضــا و دانــش طراحــی، 

ســاخت و پرتاب ماهــواره بــه مدار زمیــن آهنــگ )GEO(، با مشــارکت جهان اســالم 

و همکاری هــای بین املللــی.
کمیت های مطلوب اهم1 شاخص های کالن علم و فناوری کشور2

1. شـــاخص های تفصیلـــی علـــم و فنـــاوری در مجموعـــه اســـناد پشـــتیبان نقشـــه جامـــع 

علمـــی کشـــور موجـــود اســـت.

2. در ارتبـــاط بـــا شـــاخص های کیفـــی و یـــا شـــاخص هایی کـــه کمیـــت مطلـــوب آن هـــا در 

ـــود. ـــه ش ـــد 3 مراجع ـــش 5-2 بن ـــل 5 بخ ـــه فص ـــت ب ـــده اس ـــخص نش ـــق 1404 مش اف
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رسمایه انسانی11

مطلوب در سال 1404شاخص

درصد پوشش تحصیلی کشور
میزان واقعی دوره متوسطه

میزان واقعی دوره آموزش عمومی
)ابتدایی و راهنامیی(

نزدیک به 100 درصد

95 درصد

60 درصدمقدار ناخالص ثبت نام در آموزش عالی )از جمعیت 18 تا 24 سال کشور(

30 درصدسهم دانشجویان تحصیالت تکمیلی  از کل دانشجویان

3/5 در صدسهم دانشجویان دکرتا از کل دانشجویان

1200000نفرتعداد فارغ التحصیالن دانشگاهی )سالیانه(

ـتعداد پژوهشگر متام وقت

درصد پژوهشگران متام وقت
موسسات آموزش عالی و پژوهشی و حوزه های علمیه 

بنگاه های اقتصادی- تجاری- صنعتی و نهادهای عمومی و غیرانتفاعی

10 درصددولت

50 درصد

40 درصد

2000 نفرتعداد اعضای هیات علمی متام وقت در یک میلیون نفر جمعیت 

-نسبت متخصصان ایرانی مقیم خارج به کل متخصصان کشور

2
اخالق

و
ایامن

ـمیزان نفوذ فرهنگ و ارزش های اسالمی در محیط های علمی

-میزان پایبندی به اعتقادات و باورهای اسالمی

-میزان التزام افراد به احکام اسالمی در محیط های علمی

ـمیزان رعایت اخالق حرفه ای

ـمیزان اعتامد به توان خودی در توسعه کشور

ـمیزان پایبندی به قانون

میزان پایبندی به انقالب اسالمی، نظام جمهوری اسالمی و قانون اساسی

انتشارات علمی3

 )PPP( 800تعداد مقاالت در هر میلیون نفر از جمعیت

)CPP(  15میزان استنادات در واحد انتشارات

10نسبِت فارغ التحصیالن دانشگاهی و حوزوی به مقاالت منایه سازی شده در منایه های بین املللی

0/40نسبِت مقاالت منایه سازی شده در سطح بین املللی به هیات علمی 

-تعداد مقاالت منترششده در مجموعه مقاالت کامل هامیش های معترب علمی داخلی و خارجی به تفکیک

-تعداد مقاالت منترششده به زبان فارسی در مجالت منایه شده در پایگاه های بین املللی معترب 

-تعداد کتب علمی تخصصی تالیف شده و انتشاریافته توسط دانشگاه ها، مراکز تحقیقاتی و نارشان معترب علمی 

160 نرشیه با فاکتور تاثیر باالتر از 3شامر نرشیات با منایه بین املللی معترب

68  سال سی ام  شامره 225   آذر 1394

Arc
hive

 of
 S

ID

www.SID.ir

www.SID.ir


4

فناوری

 و

 نوآوری

تعداد اخرتاعات و اکتشافات به ثبت رسیده به تفکیک ملی و بین املللی
50000 معترب ملی2

10000معترب بین املللی

1500نسبِت فارغ التحصیالن دانشگاهی به اخرتاعات ثبت شده در پایگاه های معترب بین املللی 

0/15نسبِت اخرتاعات ثبت شده در پایگاه های معترب بین املللی به هیات علمی

-شاخص نوآوری  

-شاخص دستیابی فناوری  

-تعداد فناوری های پیرشفته کشور با رتبه جهانی باال)20و باالتر(

-تعداد رشکت های دانش بنیان

کار گروهی5

-تعداد مقاالت علمی با بیش از یک نویسنده

-تعداد ثبت اخرتاعات با بیش از یک نام

-تعداد طرح های تحقیقاتی با بیش از یک مجری

6

رسمایه گذاری 

و 

تامین مالی

سهم هزینه های آموزش و تحقیقات از تولید ناخالص داخلی
7 درصدآموزش

4 درصدتحقیقات

50 درصدسهم بخش غیردولتی در تامین هزینه های تحقیقات

-نسبت هزینه کرد اعتبارات تحقیقاتی در اولویت های علم و فناوری به کل اعتبارات تحقیقاتی کشور

-حجم قراردادهای مشاوره و پژوهشی صنعت با مراکز تحقیقاتی و دانشگاهی

-سهم هزینه کرد تحقیق و توسعه از کل هزینه های بخش صنعت

-سهم هزینه کرد تحقیق و توسعه صنعت در موسسات آموزش عالی و پژوهشی از کل هزینه های بخش صنعت

7
مشارکت 

بین املللی

-تعداد مقاالت مشرتک با کشورهای دیگر

-تعداد پژوهش های بین املللی مشارکتی

-تعداد حوزه های علمی جدیدالتاسیس کشور برای نخستین بار در دنیا

-تعداد دانشمندان عضو برجسته و مؤثر در مدیریت مجامع بین املللی

-تعداد سخرنانان مدعو و اعضای کمیته های علمی و راهربی هامیش های معترب بین املللی

2250تعداد مقاالت بسیار پر استناد

حداقل 5 دانشگاهتعداد دانشگاه ها و مراکز پژوهشی که در رتبه بندی جهانی جزء 10 درصد بهرتین مراکز هستند

-میزان جذب دانشجویان و متخصصان دیگر کشورها 

آمایش آموزشی8

-توزیع رشته ها و تناسب آن با نیازهای مناطق مختلف کشور

-امکان ورود استعدادهای مناطق مختلف به دانشگاه ها 

-امکان دسرتسی به تحصیالت تکمیلی برای استعداد های مناطق مختلف 

اثربخشی9

4درصددرصد رشد سالیانه رسانه تولید ناخالص داخلی ناشی از علم و فناوری

-درصد کاهش میزان بیکاری به دلیل توسعه علم و فناوری

-میزان رشد شاخص توسعه انسانی

بیش از 50 درصدسهم تولید محصوالت و خدمات مبتنی بر دانش و فناوری داخلی از تولید ناخالص داخلی کشور

ـسهم صادرات مبتنی بر فناوری های باال از کل صادرات غیرنفتی کشور به درصد

-صدور خدمات فنی و مهندسی

50 درصدسهم ارزش افزوده تولیدی صنایع با فناوری باال و متوسط از کل ارزش افزوده تولیدی کشور

میزان مشارکت دانشمندان و محققان کشور در تصمیم گیری امور مربوط به علم و فناوری

راهربدهای کالن توسعه علم و فناوری در کشور

1. اصـــالح و انسجام بخشـــیدن  بـــه ســـاختارها و نهادهـــای علـــم و فنـــاوری و 

ـــزی  ـــت گذاری و برنامه ری ـــل سیاس ـــت در مراح ـــم و تربی ـــام تعلی ـــازی نظ هامهنگ س

کالن

ـــاد  ـــه و ایج ـــی جامع ـــای اصل ـــی از گفتامن ه ـــه یک ـــل آن ب ـــم و تبدی ـــه عل ـــه ب 2. توج

ـــای آموزه هـــای اســـالمی از  ـــر مبن ـــاوری ب ـــم و فن ـــد عل فضـــای مســـاعد، شـــکوفا و مول

طریـــق توســـعه و تعمیـــق  و به کارگیـــری مولفه هـــای فرهنگـــی، اجتامعـــی و سیاســـی 

3. ایفای نقش موثرتر چرخه علم، فناوری و نوآوری در اقتصاد 

4. نهادینـــه کـــردن مدیریـــت دانـــش و ابتنـــای مدیریـــت جامعـــه بـــر  اخـــالق و دانـــش 

بـــر اســـاس الگوهـــای ایرانـــی- اســـالمی در نهادهـــای علمـــی، اقتصـــادی، سیاســـی، 

اجتامعـــی، فرهنگـــی و دفاعـــی- امنیتـــی

5. نهادینـــه کـــردن نگـــرش اســـالمی بـــه علـــم و ترسیـــع در فرایندهـــای اســـالمی 

شـــدن نهادهـــای آموزشـــی  و پژوهشـــی

6.  تحـــول و نوســـازی  نظـــام تعلیـــم  و تربیـــت اعـــم از آمـــوزش و پـــرورش و آمـــوزش 

ـــداف  ـــق اه ـــالمی  و تحق ـــت اس ـــم و تربی ـــی تعلی ـــا مبان ـــاق ب ـــور انطب ـــی به منظ عال

کالن نقشـــه

ـــکالت و  ـــل مش ـــمت ح ـــه س ـــوآوری ب ـــاوری  و ن ـــش، فن ـــوزش، پژوه ـــی آم 7. جهت ده

ـــای  ـــوآوری در مرزه ـــن و ن ـــش رسزمی ـــه آمای ـــه ب ـــا توج ـــور ب ـــی کش ـــای واقع ـــع نیازه رف

ـــی ـــت علم ـــق مرجعی ـــرای تحق ـــش ب دان

8.  تربیـــت و توامنندســـازی رسمایـــه انســـانی بـــا تاکیـــد بـــر پـــرورش انســـان های 

متقـــی، کارآفریـــن، خودبـــاور، خـــالق، نـــوآور و توانـــا در تولیـــد علـــم، فنـــاوری و نـــوآوری  

ـــه ـــای جامع ـــالمی و نیازه ـــای اس ـــا ارزش ه ـــب ب متناس

9.   تعامـــل فعـــال و اثرگـــذار علمـــی و فنـــاوری بـــا کشـــورهای دیگـــر به ویـــژه 

ــالم  ــان اسـ ــه و  جهـ ــورهای منطقـ کشـ

10.  تحـــول و ارتقـــا کمـــی و کیفـــی در علـــوم انســـانی و هـــرن مبتنـــی بـــر معـــارف 

اســـالمی 

ـــوم پزشـــکی  ـــوآوری در حـــوزه  عل ـــم، فنـــاوری و ن ـــر چرخـــه عل 11.  نقش آفرینـــی موثرت

ـــالمت و س

12.  نقش آفرینـــی موثرتـــر چرخـــه علـــم، فنـــاوری و نـــوآوری در حـــوزه فنـــی و 

مهندســـی 

13.  توسعه، تعمیق و تقویت آموزش و پژوهش در حوزه علوم پایه

الزم بـــه ذکـــر اســـت نقشـــه جامـــع علمـــی کشـــور در پنـــج فصـــل در ششـــصد و هفتـــاد 

ـــه  ـــاه 1389  ب ـــورخ 14دی م ـــی م ـــالب فرهنگ ـــی انق ـــورای عال ـــه ش ـــن جلس و نهمی

تصویـــب رســـیده اســـت و بـــرای کلیـــه دســـتگاه های اجرایـــی و نهادهـــای کشـــور 

الزم االجراســـت.

پانویس:

ـــی  ـــاز واقع ـــه نی ـــه ب ـــف باتوج ـــای مختل ـــوزه ه ـــانی در ح ـــه انس ـــا رسمای ـــط ب ـــای مرتب ـــع کمیت ه 1 .توزی

کشـــور توســـط ســـتاد راهـــربی اجـــرای نقشـــه جامـــع تصویـــب خواهـــد شـــد. البتـــه در حـــوزه علـــوم 

انســـانی کمیت هـــای مطلـــوب توســـط شـــورای تخصصـــی تحـــول علـــوم انســـانی پیشـــنهاد خواهـــد شـــد.

2. ســـتاد راهـــربی اجـــرای نقشـــه جامـــع علمـــی کشـــور  بـــر اســـاس بنـــد )ب( بخـــش )5-1( نهـــاد متولـــی 

اعتبـــار ســـنجی اخرتاعـــات و اکتشـــافات را معرفـــی خواهـــد منـــود.
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محمـــد پورحاجـــی: بنـــادر خشـــک محلی بـــرای نگهـــداری 

و دپـــوی کاالهـــای واردشـــده بـــه بنـــادر دریایـــی اســـت. معمـــوال 

ــا را  ــدری کاالهـ ــای بنـ ــه از محوطه هـ ــتفاده بهینـ ــرای اسـ بـ

بـــه محوطه هایـــی کـــه از طریـــق ریـــل و یـــا جـــاده بـــه بنـــادر 

متصـــل اســـت،  انتقـــال می دهنـــد تـــا در زمـــان مناســـب از 

ـــوند. ـــع ش ـــی توزی ـــد درون رسزمین ـــه مقاص ـــا ب آن ج

ـــت  ـــن اس ـــتیکی ای ـــای لجس ـــا پارک ه ـــک ب ـــادر خش ـــرق بن ف

کـــه در پارک هـــای لجســـتیکی ارزش افـــزوده و فـــرآوری نیـــز 

ــود.  ــام می شـ انجـ

ـــف  ـــک در تعاری ـــادر خش ـــف بن ـــی: تعری ـــا ابوالفتح علیرض

بین املللـــی بـــا تعاریـــف بنـــدر خشـــک بـــرای مـــا کـــه بنـــدر 

ـــت. ـــاوت اس ـــم، متف داری

ـــال ١٩٨٢  ـــل در س ـــازمان مل ـــون س ـــی: در مت ـــرا اخالق زه

ـــود دارد: ـــک وج ـــدر خش ـــه ای از بن ـــف اولی تعری

بندر خشک یک ترمینال درون مرزی است.

ــا  ــی را بـ ــا صادراتـ ــی یـ ــه کاالی وارداتـ ــتیرانی ها، بارنامـ کشـ

در نظـــر گرفـــن متامـــی مســـئولیت ها و رشایـــط بـــه بنـــدر 

ــد. ــادر می کننـ ــدا صـ ــا از آن مبـ ــک وارد و یـ خشـ

 ICD )Inland یـــا آی ســـی دی )dry port( بنـــدر خشـــک

ـــروج  ـــرای ورود و خ ـــژه ای ب ـــایت های وی Clearance Depot س

کاالهـــای وارداتـــی و صادراتـــی و محلـــی بـــرای انجـــام بازرســـی 

گمرکـــی آن هاســـت.

ـــی،  ـــا چندوجه ـــی ی ـــل ترکیب ـــه حم ـــر بارنام ـــنادی نظی در اس

ایـــن ســـایت ها به عنـــوان مبـــدا کاال و یـــا مقصـــد کاالهـــای 

ترانزیتـــی بـــه شـــامر می رونـــد.

 1982 unctad مســـعود محمـــدی: بـــر اســـاس تعریـــف

بنـــدر خشـــک، ترمینـــال خشـــکی اســـت کـــه رشکت هـــای 

ـــا در نظـــر داشـــن متامـــی مســـئولیت های کاال،  کشـــتیرانی ب

می تواننـــد بارنامه هـــای خـــود بـــه/از را صـــادر کننـــد.

در ســـال ٢٠١١ هـــم بنـــدر خشـــک بـــه تعبیـــری دیگـــر 

تعریف شـــده اســـت: »یـــک بنـــدر خشـــکی کـــه متامـــی 

فانکشـــن های بنـــدر را بـــرآورد می کنـــد.«

ــک را  ــدر خشـ ــم بنـ ــع اسـ ــر موقـ ــی: هـ ــزاد الصفـ بهـ

ـــرن  ـــه کاال و کانتی ـــدگاری ب ـــدت مان ـــه م ـــم ب ـــنوم، ذهن می ش

ــان  ــن زمـ ــود. ایـ ــغول می شـ ــادر )dwell time( مشـ در بنـ

ــدود 20 روز در  ــاال در حـ ــود و حـ ــدود 50 روز بـ ــال در حـ قبـ

بنـــادر خودمـــان و بیـــن ســـه روز تـــا یـــک هفتـــه در بنـــادر برتـــر 

ـــم  ـــزی ه ـــی و مغ ـــکته قلب ـــاد س ـــه ی ـــه ب ـــت. البت ـــان هس جه

می افتـــم کـــه چربـــی باعـــث گرفتگـــی رگ هـــا می شـــود. 

ــث  ــادر باعـ ــد کاال در بنـ ــدگاری بیش ازحـ ــت مانـ در حقیقـ

ــا  ــادر بـ ــرا بنـ ــای بنـــدری اســـت، زیـ اخـــالل در فعالیت هـ

محوطـــه محـــدودی مواجهـــه هســـتند. هـــر چنـــد کـــه برخـــی 

ــرک،  ــا گمـ ــد تـ ــدا می کننـ ــدا خـ ــادر خـ ــکاران بنـ از پیامنـ

قرنطینـــه، اســـتاندارد و... بـــه کاالی موجـــود در بنـــدر بـــه 

همیـــن راحتی هـــا مجـــوز خـــروج ندهنـــد، تـــا هزینـــه 

ـــر ایـــن  انبـــارداری هنگفتـــی نصیبشـــان شـــود. بـــرای غلبـــه ب

ــده اســـت.  ــزی شـ ــادر خشـــک طرح ریـ چالـــش، بنـ

بهـــروز فتحـــی:  بنـــادر خشـــک الزم اســـت کامـــال منطبـــق 

بـــا عملیـــات و برنامـــه ملـــی لجســـتیک کاال قـــرار داشـــته 

باشـــد. برنامـــه لجســـتیک نیـــز قابـــل تبییـــن نیســـت مگـــر بـــا 

طرح ریـــزی آمایـــش رسزمینـــی.

ـــک  ـــدر خش ـــددی از بن ـــف متع ـــدی: تعاری ـــعود محم مس

وجـــود دارد امـــا به طورکلـــی یـــک بنـــدر خشـــک موفـــق 

می توانـــد در کاهـــش ترافیـــک، کاهـــش انبـــارداری و عملیـــات 

ـــد. ـــذار باش ـــا تاثیرگ ـــش هزینه ه ـــن کاه ـــادر و هم چنی در بن

زهـــرا اخالقـــی: در موافقت نامـــه اســـکاپ درعین حـــال کـــه 

روش متحدالشـــکلی بـــرای ایجـــاد بنـــادر خشـــک بیـــان کـــرده،  

ـــی هـــر کشـــور مخصـــوص خـــودش  گفته شـــده کـــه قوانیـــن مل

ـــرد. ـــرار گی ـــد مدنظـــر ق بای

مســـعود محمـــدی: کاهـــش از ترافیـــک و کاســـن آلودگـــی 

ـــادر خشـــک در نظـــر  ـــرای بن ـــی اســـت کـــه ب ـــز از عملکردهای نی

گرفته شـــده اســـت.

ـــه بررســـی مباحـــث روز حـــوزه دریایـــی و بنـــدری می پـــردازد. یکـــی از موضوع هـــای  جامعـــه بنـــدری و دریایـــی،  در »تلگـــرام« شـــبکه ای شـــکل داده اســـت کـــه ب

مطرح شـــده در ایـــن گـــروه، بـــه پیشـــنهاد ماهنامـــه بنـــدر و دریـــا، بررســـی موضـــوع بنـــادر خشـــک در ایـــران بـــود. برخـــی از کارشناســـان حـــارض در ایـــن جمـــع 

ـــد امـــا بســـیاری از کارشناســـان می گوینـــد باوجـــود  ـــرای تجـــارت بین املللـــی و منطقـــه ای تاکیـــد دارن ـــر ایجـــاد بنـــادر خشـــک به عنـــوان تســـهیل کننده ای ب ب

ـــدر خشـــک«  ـــد کـــه موضـــوع »بن ـــدارد. آن هـــا معتقدن ـــه اقتصـــادی ن ـــادر توجی ـــژه اقتصـــادی، ســـاخت بن ـــران و مناطـــق وی ـــادر ای پس کرانه هـــای وســـیع در بن

ـــن کارشناســـان بندرخشـــک،  ـــاد ای ـــه اعتق ـــود. ب ـــد شـــده ب ـــژه اقتصـــادی« و »مناطـــق آزاد« م ـــه روزی »مناطـــق وی ـــد شـــده اســـت، هامن طـــور ک ـــس م ـــدگان مجل ـــان مناین در می

ـــده کاال  ـــه متام ش ـــردن هزین ـــاال ب ـــده آن ب ـــا فای ـــی تنه ـــط کنون ـــزوده و در رشای ـــاد ارزش اف ـــه ایج ـــه ب ـــد و ن ـــک می کن ـــارت کم ـــهیل تج ـــه تس ـــه ب ـــه ن ـــت ک ـــی اس ـــده ای واردات پدی

برای مشرتی نهایی است. در ادامه این گزارش مباحث مطرح شده از سوی کارشناسان را می خوانید:

کارشناسان دریایی و بندری رضورت ایجاد بنادر خشک در ایران را بررسی کردند

بندر خشک
  پدیده ای وارداتی است

باوجود پس کرانه و مناطق ویژه اقتصادی، ساخت بنادر خشک توجیه اقتصادی ندارد
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بهـــروز فتحـــی: در بنـــدر خشـــک تفاوت هایـــی هســـت کـــه 

ـــه  ـــوع هزین ـــد و آن موض ـــاد می کن ـــی را ایج ـــای خاص ویژگی ه

حمـــل، تفـــاوت مســـیرهای حمـــل بارهـــا، توزیـــع بـــار و یـــا تغییـــر 

ظـــروف حمـــل اســـت.

میثـــم حیـــدری:  ترانزیـــت و شـــیوه حمـــل ترکیبـــی نیـــز 

ـــود. ـــد ب ـــل خواه ـــل تام ـــک قاب ـــادر خش ـــه بن ـــیدن ب ـــرای رس ب

ــلفچگان  ــدر خشـــک در سـ ــاد بنـ ــی: ایجـ خـــرسو رسایـ

ـــن  ـــرای ای ـــت که ب ـــن اس ـــم ای ـــی دارد و آن ه ـــراد اساس ـــک ای ی

موضـــوع بنـــادر خشـــک در حدفاصـــل بنـــادر شـــاملی و جنوبـــی 

ـــه  ـــکاپ ک ـــه اس ـــا موافقت نام ـــا ب ـــه اساس ـــت ک ـــده اس ـــرض ش ف

ـــض  ـــت، در تناق ـــم هس ـــازی ه ـــر راه و شهرس ـــد وزی ـــورد تاکی م

آشـــکار اســـت.

زهـــرا اخالقـــی: هامن طـــور کـــه آقـــای رسایـــی توضیـــح 

ـــادر  ـــیر بن ـــن مس ـــلفچگان مابی ـــزی س ـــت مرک ـــد،  موقعی دادن

ـــز آن اســـت و ایـــن اشـــتباه اســـت  شـــاملی و جنوبـــی وجـــه متای

کـــه چنیـــن تعریفـــی از بنـــدر خشـــک داشـــته باشـــیم، چراکـــه 

ـــت. ـــرزی اس ـــدر درون م ـــک بن ـــک ی ـــدر خش بن

ـــود  ـــرح می ش ـــش مط ـــن پرس ـــاال ای ـــدی: ح ـــعود محم مس

ـــد؟ ـــک کن ـــد کم ـــادری می توان ـــه بن ـــه چ ـــک ب ـــدر خش ـــه بن ک

ـــور  ـــم در کش ـــه بخواهی ـــد ک ـــور کنی ـــی: تص ـــروز فتح به

برنامـــه توســـعه صـــادرات محصـــوالت و فراورده هـــای 

ـــه  ـــت در برنام ـــن اس ـــم. آن گاه ممک ـــویق کنی ـــتانی را تش اس

ــک  ــادر خشـ ــم از بنـ ــان بتوانیـ ــره کاال خودمـ ــی زنجیـ ملـ

ـــم  ـــتفاده کنی ـــوار اس ـــتان هم ج ـــد اس ـــتیبانی چن ـــرای پش ب

و بارهـــا را آمـــاده و بـــرای صـــادرات بـــه ســـمت بنـــادر دریایـــی 

ــم. آن گاه  ــال کنیـ ــکی ارسـ ــای خشـ ــدور از مرزهـ ــا صـ و یـ

ـــاب  ـــگ و لع ـــا و رن ـــک دارای جنبه ه ـــادر خش ـــای بن طرح ه

ملـــی هـــم خواهنـــد بـــود. در ایـــن صـــورت رسعـــت و کارایـــی 

ـــال  ـــه قب ـــد چراک ـــدا می کن ـــش پی ـــم افزای ـــی ه ـــادر دریای بن

بارهـــا در بنـــادر خشـــک ازنظـــر اســـنادی و عملیاتـــی 

آماده شـــده اند.

ـــا  ـــک تنه ـــدر خش ـــی از بن ـــوع تلق ـــن ن ـــی: ای ـــرسو رسای خ

تســـهیل تجـــارت ملـــی اســـت نـــه بین املللـــی. مشـــکلی در 

اختـــالف برداشـــت ها از تعریـــف بنـــدر خشـــک در کشـــور وجـــود 

ـــا طـــرح موضـــوع بنادرخشـــک  دارد. نخســـت آن کـــه اســـکاپ ب

ـــال تســـهیل تجـــارت  ـــه دنب در کشـــورهای آســـیایی به شـــدت ب

ـــوده  ـــدالک ب ـــورهای لن ـــه کش ـــک ب ـــژه کم ـــی و به وی بین امللل

اســـت.

مســـعود محمـــدی: بـــه نظـــر شـــام یـــک بنـــدر خشـــک 

ــدر  ــا بنـ ــد یـ ــک کنـ ــهر کمـ ــه بندربوشـ ــد بـ ــرت می توانـ بیشـ

شـــهیدرجایی؟

ـــار صادراتـــی  ـــزد، ب ـــد از معـــادن ی ـــی: فـــرض کنی خـــرسو رسای

ـــا ســـنگ راک از شـــهیدرجایی داشـــته باشـــیم،  ـــی ی ســـنگ تزیین

آیـــا بندرخشـــک توجیـــه دارد؟ بندرخشـــک محلـــی اســـت نزدیـــک 

بـــه خطـــوط اصلـــی ریـــل و یـــا بزرگراه هـــای آســـیایی کـــه بـــا 

اســـتفاده از خدمـــات گمـــرک یکـــی از حلقه هـــای موثـــر در زنجیـــره 

تامیـــن به شـــامر مـــی رود و هـــدف اصلـــی آن تســـهیل تجـــارت 

بین املللـــی خصوصـــا بـــرای دسرتســـی کشـــورهای لنـــدالک 

ـــرار  ـــی ق ـــدف اصل ـــارت را ه ـــهیل تج ـــکاپ تس ـــع اس ـــت. درواق اس

داده اســـت.

ـــک در  ـــاد بنادرخش ـــفه ایج ـــه فلس ـــیم ک ـــته باش ـــه داش ـــد توج بای

ـــا به دلیـــل محصـــور  ـــا متفـــاوت اســـت. در اروپ نقـــاط مختلـــف دنی

بـــودن بنـــادر دریایـــی یـــا رودخانـــه ای در شـــهرها و در آمریـــکا، هنـــد 

ـــه؟  ـــران چ ـــا در ای ـــرو، ام ـــیع قلم ـــای وس ـــل پهن ـــرتالیا به دلی و اس

به طـــور مثـــال در ایـــران ایجـــاد بنـــادر خشـــک بـــرای اتصـــال بنـــادر 

ـــدارد. ـــاد اصـــوال توجیـــه اقتصـــادی ن شـــهیدرجایی و امیرآب

ـــه  ـــت ک ـــن اس ـــاوت ای ـــن تف ـــل ای ـــاید دلی ـــی: ش ـــروز فتح به

بنـــادر خشـــک به خودی خـــود دارای اصالـــت نیســـتند، بلکـــه نـــوع 

ـــت  ـــت اهمی ـــکل گرفته اس ـــرای آن ش ـــه ب ـــتیکی ک ـــات لجس عملی

ـــت  ـــات اس ـــن عملی ـــد ای ـــر می رس ـــه نظ ـــبب ب ـــن س ـــه همی دارد. ب

کـــه بـــرای مـــا روشـــن می کنـــد، آیـــا بـــه بنـــدر خشـــک نیـــاز داریـــم؟ 

ـــوع فعالیـــت و حجمـــی؟ ـــا چـــه ن ـــه؟ ب ـــا ن ی

مســـعود محمـــدی: دقیقـــا، امـــا در مـــورد بنـــادر دیگـــر چـــی؟ 

پـــس چـــرا چندیـــن بندرخشـــک در کشـــور ایجـــاد خواهـــد شـــد؟ 

خـــرسو رسایـــی:  بازدهـــی کل زنجیـــره تامین و لجســـتیک کاال 

عمدتـــا بـــه بنادرخشـــک، به عنـــوان یک پارچه ســـاز و مکانیـــزم 

ـــد. ـــل می کن ـــف عم ـــای مختل ـــن مولفه ه ـــده بی هامهنگ کنن

بهـــزاد فتحـــی: موافقـــم به خصـــوص در رشایطـــی کـــه تصـــور 

ـــات  ـــل و عملی ـــی و حمل ونق ـــی جابه جای ـــم فعل ـــن حج ـــم ای کنی

لجســـتیکی مثـــال 10 برابـــر شـــود، آن گاه به احتـــامل بســـیار زیـــاد 

ـــطح  ـــه س ـــاید ب ـــز ش ـــک نی ـــادر خش ـــه بن ـــامن ب ـــت و نگاه برداش

ـــد. ـــدا کن ـــا پی ـــری ارتق دیگ

ــاور دور  ــیا و خـ زهـــرا اخالقـــی: کمیســـیون اقتصـــادی آسـ

)اکافـــه( در مـــارس 1947 و بـــا حضـــور 10 کشـــور آمریـــکا، شـــوروی 

ـــد  ـــرتالیا و تایلن ـــن، اس ـــد، فیلیپی ـــد، هن ـــه، هلن ـــابق(، فرانس )س

ـــن  ـــی ای ـــدف اصل ـــد. ه ـــدازی ش ـــن راه ان ـــانگهای چی ـــهر ش در ش

کمیســـیون بازســـازی ویرانه هـــای ناشـــی از جنـــگ جهانـــی دوم در 

کشـــورهای آســـیایی و خـــاور دور تحـــت نظارت شـــورای اقتصـــادیـ  

اجتامعـــی ســـازمان ملـــل )اکوســـوک( بـــود. اکافـــه در نظـــر داشـــت 

ـــکا  ـــوی آمری ـــه از س ـــال ک ـــرح مارش ـــای ط ـــی از کمک ه ـــا به نوع ت

ـــه  ـــود ک ـــد ش ـــود، بهره من ـــه ب ـــا اختصاص یافت ـــازی اروپ ـــرای بازس ب

ـــر  ـــن مق ـــالب چی ـــروزی انق ـــس از پی ـــد. پ ـــی نش ـــدف عمل ـــن ه ای

ـــه بانکـــوک منتقـــل شـــد  ـــد ب ـــت تایلن ـــه دعـــوت دول ـــا ب ـــه« بن »اکاف

ـــیا و  ـــی آس ـــادی ـ اجتامع ـــیون اقتص ـــه کمیس ـــال 1982 ب و در س

ـــاه  ـــن م ـــرا در همی ـــت. ظاه ـــام یاف ـــر ن ـــکاپ( تغیی ـــیه )اس اقیانوس

ـــروه بندرخشـــک  ـــرار اســـت نخســـتین تجمـــع کارگ ـــز ق ـــرب نی نوام

ـــود. ـــکیل ش ـــکاپ تش اس
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زهـــرا اخالقـــی: ســـازمان ملـــل متحـــد بـــرای تســـهیل 

فعالیت هـــای خـــود و بـــا رویکـــردی تخصصـــی تحـــت نظـــر شـــورای 

ـــن ســـازمان، پنـــج ســـازوکار منطقـــه ای  اقتصـــادی و اجتامعـــی ای

ـــادی و  ـــیون اقتص ـــان کمیس ـــن می ـــه در ای ـــت ک ـــرده اس ـــاد ک ایج

اجتامعـــی ســـازمان ملل متحـــد برای آســـیا واقیانوســـیه )اســـکاپ( 

بزرگ تریـــن ســـازوکار منطقـــه حـــوزه آســـیا و اقیانوســـیه بـــوده و 

بـــازوی توســـعه ای ســـازمان ملـــل متحـــد را در ایـــن منطقه تشـــکیل 

می دهـــد. اســـکاپ از بـــدو تاســـیس تاکنـــون دارای 62 عضـــو )53 

ـــت. ـــوده اس ـــته( ب ـــو وابس ـــی و 9 عض ـــو اصل عض

ـــوری  ـــر کش ـــرای ه ـــه ب ـــن موافقت نام ـــی: ای ـــرسو رسای خ

پـــس از امضـــا و تصویـــب پارملـــان آن کشـــور بـــا یـــک فرجـــه 

زمانـــی قابـــل اجراســـت و همـــه کشـــورها می تواننـــد حتـــی 

پـــس از الحـــاق بـــه ایـــن موافقت نامـــه انـــراف دهنـــد.

ــیل های  ــا دارای پتانسـ ــور مـ ــه کشـ ــت کـ ــن اسـ ــت ایـ واقعیـ

بســـیاری بـــرای ترانزیـــت اســـت، حـــاال چـــه فرقـــی دارد کـــه 

نامـــش چـــه کریـــدوری باشـــد، امـــا چنـــد ســـالی اســـت کـــه دنبال 

کریدورهـــای مختلـــف ترانزیتـــی رفته ایـــم ولـــی بـــدون نتیجـــه.

ــر  ــر ازنظـ ــوب اگـ ــک مطلـ ــدر خشـ ــی: بنـ ــرا اخالقـ زهـ

ــل  ــان حمل ونقـ ــش زمـ ــه و کاهـ ــن هزینـ ــی، کاسـ جامنایـ

ـــادی  ـــداران زی ـــا طرف ـــد، مطمین ـــک کن ـــادر کم ـــه بن ـــد ب بتوان

ــت. ــد داشـ ــان کاال خواهـ ــن صاحبـ بیـ

خـــرسو رسایـــی: منی خواهـــم این طـــور نتیجـــه 

بگیـــرم امـــا باکمـــی بدبینـــی می تـــوان گفـــت کریدورهـــای 

این چنینـــی و تعاریـــف بـــه دنبـــال آن را بـــرای مـــا بـــه وجـــود 

می آورنـــد و خودشـــان می رونـــد دنبـــال اجرایـــی کـــردن 

ـــن موضوعـــات هســـتیم  ـــی کـــه مـــا رسگـــرم ای اصـــل کار در زمان

ـــده  ـــال بن ـــعی امث ـــدارد و س ـــی ن ـــچ مخالف ـــک هی ـــدر خش و بن

ایـــن اســـت کـــه بنـــدر خشـــک به جـــای بخشـــی و اســـتانی 

ـــتغال  ـــاد اش ـــت ارزآوری و ایج ـــی و در جه ـــع مل ـــت مناف در جه

جدیـــد باشـــد.

ـــادر  ـــدازی بن ـــه از راه ان ـــی ک ـــن مزایای ـــی: مهم تری ـــرا اخالق زه

ـــر برشـــمرد: ـــوان در عبـــارات زی خشـــک حاصـــل می شـــوند، را می ت

- کاهش کلی هزینه های حمل ونقل

ـــه  ـــر ب ـــارت کم ت ـــه خس ـــن و درنتیج ـــتفاده از راه آه ـــه اس ـــب ب - ترغی

محیط زیســـت

- تقویت وضعیت بنادر در زنجیره های حمل ونقل

- تقویت راه حل های ترکیبی حمل ونقل

ـــد اراضـــی گران قیمـــت در نواحـــی شـــهری  ـــه خری ـــاز ب - کاهـــش نی

حاشـــیه بنـــدری

ـــر شـــهری و  ـــردد در معاب - احتـــامل کاهـــش قابل توجـــه گره هـــای ت

دروازه ای بـــه علـــت انتقـــال شـــیوه حمل ونقـــل جـــاده ای بـــه ریلـــی

ـــت  ـــا محیط زیس ـــط ب ـــایل مرتب ـــی از مس ـــکالت ناش ـــش مش - کاه

ـــاحلی ـــهرهای س در ش

- یکپارچگی محوطه  های بندری با شهرها

ـــف  ـــای مختل ـــاد فرصت ه ـــور و ایج ـــی کش ـــی داخل ـــعه نواح - توس

شـــغلی به ویـــژه در کشـــورهای توســـعه نیافته

- احتـــامل افزایـــش رسعـــت مراحـــل گمرکـــی بـــرای کاالهـــای 

حمـــل شـــده به وســـیله احـــداث بنـــادر خشـــک مجهـــز بـــه خدمـــات 

ـــی گمرک

خـــرسو رسایـــی: اگـــر صاحـــب کاال بتوانـــد متامـــی آن چـــه را 

کـــه از بنـــدر خشـــک انتظـــار دارد، در محوطه هـــای بنـــدری و یـــا 

اراضـــی پشـــتیبانی مثـــال چنـــد هـــزار هکتـــاری بنـــدر بـــه دســـت 

ــا  ــر کاال آیـ ــی کم تـ ــا جابه جایـ ــر و بـ ــه کم تـ ــا هزینـ ــاورد بـ بیـ

ـــه دارد؟ ـــن هـــدف توجی ـــا ای ـــدر خشـــک ب بازهـــم بن

ـــد  ـــرف آن م ـــا یک ط ـــت تنه ـــران می بایس ـــک در ای ـــادر خش بن

ـــا  ـــا ب ـــا ریـــل طـــی کنـــد ی ـــد ب ـــا بای دریایـــی باشـــد و ادامـــه راه را ب

جـــاده. بهرتیـــن حالـــت آن اســـت کـــه بنـــدر خشـــک در خدمـــت 

ـــن  ـــد و جایگزی ـــس باش ـــور و بالعک ـــرب کش ـــه غ ـــارت رشق ب تج

جـــاده ابریشـــم جدیـــد کـــه چینی هـــا بســـیار دنبـــال آن 

ـــرای  ـــد ب ـــد و یعنـــی درآمـــد جدی ـــار جدی هســـتند. ایـــن یعنـــی ب

ـــور. ـــن کش ـــان ای ـــرای جوان ـــتغال ب ـــاد اش ـــی ایج ـــور و یعن کش

ـــب  ـــا تصوی ـــه ب ـــکاپ ک ـــف اس ـــوب تعری ـــت در چارچ ـــی اس کاف

مجلـــس بـــرای مـــا قانونـــی می شـــود، جلـــو برویـــم. و توجـــه 

داشـــته باشـــیم کـــه اســـکاپ تســـهیل تجـــارت بین امللـــل را 

ـــی را. ـــارت مل ـــهیل تج ـــه تس ـــر دارد ن مدنظ

اطمینـــان داشـــته باشـــید بنادرخشـــک تجـــارت ملـــی را 

ــا عملیـــات  ــه بـــه لحـــاظ فنـــی بـ تســـهیل منی کنـــد چراکـ

بنـــدری خوانایـــی نـــدارد؛ مثـــال بـــرای کاالهـــای صادراتـــی. 

فـــرض کنیـــد یـــک تولیدکننـــده ابتـــدا کاالی خـــود را خصوصـــا 

ـــو  ـــزد دپ ـــک ی ـــک نزدی ـــدر خش ـــل بن ـــدا در مح ـــه را ابت کاالی فل

ــام  ــر روی ایـــن کاال حرکتـــی انجـ ــاال اگـ ــد...؟ حـ ــد و بعـ کنـ

ـــد، احتـــامال  ـــی ایجـــاد کن ـــزوده بســـیار باالی دهـــد کـــه ارزش اف

یک بـــار تخلیـــه و بارگیـــری اضافـــه توجیـــه خواهـــد داشـــت، 

ـــت.  ـــی اس ـــا منف ـــواب قطع ـــزوده ج ـــاد ارزش اف ـــدون ایج ـــا ب ام

ــژه  ــق ویـ ــم در مناطـ ــون هـ ــه هم اکنـ ــزوده کـ ــن ارزش افـ ایـ

اقتصـــادی توســـط واحدهـــای تولیـــدی صـــورت می گیـــرد. 

ســـوال اینجاســـت کـــه اراضـــی پشـــتیبانی بنـــدری بـــا امکاناتـــی 

ـــک  ـــس ی ـــت انجـــام دارد. پ ـــدر هـــم قابلی کـــه ایجادشـــده در بن

ـــد انجـــام شـــود؟ ـــه چـــه منظـــور بای ـــه ب ـــه و بارگیـــری اضاف تخلی

ـــرای  ـــال ب ـــود آب مث ـــل کمب ـــه دلی ـــاید ب ـــی: ش ـــرا اخالق زه

ـــی؟ ـــع معدن صنای

خـــرسو رسایـــی: بلـــه درســـت اســـت،  امـــا اطمینـــان داشـــته 

باشـــید اگـــر در یـــک بنـــدر خشـــک در نزدیـــک یـــزد بتوانـــد 

ایـــن خدمـــات را ارایـــه دهـــد، در بنـــدر شـــهید رجایـــی هـــم 

امکانـــش هســـت.

ـــی  ـــک، تجزیه وتحلیل ـــادر خش ـــه بن ـــی: این ک ـــروز فتح به

در خصـــوص اثـــر و فایـــده ریالـــی یـــا زمانـــی داشـــته وقتـــی 

میـــرس اســـت کـــه مـــا دارای رشکت هـــای ارایـــه دهنـــده 

 door خدمـــات لجســـتیک باشـــیم. در ایـــن رشایـــط بـــا تحلیـــل

to door می تـــوان بـــه یـــک نتیجـــه رســـید. درواقـــع قیمـــت 

ـــا  ـــا ب ـــد مشـــخص شـــود ت متام شـــده کل چرخـــه لجســـتیک بای

شـــکل های دیگـــر مقایســـه و قابـــل نتیجه گیـــری باشـــد.
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خـــرسو رسایـــی: ایجـــاد بنـــادر خشـــک بـــرای کشـــور زمانـــی 

توجیـــه اقتصـــادی دارد کـــه درآمـــد جدیـــدی داشـــته باشـــد نـــه 

این کـــه صاحـــب کاال و نهایتـــا مرف کننـــده هزینـــه ایجـــاد 

ـــردازد. آن را بپ

انـــوش رهـــام: البتـــه جامنایـــی بندرخشـــک بایـــد مدنظـــر 

ـــی، دوم:  ـــررات گمرک ـــن و مق ـــاف قوانی ـــا اول: انعط ـــرد. ی ـــرار بگی ق

ـــی،  و  ـــیرهای ترانزیت ـــوار مس ـــی در ج ـــی، جامنای ـــش رسزمین آمای

تســـهیل پیامیـــش مـــرزی، چراکـــه یکـــی از مهم تریـــن کارکردهـــاى 

ـــه کشـــورهای محصـــور در خشـــکى  بنادرخشـــک رسویس دهـــی ب

ـــات  ـــازار افغانســـتان و ترتیب ـــث ب ـــن حی همســـایه هســـت، کـــه از ای

cis قابل توجـــه هســـتند و نهایتـــا عملکـــرد کاتالیـــزی بنـــادر خشـــک 

ـــی. ـــل چندوجه ـــات حم ـــردش کاال و عملی ـــع گ ـــرای ترسی ب

یونـــس غربالـــی مقـــدم: شـــاید اشـــاره بـــه نکتـــه زیـــر فلســـفه 

وجـــودی بنـــادر خشـــک را بهـــرت بازگـــو کنـــد. اندیشـــیدن در 

ورای بنـــادر بـــرای رهایـــی از دغدغه هـــای تراکـــم و رســـوب 

ـــط  ـــا توس ـــی از کااله ـــروج انبوه ـــه ورود و خ ـــخگویی ب کاال و پاس

شـــناورهای غول پیکـــر و خدمات رســـانی بـــه آن هـــا باعـــث بـــه 

وجـــود آمـــدن مقولـــه ای بـــه نـــام بنـــادر خشـــک شـــد.  ایـــن نظریـــه 

کـــه شـــاید در کم تـــر از ســـه دهـــه پیـــش و در بنـــادر فعـــال و 

پرتراکـــم اروپایـــی اتفـــاق افتـــاد، در عمـــل موجـــب شـــد تا بنـــادری 

کـــه امـــکان توســـعه اراضـــی پشـــتیبانی برایشـــان همـــوار نبـــود و 

یـــا محصـــور در مراکـــز شـــهری و جمعیتـــی بودنـــد، بـــا انتقـــال بـــار 

ـــی  ـــت و کارای ـــک، ظرفی ـــادر خش ـــام بن ـــه ن ـــی ب ـــه محدوده های ب

ـــادر  ـــا بن ـــان ب ـــد هم چن ـــد و بتوانن ـــدر را افزایـــش دهن ـــات بن عملی

دیگـــر رقابـــت کنند.ایـــن مســـاله آن قـــدر بـــرای بنـــادری هم چـــون 

ـــد«  ـــش امی ـــوان »افزای ـــه از آن به عن ـــت ک ـــت داش ـــردام اهمی روت

ـــگاه  ـــا اینجـــا ن ـــد. ت ـــدر را از بن بســـت نجـــات دادن ـــد و بن ـــام بردن ن

ـــت. ـــوده اس ـــم ب ـــک حاک ـــدر خش ـــر بن ـــی ب مل

مجتبـــی نظـــری: دقیقـــا درســـت اســـت. ازآن جایی کـــه 

عمـــال بنـــادر خشـــک نقـــش تســـهیلی و تکمیلـــی را بـــرای 

حامیـــت از بنـــادر)Sea port( ایفـــا می کننـــد، بدیـــن ســـبب واژه 

ـــد. ـــاص داده ان ـــود اختص ـــه خ ـــدر را ب بن

ـــاره  ـــی اش ـــکات مهم ـــه ن ـــی ب ـــای غربال ـــی: آق ـــروز فتح به

ـــوری  ـــر کش ـــا از منظ ـــت م ـــوب اس ـــه خ ـــن این ک ـــد. ضم کردن

لجســـتیکی کـــه در مـــورد ایـــران عزیزمـــان ادعایـــش را 

می کنیـــم، بـــه موقعیـــت و جایـــگاه بنـــادر، زیرســـاخت های 

ــادر  ــدگاه بنـ ــط از دیـ ــم، نه فقـ ــگاه کنیـ ــل و..... نـ حمل ونقـ

دریایـــی بـــه بنـــادر خشـــک و....

یونـــس غربالـــی مقـــدم: شـــاید بـــه جـــرات بتـــوان گفـــت 

ـــدگاه  ـــا دی ـــادر خشـــک ب عامـــل مهمـــی کـــه باعـــث می شـــود بن

لجســـتیکی و در زنجیـــره تامیـــن مطـــرح شـــود، توجه به مشـــرتی 

باشـــد. یعنـــی تقاضـــا اســـت کـــه عرضـــه خـــود را پدیـــد مـــی آورد. 

بـــا توســـعه ادبیـــات جهانـــی تجـــارت، مفهـــوم بنـــدر خشـــک 

ــر  ــز بـ ــا مترکـ ــه ای بـ ــی و منطقـ ــه بین املللـ ــی بـ ــگاه ملـ از نـ

خواســـته های مشـــرتی تغییـــر می یابـــد، بـــرای مشـــرتی 

بنـــدر خشـــک، بنـــدر آبـــی، یـــا هوایـــی مهـــم نیســـت. مهـــم 

ــد.  ــه کاال رسیـــع، ایمـــن و ارزان به دســـتش برسـ آن اســـت کـ

ازایـــن رو کمیســـیون اقتصـــادی و اجتامعـــی آســـیا و پاســـیفیک 

)اســـکاپ( بنـــادر خشـــک را در مســـیرهای بین املللـــی و 

به منظـــور تســـهیل تجـــارت و تـــردد کاال بیـــن آن هـــا تعریـــف 

ـــادر خشـــک را در مســـیرهای  ـــاط اســـکاپ بن ـــد. دراین ارتب کردن

بین املللـــی مکان یابـــی و بـــا همـــکاری کشـــورهای ذی ربـــط 

ـــن  ـــک تعیی ـــادر خش ـــی بن ـــه بین امللل ـــوان توافقنام ـــت عن تح

تکلیـــف کـــرده اســـت.

ـــت،   ـــبی اس ـــارت واژه مناس ـــهیل تج ـــری: تس ـــی نظ مجتب

ــد  ــع می تواننـ ــز توزیـ ــوان مراکـ ــک به عنـ ــادر خشـ ــرا بنـ زیـ

ــد. ــل کننـ ــز عمـ ــوان Market نیـ به عنـ

یونـــس غربالـــی مقـــدم: واقعیـــت آن اســـت کـــه بنـــده هنـــوز 

ـــتیک،  ـــای لجس ـــع، پارک ه ـــز توزی ـــک، مرک ـــادر خش ـــان بن می

مناطـــق آزاد و ویـــژه اقتصـــادی، شـــهرک های صنعتـــی، انبارهـــا 

و محدوده هـــای گمرکـــی و... نتوانســـته ام متییـــز قایـــل شـــوم، 

ـــوان  ـــی شـــاید بت ـــه مورداشـــاره جنابعال ـــا نکت ـــاط ب ـــی در ارتب ول

ـــه  ـــی ن ـــد ول ـــک باش ـــدر خش ـــد بن ـــع می توان ـــز توزی ـــت مرک گف

ـــا. لزوم

مســـعود محمـــدی: بـــه نظـــر شـــام یـــک بنـــدر خشـــک 

ــدر  ــا بنـ ــد یـ ــک کنـ ــهر کمـ ــه بندربوشـ ــد بـ ــرت می توانـ بیشـ

شـــهیدرجایی؟

مجتبـــی نظـــری: بـــدون شـــک هرانـــدازه فاصلـــه بنـــدر 

خشـــک از بنـــدر دریایـــی افزایـــش یابـــد، نقـــش بنـــادر خشـــک 

به عنـــوان مراکـــز توزیـــع بیشـــرت هویـــدا می شـــود. 
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ــورهای  ــک در کشـ ــادر خشـ ــر: بنـ ــی فـ ــن صادقـ محسـ

اروپایـــی کـــه محدودیـــت فضـــا دارنـــد و زمیـــن هـــم در ایـــن بنـــادر 

گـــران اســـت تشـــکیل می شـــود. ضمـــن آن کـــه ایـــن کشـــورها از 

ـــی و جـــاده ای بســـیار مناســـب و گســـرتده  زیرســـاخت های ریل

ـــه  ـــن هزین ـــا کم تری ـــار ب ـــا ضمـــن انتقـــال ب برخـــوردار هســـتند ت

ـــور  ـــانند. در کش ـــی برس ـــده نهای ـــت مرف کنن ـــه دس کاال را ب

ـــادر  ـــن در بن ـــت و زمی ـــیار ارزان اس ـــارداری بس ـــم انب ـــه ه ـــا ک م

مـــا هـــم ارزان اســـت و فـــراوان، بنـــادر خشـــک جـــز افزایـــش 

هزینـــه چـــه ســـودی دارد. بنـــدر شـــهیدرجایی بیـــش از 2500 

هکتـــار زمیـــن جدیـــد بـــه امکانـــات موجـــود خـــود افـــزوده 

اســـت و بنـــدر امـــام خمینـــی )ره( گســـرته محـــدوده خـــود را 

ـــای  ـــت آق ـــان مدیری ـــن در زم ـــار زمی ـــزار هکت ـــدود 11 ه ـــا ح ت

ایدنـــی رســـانده کـــه قابلیـــت افزایـــش پس کرانـــه بنـــدری را 

ـــهر  ـــدر بوش ـــت. بن ـــرده اس ـــن ک ـــی تامی ـــالیان طوالن ـــرای س ب

بـــا افـــزودن جزیـــره نگیـــن بـــه محـــدوده خـــود در همیـــن زمینـــه 

ـــرن  ـــه کانتی ـــده ای دارد ک ـــه فای ـــال چ ـــت. ح ـــته اس ـــدم برداش ق

را بـــا افزایـــش هزینـــه بارگیـــری و تخلیـــه و حمـــل مجـــدد آن 

ـــی  ـــد نهای ـــه در مقص ـــور ن ـــل کش ـــه ای در داخ ـــک محوط ـــه ی ب

و حمـــل مجـــدد آن بـــه مقصـــد نهایـــی پـــس از یـــک تخلیـــه 

و بارگیـــری در آن محوطـــه چـــه حاصلـــی دارد و هزینه هـــای 

اضافـــی را چـــه کســـی پرداخـــت می کنـــد؟ خـــدا می دانـــد. 

ـــفانه  ـــتند؟ متاس ـــق هس ـــن مناط ـــال ای ـــه دنب ـــانی ب ـــه کس چ

ــت آوردن رای  ــرای به دسـ ــس بـ ــدگان مجلـ ــده ای از مناینـ عـ

بـــدون این کـــه اطالعـــی از مزایـــا و معایـــب بنادرخشـــک داشـــته 

ـــژه  باشـــند، به دنبـــال ایـــن کار هســـتند. یک زمانـــی مناطـــق وی

اقتصـــادی مـــد روز شـــده بـــود. اکنـــون کل ایـــران شـــده مناطـــق 

ـــق.  ـــن مناط ـــی ای ـــش اصل ـــرای نق ـــدون اج ـــادی، ب ـــژه اقتص وی

اکـــر ایـــن مناطـــق بی خاصیـــت و مرتوکـــه شـــده اســـت. فعـــال 

ـــه  ـــن، رسمای ـــر از ای ـــف بارت ـــت. تاس ـــک اس ـــدر خش ـــد روز بن م

ـــه  ـــت ک ـــق اس ـــن مناط ـــئوالن ای ـــط مس ـــده توس جمع آوری ش

ـــی  ـــای مردم ـــردن رسمایه ه ـــارکت جمع ک ـــع اوراق مش ـــا توزی ب

بـــرای رســـیدن بـــه آمـــال و آرزوهـــای دســـت نیافتنی خـــود 

ـــد. ـــی کنن ـــالش م ت

ــرب  ــا 7 نوامـ ــال دقیقـ ــدم: بااین حـ ــی مقـ ــس غربالـ یونـ

ــه  ــف ازجملـ ــورهای مختلـ ــر از کشـ ــه 16وزیـ ــود کـ 2013 بـ

ـــرای امضـــا  ـــران ب ـــوری اســـالمی ای ـــر راه و شهرســـازی جمه وزی

تفاهم نامـــه بیـــن دولتـــی بنـــادر خشـــک در اجـــالس وزرای 

ـــدی  ـــاد کلی ـــوند و ابع ـــع می ش ـــم جم ـــیا دوره ـــل آس حمل ونق

مهـــم و راهـــربدی جدیـــدی از بنـــادر خشـــک را در آســـیا باهـــدف 

تقویـــت کریدورهـــای منطقـــه ای رقـــم می زننـــد. پـــس نـــگاه 

جدیـــد بـــه بنـــادر خشـــک دقیقـــا بـــه نـــگاه فراملـــی و منطقـــه ای 

ــد. ــر می یابـ تغییـ

مجیـــد طهرانـــی: فکـــر می کنـــم بنـــدر خشـــک را بایـــد 

بـــا همـــه پیش نیازهـــای آن درک کـــرد،  در غیـــر این صـــورت از 

ـــت.  ـــده اس ـــاد نش ـــازش ایج ـــه نی ـــت ک ـــی اس ـــس اخرتاع های جن

ـــناورهای  ـــتوایی. ش ـــق اس ـــکی در مناط ـــوب اس ـــد چ ـــل تولی مث

کانتیـــرنی تـــا ســـی ســـال دیگـــر ٨٠ مـــرت عـــرض خواهنـــد 

داشـــت،  یعنـــی حوضچـــه ای کـــه دو طرفـــش اســـکله باشـــد 

دوتـــا هشـــتاد مـــرت یعنـــی ١٦٠ مـــرت فقـــط کشـــتی اســـت. 

بـــرای تـــردد کشـــتی بـــه بقیـــه بســـت اســـکله ها هـــم بایـــد 

ـــی  ـــت کـــرد، یعن ـــه رعای ـــامال 300 مـــرت فاصل ـــی احت ازنظـــر ایمن

حوضچه هـــای بنـــادر زنـــده دنیـــا بایـــد یـــا از جنـــس پیشـــانی 

ـــرض و ٦٠٠  ـــرت ع ـــق و 450 م ـــرت عم ـــت م ـــد بیس ـــا بای ـــند، ی باش

ـــه درد  ـــدر ب ـــورت بن ـــر این ص ـــند. در غی ـــته باش ـــول داش ـــرت ط م

ـــت  ـــا را تح ـــادر دنی ـــیاری از بن ـــم بس ـــن کار ه ـــورد. ای ـــدر میخ فی

فشـــار در رسمایه گذاری هـــای کالن زیرســـاخت و روســـاخت 

قـــرار می دهـــد و بـــا رونـــد کاهـــش نـــرخ قطعـــا رونـــد کاهـــش 

ـــا  ـــادر مطـــرح دنی ـــرخ تعرفه هـــا هـــم رخ خواهـــد داد، خالصـــه بن ن

ـــه مشـــکالتی خواهنـــد  ـــرای ســـه دهـــه آینـــده ب ازنظـــر ظرفیـــت ب

خـــورد کـــه بـــه هـــر روشـــی کـــه بتواننـــد توســـعه ظرفیـــت بدهنـــد و 

هزینـــه توســـعه را بـــه بقیـــه منتقـــل کننـــد خواهنـــد کـــرد. ازجملـــه 

بندرخشـــک یـــک تکنیـــک انتقـــال هزینـــه توســـعه بـــه دوش ریـــل 

و جـــاده و بنـــادر درون رسزمینـــی اســـت.

ـــوآوری باعـــث می شـــود کـــه  ـــران عامـــل هـــم می داننـــد کـــه ن مدی

ـــد شـــود،  ـــن یـــک اخـــرتاع جدی طـــی ســـه دهـــه کانتیـــرن جایگزی

بـــه همیـــن ســـبب وارد انتقـــال هزینـــه توســـعه بـــه غیـــر شـــده اند. 

حـــاال مـــا چـــرا بـــه دنبـــال بنـــدر خشـــک هســـتیم را منی دانـــم.

ـــه 2013  ـــا تفاهم نام ـــد از امض ـــدم: بع ـــی مق ـــس غربال یون

توســـط آقـــای آخونـــدی، وزیـــر راه و شهرســـازی آن را گامـــی 

موثـــر در تقویـــت همگرایی هـــای منطقـــه ای و ارتقـــا ســـطح 

ـــت.  ـــی دانس ـــای ترانزیت ـــل و کریدوره ـــای حمل ونق فعالیت ه

ـــردای  ـــه نظـــر می رســـد نه تنهـــا از ف ـــی اســـت کـــه ب ـــن در حال ای

ــی و  ــای بین املللـ ــک در فضـ ــادر خشـ ــش بنـ ــه نقـ آن روز بـ

منطقـــه ای و تقویـــت کریدورهـــا توجـــه ای نشـــد، بلکـــه آرام 

ـــای  ـــد و نگاه ه ـــپرده ش ـــی س ـــه فراموش ـــه ب ـــت اولی آرام ماموری

ـــه  ـــد، به طوری ک ـــایه افکن ـــرآن س ـــی ب ـــتانی، صنف ـــی، اس محل

حتـــی در داخـــل وزارت هـــم راه آهـــن مســـئول تدویـــن 

آیین نامـــه ایجـــاد بنـــادر خشـــک شـــد و نقـــش مناینـــدگان 

در آن نیـــز به مـــرور پررنـــگ شـــد. نتیجـــه کالم آن چـــه را کـــه 

می تـــوان در حـــال حـــارض به عنـــوان میـــراث ادبیـــات بنـــادر 

خشـــک در ایـــران نـــام بـــرد، ایـــن اســـت کـــه بنـــادر خشـــک 

بنـــادری واقعـــا خشـــک وخالی از هرگونـــه بـــار هســـتند، بـــه 

ـــاد  ـــا خـــود را آب ـــی هســـتند، ت ـــادر دریای ـــار از بن ـــال جـــذب ب دنب

کننـــد و در گام دوم بـــه اقتصـــاد پیرامونـــی خـــود کمـــک کننـــد. 

ـــگاه  ـــق ن ـــن مناط ـــاد ای ـــان ایج ـــا متقاضی ـــوارد گوی ـــی م در برخ

بین املللـــی، منطقـــه ای و حتـــی ملـــی هـــم ندارنـــد، و...

74  سال سی ام  شامره 225   آذر 1394

Arc
hive

 of
 S

ID

www.SID.ir

www.SID.ir


زهـــرا اخالقـــی: وجـــود عواملـــی اجـــرای بنـــادر خشـــک 

فعـــال در کشـــور را بـــا مشـــکل مواجـــه ســـاخته اســـت کـــه 

برخـــی از آن هـــا عبارت انـــد از: 

- نبـــود هامهنگـــی بیـــن سیاســـت گذاران در ســـطوح 

کشـــوری، منطقـــه ای و ملـــی

- نبـــود هامهنگـــی بیـــن بخش هـــای مختلـــف حمل ونقـــل 

در داخـــل کشـــور

-  وجود کاغذبازی اداری و تداخل منافع سیاسی

- سیاســـت های حامیتـــی دولـــت از بخـــش جـــاده در اغلـــب 

مـــوارد

-  عـــدم متایـــل بخـــش خصوصـــی بـــه رسمایه گـــذاری 

بلندمـــدت در زمینـــه تامیـــن تجهیـــزات و امکانـــات

- تغییـــرات پی درپـــی در سیاســـت ها و تصمیم گیری هـــا از 

ـــی ـــش دولت ـــوی بخ س

مجیـــد طهرانی: بنـــدر موفـــق داشـــن بـــدون درک تجارت، 

حمل ونقـــل و فایننـــس غیرعملی اســـت،  خشـــک و غیرخشـــک 

هـــم فـــرق نـــدارد. فکـــر می کنـــم عمـــق نـــگاه در ایـــن ســـه 

ـــل  ـــی تحلی ـــوده و حت ـــم ب ـــادر خشـــک ک ـــه موضـــوع بن محـــور ب

ـــه تحلیـــل  ـــوده چـــه برســـد ب کافـــی از وضعیـــت موجـــود هـــم نب

ـــده. ـــع آین وض

ــک در  ــادر خشـ ــداث بنـ ــل احـ ــی: دلیـ ــین چراغـ حسـ

ـــی  ـــا یک ـــور م ـــده در کش ـــان ش ـــل بی ـــا دالی ـــر ب ـــورهای دیگ کش

ـــدر و  ـــعه بن ـــکان توس ـــون ام ـــر چ ـــورهای دیگ ـــت. در کش نیس

ــته  ــود نداشـ ــه وجـ ــاد پس کرانـ ــرای ایجـ ــای مناســـب بـ فضـ

اســـت، محدودیـــت آن هـــا در توســـعه بنـــادر، احـــداث محیطـــی 

ـــا  ـــا ب ـــرد، ت ـــر رضوری ک ـــه دیگ ـــک را در منطق ـــدر خش ـــام بن بن

ایـــن رویکـــرد حمل ونقـــل  کاال آســـان تر، ارزان تـــر و رسیع تـــر 

ـــک  ـــدر خش ـــاد بن ـــت ایج ـــی اس ـــن، بدیه ـــود. بنابرای ـــام ش انج

ــش  ــث افزایـ ــادی دارد و باعـ ــه اقتصـ ــط توجیـ ــن رشایـ در ایـ

ـــا  ـــور م ـــرای کش ـــا ب ـــد؛ ام ـــد ش ـــن خواه ـــره تامی ـــره وری زنجی به

ایـــن رشایـــط وجـــود دارد؟

ـــا  ـــا در شـــامل و جنـــوب در مناطـــق محـــروم و ب ـــا عمدت ـــادر م بن

ـــتانداردهای  ـــه اس ـــبت ب ـــن )نس ـــیار پایی ـــی بس ـــم جمعیت تراک

ــه  ــت، پس کرانـ ــی ارزان اسـ ــده، اراضـ ــی( واقع شـ بین املللـ

ـــن  ـــد در ای ـــادر می توان ـــعه بن ـــه توس ـــتند و درنتیج ـــیع هس وس

ـــوط  ـــت در خط ـــز جمعی ـــتغال زایی، مترک ـــب اش ـــق موج مناط

ـــود. ـــعه نیافته ش ـــق توس ـــعه مناط ـــرزی، توس م

زهـــرا اخالقـــی: در کشـــور پهنـــاوری چـــون هندوســـتان 

ــعه  ــک را توسـ ــادر خشـ ــش بنـ ــا بخـ ــه آن هـ ــور؟ چگونـ چطـ

داده انـــد؟

حســـین چراغـــی: تکلیـــف ظرفیت هـــا و رسمایه گذاری هـــای 

ــه  ــک چـ ــادر خشـ ــاد بنـ ــورت ایجـ ــادر در صـ ــده در بنـ انجام شـ

ـــد؟ ـــد ش خواه

بهـــروز فتحـــی: تصـــور می کنـــم اگـــر بخواهیـــم نـــگاه و 

چشـــم انداز درســـتی بـــه بنـــادر خشـــک یـــا بنـــادر دریایـــی 

ــاره  ــری دربـ ــه دیگـ ــه مولفـ ــه هرگونـ ــا بـ ــیم و یـ ــته باشـ داشـ

حمل ونقـــل، الزم اســـت از جایـــگاه لجســـتیک ملـــی بـــه 

ـــگاه  ـــا خشـــک ن تحلیـــل نقـــش و جایـــگاه بنـــادر چـــه دریایـــی ی

ـــه از منظـــر بنـــادر دریایـــی یـــا خشـــک بـــه لجســـتیک  کنیـــم و ن

ملـــی. کشـــور مـــا ازنظـــر جغرافیایـــی در منطقـــه  بســـیار مهمـــی 

ـــور  ـــد کش ـــا چن ـــا ب ـــرار دارد. م ـــایه ق ـــور همس ـــود 15 کش باوج

هم مـــرز ازنظـــر دریایـــی و چنـــد کشـــور هم مـــرز در خشـــکی 

هســـتیم؟ آیـــا اگـــر بخواهیـــم کشـــوری لجســـتیکی باشـــیم 

فقـــط بایـــد روی بنـــادر دریایـــی تکیـــه کنیـــم؟ آیـــا امـــکان 

ـــل  ـــم حمل ونق ـــا می توانی ـــت؟ آی ـــه هس ـــت کاال قابل توج ترانزی

چندوجهـــی داشـــته باشـــیم؟ 

علیرضـــا عبداللهـــی فـــرد: بنـــدر خشـــک نبایـــد باعـــث 

ــود و  ــادر شـ ــده در بنـ ــذاری انجام شـ ــن رسمایه گـ ــدر رفـ هـ

ـــه  ـــیم ن ـــت باش ـــد درحرک ـــال درآم ـــه دنب ـــد ب ـــر بای ـــوی دیگ از س

ـــح  ـــتیکی صحی ـــات لجس ـــام عملی ـــا انج ـــکون و ب ـــد در س درآم

هـــم حرکـــت بهینـــه داشـــته باشـــیم و هـــم رسمایه گـــذاری از 

بیـــن نـــرود.

ـــه  ـــتیک، بهین ـــل و لجس ـــدی در حمل ونق ـــث ج ـــی از مباح یک

ـــا  ـــرای فرایندهـــای متعـــدد اســـت. ب کـــردن زمـــان رصف شـــده ب

ایجـــاد بنـــدر خشـــک ایـــن مشـــکل گســـرتده تر خواهـــد شـــد. 

ـــب  ـــار صاح ـــی اجب ـــکون یعن ـــد در س ـــی: درآم ـــرا اخالق زه

کاال بـــه نگه داشـــن کاال در انبارهـــای بنـــدر.

ـــهیل  ـــا تس ـــوص ب ـــن خص ـــرد: در ای ـــی ف ـــا عبدالله علیرض

تجـــارت می شـــود ایـــن موضـــوع را بهینـــه کـــرد. به هرحـــال 

ـــه در  ـــد چ ـــار مبان ـــد در انب ـــص، کاال بای ـــه ترخی ـــان پروس ـــا پای ت

ـــه  ـــال ب ـــه انتق ـــد ک ـــک،  هرچن ـــدر خش ـــه در بن ـــه و چ پس کران

بنـــدر خشـــک هزینه هـــای مرتبـــط را مضاعـــف می کنـــد.

زهـــرا اخالقـــی: اگـــر بـــا توســـعه زیرســـاخت های ریلـــی 

کانتیـــرن از کشـــتی مســـتقیم بـــه روی تـــرن بارگیـــری و بـــه بنـــادر 

ـــه؟ ـــود، چ ـــال ش ـــب کاال ارس ـــه صاح ـــک ب ـــک نزدی خش

احـــداث بنـــادر خشـــک هیـــچ خطـــری بـــرای بنـــادر نـــدارد. 

مـــن معتقـــدم کـــه رسمایه گـــذار بنـــدر خشـــک ورشکســـته 

شـــده و متصـــدی حمل ونقـــل بـــه خاطـــر اتهـــام قاچـــاق از بیـــن 

خواهـــد رفـــت و مرف کننـــده بـــه خاطـــر بهـــای متام شـــده 

ـــه  ـــواد اولی ـــا م ـــده ب ـــه و تولیدکنن ـــری گرفت ـــس گران ت کاال جن

گران تـــر متـــام تـــوان صادراتـــی خـــود را از دســـت می دهـــد. 

ـــیم. ـــدر نباش ـــران بن ـــال نگ اص
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   به منظـــور بررســـی تاثیـــر فعالیـــت ماهیگیـــری در جمعیـــت فـــک دریـــای خـــزر بـــا راهنامیـــی دکـــرت »بهـــرام حســـن زاده کیابـــی« اکولوژیســـت و دانشـــیار دانشـــکده 

ـــدس  ـــا مهن ـــه و ب ـــران رفت ـــیالت ای ـــازمان ش ـــه س ـــن و ب ـــرح رسزمی ـــن ط ـــل انجم ـــیری« مدیرعام ـــد مش ـــن »حام ـــتی، هم چنی ـــهید بهش ـــگاه ش ـــتی دانش ـــوم زیس عل

»رضـــا شـــاهی فـــر« مدیـــرکل دفـــرت حفـــظ و بهســـازی منابـــع دریایـــی در معاونـــت صیـــد و بنـــادر ماهیگیـــری، کـــه ســـی ســـال از عمـــر خویـــش را باعالقـــه فـــراوان رصف 

مطالعه آبزیان کرده، گفت وگویی داشتیم.

فعالیت های ماهیگیری

 و اثرات احتاملی آن بر کاهش جمعیت ُفک دریای خزر
گفت وگوی اختصاصی با مدیرکل دفرت حفظ و بهسازی منابع دریایی سازمان شیالت ایران

  امین خالق پرست  

کارشناسی ارشد زیست شناسی ژنتیک

دانشگاه آزاد اسالمی، واحد علوم و تحقیقات تهران

درمـــورد فک هـــای خـــزریـ  چگونگـــی پیدایـــش آنـــانـ  نحـــوه تغذیـــه آنـــان شـــمه ای 

ـــد؟ ـــان فرمایی بی

فـــک خـــزری از جانـــوران باســـتانی و بســـیار قدیمـــی دریـــای خـــزر اســـت کـــه از دوران 

چهـــارم زمین شناســـی در ایـــن دریـــا حضورداشـــته و در حـــال حـــارض تنهـــا پســـتاندار 

موجـــود در دریـــای خـــزر اســـت. ایـــن پســـتاندار بـــاارزش در ســـواحل ایـــران عمدتـــا در 

ـــا  ـــتان را عمدت ـــز و زمس ـــول پایی ـــا فص ـــود ام ـــاهده می ش ـــتان مش ـــار و تابس ـــر به اواخ

در مناطـــق شـــاملی دریـــای خـــزر کـــه مناطـــق رسدســـیر و مملـــو از بـــرف اســـت، 

ســـپری می کنـــد. 

ـــت و  ـــه اس ـــزر قرارگرفت ـــای خ ـــی در دری ـــرم غذای ـــطح ه ـــن س ـــزری در باالتری ـــک خ ف

به عنـــوان یـــک جانـــور شـــکارچی می توانـــد عاملـــی کنرتل کننـــده بـــرای آبزیـــان 

ضعیـــف و بیـــامر در دریـــای خـــزر باشـــد. فک هـــا اصـــوال ماهی هـــا را نســـبت بـــه جثـــه 

ـــی  ـــواد غذای ـــی از م ـــکا یک ـــی کیل ـــاظ ماه ـــن لح ـــد. بدی ـــاب می کنن ـــان انتخ خودش

ـــگ  ـــان، ش ـــتاندار از گاو ماهی ـــا این پس ـــت ام ـــزر اس ـــک خ ـــط ف ـــتفاده توس مورداس

ماهیـــان و ماهـــی کولـــی نیـــز تغذیـــه می کننـــد. متامـــی ایـــن ماهی هـــا نســـبتا 

ـــا 15 ســـانتی مرت طـــول دارد.  ـــکا حـــدود 10 ت ـــال، کیل کوچـــک هســـتند. به طـــور مث

شـــگ ماهیـــان را روس هـــا مـــرف می کننـــد امـــا در ایـــران خیلـــی اســـتفاده تجـــاری 

 در آبان ۱394، یک فک نر دوساله با وزن 22 کیلوگرم و طول 93 سانتی مرت در سواحل میانکاله)بهشهر( استان مازندران در تور ماهی های خاویاری)روش گیل نت( تورپیچ شده بود، توسط گروه امداد 
و نجات فک خزری نجات پیدا کرد. البته این صید رصفا جهت تکثیر و پرورش ماهی های خاویاری استفاده می شود و این تورها معموال از الیاف نخی هستند اما اخیرا در مازندران استفاده از تورهای 
پالستیکی متداول شده است. البته این نوع تورهای پالستیکی متفاوت از تورهای خارجی، پوست فک را پاره منی کند اما می تواند باعث خفه شدن فک ها در آب شود)عکاس: دکرت امیرصیادشیرازی(.
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ندارنـــد. گاو ماهیـــان هـــم کـــه اصـــال اســـتفاده ندارنـــد چـــون بـــه لحـــاظ رشعـــی حـــرام 

هســـتند و ایرانی هـــا آن را منی خورنـــد. گاو ماهیـــان کـــه حداکـــر 20 ســـانتی مرت 

ـــور  ـــا را در ت ـــه آن ه ـــادان زمانی ک ـــتند و صی ـــا هس ـــف دری ـــوال در ک ـــد، معم ـــول دارن ط

مشـــاهده می کننـــد، می کشـــند و یـــا بـــه دریـــا پـــرت می کننـــد. 

ـــه کاهـــش گذاشـــته اســـت  ـــه دالیـــل مختلفـــی رو ب متاســـفانه جمعیـــت فـــک خـــزر ب

کـــه از مهم تریـــن ایـــن دالیـــل می تـــوان بـــه مســـیله آلودگـــی آب دریـــای خـــزر، 

ـــود  ـــزر، وج ـــای خ ـــان فک ه ـــی در می ـــامری ویروس ـــروز بی ـــی، ب ـــواد غذای ـــش م کاه

ــزر و  ــای خـ ــه فک هـ ــد بی رویـ ــکار و صیـ ــف، شـ ــارس و ضعیـ ــم، نـ ــای عقیـ فک هـ

هم چنیـــن تغییـــرات آب و هوایـــی اشـــاره کـــرد. در ســـال های گذشـــته تعـــداد زیـــادی 

ـــیه و  ـــا روس ـــه عمدت ـــزر ک ـــای خ ـــیه دری ـــورهای حاش ـــط کش ـــزر توس ـــای خ از فک ه

ـــرآوردی کـــه در ســـال 1385 در خصـــوص  قزاقســـتان هســـتند، شـــکار می شـــدند. ب

ـــک در  ـــالده ف ـــزار ق ـــدود  115ه ـــه ح ـــان داد ک ـــد، نش ـــتاندار ش ـــن پس ـــت ای جمعی

ـــداد فـــک  ـــن تع ـــرن پیـــش شـــاید همی ـــک ق ـــه ی ـــای خـــزر وجـــود دارد. درحالی ک دری

ســـاالنه در ایـــن دریـــا شـــکار می شـــده اســـت. 

کمیســـیون منابـــع زنـــده بـــه عنـــوان کمیســـیون مشـــرتک شـــیالتی بیـــن کشـــورهای 

حاشـــیه دریـــای خـــزر از ســـال ها قبـــل در منطقـــه وجـــود دارد و در خصـــوص مدیریـــت 

ـــای  ـــژه ماهی ه ـــزر به وی ـــای خ ـــرتک دری ـــده مش ـــع زن ـــرداری از  مناب ـــت و بهره ب حفاظ

خاویـــاری، برخـــی از ماهی هـــای اســـتخوانی ماننـــد کیلـــکا و  فـــک دریـــای خـــزر 

تصمیم گیـــری می کنـــد. تـــا حـــدود 15 ســـال پیـــش، کشـــورهای روســـیه، قزاقســـتان 

ـــد  ـــن کمیســـیون ســـهمیه صی ـــرای شـــکار فـــک خـــزر در ای ـــی ســـایر کشـــورها ب و حت

ـــد  ـــرای صی ـــتی ب ـــت درخواس ـــیون هیچ وق ـــن کمیس ـــران در ای ـــه ای ـــد. البت می گرفتن

فـــک خـــزر نداشـــته اســـت. ایـــن ســـهمیه صیـــد فقـــط بـــرای شـــکار قانونـــی فـــک خـــزر 

ـــی و  ـــورت غیرقانون ـــهمیه به ص ـــن س ـــر ای ـــا براب ـــزر ده ه ـــای خ ـــا فک ه ـــود و مطمین ب

ـــن کشـــورها شـــکار می شـــدند.  ـــراد ســـودجو در ای غیرمجـــاز توســـط اف

بـــر اســـاس مصوبه هایـــی کـــه از کمیســـیون منابـــع زنـــده دریـــای خـــزر داریـــم، 

ســـهمیه شـــکار فک هـــا از زمانی کـــه مرگ ومیـــر دســـته جمعی فک هـــا رشوع 

شـــد، برداشته شـــده اســـت. بنابرایـــن هم اکنـــون بـــرای شـــکار فـــک در روســـیه و 

ـــد،  ـــته باش ـــود داش ـــکاری وج ـــن ش ـــر هم چنی ـــدارد و اگ ـــود ن ـــهمیه وج ـــتان س قزاقس

ـــت.  ـــی اس غیرقانون

براســـاس بررســـی های بـــه عمل آمـــده جمعیـــت فـــک خـــزری در حـــال کاهـــش 

بـــود؛ در ســـال 1997 و هم چنیـــن طـــی ســـال هـــای 2001-2000 مرگ ومیـــر 

ـــبت  ـــامری CDV نس ـــه بی ـــف ب ـــات مختل ـــس از مطالع ـــاهده و پ ـــزر مش ـــای خ فک ه

داده شـــده کـــه ایـــن مرگ ومیرهـــا به تدریـــج به صـــورت دســـته جمعـــی و عمدتـــا 

در ســـواحل کشـــور قزاقســـتان مشـــاهده شـــد. در ایـــن میـــان گروه هـــای زیـــادی 

ـــد، امـــا عمـــال هیچ زمانـــی  ـــه بیـــامری شناســـی ایـــن پســـتاندار مطالعـــه کردن درزمین

ــد.  ــه نشـ ــا، ارایـ ــته جمعی فک هـ ــر دسـ ــل مرگ ومیـ ــرای علـ ــی بـ ــامع خاصـ اجـ

بااین وجـــود، نظریه هـــای مختلـــف دیگـــری هـــم مطـــرح شـــد کـــه بـــه نظـــر مـــن همـــه 

ایـــن علت هـــا می تواننـــد در وقـــوع ایـــن مســـیله دخیـــل بـــوده و حتـــی به صـــورت 

ـــاره  ـــا اش ـــی از آن ه ـــه برخ ـــل ب ـــه در ذی ـــند ک ـــته باش ـــی داش ـــر هم افزای ـــیرنژیک اث س

می شـــود: 

ـــزات ســـنگین اســـت امـــا برخـــی  ـــن آلودگی هـــا بیشـــرت فل 1.آلودگی هـــا: منظـــور از ای

ـــوروی  ـــان ش ـــز در زم ـــو نی ـــای رادیواکتی ـــه فعالیت ه ـــتند ک ـــد هس ـــان معتق کارشناس

ـــاالی  ســـابق در خـــزر شـــاملی وجـــود داشـــته اســـت. از آن جاکـــه کـــه فـــک خـــزر در ب

هـــرم زنجیـــره غذایـــی قـــرار دارد و هم چنیـــن، ذخیـــره چربـــی زیـــادی در بـــدن فک هـــا 

وجـــود دارد، ایـــن آالینده هـــا در بـــدن آن هـــا انباشته شـــده و می توانـــد منجـــر بـــه 

مرگ ومیـــر آن هـــا شـــود. 

ـــژه  ـــزر، به وی ـــای خ ـــده دری ـــر زن ـــش ذخای ـــه کاه ـــه ب ـــا توج ـــی: ب ـــواد غذای ـــود م 2.کمب

ـــی  ـــع غذای ـــن مناب ـــرای تامی ـــزر ب ـــای خ ـــر، فک ه ـــه اخی ـــکا در ده ـــای کیل ماهی ه

ـــده اند.  ـــکل ش ـــار مش ـــادی دچ ـــدود زی ـــا ح ت

ــدان  ــتان فرزنـ ــل زمسـ ــا و در فصـ ــط رسمـ ــا در رشایـ ــی: فک هـ ــش جهانـ 3.گرمایـ

خودشـــان را در مناطـــق شـــاملی دریـــای خـــزر بـــه دنیـــا می آورنـــد. امـــا مقایســـه 

تصاویـــر ماهـــواره ای ثبت شـــده در دهه هـــای اخیـــر نشـــان می دهـــد کـــه در 

بخش هـــای شـــاملی دریـــای خـــزر نه تنهـــا دوام پوشـــش یخـــی از لحـــاظ دوره زمانـــی 

ـــی و منجمـــد در  ـــز قســـمت های برف ـــه از لحـــاظ مســـاحت نی ـــرده بلک کاهـــش پیداک

زمســـتان بـــه کم تـــر از یک چهـــارم گذشـــته رســـیده اســـت. برخـــی کارشناســـان 

معتقدنـــد کـــه بـــه علـــت گـــرم شـــدن کـــره زمیـــن، دمـــا در فصـــل زمســـتان بـــرای فـــک 

ـــورت  ـــوران به ص ـــن جان ـــی ای ـــتم ایمن ـــا سیس ـــوده ت ـــن نب ـــی پایی ـــدازه کاف ـــزر به ان خ

ـــه در  ـــی ک ـــا و مخاطرات ـــر بیامری ه ـــا در براب ـــن، فک ه ـــرد. بنابرای ـــکل بگی ـــل ش کام

ـــی ایمـــن نیســـتند.   ـــه حـــد کاف ـــا آن مواجـــه می شـــوند، ب ـــده ب زیســـتگاه خـــود در آین

4.بیـــامری ویروســـی )CDV :)Canine Distemper Virus یـــک بیـــامری ویروســـی از 

خانـــواده  Morbillivirus بـــوده کـــه در بخـــش عظیمـــی از جانـــوران وحشـــی و اهلـــی 

ـــات دیگـــر  ـــدا، گـــرگ، راســـو، فـــک و در بســـیاری از حیوان ـــاه، پان ـــه ســـگ، روب از جمل

مشاهده شـــده و می توانـــد بصـــورت بیـــامری مشـــرتکی بیـــن فک هـــا بـــا برخـــی 

گوشـــت خواران عمـــل مناید.ایـــن بیـــامری بـــر دســـتگاه گـــوارش، تنفســـی و سیســـتم 

عصبـــی و مغـــز جانـــوران اثـــر گذاشـــته و همـــراه بـــا عالیمـــی نظیـــر تـــب، تـــورم چشـــم، 

ریـــزش آب از بینـــی و چشـــم ها، ســـخت شـــدن تنفـــس، رسفـــه، تهـــوع، اســـهال، کـــم 

ـــی آورد.   ـــم م ـــا را فراه ـــرگ فک ه ـــبب م ـــوده و س ـــی ب ـــتهایی، بی حال اش

5.شکار و صید فک خزر در سایر کشورها

بـــا توجـــه بـــه مصاحبـــه دکـــرت غفـــارزاده در شـــامره 219)فروردیـــن و اردیبهشـــت 1394( 

ـــران در یـــک کنوانســـیون شـــکار فک هـــای  ـــا، ایـــن کـــه شـــیالت ای ماهنامـــه بنـــدر و دری

ـــه می بینیـــد؟ خـــزری را تاییـــد کـــرده شـــام ایـــن موضـــوع را چگون

اوال شـــکار فـــک خـــزر به صـــورت ســـنتی در ایـــن کشـــورها وجـــود داشـــته اســـت. ثانیـــا 

ـــد و  ایـــن کشـــورها براســـاس یافته هـــای علمـــی ســـهمیه شـــکار را پیشـــنهاد می دادن

ثالثـــا شـــکار فـــک در حـــد متعـــارف بـــرای ایـــران قابـــل قبـــول بـــود؛ اتفاقـــی کـــه بـــرای 

قرن هـــا در ایـــن محـــدوده در حـــال افتـــادن بـــود، هامننـــد آن چـــه کـــه بـــرای ماهیـــان 

خاویـــاری وجـــود داشـــت. امـــا عمـــال هـــم فـــک خـــزر، هـــم ماهیـــان خاویـــاری، 

ـــره  ـــاش، ســـیم، ســـوف و غی ـــر ماهـــی م ـــر نظی ـــه دیگ ـــا گون ـــکا، ماهـــی آزاد و ده ه کیل

تقریبـــا همگـــی از بیـــن رفتـــه انـــد و ایـــن موضـــوع نشـــانگر آن اســـت کـــه در ایـــن دریـــا 

ـــا خـــارج اســـت.  ـــروز م ـــات جـــدی رخ داده اســـت کـــه از بحـــث ام اتفاق

در مجمـــوع شـــکار فـــک خـــزر در ایـــران متـــداول نیســـت و خـــوردن گوشـــت فـــک نیـــز 

بـــه لحـــاظ رشعـــی حـــرام اســـت. فـــک خـــزر بـــرای مـــردم ایـــران مرفـــی نـــدارد مگـــر 

ـــامل  ـــای ش ـــه در بازاره ـــد ک ـــتفاده کنن ـــن آن اس ـــت و روغ ـــد از پوس ـــه بخواهن این ک

ایـــران چنیـــن مســـیله ای را مشـــاهده منی کنیـــد. بـــازار مشـــخصی هـــم بـــرای 

فـــروش و صـــادرات چنیـــن چیزهایـــی در ایـــران وجـــود نـــدارد کـــه بتـــوان مدعـــی 

ـــران  ـــامل ای ـــردم ش ـــده م ـــود. عم ـــتفاده می ش ـــا اس ـــاری از آن ه ـــد تج ـــه در ح ـــد ک ش

ـــوران  ـــی جان ـــا برخ ـــت ب ـــتی و محب ـــه دوس ـــک رابط ـــاحلی ی ـــی س ـــادان در نواح و صی

ـــن  ـــا را خوش یم ـــران دلفین ه ـــوب ای ـــادان جن ـــال، صی ـــور مث ـــد. به ط ـــرار می کنن برق

ـــک را  ـــز ف ـــادان نی ـــیاری از صی ـــد. بس ـــس می دانن ـــا را نح ـــکار آن ه ـــامرند و ش می ش

»رفتگـــر دریـــای خـــزر« می داننـــد کـــه موجـــب پاالیـــش دریـــا می شـــود کـــه ایـــن 

ـــه بـــه عنـــوان یـــک گونـــه  موضـــوع از لحـــاظ علمـــی هـــم درســـت اســـت زیـــرا ایـــن گون

کلیـــدی)Keystone( در ایـــن دریـــا عمـــل می منایـــد]1[.

ـــاملی در  ـــزر ش ـــی و خ ـــزر میان ـــا در خ ـــزر عمدت ـــک خ ـــتگاه های ف ـــن، زیس هم چنی

ـــادی در  ـــر زی ـــت و جزای ـــق اس ـــم عم ـــی ک ـــدازه کاف ـــا به ان ـــه دری ـــت ک ـــی اس مناطق

آن جـــا وجـــود دارد تـــا فک هـــا بتواننـــد در آن جـــا اســـرتاحت کننـــد. اگرچـــه ایـــن 

ـــا  ـــت، ام ـــامن اس ـــران مه ـــواحل ای ـــاه در س ـــد م ـــدت چن ـــه م ـــمند ب ـــتاندار ارزش پس

عمـــده ایـــن زمـــان مصـــادف بـــا تعطیلـــی صیـــد انـــواع روش هـــای صیـــد ماهـــی اســـت 

کـــه بـــه شـــدت از مخاطـــرات صیـــادی می کاهـــد.  

در مصاحبـــه خانـــم ده دشـــتیان در شـــامره 217 ماهنامـــه بنـــدر و دریا، گفـــت فک هـــای 

خـــزر خـــود را بـــه داخـــل تورهـــای قیفـــی شـــکل بـــه خاطـــر شـــکار کیلکاهـــا می اندازنـــد و 

ـــا ایـــن موضـــوع را تاییـــد می کنیـــد؟ در مواقعـــی دی ایـــن تورهـــا گرفتـــار می شـــوند. آی

اوال فک هـــای خـــزری کـــه در ایـــران داریـــم حداقـــل هشـــتاد تـــا نـــود ســـانتی مرت 

ـــن،  ـــه تورهـــای قیفـــی شـــکل حـــدود دو مـــرت اســـت. بنابرای ـــا دهان ـــد. ثانی طـــول دارن

دهانـــه تورهـــای کیلکاگیـــری ماننـــد تورهـــای پرســـاین بـــه حـــدی بـــزرگ نیســـت کـــه 

فـــک بـــا چنیـــن انـــدازه ای در آن محـــارصه شـــود. البتـــه در دریـــای خـــزر صیـــد پرســـاین 

وجـــود نـــدارد. ماهی هـــای کیلـــکا نیـــز عمدتـــا در اعـــامق بـــاالی پنجـــاه مـــرت زندگـــی 

ـــی  ـــد ماه ـــود؛ صی ـــاهده منی ش ـــاحلی مش ـــش س ـــق بخ ـــم عم ـــد و در آب ک ـــی کنن م

ـــی  ـــن در حال ـــرد. ای ـــورت می گی ـــامق آب ص ـــا و در اع ـــط دری ـــوال در وس ـــکا معم کیل

ـــرد.  ـــاه می ب ـــر پن ـــاحلی و جزای ـــق س ـــم عم ـــق ک ـــه مناط ـــزری ب ـــک خ ـــه ف ـــت ک اس

ـــند؛  ـــا باش ـــط دری ـــم در وس ـــد دای ـــا بخواهن ـــه فک ه ـــد ک ـــاق می افت ـــم اتف ـــی ک خیل

ـــا بتواننـــد در ایـــن  ـــد ت ـــره و ســـاحل امـــن می رون ـــه ســـمت یـــک جزی فک هـــا معمـــوال ب

ـــد.  پناهـــگاه اســـرتاحت کننـــد و در طـــول روز آفتـــاب بگیرن
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در طـــول مـــدت خدمتـــم در شـــیالت، حداقـــل صـــد شـــب بـــا شـــناورهای کیلـــکا 

گیـــری بـــه دریـــا رفتـــم و صیـــد کیلـــکا را از نزدیـــک مشـــاهده کـــردم و مطالعـــات 

ـــوده ام.  ـــزر نب ـــک خ ـــادن ف ـــور افت ـــه ت ـــاهد ب ـــم ش ـــار ه ـــا یک ب ـــته ام، ام ـــی داش مختلف

ـــروژه ای  ـــه پ ـــنهاد دادم ک ـــت پیش ـــت محیط زیس ـــازمان حفاظ ـــه س ـــه ب ـــن دفع چندی

ـــه دام افتـــادن فک هـــا  در خصـــوص وقـــوع خطـــر ناشـــی از فعالیت هـــای صیـــادی و ب

در تورهـــای صیـــادی تعریـــف کـــرده تـــا مطالعـــه ای علمـــی در ایـــن خصـــوص داشـــته 

ـــی از  ـــر ناش ـــی خط ـــت. ارزیاب ـــه اس ـــون تحقق نیافت ـــنهاد تاکن ـــن پیش ـــه ای ـــیم ک باش

ـــود  ـــا وج ـــادن فک ه ـــه دام افت ـــر ب ـــه خط ـــد اگرچ ـــان می ده ـــادی نش ـــت صی فعالی

ـــا  ـــوان ب ـــی می ت ـــه راحت ـــتا ب ـــن راس ـــت. در ای ـــز اس ـــیار ناچی ـــزان بس ـــن می ـــا ای دارد ام

توجـــه بـــه مکان هـــای صیـــد، زمان هـــای صیـــد، ابـــزار صیـــد بـــه کار گرفته شـــده 

 و هم زمانـــی آن بـــا حضـــور فـــک خـــزری در ســـواحل ایـــران ارزیابـــی خطـــر

)Risk assessment( داشـــته باشـــیم. به طـــور مثـــال، باوجوداین کـــه  انتظـــار 

ـــکا وجـــود داشـــته باشـــد  ـــن فک هـــا و ماهی هـــای کیل ـــادی بی مـــی رود وابســـتگی زی

امـــا در قســـمت های رشقـــی ســـواحل ایـــران)از ســـاری تـــا گمیشـــان و بنـــدر ترکمـــن( 

هیچگونـــه فعالیـــت صیـــادی کیلـــکا وجـــود نـــدارد. بنابرایـــن، در ایـــن منطقـــه خطرات 

ـــرای  ـــل ب ـــه و تحلی ـــن تجزی ـــت. همی ـــر اس ـــکا صف ـــاورهای کیل ـــت ش ـــی از فعالی ناش

ـــف وجـــود دارد.  ـــادی و در مناطـــق مختل ســـایر فعالیـــت هـــای صی

ـــران، در کاهـــش جمعیت هـــای فـــک خـــزری  ســـهم فعالیت هـــای صیـــادی در شـــامل ای

چگونـــه اســـت؟

سه نوع فعالیت صیادی در دریای خزر داریم:

1.صید ماهی های خاویاری 

2.صید انواع ماهی های استخوانی

3.صید ماهی های کیلکا 

صید ماهی های استخوانی
ــه دو روش  ــران بـ ــا 1373، ماهی هـــای اســـتخوانی در ایـ ــال های 1370 تـ ــا سـ  تـ

ــدند.  ــد می شـ صیـ

در صیــد دام گســرت، بــا اســتفاده از تورگوشــگیر)Gillnet( تــور ماهیگیــری هامننــد 

ــه  ــی ب ــه رس ماه ــود. زمانی ک ــرار داده می ش ــا ق ــیر ماهی ه ــا در مس ــدی در دری س

هنــگام عبــور داخــل تــور مــی رود، عمــال قــادر بــه عبــور از آن نبــوده و در صــورت عقب 

گــرد، برانشــهایش در تور گیــر می کنــد. درنتیجه ماهــی داخل تــور بــه دام می افتاد. 

امــا محققین بــه ایــن نتیجه رســیدند کــه روش گوشــگیر مــورد اســتفاده بــرای ماهی 

اســتخوانی باعث بــه دام افتــادن بچــه ماهی های خاویــاری هــم می شــود. بنابراین، 

ســازمان شــیالت با رصف هزینه بســیار زیــادی، مجوز اســتفاده از »تورهای گوشــگیر 

ــود  ــال من ــداری و ابط ــادان خری ــتخوانی« را از صی ــان اس ــرای ماهی ــده ب استفاده ش

ــای خــزر کــرد. هم اکنــون  ــه جمــع آوری ایــن تورهــا از دری و به طــور رســمی اقــدام ب

بیش از بیســت ســال اســت که دام گوشــگیر بــرای ماهی هــای اســتخوانی در دریای 

خــزر نداریــم. در ایــران از ســال 1373 تاکنــون، تنهــا روش صیــد بــرای ماهی هــای 

اســتخوانی )ماهی ســفید، ماهی کپــور، ماهی ســیم، ماهــی آزاد( روش پره ســاحلی 

اســت. در صید با تــور پره یــا صیــد ســاحلی)Beach seine(، صیــادان محــدوده ای را 

در آب هــای ســاحلی به صــورت نیم دایــره محــارصه می کننــد تــا ماهی هــا در آن جــا 

بــه دام بیافتنــد و ســپس تورهــا را بــا دســت یــا بــا تراکتــور از آب بیــرون می کشــیدند. 

ــه  ــدازه س ــه ان ــمه هایی ب ــتخوانی«، چش ــان اس ــرای ماهی ــده ب ــره استفاده ش ــور پ »ت

ســانتی مرتی در کیســه تــور داشــته و صیــادان آن را بــرای صیــد ماهیــان اســتخوانی 

ــا  ــن توره ــل ای ــم داخ ــا ه ــن فک ه ــن، کوچک تری ــد. بنابرای ــرار می دادن ــا ق در دری

ــد. ــر منی کنن گی

در صیــد پــره ســاحلی بیــرون کشــیدن یــک تــور از آب، چنــد ســاعت  طــول می کشــد 

و در ایــن مــدت، تعــداد زیــادی صیــاد و قایــق در ســاحل حضــور دارنــد و رسوصــدای 

آن هــا در محیــط، فک هــا را از خطــر آگاه می ســازد. فــک حیــوان باهوشــی اســت و 

احتــامل آن ضعیف اســت که در محــارصه تور پــره قرار بگیــرد  و بــا  تور بخواهــد بیرون 

بیایــد. البتــه حتــی اگــر ایــن اتفــاق هــم بیفتــد، بــا توجــه بــه وجــود ناظریــن تــور پره، 

بــه راحتــی ایــن پســتانداران آزاد می شــوند. فک هــا تنها بــرای اســرتاحت به ســاحل 

ــه ای در  ــای خــزر فک هــا به صــورت گل ــد. در برخــی کشــورهای حاشــیه دری می آین

ــران فک هــا به شــکل  ــد امــا در ســواحل ای ســاحل می خوابنــد و اســرتاحت می کنن

گلــه ای در ســاحل مشــاهده منی شــوند. البتــه در دوره دانشــجویی و در ســال های 

ــوراده و  ــره آش ــن، جزی ــدر ترکم ــی بن ــادی را در حوال ــای زی ــا 1362 فک ه 1364 ت

منطقــه میانکالــه  مشــاهده می کــردم کــه در آب مشــغول بــازی بودنــد.  هم چنیــن، 

فــک خــزر را چندیــن بــار در حیــن ماموریت هــا تــا ســال های 1379 مشــاهده 

کــرده ام.  امــا در ســال هــای اخیــر بــا وجــود حضــور در دریــا بنــدرت شــاهد حضــور 

ــای  ــد ماهی ه ــت صی ــان فعالی ــم زم ــه مه ــتیم. نکت ــران هس ــواحل ای ــا در س فک ه

اســتخوانی اســت کــه عمدتــا از بیســتم مهرمــاه آغــاز و تــا اواســط فروردیــن مــاه ادامه 

دارد و ایــن درســت زمانــی اســت کــه فک هــا به ویــژه فک هــای بالــغ به ســمت شــامل 

دریــای خــزر بــاز می گردنــد. لــذا بــا توجه بــه ایــن رفتــار مهاجرتــی عمال خطر ناشــی 

ــه حداقــل می رســد. ــره ب از فعالیت هــای تورهــای پ

صید ماهی های کیلکا
 ماهی هــای کیلــکا نیــز از ماهیــان اســتخوانی محســوب می شــوند امــا شــیوه صیــد 

آن هــا بــا ســایر ماهی هــای اســتخوانی فــرق دارد. صیادهــا بــرای صیــد کیلــکا از یک 

تــور قیفــی شــکل کــه قطــر دهانــه آن دومــرت اســت، اســتفاده می کننــد. یــک چــراغ 

در بــاالی تــور قیفــی شــکل وجــود دارد کــه با روشــن شــدن آن کیلکاهــا به ســمت نور 

جــذب می شــوند. زمانی کــه تعــداد قابل توجــه ای از ایــن ماهی هــای در یــک محــل 

جمــع شــدند، صیادهــا تــور را از آب بیــرون می کشــند. 

صید ماهی های خاویاری
ــار زمانی کــه بــه ســن بلــوغ می رســند، بــزرگ جثــه هســتند. وزن  ماهی هــای خاوی

ازون بــرون بیشــرت از  هشــت  کیلوگرم اســت و وزن ســایر ماهی هــای خاویــاری به 30 

ــا وزن بیــش از یــک  ــه ب کیلوگــرم هــم می رســد. البتــه فیــل ماهی هــای عظیم الجث

تــن هــم در ایــن دریــا صیدشــده اســت. ماهی هــای خاویــاری نیز بــه روش گوشــگیر 

ــا میخ هــا  ــا از پاییــن ب صیــد می شــوند و صیادهــا تورهــا را پــس از قــرار دادن در دری

و از بــاال بــا شــناورها مهــار می کننــد تــا هامننــد دیــواری در مســیر حرکــت ماهی هــا 

قــرار گیــرد.  امــا چشــمه های تورهــای صیــد ماهی هــا خاویــاری درشــت تر از تورهای 

ــل آن  ــک داخ ــای کوچ ــامل دارد فک ه ــت و احت ــتخوانی اس ــای اس ــد ماهی ه صی

بــه دام بیفتنــد و زمانی کــه جانــور تقــال می کنــد، تورپیــچ شــده و داخــل آن گرفتــار 

شــوند. امــا از ســال 2010، صیــد تجــاری ماهی هــای خاویــاری تعطیــل شــده و در 

حــال حــارض صید ایــن ماهیــان تنها بــرای صیــد مولــدان، جهــت تکثیــر و تولید بچه 

ماهــی و رهاســازی آن  بــه دریای خــزر برای بازســازی ذخایــر آبزیان صــورت می گیرد. 

هم چنیــن، صیــد ماهیــان خاویــاری بــا اســتفاده از روش تــرال ســطحی و میانــی بــه 

منظــور انجــام تحقیقات هــم با هامهنگــی قابــل انجــام اســت. در این 10 ســالی که 

کارهــای تحقیقاتــی بــا اســتفاده از روش تــرال انجام شــده، یــک منونــه گــزارش صید 

ضمنــی فــک در میان پنج کشــور حاشــیه دریای خــزر نداشــتیم. بعید اســت که فک 

داخــل دهانــه تور تــرال کــه دو تا ســه مــرت بیشــرت نیســت، بــرود و در پشــت قایقی که 

در حــال حرکــت اســت، بــه دام بیافتــد.

در بیــش از نیمــی از زمان هایــی کــه فــک خــزری بــه جنــوب دریــای خــزر مهاجــرت 

می کنــد صیــد ماهی هــای خاویــاری تعطیــل اســت. مســیر مهاجــرت فــک خــزری 

نشــان می دهــد کــه حضــور فــک در ســواحل جنوبــی دریــای خــزر عمدتــا در فصــل 

تابســتان می باشــد، زمانــی کــه متامــی فعالیت هــای صیــادی در ســواحل جنوبــی 

دریــای خزر تعطیــل اســت. البتــه وضعیت در ســایر کشــورهای حاشــیه دریــای خزر 

کامــال فــرق می کنــد. براســاس آمــار بانــک جهانــی، صیــد غیرقانونــی ماهی هــای 

خاویــاری در کشــورهای روســیه و قزاقســتان، 10 برابــر صیــد رســمی اســت. تاجران 

در ایــن کشــورها به دلیل مــرف داخلــی خاویار، نیــازی به صــادرات خاویار نداشــته 

و خاویارهــای تهیه شــده بــه روش غیرقانونــی، در هتل هــای لوکــس مســکو، باکــو و 

شــهرهای بــزرگ ایــن کشــورها بــه قیمت هــای بیشــرت از اروپــا بــه فــروش می رســد.

ــداد فک هــای خــزری  ــرآورد به عمــل آمــده در ســال 2006 تع ــر اســاس ب   اگرچــه ب

حــدود 115 هــزار قــالده بــرآورد شــد، امــا متاســفانه بــه نظــر می رســد کــه در حــال 

حــارض جمعیــت فک خــزری حتی کم تــر از 70 هــزار قــالده باشــد. بنابراین، بــا توجه 

بــه مســاحت دریــای خــزر تراکــم فک هــا در محیــط دریــا به انــدازه ای نیســت کــه بــه 

وفــور مشــاهده شــود. بــه عبارتــی در صــورت توزیــع نرمــال ایــن فک هــا در متامــی 

مناطــق بــه ازای هــر کیلومــرت مربــع مســاحت تنهــا 19درصــد فــک حضــور خواهــد 

ــز و  ــژه در پایی ــای خــزر به وی ــن تراکــم در جنــوب دری داشــت کــه به طــور طبیعــی ای

زمســتان بســیار انــدک خواهــد بــود.

شــناورهای ایرانی صیــد ماهیان خاویــاری و ماهی های کیلــکا، حداکر تــا 10 مایل 

در دریــای خــزر پیــرشوی می کننــد. ماهی هــای اســتخوانی هم در ســاحل کــه طول  

تورهــای انهــا حــدود 2 کیلومــرت اســت صیــد می شــوند. بــا توجــه بــه ایــن طــول ایــن 

نــوع تورها، آن هــا منی تواننــد فضــای زیــادی را در دریا محــارصه کنند. بــه عبارتی در 

مجمــوع صید هــدف تعریف شــده بــرای صیــادان ایرانــی دریای خــزر بســیار محدود 

اســت به طوری کــه با احتســاب صیــد غیــر مجــاز، صیــادان ایرانی حــدود چهــل هزار 

تــن از انــواع ماهــی به طــور ســاالنه در ایــن دریــا صیــد می منایند. مهــم این اســت که 
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در دریــای خــزر صید صنعتــی با حجم برداشــت بــاال نداریــم. البتــه در قدیم، روســیه 

بــرای صیــد ماهی هــای کیلــکا  کشــتی هایــی داشــت کــه پــس تابانــدن نــور در آب 

بــا اســتفاده از  پمپ هــای مکشــی کــه داشــتند کیلــکا را صیــد می کردند. ایــن روش 

صیــد کیلــکا بــا روش صیــد کلیــکا در ایــران فــرق می کــرد. امــا پــس از ورود شــانه دار  

ــیب دیده و  ــدت آس ــکا به ش ــر کیل ــزر ذخای ــای خ ــی در دری ــره غذای ــت زنجی و گسس

ــن  ــد و ای ــه می کنن ــا  تغذی ــون ه ــانه دارها از ژیوپالنکت ــون ش ــد چ ــکل ش ــار مش دچ

موجــودات غــذای کیلــکا ماهیــان هســتند. در نتیجــه، صیــد صنعتی روس هــا عمال  

متوقــف و میــزان تــالش صیــادی لنــج هــای کیلــکا به دلیــل خریــد مجــوز شــناورها، 

پرداخــت خســارات توســط دولــت و بــا رصف هزینه هــای هنگفــت بــه بیــش از یــک 

ســوم کاهــش یافــت. 

ــی  ــزر خیل ــک خ ــات ف ــادی در تلف ــت صی ــهم فعالی ــورد س ــم در م ــر می کن ــن فک    م

بزرگ منایــی و اقــراق شــده اســت.  مرحــوم دکــرت هرمــز اســدی دربــاره این کــه 

چــه تعــداد فــک به خاطــر فعالیــت صیــادی در ایــران تلــف می شــوند، یــک 

ــرآورد حــدود  ــود امــا ایــن ب ــد هــم ب ــا شــک وتردی ــوام ب ــرآوردی داشــتند کــه البتــه ت ب

100 قــالده در ســال بــود. اگــر تعــداد ایــن تلفــات را بــا 30 تــا 40 هــزار قــالده 

فــک خــزری کــه توســط شــکارچیان قزاقســتان و روســیه شــکار می شــد، مقایســه 

 کنیــم یــا حتــی بــا مرگ ومیرهــای دســته جمعــی فک هــا کــه ناگهــان باعــث مــرگ

 ســه هــزار قــالده فــک در دریــای خــزر می شــد، مقایســه کنیــم، متوجــه می شــویم که 

تعــداد تلفــات فــک به خاطــر عوامــل صیــادی اصــال قابــل مقایســه بــا ســایر عوامــل 

نیســت. بایــد اذعــان کنم کــه بحــث حفاظــت از فک هــا در ســایر کشــورهای حاشــیه 

خــزر معنــی نــدارد. اگر ســفری به آســتاراخان روســیه داشــته باشــید به راحتی شــاهد 

عمــل آوری محصــوالت حاصلــه از فــک در آن جــا خواهیــد بــود. در حالی کــه روس هــا 

همــواره ایــن ادعــا را دارنــد کــه شــکار فــک ممنــوع اســت.  

   زمانی کــه می خواهیــم یــک مســیله را مطالعــه کنیــم بایــد ارزیابــی خطــر را به دقــت 

مــد نظــر قــرار دهیــم، تــا میــزان احتــامل وقــوع خطــر مشــخص شــود. مطمینــا در 

ــرای ســایر موجــودات آبــزی وجــود دارد.  همــه فعالیت هــای صیــادی مخاطراتــی ب

امــا اگــر ارزیابــی از مخاطــرات ناشــی از فعالیت هــای صیــادی و باورهــای صیادهای 

شکل ۱- فک خزر در  بخش شاملی تاالب بین املللی گمیشان استان گلستان دی ماه ۱387  )عکاس: محمود شکیبا( 

ایــران داشــته باشــیم، متوجــه می شــویم کــه این میــزان خطرهــا در مقایســه با ســایر 

مخاطراتــی کــه در ســایر کشــورها وجــود داشــته و عمــال خــارج از کنــرتل دولــت نیــز 

ــی،  ــته جمع ــای دس ــا، مرگ ومیره ــی از آلودگی ه ــرات ناش ــد خط ــد، مانن می باش

شــکار غیرمجــاز فک هــا در شــامل دریــای خــزر )قزاقســتان و روســیه(، بیامری هــا و 

غیــره، وجــود دارد، بســیار ناچیــز اســت. 

ــر هــم اســت.  ــادی وجــود دارد و اجتناب ناپذی ــی در فعالیت هــای صی ــد ضمن    صی

به طوری کــه در مقــررات بین املللــی نیــز تــالش بــر ایــن اســت کــه راه هایــی طراحی 

ــور  ــد. به ط ــش یاب ــادی کاه ــای صی ــی در فعالیت ه ــد ضمن ــدار صی ــه مق ــود ک ش

مثــال، در متــام دنیــا بســیاری از ماهی هــا در روش هــای مختلــف صیــد بــه عنــوان 

صیــد غیــر هــدف و به صــورت ضمنــی در تورهــای صیادهــا گرفتارشــده و صیدشــده 

یــا بــه علــت عــدم اســتفاده به صــورت دور ریــز بــه دریــا بازگردانــده می شــوند. زمانــی 

کــه صیادهــای ایرانــی می خواهنــد ماهی هــای تــن را از خلیــج فــارس صیــد کننــد، 

در زمــان بازدیــد از تورهــا مشــاهده می کننــد کــه تعــدادی کوســه هــم داخــل تورهــا 

تلف شــده اند. امــا همیــن کوســه ها را در برخــی کشــورها هم چــون ژاپــن بــه عنــوان 

صیــد هــدف در نظــر می گیرنــد و در محــل و عمــق مشــخصی از دریــا بــا اســتفاده از 

ادوات صیــادی خــاص اقــدام بــه صیــد کوســه می کننــد. در زمــان شــوروی ســابق، 

روســیه، قزاقســتان و آذربایجان حــدود 100 هــزار قالده فــک را به عنــوان صید هدف 

شــکار می کردنــد. امــا ایــن تعــداد فــک را منی تــوان بــا تعــداد  فک هایــی که  بــه طور 

اتفاقــی و به صــورت صید ضمنــی در تورهــای ماهیگیــری ایرانیــان بــه دام می افتاده 

و صیــاد آن را براســاس باورهایــی کــه داشــته رهــا کــرده یــا می کشــته،  مقایســه کــرد. 

یکــی از تحقیقاتــی کــه همیشــه در زمینه صیــد و صیــادی انجام می شــود این اســت 

کــه صیــد ضمنــی را در فعالیت هــای صیــادی کاهــش دهند و صیــد هدفی کــه مورد 

نظــر صیــاد اســت و بــازار فــروش آن نیــز موجــود اســت، افزایــش یابــد.

پی نوشت:

]1[ شــاهی فــر، رضــا؛ »رفتگــر دریــای خــزر را پــاس بداریــم!«، نرشیــه ماهیگیــران، 

فروردیــن و اردیبهشــت 1386، شــامره 57، صــص 21-19.
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اصطالحات و تعاریف مرتبط با حوزه حمل و نقل دریایی
مصوب فرهنگستان زبان و ادب فارسی

توضیحمعادلواژه

315safety management certificateگواهی نامه مدیریت ایمنی
گواهی نامه ای که پس از گذراندن ممیزی های الزم و حصول اطمینان از انطباق سامانه ایمنی کشتی با الزامات 

آیین نامه بین املللی مدیریت ایمنی صادر می شود

316
ship sanitation control exemption 

certificate
گواهی نامه معافیت از 

واپایی بهداشتی

گواهی نامه ای که در پی احراز رشایط الزم و صدور گواهی نامه بهداشت صادر می شود و به منزله معافیت شش ماهه 

شناور از واپایی بهداشتی است

317certificate of survey 2گواهی ای که پس از هرنوع وارسی صادر می شودگواهی وارسی

318consignee شخص حقیقی یا حقوقی که کاال را در مقصد از رشکت باربری تحویل می گیردگیرنده

319shipownerمالک کشتی
شخصی حقیقی یا حقوقی که صاحب کشتی یا دارای سهمی از آن است و متامی مقررات و الزامات قانونی کشور 

 صاحب پرچم را می پذیرد

320managing ownerمالک  مدیر کشتی
یکی از رشیک های کشتی که از طرف دیگر رشکا متامی اختیارات به او تفویض شده است و متامی امور کشتی از قبیل 

تحویل کاال و دریافت اجاره و انتخاب مناینده را انجام می دهد

321loading spot اسکله یا پهلوگاهی مشخص در اسکله که برای بارگیری در نظر گرفته می شودمحل بارگیری

322cargo 2کاالیی که با کشتی یا هواپیام یا وسایل نقلیه زمینی حمل می شودمحموله

323consignment 2کاالیی که فرستنده در زمانی معین و با نشانی مشخصی به رشکت باربری می سپارد تا به گیرنده تحویل دهدمرسوله

324transit passengerمسافری که از کشوری به قصد کشور دیگر، از کشور ثالث عبور کندمسافر گذری

325wharfingerمالک یا اداره کننده اسکلهمسئول اسکله

326wreck master 2فردی که صاحب کشتی شکسته یا بازگردان، مسئولیت مراقبت از کشتی شکسته و اموال آن را به او واگذار می کندمسئول کشتی شکسته

327port authority 2مقام بندری
 شخص یا اشخاصی که مسئولیت اداره بندر را بر عهده دارند

متـ. مقامات بندری

328
deadweight scale, displacement 

scale
مقیاس ظرفیت حمل

جدول ها و منودارهایی که نشان دهنده مقدار بار بارگیری شده برحسب تن با توجه به موجودی سوخت و دیگر عوامل و 

نیز آبخور کشتی در آب شور یا شیرین است

329separation zoneمنطقه ای که در آن مسیر حرکت کشتی ها در چارچوب طرح جداسازی تردد از هم جدا شده استمنطقه جداسازی

330vessel exclusion zoneمنطقه ای در دریا که کشتی های عبوری و قایق های ماهیگیری حق ورود به آن را ندارندمنطقه ورود ممنوع

331special areaمنطقه ویژه
منطقه ای در دریا که به  دلیل رشایط بوم شناختی و اقیانوس شناختی و حجم تردد نیاز به اجرای روش های خاص برای 

پیشگیری از آلودگی دارد

332breakwaterموج شکن
سازه ای دیوارمانند، با ساختاری خاص، از کف دریا تا باالتر از سطح آن، برای حفاظت از محوطه و تأسیسات بندری در 

برابر امواج

333nautical mileطول یک دقیقه عرض جغرافیایی، حدوداً برابر 1852 مرتمیل دریایی

334cargo superintendentناظر بارگیری
کارشناسی که به منایندگی مالک کشتی یا رشکت کشتیرانی، با توجه به امکانات کشتی و نوع بار، بر توزیع مناسب و 

مطمین و ایمن و کارآمد بار در انبارهای کشتی نظارت دارد

335navigator 1افرس یا فرد مجربی که مسئولیت ناوبری را بر عهده دارد ناوبر

336navigation 2علم و مهارت هدایت و واپایی وسایل نقلیه اعم از دریایی و هوایی و ریلی و درون شهری و جاده ایناوبَری

337electronic navigationنوعی ناوبری که در آن از انواع ابزارهای الکرتونیکی استفاده می کنندناوبری الکرتونیکی

338dead reckoningشیوه ای در ناوبری مبتنی بر تعیین موقعیت با محاسبه رسعت شناور و رسعت باد و جریان آبناوبری برآوردی

339inshore navigationنوعی ناوبری که در فاصله نسبتاً نزدیک به خط ساحلی انجام  می شودناوبری پیش ساحلی

340geonavigation/ geo-navigationنوعی ناوبری که در آن برای تعیین موقعیت و هدایت شناور از عوارض یا مشخصه های جغرافیایی استفاده می کنندناوبری جغرافیایی

341pilotage 3ناوبری کشتی به نحوی که در آن نیازی به ناوبری نجومی نباشدناوبری چشمی

342
great circle navigation, great circle 

sailing
ناوبری دایره عظیمه

نوعی ناوبری بین دو نقطه که در آن مسیر حرکت بر روی دایره عظیمه ای است که از آن دو نقطه می گذرد و در آن راه 

قطب منایی به طور متناوب تغییر می کند

343radio navigationنوعی ناوبری که در  آن از امواج رادیویی برای هدایت شناور استفاده می کنندناوبری رادیویی

344coastal navigationبخشی از ناوبری که در آن ساحل در یک طرف مسیر ناوبری و دریای آزاد در طرف دیگر آن قرار داردناوبری ساحلی

345terrestrial navigationنوعی ناوبری که در آن از نشانه ها و عوارضی که بر سطح زمین قرار دارد برای تعیین موقعیت شناور استفاده می کنندناوبری سطحی

346grid navigationناوبری شبکه ای
نوعی ناوبری در مناطق قطبی که در آن از مختصات خطوط شبکه بندی شده به جای طول و عرض جغرافیایی که عمالً 

دیگر کارایی ندارند استفاده می کنند

قسمت ششم
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346grid navigationناوبری شبکه ای
نوعی ناوبری در مناطق قطبی که در آن از مختصات خطوط شبکه بندی شده به جای طول و عرض جغرافیایی که عمالً 

دیگر کارایی ندارند استفاده می کنند

347inertial navigationناوبری لختایی
نوعی ناوبری برآوردی که در آن با استفاده از شتاب سنج و رایانه و فنون دوپلر مسافت طی شده و جهت را از نقطه مبدأ 

محاسبه و تعیین می کنند

348
celestial navigation, celo-naviga-

tion, nautical astronomy
نوعی ناوبری که در آن موقعیت شناور را با استفاده از رصد اجرام آسامنی تعیین می کنندناوبری نجومی

349freight rate, rate of freightمبلغی که به ازای حمل هر واحد بار به صاحب کشتی یا خط کشتیرانی پرداخت می شودنرخ کرایه

350measurement rateنرخ کرایه فرست کاالهای حجمینرخ کرایه حجمی

351
deadweight ratio,deadweight 

displacement coefficient
نسبت ظرفیت حمل به میزان جابه جایی آبخور در حالت بارگیری شدهنسبت ظرفیت حمل

352fixed beacon, tower beaconنشان فرستی که به صورت ثابت به بسرت دریا مهار شده است یا بر روی زمین استقرار داردنشان فرست ثابت

353
racon, radar beacon, RBn, radar 

transponder
نشان فرست راداری

نوعی نشان فرست که با دریافت نشانک های راداری از کشتی یا هواپیام فعال می شود و نشانک هایی را برای محاسبه 

فاصله و تعیین سمت ارسال می کند

354

radio beacon, wireless beacon, 

radiobeacon station, aerophare, 

radiophare
نشان فرستی که با ارسال پیوسته امواج رادیویی به تعیین جهت کشتی یا هواپیام کمک می کندنشان فرست رادیویی

355directional radio beacon
نشان فرست رادیویی 

جهت دار
نوعی نشان فرست رادیویی که امواج را فقط در یک یا چند جهت مشخص ارسال می کند

356
rotating radio beacon, revolving 

radio beacon
نشان فرست رادیویی 

چرخان
نوعی نشان فرست رادیویی که امواج را با چرخش کامل به متام جهات ارسال می کند

357circular radio beacon
نشان فرست رادیویی 

همه سویه
نوعی نشان فرست رادیویی که امواج را با شدت مساوی در متام جهات ارسال می کند

358floating beacon, water signalنشان فرست شناور
نشان فرستی که از آن در آب نگاری و بازرسی بسرت دریا استفاده می شود و معموالً به وسیله طناب یا زنجیر یا بافه به بسرت 

دریا بسته می شود

359beacon signal, radio beacon signalنشانک نشان فرست
 نشانک رادیویی که معموالً ترکیبی از چند حرف از الفبای مورس است

متـ. سیگنال نشان فرست

360tagger فردی که نشان گذاری می کندنشان گذار

361tagging نشان گذاری
عملی که به واسطه آن کشتی یا بار کشتی را متامیز سازند؛ این عمل یا ازطریق چسباندن برچسب بر روی کاال یا 

ازطریق تزریق ِدنای مصنوعی به َخن کشتی حاصل می شود

362rate of turn indicatorابزاری که آهنگ گردش شناور را نشان می دهدنشانگر آهنگ گردش

363crude carrierنفت کش
 کشتی مخصوص حمل نفت خام

متـ. نفت بَر

364very large crude carrier, VLCCنفت کش غول پیکر
 نفت بَر بزرگی که ظرفیت آن از 160 تا 320 هزار تن است

متـ. نفت بَر غول پیکر 

365ultra large crude carrier, ULCCنفت کش کوه پیکر
 نفت بَر بسیار بزرگی که ظرفیت آن بیش از 320 هزار تن است

متـ. نفت بَر کوه پیکر 

366stowage plan, cargo planنقشه ای که محل استقرار بار در انبارها و بخش های دیگر کشتی را نشان می دهدنقشه بارچینی

367shipping agencyمنایندگی کشتیرانی
مجموعه ای که امور مربوط به کشتی را در بندر به منایندگی از صاحب یا فرمانده کشتی یا اجاره کننده آن انجام 

می دهد

368loading agentمأموری که در بندر کارهای مربوط  به بارگیری کشتی خاصی را انجام می دهدمناینده بارگیری

369shipping agentفرد مأمور از طرف منایندگی کشتیرانیمناینده کشتیرانی

370shipowner's agentمناینده مالک کشتی
شخصی حقیقی یا حقوقی که برای تامین نیازهای کشتی در بنادر به نیابت از مالک کشتی اقدامات الزم را انجام 

می دهد

371break bulk cargoنیم فله
 کاالی متفرقه ای که نه فله ای است و نه بارگُنجی

متـ. بار نیم فله ای، کاالی نیم فله ای، نیم فله ای

372wharfageهزینه ای که مالک کشتی بابت استفاده از اسکله پرداخت می کندهزینه اسکله

373cargo handling chargesمجموع هزینه هایی که برطبق قرارداد برای بارورزی پرداخت می شودهزینه بارورزی

374salve charge, salvage chargesهزینه بازگردانی

375port duesهزینه ای که مالک یا رشکت کشتیرانی برای استفاده از بندر به اداره بندر می پردازدهزینه بندری
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