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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 

مدیر روابط عمومی  مجتبی بحیرایی

نظارت فنی چاپ  خشایار جعفری

مدیر هرنی و صفحه آرایی  پویا ملک سیر

عکس  یارس علی بخشی

ویراستار  رامین جهان پور

مدیر بازرگانی  نرسین غالمی

امور بازرگانی  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

تلفکس  2-88190630  و 88190639-40

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.

دیـدگاه نویسـندگان لزومـا نظـر ماهنامـه نبـوده و مسـئولیت حفظ 

حقـوق مالکیـت فکـری و معنـوی بـه عهـده مولفان اسـت.

عالقه منـدان جهـت آگاهـی از نحـوه پذیـرش و چارچوب مقـاالت مورد 

پذیـرش ماهنامه به نشـانی سـایت اینرتنتی

bandarvadarya.pmo.ir مراجعه منایند.
ماهنامـه بنـدر و دریا مورد تایید و حامیت انجمن جهانی 

زیرساخت های حمل و نقل آبی )PIANC( است.

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

پست الکرتونیکی جهت انعکاس در شامره بعدی به دفرت 

ماهنامه ارسال فرمایید.
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»مکران«گنجنهفتهایرانزمین
پررونق ترین شهرهای دنیا در کنار سواحل واقع شده اند. نه تنها هشت کشور 

صنعتی جهان بلکه  گروه کشورهای گروه  G20( 20( نیز در کنار دریا قرار دارند. 

بنابراین می توان نتیجه گرفت که رابطه معناداری بین کشورهای توسعه یافته 

به خصوص شــهرهای پررونق جهان با دریا وجــود دارد. چرا مــا از مزیت دریا 

نتوانســته ایم برای توسعه کشــورمان بهره بگیریم؟ پاسخ ســاده است چون 

تاکنون از منبع خدادادی نفت اســتفاده کرده ایم که نیاز جدی به کد یمین و 

عرق جبین نبوده است. 

در دهه های گذشته دولت ها تالش کرده اند تا با پول نفت، شهرک های مدرن 

در کویر ایران بســازند. حتی امروز جزیره خــارک که محل صدور بخش عمده 

نفت ایران است، محل زندگی مناسبی برای کارکنان زحمتکش نفت نیست چرا؟ چون اسرتاتژی گذشته کشور، 

زندگی در سواحل جنوب نبوده است اما خوشبختانه در سیاست های  کالن نظام و همچنین برنامه ششم و اقتصاد 

مقاومتی  قرار بر این شده است که توجه جدی و ویژه ای به سواحل کشور به خصوص سواحل بکر و بی نظیر مکران 

شود. مزیت ســواحل مکران این است که به راحتی به اقیانوس ها دسرتســی دارد و خارج از تنگه هرمز است. 

امروزه به خاطر وجود ظرفیت انتقال نفت به  کشورهای حاشیه خلیج فارس از طریق لوله به خارج از  خلیج فارس، 

اهمیت تنگه مذکور از بعد انتقال نفت در حال کمرنگ شدن  است، بنابراین سواحل مکران باید آباد شود تا ما 

هم بتوانیم از خط لوله خارک-جاسک در مواقع مختلف استفاده کنیم. مزیت دوم سواحل مکران، دسرتسی 

آسان به آبخور مناسب برای  بزرگ ترین شناورهای تجاری است، در سواحل  دیگر  برای توسعه باید هزینه های 

میلیاردی پرداخت کرد، درحالی که سواحل مکران به صورت طبیعی دارای آبخور مناسب برای ساخت بنادر نسل 

جدید است.  مزیت سوم سواحل مکران دسرتسی به پســکرانه های نامحدود برای رسمایه گذاری و راه اندازی 

بنادر صنعتی و لجستیکی است که در آن می توان مواد اولیه از رسزمین اصلی و تکنولوژی از خارج وارد، تا کاالها 

و محصوالت ارزان تولید کرده  و آن را به دنیا صادر مناییم و البته به  مزیت های نسبی و  خدادادی دیگری  نیز برای 

سواحل مکران  می توان اشاره کرد و از متام آن ها می توان بسرتی مناسب برای ایجاد بندری به عنوان هاب منطقه 

در سواحل مکران  استفاده منود. به امید تحقق چنین روزی در سواحل مکران ایران.

هادی حق شناس
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امسال در مراسم برگزاری جشنواره شهیدرجایی که در هشتم شــهریورماه در محل اجالس رسان 

برگزار شد، حسن روحانی، رییس جمهوری ایران با اهدای لوح تقدیر به محمد سعیدنژاد، مدیرعامل 

سازمان بنادر و دریانوردی، به خاطر کسب مقام برتری در خصوص عملکرد یکسال گذشته و تالش 

سازنده و موثر کارکنان این ســازمان تقدیر به عمل آورد. سعید نژاد ضمن اشاره به کسب امتیازات 

باال توسط سازمان در ارزیابی عملکرد سال 94، گفت: »با تالش های شبانه روزی کلیه همکاران در 

ستاد و بنادر کشور موفق شدیم در میان حدود 100 سازمان و رشکت  وابسته به دستگاه های  اجرایی 

کشور،  رتبه برتر را کسب کنیم.«

او ضمن اشــاره به کســب مقام برتری ســازمان بنادر در میان ســازمان ها و رشکت های وزارت راه و 

شهرسازی طی سال های گذشــته افزود: »برگزاری دوره های آموزشی عمومی در ستاد و دوره های 

آموزشی اختصاصی در بنادر تابعه، یکپارچه سازی فرایند ارزیابی عملکرد در سازمان، رشکت مستمر 

منایندگان ارزیابی عملکرد ستاد سازمان در جلسات هامهنگی توجیهی و آموزشی دفاتر مدیریت 

عملکرد وزارتخانه و سازمان، متاس مستمر با منایندگان ارزیابی عملکرد واحدهای استانی بنادر 

و ستاد سازمان و ارایه راهنامیی و...، از جمله عوامل موفقیت و اقدام های انجام گرفته در راستای 

انسجام و اثربخشی در فرآیند ارزیابی عملکرد این سازمان در سال 94 محسوب می شود.«

معاون وزیر راه و شهرسازی ضمن تاکید بر اهمیت و همکاری همه جانبه مدیران بنادر با  حوزه ارزیابی 

عملکرد ستاد ســازمان و منایندگان ارزیابی عملکرد در بنادر افزود: »اگرچه برخی از مدیران بنادر 

دارای عملکرد مطلوب هستند ولی به خاطر منعکس نکردن این عملکرد به مسئوالن و به ویژه توجه 

نداشنت آن ها به فرآیند ارزیابی عملکرد ادواری، در استان ها رتبه مناسبی را کسب منی کنند. بنابراین 

به مدیران بنادر توصیه می شــود بیش از پیش همکاری خود با حوزه ارزیابی عملکرد سازمان را تقویت 

منایند و برای این رسالت مهم در فرآیند ارزیابی عملکرد بنادر اهمیت بیشرتی قائل شوند. بدیهی است 

با افزایش دوره های آموزشی تخصصی ارزیابی عملکرد در بنادر قادر خواهیم بود روند فعلی و رتبه 

برتر را حفظ کرده و بنادر را همچنان در صدر )مقام برتر( ببینیم.«

کسبرتبهبرترسازمانبنادر
درجشنوارهشهیدرجایی
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حمل ونقل دریایی کشور به دلیل اعامل تحریم های ظاملانه استکبار جهانی 

در آغاز فعالیت دولت یازدهم در رشایط ســخت و نفس گیــری به رس می برد. 

به طوری که از یک سو شاهد روند کاهشی حمل ونقل کاال از/به پایانه های دریایی 

کشور و از سوی دیگر مواجه با اختالل در بهره برداری از زیرساخت های ایجادشده به 

دلیل محدودیت های بانکی و گشایش اعتبارات اسنادی بوده ایم.

 تالش های سخت کوشانه مجموعه حمل ونقل دریایی کشور و مقاومتی که 

علیه استکبار جهانی از خود نشان دادند، دشمنان را در تحقق هدف شوم 

خود که هامنا فلج منودن صنعت دریانوردی کشور بود، ناکام گذاشت و امروز پس از 

اجرای برنامه جامع اقدام مشرتک )برجام( و مذاکرات موفق منایندگان دیپلامسی 

دولت تدبیر و امید، شاهد گشایش های قابل توجه و رونق صنعت حمل ونقل دریایی 

کشور هستیم. 

 طرح عظیم توسعه بندر چابهار که در 5 فاز طراحی شده و در ابتدای دولت 

یازدهم بــا 150 میلیارد تومان هزینــه تنها 33 درصد پیرشفت داشــت، 

هم اکنون با 350 میلیارد تومان اعتبار 80 درصد پیرشفت فیزیکی دارد. این طرح با 

جلب رسمایه گذاری 85 میلیــون دالری دولت هند و تخصیص 330 میلیون دالر 

اعتبار از صندوق توسعه ملی، چشم انداز روشنی در تکمیل و بهره برداری و افزایش 

ظرفیت بنادر تجاری کشــور و رونق ترانزیت و ترانشیپ کاال در منطقه اسرتاتژیک 

دریای عامن و خارج از تنگه هرمز دارد. 

طرح توسعه امکانات کانتیرنی بندر شــهید رجایی در استان هرمزگان که 

بهره بــرداری از فاز دوم و آغاز عملیات فاز ســوم توســعه این بنــدر به دلیل 

محدودیت های ناشی از تحریم عقیم مانده بود، با رسعت در حال پیرشفت است و 

هفتهدولتوفرصتامیدافزایی

قرارداد خرید تجهیزات اسرتاتژیک آن به ارزش 107 میلیون یورو به  صورت مناقصه 

بین املللی منعقد شده است و بهره برداری از پایانه های 1 و 2 و 3 کانتیرنی این بندر 

با حضور و مشارکت ترمینال اپراتورهای بین املللی و توامنند در حال انجام می باشد 

که رشد عملیات ترانشیپ کانتیرنی و ترانزیت کاال را به دنبال خواهد داشت. 

 خارج ســازی مغروقه های مزاحم در ارونــدرود که موجب کاهش ظرفیت و 

عملیات بندر خرمشهر شده با استفاده از توامنندی های داخلی در دستور 

کار قرار دارد و هم اکنون برنامه خارج سازی 66 فروند مغروقه کوچک و بزرگ در این 

آبراه اسرتاتژیک در دست اجرا می باشد. قرارداد ساخت تجهیزات دریایی و بندری 

به ارزش حدود 100 میلیون دالر با رشکت های داخلی و با امکان انتقال فن آوری از 

رشکت های معترب خارجی در راستای اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی و حامیت 

از توان داخلی کشور منعقد شده است. 

در حوزه دریای خزر نیز افزایش ظرفیت بندر امیرآباد از چهار به هفت میلیون 

تن و راه اندازی حوضچه دوم این بندر، برنامه ریزی  شــده است که در آینده 

نزدیک تحقق خواهد یافت.

 توجه به سیاست های اقتصاد مقاومتی و اقتصاد درون زا و برون گرا موجب 

شده تا در فعالیت کابینه یازدهم شاهد انعقاد قرارداد رسمایه گذاری 6 هزار 

میلیارد ریالی توسط بخش غیردولتی در بنادر تجاری کشور باشیم. 

امید است با اتخاذ سیاست های تشــویقی صادرات و ترانزیت کاال از بنادر کشور و 

حضور فعال در مجامع جهانی دریانوردی و تأثیر بر کنوانسیون های دریایی و بندری، 

اقتدار حمل ونقل دریایی کشور را بیش ازپیش نظاره گر باشیم.

محمد سعیدنژاد

معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی

هفته دولت، مناد تجلیل از شهدای دولت و در راس آن ها شهیدان رجایی و باهرن است و فرصت مناسبی برای برشمردن دستاوردهای اقتصادی و سیاسی دولت یازدهم و زمان 

مغتنمی برای امید افزایی در جامعه است.

طی سه سال گذشته علیرغم رشایط سخت کشور، اقدامات بزرگی در دولت تدبیر و امید انجام شده که الزم است به مردم عزیز معرفی شوند.
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وزیر راه و شهرسازی معتقد است، اتفاقات بسیار بزرگی در بنادر هرمزگان درحال رخ 

دادن است که همه این ها نتیجه بازگشت عزمتندانه ایران به بازار بین املللی است.

عباس آخوندی در نشست شورای اداری اســتان هرمزگان اظهار داشت: »استان 

هرمزگان دروازه ورودی ایران اســت و استانی با موقعیت اسرتاتژیک صددرصدی 

برای کشور محسوب می شود. قطعا امنیت اقتصادی و دریایی ایران از طریق این 

استان تامین می شود، بنابراین هرمزگان استانی است که مستقیام از سیاست های 

ملی دولت متاثر می شود.«

او افزود: »ما فکر می کنیم استان هرمزگان و بنادر جنوب کشور باید قدرت رقابتی با 

متام بنادر جنوب خلیج فارس را داشته باشند. برهمین اساس حفظ مزیت رقابتی 

بنادر ما یکی از اسرتاتژی هایی است که قابل چشم پوشی نیست.«

عضو کابینه دولت تدبیر و امید به ترشیح این وظیفه در حوزه بنادر پرداخت و گفت: 

»بنادر یک ساز و کار صد در صد جهانی دارد، این که بتوانیم موقعیت حمل و نقل 

بین املللی ایران را در سطح جهانی بازپس بگیریم یکی از اهداف اصلی ماست که 

تعقیب می کنیم.  باید بتوانیم مزیت رقابتی بنادر را به دست آوریم که الزمه این کار 

تعامل است. خوشبختانه اتفاقات بسیار خوبی در بنادر در حال رخ دادن است.«

عضو کابینه دولت یازدهم که برای افتتاح 30 پــروژه دریایی و بندری به هرمزگان 

سفر کرده بود، گفت: »وقتی گفته می شــود 14 رشکت خطوط کشتیرانی دنیا به 

آب های ایران برگشته و برنامه هفتگی دارند این هامن موقعیتی است که ما به دنبال 

آن هستیم.«

او به رشایط بندر شهید رجایی در دوره قبل و بعد از تحریم ها اشاره کرد و گفت: »پیش 

از تحریم، ساالنه تخلیه بارگیری 2/6 میلیون TEU کانتیرن انجام می شد که این رقم 

در دوره تحریم به نصف کاهش یافت اما از ســال گذشته تاکنون دوباره به رقم 2/2 

میلیون TEUکانتیرن در سال رسیده که نشان می دهد به رشایط قبل از تحریم نزدیک 

شده ایم اما بازگشت به رشایط پیش از تحریم بازگشت به نقطه صفر است و هدف ما 

باید چیزی بیش از این باشد. یعنی باید بتوانیم موقعیت بنادر ایران را با کل کشورهای 

حاشیه جنوبی خلیج فارس در موقعیت رقابتی قرار دهیم.«

وزیر راه و شهرسازی تاکید کرد: »برای رسیدن به این مهم اقدامات خوبی در حال 

انجام است؛ نخست توسعه خود بندر است که خوشبختانه به سازی فاز 1 و تجهیز 

فاز2 را در دستور کار داریم. عملیات اجرایی در فاز 3 رشوع شده است و ما به دنبال 

آن هستیم که عمق پای اسکله فاز 3، دو مرت بیشرت از عمق فاز 2 باشد، تا کشتی هایی 

با امکان پهلوگیری با ظرفیت باالتر را داشته باشیم.«

آخوندی همچنین خاطرنشان کرد: »مقدمات جذب رسمایه گذار بین املللی در فاز 

3 بندر شهید رجایی انجام و به زودی اعالم خواهد شد که امیدواریم در سال جاری 

ظرفیت کانتیرنی این بندر به 10 میلیون TEU افزایش یابد.«

او ادامه داد: »نکته مهم تجهیز فاز 2 بندر شهید رجایی است که در حال حارض فقط 

از یال جنوبی اســتفاده و از یال رشقی و غربی استفاده منی کنیم. خوشبختانه با 

اســتفاده از رشایط بعد از تحریم مناقصه های بین املللی را انجام داده ایم که رقم 

مناقصه 107 میلیون یورو بود. کارهای مناقصه برگزار، ال سی ها گشایش و متام 

تضامین توسط بانک های مهم اروپایی داده شده و امیدواریم ظرف 18 ماه آینده فاز 

2 کامال تجهیز و ظرفیت آن گسرتش یابد.«

وزیر راه و شهرسازی به اهمیت توسعه باقی بنادر اشاره کرد و گفت: »داشنت ماموریت 

برای بندر سیریک، جاسک و تیاب بحث مهمی است، خوشبختانه کار الیروبی در هر 

سه بندر رشوع شده و ما از جهت توسعه خوب عمل کرده ایم.«

به گفته آخوندی، این مهم از ســوی دولت و وزارت راه و شهرســازی دنبال می شود 

که باید با مجموعه بنادر کشــور و نه فقط یک بندر بزرگ چون بندر شهید رجایی 

کار کنیم.

او ادامه داد: »توسعه بندر جاسک و چابهار در دستور کار است و در همین راستا کارها 

در بندر چابهار به رسعت در حال پیرشفت است و ظرفیت این بندر از 2/5 میلیون تن 

در سال به 8/5 میلیون تن در سال افق طرح افزایش پیدا می کند و در حال حارض با 

انجام قرارداد با هندی ها رسمایه گذاری خارجی بزرگی در چابهار انجام شده است.«

وزیر راه و شهرسازی همچنین این را نکته را نیز خاطرنشان کرد که مهم تر از توسعه 

خود بندر، اتفاقی است که در پســکرانه ها صورت می گیرد و آن جاست که امکان 

بهره وری از بندر را فراهم می کند.

آخوندی ادامه داد: »در ســال های اخیر موافقت های رسمایه گذاری متعددی در 

پس کرانه های بندرعباس ایجاد شده است که به مفهوم اشتغال و آبادانی است که 

رسجمع این قراردادها در دو هزار و 400 هکتار پسکرانه بندر شهید رجایی به ارزش 

هفت هزار و 500 میلیارد تومان اســت که بخش عمده ای از آن در همین دو سال 

اخیر منعقد شده است.«

عضو کابینه دولت تدبیر و امید به بازدید و افتتاح 30 پروژه بندری و دریایی در جریان 

سفر یک روزه خود به استان هرمزگان اشاره کرد و گفت: »ارزیابی مثبتی از وضعیت 

بنادر این استان دارم و باید بگویم اتفاقات بسیار بزرگی در حال رخ دادن است که 

همه این ها نتیجه بازگشــت عزمتندانه ایران به بازار بین املللی است. با این حال 

باز هم فکر می کنم برای آن که بتوانیم مزیت رقابتی بندرعباس را حفظ کنیم غیر از 

بندر و پس کرانه باید اقدامات بیشرتی انجام داده و حمل ونقل ترکیبی را در استان 

سازمان دهی کنیم.«

آخوندی در همین رابطه گفت: »نخســت ترکیب ریل و بندر است که خوشبختانه 

اقدامات خیلی خوبی در این زمینه صورت گرفته و ســهم ریل در جابه جایی بار در 

بندر از پنج درصد به 15 درصد افزایش یافته است.« 

او اضافه کرد: »انتظار می رود در اســتانی که مهد حمل ونقل اســت، حمل ونقل 

ترکیبی فراتر از این باشد و ما به دنبال حمل ونقل چهار وجهی یعنی هوا، ریل، بندر 

و زمین باشیم.«

در نشست شورای اداری استان هرمزگان مطرح شد؛

بازگشتعزمتندانهایران
بهبازاربینامللل
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آخوندی در گفتگو با خربنگاران مطرح کرد:

تجهیزمتامیبخشهای
بندرشهیدرجایی
بهشبکهریلی

وزیــر راه و شهرســازی در جمــع خربنــگاران ضمن اشــاره به توســعه هامهنگ 

زیرساخت های حمل و نقل ترکیبی در بندر شهید رجایی، گفت: »با رسیدن به سهم 

35 درصدی حمل ریلی، رکورد بسیار خوبی در همکاری و اتصال بین بندر و ریل 

ثبت خواهد شد.«

عباس آخوندی در حاشیه مراسم افتتاح پروژه های هفته دولت در بندر شهید رجایی 

ضمن اشاره به توسعه شبکه ریلی در بزرگ ترین بندر تجاری کشور، گفت: »از ابتدا 

در تالش بودیم که بتوانیم آن چه را که وارد بندر می شود، به شبکه ریلی منتقل کنیم.«

او از دنبــال کردن دو هدف مهــم رصفه جویی در مرصف انــرژی و کاهش حوادث 

جاده ای در این رابطه سخن به میان آورد و افزود: »برای این کار نیاز به تجهیز بندر به 

امکانات ریلی داشتیم و با برنامه ریزی صورت گرفته حدود 52 کیلومرت ریل گذاری 

فقط در داخل بندر پیش بینی شده است.«

آخوندی ادامه داد: »در تالش هســتیم تا متامی انبارهــا و محوطه های بندری به 

امکانات ریلی دسرتسی داشته باشند. در حال حارض 45 کیلومرت ریل در بخش های 

مختلف بندر اجرا شده و هفت کیلومرت باقی  مانده به تدریج تکمیل می شود و متام 

بخش بندر مجهز به ریل خواهد شد.«

وزیر راه و شهرســازی گفت: »این هدف دو پیامد مثبت دارد، نخست آن که به بندر 

شهید رجایی امکان مزیت رقابتی نسبت به سایر بنادر را می دهد و در این صورت 

صادر کننده و واردکننده کاال به یک سیستم حمل و نقل ترکیبی دسرتسی خواهد 

داشت که هم ایمن است و هم به لحاظ زمانی و هم کمیتی متعهد هستند.«

این مقام مسئول با تاکید بر این که ایجاد چنین شبکه ای قدرت رقابتی به بنادر ما 

می دهد، ادامه داد: »از سوی دیگر، کاهش مرصف انرژی و افزایش ایمنی را در پی 

خواهد داشت.«

آخوندی با اعالم  این که در دو سال گذشته رشد بسیار خوبی در هامهنگی بین توسعه 

شبکه ریلی و ریل را شاهد بودیم، گفت: »در ابتدای استقرار دولت یازدهم، تنها پنج 

درصد از ورودی بار و کاال در بندر روی ریل می رفت اما در حال حارض این رقم به 15 

درصد رسیده است.«

او  در پایان ابراز امیدواری کرد که با رسیدن به سهم 35 درصدی شبکه ریلی در حمل 

محموله های بندری، بتوانیم رکوردهای بسیار خوبی در همکاری و اتصال بین بندر 

و ریل را شاهد باشیم.

وزیر راه و شهرسازی مطرح کرد:

نوبتگیریآنالین
ازترافیکبندرکاستهاست

ـــر صـــادرات نفـــت خـــام  ـــدواری کـــرد، عـــالوه ب ـــراز امی ـــر راه و شهرســـازی اب وزی

ـــیم. ـــته باش ـــم داش ـــی را ه ـــای نفت ـــادرات فرآورده ه ـــم ص بتوانی

او بـــا بیـــان این کـــه چندیـــن مخـــزن نگهـــداری قیـــر نیـــز بـــه بهره بـــرداری 

ـــن  ـــنگین و همچنی ـــوالت س ـــایر محص ـــر و س ـــادرات قی ـــکان ص ـــه ام ـــید ک رس

ـــک  ـــن ی ـــه داد: »همچنی ـــد، ادام ـــم می کن ـــدر فراه ـــن بن ـــی را از ای ـــبک نفت س

ـــه طراحـــی شـــده اســـت.« ـــرای صـــادرات و واردات پنب ـــز ب ـــه تخصصـــی نی پایان

ـــادر  ـــری بن ـــدرت رقابت پذی ـــرد: »ق ـــح ک ـــم ترصی ـــت یازده ـــه دول ـــو کابین عض

ایـــران رو بـــه افزایـــش بـــوده و ایـــن مهـــم در ســـایر بنـــادر اســـتان مثـــل جاســـک، 

ـــا انجـــام عملیـــات الیروبـــی در ایـــن  ســـیریک و ... در حـــال پیگیـــری اســـت و ب

ـــادر هســـتیم.« ـــدری ســـایر بن ـــه اســـتفاده از ظرفیت هـــای بن ـــدوار ب ـــادر  امی بن

وزیـــر راه و شهرســـازی بـــا بیـــان این کـــه سیســـتم های نرم افـــزاری در 

بنـــدر شـــهید رجایـــی فراهـــم اســـت، گفـــت: »سیســـتم های نرم افـــزاری در 

حوزه هـــای مختلـــف فعـــال شـــده اند. یکـــی از مشـــکالت اصلـــی کـــه در حـــوزه 

ـــون  ـــا هم اکن ـــود ام ـــا ب ـــط کامیون ه ـــت توس ـــنت نوب ـــتیم گرف ـــزاری داش نرم اف

ـــن  ـــورت آنالی ـــد به ص ـــد می توانن ـــه بخواهن ـــهری ک ـــر ش ـــا از ه ـــام کامیون ه مت

ـــا انجـــام ایـــن مهـــم بخـــش عمـــده ای از بنـــدر خلـــوت  ـــد کـــه ب ـــار بگیرن نوبـــت ب

ـــت.« ـــده اس ش

او همچنیـــن از فراهم شـــدن سیســـتم نرم افـــزاری یکپارچـــه بـــا گمـــرک 

ـــع  ـــز مرتف ـــرک نی ـــدر و گم ـــن بن ـــی بی ـــکالت اطالعات ـــت: »مش ـــرب داد و گف خ

شـــده اســـت.«

وزیـــر راه و شهرســـازی تاکیـــد کـــرد: »بنـــدر شـــهید رجایـــی جـــزو بنـــادری 

ـــام  ـــزاری انج ـــورت نرم اف ـــش به ص ـــده ای از فعالیت های ـــش عم ـــه بخ ـــت ک اس

می شـــود.«

ــکالت  ــود مشـ ــر وجـ ــی بـ ــگاری مبنـ ــوال خربنـ ــه سـ ــخ بـ ــدی در پاسـ آخونـ

ـــژه اســـت و از متـــام قواعـــد  ـــه وی ـــدر گفـــت: »این جـــا منطق ـــن بن ـــی در ای مالیات

ــا  ــکلی بـ ــن مشـ ــد و کوچک تریـ ــتفاده می کنـ ــژه اسـ ــه ویـ ــن منطقـ و قوانیـ

ـــدر شـــهید  ـــزوده در بن ـــر ارزش اف ـــات ب وزارت اقتصـــاد در بخـــش معافیـــت مالی

رجایـــی وجـــود نـــدارد.«
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دکرت آرامی عضو هیات عامل و معاون برنامه ریزی و توســعه منابع سازمان بنادر و 

هیات همراه، در نشستی با معاون اداری و مالی و کارکنان معاونت اداری و مالی 

گیالن، ضمن بررسی مشــکالت در خصوص مباحث اداری و مالی به تبادل نظر 

پرداختند.

در این نشست ابتدا سید جالل گلپیرا رسپرســت معاونت اداری و مالی این اداره 

کل، گزارشی در خصوص فعالیت های این اداره کل  و فعالیت های این معاونت در 

چهار ماهه امسال ارایه کرد و همچنین به بررسی  گزارشی از سال 94 پرداخت و این 

جلسات را در حل مشکالت و پیشربد اهداف بسیار موثر دانست.

عضو هیات عامل و معاون برنامه ریزی و  توسعه منابع سازمان بنادر هم این جلسات 

را در ارتقای کارآیی بندر بسیار تاثیرگذار عنوان کرد و افزود: »اعتقاد داریم با سفر به 

بنادر و ارتباط مستقیم بهرت می توان با مشکالت و دیدگاه ها آشنا شد و بسیاری از 

پیشنهادات را می توان از بنادر گرفت.«

آرامی گفت: »هر سازمانی که می خواهد کارآیی و ارتقای بهره وری داشته باشد، باید 

به منابع انسانی توجه داشته باشد و ما هم در سازمان بنادر که یک سازمان تخصصی 

است اعتقادمان توجه خاص به نیروی انسانی و افزایش سطح ایمنی پرسنل است تا 

در سایه آن شاهد بهره وری و اثربخشی باشیم.«

او بحث آموزش را بسیار مهم دانست و افزود: »باید به آموزش نیروی انسانی توجه ویژه 

شود تا با خروج نیرو در آینده، این سازمان که یک سازمان تخصصی است با مشکل 

نیروهای متخصص روبه رو نشود.«

او همچنین ابراز امیدواری کرد که  در آینده جلسات  به جایی برسند که سواالت به 

پیشنهادات تبدیل شوند.

روندروبهرشدبندرانزلیدرچهارماههسال95
آرامی و هیات همراه همچنین در بازدید از بندر انزلی با رسمایه گذاری، توامنندی و 

پروژه های انجام شده و در دست اجرا و طرح توسعه این اداره کل از نزدیک آشنا شدند.

در این بازدید مدیرکل بنادر و دریانوردی استان گیالن به فعالیت های صورت گرفته 

در بنادر گیالن و استعدادها و ظرفیت های موجود در بندر انزلی اشاره کرد و اظهار 

داشت: »بندر انزلی در چهار ماهه سال 95 روند رو به رشدی را طی کرده است و این 

مرهون زحامت و تالش مجموعه این اداره کل است.«

چراغی همچنین  افزود: »در چهار ماهه امسال بیش از 780 هزار تن تخلیه و بارگیری 

در بندر انزلی داشتیم و سال گذشــته آمار، رشد 46 درصدی را در این زمینه نشان 

می دهد که این رشد خوبی است و امیدواریم بتوانیم این روند را ارتقا دهیم.«

مدیرکل بنادر و دریانوردی اســتان گیالن خاطرنشان کرد: »برای رسمایه گذاری و 

توسعه و ارتقای بنادر گیالن ضمن استفاده از رهنمودهای شام، امیدواریم منابع 

الزم در اختیار ما قرار دهید تا بتوانیم هم در بحث تجاری و هم در بحث گردشگری از 

ظرفیت های موجود استفاده کنیم.«

آرامی معاون توسعه مدیریت و منابع ســازمان بنادر و دریانوردی هم ضمن اظهار 

خرسندی از فعالیت هایی که در بندر انزلی انجام شــده اظهار داشت: »جا دارد از 

اقدامات مناســبی که در ســال های اخیر در این بندر صورت گرفته، تشکر کنم و 

جای تقدیر دارد که در این بندر نگاهی هم به بحث اقتصادی و گردشــگری انجام 

شده است.«

معاون برنامه ریزی و توسعه منابع سازمان بنادر افزود: »باید از ظرفیت بخش خصوصی 

در بحث دریا محور در راستای اقتصاد مقاومتی، که پیرو فرمایشات مقام معظم رهربی 

اســت حرکت کنیم و از متامی ظرفیت ها در بخش تجاری، مسافری و گردشگری 

استفاده مناییم.«

او در ادامه گفت: »در بحث گردشگری ظرفیت خوبی در خزر وجود دارد و این یکی 

از اساسی ترین برنامه های سازمان است و این موضوع را به جدیت دنبال می کنیم.«

آرامی خاطرنشــان کــرد: »بــرای اســتفاده از ظرفیــت بخش خصوصــی، مدل 

سیاست گذاری و رسمایه گذاری بسیار مهم است و برای این مهم ما در ابتدای کار 

قرار داریم و جا دارد که بیشرت در این زمینه کار کنیم.«

او افزود: »اگر بازاریابی مناسبی انجام دهیم، بهرت می توانیم از بسرت مناسب بهره مند 

شویم که این موضوع می تواند هم در بحث اشتغال و اقتصاد منطقه بسیار تاثیرگذار 

باشد.«

آرامی در ادامه اشاره کرد: »ما اعتقاد داریم با یک تعامل و همفکری با بنادر می توانیم 

بهرت تصمیم گیری کرده و مشکالت خود را حل کنیم و به منشور و مسئولیت اجتامعی 

سازمان بنادر و بندر های  تابعه توجه ویژه داشته باشیم، چون بنادر در شامل و جنوب 

کشور در زندگی مردم آن مناطق تاثیر زیادی دارند.«

معاون برنامه ریزی و  توســعه منابع ســازمان بنادر و دریانوردی توجه به مســایل و 

مشکالت نیروی انسانی را یکی از اساسی ترین امورات این معاونت عنوان کرد و اظهار 

داشت: »منابع انسانی مهم ترین منابع یک سازمان محسوب می شوند و ما هم در 

سازمان بنادر به این اصل توجه خاصی داریم.«

او در پایان گفت: »این معاونت در سازمان بنادر، آمادگی دارد تا راه گشای شام در 

بحث منابع و در راستای توسعه بندر انزلی باشد و امیدواریم در بحث توسعه بندر 

انزلی بتوانیم در هیات عامل به سهم خودمان قدم مهمی برداریم.«

دربحثگردشگری
ظرفیتخوبیدردریایخزرداریم
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روابط عمومی خرمشهر:

عادل دریس مدیرکل بندر و دریانوردی خرمشهر  از نجات 

سرنشینان یک قایق تفریحی در رودخانه کارون به کمک 

ماموران جستجوی امداد و نجات بندر و دریانوردی خبر داد 

و گفت: »سرنشینان بر اثر مانور قایق تفریحی در موقعیت 

رودخانه کارون روبروی اسکله ترمینال مسافری خلیج فارس، 

از قایق به داخل رودخانه سقوط کرده بودند که با حضور 

به موقع شناورهای جستجو و نجات و همچنین قایق های 

در حال تردد محلی،  افراد در حال غرق شدن نجات یافتند.«

روابط عمومی  بوشهر: 

مسـعود قاسـمیان معاون فنی و نگهداری اداره کل بنادر 

و دریانوردی اسـتان بوشهر،  ضمن اعالم خبر تعمیرات 

اساسی گسترده برقی در بندر گفت: »به منظور استفاده 

حداکثری از تجهیزات و تاسیسـات، افزایش راندمان و 

بازدهی تجهیزات، باال بردن سـطح ایمنی تاسیسـات و 

همچنین کاهش هزینه های تعمیرات جاری و تعمیرات 

اساسـی گسـترده برقـی در بنـدر بوشـهر انجـام شـد 

در خصـوص اقدامـات انجـام گرفتـه در ایـن تعمیـرات 

می توان به اصالح سیسـتم کابل کشـی تابلوهای فشـار 

ضعیـف محوطـه ، اصـالح و بازسـازی تابلوهـای فشـار 

ضعیـف بنـدر و... اشـاره کرد.«

روابط عمومی  بوشهر:

مسـعود قاسـمیان معاون فنی و نگهداری اداره کل بنادر 

و دریانوردی اسـتان بوشـهر گفـت: »در راسـتای انجام 

فـاز سـوم طـرح کالن ملـی فنـاوری »طراحی، سـاخت، 

نصب و راه اندازی شبکه ملی پایش و پیش بینی دریایی 

کشور«، ایستگاه های هواشناسی ساحلی بنادر عسلویه  

و خارک  نصـب و راه اندازی شـد.«

روابط عمومی  خرمشهر: 

مدیـرکل بنـدر و دریانـوردی خرمشـهر از آغـاز عملیـات 

احـداث ترمینال کانتینـری در ایـن بندر خبـر داد و گفت: 

»شـرکت کشـتیرانی جنـوب خـط ایـران به عنـوان 

سـرمایه گذار در ایجـاد محوطه و اماکـن پایانه کانتینری 

در بنـدر خرمشـهر انتخـاب شـد.«

روابط عمومی بندر امیرآباد:

تیم ممیزی سـازمان بنادر و دریانوردی کشـور، متشـکل 

از ممیـزان اداره ایمنـی، بهداشـت و محیط زیسـت، در 

راسـتای تحقـق الزامـات سیسـتم های iso 14001  و 

OHSAS 18001 به عنوان شاخص های عملکردی اقدام 

بـه ممیـزی از مرکـز HSE بنـدر امیرآباد کرده اسـت.

افتتاحچندینپروژهبندری
درهفتهدولت

ـــهر  ـــدری در بوش ـــرح بن ـــت 12 ط ـــه دول ـــه در هفت ـــان این ک ـــا بی ـــی ب ـــور آرام منص

بـــه بهره بـــرداری رســـید اظهـــار داشـــت: »ایـــن طرح هـــا کـــه بـــا رسمایه گـــذاری 

590 میلیـــارد ریـــال بـــه بهره بـــرداری رســـیده تحـــول مهمـــی در توســـعه 

زیرســـاخت های بنـــدری اســـتان بوشـــهر ایجـــاد کـــرده اســـت.«

ـــه  ـــای دروازه ای ب ـــاق جرثقیل ه ـــهر، الح ـــاری بوش ـــکله های تج ـــرداری از اس بهره ب

تجهیـــزات بنـــدری بوشـــهر، مانیتورینـــگ بویه هـــا، طـــرح حفاظتـــی، دوربین هـــای 

مداربســـته، بازســـازی شـــناورهای امـــداد و نجـــات دریایـــی، ارتقـــای ایمنـــی بنـــدر 

ـــده در  ـــاح ش ـــای افتت ـــر از طرح ه ـــهر و دی ـــدر بوش ـــای بن ـــازی مغروقه ه و خارج س

ـــر اســـت. ـــاوه و دی بنـــادر بوشـــهر، گن

او از اجـــرای دو طـــرح بنـــدری در بوشـــهر خـــرب داد و گفـــت: »طـــرح الیروبـــی بنـــدر 

ـــش از   ـــذاری بی ـــا رسمایه گ ـــهر ب ـــک بوش ـــامره ی ـــاری ش ـــکله تج ـــر اس ـــر و تعمی دی

ـــد.« ـــاز ش ـــال آغ ـــارد ری 130 میلی

آرامـــی بـــا اشـــاره بـــه افتتـــاح 712 پـــروژه بنـــدری در بنـــادر مختلـــف کشـــور 

ـــذاری دو  ـــا رسمایه گ ـــدری ب ـــروژه بن ـــت 712 پ ـــه دول ـــرد: »در هفت ـــان ک خاطرنش

هـــزار و 896 میلیـــارد ریـــال در بنـــادر مختلـــف افتتـــاح شـــد.«

او بـــا اشـــاره بـــه این کـــه افتتـــاح ایـــن طرح هـــا 700 فرصـــت اشـــتغال زایی در 

بنـــادر ایجـــاد کـــرده اســـت، خاطر نشـــان کـــرد: »از طرح هـــای افتتـــاح شـــده 

ـــزار و 665  ـــذاری یک ه ـــا رسمایه گ ـــی ب ـــش خصوص ـــوی بخ ـــرح آن از س ـــت ط هف

ـــم  ـــر را فراه ـــتغال 455 نف ـــه اش ـــه زمین ـــیده ک ـــرداری رس ـــه بهره ب ـــال ب ـــارد ری میلی

کـــرده اســـت.«

ــادر و دریانـــوردی  ــازمان بنـ ــانی سـ معـــاون برنامه ریـــزی و توســـعه  منابـــع انسـ

ـــار  ـــا اعتب ـــی ب ـــهید رجای ـــدر ش ـــع بن ـــرح در مجتم ـــه 19 ط ـــن هفت ـــزود: »در ای اف

ـــزگان  ـــتان هرم ـــرب اس ـــادر غ ـــروژه در بن ـــش پ ـــال، ش ـــارد ری ـــزار و 190 میلی دو ه

ــتان  ــادر رشق اسـ ــروژه در بنـ ــال، پنـــج پـ ــارد ریـ ــا رسمایه گـــذاری 14/8 میلیـ بـ

ـــا اعتبـــار 101/2 میلیـــارد ریـــال و 12 پـــروژه در بنـــادر اســـتان بوشـــهر  هرمـــزگان ب

ـــد.« ـــاح ش ـــال افتت ـــارد ری ـــار 590 میلی ـــا اعتب ب
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فرصتهایرسمایهگذاری
دربنادرآغازشد

معاون امور بندری و مناطق ویژه ســازمان بنادر و دریانوردی در گفتگو با ماهنامه 

بندر و دریا، گفت: »فرصت هــای رسمایه گذاری در بنادر و شناســنامه  طرح های 

رسمایه گذاری در سایت اینرتنتی سازمان بنادر و دریانوری، به منظور فراخوان عمومی 

برای جذب رسمایه گذارها ارایه شده است.«

جلیل اسالمی با اعالم این خرب، گفت: »در راستای اجرای اصل 44 قانون اساسی 

و سیاســت های دولــت مبنی بــر مترکززدایی، ترسیع و تســهیل جلــب و جذب 

رسمایه گذاران داخلی و خارجی، ارتقای نقش بنادر در اقتصاد ملی و استانی مستلزم 

ایجاد بسرتهای مناسب و جذاب رسمایه گذاری است.«

به گفته او به منظور تحقق اهداف قانون برنامه توسعه مبنی بر رشد و توسعه مناطق 

از طریق حضور فعال بخش غیردولتی، ســازمان بنــادر و دریانوردی اقدام به تهیه 

فرصت های رسمایه گذاری در بنادر و شناسنامه های طرح های رسمایه گذاری در 

ســایت اینرتنتی خود به منظور فراخوان عمومی برای جذب رسمایه گذارها اقدام 

کرده است. 

 ،  PFS )Pre-feasibility study(اســالمی ترصیح کرد: »در ایــن ســایت متامــی

طرح های همسان به منظور کاهش هزینه اولیه رسمایه گذاران و همچنین ترسیع در 

روند فرآیند رسمایه گذاری بار گذاشته شده است.«

همچنین به گفته معاون امور بندری و مناطق ویژه سازمان بنادر و دریانوردی آخرین 

نسخه فرآیند رسمایه گذاری نیز برای شفاف سازی بر روی سایت اینرتنتی قرار داده 

شده است: »هدف از ارایه این نسخه، جذب رسمایه های داخلی و خارجی از طریق 

ایجاد فرصت های رقابتی رسمایه گذاری در بنادر، افزایش ترافیک دریایی از طریق 

اســتقرار فعالیت های مبتنی بر تجــارت از راه دریا، ارتقای بهره وری تاسیســات و 

تجهیزات بندری و دریایی، بهبود شاخص های اقتصادی )تولید ناخالص داخلی 

اســتان های بندری، رسمایه گذاری و ...(، افزایش اشــتغال زایی، پشــتیبانی از 

فعالیت های اقتصادی و برقــراری ارتباط تجارت بین املللــی و تحرک در اقتصاد 

منطقه ای، تولید و پردازش کاال، انتقال فن آوری، صادرات مجدد و گسرتش ترانزیت 

کاال طرح شده است.«

او با اشاره به کاهش زمان فرآیند ارایه تقاضا از سوی رسمایه گذار تا دریافت تاییدیه 

از سوی سازمان بنادر و دریانوردی، گفت: »فرآیند جذب این رسمایه گذاری، زمان 

فرآیند تقاضای رسمایه گذار را تا تاییدیه موافقت با انعقاد قرارداد رسمایه گذاری به 

کم تر از یک ماه رسانده است.«

اسالمی افزود: »زمان یاد شــده هنوز هم برای ســازمان بنادر و دریانوردی ایده آل 

نیست. به دنبال کاهش هر چه بیشرت این زمان هستیم. این فرآیند تاکنون عملکرد 

قابل قبولی داشته است، به طوری که میزان رسمایه گذاری در بنادر، حدودا به میزان 

74 هزار میلیارد ریال در قالب واگذاری 248 طرح رسمایه گذاری رسیده است.«

معاون امور بندری و مناطق ویژه سازمان بنادر و دریانوردی:

معافیتماشینآالتوتجهیزات
خارجیازپرداختمالیات

ـــا  ـــو ب ـــوردی در گفتگ ـــادر و دریان ـــازمان بن ـــژه س ـــق وی ـــدری و مناط ـــور بن ـــاون ام مع

ماهنامـــه بنـــدر و دریـــا، بـــا اشـــاره بـــه برقـــراری تســـهیالت دیگـــر بـــه رسمایه گـــذاران 

و فعـــاالن اقتصـــادی مســـتقر در مناطـــق ویـــژه اقتصـــادی بنـــدری گفـــت: »در 

راســـتای حامیـــت از تولیـــد، صـــادرات و اشـــتغال در مناطـــق آزاد و ویـــژه اقتصـــادی، 

اوایـــل امســـال پیشـــنهادی از ســـوی دبیرخانـــه شـــورای عالـــی مناطـــق آزاد و 

ویـــژه اقتصـــادی بـــه هیـــات محـــرتم وزیـــران ارســـال شـــد کـــه بـــر اســـاس آن 

رسمایه گـــذاران و فعـــاالن اقتصـــادی مســـتقر در مناطـــق ویـــژه اقتصـــادی بنـــدری 

ـــرای ماشـــین آالت و تجهیـــزات  ـــر ارزش افـــزوده ب ـــات ب ـــز مشـــمول معافیـــت مالی نی

ـــدند.« ـــده ش ـــص ش ـــی ترخی خارج

ـــا اعـــالم ایـــن خـــرب کـــه ایـــن پیشـــنهاد معافیـــت مالیاتـــی مـــورد  جلیـــل اســـالمی ب

تصویـــب هیـــات محـــرتم وزیـــران قرارگرفتـــه اســـت، گفـــت: »بـــا اســـتناد بـــه مصوبـــه 

ـــتقر در  ـــع مس ـــان صنای ـــادی و صاحب ـــاالن اقتص ـــه فع ـــات وزیران،کلی ـــر هی اخی

ـــص  ـــی ترخی ـــزات خارج ـــین آالت و تجهی ـــد ماش ـــگام خری ـــه هن ـــدری ب ـــق بن مناط

شـــده در رسزمیـــن اصلـــی و انتقـــال آن بـــه مناطـــق آزاد و ویـــژه بنـــدری از پرداخـــت 

ـــاف هســـتند.« ـــزوده مع ـــر ارزش اف ـــات ب ـــغ مالی مبل

ـــاالن  ـــذاران و فع ـــوی رسمایه گ ـــه از س ـــکالتی ک ـــی از مش ـــر یک ـــه او پیش ت ـــه گفت ب

اقتصـــادی مســـتقر در مناطـــق ویـــژه اقتصـــادی مطـــرح می شـــد، بـــاال بـــودن 

ـــتفاده  ـــت اس ـــزات جه ـــین آالت و تجهی ـــن ماش ـــد و تامی ـــده خری ـــام ش ـــه مت هزین

و به کارگیـــری در واحدهـــای تولیـــدی و خدماتـــی بـــوده اســـت کـــه بـــا مصوبـــه 

ــرای  ــدری بـ ــق بنـ ــون در متامـــی مناطـ ــهیالت هم اکنـ ــاره ایـــن تسـ ــورد اشـ مـ

ــده اســـت.  ــرار شـ ــذاران برقـ رسمایه گـ

ـــرد:  ـــح ک ـــی ترصی ـــهیالت مالیات ـــن تس ـــی ای ـــد اجرای ـــوص فراین ـــالمی در خص اس

»ماشـــین آالت و تجهیـــزات خارجـــی ترخیـــص شـــده در قلمـــرو گمرکـــی در صـــورت 

انتقـــال داخلـــی بـــه مناطـــق آزاد و ویـــژه اقتصـــادی بنـــدری بـــا ارایـــه پروانـــه ترخیـــص 

ـــتقر در  ـــران مس ـــالمی ای ـــوری اس ـــرک جمه ـــط گم ـــب توس ـــد مرات ـــی و تایی گمرک

ـــر ارزش افـــزوده نیســـتند.« منطقـــه، مشـــمول پرداخـــت مالیـــات ب

او بـــا اشـــاره بـــه شـــمولیت انتقـــال ماشـــین آالت و تجهیـــزات تولیـــد داخـــل از 

معافیـــت مالیـــات بـــر ارزش افـــزوده گفـــت: »انتقـــال ماشـــین آالت و تجهیـــزات 

ـــادره  ـــی ص ـــرگ خروج ـــه ب ـــا ارای ـــدری ب ـــژه بن ـــق آزاد و وی ـــه مناط ـــی ب ـــد داخل تولی

ـــم  ـــدرج در حک ـــط من ـــمول ضواب ـــران، مش ـــالمی ای ـــوری اس ـــرک جمه ـــط گم توس

ـــر ارزش افـــزوده - مصـــوب 1387- بـــوده و صادرکننـــده  مـــاده 12 قانـــون مالیـــات ب

آن مکلـــف رعایـــت مقـــررات مربـــوط در قانـــون مالیـــات بـــر ارزش افـــزوده در مهلـــت 

ـــت.« ـــرر اس مق
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معاون امور دریایی سازمان بنادر و دریانوردی:

تحـریمهـا،
شـرایطرابهنفعرقبارقمزد

در میزگـــرد تخصصـــی» نـــاوگان دریایـــی در پســـاتحریم« کـــه در محـــل 

ـــران برگـــزار شـــد، معـــاون امـــور  رشکـــت کشـــتیرانی جمهـــوری اســـالمی ای

ـــی شـــدن برجـــام  ـــا اجرای ـــوردی گفـــت: »ب ـــادر و دریان ـــی ســـازمان بن دریای

و لغـــو تحریم هـــا، فعالیـــت اقتصـــادی در حـــوزه کشـــتیرانی در کشـــور 

ـــاد  ـــش در اقتص ـــن بخ ـــق ای ـــاهد رون ـــج ش ـــد و به تدری ـــا ش ـــر احی ـــار دیگ ب

ـــتیم.« ـــی هس مل

ــران  ــالمی ایـ ــوری اسـ ــه جمهـ ــی کـ ــزود: »در حالـ ــتاد افـ ــد راسـ محمـ

ــای  ــان تحریم هـ ــا در زمـ ــار دارد، امـ ــی در اختیـ ــی بزرگـ ــاوگان دریایـ نـ

ــد.« ــه شـ ــادی مواجـ ــای زیـ ــا محدودیت هـ ــاوگان بـ ــن نـ ــه ایـ ظاملانـ

ـــادی دارد  ـــای زی ـــتیرانی ظرفیت ه ـــوزه کش ـــران در ح ـــرد: »ای ـــد ک او تاکی

و رشکـــت کشـــتیرانی بـــا لغـــو تحریم هـــای ظاملانـــه بایـــد بـــار دیگـــر 

ـــش  ـــازار افزای ـــن ب ـــود را در ای ـــهم خ ـــی، س ـــای جهان ـــور در بازاره ـــا حض ب

ـــد.« ده

بـــه گفتـــه او، پیـــش از تحریـــم، ایـــران نـــاوگان شـــادابی داشـــت و 

توامنندی هـــای قابـــل قبولـــی را در حـــوزه کشـــتیرانی داشـــتیم و باقـــدرت 

ـــبب  ـــرتده س ـــای گس ـــا تحریم ه ـــم، ام ـــال بودی ـــی فع ـــه بین امللل در عرص

محدودیت هـــای زیـــادی بـــرای مـــا در ایـــن عرصـــه شـــد.

راســـتاد یـــادآور شـــد: »در زمـــان تحریم هـــا تـــردد نـــاوگان دریایـــی 

ایـــران در آبراه هـــای جهـــان بســـیار ســـخت شـــد و متـــام رشکت هـــای 

ـــود  ـــردد خ ـــد ت ـــت می کردن ـــط  تابعی ـــن رشای ـــه از ای ـــزرگ ک ـــتیرانی ب کش

را بـــه بنـــادر ایـــران تقریبـــا قطـــع کردنـــد.«

ـــا،  ـــو تحریم ه ـــش از لغ ـــت: »پی ـــادر گف ـــازمان بن ـــی س ـــور دریای ـــاون ام مع

متـــام کانتیرنهـــای تجـــار ایرانـــی بـــرای حمـــل بـــه ایـــران بـــه بنـــادر جنـــوب 

ــادر  ــه بنـ ــک بـ ــتی های کوچـ ــا کشـ ــا بـ ــل و از آن جـ ــارس منتقـ خلیج فـ

ایـــران حمـــل می شـــد، در حالـــی کـــه هم اکنـــون رشکت هـــای بـــزرگ 

کشـــتیرانی در جهـــان، کاالهـــا و کانتیرنهـــای تجـــار ایرانـــی را به طـــور 

ـــادر ایـــران و بنـــدر شـــهید رجایـــی حمـــل می کننـــد.« مســـتقیم بـــه بن

ـــوب  ـــر محس ـــور برت ـــزء 20 کش ـــا ج ـــتیرانی م ـــاوگان کش ـــت: »ن ـــتاد گف راس

رقبـــا  بـــرای  را  تحریم هـــا رشایـــط  به طـــور عملـــی  امـــا  می شـــود، 

به خصـــوص رقبـــای منطقـــه ای مـــا فراهـــم کـــرد تـــا نهایـــت اســـتفاده را 

ــد.« ــده بربنـ ــامل شـ ــای اعـ از محدودیت هـ

روابط عمومی بندر امیرآباد: 

بنـدر امیرآبـاد در راسـتای ارتقـای ایمنـی دریانـوردی و 

عملیـات راهنمایی کشـتی ها و با توجـه به افزایـش تردد 

 GSM شـناورها، اقـدام بـه راه انـدازی سیسـتم النتـرن

کـرده اسـت.بنابراین گـزارش ایـن سیسـتم، مجهز به 

سـیم کارت و GPS اسـت که با ارسـال پیامک، اطالعاتی 

شـامل موقعیت جغرافیایی، ولتاژ باتری و آمپر را به کاربر 

ارسـال می نمایـد.

 

روابط عمومی بندرلنگه:

محمود صابری مدیر بندر و دریانـوردی بندرلنگه با اعالم 

این کـه اداره بنـدر الوان بـا اتصال به سـرور مرکـزی اداره 

بنادر و دریانوردی بندرلنگه، به شبکه یکپارچه اتوماسیون 

اداری بنـادر کشـور متصـل شـد. افـزود: »به کارگیـری 

فنـاوری اطالعـات در بخش هـای مختلف دسـتگاه های 

اجرایـی به منظـور افزایـش بهـره وری و ارتقـای سـطح 

خدمات رسـانی در قالب طرح استقرار دولت الکترونیک 

از جملـه مهم تریـن اهـداف در انجـام ایـن مهـم بـوده 

اسـت.«

بندر و دریا: 

با رای نمایندگان مجلس شورای اسالمی الیحه اصالحات 

ضمایـم کنوانسـیون بین المللـی جلوگیـری از آلودگـی دریا 

ناشی از کشتی ها )1973(، در نشست علنی روز چهارشنبه 

دهـم شـهریور مـاه سـال جـاری تصویـب شـد. بر اسـاس 

ماده واحـده الیحـه مذکـور اصالحـات ضمایم کنوانسـیون 

بین المللـی جلوگیـری از آلودگـی دریـا ناشـی از کشـتی ها 

)1973( موضـوع قانـون الحـاق دولـت جمهوری اسـالمی 

ایران به تشـریفات )پروتکل( 1978 مربوط به کنوانسیون 

بین المللـی جلوگیـری از آلودگـی دریـا ناشـی از کشـتی ها 

1973 )مارپـل 1973/78( مصـوب 1380/10/26  الحاقات 

و اصالحات بعـدی آن، موضوع قطعنامه های شـماره )66( 

246، )66( 247، )67(256، )67( 257، )67( 258 و )68( 

266 کارگـروه حفاظـت محیط زیسـت دریایـی و آیین نامـه 

اجرایـی اسـناد سـازمان بین المللـی دریانـوردی موضـوع 

قطعنامـه )28( 1070 الـف کارگروه یاد شـده تصویب شـد.

روابط عمومی اداره کل بنادر و دریانوردی مازندران:

 گـروه ممیزی سازمان بنادر و دریانوردی روز سه شـنبه 

بیسـت و ششـم مردادمـاه پـس از نشست افتتاحیه که با 

حضور جمعی از مسـئوالن در منطقه ویژه اقتصادی بندر 

نوشـهر برگزار شد، عملکرد اداره کل را در شاخص ھای 

تعییـن شـده مورد بررسی قرار داد. 
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بهرهبرداریاز30پروژه
دریاییوبندریدرهرمزگان

مدیرکل بنادر و دریانوردی هرمزگان اعالم کرد: »30 پروژه دریایی و بندری با اعتباری 

بالغ بر دو هزار و 300 میلیارد ریال با حضور وزیر راه و شهرسازی، مدیرعامل سازمان 

بنادر، استاندار، منایندگان مجلس و جمعی از مقامات استانی روز پنج شنبه چهارم 

شهریورماه هم زمان با سومین روز از هفته دولت در سال 95 به بهره برداری می رسد.«

او مجموع هزینه رصف شــده برای اجرای ایــن پروژه های رسمایه گــذاری، فنی، 

عمرانی، بندری و دریایی را بالغ بر دو هزار و 306 میلیارد ریال اعالم کرد و افزود: »از 

این رقم، 641 میلیارد ریال از محل اعتبارات دولتی و منابع داخلی سازمان بنادر و 

دریانوردی و یک هزار و 665 میلیارد ریال نیز از محل رسمایه گذاری بخش خصوصی 

هزینه شده است.«

مدیرکل بنادر و دریانوردی هرمزگان ضمن اشاره به پروژه های رسمایه گذاری بندر 

شــهید رجایی به عنوان دروازه طالیی صادرات و واردات کشور، گفت: »یک پایانه 

ترانزیت کاال، یک پایانه لجســتیک کاال و کانتیرن، تعمیرگاه شستشوی کانتیرن، 

یک پایانه نگهداری کاالی خطرناک، احداث دو پایانه مخــازن صادرات و واردات 

فرآورده های نفتی و یک پایانه ویژه کامیون ها از جمله مهم ترین پروژه هایی است که 

با رسمایه گذاری بخش خصوصی احداث شده است.«

ایدنی همچنین با ترشیح پروژه های عمرانی، فنی، بندری و دریایی بزرگ ترین بندر 

تجاری ایران اضافه کرد: »بازسازی و ارتقای ظرفیت اسکله های 3 تا 6 بندر، ساخت 

دو فروند رمپ کابوتاژی، خرید تجهیزات ایمنی و واکنش رسیع بنادر، خرید تجهیزات 

ایمنی، نجات و لوازم پزشکی درمانگاه های بندر، تعمیرات قفل ایمنی تاورهای 30 

مرتی، اجرای سیستم اعالم حریق انبارها و ساختامن صدور مجوز مکانیزه تردد، از 

دیگر پروژه های آماده افتتاح در بندر شهید رجایی است.«

این مقام مسئول با اشاره به شش پروژه آماده افتتاح بنادر غرب استان، اضافه کرد: 

»اجرای دروازه بازرسی و رسدرب، ســاختامن درب خروج بندر، چهار دستگاه برج 

روشنایی محوطه ها، تجهیزات مقابله با آلودگی، بازسازی دو دستگاه جرثقیل 60 

تنی و تعمیرات شبکه اختصاصی برق از جمله پروژه های قابل افتتاح در بندر لنگه 

است که برای اجرای آن ها، 14 میلیارد و 800 میلیون ریال هزینه شده است.«

مدیر کل بنادر و دریانوردی هرمزگان از پنج پروژه آماده افتتاح در بنادر رشق هرمزگان 

نیز ســخن به میان آورد و افزود: »احداث بندر ســیریک یکی از پروژه های مهم این 

حوزه جغرافیایی اســت و همچنین چهار پروژه در بندر جاسک، شامل احیای برج 

سیاه و سفید، ساخت و نصب یک فروند رمپ چندمنظوره، دوربین های مدار بسته 

)CCTV(، احداث و تجهیز مرکز کنرتل ترافیک دریایی)VTS( آماده افتتاح است 

که برای اجرای این پنج پروژه در مجموع 101 میلیارد و 200 میلیون ریال هزینه 

شده است.«

او ضمن برشمردن پروژه های اجرا شده در بنادر خلیج فارس، اظهار داشت: »تعمیرات 

اساسی جاده دسرتسی و سایت کنرتل ترافیک دریایی )VTS( در جزایر قشم، هنگام 

و الرک و تجهیز شناورهای ناجی بنادر کیش و قشم به دوربین های دید در شب از 

جمله این پروژه هاست.«

ایدنی در جمع مدیران استان مطرح کرد:

بهمثرنشسنت
۸۶پروژهبندریودریایی

درهرمزگان
مدیرکل بنادر و دریانوردی هرمزگان از بهره برداری و به مثر نشسنت 86 پروژه حوزه 

دریایی و بندری این استان با اعتباری نزدیک به هشت هزار میلیارد ریال در سه سال 

گذشته در این استان خرب داد.

ابراهیم ایدنی که در هفدهمین نشست شورای اداری استان هرمزگان با حضور وزیر 

راه و شهرسازی سخن می گفت، اظهار داشت: »در سه ساله دولت تدبیر و امید، 14 

خط کشتیرانی الیرنی که به دلیل تحریم ها از حضور در بندر شهید رجایی انرصاف 

داده بودند، مجددا به بندر شهید رجایی بازگشتند.«

او افزود: »همچنین پس از برجام، 12دستگاه گنرتی کرین به ارزش 104 میلیون 

یورو و 37 دســتگاه ترانســتیرن به ارزش 52 میلیون یورو بــرای تجهیز ترمینال دو 

کانتیرنی این بندر خریداری شد.«

ایدنی از آغاز عملیات اجرایی مرحله اول طرح توسعه ترمینال 3 کانتیرنی طی دوره 

فعالیت دولت تدبیر و امید خرب داد و افزود: »برای توسعه بندر شهید رجایی متلک 

و الحاق دو هزار و 700 هکتار از اراضی پسکرانه این بندر به منطقه ویژه اقتصادی 

شهیدرجایی به انجام رسید.«

او خاطرنشان کرد: »در سه سال گذشــته، 86 پروژه با اعتبار نزدیک به هشت هزار 

میلیارد ریال در حوزه بندری و دریایی به مثر نشست.«

مدیرکل بنادر و دریانوردی هرمزگان همچنین از جذب 27پروژه رسمایه گذاری بخش 

خصوصی به ارزش 15 هزار میلیارد ریال طی این مدت خرب داد.

او با بیان این که در سه سال گذشته سه هزار و 100 نفر در سوانح دریایی از خطر غرق 

شدن نجات یافتند، بیان داشت: »بزرگ ترین پایانه مسافری دریایی کشور در بندر 

شهید حقانی به بهره برداری رسید. همچنین مسیر جدید دریایی بار و مسافر بین 

بنادر شهید حقانی -هرمز و شهید حقانی - درگهان راه اندازی شد.«

او ضمن اشاره به ســایر دســتاوردها و اقدامات اداره کل بنادر و دریانوردی استان 

هرمزگان گفت: »احداث بندرگاه نخل ناخدا، احداث بندر ســیریک، اجرای طرح 

توسعه بندرلنگه با اضافه شدن 18 هکتار به حوضچه و 9 هکتار به وسعت اراضی 

پشتیبانی بندر از جمله طرح های در دست اجرا است که طی یک سال آینده آماده 

بهره برداری  می شود.«
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روابط عمومی بندر انزلی: 

در اجـرای الزامات کنوانسـیون SAR و به منظـور افزایش 

تـوان علمـی و عملیاتـی و سـرعت عمـل تیـم جسـتجو 

و نجـات و آمادگـی بیـش از پیـش تیـم اطفـای حریـق 

دریایـی و همچنیـن شناسـایی نقـاط قـوت و ضعـف، 

ارزیابـی عملکـرد پرسـنل و تجهیـزات )نرم افـزاری و 

سخت افزاری(، افزایش میزان هماهنگی بین واحدهای 

ذی ربـط )درون سـازمانی و برون سـازمانی( و اشـاعه 

فرهنگ جسـتجو و نجات دریایی، مانور محلی  جستجو 

و نجـات دریایـی و اطفاء حریـق در آب های سـاحلی بندر 

انزلـی برگـزار شـد.

مانا:

 مدیـرکل حفاظـت محیط زیسـت خوزسـتان از افزایش 

شـوری آب رودخانـه زهـره در بنـدر هندیجـان خبـر داد 

و گفـت: »یکـی از دالیـل افزایـش شـوری آب رودخانـه 

زهـره، برداشـت آب از مناطـق باالدسـت و پیشـروی آب 

خلیج فـارس بـه عمـق ایـن رودخانـه اسـت.«

هفت دریا: 

 Mitsui & Co. Lt ژاپـن، شـرکت NYK Line کشـتیرانی

اسـترالیا و اپراتـور ترمینالـی بین المللـی PSA سـنگاپور، 

ترمینـال جدیـدی را در بنـدر Tanjung Priok جاکارتـای 

اندونـزی بـا هـدف سـرویس دهی خدمـات تجـاری 

راه انـدازی کردنـد.

مانا:

 در پـی شـرایط نامطلـوب بـازار، ترمینـال اپراتـور بندری 

دی پـی ورلـد تصمیم گرفـت طرح گسـترش بنـدر جبل 

علی دبـی را بـه تعویق بینـدازد. مدیـر عامل دی پـی ورلد 

در ایـن بـاره گفـت: »ایـن تصمیـم بـا توجـه بـه شـرایط 

چالش برانگیـز تجـارت جهانـی اخـذ شـده اسـت امـا 

هم چنـان چشـم انداز مثبتـی نسـبت بـه بنـدر جبـل علی 

دبـی وجـود دارد.«

بندر و دریا: 

کشـتیرانی مرسـک دانمارک تعداد 400 نیـرو از مجموع 

1450 نیروی کار مشغول در بخش فراساحلی را تا پایان 

سـپتامبر سـال جاری میالدی تعدیـل خواهد کـرد. گروه 

کشتیرانی AP Moller مرسک همچنین در نظر دارد تعداد 

20 فروند از کشـتی های ناوگانـش را طی مـدت 18ماه از 

طریق اوراق گـذاری یا فـروش، کاهش دهد.

عبد اللهی خرب داد:

پهلوگیری
نخستینکشتیپستپاناماکس
دربندرامامخمینی)ره(

یک فروند کشتی پســت پاناماکس کانتیرنی به ظرفیت پنج هزار و TEU  500به 

عنوان نخستین کشتی الیرن ورودی پس از برجام، در تاریخ بیست و ششم مردادماه 

سال جاری در مجتمع بندری امام خمینی )ره( پهلو گرفت.

مدیر کل بنادر و دریانوردی استان خوزستان و مدیر منطقه ویژه اقتصادی بندر امام 

خمینی )ره(  با اشاره به تالش برای تردد کشــتی های الیرن کانتیرنی به این بندر 

   Taminaبزرگ تجاری کشور اظهار داشت: »امید اســت با ورود کشتی پهن پیکر

به عنوان اولین رسویس، آمد و رفت خطوط کشتیرانی کانتیرنی به این بندر تداوم  

و گسرتش یابد.«

عبداللهی در ادامه افزود: »این شــناور بزرگ با آبخــور 14 مرت از جمله بزرگ ترین 

کشتی هایی است که تاکنون در مجتمع بندری امام خمینی )ره( پهلو گرفته است.«

او در خصــوص مزیت های تردد این گونه کشــتی ها از طریق خطوط کشــتیرانی  

کانتیرنی اظهار داشت: »با ادامه فعالیت این شــناورها و برقراری خط کشتیرانی 

مذکور، ضمن ایجاد خط کشتیرانی مســتقیم بین بندر امام خمینی )ره( با بنادر 

کشورهای کره، چین، هند و رسیالنکا، تجارت استان خوزستان و نیمه غربی کشور 

از طریق  بندر بزرگ تجاری تسهیل شــده و کاالها و کانتیرنهای صادراتی به طور 

مستقیم به بازارهای جهانی منتقل خواهد شد.«

عبداللهی همچنین رشد و ارتقای جایگاه بندر امام خمینی )ره( در تخلیه و بارگیری 

کاالی کانتیرنی و افزایش ترافیــک در آن را از دیگر مزایای برقراری خطوط جدید 

کانتیرنی عنوان و تاکید منود که طی این سفر، کانتیرنهای مربوط به بنادر بوشهر و 

خرمشهر، در بندر امام خمینی )ره( تخلیه شده و به وسیله شناورهای فیدر به مقصد  

بنادر مذکور حمل خواهد شد.

او همچنین اظهار امیدواری کرد که با تداوم سفر شناورهای بزرگ کانتیرنی، امکان 

ترانشیپ کانتیرنها به بنادر کشور عراق نیز در آینده نزدیک فراهم شود. 
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ادارهکلبنادرودریانوردیاستانخوزستانحائزرتبهنخستتکریماربابرجوع
طـــی آیینـــی در جشـــنواره شـــهید رجایـــی اســـتان خوزســـتان، از مدیـــرکل بنـــادر و 

دریانـــوردی اســـتان خوزســـتان بـــه پـــاس موفقیـــت در کســـب رتبـــه نخســـت تکریـــم 

ـــن  ـــتان ضم ـــی خوزس ـــتگاه های اجرای ـــن دس ـــی در بی ـــاز عال ـــا امتی ـــوع ب ارباب رج

ـــر شـــد. اهـــدای لـــوح ســـپاس تقدی

ـــوردی اســـتان خوزســـتان، در  ـــادر و دریان ـــط عمومـــی اداره کل بن ـــه گـــزارش  رواب ب

ایـــن آییـــن کـــه بـــا حضـــور اســـتاندار خوزســـتان و جمعـــی از مدیـــران دســـتگاه های 

اجرایـــی اســـتان خوزســـتان در ششـــمین روز  از  هفتـــه دولـــت برگـــزار شـــد، ضمـــن 

ــتگاه  ــوان دسـ ــتان به عنـ ــتان خوزسـ ــوردی اسـ ــادر و دریانـ ــی اداره کل بنـ معرفـ

اجرایـــی حایـــز رتبـــه نخســـت در زمینـــه تکریـــم ارباب رجـــوع، بـــا اهـــدای لـــوح 

ـــر  ـــت تقدی ـــن موفقی ـــب ای ـــاس کس ـــه پ ـــی، از او  ب ـــعدالله عبدالله ـــه س ـــپاس ب س

شـــد.

 بـــر اســـاس ایـــن گـــزارش، طبـــق نظارت هـــای انجـــام شـــده توســـط بازرســـان 

طـــرح تکریـــم ارباب رجـــوع در ســـال 94، ایـــن اداره کل موفـــق شـــد بـــا کســـب 

باالتریـــن امتیـــاز در بیـــن متامـــی دســـتگاه های اجرایـــی اســـتان خوزســـتان رتبـــه 

نخســـت  و همچنیـــن ضمـــن کســـب همیـــن رتبـــه در گـــروه حمـــل و نقـــل، عنـــوان 

ـــد. ـــاص ده ـــود اختص ـــه خ ـــز ب ـــی« را نی »عال

 در همیـــن راســـتا ســـازمان برنامـــه و بودجـــه اســـتان خوزســـتان در اجـــرای مصوبـــه 

شـــورای عالـــی اداری تحـــت عنـــوان ارتقـــا و حفـــظ کرامـــت مـــردم در نظـــام اداری، 

ضمـــن ابـــالغ امتیـــازات و رتبه هـــای کســـب شـــده بـــه ایـــن اداره کل، مجمـــوع 

امتیازهـــای کســـب شـــده  توســـط ایـــن اداره کل در دوازده شـــاخص مختلـــف را  

برابـــر بـــا 92/78 برشـــمرده اســـت کـــه باالتریـــن امتیـــاز کســـب شـــده بیـــن متامـــی 

دســـتگاه های اجرایـــی اســـتان خوزســـتان بـــه شـــامر می آیـــد.

یـــادآور می شـــود حســـب ارزیابی هـــای بـــه عمـــل آمـــده قبلـــی، ایـــن اداره کل 

ـــر و دریافـــت لـــوح ســـپاس در  طـــی ســـال 93 نیـــز موفـــق بـــه کســـب  رتبه هـــای برت

ـــود. ـــده ب ـــی ش ـــهید رجای ـــنواره ش جش

کسبرتبهنخستعملکرددربیندستگاههایاجرایی
اداره کل بنادر و دریانوردی اســتان خوزستان در تداوم موفقیت های سال گذشته 

خود، در ارزیابی عملکرد بین 74 دســتگاه اجرایی استان خوزستان ضمن کسب 

امتیازات کامل و برتر در شاخص های اختصاصی و عمومی موفق به کسب رتبه ی 

نخست سال 94 شد.

مدیر کل بنادر و دریانوردی استان خوزستان و مدیر منطقه ویژه اقتصادی بندرامام 

خمینــی)ره( ضمن اعالم این خرب اظهار داشــت: »به دنبال اعــالم نتایج ارزیابی 

عملکرد دستگاه های اجرایی استان خوزستان طی سال 94 توسط سازمان برنامه و 

بودجه، اداره کل بنادر و دریانوردی خوزستان با کسب امتیاز کامل در شاخص های 

اختصاصی وکسب امتیازات عايل در شاخص های عمومی عملكرد موفق به کسب 

رتبه ی نخست بین متامی دستگاه های اجرایی استان خوزستان شد.«

عبداللهی در ترشیح این موفقیت اخیر خاطر نشــان کرد: »بــر اثر تالش و جدیت 

بخش های مختلف مدیریتی و کارکنان این اداره کل و در تداوم موفقیت های قبلی 

در این زمینه، اداره کل بنادر و دریانوردی استان خوزستان با کسب »هزار امتیاز کامل 

در شاخص های اختصاصی« و » امتیاز قابل توجه 898  در شاخص های عمومی« 

، توانست در مجموع، رتبه ی نخست در ارزيايب عملكرد را بني 74 دستگاه اجرايي 

استان خوزستان به خود اختصاص دهد.«

مدیر کل بنادر و دریانوردی استان خوزســتان ضمن تربیک این موفقیت ارزنده و 

متوالی به همکاران این اداره کل و بخش خصوصی فعال در مجتمع بزرگ بندری 

امام خمینی)ره( به لحاظ اتخاذ شیوه های مدیریتی موثر برای دستیابی به این رتبه، 

توفیق در تداوم ادامه این راه خطیر و خدمتگزاری به اقتصاد و بازرگانی کشور را در گرو 

تالش مستمر مدیران و کارکنان کوشای بخش های مختلف این اداره کل عنوان کرد.

او همچنني ارزیابی های به عمل آمده را در راســتای تحقــق اهداف  مهمی چون 

کارایی و اثر بخشی، چابک ســازی دولت، اداره واحدها در فضای رقابتی، توسعه 

دولت الکرتونیک، صیانت از حقوق مردم، ارتقای ســالمت اداری و اســتقرار نظام 

مدیریت عملکرد برشمرد.

بندرامامدررتبهبرترینهاقرارگرفت
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در نشست مشرتک مدیران مطرح شد:

بررسیراهکارهایهمافزایی
مناطقویژهاقتصادیدر

حوزهیبندرامامخمینی)ره(
طـــی دیـــدار مدیرعامـــل ســـازمان منطقـــه ویـــژه اقتصـــادی پرتوشـــیمی 

ـــژه  ـــه وی ـــر منطق ـــتان و مدی ـــتان خوزس ـــوردی اس ـــادر و دریان ـــرکل بن ـــا مدی ب

اقتصـــادی بنـــدر امـــام خمینـــی)ره(، بـــر لـــزوم ارتقـــاء ســـطح تعامـــالت و 

ـــد  ـــور تاکی ـــادی کش ـــم اقتص ـــژه ی مه ـــه وی ـــن دو منطق ـــني ای ـــا ب همکاری ه

شـــد.

ــادی  ــژه اقتصـ ــه ویـ ــازمان منطقـ ــل سـ ــهیدی نیا مدیرعامـ ــد شـ ــيد اميـ سـ

ـــا ســـعدالله عبداللهـــی  پرتوشـــیمی و هیـــأت همـــراه در جلســـه ا ی مشـــرتک ب

ــه ویـــژه  ــر منطقـ ــتان و مدیـ ــادر و دریانـــوردی اســـتان خوزسـ مدیـــرکل بنـ

ـــه، دو  ـــن جلس ـــد. در اي ـــت منودن ـــی)ره( رشک ـــام خمین ـــدر ام ـــادی بن اقتص

ـــژه اقتصـــادی پرتوشـــیمی  ـــه وی ـــت دو منطق ـــل ســـازنده و مثب ـــر تعام طـــرف ب

و بنـــدری و لـــزوم افزایـــش ســـطح تعامـــالت و هم افزایـــی بیشـــرت تأکیـــد 

ــد. منودنـ

عبداللهـــی ضمـــن اشـــاره بـــه اهمیـــت و جایـــگاه هـــر دو منطقـــه ویـــژه در 

اقتصـــاد و بازرگانـــی کشـــور و ســـابقه ی تعامـــل مثبـــت و ســـازنده ی بیـــن 

ـــهیل  ـــای تس ـــی راه ه ـــت:» بررس ـــدازی، گف ـــکیل و راه ان ـــاز تش ـــن دو از آغ ای

همکاری هـــا و تقویـــت آن را از رضورت هایـــی اســـت کـــه موجـــب تقویـــت و 

ــود.« ــم می شـ ــه ی مهـ ــن دو منطقـ ــا در ایـ ــعه فعالیت هـ توسـ

در ایـــن نشســـت کـــه جمعـــی از مدیـــران و کارشناســـان بخش هـــای 

مهندســـی، فنـــی و بازرگانـــی هـــر دو ســـازمان نیـــز رشکـــت داشـــتند، راه هـــای 

ـــات  ـــادل تجربی ـــه، تب ـــن دو منطق ـــن ای تســـهیل فرآیندهـــای کاری مرتبـــط بی

 ،)PM(ــه ــزات و ابنیـ ــداری تجهیـ ــر و نگهـ ــای  تعمیـ ــی در زمینه هـ مدیریتـ

ــر  ــران نظیـ بهداشـــت، ایمنـــی و محیط زیســـت )HSE( و مهندســـی و عمـ

احـــداث مخـــازن فرآورده هـــای نفتـــی و همچنیـــن افزایـــش همـــکاری در 

ـــات  ـــری از امکان ـــن بهره گی ـــرژی ضم ـــع ان ـــاخت های الزم و مناب ـــن زیرس تأمی

و ظرفیت هـــای همدیگـــر مـــورد بحـــث و بررســـی قـــرار گرفـــت. 

ـــادی  ـــژه اقتص ـــه وی ـــاورت منطق ـــیمی در مج ـــادی پرتوش ـــژه اقتص ـــه وی منطق

ـــه  ـــر دو منطق ـــه و ه ـــتان قرارگرفت ـــتان خوزس ـــی)ره( در اس ـــام خمین ـــدر ام بن

ــاد  ــا ایجـ ــور، بـ ــاد و بازرگانـــی کشـ ــزرگ اقتصـ ــای بـ ــوان کانون هـ ــه عنـ بـ

ــزون  ــعه ی روزافـ ــرای توسـ ــه را بـ ــاعد، زمینـ ــات مسـ ــاخت ها و امکانـ زیرسـ

فعالیـــت بخـــش خصوصـــی فراهـــم ســـاخته اند.

روابط عمومی بندر چابهار:

 علی اوسط هاشــمی استاندار سیســتان و بلوچستان 

ــافربری  ــه مس ــاخت پایان ــه س ــد از مرحل ــن  بازدی ضم

ــان  ــا بی ــار ب ــری چابه ــهید کالنت ــدر ش ــی بن بین الملل

این کــه ایــن پایانــه طــی یــک هفتــه افتتــاح می شــود 

گفت: »خلیــج چابهــار از زیباتریــن خلیج هــای دریای 

عمــان اســت و از نظــر زیبایــی در منطقــه مکــران 

کم نظیــر اســت. بنابرایــن قــدرت جاذبــه گردشــگری 

زیــادی دارد کــه بــا راه انــدازی پایانــه مســافربری 

دریایــی می تــوان گردشــگران زیــادی را از کشــورهای 

ــرد.« ــذب ک ــه ج ــه منطق ــوار ب هم ج

بندرودریا:

جلیــل اســالمی بــا اشــاره بــه بهره بــرداری فــاز 

دوم بنــدر آســتارا گفــت: »ایــن بهره بــرداری در 

راســتای ســرمایه گذاری از ســوی ســازمان بنــادر 

و بخــش خصوصــی در حــال انجــام اســت و ایــن 

ســرمایه گذاری ها ســبب ایجــاد ظرفیت هــای 

ــه  ــدری ب ــی و بن ــات دریای ــه خدم ــرای ارای ــی ب متنوع

کشــتیرانی های مختلف در شــمال کشــورمی شوند.«

ــا  ــوردی ب ــادر و دریان ــازمان بن ــل س ــات عام ــو هی عض

اشــاره بــه تاثیــر بهره بــرداری فــاز دوم بنــدر آســتارا بــر 

ــان  ــالن خاطرنش ــتان گی ــادرات و واردات اس روی ص

کــرد: »بــا توجه بــه موقعیــت و نزدیکــی فاصلــه مکانی 

ــی کــه در شــمال غــرب  ــع و تجارت ــا صنای ــدر ب ــن بن ای

کشــور جاری و ســاری اســت، بهره بــرداری از فــاز دوم 

ایــن بنــدر ســبب ارایــه تســهیالت مناســب بــه تجــار 

ــود.« ــه می ش ــن منطق ای

روابط عمومی بندر امام خمینی )ره(:

 منطقــه ویــژه اقتصــادی بندرامــام خمینــی)ره( در 

ــی،  ــت محیط ــتانداردهای زیس ــت اس ــتای رعای راس

ــرف  ــی ط ــش خصوص ــرمایه گذار بخ ــرکت های س ش

ــه  ــه خان ــرای تصفی ــب و اج ــه نص ــزم ب ــرارداد را مل ق

فاضــالب در ســایت های خــود نمــود. آیت اللــه 

رضــازاده، معــاون مهندســی و عمــران اســتان 

خوزســتان، بــا اشــاره به لــزوم رعایــت تمامــی الزامات 

زیســت محیطــی در منطقــه ویــژه اقتصــادی بندرامام 

خمینــی)ره( اظهــار داشــت: »رعایــت ایــن الزامــات به 

  HSEعنــوان یکــی از مهم تریــن تعهــدات توســط مرکز

ــر همیــن اســاس در  ایــن اداره کل  اعــالم شــده کــه ب

ــده  ــن اداره کل گنجان ــرمایه گذاری  ای ــای س قرارداده

ــت.« ــده اس ش
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مدیر کل امور مالی سازمان بنادر و دریانوردی  خرب داد: 

وحدترویهدرقراردادهای
رسمایهگذاریبنادرایجادشد

حیـــدر فرزانـــه از بررســـی و ایجـــاد وحـــدت رویـــه در برخـــورد بـــا قراردادهـــای منعقـــده 

در خصـــوص رسمایه گذاری هـــای صـــورت گرفتـــه در بنـــادر کشـــور بـــه دنبـــال 

ــابرجام  ــی در دوران پسـ ــی و خارجـ ــذاران داخلـ ــرتده رسمایه گـ ــتقبال گسـ اسـ

خـــرب داد.

ـــور  ـــای ام ـــی روس ـــت هم اندیش ـــیه نشس ـــاه در حاش ـــنبه 31 مردادم او در روز یکش

ـــا اعـــالم ایـــن  مالـــی ســـازمان بنـــادر و دریانـــوردی و بنـــادر تابعـــه در بنـــدر نوشـــهر ب

ـــد  ـــور هن ـــاری کش ـــط اعتب ـــای خ ـــوان از اعط ـــتا می ت ـــن راس ـــزود: »در ای ـــب اف مطل

بـــرای مشـــارکت در طـــرح توســـعه بنـــدر چابهـــار نـــام بـــرد کـــه اخیـــرا قـــرارداد 

ـــت.« ـــیده اس ـــا رس ـــه امض ـــور ب ـــن دو کش ـــه بی ـــن زمین ـــکاری در ای هم

ـــه  ـــت ب ـــا عنای ـــام و ب ـــس از برج ـــای پ ـــنت در فض ـــه قرارگرف ـــه ب ـــا توج ـــه  او ب ـــه گفت ب

ـــن  ـــزوم تدوی ـــر ل ـــی ب ـــوردی مبن ـــادر و دریان ـــازمان بن ـــد س ـــران ارش ـــدات مدی تاکی

ــن  ــدن ایـ ــی شـ ــرد عملیاتـ ــا رویکـ ــپرده ها بـ ــن و سـ ــع تضامیـ ــه جامـ آیین نامـ

ـــق و  ـــت از ح ـــور صیان ـــازمان به منظ ـــالت س ـــا و معام ـــه قرارداده ـــه در کلی آیین نام

حقـــوق ســـازمان به عنـــوان دســـتگاه حاکمیتـــی بـــا حضـــور مســـئوالن امـــور مالـــی 

ـــت. ـــرار گرف ـــی ق ـــث و بررس ـــورد بح ـــور م ـــادر رسارس کش بن

ــام  ــت و انجـ ــد خدمـ ــرای خریـ ــد بـ ــه جدیـ ــه آیین نامـ ــان این کـ ــا بیـ ــه بـ  فرزانـ

ــررات  ــی از مقـ ــم بخشـ ــون تنظیـ ــاده 6 قانـ ــتناد مـ ــه اسـ ــی بـ ــالت دولتـ معامـ

مالـــی دولـــت تدویـــن شـــده، ترصیـــح کـــرد: »از آن جایـــی کـــه برخـــی از 

ــوع  ــن نـ ــه ایـ ــوط بـ ــای مربـ ــزاری مزایده هـ ــذاری و برگـ ــای رسمایه گـ قراردادهـ

ـــا رویکـــرد  ـــن نشســـت ب ـــاد آیین نامـــه نیســـت ای ـــا مف رسمایه گذاری هـــا، منطبـــق ب

عملیاتـــی منـــودن آیین نامـــه و الحـــاق ســـایر مقـــررات مـــورد عمـــل ســـازمان، 

ــد.« ــزار شـ ــال برگـ ــوق بیت املـ ــت از حقـ ــان از صیانـ ــور اطمینـ به منظـ

او افـــزود: »اداره کل امـــور مالـــی به منظـــور ایجـــاد وحـــدت رویـــه و اطمینـــان از 

رعایـــت دقیـــق قوانیـــن و مقـــررات مـــورد عمـــل در اســـتقبال از نظـــرات ارشـــادی و 

ســـازنده دســـتگاه های نظارتـــی و همچنیـــن در راســـتای اجرایـــی منـــودن تکالیـــف 

شـــورای عالـــی و هیـــات عامـــل ســـازمان بنـــادر و دریانـــوردی، نســـبت بـــه برگـــزاری 

منظـــم ایـــن نشســـت ها تاکیـــد می منایـــد.«

گردهامیـــی روســـای امـــور مالـــی ســـازمان بنـــادر و دریانـــوردی و بنـــادر تابعـــه 

به منظـــور هم اندیشـــی در خصـــوص جمع بنـــدی نهایـــی آیین نامـــه تضمیـــن 

ـــدر نوشـــهر  ـــژه اقتصـــادی بن ـــه وی ـــاه در منطق معامـــالت روزهـــای 30 و 31 مردادم

ـــد.  ـــزار ش برگ

رتبهبرترارزیابیعملکرد
بندرخرمشهر

بنـــدر خرمشـــهر رتبـــه برتـــر در شـــاخص های اختصاصـــی ارزیابـــی عملکـــرد 

ــرد ــب کـ ــتان را کسـ ــی خوزسـ ــتگاه های اجرایـ دسـ

در جشـــنواره شـــهید رجایـــی اســـتان خوزســـتان، اداره کل بنـــدر و دریانـــوردی 

خرمشـــهر رتبـــه برتـــر در شـــاخص های اختصاصـــی ارزیابـــی عملکـــرد 

دســـتگاه های اجرایـــی اســـتان را کســـب کـــرد.

ـــنواره  ـــهر، جش ـــوردی خرمش ـــدر و دریان ـــی اداره کل بن ـــط عموم ـــزارش رواب ـــه گ  ب

ـــران و  ـــتگاه ها، مدی ـــل از دس ـــر و تجلی ـــدف تقدی ـــا ه ـــتان ب ـــی خوزس ـــهید رجای ش

ـــر در زمینـــه ارزیابـــی عملکـــرد شـــاخص های عمومـــی و اختصاصـــی  کارکنـــان برت

ـــک ســـال گذشـــته برگـــزار شـــد. ـــاب رجـــوع اســـتان در طـــول ی ـــم ارب و طـــرح تکری

ـــط  ـــه توس ـــک دوره هفت ماه ـــتان در ی ـــی اس ـــتگاه های اجرای ـــرد دس ـــج عملک نتای

کارشناســـان ســـازمان مدیریـــت ارزیابـــی شـــد و بنـــدر خرمشـــهر در میـــان 74 

دســـتگاه اجرایـــی مشـــمول ارزیابـــی عملکـــرد طبـــق بخشـــنامه ســـازمان مدیریـــت 

ـــد. ـــر ش ـــه برت ـــب رتب ـــه کس ـــق ب ـــور موف ـــزی کش و برنامه ری

از ســـال 75 تـــا امســـال، 14 جشـــنواره در اســـتان برگـــزار شـــده و مســـتندات 

ارزیابـــی عملکـــرد شـــامل اصـــل ســـوم قانـــون اساســـی، سیاســـت های کلـــی 

ـــات  ـــت خدم ـــون مدیری ـــربی، قان ـــم ره ـــام معظ ـــی مق ـــام اداری ابالغ ـــالح نظ اص

ـــام اداری  ـــالح نظ ـــه راه اص ـــا و نقش ـــای آن ه ـــواد 81 و 83 و آیین نامه ه ـــوری م کش

مصـــوب شـــورای عالـــی اداری اســـت.
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افتتاحپروژههایبنادرگیالن
همزمانباهفتهدولت

بـا آغـاز هفتـه دولـت، پروژه هـای بنـادر انزلـی و آسـتارا در 

مجموع به ارزش 100 میلیـارد تومان به بهره برداری خواهد 

رسید.

مدیر کل اداره بنادر و دریانوردی اسـتان گیالن ضمن اعالم 

این خرب افزود: »به مناسـبت بزرگداشـت هفته دولت، چهار 

پـروژه در بندر انزلـی به بهره برداری خواهد رسـید.« حسـین چراغی بیـان کرد: »بر 

این اسـاس یک پسـت اسـکله به طـول 170 مـرت با آبخـور 9 مـرت بـرای پهلوگیری 

کشـتی هایی به ظرفیت 12 هزار تن در بنـدر انزلی به بهره برداری خواهد رسـید.«

او ترصیـح کـرد: »ایـن اسـکله یکی از پنج پسـت اسـکله ای محسـوب می شـود که 

در طـرح توسـعه بنـدر انزلـی لحـاظ شـده اسـت کـه امیدواریـم بـه تدریـج شـاهد 

بهره بـرداری چهـار پسـت اسـکله دیگـر نیز باشـیم.«

 این مقام مسـئول در اسـتان گیالن تاکید کـرد: »از آن جا که الگـوی فعالیت بنادر 

کشـور به سـمت حمل و نقـل کاالهـای حجیـم برنامه ریزی شـده اسـت، سـاخت 

اسـکله هایی با آبخـور بیـش از 10 مـرت در دسـتور کار سـازمان بنـادر و دریانوردی 

قـرار گرفتـه اسـت.«به گفتـه او سـاخت چنیـن اسـکله هایی، امـکان پهلوگیـری 

کشـتی های 12 هـزار تنـی را در بنادر شـاملی کشـور فراهـم خواهد کـرد و به این 

ترتیب سیاسـت سـازمان بنادر و دریانـوردی مبنی بر حمل و نقـل کاالهای حجیم 

در بنـادر تحقـق خواهـد یافت.

چراغی در ادامه از افتتاح پروژه ساخت سیلوی نگهداری غالت با ظرفیت 15 هزار 

تـن با رسمایه گـذاری بخش خصوصـی در بندر انزلـی هم زمان با هفتـه دولت خرب 

داد و گفت: »با سـاخت این سـیلو در اراضی پشـتیبانی بندر انزلی شـاهد افزایش 

ظرفیت تخلیه و بارگیری در این بندر خواهیم بود.« او بیان داشت: »افتتاح دو باب 

انبـار هر یـک به وسـعت پنج هـزار مرتمربـع، در مجمـوع 10 هـزار مرت مربـع نیز با 

رسمایه گذار بخش خصوصـی در بندر انزلـی در هفته دولت افتتاح خواهد شـد.«

مدیـر کل اداره بنـادر و دریانوردی اسـتان گیالن افزود: »پروژه روسـازی و تسـطیح 

محوطه هـای نگهـداری کاالهـای تجـاری نیـز در بنـدر انزلـی در همیـن ایـام بـه 

بهره برداری خواهد رسـید.« او در ادامه به افتتاح سـه پروژه در بندر آسـتارا هم زمان 

بـا بزرگداشـت هفته دولـت اشـاره کـرد و گفـت: »یکـی از مهم تریـن ایـن پروژه ها، 

افتتـاح اسـکله جدید این بنـدر به طول 75 مرت اسـت.« بـه گفته چراغی بـا افتتاح 

این اسـکله جدید تعداد اسـکله های بندر آسـتارا به دو پسـت و مجموع طول 205 

خواهد رسـید.

این مقام مسـئول در اسـتان گیالن اذعان داشـت: »سـاخت این اسـکله جدید در 

بندر آسـتارا امـکان پهلوگیری دو یا سـه کشـتی بـزرگ را به صورت هم زمـان فراهم 

می کنـد.« 

روابط عمومی بندر آستارا: 

رسـول امیدی، مدیـرکل گمرک آسـتارا ضمن اعـالم این 

خبـر کـه طـی پنج ماهـه نخسـت امسـال102 هـزار تـن 

کاال بـه ارزش 369 میلیـون دالر از طریـق گمرک آسـتارا 

ترانزیت خارجی شـده اسـت گفت: »این کاالها از لحاظ 

وزن، 11 درصـد و از حیـث ارزش هفـت درصـد افزایـش 

داشـته است.«

روابط عمومی بندر لنگه: 

محمود صابری، مدیر بندر و دریانوردی بندرلنگه با اعالم   

این کـه کلنـگ زنـی پـروژه احـداث رمپ ویـژه حمـل مواد 

معدنـی با اعتبار 16 میلیـارد ریال در این بندر انجام شـد،  

افـزود :» اجـرای ایـن طـرح ضمـن  تسـهیل در عملیات 

صادرات مواد معدنـی، خدمت ویژه ای بـرای فعاالن این 

حـوزه در افزایـش تنـاژ بارگیـری، کاهـش زمـان و هزینه 

تمام شـده،  خواهـد بود.«

روابط عمومی بندر خرمشهر: 

احمـد شـهریاری، معـاون امـور دریایـی و بنـدری 

بندرخرمشـهر بـا اشـاره بـه سـانحه ایجـاده شـده بـرای 

شـناوری که از بندر آبادان به سمت کشـور کویت در حال 

حرکـت بود، گفـت:» ایـن شـناور به دلیـل آبگرفتگـی در 

حوالی بویـه 9 در نزدیکی دهانـه آبراه اروند دچار سـانحه 

شـد که  پس از اعالم حالت اضطرار از سـوی این شـناور 

تیـم عملیـات بندرخرمشـهر توسـط  شـناور ناجـی 4 بـه 

محل حادثه اعزام شـدندو  هفت سرنشـین آن را از خطر 

غرق شـدگی نجـات دادنـد.«

روابط عمومی بندر شهید رجایی:

 سـیدباقر موسـوی، ، مدیر اداره بندر و دریانوردی قشـم 

آمـار عملکـرد بنـدر قشـم در بخـش کاال را طـی پنـج مـاه 

نخست سـال 95 را تشریح کرد و گفت: »طی این مدت، 

2 میلیـون و 971 هـزار و 829 تـن انـواع کاالهـای نفتی و 

غیرنفتی تخلیـه و بارگیری شـد.«

روابط عمومی بندر شهید رجایی:

 ابراهیم ایدنـی، مدیرکل بنـادر و دریانوردی هرمـزگان از 

جابجایی 33 میلیون تن انـواع کاالی نفتی و غیرنفتی با 

ثبت رشـد 31 درصدی عملیـات در بندر شـهید رجایی از 

ابتدای سـال جاری تاکنون خبر داد و افـزود: »بزرگترین 

بنـدر تجـاری ایـران طـی پنج ماهـه سـال جـاری میزبان 

بیـش از  یک هزار و 739فروند شـناور با تناژهای مختلف 

بـوده که نسـبت به مـدت مشـابه سـال گذشـته افزایش 

8درصدی داشـته اسـت.«
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ترمینالکانتیرنیبندرخرمشهر
احداثمیشود

عادل دریس اظهار داشت: »طی پنج ماهه نخست امسال، 

صادرات کاال در بخش کانتیرنی از رشد مناسبی برخوردار بوده 

اســت.« او ادامه داد: »اما در همین مــدت مذکور در بخش 

صادرات کاالهای عمومی از طریق بندر خرمشهر دارای رشد 

منفی بوده ایم.« 

او اذعان داشــت: »طی پنج ماهه نخست امســال در بخش تردد مسافران از طریق 

شناورها به این بندر و نیز تخلیه خودرو در بندر خرمشهر با رشد همراه بوده است«

 به گفته دریس، همواره به صورت روزانه شاهد تردد شناورهای مسافربری فعال در 

مسیر بندر خرمشهر- بندر برصه و نیز بندر خرمشهر- کویت هستیم.

این مقام مســئول در استان خوزســتان افزود: »یکی از دالیل رشد منفی در بخش 

صادرات کاالهای عمومی به این مربوط می شود که از ابتدای امسال، بخشی از باری 

که از طریق خرمشهر به بندر برصه می رفت؛ از طریق خشکی و مرز شلمچه وارد عراق 

می شود.«

دریس در ادامه سخنان خود اظهار داشت: »همین امر باعث کاهش صادرات از طریق 

بندر خرمشهر در سال جاری شده است.«

مدیـرکل اداره بنـدر و دریانوردی خرمشـهر تاکید کـرد:» همچنین به نظر می رسـد 

افزایـش تعرفه صـادرات سـیامن از سـوی عراق یکـی از دالیـل کاهش صـادرات به 

این کشـور از طریق بندر خرمشـهر باشـد کـه از ابتدای سـال نیز شـاهد ایـن اثرات 

بوده ایـم.« 

او خاطرنشـان سـاخت: »چـرا کـه سـیامن به عنـوان یکـی از مهم تریـن کاالهـای 

صادراتی به عراق از طریق بندر خرمشـهر محسوب می شـود و ظاهرا افزایش تعرفه 

صادراتی اعامل شـده از سـوی عراق تاثیر منفی در میزان صـادرات این محصول از 

بندر خرمشـهر به این کشـور داشـته است.«

او اظهار امیدواری کرد: »بتوانیم با برنامه ریزی های در حال انجام، در نهایت تا پایان 

سال جاری شاهد رشد مثبت در بخش عملیات تخلیه و بارگیری در بندر خرمشهر 

باشیم.«    

مدیرکل اداره بندر و دریانوردی بندر خرمشــهر بر رضورت ســاخت هر چه رسیع تر 

ترمینال کانتیرنی در بندر خرمشهر تاکید کرد و گفت: »بر اساس مطالعات و جامنایی 

صورت گرفته، این ترمینال در زمینی به مســاحت ١٥هکتار و در اراضی پشتیبانی 

بندرخرمشهر احداث خواهد شد.«

او با اشــاره به اثرات مثبت ساخت ترمینال کانتیرنی در بندر خرمشهر بر چگونگی 

روند عملیات تخلیه و بارگیری کاال در این بندر، بیان داشت: »با احداث این ترمینال 

کانتیرنی اســتاندارد، جابه جایی کاالها از طریق بندر خرمشهر راحت تر و ایمن تر 

صورت خواهد گرفت.«

او از حامیت سازمان بنادر و دریا نوری از اجرای این پروژه در بندر خرمشهر خرب داد و 

یادآور شد: »با ساخت این ترمنیال کانتیرنی مدرن، قیمت نهایی جابه جایی کاالها 

از طریق این ترمینال کاهش خواهــد یافت که در نهایت افزایش جابه جایی ها را به 

همراه خواهد داشت.«

جابهجاییبیشاز٦٠٠هزارتن
کاالدربندرشهیدباهرن

مدیـر اداره بنـدر و دریانـوردی شـهید باهـرن از تخلیـه و 

بارگیری ٦٠٦ هزار تن انواع کاال و همچنین افزایش ١٦٤ 

درصـدی صـادرات محموله های نفتـی در این بنـادر طی 

سال جاری خرب داد.

محمد محسـنی ضمـن اعـالم جدیدتریـن آمار سـفرهای 

دریایـی  در مرکـز اسـتان هرمـزگان گفـت: »از ابتـدای سـال جـاری تـا ابتـدای 

مردادماه، یک میلیون و ٢٠٧ هزار و ٩٧٣ مسـافر در بنـادر با مدیریت اداره بنادر 

شـهید باهـرن جابه جـا شـدند کـه رشـد هفت درصـدی نسـبت بـه مدت مشـابه 

سـال گذشـته بـه ثبـت رسـید و عمـده آن از طریـق بنـدر شـهید حقانـی صورت 

گرفته اسـت.«

او از آمار و عملکرد چهارماهه عملیات جابه جایی کاال در این بندر نیز ســخن به 

میان آورد و گفت: »طی مدت یاد شده، بالغ بر ٦٠٥ هزار و ٩٧٨ تن کاالی نفتی و 

غیرنفتی در بندر شهید باهرن و بنادر تابعه آن در رشق استان تخلیه و بارگیری شد.«

محسنی ادامه داد: »از این میزان ٤١٤ هزار و ٣٥٣ تن مربوط به کاالهای غیرنفتی 

و ١٩١ هزار و ٦٢٥ هزار تن به کاالهای نفتی اختصاص داشته است که در بخش 

نفتی ٣٦ درصد افزایش داشته است.«

مدیر اداره بنادر و دریانوردی شهید باهرن ترصیح کرد: »بیش از ٣٣٤ هزار و ٣٣٠ 

تن کاالهای غیرنفتی و ٥٨ هزار و ٨٦٣ تن کاالی نفتی طی مدت مذکور، از این 

بنادر صادر شد که در بخش نفتی ١٦٤ درصد افزایش داشته است.«

به گفته او، مواد شــیمیایی، کشــاورزی، مواد معدنی، قیر، میــوه و تره بار، مواد 

پروتئینی، دام زنده، آهن آالت و مصالح ســاختامنی از جمله کاالهای صادراتی 

بوده که از بندر باهرن به کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس و کشورهای حوزه 

اقیانوس هند جابه جا شده است.

محسنی خاطرنشان کرد: »در طول این مدت، ٣٤ هزار و ٨٠٢ تن کاالی وارداتی 

غیرنفتی وارد بندر شهید باهرن و بنادر رشق هرمزگان شد.«

این مقام مســئول از جمله کاالهای وارداتی را شــامل برنج، خشــکبار، مصالح 

ساختامنی، خودرو، قطعات یدکی، پارچه، لوازم خانگی و ماشین آالت راهداری 

اعالم کرد و افزود: »این محموله ها پس طی شدن ترشیفات گمرکی، از طریق بندر 

شهید باهرن روانه بازارهای داخلی کشور می شود.«

مدیر اداره بندر و دریانوردی شهید باهرن از ترانزیت ٢١ هزار و ٧٠٨ خودرو از طریق 

این بنادر در چهار ماهه نخست امسال خرب داد.

او بـا اشـاره به عملیـات تخلیـه و بارگیـری ٢٦٦ TEU کانتیرن طی سـال جاری، 

گفـت: »در چهـار مـاه گذشـته، یک هـزار و ٦٥٢ شـناور در بنـادر شـهید باهرن، 

جاسـک و تیاب پهلو گرفتند که نسبت به مدت مشابه سال گذشـته، ٢٨ درصد 

رشـد را نشـان می دهد.«
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ورشکستیهانجینتلنگریبر
صنعتکشتیرانی

رشکت کشتیرانی کانتیرنی هانجین یکی از ابررشکت های ترابری کانتیرنی دریایی 

که از لحاظ ظرفیت رتبه هشــتم را در جهــان به خود اختصــاص داده بود با اعالم 

ورشکستگی صنعت حمل و نقل دریایی را در بهت و حیرت فرو برد.

پنج میلیارد دالر بدهی، رشکت یاد شده را در نهایت به ورطه ورشکستگی کشاند، 

در کنار آن رضرهای مالی پی در پی سالیانه تیر خالصی بود که بر پیکر این ناوگان 

عظیم فرود آمد  و کار را یکرسه کرد.

اگرچه می توان به این نکته پی برد که متامی صنعت حمل و نقل کانتیرنی در این 

روزها از ســود دهی بی بهره اند؛ حتی رشکت های بزرگی مانند مرســک )که غول 

کشتیرانی جهان لقب دارد( در نیمه نخست سال جاری میالدی از زیان 114 میلیون 

دالری خود خرب داده اند.

در صف این رشایط بحرانی رشکت های دیگری چون NOL  ژاپن و UASC  کشتیرانی 

اتحادیه عرب نیز قرار گرفته اند که کشتیرانی اتحادیه عرب برای نجات خود از ادغام 

با هاپاگ لوید آملان خرب داده است. رشکت یاد شده بدهی چهار میلیون دالری را 

یدک کشیده است.

سنگاپور،هامبورگولسآنجلسحامیانهانجینبرایتخلیهسامل

با توجه به رشایط به وجود آمده به نظر می رسد هانجین نگران توقیف کشتی های خود 

باشد. بر این اساس تریدویندوز نوشت: »شناورهای هانجین کره جنوبی در بنادر 

سنگاپور آسیا، هامبورگ اروپا و لس آنجلس آمریکا  می توانند بدون ترس از ضبط و 

توقیف، عملیات تخلیه کانتیرنی را انجام دهند.«

در روزهایی که بسیاری از کشتی های کانتیرنی که پرچم هانجین را حمل می کنند 

به دلیل توقیف از سوی طلبکاران در بنادر به گل نشسته اند، مقامات بندری سنگاپور 

و هامبورگ به شدت در حال حامیت از آن هستند.

یک مقام مسئول بندر هامبورگ در این باره گفت: »کمک به کشتیرانی هانجین برای 

تخلیه سامل کارگوهایش در اولویت برنامه های ما قرار دارد.«

نخســت وزیر کره جنوبی با بیان  این که هیچ طرحی برای تزریق مالی یا تضمین 

پرداخت ندارد، تاکید کرد: »کشتیرانی هانجین و سهام داران اصلی اش مسئولیت 

پرداخت هزینه های مربوط به تخلیه کارگوها را بر عهده دارند.«

از مجموع 98 فروند کشتی کانتیرنی هانجین فقط 36 فروند به صورت عادی فعالیت 

می کنند و 62 فروند دیگر غیرفعال هستند.

رشکت هانجین در ســال 1945 به عنوان یک رشکت حمل ونقل، راه اندازی شد و 

در حال حارض دارای ناوگان پیرشفته ای از کشــتی های کانتیرنی، راه ها و شبکه 

لجستیک پیرشفته و ترمینال های مهم، در رسارس جهان است.

ورشکســتگی هانجین کــره جنوبی زنگ خطــری برای رشکت هــای حمل و نقل 

کانتیرنی است.

ادارۀکشاورزیآمریکا)USDA(هشدارداد:
تداوماختاللدربنادراینکشوربهموجبفروپاشیکشتیرانیهانجین


البته با وجود افزوده شدن چهار فروند شــناور کانتیرنی هر کدام به ظرفیت چهار 

هزار TEU به خط کشتیرانی Gwangyang-Busan-Los Angles از سوی رشکت 

کشتیرانی هیوندای، میزان ترانزیت باری که رشکت هانجین در این مسیر پوشش می 

داد؛ قابل بازیابی نیست. این گزارش در ادامه به دستور حامیت موقت ورشکستگی از 

سوی دادگاه آمریکا اشاره کرد و افزود: »متاسفانه این حامیت موقت برای شناورهای 

هانجین و با هدف رسیدن شناورها به بنادر و تخلیه بار متوقف شد. بر همین اساس، 

شناورها در کرانه غربِی آمریکا و کشورهای دیگر جهان بالتکلیف خواهند ماند.«

 همچنین، گزارش ها حاکی از رو به امتام بودن منابع و سوخت این شناورها است.

روابط عمومی بندر شهید رجایی:

 سـید باقر موسـوی، مدیر اداره بندر و دریانوردی قشم از 

ترابری 6/8 میلیون نفر سفر در مسیرهای داخلی دریایی 

به مقصـد بنـادر این جزیـره و جابه جایـی حـدود 500 نفر 

در مسـیر جدید خصب- قشـم طی پنج ماه نخسـت سال 

جاری خبـر داد. 

روابط عمومی بندر بوشهر: 

مسعود قاسمیان، معاون فنی و نگهداری اداره کل بنادر و 

دریانوردی استان بوشهر با اشاره به اجرای حکم قلع و قمع 

موج شکن غیر مجاز بندر دلوار  گفت:»هرگونه ساخت و 

ساز در سواحل استان بوشهر باید دارای مجوز باشد. به 

گفته  او،  نظارت و جلوگیری از ساخت و سازهای غیرمجاز 

از برنامه ها و ماموریت های سازمان بنادر و دریانوردی است 

و هر گونه ساخت و ساز غیر مجاز تخریب می شود.

پایـگاه اطالع رسـانی نیـروی دریایـی ارتـش جمهـوری 

اسـالمی ایـران:

 دوشـنبه پانزدهـم شـهریورماه، هیـات بلندپایـه ای از 

ارتش کشـور ایتالیـا به ریاسـت دریـادار روبرتو کیاماچال 

جانشـین معاون عملیات و رییـس اداره روابط بین الملل 

ارتش ایتالیا به منظور توسـعه روابط فی ما بین در سـتاد 

نیـروی دریایی راهبـردی ارتـش با امیـر دریادار سـیاری 

دیـدار کردند.

مانا:

 سـیترید در گزارشـی نوشـت: »دی پی ورلـد )ترمینـال 

اپراتـور جهانی(یـک تفاهم نامه را بـا هلدینگ خصوصی 

Summa روسیه که در بخش لجستیک بندری، مهندسی 

دریایـی، نفـت وگاز فعال اسـت به امضا رسـاند.«

بـه موجـب ایـن تفاهـم نامـه توسـعه و راه انـدازی 

تکنولوژی هـای نوین بنـدری و تحویل کاال در روسـیه بر 

عهـده دی پی ورلـد خواهـد بـود.

مارین نیوز:

خانجان الکوزی معاون اتاق تجارت افغانستان با اشاره 

به  این که هند توافق کرده کشتی های غول پیکر خود را به 

مقصد چابهار راه اندازی کند، گفت:»  با توجه به  این که این 

اقدام در رونق این بندر نقشی فوق العاده مهم دارد، باید 

زودتر نسبت به راه اندازی آن، اقدام کند. راه اندازی این 

کشتی های غول پیکر در مسیر چابهار و انتقال کاالهای 

بازرگانی در این مسیر دریایی، به ترانزیت و صادرات و 

واردات کاال در این بندر رونق خواهد بخشید.«
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دروری »Drewry « پیش بینی کرد:

رتبهاپراتورهایبندریجهان
تاسال2020

بر اساس این گزارش دروری، رتبه بندی اپراتورهای برتر را تا سال 2020 پیش بینی 

کرد.

رشد تقاضای آهسته که با رشکت های حمل و نقل  و کشتی های بزرگ تر همراه شود 

بنادر کانتیرنی را از بخش در حال رشــد به بخش ارزشی تغییر خواهد داد، اگرچه 

بازهم سودآور خواهد بود.

 دروری با ارایه جدول زیر قصد دارد ترمینال هایی را نشــان دهد که در آینده نقش 

تعیین کننده ای دارند و باعث تحریک بازار خواهند شد.

بهبودبازارفلهبرها
درسال2017

بر اساس گزارش موسسه IHS انگلیس، نبـــود ثبات در صنعت چین، خروج 

بریتانیا از اتحادیه اروپا )Brexit(، رکود در بازارهای نوظهور و جنگ و ناآرامی 

در منطقه خاورمیانه بر تقاضای محموله هـــای فله خشک به شـــدت تاثیر 

خواهد گذاشت و شاهد پایان افت قیمت هـــا در بازار کشـــتی های فله بـــر 

از نیمه دوم سال 2016 خواهیم بود.

بر همین اساس با اجرای برنامه هـــای اقتصادی چین در سه ماهه دوم سال 

2016 نسبت به سه ماهه نخست سال، حجم محموله هـــای جهانی فله و 

ســـنگ آهن رشد خوبی نشان داد.

رشد ساالنه کشـــتی های سوپرمکس در پایان سه ماهه اول سال 2016، 

معادل 6/6 درصد و در پایان سه ماهه دوم به پنـــج درصد رسیده است در 

 DWT کشتی فله بـــر اوراق شد و سه میلیون DWT عین حال 1/5 میلیون

کشتی جدید وارد ناوگان جهانی شد. سفارش ساخت کشتی جدید نیز در 

این مدت وجود نداشت.

همچنین بر اساس اعالم این موسسه، با رشوع سال 2017 میالدی احتامل 

رونق بازار کشـــتی های فله بـــر به دلیل بهبود اقتصاد اروپا و آمریکا وجود 

دارد. در سال 2016 نرخ رشد عرضه محموله هـــای فله بسیار بیشرت از 

تقاضا و برابر با 1/8 درصد است. اما در سال 2017 شاهد رشد تقاضا برای 

محموله هـــای فله به میزان 3/7 درصد خواهیم بود و به این ترتیب برای 

محموله هـــای فله تقاضا از عرضه پیشی خواهد گرفت. جدول نشان می دهد که کشتیرانی ادغام شده جدید کاسکو و کشتیرانی چینی از 

نظر ظرفیت کلی تا سال 2020 در صدر رده بندی اپراتورهای بندری در جهان قرار 

خواهد گرفت. البته بخش بزرگ تر این کشتیرانی در چین قرار دارد.

در بازار جهانی، اپراتورهای ترمینال بین املللی با چالش های دوگانه کاهش میزان 

تقاضا و افزایش هزینه عملیات به دلیل تردد شناورهای بزرگ مواجه خواهند شد.

در بازارهای سهام نیز، بنادر به طور فزاینده ای به عنوان یک بخش ارزشی به بلوغ 

رسیده به جای یک بخش در حال رشد، دیده می شوند.

نیل دیویدسون، تحلیلگر ارشد دراین باره گفت: »روشن است که اپراتورهای ترمینال 

جهانی و بین املللی اساسا به بررســی اسرتاتژی های خود برای  موقعیت بهرت در 

پروژه های سبز  می پردازند.«

در این گزارشHutchison Port Holdings که اکنون دارای رتبه اول جهان است،  

به رده چهارم تا هشتم  نزول پیدا خواهد کرد. این  اپراتور یک هلدینگ لجستیکی 

هنگ کنگی است، که در زمینه ارایه خدمات پشتیبانی و مدیریت بنادر و پایانه های 

تجاری فعالیت دارد. 

ترمینال های APM و ترمینال بین املللی PSA رتبه های دوم و سوم  خود را حفظ 

خواهند کرد.

در پایان این گزارش آمده است: »با این حال، یک دوگانگی آشکار وجود دارد. از یک 

طرف بسیاری از رشکت های بین املللی محتاط تر شده اند چراکه آن ها درباره کاهش 

بازده شان نگران هستند و از طرف دیگر بعضی از اپراتورها مانند اپراتورهای چینی و 

Yilport برای ازدیاد دارایی هایشان، اسرتات ژی های جدید دارند.«
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استفادهازانرژی
ساحلیدرچین

بـــه گـــزارش مرکـــز بررســـی ها و مطالعـــات راهبــــردی و بـــه نقـــل از پایگــــاه خبــــری 

ـــد  ـــرفته چینگـــــدائو کیانـــوان یونایتــ ـــال کانتیـــرنی پیشــ ـــرین پــــورت، ترمینـ گـ

ـــی.ال اســـت،  ـــال رسمایه گـــذاری مشـــرتک ای.پ ـــه ترمین ـــن ک QQCTUAدر چی

یک منبـــع انـــرژی ســـاحلی را مـــــورد آزمـــــایش قـــرارداد تـــــا از توانـــــایی آن بـــــرای 

ـــه ای  ـــای گلخان ـــار گازه ـــه انتشـ ـــن در زمینـ ـــد چی ـــررات جدی ـــه مق ـــخگویی ب پاس

اطمینـــان حاصـــل کنـــد.

بـــا وجـــود  این کـــه QQCTUA یکـــی از هفـــت ترمینــــال منتخـــــب وزارت حمـــــل 

و نقـــــل چـــــین بـــــرای انجـــــام آزمایش هـــای مربـــوط بـــه اســـتفاده از منبـــع انـــرژی 

ـــال  ـــن ترمین ـــا ای ـــرژی کشـــتی ها در اســـکله نیســـت، امـ ـــن ان ـــرای تامی ســـاحلی ب

به منظـــور اطمینـــان از تـــوان عملیاتـــی خــــود در تامیـــن انـــرژی ســـاحلی در زمـــان 

الزم الجــــرا شــــدن قوانیـــن، »موضعـــی پیشگســـرت« در پیـــش گرفتـــه اســـت.

ـــور  ـــی.ال به منظ ـــت: »ای.پــ ـــی.ال – گف ـــی ای.پ ـــر اجرای ـــگ – مدی ـــون وان جیس

حصــول اطمینـــــان از تـــــداوم فعالیت های تجاری و کشتیرانی متعهدانه، سعی 

ـــررات پیـــروی منایـــد.« دارد کـــه به طـــور کامـــل از قوانیـــن و مقـ

ـــن و  ـــروی از قوانی ـــرای پی ـــا بـ ـــناورهای م ـــا و ش ـــه ترمینال ه ـــت ک ـــم اس ـــیار مه بس

مقـــررات و عملکـــرد یکپارچـــه پـــس از الزم  الجـــرا شـــدن آن هـــا، از توانایی هـــای الزم 

ـــند.« ـــوردار باش برخ

ـــی  ـــدرت دریای ـــتم ق ـــتفاده از سیس ـــامل اسـ ـــاحلی شـ ـــرژی س ـــع ان ـــش منب آزمای

جایگزین برای تامین انــــرژی مـــــورد نیاز شــناور »ای.پـــــی.ال ژاپــن« از ســاحل 

اســـت.

ســـخنگوی QQCTUA نیـــز گفـــت کـــه ایـــن ترمینـــال همـــکاری خود بــــا ای.پــــی.

ال را ادامــــه خواهــــد داد تــــا اثربخشـــی این فنــــاوری در کاهش انتشــــار گازهــــای 

ـــرژی  ـــن انـ ـــات تامی ـــدیریت عملی ـــدازی و مـ ـــب و راه ان ـــهولت نصـ ـــه ای، سـ گلخان

ســــاحلی در ترمینــــال را مــــورد بازنگـــری قـــرار دهـــد.

ـــه موجـــب  ـــر دارد متهیداتـــی فراهـــم کنـــد کـــه ب وزارت حمـــل و نقـــل چیـــن در نظـ

ـــد  ـــو می گیرن ـــور پهل ـــن کش ـــم ای ـــادر مه ـــه در بن ـــتی هایی ک ـــد از کش آن  91 درص

ـــد. ـــه مناین ـــرژی ســـاحلی تغذی ـــع ان ـــا ســـال 2020 از منب ـــد ت بتوانن

مانا:

سید پیروز موسـوی، مدیرعامل شرکت پایانه های نفتی  

ایران با اشاره به افزایش ظرفیت ذخیره سازی نفت خام 

ایـران در منطقـه خلیج فـارس، اظهـار داشـت:» پس از 

بهره برداری از چهار مخزن جدید در پایانه خارگ در سـال 

گذشـته، تا پایـان شـهریور مـاه امسـال  نیز، 10میلیون 

بشـکه ظرفیت جدید ذخیره سـازی نفـت خـام در گناوه، 

ایجاد خواهد شـد.«

بندر و دریا:

همایش بین المللی معرفـی فرصت های سـرمایه گذاری 

و توسـعه پایـدار در سـواحل مکـران بیسـت ودوم 

و بیست وسـوم آذر مـاه 1395 در بنـدر چابهـار برگـزار 

می شـود. دبیر شـورای عالی مناطق آزاد کشـور بـا اعالم 

ایـن خبـر افـزود: »بسـیاری از شـرکت های خارجـی بـه 

ایـن همایـش دعـوت شـده اند و تاکنـون بیشـتر از 400 

نفـر سـرمایه گذار بـرای حضـور در ایـن همایـش اعـالم 

آمادگـی کرده انـد.« دریـادار ملـک زادگان، تصریـح کرد: 

»این همایش برای معرفی ظرفیت های سـرمایه گذاری 

در سـواحل مکـران از سـوی دبیرخانـه سـتاد توسـعه 

سـواحل مکـران بـا همـکاری وزارتخانه هـا، سـازمان ها 

و دسـتگاه های متولـی توسـعه سـواحل مکـران برگـزار 

خواهـد شـد.«

بندر و دریا:

همایش فراوری پتانسـیل های ژئوپلتیکی در کرانه های 

اقیانوسـی جنـوب شـرق ایـران بیسـت وهفتم و 

بیست وهشـتم مهرماه امسـال به عنـوان رهیافتی نوین 

بـرای پیونـد اقتصاد ملـی با اقتصـاد جهانـی در راسـتای 

اقتصـاد مقاومتـی برگـزار می شـود.

دبیـر اجرایـی ایـن همایـش در گفتگو بـا ماهنامه بنـدر و 

دریـا بـا بیـان ایـن خبـر، گفـت: »ایـن همایش از سـوی 

پژوهشـگاه شـاخص پـژوه بـا همـکاری قطـب علمـی 

جغرافیـای سیاسـی دانشـگاه تربیـت مـدرس برگـزار 

خواهـد شـد.«

بـه گفتـه سـیروس احمـدی نوحدانـی، قطـب علمـی 

جغرافیـای سیاسـی دانشـگاه تربیـت مـدرس، یکـی  از 

قطب هـای مطرح کشـور در سـطح وزارت آمـوزش عالی 

اسـت و از آن جـا کـه مباحـث ژئوپولتیـک و جغرافیـای 

سیاسـی از مباحـث اصلـی و حـوزه تخصصـی اسـاتید 

و نخبـگان قطـب علمـی جغرافیـای سیاسـی اسـت، و 

همچنین با توجه به لزوم توجه به منطقه چابهار و منطقه 

جنـوب شـرق ایـران ایـن همایـش برگـزار خواهـد شـد.
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جامعی هم برای این منطقه با هامهنگی متامی ارگان های ذی ربط، 

و وزارتخانه های مرتبط در حال تدوین است. تقریبا فکر کنم هر کدام 

از این وزارتخانه ها، وزارت راه و شهرسازی، توسعه و وزارت جهاد، خود 

مناطق آزاد، برای خودشان طرح های مختلفی دارند که در این کمیته 

جمع بندی خواهد شد.«

وابستگیمانراازخلیجفارس
بهجاسکمنتقلمیکنیم

به گفته او در حال حارض مهم ترین مساله شورای عالی مناطق آزاد کشور، 

منطقه جاسک است که طرح کلی آن تهیه شده است: »در الیحه ای 

که دولت اخیرا به مجلس داد، قرار است هفت منطقه آزاد جدید ایجاد 

شود، که یکی از آن ها منطقه آزاد جاسک است. این منطقه قرار است 

هاب انرژی منطقه باشد؛ یعنی پاالیشگاه ها، مراکز پرتوشیمی، مخازن 

نفت و مهم تر از همه ترمینال صادرات نفت در جاسک پیش بینی شده 

است. وزارت نفت این موضوع را دنبال می کند تا وابستگی مان را از کل 

خلیج فارس به جاسک بیاوریم. این مترکز برای کشتی های نفتکش از 

هر نظر با رصفه تر و مطمنئ تر و راحت تر است تا بخواهند طول این مسیر 

را تا خارک بروند و بازگردند.«

دریادار ملک زادگان افزود: »موضوع دیگر، صادرات گاز به عامن است که 

پروژه ای عظیم خواهد بود. عالوه بر این چند پروژه  گسرتده صنعتی هم 

پیش بینی شده است. چند شهرک صنعتی هم مشخص شده است تا در 

آن شهرک ها صنایع فوالد، آلومینیوم و زیرمجموعه آن ها راه اندازی شود.«

پایچینیهاهم
بهمکرانبازمیشود

مشــاور شــورای عالی مناطق آزاد کشــور درباره حضور چینی ها در 

طرح های صنعتی منطقه، گفت: »وزارت صنایع، شهر صنعتی ایران و 

چین را در این منطقه پیش بینی و جامنایی کرده است که توافق نامه های 

آن با چین امضا شده است و خودشان هم برای رسمایه گذاری مختلفی 

برای ایجاد هاب صنعتی به این منطقه آمده اند.«

او در ادامه با اشاره به فرصت های ایجاد شده از سوی دولت یازدهم برای 

امیر دریادار محمدحسین ملک زادگان در گفتگو با بندر و دریا بیان کرد:

رسمایهگذارهاترجیحمیدهند
درمناطقآزادرسمایهگذاریکنند
وابستگی مان را از خلیج فارس به جاسک منتقل می کنیم

آیندهایران،ازسواحلمکرانمیگذرد
عاطفه نامداری

»مکران«، رسزمینی ساحلی در جنوب رشقی ایران و جنوب غربی پاکستان است. این منطقه در طول خلیج عامن از راس الکوه در غرب جاسک تا الس بال در جنوب غربی ایالت 

بلوچستان پاکستان قرار گرفته است. سواحل مکران دروازه طالیی کشور به سوی دریاهای آزاد است که هنوز بهره چندانی از آن نربده ایم. یکی از مهم ترین قابلیت های سواحل 

مکران، مجاورت آن با آب های آزاد بین املللی در رستارس مرز جنوبی، همسایگی مستقیم با کشورهای پاکستان و افغانستان، و به طور غیرمستقیم با کشورهای آسیای مرکزی است.

همچنین استان سیستان و بلوچستان که سواحل مکران در آن قرار گرفته است، در مسیر دو کریدور از سه کریدور ترانزیتی بزرگ دنیا قرار دارد. همین ویژگی، منطقه مکران 

را به عنوان محور ترانزیتی طرح توسعه جنوب رشق مطرح کرده است. بندر چابهار هم یکی از چهارراه های اصلی کریدور جنوبی تجارت جهانی است. این بندر با بهره مندی از 

موقعیت اسرتاتژیک و دستیابی به آب های آزاد بین املللی، جایگاه ویژه ای در مبادالت دریایی ایران و منطقه دارد. البته نباید از مزیت های دیگر این بندر، همچون داشنت آب های 

عمیق در خلیج چابهار و رشایط پهلوگیری کشتی های بزرگ چشم پوشی کرد.

توسعه سواحل مکران همواره به عنوان یکی از مهم ترین راهربدهای پیرشفت کشور در فرمایشات مقام معظم رهربی مطرح شده است؛ ایشان حتی در برخی موارد از این توسعه 

به عنوان »گنج« یاد کرده اند و با تاکید بر توسعه سواحل جنوب رشقی کشور، سواحل مکران را مناطق بسیار مهم و با ظرفیت های بسیار خوبی برای پیرشفت کشور دانسته اند. 

اسناد توسعه ای، سیاست ها و قوانین پشتیبان هم به طور مستقیم به این مهم پرداخته اند. از جمله آن می توان به بند 21 سیاست های کلی برنامه ششم توسعه، ردیف 3 از بند 

سیاست های کلی آمایش رسزمین ابالغی مقام معظم رهربی 1390، بندهای 3 و 10 از سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی با مضمون محتوایی»تقویِت رقابت پذیری اقتصاد، ایجاد 

بسرت رقابت بین مناطق و استان ها و به کارگیری ظرفیت و قابلیت های متنوع در جغرافیای مزیت های مناطق کشور و شکل دهی بازارهای جدید، و تنوع بخشی پیوند های اقتصادی با 

کشورها به ویژه با کشورهای منطقه« نام برد. همچنین معاون اول رییس جمهوری توسعه سواحل مکران را از اولویت های دولت یازدهم برشمرده و تاکید کرده است که چابهار می تواند 

به قطب توسعه تبدیل شود. به گفته او برخی از طرح های در دست اجرا در سواحل مکران اسرتاتژیک و کلیدی است: »دولت در اینکه چابهار باید به یک قطب توسعه تبدیل شود 

شک ندارد و تالش خواهد کرد تا ساخت بندر، راه آهن و صنایع به رسعت انجام شود.« با توجه به اهمیت این موضوع، ماهنامه بندر و دریا در شامره پیِش رو پرنده ای پیرامون »توسعه 

سواحل مکران« گشوده است. در این پرونده، با کارشناسان و مسئوالن اجرایی حوزه مکران، در زمینه پژوهش و توسعه، بنادر و دریانوردی، شیالت و آبزیان، گردشگری و میراث 

فرهنگی، توسعه تجارت و تسهیل رسمایه گذاری خارجی به گفتگو نشسته ایم.  همچنین محورهای توسعه سواحل مکران از رسمایه گذاری تا عمل، دوره پسابرجام و اثر گشایش های 

اقتصادی و سیاسی بر روند توسعه سواحل مکران و راهکارها و پتانسیل های جذب رسمایه گذار در سواحل مکران را از دیدگاه این کارشناسان به بوته نقد و بررسی گذاشته ایم. 

مشاور شورای عالی مناطق آزاد کشور در گفتگو با ماهنامه بندر و 

دریا گفت: »مقام معظم رهربی در دهه 80 بر رضورت توسعه سواحل 

مکران تاکید کردند. نخستین حرکت برای این موضوع، جدا کردن 

محدوده منطقه نیروی دریایی ارتش از خلیج فارس و محول کردن 

آن به کل نیروی دریایی بود. نیروی دریایی هم در این چند ســال 

در پایگاه های مختلف آن جا مثل جاسک، راس میدان و بسابندر 

مستقر شده است.«

امیر دریادار ملک زادگان افزود: »برای توسعه شهرنشینی در سواحل 

مکران، کارگروه ساماندهی سواحل ایجاد شده است. در راس این کمیته 

معاون اول رییس جمهوری قرار دارد که جلسات آن به صورت مستمر و 

دایم در دبیرخانه این کمیته، واقع در وزارت دفاع تشکیل می شود. طرح  32
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توسعه سواحل مکران، گفت: »متامی این پروژه ها در دولت تدبیر و امید 

رشوع شده است. طراحی این پروژه ها بعد از تاکید مقام معظم رهربی 

برای توسعه ســواحل مکران، در کارگروهی زیر نظر معاون اول رییس 

جمهوری تشکیل شد. شیالت هم برنامه های خاص خودش را دارد که 

بزرگ ترین مرکز آبزیان منطقه در چابهار راه اندازی شود.«

دریادار ملک زادگان افزود: »این برنامه ها، در انتظار تصویب طرح منطقه 

آزاد در مجلس اســت که امیدواریم پس از بررسی در کمیسیون های 

مختلف مجلس، در صحن علنی رای بیاورد و بتوانیــم اجرای آن را بر 

اساس قانون آغاز کنیم.«

رسمایهگذارها
اعالمآمادگیکردند

او با بیان این که رسمایه گــذاران زیادی برای حضــور در مکران اعالم 

آمادگی کرده اند، گفت: »تعداد زیادی از رسمایه گذاران اعالم آمادگی 

کرده اند؛ به ویــژه رسمایه گذاران ایرانــی. رسمایه گذارانی برای ایجاد 

مخازن، بانکرینگ و پاالیشگاه آماده هستند. حتی جامنایی هم انجام 

شده است و منتظر تصویب قانون منطقه آزاد جاسک در مجلس هستیم 

تا کار را آغاز کنیم.«

بایداختیارات
بهمدیرعاملمنطقهآزادتفویضشود

او با تاکید بر این که کل مدیریت مناطق آزاد، یکی است، افزود: »منطقه 

آزاد یک قانون دارد و در آن یک تصمیم گیری انجام می شود. مثال االن 

در جزیره کیش، قشم و چابهار هم شیالت فعالیت می کند و هم شهرک 

صنعتی، اما همه بر اساس قانون منطقه آزاد که کامال مشخص است، 

کار می کنند. باید اختیاراتی به مدیرعامل منطقه آزاد تفویض شود تا 

همه کارها زیر چرت قانون انجام شود. االن در منطقه آبادان و خرمشهر و 

اروند هم همین طور است.«

دریادار ملک زادگان، ترصیح کرد: »وقتی منطقه آزاد ایجاد شد، طرح 

جامع تهیه می شود. طرح جامع به تصویب شورای عالی مناطق آزاد 

می رسد که بیش از 15 وزیر و معاونان وزیر و هیات دولت در آن حضور 

دارند. این طرح وقتی ارایه و تصویب شد مبنای چارچوب و برنامه ریزی ها 

خواهد بود و با توجه به قوانین مناطق آزاد، هر کسی فعالیت خودش را 

در آن چارچوب انجام می دهد. اما در کل، مدیرعامل منطقه مسئولیت 

کلی را دارد و هامهنگی ها را انجام می دهد.«

مشاور شورای عالی مناطق آزاد کشور، با ابراز خرسندی از هامهنگی 

بین بخشی نهادها در مناطق آزاد کشور، گفت: »در حال حارض وضعیت 

خوب است اما بهرت هم می شود. در بعضی مناطق، الزم است دبیرخانه 

مناطق آزاد ورود پیدا کند و این هامهنگی ها را در سطح کل کشور با 

وزارتخانه ها، گمرک، سازمان بنادر و دریانوردی و... انجام دهد.«

او با اشاره به تغییرات صورت گرفته پس از برجام، افزود: »پسابرجام برای 

ما گشایش خیلی خوبی بود. پیش از برجام، اصال رشکت های خارجی 

برای همکاری و رسمایه گذاری به ایران منی آمدند. رشکت های ایرانی که 

رشیک خارجی داشتند هم منی آمدند. اما بعد از پسابرجام اوضاع تغییر 

کرد و خیلی ها آمدند. گروه هایی از آملان و گروه بزرگی از فرانسه آمدند. 

قبال مراجعه کننده خارجی نداشتیم. اما امروز درخواست های زیادی به 

دست ما می رسد. همین که تبادل ریالی و ارزی راحت تر انجام می شود، 

کار برای همه آسان تر شده است.«

رسمایهگذارانبهصفشدهاند
جاسکبهشتآنهاست

دریادار ملک زادگان درباره انگیزه های حضور رسمایه گذاران خارجی 

در چابهار و جاســک، گفت: »موقعیت جغرافیایی ســواحل مکران، 

بسیار حیاتی و حساس است. متام کشتی هایی که داخل خلیج فارس 

می روند، مسیر طوالنی را اضافه می روند، بعد نزدیک به 150-160 مایل 

رد می شوند و به ابوظبی و دبی می روند. آن جا تخلیه بار می کنند. دوباره 

این راه را بازمی گردند که این اصال به رصفه آن ها نیست. مهم ترین کار 

این است که چابهار رونق بگیرد. رسمایه گذاران هم این را می دانند.«

او از ایجاد بزرگ ترین بندر مگاپورت بندر جاســک خــرب داد و افزود: 

»قرار است بزرگ ترین بندر مگاپورت را در همین جاسک ایجاد کنیم. 

در چابهار هم بندر بزرگی در حال راه اندازی است. رسمایه گذاران به 

همه این مسایل آگاه هستند و می دانند چه پتانسیل هایی در منطقه 

وجود دارد. کسی که می خواهد به منطقه بیاید و رسمایه گذاری نفتی 

کند، می داند که این طرح توجیهی، سودآور است و برگشت رسمایه او 

به راحتی انجام می شود. هرچند محدودیت هایی هم وجود دارد و باید 

تضمین هایی به رسمایه گذاران داده شود. امروز همه رسمایه گذاران، 

به صف هستند. رسمایه گذارها می دانند که جاسک، مناسب ترین جا 

برای رسمایه گذاری اســت که به خوبی برگشت رسمایه برایشان دارد. 

این جا بکر است و اگر آباد و فعال شــود برایشان خیلی بهرت از داخل 

خلیج فارس است.«

او درباره تضمین هایی که رسمایه گــذاران از طرف ایرانی خود انتظار 

دارند، ترصیح کرد: »مسایلی باید حل شود. مسایل تبادل ارزی و ریالی 

آن ها از طریق بانکی باید مشخص شــود. ما از نظر کلی، تسهیالت، 

امکانات، واگذاری محل، جامنایی و بررسی طرح ها، با آن ها همکاری 

می کنیم. ولی مسائل قانونی دارند که ترجیح می دهند در منطقه آزاد 

رسمایه گذاری کنند، چون برای آن ها راحت تر است. اگر جاسک، منطقه 

آزاد شود متام سیستم، ماشین آالت و همه چیز را می توانند به صورت آزاد 

و بدون مشکالت گمرکی وارد کنند و کار را رشوع کنند.«

کم تر از دو درصد جمعیت کشور در سواحل مکران زندگی می کنند

دریادار ملک زادگان با انتقاد از سیاست هایی که سبب کاهش جمعیت 

در این منطقه و سواحل مکران شده است، گفت: »می گویند 70 درصد 

کره زمین آب است و حدود 80 درصد جمعیت کره زمین هم در سواحل 

این آب ها زندگی می کنند. 90 درصد تجارت کل جهان از طریق این 

آب راهه هاست. اگر فرض کنید جمعیت کشور 80 میلیون نفر است، 

حتی دو درصد این جمعیت هم در سواحل مکران نیستند و به سه چهار 

هزار نفر منی رسد. ما می خواهیم این جمعیت را در دهه آینده حداقل به 

دو تا سه میلیون نفر برسانیم.«

او تاکید کرد: »طرح بزرگی داریم که بتوانیم به بومی ها آموزش بدهیم 

و نیروهــای پروازی نداشــته باشــیم. برنامه هایی هم برای تشــکیل 

هرنستان ها، دانشگاه ها و جاهای مختلف داریم که همه از نیروهای 

بومی خواهند بود. این جمعیت، خودش پدافند است و هم دفاع و امنیت 

و آبادانی بیشــرت به همراه دارد. تاکید مقام معظم رهربی هم همیشه 

همین بوده که این جا باید آباد شود.«

سواحلمکران
مرکزگردشگریدریاییکشورمیشود

مشاور شورای عالی مناطق آزاد کشور، با بیان این که سواحل مکران قرار 

است به عنوان مرکز گردشگری دریایی مدنظر قرار بگیرد، ترصیح کرد: 

»سواحل مکران بهرتین محل گردشگری دریایی است. برای توسعه 

گردشگری این سواحل هم برنامه هایی داریم که الیحه آن را به مجلس 

خواهیم برد. قرار اســت محدوده چابهار تا کوه های مینیاتوری که در 

دنیا بی نظیر هستند، و خورهای طبیعی که کرتی یکی از آن هاست، 

گسرتش پیدا کند.«

دریادار ملــک زادگان با یادآوری این مطلب کــه هنوز همه طرح ها در 

مجلس تصویب نشده است، افزود: »منتظر تایید مجلس هستیم اما هر 

طور که شده طرح ها را جلو می بریم. ما منتظر مناندیم. اگر در مواردی 

امکان داشــته، زمین را به گردشــگری داده ایم. این کار اول از ســوی 

خودمان به عنوان مدیرعامل منطقه یا منطقه آزاد انجام می شد اما حاال 

آقای جهانگیری به وزارت جهاد کشاورزی برای واگذاری زمین ها نامه 

می دهد تا کار به رسعت انجام شود.«

وقتی منطقه آزاد 
ایجاد شد، طرح 

جامع تهیه می شود. 
طرح جامع به 

تصویب شورای 
عالی مناطق آزاد 

می رسد که بیش از 
15 وزیر و معاونان 
وزیر و هیات دولت 
در آن حضور دارند. 

این طرح وقتی 
ارایه و تصویب شد 

مبنای چارچوب و 
برنامه ریزی ها خواهد 

بود و با توجه به 
قوانین مناطق آزاد، 

هر کسی فعالیت 
خودش را در آن 
چارچوب انجام 

می دهد. اما در کل، 
مدیرعامل منطقه 
مسئولیت کلی را 

دارد و هامهنگی ها را 
انجام می دهد.
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رییس مرکــز پژوهش های مجلس شــورای اســالمی در گفتگو با 

ماهنامه بندر و دریا با مروری بر موقعیت اسرتاتژیک سواحل مکران، 

گفت: »مکــران از منظر جغرافیایی رسزمینی ســاحلی در جنوب 

خاوری ایران و جنوب باخرتی پاکستان است که در طول خلیج عامن 

از راس الکوه در باخرت جاســک تا الس بال در جنوب خاوری ایالت 

بلوچستان پاکستان گسرتده است. در گذشته نیز قرار گرفنت مکران 

در مجاورت شبه قاره هند و دریای عامن از لحاظ تجاری به این ناحیه 

ارزش زیادی داده بود. رفت و آمد کاروان های تجاری از این ناحیه، 

به رشد شهرهای بندری همچون بندر تیس و شهرهایی با عملکرد 

تجاری و بازرگانی چون قصدار، مبپور و فهرج و دیگر شهرهای بزرگ 

این ناحیه منجر شده بود.«

کاظم جاللی با بیان این که سواحل مکران از نظر نداشنت نزوالت 

جوی و داشــنت آب و هوای صحرایی به عنوان منطقه ای خشک و 

نیمه خشک در ایران شناخته می شــود، افزود: »اکرث رودهای این 

منطقه کم آب و فصلی و در بیشرت مواقع سال خشک هستند. عامل 

کم آبی به همراه نبود کافی خاک و زمین های مناسب برای کشاورزی 

در این مناطق باعث شده که فعالیت های زراعی در سواحل مکران 

کم رونق باشد و بیشرت فعالیت های زراعی در این منطقه نیز به صورت 

غیرمکانیزه انجام شود.«

مناینده مردم تهران، ری و شمیرانات در مجلس شورای اسالمی با 

تاکید بر رضورت مدیریت همه جانبه برای توسعه سواحل مکران و 

جذب جمعیت به این منطقه، ترصیح کرد: »در حال حارض مساعد 

نبــودن رشایط منطقه برای کشــاورزی، کم آبــی و رشایط اقلیمی 

نامســاعد منجر بــه تراکم پاییــن جمعیت و توســعه نیافتگی این 

منطقه به لحاظ زراعی شده است. این وضعیت یادآور بررسی های 

همه جانبــه و بــه اســتخدام درآوردن تکنولوژی هــای پیرشفتــه 

دستگاه »آب شیرین کن« اســت. یعنی مدیریت منابع آب منطقه و 

رسشاخه های رودخانه ها بسیار حایز اهمیت است. با این حال برخی 

مناطق از جمله منطقه چابهار دارای آب و هوای به نسبت مناسب 

بوده و بادهای موســمی اقیانوس هند موجب تعدیل بادهای داغ 

عربستان می شود.«

رضورتجذبرسمایه
ورونقتولیدوتجارتبرایمردممکران

او با برشمردن پتانسیل ها و قابلیت های سواحل مکران، تاکید کرد: 

»باید اذعان کنیم که تاکنون به دلیل مترکزگرایی و توجه بیشرت بر 

سواحل خلیج فارس، به سواحل ارزشمند مکران عنایت در خور نشده 

است، حال آن که این سواحل و دسرتســی به آب های آزاد از منظر 

قابلیت ها و کارکردهای ژئوپلیتیکی، ژئواسرتاتژیکی و ژئواکونومیکی 

دارای ارزش و اهمیت فراوانی است، تا با جذب رسمایه و رونق تولید 

و تجارت به ایجاد درآمد برای مردم اقدام کرد.«

به باور جاللی سواحل مکران قابلیت های چشمگیری برای توسعه 

فعالیت های بندری و بازرگانی دارد: »قابلیت مهم سواحل مکران را 

می توان وجود 300 کیلومرت نوار ساحلی و امکان استفاده از آن برای 

توسعه فعالیت بندری و بازرگانی به عالوه نزدیکی مناطق ساحلی 

این ناحیه با کشورهای جنوبی خلیج فارس و دریای عامن و ارتباط 

رسیع با هند و کشورهای آفریقایی دانست. این منطقه قابلیت های 

قابل قبول و بکری برای ایجاد و تاسیس بنادر تجاری، ترمینال های 

نفتی، مناطق آزاد تجاری، صنعتی و توریستی دارد.«

توسعهفرودگاهچابهار
برایگسرتشگردشگریرضوریاست

یکی دیگر از جنبه های کم تر شــناخته شده ســواحل مکران، بُعد 

گردشــگری اســت که رییس مرکز پژوهش های مجلس شــورای 

اسالمی درباره آن گفت: »سواحل مکران از قابلیت های زیادی در 

بخش زیبایی های توریستی نیز برخوردار هستند. در نزدیکی محلی 

که رودخانه باهــوکالت به دریای مکران )دریــای عامن( می ریزد. 

جنگل های مانگرو بسیار زیبا و تراکم قابل توجهی از گونه حرا وجود 

دارد؛ که عالوه بر کارکردهای اکولوژیکی و اقتصادی این اکوسیستم 

کم نظیر، جاذبه های طبیعی فراوانی در خصوص تنوع زیستی، تنوع 

رویشی، تنوع گونه ای و تنوع آب و هوایی و ظرفیت های ناشناخته 

این اکوسیستم را دارد.«

جاللی افزود: »این جنگل ها از تنــوع گونه ای باالی پرندگان آبزی 

و همچنین تراکم قابل قبــول خود گونه برخوردار اســت و عالوه بر 

تلطیف هوای اطراف خود با توجه به وجود فرودگاه بین املللی چابهار 

می تواند در جذب گردشگران به خصوص در شاخه اکوتوریسم بسیار 

خوب عمل مناید و موجب تقویت امنیت محلی نیز شود.«

او با اشاره به زیرســاخت ها و برنامه های تدوین شــده برای توسعه 

گردشگری در سواحل مکران ترصیح کرد: »زیرساخت های مناسبی 

نیز در منطقه مکران به وجود آمده است. عبور شبکه ای از راه های 

ارتباطی مهم زمینی و دریایی از مکران، می تواند همچون گذشته 

اهمیت تاریخی، تجاری و نظامی خاصی به این ناحیه ببخشد. در 

گذشته این راه ها در جابجایی کاالهای مناطق مختلف نقش مهمی 

ایفا می کردند.«

جاللی تاکید کرد: »عالوه بر صادرات کاالها و محصوالت این ناحیه، 

کاالهای هند و چین از رشق و یمن، دریای رسخ و افریقا از غرب از 

طریق مکران به ایران وارد و متقابال صادر  شــوند، به طوری که این 

منطقه به یک واسطه مهم در مبادالت بازرگانی تبدیل شود. همچنین 

رییس مرکز پژوهش های مجلس شورای اسالمی:

توسعهسواحلمکران
اجتنابناپذیراست

قابلیت مهم سواحل 
مکران را می توان 
وجود 300 کیلومرت 
نوار ساحلی و امکان 
استفاده از آن برای 
توسعه فعالیت 
بندری و بازرگانی 
به عالوه نزدیکی 
مناطق ساحلی این 
ناحیه با کشورهای 
جنوبی خلیج فارس 
و دریای عامن و 
ارتباط رسیع با هند و 
کشورهای آفریقایی 
دانست.
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به دلیل این که ارتباط مکران بــا آب های آزاد از طریق دریای عامن 

و خارج از تنگه هرمز صورت می گیرد، مبادالت بین املللی از طریق 

مبادی دریایی استان با سهولت بیشرتی انجام می پذیرد.«

به گفته این مناینده مجلس، سواحل مکران به سبب قرار گرفنت در 

هارتلند انرژی، مجاورت با حوزه ژئوپلیتیک خلیج فارس، دسرتسی 

به آب های بین املللی، مجاورت با کشــورهای حوزه دریای عامن 

و اقیانوس هند و مزیت های ترانزیتی مناســب برای خشکی های 

اوراسیا، دارای اهمیت اسرتاتژیک فراوانی در کشور و منطقه است. 

او درباره ویژگی های نظامی و امنیتی سواحل مکران و جنوب رشق 

ایران گفت: »اگر بخواهیم از منظر امنیت مکران به این منطقه نگاه 

کنیم مشاهده می شود در قســمتی از این سواحل با فقدان وجود 

ساحل و کشــور در طرف مقابل مواجه هســتیم که قابلیت تحرک 

باالی نیروی دریایی را موجب می شود. همچنین ویژگی های بخش 

اعظم این سواحل برای ایجاد پایگاه های نظامی ساحلی از سوی 

دیگر نشان دهنده نقش و کارکرد ژئواسرتاتژیک این سواحل است. 

با توجه به موقعیت ویژه مکران از نظر استقرار در کناره دریای عامن 

و هم جواری با گلوگاه اسرتاتژیک تنگه هرمز، این سواحل در دریای 

عامن زمینه مناســبی را برای تقویت فعالیت های نظامی و ایجاد 

پایگاه های دریایی و هوایی فراهم می آورند.«

نظامسیاسیبایدبهتوسعهعادالنههمهرسزمینایران
توجهداشتهباشد

با این حال، به باور جاللی، نیروی انسانی بومی این منطقه، هنوز 

آن طور که باید، ســهمی در توســعه این منطقه نداشته است: »در 

کنار فرصت های به وجود آمده از توسعه ســواحل مکران، با ایجاد 

فرصت های شغلی ضمن حفظ نیروی انسانی بومی موجود، امکان 

آموزش دایمی نیروی کار و ارتقا مهارت آن ها نیز فراهم می شود. به 

این ترتیب ضمن جلوگیری از خالی از سکنه شدن منطقه به جذب 

جمعیت نیز کمک می شود.«

جاللی با اشاره به آمار شــاخص های اجتامعی در سواحل مکران، 

ادامه داد: »بر اساس آمارهای موجود، سواحل مکران از منظر بسیاری 

از شاخص های اجتامعی، فرهنگی و اقتصادی، جزء مناطق محروم 

کشور اســت و تفاوت های آشکاری بین این منطقه با دیگر مناطق 

کشور است.«

به گفته او شاخص با ســوادی با نرخ 57/1، با ســوادی زنان با نرخ 

48/77، درصد شــاغالن بخش صنعتی با چهار نفر، باالترین نرخ 

بیکاری کشور با رقم 26/7، پایین ترین نرخ شهرنشینی در سواحل 

مکران استان های هرمزگان و سیستان و بلوچستان با نرخ 46/12، 

پایین ترین نرخ های موجود در بین استان های کشور است.

برجام،فرصتخوبیبرایحضوررسمایهگذاران
درمکرانفراهمکردهاست

رییس مرکز پژوهش های مجلس شورای اسالمی با انتقاد از وضعیت 

کنونی توســعه ســواحل مکران، افزود: »این منطقــه هم اکنون از 

مناطق کمرت برخوردار کشور محسوب می شود. سؤال اصلی این 

است که باوجود ظرفیت های فراوان ژئواکونومیکی سواحل مکران 

برای توسعه، مهم ترین عوامل توسعه نیافتگی این سواحل چیست 

و چرا تاکنون در نظام توسعه ای ایران نقش آفرینی کمرنگی داشته 

و ظرفیت های بالقوه اش به مزیت های بالفعل تبدیل نشده است؟«

کاظم جاللی با بیان این مطلب که دوران پسابرجام موقعیت مناسبی 

برای حضــور رسمایه گذاران در حوزه های مختلف کشــور به وجود 

آمده اســت، ترصیح کرد: »این روند به گونه ای بوده است که خیل 

رسمایه گذاران به ویژه از کشــورهای غربی در رایزنی های مختلف 

نسبت به رسمایه گذاری در حوزه های مختلف ایران ابراز عالقه مندی 

کرده اند. این در حالی است که با ایجاد زیرساخت ها و مشوق های 

الزم در مکران می توان این رسمایه ها را به سوی این سواحل ارزشمند 

سوق داد.«

ابهامدررسمایهگذاری
مشکلاصلیرسمایهگذارانخارجیاست

او با تاکید بر رضورت رسمایه گذاری در سواحل مکران برای توسعه 

این منطقه اسرتاتژیک درباره ابهامات رسمایه گذاری در این منطقه، 

افزود: »وجود ابهام درباره رسمایه گذاری خارجی یکی از مشکالت 

مربوط بــه موانــع قانونی رسمایه گذاری اســت. در همین راســتا 

مناطق آزاد ایران تاکنون نتوانسته اند با ایجاد اطمینان در فضای 

رسمایه گذاری زمینه مساعدی را برای رسمایه گذاران خارجی فراهم 

کنند. مثال از مواردی که موجب جلب نکردن رسمایه گذار خارجی 

می شود، ابهام در چگونگی واگذاری زمین به خارجی هاست.«

جاللی افزود: »با وجود تصویب قانون چگونگــی اداره مناطق آزاد 

تجاری صنعتی و آیین نامــه اجرایی نحوه واگــذاری زمین و منابع 

ملی )تصویب نامه شامره 16448/ت/253 ک هیات وزیران مورخ 

1373/2/10( در مناطق آزاد، در دهه هفتاد تاکنون هیچ گونه قانون 

یا آیین نامه ای که نحوه واگذاری اراضی به رسمایه گذاران خارجی در 

مناطق آزاد را به طور مرشوح و رصیح مشخص مناید، تدوین و تصویب 

نشده است. این در حالی اســت که جذب رسمایه گذاران خارجی 

مستلزم اطمینان و آگاهی رسمایه گذار از نحوه و مدت زمان تسلط بر 

اراضی تحت اختیار است.«

او با بیــان مفهوم »نیاز به کنش تبعیض آمیز« در توســعه ســواحل 

مکران توضیح داد: »در نگاهی ابتدایی رصفه های ناشی از مقیاس 

و گســرته رسمایه گذاران را هدایت می کند تا در مراکز جمعیتی به 

رسمایه گذاری بپردازند. اما اقتضائات توسعه عادالنه حکایت از آن 

دارد که برای ایجاد انگیزه الزم برای رسمایه گذاری در مناطق کمرت 

توسعه یافته توجه بیشرتی نظیر تخفیف های مالیاتی و پرداخت های 

یارانه ای از سوی حاکمیت صورت پذیرد.«

جاللی افــزود: »دربــاره ایجاد هرگونــه حامیت یــا تبعیض موجه 

منطقه ای، توجه به موقعیت ها و ویژگی های اقتصادی، جغرافیایی و 

زیرساخت های خاص هر منطقه بسیار حایز اهمیت است. به همین 

دلیل عالوه بر فراهم کــردن امکانات و زیرســاخت های الزم برای 

منطقه، الزم است هامهنگی بین فعالیت ها و ظرفیت های بالفعل و 

بالقوه منطقه با اهداف توسعه منطقه فراهم شود.«

بایدزمینههایرسمایهگذاریدرمکرانرامعرفیکنیم
رنگینکامنیازمعادندرسواحلمکرانخفتهاست

او با یادآوری تنوع ابعاد رسمایه گذاری در سواحل مکران، ترصیح کرد: 

»گزارش ها نشان می دهد بر اساس اکتشافات جدید، سواحل مکران 

در زمینه معادن، از قابلیت باالیی برخوردار است، به طوری که معروف 

به داشنت رنگین کامنی از معادن است و یا قابلیت تولید انرژی های 

تجدیدپذیر و پاک مثل انرژی بادی، خورشیدی و امواج دریا نیز در 

این منطقه به وفور وجود دارد.«

جاللی درباره فعالیت صنایع نفت و پرتوشیمی در این منطقه، گفت: 

»طرح توسعه پرتوشیمی مکران با تجهیز زیرساخت های آن می تواند 

وارد فاز عملیاتی شود. همچنین توسعه صنایع فوالد و شیالت که 

از طرح های توســعه ای بزرگ ســواحل مکران محسوب می شود. 

ضمن آن که ایجاد قطب سوم خودروسازی کشور در بندر آزاد تجاری 

صنعتی چابهار که مورد تصویب هیات دولت نیز قرارگرفته است.«

روندتکاملیتوسعه
درسواحلمکرانناموفقبود

او درباره نقش سازمان ها و نهادهای مرتبط با سواحل مکران و میزان 

وجود ابهام درباره 
رسمایه گذاری 
خارجی یکی از 

مشکالت مربوط 
به موانع قانونی 
رسمایه گذاری 

است. در همین 
راستا مناطق آزاد 

ایران تاکنون 
نتوانسته اند با ایجاد 

اطمینان در فضای 
رسمایه گذاری زمینه 

مساعدی را برای 
رسمایه گذاران 

خارجی فراهم کنند. 
مثال از مواردی 

که موجب جلب 
نکردن رسمایه گذار 

خارجی می شود، 
ابهام در چگونگی 
واگذاری زمین به 

خارجی هاست.
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هامهنگی و مترکز آن ها بر توسعه آن معتقد است: »باید توجه داشت 

که بر اســاس مطالعات و آمارهای محدود موجود در حوزه مناطق 

ایران، این جمع بندی وجود دارد که اوال جایگاه و رتبه اســتان ها از 

منظر سطح توسعه، تاکنون دارای ساختاری با ثبات بوده است به 

گونه ای که استان های باالی فهرست همواره در باال و استان های 

پایین، همواره در انتها قرار داشته اند. همچنین فاصله سطح توسعه 

استان ها طی سال های گذشته روندی افزایشی داشته است و این 

وضعیت نه تنها در رشایط امروز که در سال های رشوع به کار سازمان 

برنامه  در سال 1327 نیز شناسایی شده و غلبه بر آن از اهداف اصلی 

برنامه ریزی در ایران بوده است.«

جاللی ادامه داد: »برای مثال نخستین برنامه توسعه  نیز با توصیه بر 

توزیع استانی اعتبارات برای غلبه بر این وضع تالش ناکامی داشت. 

همچنین درخصوص نبود تعادل ها در بخش های کشاورزی و صنعت 

و خدمات و حوزه های اجتامعی اقتصادی و منطقه ای باید به بحث 

مناطق و نبود تعادل منطقه ای، توجه کافی و درخوری اختصاص 

داد تا طی یک روند تکاملی توســعه منطقه ای تحقق یافته و ناچار 

به اهدافی نظیر عدالت و کارایی، کاهش بیکاری،رفع فقر مطلق، 

ایجاد تعادل ساختاری و تحقق  قابلیت های انسانی، دست یافت.«

شکلگیرینظاممدیریتمنطقهای
برایتوسعهمکرانرضوریاست

به گفته رییس مرکز پژوهش های مجلس شورای اسالمی در بررسی 

موانع بر رس راه توسعه منطقه ای باید به تجربه ناکامی ها در این زمینه 

توجه کرد که بیشرت حول این محورها تبیین می شوند: »مترکزگرایی 

سیاسی نخستین عامل است که مانع حضور و ایفای نقش نهادهای 

مردمی و بومی می شود. همچنین مترکز اداری و مالی و اعتبارات 

جزیی و رفت و برگشــت ها و انتظارها برای طی کردن این فرایند از 

رسعت مورد انتظار در تصمیم ها و اجرائیات کاسته و دومین عامل 

مانع فعالیت موفق خواهد شد. به عالوه نبود اعتبارات کافی، سبب 

کاهش توان مالی و کوچک شدن پروژه ها می شود که در کنار طوالنی 

شــدن اجرای پروژه ها ســبب نبود اثری معنادار در توسعه مناطق 

هدف می شود.«

او با تاکید بر رضورت شــکل گیری نظام مديريت منطقه ای، تاکید 

می کنــد: » تعريف سازمان های اجرایی مشــخصی بـرای نظـارت 

و كنتـرل بـر توسـعه فـضایــی و كالبـدی منطقه ای مهــم است. 

سیاست های منطقه ای نوعاً بني بخشی و بني دستگاهی است و در 

اجـرا از سـوی بخش يا دستگاه اجرایی خاص دچار مشكل می شوند. 

چرا که ساختار سازمانی دولت به شــکل عمودی و از باال به پایین 

شکل گرفته و امکان هامهنگی بین بخشی و همچنین هامهنگی 

میان بخش و منطقه وجود ندارد.«

به گفته او ابهام در جايگاه قانونــی مسئوليت و نحوه تهيه و نظارت و 

فقدان تقسيم كار مشخص بني دستگاه های اجرایی عمال در برخورد 

با رقابت بني دستگاهــی موجب شكل گريی حركت موازی در تهيه 

طرح ها و برنامه های منطقه ای می شود. به عالوه نبود رشح وظایف 

مشخص برای این سازمان ها سبب می شود تا به شدت تابع سلیقه 

مدیریت حاکم بر آن ها شوند. 

جاللی افزود: »همچنین نظام جامع اطالعاتی یکی دیگر از مشکالت 

موجود اســت. نظام آماری كنونی، با وجود نظر قانون گذار نظامی 

غريمتمركز است؛ و دستگاه های اجرانی كشور برای تامین نيازهای 

آمـاری خـود اقدام به توليد آمار می کنند.«

ایجادمنطقهآزادمکران
فرصتیبرایتوسعهمنطقهمکراناست

رییس مرکز پژوهش های مجلس در پایان با برشمردن مزایای ایجاد 

منطقه آزاد مکران، گفت: »در خصوص مزایــای ایجاد منطقه آزاد 

مکران نیز باید بدانیم تشکیل مناطق آزاد بر اساس ماده )1( قانون 

چگونگی اداره این مناطق، شامل اهدافی مانند ترسیع در انجام امور 

زیربنایی، عمران و آبادانی رشد و توسعه اقتصادی، رسمایه گذاری و 

افزایش درآمد عمومی، ایجاد اشتغال  سامل و مولد، تنظیم بازار کار و 

کاال، حضور فعال در بازارهای جهانی و منطقه ای، تولید و صادرات 

کاالهای صنعتی و تبدیلی و ارایه خدمات عمومی بوده است.«

به باور او، ایجاد منطقه آزاد در سواحل مکران، فرصت های ویژه ای 

پیِش روی این منطقه قرار خواهد داد: »امتیازهای قانونی حاصل از 

ایجاد مناطق آزاد نیز عبارتنداز: آزادی ورود و خروج رسمایه، حامیت و 

ضامنت رسمایه های خارجی، آزادی عمل در اشتغال نیروی انسانی، 

بیمه و تامین اجتامعی،  معافیت مالیاتی بیست ساله، اجازه تاسیس 

بانک های خارجی،  اجازه تاســیس بیمه های خارجی،  مشارکت 

خارجی ها در فعالیت های اقتصادی،  برخورداری از مقررات خاص در 

صادرات، واردات و امور گمرکی، لغو روادید و سهولت در صدور مجوز 

ورود و اقامت خارجی ها، انتقال سهم داخلی کاالهای تولید شده 

در این مناطق به سایر نقاط، بدون ترشیفات گمرکی و ثبت رسیع 

رشکت ها و مالکیت های صنعتی و معنوی در مناطق آزاد، می شوند.«

با این حال به اعتقــاد او پیش رشط هایی برای ایجاد منطقه آزاد در 

سواحل مکران وجود دارد، که توجه به آن ها رضورتی انکارناپذیراست: 

»رشط اصلی ایجاد مناطق آزاد وجود استعداد و توان منطقه ای برای 

اطمینان از دستیابی به اهداف مورد نظر است و نه تبدیل مناطقی 

از کشور بدون دســتیابی به اهداف مذکور. نکته حایز اهمیت این 

است که چون تاسیس یک منطقه آزاد بدون وجود زیرساخت های 

مناسب و الزم منجر به عملکرد ناموفق این مناطق خواهد شد، الزم 

است تا پیش از تاسیس هر منطقه، مبادرت به تامین زیرساخت های 

مورد نیاز شود.«

به گفته او  توجه به حضــور منطقه آزاد چابهار بــا تجربه چند دهه 

فعالیت و همچنین تصویب الیحه منطقه آزاد جاســک در دولت، 

ایجاد منطقه آزاد مکران به نوعی تعمیم و توسعه محدوده منطقه آزاد 

چابهار و جاسک به کل محدوده مکران است که دارای نکات و ابعاد 

مختلفی است: »ترسی قوانین مناطق آزاد در مکران می تواند به تبلور 

این ظرفیت ها کمک مناید. رشط اصلی موفقیت در این اقدام تهیه 

طرح جامع پیشنهادی برای ایجاد منطقه، طی مراحل قانونی و اداری 

موضوع و تامین زیرساخت های مورد نیاز است، وگرنه رصف تصویب 

قانون ایجاد منطقه آزاد مکران گشایشی خاص و قابل توجه در این 

منطقه نخواهد داشت.«

مترکزگرایی سیاسی 
نخستین عامل است 
که مانع حضور و 
ایفای نقش نهادهای 
مردمی و بومی 
می شود. همچنین 
مترکز اداری و مالی 
و اعتبارات جزیی و 
رفت و برگشت ها و 
انتظارها برای طی 
کردن این فرایند از 
رسعت مورد انتظار 
در تصمیم ها و 
اجرائیات کاسته و 
دومین عامل مانع 
فعالیت موفق خواهد 
شد.
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ـــو  ـــتان در گفتگ ـــتان و بلوچس ـــوردی سیس ـــادر و دریان ـــرکل بن مدی

ـــدر  ـــا گفـــت: »موقعیـــت اســـتثنایی کـــه بن ـــدر و دری ـــا ماهنامـــه بن ب

چابهـــار بـــرای توســـعه ســـواحل مکـــران ایجـــاد کـــرده اســـت، نقـــش 

ـــم دارد.« ـــاده ابریش ـــای ج ـــی در احی مهم

بهـــروز آقایـــی بـــا اشـــاره بـــه اهمیـــت ســـواحل و راه هـــای ارتباطـــی- 

دریایـــی، افـــزود :»دریـــا بـــرای ملت هـــا عامـــل مهـــم زندگـــی اســـت. 

هیچ کشـــور ســـاحلی نیســـت کـــه منافعـــی در دریا نداشـــته باشـــد و 

مردمـــی کـــه از دریـــا دور هســـتند، فاقـــد یکـــی از مهم تریـــن مبـــادی 

ـــا در رشـــد و  ـــا دنیـــای خـــارج خـــود هســـتند چراکـــه دری ارتباطـــی ب

ـــی دارد.« زندگـــی اقتصـــادی ملت هـــا اهمیتـــی حیات

او بـــا تاکیـــد بـــر ایـــن مطلـــب کـــه منافـــع کشـــورهای صاحـــب دریـــا 

ـــگ  ـــا و فرهن ـــا، توانایی ه ـــته ها، نیازه ـــا خواس ـــتقی ب ـــاط مس ارتب

آن هـــا دارد، ترصیـــح کـــرد: »موقعیـــت اســـتثنایی کـــه بنـــدر چابهـــار 

بـــرای توســـعه ســـواحل مکـــران ایجـــاد کـــرده اســـت، نقـــش مهمـــی 

در احیـــای جـــاده ابریشـــم دارد و ایـــن توســـعه باعـــث می شـــود 

تـــا رسمایه گـــذاری وســـیعی در ایـــن نقطـــه از ســـواحل صـــورت 

پذیـــرد.«

اقتصادجهانی،ساحلیشدهاست
آقایـــی افـــزود: »وجـــود جمعیـــت باعـــث امنیـــت و حضـــور 

ـــه  ـــق کســـب و کار خواهـــد شـــد. ب ـــه و رون رسمایه گـــذاران در منطق

بیـــان دیگـــر مســـئله اهمیـــت ســـواحل مکـــران از ایـــن جهـــت اســـت 

ـــران  ـــاک ای ـــوب از خ ـــامل – جن ـــدور ش ـــی از کری ـــش مهم ـــه بخ ک

ـــن  ـــت کاال بی ـــه ترانزی ـــب ترین حلق ـــن و مناس ـــذرد و مهم تری می گ

ـــی رود.« ـــامر م ـــه ش ـــا ب ـــیا و اروپ آس

مدیـــرکل بنـــادر و دریانـــوردی سیســـتان و بلوچســـتان بـــا اشـــاره بـــه 

ـــت:  ـــام، گف ـــدن برج ـــی ش ـــس از اجرای ـــه پ ـــورت گرفت ـــایش ص گش

»پـــس از اجرایـــی شـــدن برجـــام آرامـــش نســـبی بـــر فضـــای کشـــور 

حاکـــم شـــد و چشـــم انداز مثبتـــی در مـــورد آینـــده اقتصـــادی 

ـــذاران  ـــای رسمایه گ ـــتا تقاض ـــن راس ـــت .در ای ـــکل گرف ـــور ش کش

ـــه  ـــش هزین ـــی، کاه ـــره نفت ـــی و غی ـــادرات نفت ـــرای ص ـــی ب خارج

ـــادی  ـــک اقتص ـــوان رشی ـــی به عن ـــادالت مال ـــی و مب ـــارت خارج تج

ـــا  ـــرای م ـــران را ب ـــی ای ـــی خارج ـــه دارایی های ـــی ب ـــکان دسرتس و ام

ـــان آورد.« ـــه ارمغ ب

آقایـــی ترصیـــح کـــرد: »از ایـــن رو اســـتفاده از فرصت هـــا و 

ـــب  ـــش رضی ـــدف افزای ـــا ه ـــی ب ـــعه مل ـــتای توس ـــا در راس ظرفیت ه

امنیتـــی و تقویـــت قـــدرت ملـــی اســـت. از طرفـــی بـــا توجـــه بـــه 

ســـاحلی شـــدن اقتصـــاد جهانـــی در دهه هـــای اخیـــر و نیـــاز کشـــور 

بـــه توســـعه بنـــادر و تاسیســـات ســـاحلی و امکانات صنایـــع مختلف 

ـــگری در  ـــای گردش ـــیمی، جاذبه ه ـــازی، پرتوش ـــه خودروس از جمل

ایـــن منطقـــه رضورت رسمایه گـــذاری و ایجـــاد اشـــتغال در منطقـــه 

ـــت.« ـــد داش ـــر خواه ـــواحل را در ب ـــعه س ـــود توس ـــن خ ـــت و ای اس

بـــه گفتـــه او فرصت هـــای الزم بـــرای جـــذب رسمایه گـــذاری 

خارجـــی در ســـواحل مکـــران فراهـــم شـــده و کشـــور امیـــدوار اســـت 

بـــا اســـتفاده از رشایـــط موجـــود، توســـعه همه جانبـــه و متـــوازن 

ـــود. ـــاس ش ـــه احس ـــن منطق ـــته در ای ـــش از گذش بی

رسمایهگذاریوایجاداشتغالمنجربهتوسعهسواحلمکرانمیشود
آقایـــی افـــزود: »بـــا توجـــه بـــه رسمایه گذاری هـــای جهانـــی بـــه 

ســـمت اقیانـــوس هنـــد و آینـــده اقتصـــاد جهانـــی از غـــرب بـــه 

ســـمت رشق، اتصـــال اقیانـــوس هنـــد و دریـــای عـــامن یـــک فرصـــت 

ـــت.« ـــران اس ـــواحل مک ـــعه س ـــران و توس ـــرای ای ـــی ب طالی

او با یادآوری این مطلب که ایران در رشق کشور اقدامات مناسبی را 

در توسعه سـواحل آغاز کرده اسـت، گفت: »با اجرای این اقدامات، 

زمینـه رسمایه گـذاری بـرای بخـش خصوصی فراهم شـده اسـت و 

همچنیـن ارتباط خـوب و مناسـب بـا کشـورهای همسـایه، ایجاد 

تفاهم نامه هـا بیـن ایـران و کشـورهای منطقـه، عامـل مهمـی در 

راسـتای توسـعه سـواحل مکران است.«

آقایـی بـا تاکیـد بـر رضورت هامهنگـی سـازمان ها و نهادهـای 

مرتبـط بـا سـواحل  مکـران و مترکـز بر توسـعه ایـن منطقـه، اظهار 

کرد: »دسـتگاه های اجرایـی باید فعالیـت و توسـعه همکاری های 

اقتصادی با کشـورهای حـوزه اقیانوس هنـد را در دسـتور کار خود 

قرار دهنـد و به دنبـال انعقـاد قراردادهـای همکاری با کشـورهای 

این حـوزه باشـند.«

مدیرکل بنـــادر و دریانوردی سیســـتان و بلوچســـتان افـــزود: »دولت 

در قالـــب قانـــون و بـــر اســـاس مطالعـــات آمایـــش رسزمیـــن، بـــر 

راهربدهـــای بلندمـــدت همچـــون مترکززدایـــی اســـتقرار جمعیـــت 

در نقـــاط اســـرتاتژیک و مـــرزی، توزیـــع متعـــادل جمعیـــت و توســـعه 

اقتصـــادی اجتامعـــی فرهنگـــی تاکیـــد داشـــته اســـت.« 

مدیرکل بنادر و دریانوردی استان سیستان و بلوچستان:

بایدبهدنبالعقدقراردادهمکاریبا
کشورهایحوزهاقیانوسهندباشیم

اتصال اقیانوس 
هند و دریای عامن 
یک فرصت طالیی 
برای ایران و توسعه 
سواحل مکران 
است.
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استادیار جغرافیای سیاســی و ژئوپلیتک دانشگاه تربیت مدرس 

در گفتگو با ماهنامه بندر و دریا ضعف دانش ژئوپولتیک مدیران را 

دلیل اصلی توسعه نیافتگی مکران دانست و گفت: »از دوره پیش از 

انقالب، اهمیت سواحل مکران مشخص بود، رسمایه گذاری های 

کالنی در منطقه انجام شد. ساخت بندر چابهار در همین راستا بود. 

پس از انقالب هم چند سالی کشور درگیر جنگ بود ولی بعد از آن، 

مقامات عالی رتبه کشور، از جمله مقام معظم رهربی از سال 1370 

بر استفاده از ســواحل جنوب رشق ایران، ســواحل مکران تاکید 

داشــتند، ولی تا به حال این سواحل فراوری نشده و به خوبی مورد 

استفاده قرار نگرفته است.«

دکرت سیروس احمدی نوحدانی با بیان این مطلب که سواحل مکران 

در این سال ها مغفول مانده است، افزود: »ما علت را در ضعف دانش 

ژئوپولتیک مدیران کشور می دانیم. از این نظر که چه مدیران منطقه 

و چه مدیران سیاسی و اقتصادی، با نقش ژئوپولتیک این سواحل 

آشنا نیستند. منطقه مکران، یک از مناطق اسرتاتژیک در اقیانوس 

هند است. بیش از 22 کشور در حاشیه اقیانوس هند وجود دارند 

که قدرت منطقه ای این منطقه هندوستان است و ایران قدرت درجه 

دو است. همچنین پاکستان و آفریقای جنوبی و کشورهای دیگر را 

داریم که در منطقه سطوح مختلفی از قدرت دارند. اهمیت جهانی 

منطقه مکران و به ویژه بندر چابهار)سواحل مکران از جاسک تا مرز 

پاکســتان برای ما امتداد دارد( یک اهمیت ژئوپولتیک در ســطح 

جهانی است.«

کشتیهایبزرگمنیتوانندازتنگههرمزعبورکنند
بنادرایراندرجهدووسههستند

او بــا یادآوری این مطلب کــه در حال حارض بنادر اصلــی ایران در 

درون خلیج فارس قرار دارد و از ســواحل مکران بی بهره هســتیم، 

گفت: »هرچند در هامن خلیج فارس هم بندر بین املللی آن چنانی 

نداریم، بنادر ما همه در سطح بنادر درجه دو و سه و بنادری است که 

به خاطر عمق کم تنگه هرمز و ظرفیت کم آن، کشتی های پهن پیکر 

قابلیت عبور از تنگه را ندارند. کشتی های باری خیلی عظیم که با 

فناوری های نسل چهارم، کار حمل و نقل بار را در سطح دنیا انجام 

می دهند، به هیچ وجه توان عبور از تنگه را ندارند.«

این استادیار دانشگاه تربیت مدرس افزود: »اگر روی نقشه خطوط 

ترانزیــت دریایی نگاه کنید، می بینید هیچ خــط ترانزیت دریایی 

عمده، به سمت سواحل ایران وجود ندارد. فقط یک خط درجه دو 

دریایی داریم آن هم برای عبور کشتی های نفت کش و کشتی های 

باری درجه دو و درجه ســه با تناژ پایین اســت. بنادر ایران در حال 

حارض به یک تنگنا برای ایــران تبدیل شــده اند، چون صددرصد 

صادرات هیدروکربور و نفت ما از تنگه هرمز انجام می شود. نزدیک 

به 88 درصد واردات کاالهای ما از تنگه هرمز انجام می شــود و اگر 

اشــتباه نکنم نزدیک به 92 درصد صادرات کاالهای ما هم از تنگه 

هرمز انجام می شود.«

بنادرخلیجفارس
برایایرانتنگنایژئوپولتیکایجادکردهاست


او با ابراز ناخرسندی از وابستگی شدید بازرگانی ایران به تنگه هرمز، 

گفت: »ما به طور کامل وابسته به تنگه هرمز هستیم و این وابستگی 

در صورت بــروز هرگونه بحرانی، جنگ، درگیــری، بحران، هرگونه 

تنشی که در ســطح منطقه ای و بین املللی، حتی اگر خود ایران 

هم بخواهد تنگه را به هر دلیلی ببندد، نخســتین رضبه را به ایران 

می زنند. یعنی متام رشیان حیاتی ایران بسته می شود. بنادری هم 

که در خلیج فارس داریم، مثال بندر امام خمینی )ره(، این بندر در 

انتهای خلیج فارس و تقریبا 30 کیلومرت در درون یک رودخانه پیش 

می رود و عمال کشتی های باری بزرگ منی توانند آن جا تحرکی داشته 

باشند. طراحی بندر امام خمینی )ره(  150تا160 سال پیش توسط 

بریتانیایی ها انجام شد و در آن زمان ایده مکان گزینی این بندر ایده 

امنیتی بود. این که بندر در جایی باشد که نیروهای رقیب و دشمن، 

توان حمله و رضبه زدن به آن را نداشته باشند. شاید در آن زمان این 

مکان گزینی مناســب بود اما در زمان حال کــه پیوندهای اقتصاد 

جهانی خیلی محکم شده و کشورها، ارتباط دریایی خیلی وسیع و 

گسرتده ای با هم پیدا کردند و االن بیشرت ارتباط و مبادله کاال و فکر و 

اندیشه از طریق دریا انجام می شود این بنادر دیگر جوابگو نیستند.«

به گفته او بنادر خلیج فارس، برای ایران تنگنای ژئوپولتیک ایجاد 

کرده اســت: »ما معتقد هســتیم ایــران باید مبــادی ورود و خروج 

کاالهایــش را از خلیج فارس بیــرون آورد، و ایــن کار باید تحت هر 

رشایطی انجام شود. یعنی این یک الزام ژئوپولتیک است. اگر این 

کار را نکند مسلام ایران دچار مشکل جدی خواهد شد و از استفاده 

از ظرفیت های منطقه باز می ماند.«

احمدی نوحدانی افزود: »ایران می تواند یک کشور آب پایه باشد، 

می تواند یک کشــور دریایی باشد چون ما در شــامل و در جنوب، 

سواحل گســرتده دریایی داریم. به ویژه در جنوب، متام کرانه های 

جنوب و مرزها جنوبی ایران، ســاحل هســتند. ایران اگر به خوبی 

می توانســت در طول تاریخ از این بنادر و ســواحل استفاده کند، 

توانســته بود یک قدرت دریایی خوب ایجاد کند. اما مشــکل این 

رویکردتوسعهایبایدازخلیجفارسبه
سواحلمکرانتغییرکند
دکرت سیروس احمدی نوحدانی:
وابستگی به تنگه هرمز، ایران را دچار بحران خواهد کرد

ما معتقد هستیم 
ایران باید مبادی 
ورود و خروج 
کاالهایش را از 
خلیج فارس بیرون 
آورد، و این کار باید 
تحت هر رشایطی 
انجام شود. یعنی 
این یک الزام 
ژئوپولتیک است. 
اگر این کار را نکند 
مسلام ایران دچار 
مشکل جدی خواهد 
شد و از استفاده از 
ظرفیت های منطقه 
باز می ماند.
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است که ایرانی ها در طول تاریخ، هر زمان به آب رسیدند هامن جا 

متوقف شدند. شاید ترس و هراس ناشناختگی که ایرانی ها نسبت 

به آب داشــتند، سبب شد وارد آب نشــوند و در نتیجه از ظرفیت ها 

و پتانســیل های موجود در آب هم نتوانستند اســتفاده کنند. اما 

این نگرش بایــد تغییر کند. یعنی ایران از زمان هخامنشــیان یک 

کشور خشکی پایه بود که تا االن هم ادامه پیدا کرده است. با توجه 

به الزامــات جدید و الزامات روز باید برای دریاپایه شــدن کشــور، 

رسمایه گذاری وسیعی انجام شود.«

چابهارمیتواند
بهبهشتگردشگرانمنطقهتبدیلشود

به گفته او منطقه مکران عالوه بر اهمیت اســرتاتژیک سیاســی، 

اقتصادی و نظامی در بعد گردشگری هم پتانسیل های باالیی دارد: 

»از نظر اقتصاد گردشگری، منطقه خلیج فارس، منطقه ای خشک 

دارای رطوبت باالســت. میزان گرمایش آفتاب در آن جا خیلی زیاد 

است. عمق آب کم است. آب منطقه بیشرت آب  فالت قاره است. آبی 

که از اتصال به آب های جهانی به صورت مستقیم محروم است. اما 

منطقه چابهار چون تداوم جنوب رشق آسیاست و زبانه بیرونی جنوب 

رشق آسیاســت، از آب و هوای منطقه جنوب رشق و شــبه قاره هند 

برخوردار است. چرا گفتند چابهار؟ مشخص است. به خاطر این که 

چهار بهار یعنی در هر فصلی که آنجا وارد شــوید، هوای مطبوعی 

دارید، میزان رشجی هوا خیلی کم است. میزان رسسبزی منطقه در 

حد مناسبی است و آب منطقه آب اقیانوسی است. عمق سواحل، 

مناسب است و ســواحل صخره ای نیست و برای شــنا و قایقرانی، 

اعم از قایق های کوچک و جت اسکی و ورزش های آبی و توریستی 

تا کشتی های بزرگ و پهن پیکر مناسب و قابلیت استفاده دارد.«

به گفته او منطقــه چابهار می تواند گردشــگران مناطق خشــک 

شــبه جزیره و منطقه خاورمیانه را در زمان گرما و تابستان به سمت 

خودش جلب کند و در فصل زمستان می تواند از گردشگران مناطق 

رسدسیری اروپا و سیربی و روسیه و نقاط رسدسیر پذیرایی کند.«

بایدحداقلسهبندردرجهیک
درمکرانایجادشود

یکی دیگر از رضورت هایی که در منطقه مکران از آن غفلت شده است، 

از دیــدگاه این اســتاد ژئوپلتیک، موضوع امنیت اســت: »منطقه 

سیستان و بلوچستان و چابهار مردم خون گرمی دارد. مردمی که از 

نظر قبیله ای و طایفه ای، فرهنگ خوبی دارند. اگر در این منطقه کار 

اقتصادی خوبی انجام شود و اگر فقر و بیکاری نباشد، امنیت خود به 

خود توسط مردم تامین می شود. حرضت رسول هم می فرمایند که 

هر جا فقر وارد شد دین خارج می شود. خیلی از ناامنی هایی که در 

منطقه وجود دارد، ارشار یا قاچاق مواد مخدر، قاچاق کاال، به خاطر 

نبود شغل است. به خاطر این که از پتانسیل های منطقه استفاده 

نشده. ساحل نشین، محل درآمدشان، دریاست. اگر ساحل نشین 

نتواند از دریا ارتزاق کند، باالخره باید زندگی را بچرخاند. هامن طور 

که مقام معظم رهربی چند سالی اســت که با شدت روی سواحل 

مکران، سواحل جنوب رشق ایران جلب شده و تاکیدات داشته که 

مسئوالن، قوه مجریه، قوه قضاییه، قوه مقننه هم نسبت به این منطقه 

هم توجه نشان دهند.«

دکرت احمدی نوحدانی که دبیر اجرایی هامیش فرآوری پتانسیل ها 

در کرانه های اقیانوســی جنــوب رشقی ایران نیز هســت، یکی از 

اهداف برگزاری این هامیش را توجه به منویات رهربی برای بهبود 

رشایط زندگی و اشتغال مردم ساحل نشین دانست و گفت: »یکی از 

اهداف اصلی ما از برگزاری این هامیش این است که بتوانیم منویات 

مقام معظم رهربی را در بخش اجرایــی، در بخش تصمیم گیری و 

قانون گذاری و حتی در بخش قوه قضاییه بیشــرت معرفی کنیم تا 

مسئوالن هم متوجه شوند که الزم است رویکرد و سیاست جدیدی 

نســبت به آن منطقه با دالیل ژئوپولتیکی و اقتصادی انجام شود. 

مجلس باید نسبت به منطقه، حساسیت نشان دهد. باید طرح هایی 

در منطقه جنوب رشق ایران در نظر گرفته شود. اگر این کار صورت 

نگیرد، خطر بزرگی ایران را تهدید می کند.«

او با یادآوری رسمایه گذاری چینی ها در بندر گوادر پاکستان، ترصیح 

کرد: »در همســایگی ما پاکستان، با کشــور چینی قرارداد بسته و 

چینی ها درحال بهسازی بندر گوادر، در نزدیکی مرز ایران هستند. 

اگر چینی ها این رسمایه گذاری خود را گسرتش دهند و موفق شوند 

که خط حمل و نقل دریایی را به پاکستان بربند، در آن زمان ما ارزش 

اقتصــادی و ارزش ژئوپولتیک جنوب رشق کشــور را به طور کامل 

از دســت می دهیم و وابسته به پاکستان خواهیم شد. برای این که 

جلوی این وابستگی را بگیریم، الزم است که مکان گزینی رسیعی 

انجام دهیم. مــا در این منطقه حداقل نیاز به ســه بندر درجه یک 

داریم. این بنادر باید ساخته شــود، باید پروژه های عظیم در آن جا 

با رسمایه گذاری داخلی و خارجی صورت گیرد. هرچند دولت هم 

اقداماتی را با هندی ها در چابهار انجام داده است. منطقه چابهار 

محل تالقی دو کریدور از سه کریدور ترانزیت بین املللی است. اگر 

نتوانیم این پتانسیل را فراوری کنیم و نتوانیم از ظرفیت آن در زمان 

خودش استفاده کنیم، رقیب ما در حال رسمایه گذاری در آب های 

رسزمینی خودش خواهد ماند.«

این اســتاد دانشــگاه با بیان این که افغانســتان، تاجیکســتان، 

قرقیزستان و حتی ترکمنستان تالش می کنند راه های ترانزیتی را 

از کشورهای خود عبور دهند و ایران هم باید از پتانسیل های رشق 

کشــور برای ترانزیت بهره بگیرد، گفت: »این کشورها هیچ متایلی 

ندارند مبادالت خود را از خاک روســیه انجام دهند. چون برخی از 

این کشورها، جدا شده از شوروی سابق هستند و متایل ندارند خود 

را بیش از حد به روســیه فعلی وابسته کنند. در نتیجه متایل دارند 

داد و ستد و ترانزیت کاالی آن ها از مسیر ایران انجام شود. در مسیر 

رشق هم چین قرار گرفته است که این کشورها متایلی به حضور در 

آن ندارند. در نتیجه مناسب ترین و بهرتین راه، کریدور شامل جنوب 

است که از بندر چابهار بگذرد.«

رسمایهگذاری،امنیتمیآورد
بایدظرفیتترانزیتریلیراافزایشدهیم

احمدی نوحدانی با اشاره به ظرفیت ترانزیت ریلی ایران و رضورت 

افزایش این ظرفیت، ترصیح کرد: »ظرفیت ترانزیت ریلی ما در کل 

کشــور حدود 20 میلیون تن در سال اســت که قابلیت افزایش به 

10 برابر یعنی 200 میلیون تن را دارد. ما می توانیم ترانزیت بیشرت 

کشــورهای cis آسیای مرکزی، افغانســتان و همچنین کشورهای 

قفقاز، ارمنســتان، آذربایجــان را انجــام دهیم و بعد بــه آب های 

بین املللی متصل شویم. در این صورت وقتی پروژه های اقتصادی 

در منطقه رشوع شود، خواه ناخواه اشتغال و درآمدزایی افزایش پیدا 

می کند. وقتی اشتغال و درآمدزایی افزایش پیدا کند، اهالی بومی 

که مهاجرت کرده اند، به این منطقــه بازمی گردند. رسمایه گذاری 

امنیت می آورد. جایی کــه رسمایه گذاری آن هم با حجم زیاد رشوع 

شود، خود رسمایه گذاران امنیت منطقه را تضمین می کنند. یعنی 

وقتی رسمایه گذاری منطقــه را بین چند قــدرت جهانی، هندی، 

چینی ها و اروپایی ها به رقابت بگذاریم، روســیه، کره و ژاپن را هم 

بیاوریم و هرکدام بخشی از کار را رسمایه گذاری کنند، خود این ها 

هم امنیت منطقه را برقرار می کنند. یعنی اگر بین ایران و یک قدرت 

جهانی مثل آمریکا، هر بحرانی هم صورت گیرد امنیت این منطقه 

تضمین شده است چون این کشورها در این جا رسمایه گذاری دارند، 

نیرو دارند، پروژه دارند، خودشان امنیت منطقه را حفظ می کنند. ما 

معتقد هستیم که با رسمایه گذاری، رضیب امنیت در منطقه افزایش 

پیدا می کند.«

اگر چینی ها این 
رسمایه گذاری خود 
را گسرتش دهند و 
موفق شوند که خط 
حمل و نقل دریایی 

را به پاکستان بربند، 
در آن زمان ما ارزش 

اقتصادی و ارزش 
ژئوپولتیک جنوب 

رشق کشور را 
به طور کامل از دست 

می دهیم و وابسته 
به پاکستان خواهیم 

شد.
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ایجاداتاقفکر
برایتوسعههمهجانبهمکرانرضوریاست

او با تاکید بر رضورت شــکل گیری اتاق فکر و مرکزی برای بررسی 

پتانسیل های ســواحل مکران و برنامه ریزی برای آن، گفت: »باید 

محوریتی در مجموعه دولت به وجود بیاید. باید یک ســازمان، یک 

اندیشکده، یک پژوهشــکده و یک مرکز به عنوان اتاق فکر داشته 

باشــیم تا محوریت ســازمان دهی و مدیریت توســعه مکــران را بر 

عهده بگیرد. توســعه سواحل مکران مســاله ای ملی است؛ حجم 

رسمایه گذاری هایــی که در منطقه نیاز اســت از توان ملی کشــور 

خارج اســت. یعنی ما با فروش نفــت، به تنهایــی منی توانیم این 

رسمایه گذاری های کوتاه و میان مدت را انجام دهیم. بلکه الزم است 

که مشارکت کنندگان و دوستان خارجی را هم همراه داشته باشیم. 

برای این کار، جزیره ای کار کردن جواب منی دهد. مانند این است 

که سازمانی با هندی ها صحبت کند، گروهی با کره ای ها و گروهی با 

افغان ها. این ها معموال به نتیجه منی رسد.«

احمدی نوحدانی با اشاره به این مطلب که سازمان شیالت، سازمان 

بنادر، منطقــه آزاد و ســازمان های دیگر هرکدام بخشــی از کار را 

جداگانه بر عهده گرفته اند، گفت: »رشــته ما جغرافیای سیاســی 

اســت، جغرافیای سیاسی هم علم کشــورداری است. باید بدانیم 

چینش این سازمان ها چگونه انجام شود که موجب افزایش قدرت 

ملی شود. موجب افزایش توان و ظرفیت کشور شود. وقتی می بینیم 

کارها جزیره ای انجام می شود، هر سازمانی می خواهد در راستای 

وظایف خودش کاری انجام دهد. چون جزیره ای انجام می شود، هیچ 

سازمانی، اهدافش با سازمان دیگر هم خوانی ندارد و با هم برای یک 

هدف مشرتک پیش منی روند، چه بسا کارهای خوبی را جزیره ای 

انجــام می دهند ولی در مجمــوع برای منطقــه منی تواند موجب 

افزایش قدرت ملی شود. برای همین است که می گویم حتام باید 

یک سازمان و یک اندیشکده باشد که این کارها و این فعالیت های 

عمرانی و توسعه ای در منطقه را چون می خواهد رشوع شود و حجم 

عظیمی از کار هم باید در منطقه رشوع شود.«

او تاکیــد کــرد: »باید متــام این کارهــا به صورت سیســتامتیک، 

برنامه ریزی شود. به صورت یک کل از واحد انجام شود و همه در جهت 

یک هدف پیش بروند. این نباشــد که به هر سازمانی بودجه ای در 

راستای اهداف خودش بدهیم و عمال درمیان مدت، نتایج هرکدام از 

این ها کارهای هم را خنثی کند و می بینیم که منطقه رشد منی کند. 

منطقه درآمدزا نیست. هیچ کدام منی توانند از رسمایه گذاری انجام 

شده، بهره برداری کند و در آینده نه چندان دور می بینیم که رقبا دست 

ما را می بندند، عرصه را می ربایند و ما به کشورهای ضعیف تر منطقه 

وابسته می شویم.« 

مرجعیبراییکپارچهکردن
فعالیتهایتوسعهایدرمکرانوجودندارد

به گفته احمدی نوحدانی در حال حارض هیچ سازمان و مرجعی برای 

یکپارچه کردن این فعالیت ها وجود ندارد: »در منطقه، سازمان های 

زیادی فعال هستند. بخش های امنیتی، ارتش جمهوری اسالمی، 

ســپاه پاســداران، منطقه آزاد چابهار، ســازمان بنادر، شــیالت، 

سازمان های مختلفی آنجا کار و همکاری می کنند. باالخره این ها 

سازمان اداری خود را دارند، زیر نظر دولت و دیگر سازمان ها هرکدام 

وظایفی دارند که وظایف خــود را به خوبی انجام می دهند. اما نیاز 

اســت که این ها همه هامهنگ شــود. به ویژه این کــه می خواهد 

رسمایه گذاری های جدید صورت گیرد و مهم این که رویکرد کشور، 

رویکرد توسعه ای کشور باید عوض شود. رویکرد توسعه ای از درون 

خلیج فارس، باید به سواحل مکران بیاید. برای تعویض این رویکرد، 

یک همت و عزم ملی نیاز است.«

به اعتقاد او برای رسیدن به همت و عزم ملی باید دیدگاه تغییر کند 

و زمینه سازی مناسبی انجام شود: »حتی این که ما چه کشورهایی 

را برای رسمایه گذاری بیاوریم، نیاز به مطالعه دارد. به این نیاز دارد 

که گروه مطالعاتی قوی در تصمیم گیری ها حضور داشته باشند که 

ژئوپولتیک جهانی را بشناســند، دارای بینش ژئوپولتیک باشند، 

رقابت قدرت های جهانی را در ســطوح مختلف بشناسند و بدانند 

هرگونه حرکت ما در منطقه چابهار، در منطقه سواحل جنوب رشق 

ایران، در معادالت جهانی تاثیر می گذارد. با شــناخت این مساله 

باید رقبا یا رسمایه گذاران را دعوت کنیم. این طور نیست که بدون 

مطالعه، فالن کشور را دعوت کنیم، یک رسی پروژه هم به او بدهیم. 

بدون این که مسایل و ارزش های ژئوپولتیک و جغرافیایی را در نظر 

گرفته باشیم. این رسمایه گذاری ها بعد از مدتی بیهوده خواهد شد.«

استادیار جغرافیای سیاســی و ژئوپلتیک دانشگاه تربیت مدرس 

با یادآوری این مطلب که ایران یکی از کشــورهایی اســت که وارد 

دوره خشک ســالی شده اســت، گفت: »این چرخه خشک سالی، 

رسارس کشــور ما را در بر می گیــرد. از درون فالت و مناطق مرکزی 

این خشک سالی رشوع شده و به صورت موج، به سمت مرزها پیش 

می رود. این مشکالت، کم کم روی سیستم سیاسی بار و فشار خواهد 

آورد و سیستم سیاسی کشور را دچار مشکل خواهد کرد. برای برون 

رفت از این مشکالت نیاز داریم مناطق جدیدی را به مناطق توسعه، 

حمل و نقل، اســتفاده از ظرفیت ها و ایجاد درآمد و اشتغال اضافه 

کنیم. امروز منطقه ای بکر و دست نخورده داریم که کامال ظرفیت 

این را دارد تا یک منطقه جدید اشتغال، منطقه جدید درآمدزایی و 

ثروت زایی، حتی ایجاد آب شیرین برای کشور باشد. رسمایه گذاری 

در ســواحل جنوب رشق ایران، از چندین بُعد به نفع کشور است. 

صنایع می توانند در این منطقه مستقر شوند. در این منطقه آن قدر 

آب داریم که با سیستم های آب شیرین کن، می توانیم آب مورد نیاز 

نقاط مرکزی کشور و شهرها و مناطقی که دچار بحران آب هستند را 

تامین کنیم. مردمی که االن در مناطق مرکزی با کمبود آب زندگی 

می کنند، از دولت انتظار دارند که آب مورد نیازشان را تامین کند. 

اگر آب نباشد، دام و کشاورزی از بین می رود، درآمد از بین می رود. 

انسان ها یا کوچ می کنند یا دچار نارضایتی عمومی می شوند. در 

نتیجه باید بدانیم االن منطقه ای بکر و دست نخورده با ظرفیت های 

بسیار باالیی داریم که می تواند مرکز تولید ثروت و اشتغال در کشور 

باشد. ما ارصار داریم که هر چه زودتر پیش از این که رقبا در منطقه 

به نتیجه برسند، ایران از این فرصت تاریخی و ژئوپولتیکی استفاده 

کند. اگر این فرصت را از دست بدهیم، ممکن است در چند سال 

آتی حرست بخوریم.«

باید متام این 
کارها به صورت 
سیستامتیک، 
برنامه ریزی شود. 
به صورت یک کل از 
واحد انجام شود و 
همه در جهت یک 
هدف پیش بروند. 
این نباشد که به هر 
سازمانی بودجه ای 
در راستای اهداف 
خودش بدهیم و 
عمال درمیان مدت، 
نتایج هرکدام از 
این ها کارهای هم را 
خنثی کند و می بینیم 
که منطقه رشد 
منی کند. 
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و همچنیـن دوره آموزشـی »ایمنـی در پایانه هـای کانتیـرنی« را در 

بلژیـک برنامه ریزی و بـه منایندگـی از رشکت خلیج پـژم، عهده دار 

برگـزاری این دوره آموزشـی در بندر شـهید رجایی شـده اسـت.

رشایطکاریسختوطاقتفرسا

ـــه  ـــی ک ـــت کارگران ـــد از وضعی ـــن کاران می گوی ـــختی کار خ او از س

ــای  ــا در گرمـ ــتند در رشایـــط ســـخت و طاقت فرسـ ــور هسـ مجبـ

بـــاالی 50 درجـــه تابســـتان در بنـــادر کار کننـــد، بـــدون این کـــه 

ــد.  ــره بربنـ ــه ای بهـ ــات بیمـ ــند و از خدمـ حتـــی اســـتخدام باشـ

ــد  ــاک می دانـ ــک و خطرنـ ــر ریسـ ــغلی پـ ــن کاری را شـ متقی خـ

و معتقـــد اســـت کارگرانـــی کـــه در ایـــن بخـــش مشـــغول بـــه کار 

هســـتند، همیشـــه در معـــرض حـــوادث گوناگـــون قـــرار دارنـــد 

ـــد،  ـــه آموخته ان ـــر آن چ ـــد و ه ـــوزش ندیده ان ـــت آم ـــز درس ـــا هرگ ام

ـــه از  ـــژم همیش ـــج پ ـــت خلی ـــران رشک ـــت: »مدی ـــوده اس ـــی ب تجرب

خنکاری،شغلیکامالتخصصیاست

 مدیـران رشکت خدمـات بازرگانی و بندری خلیج پـژم، جزء معدود 

افـرادی هسـتند کـه خـن کاری را شـغلی تخصصـی می داننـد و 

معتقدنـد کـه صاحبان ایـن حرفه هـم ماننـد حرفه های دیگـر باید 

آموزش ببیننـد. بنابراین آسـتین ها را باال زدنـد و برنامه ریـزی برای 

برگـزاری دوره آموزشـی بـرای ایـن گـروه از کارگـران را آغـاز کردند. 

تالش هایشـان هـم بی نتیجه منانـد و آن ها توانسـتند بـا همکاری 

اسـاتیدی مجـرب از کشـور بلژیـک دوره آموزشـی »ایمنـی تخلیه و 

بارگیـری و بسـته بندی کاال« را از نوزدهـم تا بیسـت و ششـم تیرماه 

سـال جـاری در بندر شـهید رجایـی برگـزار منایند.

لطف اللـه متقـی کـه فارغ التحصیل مقطـع کارشناسـی ارشـد در 

رشـته مدیریـت حمل ونقـل بین املللـی دریایـی دانشـگاه آنتورپ 

بلژیک اسـت و در راه اندازی دوره آموزشـی کنوانسیون بین املللی 

کانتیرنهای ایمن )CSC( تهران نیز نقش مهمی را بر عهده داشته 

برگزاریاولیندورهآموزشی
خنکاریدربنادرکشور

مرضیه نوری

بندر هر چه قدر هم که بزرگ و وسیع باشد، اسکله های متعدد و تجهیزات پیرشفته و به روز داشته باشد، بدون کارگران خن کار، بندر منی شود! اگر کسانی نباشند که محموله ها 

و کانتیرنها را به داخل خن یا انبار کشــتی ها بربند و جاسازی کنند یا بار کشتی ها را تخلیه کنند و به انبارهای بندر منتقل کنند، آن وقت رفت وآمد کشتی ها به بندر مفهوم پیدا 

منی کند. عملیات بندری مختل می شود و همه چیز به هم می ریزد اما همیشه کارگران خن کار، بوده اند و کار کرده اند و زحمت کشیده اند و زیر آفتاب سوزان عرق ریخته اند آن هم با 

کم ترین حقوق و امکانات و تجهیزات و صدای اعرتاضی هم از آن ها به گوش کسی نرسیده است، هرگز بارها روی زمین منانده و به همین دلیل است که هیچ وقت دیده نشده اند؛ و 

شاید به فکر کم تر کسی هم رسیده باشد که این کار هم مانند دیگر مشاغل بندری، کاری تخصصی است و این کارگران هم نیاز به آموزش و بازآموزی دارند. برگزاری دوره آموزشی 

در بنادر کشور چیز عجیب و پیچیده ای نیست اما وقتی گروه هدف آن کارگران خن کار باشند و مدرسان آن هم از یک کشور خارجی به ایران آمده باشند، آن وقت چنین رویدادی 

تبدیل به سوژه خربی می شود.

متقی خن کاری را 
شغلی پر ریسک و 
خطرناک می داند 
و معتقد است 
کارگرانی که در این 
بخش مشغول به 
کار هستند، همیشه 
در معرض حوادث 
گوناگون قرار دارند 
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ـــد کـــه  ـــه ایـــن فکـــر بودن ـــه داشـــته و ب وضعیـــت ایـــن کارگـــران گالی

بتوانـــد کاری بـــرای آن هـــا انجـــام دهنـــد. در همیـــن راســـتا هـــم بـــود 

ـــدم دوره هـــای آموزشـــی  ـــن ق ـــم بهـــرت اســـت در اولی کـــه فکـــر کردی

ـــم.« ـــزار کنی ـــران برگ ـــن کارگ ـــرای ای را ب

او می گویـــد کـــه در بنـــادر کشـــورهای اروپایـــی، خـــن کاران 

ـــت را  ـــم فرماس ـــران حک ـــادر ای ـــه در بن ـــا آن چ ـــی ب ـــط متفاوت رشای

ـــزت و  ـــدری از ع ـــران بن ـــورها کارگ ـــن کش ـــد. در ای ـــه می کنن تجرب

احـــرتام برخوردارنـــد، آمـــوزش می بیننـــد، حقـــوق و مزایـــای خوبـــی 

دریافـــت می کننـــد. بیمـــه هســـتند، لبـــاس مناســـب دارنـــد و 

تجهیـــزات ایمنـــی الزم در اختیـــار آن هـــا گذاشـــته می شـــود چراکـــه 

ارتقـــای رضیـــب کیفیـــت ایمنـــی و تخلیـــه رسیـــع کشـــتی ها بـــرای 

مســـئوالن چنیـــن بنـــادری اهمیـــت ویـــژه ای دارد و بـــه همیـــن 

دلیـــل رشایـــط کاری شـــان بـــا خن کارانـــی کـــه در بنـــادر ایـــران 

ـــت. ـــاوت اس ـــتند، متف ـــه کار هس ـــغول ب مش

برگزاریاولیندورهآموزشیویژهخنکاران

او همچنیـــن یـــادآور شـــد، از آن جایی کـــه رشکـــت خلیـــج پـــژم 

ـــکاری  ـــا هم ـــن کار را ب ـــران خ ـــت کارگ ـــد وضعی ـــه بتوان آرزو دارد ک

ـــند،  ـــود بخش ـــران بهب ـــوردی در ای ـــادر و دریان ـــازمان بن ـــران س مدی

ــر  ــا در نظـ ــرای آن هـ ــی بـ ــزاری دوره آموزشـ ــدم را برگـ ــن قـ اولیـ

ــک  ــور بلژیـ ــی را از کشـ ــروف و مجربـ ــاتید معـ ــت و اسـ گرفته اسـ

ـــک در  ـــد کوچ ـــر چن ـــی ه ـــد نقش ـــا بتوان ـــرد ت ـــوت ک ـــران دع ـــه ای ب

استانداردســـازی وضعیـــت کاری ایـــن افـــراد داشـــته باشـــد. متقـــی 

متذکرشـــد: »مـــا بیـــش از نیـــم میلیـــارد تومـــان بـــرای برگـــزاری ایـــن 

ـــت  ـــن حرک ـــه ای ـــم ک ـــد داری ـــم و امی ـــه کردی ـــی هزین کارگاه آموزش

حداقـــل تاثیـــر اندکـــی در بهبـــود وضعیـــت ایـــن قـــرش داشـــته 

باشـــد.«

ــن دوره  ــزاری ایـ ــادر در برگـ ــازمان بنـ ــش سـ ــاره نقـ ــی دربـ متقـ

ـــا  ـــی ب ـــن دوره آموزش ـــزاری ای ـــرای برگ ـــا ب ـــد: »م ـــی می گوی آموزش

مدیـــرکل بنـــدر شـــهید رجایـــی مذاکراتـــی داشـــتیم کـــه اســـتقبال 

خوبـــی کردنـــد و گفتنـــد کـــه تابه حـــال بـــه ذهـــن هیچ کـــدام 

ـــران کالس  ـــن کارگ ـــرای ای ـــه ب ـــود ک ـــیده ب ـــدر نرس ـــئوالن بن از مس

آموزشـــی برگـــزار کنیـــم و از ایـــن بابـــت خوشـــحال شـــدند امـــا 

ـــن دوره  ـــدازی ای ـــه راه ان ـــوط ب ـــای مرب ـــی و هزینه ه ـــای اجرای کاره

آموزشـــی به طـــور کامـــل توســـط رشکـــت خلیـــج پـــژم پرداخـــت 

شـــده اســـت.«

ــدر داری در  ــدای بنـ ــه از ابتـ ــر این کـ ــد بـ ــا تاکیـ ــن بـ او همچنیـ

ایـــران، مســـئله کیفیـــت کار تخلیـــه و بارگیـــری و ایمنـــی کارگـــران 

فصلـــی یـــا هـــامن کارگـــران تخلیـــه و بارگیـــری و ســـاماندهی 

ـــدری  ـــئوالن بن ـــان کاال و مس ـــه صاحب ـــت موردتوج ـــا، هیچ وق آن ه

ـــه مســـئله  ـــوز کســـی به طورجـــدی ب ـــد: »هن ـــوده اســـت، می گوی نب

ســـاماندهی کارگـــران خـــن کار ورود نکـــرده اســـت. هیـــچ رشکتـــی 

ـــداده، اســـتخدام و بیمـــه درازمـــدت نکـــرده  ـــراد را آمـــوزش ن ـــن اف ای

و تجهیـــزات مناســـب هـــم کـــم و بیـــش در اختیارشـــان قـــرار نـــداده 

اســـت.«

هرتنتخلیهوبارگیرییکدالر

او معتقـــد اســـت ارزش کار ایـــن افـــراد بســـیار کم تـــر از آن چـــه بایـــد 

ـــال  ـــه در س ـــد ک ـــح می ده ـــود و توضی ـــه می ش ـــر گرفت ـــد در نظ باش

1360، یعنـــی 35 ســـال پیـــش مـــزدی کـــه در ازای تخلیـــه یـــا 

ـــدود  ـــد ح ـــت می ش ـــراد پرداخ ـــن اف ـــه ای ـــن کاال ب ـــک ت ـــری ی بارگی

14 تـــا 15 تومـــان بـــوده کـــه تقریبـــا معـــادل یـــک دالر آن زمـــان 

ـــم  ـــال 1395 ه ـــی در س ـــون یعن ـــت و  اکن ـــده اس ـــوب می ش محس

ارزش کار آن هـــا بـــرای جابه جایـــی یـــک تـــن کاال 3400 تومـــان 

اســـت کـــه بازهـــم معـــادل هـــامن یـــک دالر اســـت درحالی کـــه 

در حـــال حـــارض حقـــوق کارگـــران خـــن کار در منطقـــه خاورمیانـــه، 

ســـه دالر اســـت: »وقتـــی ارزش کار ایـــن افـــراد از نظـــر رشکت هـــای 

کشـــتیرانی هیـــچ تغییـــری نکـــرده، طبیعـــی اســـت کـــه کیفیـــت کار 

ـــتانداردهای  ـــاس اس ـــر اس ـــان ب ـــد و همچن ـــدا نکن ـــا پی ـــا ارتق آن ه

ـــد.« ـــش باش ـــال پی 35 س

 او بـــا تاســـف می گویـــد: »تنهـــا چیـــزی کـــه بـــرای رشکت هـــای 

ـــری  ـــه و بارگی ـــه کار تخلی ـــت ک ـــن اس ـــت دارد، ای ـــتیرانی اهمی کش

ـــه  ـــانند. درحالی ک ـــام برس ـــه انج ـــن ب ـــه ممک ـــن هزین ـــا کم تری را ب

ـــزات  ـــه و تجهی ـــه بیم ـــاز ب ـــد، نی ـــه دارن ـــه توج ـــاز ب ـــران نی ـــن کارگ ای

ـــد.« ـــب دارن ـــوق مناس ـــی و حق ایمن

ـــه مجـــوز رشکـــت تخلیـــه و بارگیـــری هـــم اعـــرتاض  ـــه نحـــوه ارای او ب

ـــی  ـــوردی خیل ـــادر و دریان دارد و توضیـــح می دهـــد کـــه ســـازمان بن

راحـــت مجـــوز رشکـــت تخلیـــه و بارگیـــری صـــادر می کنـــد. 

معیارهـــا ســـخت گیرانه نیســـت به طوری کـــه بســـیاری از 

متقاضیـــان می تواننـــد به راحتـــی چنیـــن رشکتـــی را راه انـــدازی 

کننـــد. هرکـــدام از افـــراد شـــاغل در بنـــادر می تواننـــد تقاضـــای 

ـــی  ـــامل خیل ـــه احت ـــند و ب ـــته باش ـــی را داش ـــن رشکت ـــوز چنی مج

ــال  ــا مثـ ــوند امـ ــم می شـ ــوز هـ ــت مجـ ــه دریافـ ــق بـ ــاد موفـ زیـ

بـــرای راه انـــدازی یـــک رشکـــت کشـــتیرانی رشایـــط بســـیار 

ســـخت گیرانه اســـت. همیـــن مســـئله باعـــث شـــده اســـت کـــه 

ـــدا  ـــش پی ـــدت افزای ـــری به ش ـــه و بارگی ـــای تخلی ـــداد رشکت ه تع

ــامانی وضعیـــت  ــز باعـــث بی رسوسـ ــئله نیـ کنـــد و همیـــن مسـ

کارگـــران خـــن کار شـــده اســـت.

او یکـی از دالیل برگـزاری این کارگاه آموزشـی را رسوسـامان دادن 

به وضعیـت کارگـران خـن کار عنـوان می کنـد و می گوید: »بـا این 

اقدام می خواسـتیم به جامعـه حمل ونقـل دریایی و مدیران ارشـد 

سـازمانی تلنگـری بزنیـم و بگوییـم کـه ایـنکارگـرانباوجـوداینکه

در سال 1360، یعنی 
35 سال پیش مزدی 
که در ازای تخلیه یا 

بارگیری یک تن کاال 
به این افراد پرداخت 

می شد حدود 14 تا 
15 تومان بوده که 

تقریبا معادل یک دالر 
آن زمان محسوب 

می شده است و  
اکنون یعنی در سال 

1395 هم ارزش کار 
آن ها برای جابه جایی 

یک تن کاال 3400 
تومان است که بازهم 
معادل هامن یک دالر 

است
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یکـیازمهمتریـنخدمـاترادربنـدرارایهمیکننـد،مهجـورماندهاند،
بهآنهـاتوجـهکنید!«

او معتقـــد بـــود  کـــه اگـــر ایـــن کارگـــران آمـــوزش ببیننـــد و 

مهارت هـــای آن هـــا افزایـــش پیـــدا کنـــد و بـــه حقـــوق انســـانی 

ــای  ــان رشکت هـ ــادر و صاحبـ ــع بنـ ــه نفـ ــود، بـ ــه شـ ــا توجـ آن هـ

ـــزان خطـــای انســـانی کاهـــش  ـــت، چـــون می ـــز هس کشـــتیرانی نی

پیـــدا می کنـــد و ایـــن احتـــامل کـــه این هـــا بـــه خودشـــان یـــا 

ـــانند  ـــیب برس ـــتی آس ـــدری و کش ـــزات بن ـــی تجهی ـــا حت ـــا ی کااله

کم تـــر می شـــود و به این ترتیـــب رضرهـــای مـــادی و انســـانی 

کاهـــش می یابـــد.

ـــوزش ـــرادراآم ـــناف ـــرای ـــهاگ ـــتک ـــناس ـــاای ـــرفم ـــد: »ح او می گوی

ـــادر ـــازمانبن ـــتس ـــاحامی ـــوریب ـــتاپرات ـــکرشک ـــبی ـــمودرقال بدهی
ـــری ـــهوبارگی ـــتکارتخلی ـــم،کیفی ـــامانبدهی ـــارارسوس ـــتآنه وضعی
افزایـــشپیـــدامیکنـــد. اصـــال شـــاید بهـــرت باشـــد کـــه ســـازمان 
بنـــادر رشوطـــی را بـــرای افـــرادی کـــه می خواهنـــد رشکـــت 

ــه  ــال این کـ ــرد، مثـ ــر بگیـ ــد در نظـ ــدازی کننـ ــن کاری راه انـ خـ

ـــد، همـــه  ـــه کار آمـــوزش ببینن ـــل از رشوع ب ـــد قب همـــه کارگـــران بای

کارگـــران بایـــد بیمـــه شـــوند، 100 در صـــد افـــراد اســـتخدامی 

ـــته  ـــم داش ـــدرک دیپل ـــا م ـــند و ترجیح ـــه باش ـــامن منطق ـــی ه بوم

ـــا ایـــن تدابیـــر هـــم کارگـــران از شـــغلی کـــه دارنـــد حـــس  باشـــند. ب

ـــه  ـــغلی را تجرب ـــت ش ـــاس امنی ـــت و احس ـــد داش ـــت خواهن رضای

می کننـــد و هـــم میـــزان مانـــدگاری کشـــتی ها کـــم می شـــود و 

ـــه  ـــد. دغدغ ـــدا می کن ـــش پی ـــری افزای ـــه و بارگی ـــت کار تخلی کیفی

ـــور  ـــال ها حض ـــطه س ـــژم به واس ـــج پ ـــره خلی ـــات مدی ـــران و هی مدی

در بنـــدر و درک مشـــکالت کارگـــران خـــن کار از نزدیـــک اســـت«

ـــد کـــه در حـــال حـــارض  ـــاد دارد و می گوی ـــی انتق ـــت فعل او از وضعی

ـــا هســـتند؛ و در واقـــع رسکارگـــر، هـــامن  کارگـــران خویـــش کارفرم

ـــزان  ـــه می ـــت ک ـــر اس ـــود: »االن رسکارگ ـــوب می ش ـــا محس کارفرم

کار کارگـــر و حقـــوق او را تعییـــن می کنـــد؛ یعنـــی یـــک فـــرد بـــدون 

سیســـتم نظارتـــی درســـت، دراین بـــاره تصمیم گیـــری می کنـــد 

ــد در  ــاق می افتـ ــه اتفـ ــن زمینـ ــم در ایـ ــی هایی هـ ــق کشـ و حـ

حالی کـــه اگـــر یـــک سیســـتم درســـت و اصولـــی بـــرای ایـــن کار 

تعریـــف شـــود، نحـــوه دریافـــت حقـــوق ایـــن افـــراد عادالنه تـــر 

ـــد.« ـــد ش خواه

خاطراتیکهمنجربهبرگزاریدورهآموزشیمیشود

ــن  ــد: »مـ ــد و می گویـ ــف می کنـ ــامن تعریـ ــش برایـ او از خاطراتـ

ـــتم  ـــال داش ـــه 18، 19 س ـــتم و از زمانی ک ـــدر هس ـــه بن ـــودم بچ خ

ـــکالت  ـــودم و مش ـــامر ب ـــن بارش ـــدم. م ـــه کار ش ـــغول ب ـــدر مش در بن

کارگـــران خـــن کار را به خوبـــی از نزدیـــک ملـــس کـــرده ام. مـــن 

ـــچ  ـــدون هی ـــاب ب ـــی در زل آفت ـــه رشایط ـــا چ ـــا ب ـــه آن ه ـــده ام ک دی

امکاناتـــی کار می کردنـــد. وقتـــی گرمـــا و خســـتگی خیلـــی بـــه 

ـــوا  ـــی ه ـــا کم ـــد ت ـــکله می رفتن ـــر اس ـــه زی ـــی آورد ب ـــار م ـــا فش آن ه

بخورنـــد و حالشـــان جـــا بیایـــد. وضعیـــت نابســـامان ایـــن کارگـــران 

ـــه  ـــن همیش ـــود و م ـــته ب ـــش بس ـــن نق ـــن م ـــان در ذه ـــامن زم از ه

ــس کاری  ــرا هیچ کـ ــه چـ ــردم کـ ــر می کـ ــوع فکـ ــن موضـ ــه ایـ بـ

بـــرای بهبـــود رشایـــط ایـــن افـــراد انجـــام منی دهـــد. تـــا این کـــه 

ـــی  ـــه آموزش ـــا موسس ـــم و ب ـــک رفت ـــه بلژی ـــل ب ـــه تحصی ـــرای ادام ب

ــدم  ــنا شـ ــورت بلژیـــک )Global Port Training( آشـ ــال پـ گلوبـ

و بـــا تالش هایـــی کـــه صـــورت گرفـــت ایـــن رشکـــت بـــا رشکـــت 

ـــد.  ـــاز ش ـــان آغ ـــد و همکاری هایش ـــده ش ـــژم، خواهرخوان ـــج پ خلی

رشکـــت خلیـــج پـــژم بـــا همـــکاری ایـــن رشکـــت بلژیکـــی چنـــد دوره 

ـــک  ـــه ی ـــود ک ـــن ب ـــن م ـــه در ذه ـــا همیش ـــرد ام ـــزار ک ـــی برگ آموزش

ـــا  ـــی ب ـــم. وقت ـــزار کنی ـــران برگ ـــن کارگ ـــرای ای ـــم ب ـــی ه دوره آموزش

ـــرای  ـــی ب ـــزاری دوره آموزش ـــورد برگ ـــه در م ـــن موسس ـــئوالن ای مس

کارگـــران تخلیـــه و بارگیـــری مشـــورت کـــردم از ایـــن پیشـــنهاد 

اســـتقبال کردنـــد و گفتنـــد ایـــن شـــغل در کشـــور مـــا اهمیـــت 

زیـــادی دارد و برگـــزاری ایـــن دوره آموزشـــی حتـــام می توانـــد خیلـــی 

مفیـــد باشـــد. مســـئوالن رشکـــت خلیـــج پـــژم هـــم از ایـــن ایـــده 

ـــه منتظـــر برگـــزاری ایـــن  ـــد و گفتنـــد کـــه بی صربان اســـتقبال کردن

دوره آموزشـــی هســـتیم.«

ـــوده در دوره آموزشـــی  ـــی کـــه قـــرار ب ـــرای کارگران ـــد کـــه ب او می گوی

رشکـــت کننـــد از طـــرف رشکـــت خلیـــج پـــژم لبـــاس فـــرم تهیـــه 

کرده انـــد و بســـته ای هـــم تـــدارک دیده انـــد و روز اول رشکـــت در 

دوره آموزشـــی در اختیـــار آن هـــا قـــرار داده انـــد. او دربـــاره چگونگـــی 

ــر  ــوری در آمفی تئاتـ ــث تئـ ــد: »مباحـ ــن دوره می گویـ ــرای ایـ اجـ

بنـــدر شـــهید رجایـــی بـــه کارگـــران آمـــوزش داده شـــد و بـــرای 

ارایـــه مباحـــث عملـــی هـــم یـــک روز در محوطـــه بنـــدری کـــه 

ـــوده  ـــه الزم ب ـــی ک ـــت و نکات ـــده اس ـــازی ش ـــبیه س ـــتی ش ـــن کش خ

کارگـــران در هنـــگام کار بـــه آن توجـــه کننـــد بـــه صـــورت عملـــی بـــه 

کارگـــران آمـــوزش داده شـــده اســـت.«

دورهآموزشیفرشدهامامفید

او دربـــاره مدت زمـــان برگـــزاری دوره آموزشـــی می گویـــد: 

»اســـاتیدی کـــه قـــرار بـــود از کشـــور بلژیـــک بـــرای آمـــوزش بـــه 

ـــک  ـــل ی ـــد کـــه دوره آموزشـــی حداق ـــد، پیشـــنهاد کردن ـــران بیاین ای

ـــه  ـــزاری دوره یک ماه ـــه برگ ـــه هزین ـــه این ک ـــا توج ـــا ب ـــد ام ـــاه باش م

بســـیار بـــاال بـــود از آن هـــا خواهـــش کردیـــم کـــه مباحـــث را در یـــک 

ـــات  ـــم عملی ـــکات مه ـــام ن ـــه مت ـــد، به طوری ک ـــوزش دهن ـــه آم هفت

ـــود.« ـــوزش داده ش ـــران آم ـــه کارگ ـــری ب ـــه و بارگی تخلی

چهکسانیدرکارگاهآموزشیرشکتکردهاند

متقـــی دربـــاره افـــرادی کـــه در ایـــن دوره آموزشـــی رشکـــت 

کرده انـــد، می گویـــد: »از آن جایی کـــه رشکـــت خلیـــج پـــژم 

ـــای  ـــا کااله ـــو ی ـــرنال کارگ ـــال ج ـــی، ترمین ـــهید رجای ـــدر ش در بن

ـــدر مشـــغول  ـــن بن ـــه در ای ـــی ک ـــا از کارگـــران فصل عمومـــی دارد. م

بـــه کار هســـتند خواســـتیم کـــه در ایـــن دوره هـــای آموزشـــی رشکـــت 

ـــی  ـــن دوره آموزش ـــزاری ای ـــا برگ ـــه ب ـــود ک ـــن ب ـــا ای ـــدف م ـــد. ه کنن

ـــا  ـــم و هـــم ب ـــه کارگـــران آمـــوزش دهی ـــن کار را ب ـــی در حی هـــم ایمن

ـــه دلیـــل مهـــارت  ایـــن آمـــوزش مانـــع از ایـــن شـــویم کـــه کارگـــران ب

انـــدک، در حیـــن تخلیـــه و بارگیـــری بـــه کاالهـــا یـــا کشـــتی آســـیبی 

برســـانند. البتـــه تعـــداد زیـــادی از کارگـــران در ابتـــدا متایلـــی 

ـــا  ـــا م ـــد ام ـــت کنن ـــی رشک ـــای آموزش ـــن دوره ه ـــه در ای ـــتند ک نداش

ـــت  ـــا رشک ـــه در کالس ه ـــه در صورتی ک ـــم ک ـــالم کردی ـــا اع ـــه آن ه ب

االن رسکارگر 
است که میزان کار 
کارگر و حقوق او 
را تعیین می کند؛ 
یعنی یک فرد بدون 
سیستم نظارتی 
درست، دراین باره 
تصمیم گیری می کند 
و حق کشی هایی هم 
در این زمینه اتفاق 
می افتد در حالی که 
اگر یک سیستم 
درست و اصولی 
برای این کار تعریف 
شود، نحوه دریافت 
حقوق این افراد 
عادالنه تر خواهد 
شد.
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نکننـــد بـــا آن هـــا همـــکاری منی کنیـــم. بـــا ایـــن شـــیوه تـــالش 

کردیـــم همـــه آن هـــا را بـــه رشکـــت در دوره آموزشـــی تشـــویق کنیـــم.«

ـــد،  ـــت کردن ـــی رشک ـــه در دوره آموزش ـــانی ک ـــد کس ـــی می گوی متق

رصفـــا کارگرانـــی کـــه بـــا رشکـــت خلیـــج پـــژم همـــکاری می کردنـــد 

ـــه  ـــه در زمین ـــد ک ـــی بودن ـــه رشکت های ـــران هم ـــه کارگ ـــد بلک نبودن

ـــا کاالهـــای عمومـــی فعالیـــت  ـــری جـــرنال کارگـــو ی ـــه و بارگی تخلی

می کردنـــد امـــا باوجودایـــن، همـــه هزینه هـــا را رشکـــت خلیـــج 

ـــا 180  ـــدود 120 ت ـــه او ح ـــه گفت ـــت. ب ـــه اس ـــده گرفت ـــر عه ـــژم ب پ

ـــد. ـــت کرده ان ـــی رشک ـــری در دوره آموزش ـــه و بارگی ـــر تخلی کارگ

صدورگواهینامهبرایکارگرانخنکار

بـــه گفتـــه متقـــی بـــرای رشکت کننـــدگان در دوره آموزشـــی 

ـــرادی  ـــه اف ـــرای هم ـــا ب ـــت: »م ـــده اس ـــادر ش ـــم ص ـــه ه گواهی نام

کـــه در دوره هـــای آموزشـــی رشکـــت کردنـــد، گواهینامـــه صـــادر 

کردیـــم امـــا مـــدارک را بـــه آن هـــا تحویـــل ندادیـــم و پیـــش خودمـــان 

نگـــه داشـــتیم و اعـــالم کردیـــم کـــه از ایـــن بـــه بعـــد فقـــط کارگرانـــی 

ــن دوره آموزشـــی رشکـــت  ــه در ایـ ــم گرفـــت کـ ــه کار خواهیـ را بـ

ـــده  ـــادر ش ـــه ص ـــی ک ـــه گواهی های ـــد. البت ـــدرک دارن ـــد و م کرده ان

اســـت، رصفـــا گواهـــی رشکـــت در دوره آموزشـــی اســـت.«

آموزشعملیدرمحوطهشبیهسازیشده

او در مـــورد نحـــوه آمـــوزش عملـــی در محوطـــه چیدمـــان شـــده 

می گویـــد: »نحـــوه کار در خـــن کشـــتی و نـــوع بســـته بندی کاالهـــا 

ـــه  ـــا در محوط ـــژم و بلژیکی ه ـــج پ ـــات خلی ـــران عملی ـــط مدی توس

شبیه سازی شـــده بـــه خـــن کشـــتی بـــه کارگـــران آمـــوزش داده 

شـــد و از اپراتورهـــای جرثقیل هـــا هـــم توســـط سیســـتم پرتابـــل 

شـــبیه ســـازی شـــده انـــواع جرثقیل هـــا آزمـــون گرفتـــه شـــد و نحـــوه 

ـــت.« ـــرار گرف ـــی ق ـــورد ارزیاب ـــا م کار آن ه

افزایشکیفیتخدماتتخلیهوبارگیریبعدازبرگزاریدوره

متقـــی معتقـــد اســـت کـــه بعـــد از برگـــزاری ایـــن دوره آموزشـــی، 

کیفیـــت کار تخلیـــه و بارگیـــری، 100 درصـــد بهبـــود خواهـــد یافـــت 

ـــا  ـــد ت ـــوزش داده ش ـــم آم ـــگام کار ه ـــی در هن ـــئله ایمن ـــه مس و البت

ـــه ایـــن مســـئله حســـاس شـــوند و البتـــه  ـــران بنـــدری نســـبت ب مدی

ـــد  ـــن دوره رشکـــت کرده ان ـــی کـــه در ای انتظـــار مـــی رود کـــه کارگران

ـــد. ـــگام کار بیشـــرت توجـــه کنن ـــی در هن ـــه ایمن ـــد ب ـــه بع ـــن ب از ای

استقبالمسئوالنبندرشهیدرجاییازبرگزاریدورهآموزشی

ـــه  ـــط از مجموع ـــه فق ـــم ک ـــه بودی ـــم گرفت ـــا تصمی ـــد: »م  او می گوی

امـــور بنـــدری و کارشناســـان ارشـــد ایـــن بخـــش دعـــوت کنیـــم 

ـــای  ـــا آق ـــد ام ـــت کنن ـــی رشک ـــران در دوره آموزش ـــار کارگ ـــه در کن ک

ـــا  ـــور، معـــاون امـــور بنـــدری بنـــدر شـــهید رجایـــی هـــم ب ســـعیدی پ

شـــوق  و ذوق در ایـــن دوره حضـــور یافتنـــد و لحظه به لحظـــه پیگیـــر 

ـــد.« ـــا ش ـــی م ـــث دلگرم ـــتیاق او باع ـــن اش ـــه ای ـــد ک ـــا بودن برنامه ه

برگزاریدوبارهدورهآموزشیدرصورتدرخواستبنادردیگر

متقـــی می گویـــد کـــه رشکـــت خلیـــج پـــژم آمادگـــی ایـــن را دارد 

کـــه در صـــورت درخواســـت بنـــادر دیگـــر، برگـــزاری چنیـــن دوره 

ـــنکار ـــرانخ ـــوزشکارگ ـــد: »آم ـــم کن ـــا فراه ـــرای آن ه ـــی را ب آموزش

ـــود. ـــاصمنیش ـــدرخ ـــکبن ـــهی ـــوطب ـــتومرب ـــیاس ـــثمل ـــکبح ی
اگـــر همـــه کارگـــران تخلیـــه و بارگیـــری در دوره هـــای آموزشـــی 

ــادر  ــری در بنـ ــه و بارگیـ ــد، کیفیـــت تخلیـ ــابه رشکـــت کننـ مشـ

آموزش کارگران 
خن کار یک بحث 

ملی است و مربوط 
به یک بندر خاص 

منی شود. اگر همه 
کارگران تخلیه و 

بارگیری در دوره های 
آموزشی مشابه 

رشکت کنند، کیفیت 
تخلیه و بارگیری در 

بنادر به طور معناداری 
افزایش می یابد

به طـــور معنـــاداری افزایـــش می یابـــد و ایـــن می توانـــد هـــم بـــه 

ـــدگاری  ـــزان مان ـــم می ـــود و ه ـــر ش ـــران منج ـــرت کارگ ـــی بیش ایمن

کشـــتی ها را در کنـــار اســـکله ها کاهـــش دهـــد. البتـــه طبیعـــی 

اســـت کـــه رشکـــت خلیـــج پـــژم ایـــن توانایـــی مالـــی را نـــدارد 

کـــه ایـــن دوره هـــای آموزشـــی را در همـــه بنـــادر به طـــور رایـــگان 

برگـــزار کنـــد و هـــر مدیـــر بنـــدری کـــه درخواســـت برگـــزاری چنیـــن 

ـــه اجـــرای آن را هـــم تامیـــن  ـــد هزین ـــی را داشـــته باشـــد بای دوره های

کنـــد.«

ـــی  ـــن دوره آموزش ـــه چنی ـــود ک ـــار ب ـــن ب ـــرای اولی ـــن ب ـــه او ای ـــه گفت ب

ـــا او امیـــدوار  ـــرای کارگـــران خـــن کار در کشـــور برگـــزار می شـــد ام ب

ــرای  ــادر بـ ــران بنـ ــد و مدیـ ــن دوره نباشـ ــن آخریـ ــه ایـ ــت کـ اسـ

راه انـــدازی چنیـــن دوره هـــای آموزشـــی پیش قـــدم شـــوند: »رشکـــت 

ـــار بانـــی برگـــزاری  خلیـــج پـــژم افتخـــار می کنـــد کـــه بـــرای اولیـــن ب

ـــت.« ـــوده اس ـــور ب ـــی در کش ـــن دوره آموزش چنی

ـــدری  ـــور بن ـــاون ام ـــالمی مع ـــل اس ـــان از جلی ـــن او در پای همچنی

ـــدری  ـــور بن ـــر کل ام ـــی ران مدی ـــدی کرج ـــادر و  محم ـــازمان بن س

ســـازمان بنـــادر کـــه اســـتقبال قابـــل توجهـــی از برگـــزاری دوره 

منودنـــد و ایدنـــی مدیـــر کل بنـــادر و دریانـــوردی بنـــدر شـــهید 

رجایـــی کـــه کلیـــه امکانـــات بنـــدری را در اختیـــار دوره قـــرار دادنـــد و 

ســـعیدی پـــور معـــاون امـــور بنـــدری اداره کل بنـــدر شـــهید رجایـــی، 

ـــرد. ـــژه ک ـــکر وی ـــژم تش ـــج پ ـــت خلی ـــه رشک ـــت از مجموع ـــه نیاب ب
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 مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی 

فرصت ها در داخل کشور زیاد است 

سـعید نژاد بـا تربیک هفتـه دولت و یـادی از شـهدای دولت  سـخن خـود را آغاز 

کـرد و افـزود: »امیدواریـم  لبـاس دولـت و عنـوان دولت فقط بـرای ما محـدود به 

اسـم نباشـد و بتوانیم برای پیشـربد اهداف کشـور و نظام خدمت کنیـم و گامی 

در جهـت بهبـود اوضاع اقتصـادی مـردم برداریم.«

او در مــورد مقایســه ای کــه بین مــا و کشــورهای منطقــه به ویــژه امــارات و رشایط 

خاصــی کــه در دبــی و فجیــره وجــود دارد گفــت: »ایــن موضــوع فقــط مربــوط به 

ــل سیاســت های  ــه دلی ــه بخش هــا هــم ب موضــوع بانکرینــگ نیســت. در بقی

ــار  ــر، رفت ــرف دیگ ــود دارد و در ط ــده، وج ــاذ ش ــا اتخ ــال در دنی ــه قب ــی ک کالن

ــا جمهــوری اســالمی  سیاســی خاصــی اســت کــه بســیاری از ایــن کشــورها ب

ایــران داشــتند، البتــه مــورد به مــورد مقایســه کردن شــاید یــک کار اســرتاتژیک 

ملــی و قابــل قبولــی نباشــد. مــا فرصت هــای زیــادی در داخــل کشــور  داریــم 

کــه بایــد اســتفاده کنیــم.«

وزیر راه و شهرسـازی با اشـاره به موقعیت خاص و اسـتثنایی کـه در بخش حمل 

و نقـل و ترانزیـت  وجـود دارد گفـت: »این فرصت ها نـه در بخش ترانزیـت و نه در 

بخش بانکرینگ به انـدازه مطلوب و کامل آن مورد اسـتفاده قرار نگرفته اسـت.«

به گفته سـعیدنژاد ایجاد اشتغال، ارتقا سـطح امنیت و بهبود وضعیت و کیفیت 

وضع زندگی مردم و توسعه اقتصادی کشـور در مجموعه این شاخص ها اثرگذار 

هسـتند  که باید در این زمینه اقدام هایـی صورت بگیرد.  

مدیرعامــل ســازمان بنــادر و دریانــوردی ادامــه داد: »در مقطعــی از زمــان، 

ــتفاده  ــور اس ــم کش ــه تحری ــده در زمین ــش آم ــاص پی ــت خ ــمنان از موقعی دش

کردنــد و رشایــط خاصــی را بــرای کشــور مــا بــه اجبــار ایجــاد کردنــد. آن هــا ایــن 

ــه از  ــم ک ــویی بروی ــمت و س ــه س ــد ب ــا االن بای ــا م ــتند. ام ــی را داش فرصت طلب

رشایــط موجــود و بــه ویــژه رشایــط خاصــی کــه بعــد از برجــام بــه وجــود آمــده، 

ــم.« ــل را بربی ــتفاده کام اس

رشایطامروزبنادرمابهرتشدهاست
او  بـا اشـاره بـه  این کـه تقریبـا در همـه مسـایل دریایـی از محدودیت هایـی کـه 

تحریم هـای ظاملانه در کشـور ایجاد کـرده بود خالص شـدیم، گفـت: »در واقع 

امـروز  رشایـط بنادر مـا بهرت شـده اسـت. در بخش بیمـه و  در بخش موسسـات 

رده بندی و دسرتسـی به بنـادر دنیـا و ورود خطوط مختلف دنیـا، رشایط بهرتی 

داریـم.«

سـعیدنژاد با بیان  این کـه در روزهای اخیر در زمینه گشـایش اعتبارهـا و انتقال 

پـول از طریـق بانک هـای اروپایـی موفقیت هایـی در بخـش دریـا داشـتیم، نیز 

گفـت: »این رشایـط  در بانـک نیز  بهرت شـده اسـت هر چند کـه ما هنـوز در این 

زمینه کارهـای زیـادی داریم.«

به گفتـه او باید به روش ها در سیسـتم بانکداری، گشـایش اعتبـار و انتقال پول  

و قوانیـن و مقـررات خاص به وجـود آمده، توجه بشـود. 

رشایطبانکرینگنسبتبهگذشتهتحولیجدیداشتهاست
  او بانکرینـگ را یکـی از موضوعاتـی می داند که  در طول سـال های گذشـته در 

کشـور مورد تاکیـد قرار گرفتـه اسـت و در قوانیـن برنامه ای هـم، سـازمان بنادر، 

وزارت راه و شهرسـازی و  وزارت نفت مکلف شـدند که تسهیالت و امکانات الزم را 

بـرای اجرایی شـدن ایـن کار فراهم بکنند. 

معـاون وزیـر راه و شهرسـازی بـا اشـاره بـه آمارهـا گفـت: »مـا در ایـن زمینه رشـد 

خوبی داشـتیم، اما این رشـد هنوز هم با توجـه به رشایط امروز ما کافی نیسـت. 

بانکرینـگ از 3/3 میلیـون تـن در سـال  بـه 4/4 میلیون تـن  افزایش پیـدا کرده 

اسـت و بعد از سـقوطی کـه در سـال های 1391 و 1392 داشـتیم، االن اوضاع 

رو بـه بهبودی اسـت.«

او جهـش روند رسمایه گذاری برای بانکرینگ توسـط بخش خصوصـی در بنادر 

ایران را موضوعی مهم دانسـت و گفت: »رشایط نسبت به گذشته  تحولی جدی 

داشـته اسـت. در سـال 93 شـاید بزرگ ترین قرارداد  در بخش بانکرینگ کشور 

منعقـد شـد و خوشـبختانه در ایـن زمینه هم عملیـات اجرایـی به طور جـدی در 

حال انجام اسـت.«

صندوقتوسعهملی،مهمترینبخشتسهیالت
ســعیدنژاد ادامــه داد: »مهم ترین قســمت در بخش تســهیالت که در ســال های 

ــا بانک هــای خارجــی  ــد متناســب ب ــا بای ــد شــده اســت و م گذشــته هــم تاکی

عمــل کنیــم، بحــث اســتفاده از صنــدوق توســعه ملــی اســت کــه در ایــن زمینه، 

هــم مــا و هــم بخــش خصوصــی اقــدام کردیــم و البتــه بایــد در چهارچوب هــای 

نظامــات بانکــی و در طــرح توجیــه اقتصــادی باشــد.« او بــر اســاس مجــوزی که 

قانون گــذار در ســال 93  و هــم در ســال 94  به طــور عام به ســازمان داده اســت، 

ــود  ــادر می ش ــه در بن ــی ک ــورد رسمایه گذاری های ــادر در م ــازمان بن ــت: »س گف

و از جملــه بحــث بانکرینــگ ایــن آمادگــی را دارد کــه بتوانــد تضمینــی انجــام 

دهــد. از ایــن رو مــا بخــش خصوصــی را بــه طــور جــدی پشــتیبانی و حامیــت 

خواهیــم کــرد.«

معـاون وزیـر راه و شهرسـازی ترصیح کـرد: »مـا بـا اسـتانداردها و روش هایی که 

خودمان داریم باالترین نرخ بازگشـت رسمایه را پیش بینی کردیم. نرخ بازگشت 

در بخش هایی موردنظر است که از نظر ما دارای اولویت است، مانند بانکرینگ 

و ترانزیـت کـه می توانـد فرصت هـای کشـور را تبدیل بـه فعالیت هـای اجرایی و 

عملیاتی و درآمد و اشـتغال در کشـور بکند.«

دربخشدولتیبحثتوجیهاقتصادیبهعنوانمحوراصلیتلقیمنیشود
 او بـا اعـالم  این که در بخش دولتـی در رسمایه گذاری ها بحـث توجیه اقتصادی 

به عنـوان محـور اصلی تلقی منی شـود، گفـت: »در بسـیاری از مناطـق به دلیل 

درتکاپویصنعتبانکرینگایران
فریام صالح

سه شنبه دوم شهریور سال جاری سازمان بنادر میزبان نخستین سمینار تخصصی سوخت رسانی دریایی )بانکرینگ( در خلیج فارس بود. مراسمی که با توجه به اهمیت آن شاید 

باید زودتر از این ها برگزار می شد. در این مراسم محمد سعیدنژاد مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی، علی اکرب صفایی مدیرعامل رشکت ملی  نفتکش ایران، محمدرضا فیاض 

دبیر کل انجمن بانکرینک و تنی چند از فعاالن حوزه بانکرینگ به ایراد سخنانی پرداختند. سعید نژاد با اشاره به رشد صنعت بانکرینگ  کشور از لزوم تشکیل کمیته مشورتی 

سخن به میان آورد که بتواند برای  مسایل مهم تصمیم گیری کند.

عکس: مجتبی بحیرایی
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رشایط منطقـه ای و محلـی باید ایـن رسمایه گذاری انجام بشـود که می شـود، و 

درسـت هم هسـت و به عنـوان تکلیف حاکمیتـی این موضـوع اتفـاق می افتد و 

جاده ای، بندری، فرودگاهی، احداث می شـود که شـاید با توجیـه اقتصادی به 

معنایی کـه در یک فعالیت بخـش خصوصی و بنـگاه خصوصی مورد نظراسـت 

منطبق نباشـد.«

سـعید نژاد با اشـاره بـه  این کـه در بانکرینگ سـه ضلع مشـخص و معیـن وجود 

دارد، گفـت: »در این بخش  هر سـه ضلـع آن نقش  مهم و حیاتی دارند. سـازمان 

بنادر و دریانوردی و وزارت راه و شهرسازی به عنوان بخش زیربنایی و وزارت نفت 

بـه لحـاظ ارتبـاط کسـب و کار و بخـش خصوصـی بانکرینـگ کـه در این بخش 

رسمایه گـذاری می کنـد.« 

لزومتشکیلکمیتهبرایتصمیمگیری
او پیشـنهاد تعریـف کمیتـه ای خاصـی بـرای مـوارد مذکـور را داد  و افـزود: »این 

کمیتـه نبایـد در حـد ایـن جلسـات نباشـد . ایـن جلسـات بسـیار خوب اسـت، 

حداقـل این اسـت کـه مـا در این جلسـات با هـم گفـت و گـو می کنیـم و در این 

گفـت و گوهـا حتام اطالعـات و هامهنگی هـای بیشـرتی خواهد شـد و اما یک 

جایـی باید تصمیـم بگیریـم و آن تصمیم گیری بایـد در کمیته باشـد.در کمیته 

باید بـه یک راهکار مشـخص برای یـک سـاختار تصمیم گیری رسـمی و قانونی 

کشور برسـیم.«

اندازهرسمایهگذاریهابایدبزرگترشود
معــاون وزیــر راه و شهرســازی بــا بیــان ایــن نکتــه کــه فعالیــت بانکرینــگ یــک 

فعالیــت بین املللــی اســت، افــزود: »بانکرینــگ یــک فعالیــت رصفــا داخلــی 

ــدازه  ــن اســت  کــه ان ــرار بدهیــم ای ــد مــورد توجــه ق نیســت. موضوعــی کــه بای

ــوده اســت،  ــی کــه در گذشــته ب ــا اندازه های ــد در مقایســه ب رسمایه گــذاری بای

تغییــر کنــد. رشکت هــای  کوچــک و انبارهــا و مخــازن کوچکــی کــه وجــود دارد  

ــخت  ــداری س ــز مق ــت را نی ــد و رقاب ــره ور می کن ــر به ــادی و غی کار را غیراقتص

ــد  ــر شــود و این هــا می توانن ــداری دچــار تغیی ــد مق ــن موضــوع بای ــد ای می کن

ــان را  ــد و کار خودش ــیوم در بیاین ــک کنرسس ــورت ی ــای به ص ــب گروه ه در قال

ــد.« ــاختار بدهن س

او همچنیـن بـه نکته دیگـری اشـاره کـرد و گفت: »بـرای محقق شـدن ایـن کار 

حتـام بایـد یک فعالیـت مشـرتک بـا رشکت هایـی کـه در شـبکه های جهانی یا 

بین املللـی بانکرینـگ فعال هسـتند، داشـته باشـید. در ایـن زمینه در کشـور 

هیـچ مانعی وجـود ندارد و قطعـا بایـد چهارچوب های قانونـی را رعایـت کنیم.«

سـعیدنژاد ادامه داد: »این یک شـبکه جهانی اسـت کـه دارد ایـن کار را می کند 

و مـا بایـد از آن در حـد فرصـت اسـتفاده کنیـم و ایـن کار را انجـام بدهیـم. در 

بررسـی هایی که انجام شـده، به این نتیجه رسـیدیم کـه این نـوع فعالیت رصفا 

محدود بـه داخل کشـور نیسـت.«

به گفته مدیرعامل سـازمان اگر از ایـن دو مورد عبور نکنیم، شـاید بخش دولتی 

و خصوصـی در منطقه و در سـطح جهانی نتوانـد  به موفقیت جدی برسـد و این 

هم نکته مهمی اسـت کـه باید مـورد توجه قـرار بگیرد.

او به نکته دیگری اشـاره کرد و گفت: »مخازن موجود ما در بنادر کشور االن 520 

هزار تن اسـت و 790 هزار تن در دسـت سـاخت داریم. ولی در کل بنـادر ایران، 

آمار مخازن بانکرینگ، چیزی حدود یک میلیون و 900 هزار تن اسـت. در حال 

حارض بـرای یک و نیم میلیون مرتمکعب ال پی تی، قرارداد منعقد شـده اسـت و 

در  ایـن زمینه فعالیـت ادامـه دارد. ما این آمادگـی را داریم که بـا هامن رشایطی 

که گفته شـده بتوانیم در قالب رشکت های بزرگ تر و اگر بشـود مشرتک داخلی 

و بین املللی رشایـط را فراهم کنیم.«

معـاون وزیـر راه و شهرسـازی  بـا توجـه بـه آمارهـای سـه، چهـار سـال گذشـته 

گفت:» میـزان کشـتی ها در این زمینه در حال چند برابر شـدن اسـت، سـاخت 

سفارشـاتی کـه االن در کشـتی های ال ان جـی  وجـود دارد به شـدت زیاد شـده 

اسـت و کشـتی هایی که آماده ورود به بازار هسـتند قابل توجه انـد. بنابراین من 

فکـر می کنـم مـا در ارتبـاط بـا موضـوع ال ان جی هـم باید یـک رسمایه گـذاری 

جدی داشـته باشـیم.«

او در پایـان گفـت: »امیدواریـم ایـن گفت وگوهـا و هـم فکری هـا باعـث ارتقـای 

فعالیت های مـا در این بخش بشـود. همچنین باعث هامهنگی های بیشـرتی  

شـود تـا بتوانیـم از موقعیت ممتـاز ایـران بهره مند بشـویم.« 

 مدیــر عامل رشکت ملی نفتکش ایران  

کاهش نرخ و کرایه های 
حمل و نقل دریایی 

ـــه  ـــاره ب ـــا اش ـــران ب ـــش ای ـــی نفتک ـــت مل ـــل رشک ـــر عام ـــی، مدی ـــرب صفای ـــی اک عل

ایـــن ایـــده نـــو کـــه بـــرای اولیـــن بـــار بـــا هامهنگـــی ســـازمان بنـــادر و دریانـــوردی و 

بانکرینـــگ اتفـــاق افتـــاد، گفـــت: »یکـــی از دالیلـــی کـــه در برداشـــته شـــدن تحریـــم 

در حـــوزه دریایـــی موثـــر بـــود، هامهنگی هـــای بســـیار خـــوب بیـــن ســـازمان بنـــادر 

ـــالمی  ـــوری اس ـــتیرانی جمه ـــران و کش ـــش ای ـــی نفتک ـــت مل ـــوردی و رشک و دریان

ـــود.« ـــم ب ـــران، قبـــل از برداشـــته شـــدن تحری ای

ـــن  ـــود دارد ای ـــتیرانی وج ـــی و کش ـــوزه دریای ـــه در ح ـــی ک ـــرب خوش ـــزود: »خ او اف

ـــد  ـــا خـــرب ب ـــرای کار کـــردن وجـــود دارد و ام ـــی ب اســـت کـــه فضـــای بســـیار مطلوب

هـــم ایـــن اســـت کـــه فضـــای مثبـــت ایجـــاد شـــده بعـــد از برجـــام باعـــث شـــده مـــا 

شـــاهد کاهـــش نـــرخ و کرایه هـــای حمـــل و نقـــل دریایـــی در متامـــی بخش هـــای 

کشـــتیرانی باشـــیم. بـــرای هـــر دو محمـــوالت خشـــک و تـــر، رشایـــط بـــا نـــرخ اجـــاره 

ـــاره،  ـــن باعـــث شـــده اســـت رشکـــت کشـــتیرانی دوب ـــه ای ـــن اســـت ک ـــه پایی و کرای

تالش هـــای خـــودش را مضاعـــف کنـــد و در بخـــش هزینه هـــا دقـــت بیشـــرتی 

ـــد.« ـــظ منای ـــام حف ـــا را حت ـــا، فرصت ه ـــش درآمده ـــد و در بخ ـــته باش داش

او بحـــث بانکـــر  را یکـــی از مـــوارد مهمـــی کـــه در ســـبد هزینـــه یـــک رشکـــت 

ـــن  ـــه ای ـــت ک ـــرح اس ـــود مط ـــث س ـــت: »بح ـــت و گف ـــرار دارد دانس ـــتیرانی ق کش

ـــه  ـــدد ک ـــن ع ـــود. ای ـــود 30 دالر ب ـــش از 600 ب ـــر بی ـــرخ  بانک ـــه ن ـــدد در زمانی ک ع

ـــم  ـــتی ه ـــک کش ـــی ی ـــه عملیات ـــا هزین ـــه ای ی ـــبد هزین ـــد  س ـــه 60 درص ـــاید ب ش

ـــرص   ـــک عن ـــوان ی ـــت، به عن ـــرده اس ـــدا ک ـــش پی ـــدار کاه ـــک مق ـــید، االن ی می رس

تاثیرگـــذار در ســـبد هزینـــه ای کشـــتی ها مطـــرح اســـت. همـــه رشکت هـــای 

ـــانند.« ـــل برس ـــه حداق ـــا را ب ـــن هزینه ه ـــه ای ـــد ک ـــالش دارن ـــتیرانی ت کش

ــم.  ــه بحـــث بانکرینـــگ بیشـــرت دقـــت کنیـ ــد بـ ــا بایـ صفایـــی گفـــت: »واقعـ

ـــی و  ـــای مقاومت ـــث اقتصاده ـــت. بح ـــده اس ـــام ش ـــم انج ـــی ه ـــای خوب اقدام ه

ـــث  ـــال 92 بح ـــود دارد. از س ـــز وج ـــی نی ـــاد مقاومت ـــی اقتص ـــت های اجرای سیاس

بانکرینـــگ در داخـــل کشـــور آغـــاز شـــد. قبـــال اکـــرث رشکت هـــای کشـــتیرانی چـــه 

ـــا  ـــن می کردند.ام ـــارج تامی ـــان را از خ ـــگ خودش ـــی بانکرین ـــه خارج ـــی و چ ایران

حـــاال اقدامـــات گســـرتده ای شـــکل گرفتـــه اســـت. می توانـــم بـــا اطمینـــان بگویـــم 

کـــه کشـــتیرانی جمهـــوری اســـالمی مـــا بیـــش از 90درصـــد تامیـــن ســـوخت 

خودمـــان را از داخـــل تامیـــن می کنـــد.«

ـــه  ـــک برنام ـــزود: »ی ـــم اف ـــن کنی ـــه را تدوی ـــه برنام ـــد س ـــه بای ـــه  این ک ـــاره ب ـــا اش  او ب

کوتاه مـــدت وجـــود دارد بـــرای  این کـــه بتوانیـــم بحـــث بانکرینـــگ و خدمـــات 

ـــم. دوم برنامـــه میان مـــدت،  ـــم و افزایـــش بدهی ـــت بکنی جانبـــی را در کشـــور تقوی

ــیون  ــات کنوانسـ ــتای الزامـ ــد در راسـ ــام بایـ ــدت حتـ ــه میان مـ ــن برنامـ در ایـ

ـــاز کشـــتی ها اســـت از همیـــن حـــاال  ـــن ســـوختی کـــه مـــورد نی ـــم ای ـــل بتوانی مارپ

در پاالیشـــگاه های خودمـــان رسمایه گـــذاری کنیـــم و ایـــن ســـوخت را بتوانیـــم 

تامیـــن کنیـــم تـــا بـــا اســـتاندارد منطبـــق باشـــیم و ســـوم بـــا یـــک برنامـــه بلندمـــدت، 

حتـــام بایـــد در رابطـــه بـــا بحـــث »ال ان جـــی« نگاهـــی داشـــته باشـــیم بـــه بنـــادری 

کـــه در دنیـــا ایســـتگاه عرضـــه ال ان جـــی را ارایـــه می دهنـــد و از آن هـــا عقـــب 

ـــم.«   منانی
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ــگ  ــت بانکرین ــن صنع ــرکل انجم دبی

بندر فجیره نزدیک به 30 درصد از نیاز 
خودش را از ایران تهیه می کند

دبیرکل انجمن صنعت بانکرینگ ضمن اشاره به   این که هامیش در حال برگزاری 

بسیار به موقع است، گفت: »موضوع سوخت رســانی در روی آب ها و از جمله در 

منطقه خلیج فارس یکی از دغدغه های مهمی است که سال هاست در کشور مطرح 

می شود و عوامل مختلف نظرهای مختلفی هم نیز  دارند. این ثروت ملی یک همت 

ملی می خواهد. ما شانس های زیادی را از دســت داده ایم و برای جربان آن باید 

همگی دست به دست هم بدهیم و با یک همت ملی رشوعی جدی داشته باشیم.«

به گفتـه  محمدرضا فیـاض، حـدود 80 درصـد تجارت جهـان، در حـال حارض به 

وسـیله حمل و نقل دریایی انجام می گیرد: »بار عمده حجم انبوه تجارت جهانی 

بـا حمل و نقل دریایی اسـت و حمـل و نقل دریایـی هم بدون سـوخت اصال معنا 

و مفهومـی ندارد.«

او ادامه داد: »اگر مرصف سوخت هر کشتی را حدود 100 تن در روز در نظر بگیریم، 

برای حمل و نقل 80 درصد تجارت در پهنه جهان اعداد و ارقام  افسانه ای می شود. 

این مجموعه 80 درصدی، در400 بندر دنیا در حال  محقق شدن است.«

فیاض اضافه می کند: »در بین این بنادر منطقه ما جایــگاه ویژه ای را به خودش 

اختصاص داده است. در حقیقت ســه بندر از این 400 بندر  22 درصد کل این 

ثروت جهانی را به عهده دارند.« 

دبیرکل انجمن صنعت بانکرینگ از این سـه بندر فجیـره را از رقبای ما در جنوب 

می داند و می گوید: » جمیعت کشـور امـارات متحده عربی کم تـر از یک میلیون 

نفر اسـت. ولی در این کشـور نزدیک به پنج و نیم تا شـش میلیون مسـافر زندگی 

می کند. فجیره شـاید به انـدازه یکی از مناطق تهران باشـد و عمر فعـال آن کم تر 

از 10 سـال باشـد ولی با ایـن حال یکی از سـه عنرص بـزرگ 22درصـدی جهان 

است.«

او ترصیح می کند: » بندر فجیره نزدیک به 30 درصد از نیاز خودش را از ایران تهیه 

می کند. نتیجه آن این است که یعنی سوخت  ایران را دریافت می کنند در فاصله و 

نزدیک ایران می فروشند و سهم بزرگ جهانی را از آن خودشان می کنند!«

به گفته فیاض در مقایسه با کشور امارات فقط سواحل جنوبی ما نزدیک به یک 

هزار و 400 کیلومرت وسعت و ده ها بندر قدیمی و جدید دارد. او بندر شهید رجایی 

را  دارای عظمتی کم نظیری می داند که در منطقه خلیج فارس از ســابقه خیلی 

خوبی برخوردار است.

او  افـزود: »نـاوگان شـناور ما چـه در بخش نفتـی و چه بخـش تجـاری قابل توجه 

اسـت. نیروی انسـانی ما یک سـابقه عجیب و غریبـی دارد، از چنـد دهه قبل جز 

رسشناسـان ناوگان دریایـی جهان به شـامر می روند. این ها یعنـی امتیازاتی که 

در جـدول امتیـازات بین امـارات و ایران نوشـته می شـود و این آمارهـا اصال با هم 

قابل مقایسـه نیسـت. ولی متاسـفانه نتیجه عکس این اسـت. نتیجه این اسـت 

کـه آن ها دسـتاورد بهرتی دارنـد و مـا نداریم و این نداشـنت ما دالیلـی دارد.«

دبیر کل انجمــن بانکرینگ صحبت های خــود را این گونه به پایان رســاند: »ما 

می توانیم سهم خوبی از بازار را بر عهده بگیریم. الزم نیست چیزی که االن اتفاق 

می افتد متوقف بشود، مبادالت ما با کشورهای جنوبی می تواند صورت بگیرد ولی 

باز کردن یک خط جدید در کنار آن کار، شدنی است.«

  نایب رییس انجمن صنعت بانکرینگ  

می توانیم نیاز بانکرینگ کشور را 100 
درصد تامین کنیم 

فرید عامری نایب رییس انجمن صنعت بانکرینگ با اشـاره به ایـن مورد که تعامل 

بین دولت و ملت در سـالی که هسـتیم جزء مواردی است که بسـیار روی آن تاکید 

شـده اسـت گفت: »با توجه به نام گذاری امسال است توسـط مقام معظم رهربی،  

بانکرینگ و فعالیت بانکرینگ جزء مواردی اسـت که بدون شـک در مقوله اقتصاد 

مقاومتی قـرار دارند.« 

عامـری در ابتـدا بـه ارایـه گزارشـی از وضعیـت بانکرینـگ در جهـان و کشـورهای 

مختلف پرداخت. به گفته او، آمارها از سـایت بانکروایر و یا از سـازمان بنادر و وزارت 

نفت برداشـته شـده اسـت. بنابراین تلفیقی از این سـه مرکز آماری اسـتفاده شده 

اسـت.

 او گفـت:  »بـر اسـاس آمارهای ارایه شـده سـنگاپور بـا 45 میلیون تن رتبه نخسـت 

را در خصـوص بانکرینـگ دارد و پـس از آن فجیـره بـا 16 میلیـون تـن، در رتبه دوم 

جـای دارد.«

نایـب رییس انجمـن صنعـت بانکرینـگ، رقیـب اصلـی را در منطقـه خلیج فارس 

فجیره دانسـت و گفـت: »دلیـل  این کـه در منطقه خلیج فـارس رقیب اصلـی برای 

صنعت بانکرینگ، فجیره اسـت رتبـه دوم آن برای سوخت رسـانی به کشـتی ها در 

دنیا اسـت.«

او از علت شکل گیری فجیره سـخن به میان  آورد و افزود: »در زمان جنگ تحمیلی، 

نقطـه توقف برای کشـتی ها را مشـخص کـرده بودنـد و این نقطـه توقـف در فجیره 

تعریف شـده بود، همین مسئله باعث شـد اسـکورت دریایی تعریف شود و منطقه 

انتظار کشـتی ها بـه وجـود بیایـد، در آن جا کشـتی ها منتظـر می شـدند و آرام آرام  

پاتوق خدمات مورد نیاز کشـتی ها که  شامل سوخت رسانی کشتی ها و بانکرینگ 

و خدمـات و...  بـود، شـکل گرفت. مولفه هـای مـورد نیاز آن جـا، نفت کـوره بود که 

ایران، عربسـتان، کویت و کشـورهایی کـه تولید کننده اصلی هسـتند آن را تامین 

می کردنـد و نیروی کار هـم  آن جـا ارزان  بود.«

عامـری با اشـاره به  این کـه ما در منطقـه باالتریـن تولید نفت کـوره را داریـم، ادامه 

داد: »نفت کـوره تولید می کنیم و تولید ما و یـا مازاد تولید ما فوق العاده زیاد اسـت 

در این زمینه ما محدودیت داریم، امکانات محدود است. مخازن پر و نبود امکانات 

بانکرینـگ در کشـور کـه می تواند مـرصف کننده این سـوخت مـازاد باشـد، باعث 

می شـود که مـا بـه صـادرات روی بیاوریـم . به رساغ صـادرات کـه رفتیم )صـادرات 

بـرای سـوختی ماننـد 380 که برای مرصف در کشـتی ها بسـیار مناسـب اسـت،( 

طبیعی اسـت کـه نزدیک ترین محـل بندر فجیره اسـت.«

 صنعـت بانکرینـگ در فجیـره بـازار مطمئنـی در منطقـه  دارد و طبـق آمـاری کـه 

وجود دارد سـالیانه حـدود 50 هزار فروند کشـتی وجود دارد کـه از تنگه هرمز عبور 

می کنیـد و ایـن انـواع کشـتی ها را شـامل می شـود.

نایب رییس انجمـن صنعت بانکرینگ با اشـاره به  این که رشایط طبیعـی و رشایط 

جغرافیایـی بسـیار خوبی در کشـور داریم، گفـت: »مـا می توانیم از  مزیت داشـنت 

سـوخت و رشایط جغرافیای مناسـب اسـتفاده کنیم و این مزیت ها باعث شـود که 

صنعت بانکرینـگ ما روز به روز رشـد بیشـرتی را پیدا کند.«

او افـزود: »بـا توجـه بـه تولید نفت کـوره در کشـور و مقایسـه ایـن با نیـاز بانکرینگ 
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درمی یابیـم کـه ما همیشـه می توانیم نیـاز بانکرینـگ کشـور را 100 درصد تامین 

کنیم و مـازاد بر صـادرات هم داشـته باشـیم.«

عامـری بـه مـاده 131 در قانـون برنامـه پنجـم هـم اشـاره کـرد و گفت: »طبـق این 

قانـون، وزارت نفـت مکلف شـده بـود  کـه در پایان برنامـه، ظرفیت سوخت رسـانی 

به 50 درصد برسـد و سـالیانه بـه 20 درصد این مقـدار افزایش پیـدا بکند که فعال 

متاسـفانه به این هدف نرسـیدیم و امیدوار هسـتیم که در برنامه ششم تکرار بشود 

و به آن برسـیم.«.

او در پایـان افزود: »امیدواریم  با جو بسـیار خوبی که حاکم اسـت بخش خصوصی 

و دولتـی دسـت به دسـت هـم بدهنـد و از این مزیـت و فرصت بسـیار بـزرگ که در 

اختیار ما قرار گرفته اسـت استفاده کنند و اگر خدا بخواهد بتوانیم واقعا کشورمان 

را بـه مرکز بزرگ سوخت رسـانی دردنیـا تبدیل کنیم.«

مدیــر عامــل رشکــت ســوخت رســانی قشــم 

کیفیت سوختی ایران
 خیلی خوب است

میرعزیـزی عضو انجمـن بانکرینگ و مدیر عامل رشکت سـوخت رسـانی قشـم، با 

تعریف  این که بانکرینگ تهیه و تدارک سـوخت به کشـتی است، سـخناش را آغاز 

کرد. او در ادامه گفت: »بانکر عامل اصلی اسـت که ما بتوانیم صنعت های دیگری 

را برای آن بیاوریم، پس خود صنعت بانکرینگ فقط هامن سوخت رسـانی اسـت.«

او با اشـاره به  این که چه سـوخت هایی مورد استفاده کشـتی های نفت کوره است، 

گفت: »نفت گاز و گاز مایع، رو به افزایش اسـت و کشتی ها به دلیل مسایل محیط 

زیسـتی و قوانین مارپل کم کم به »ال ان جی« روی  می آورند.«

 میـر عزیزی با بیـان  این که تامین قیمت سـوخت و اعـالم روزانه قیمت سـوخت به 

چـه صـورت انجـام می گیـرد، ادامـه داد: »ما یـک نرشیـه بین املللی به نـام نرشیه 

»پلتس« داریم که سـوخت را در مناطـق مختلف  قیمت گذاری می کنـد. در مراکز 

مختلفی مانند فجیره، سـنگاپور، روتـردام و ...« 

ایـن نرشیه روزانه راس سـاعت مشـخصی این قیمت هـا را اعالم می کنـد. یعنی از 

سوخت هواپیام تا سوخت سنگین و متام سوخت های مختلف و مشتقات مختلف 

از طریـق این نرشیه اعالم می شـود. 

این عضـو انجمن بانکرینـگ افزود: »سـوختی که مسـتقیام از پاالیشـگاه می آید، 

فرآوری های الزم روی آن انجام منی شود و همه جور پروداکتی داخل آن وجود دارد. 

به این معنـی که از این سـوخت حتی می توانید سـوخت هواپیام هـم بگیرید.«

به گفته میرعزیزی رسمهندس ها و فرماندهان همیشه ترجیح می دهند که سوخت 

را از ایران بگیرند. چون سوختی که از ایران می گیرند کیفیت خیلی خوبی دارد ولی 

سوختی که از سنگاپور یا  فجیره  گرفته می شود کیفیت پایین تری دارد. 

او مخزن سـازی را جزء الزامات می دانـد و می گوید: »از بازیگرانـی که ما در صنعت 

بانکرینگ می توانیم مثال بزنیم  رشکتی اسـت  به نام ویتول، که پایه آن  انگلیسـی 

ولـی رشکتی چنـد میلتی اسـت، کـه این هـا در فجیـره هم خیلـی فعال هسـتند، 

درآمد سـالیانه آن ها، حدود 300 میلیون دالر اسـت. چرخه آن به این صورت است 

کـه این هـا  نفـت کـوره را از پاالیشـگاه می خرنـد و بعـد بـه یـک طریقی بـه مرصف 

کننده می رسـانند، اولین کاری که می کنند باید  ذخیره سازی انجام بدهند. یکی 

از الزامات آن مخزن سـازی اسـت. مخزن سـازی هم   امکانـات و وام می خواهد.«

به گفتـه او، مورد دیگـر افرادی هسـتند که از محموله هـا به عنوان کارگو اسـتفاده 

می کننـد: »یعنـی مقادیـر زیـادی می فروشـند و مقادیـر باالتـر از پنجـ  شـش هزار 

تـن. چـون رصف منی کنـد کـه مثـال یـک کشـتی هـزار تنـی را این جـا بیاوریـد 

سـوخت بزنیـد و برداریـد بـه فجیـره بربیـد و ایـن را به عنـوان کارگو بفروشـید. پس  

باید حداقلی داشـته باشد تا هزینه ها رسشکن بشـود و بتوانید از آن سـودآوری که 

هـدف گـزاری کردیـد بگیرید و پـس تامیـن کننده به وسـیله کشـتی های کوچک 

عملیـات سوخت رسـانی را انجام می دهـد. این خـودش یک صنعت خاص اسـت 

کـه بـا بانکرینـگ می آید.«

او معتقد اسـت اگـر صنعت بانکرینگ داشـته باشـید، بانکرینگ بارج هـا به تعداد 

زیاد باید در دسـرتس باشـد تا بتواند هر درخواسـتی را پاسـخ گو باشـد.

بارجهایمااجازهندارندکهکناراسکلهسوخترسانیبکنند
او شـناورها را دو نوع می داند: »یکی می آید مسـتقیام در کنار بندر سـوخت گیری 

می کند و تعدادی نیز هسـتند کشـتی به کشتی می آیند سـوخت گیری خودشان 

را انجام می دهند. در فرآیندی دیگر کشـتی می تواند بیاید مسـتقیم از پاالیشگاه 

بگیـرد و بـربد ولی این مـورد خیلی کم تـر اتفاق می افتـد. چون مقدار سـوختی که 

پاالیشـگاه می دهـد خیلـی باال اسـت، اگر پاالیشـگاه مسـتقیام بخواهد سـوخت 

بدهـد فقـط کشـتی های خـاص بـا ظرفیت هـای خـاص می تواننـد از آن سـوخت 

بگیرند.«

این عضـو انجمن بانکرینگ افـزود: »در حـال حارض بارج هـای ما اجـازه ندارند که 

کنار اسـکله سوخت رسـانی بکنند و این یک نقطه ضعف اسـت. چـون وقتی که ما 

بخواهیم صنعت بانکرینگ را توسـعه بدهیم یکی از درخواسـت های مستقیم این 

اسـت که کنار اسـکله می توانید به من سـوخت بدهید یـا نه؟« 

میرعزیـزی ادامـه داد: »بـا توجـه بـه فضای پسـا برجـام وقتـی کشـتی هایی مانند 

مرسـک بـه ایـران می آینـد، خواهنـد گفـت:  اگر شـام کنـار اسـکله نتوانیـد به من 

سـوخت بدهید من این جا سـوخت منی گیرم. در بانکرینگ هنـوز صنعت و فرآیند 

ما تکمیل نشده اسـت و پس باید یک جذابیت های خاصی را برایشان ارایه بدهیم  

تا این هـا را به سـمت بنـادر خودمـان بیاوریم.« 

بـه گفتـه او در بنـدر سـنگاپور بـرای همیـن اندازه گیری هـا و مشـکالتی کـه بیـن 

کشـتی های سوخت رسـان و گیرنـده پیـش آمـده اسـت سیسـتم های جدیـدی را 

تعبیه کرده اند. عامری در پایان خواسـتار تسـهیل قوانین مربوطه شد تا این قبیل 

اقدام هـا راحت تـر صـورت بگیـرد.

بانکرینــگ  انجمــن  عضــو   

عملیات بانکرینگ از نظر تجاری 
شامل خرید و فروش بانکر  است

ـــرد. در  ـــه ک ـــی را ارای ـــگ توضیحات ـــی بانکرین ـــش بازرگان ـــورد بخ ـــمی در م  هاش

ـــارت  ـــی از تج ـــف کل ـــگ و تعری ـــت بانکرین ـــی صنع ـــیامی عموم ـــا س ـــاط ب ارتب

دریایـــی و ویژگی هایـــی کـــه ایـــن صنعـــت دارد، پیچیدگی هایـــی کـــه مدیریـــت 

عملیـــات در فعالیـــت بانکرینـــگ دارد و در نهایـــت پیرامـــون اصـــول بازاریابـــی و 
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ـــرد. ـــرح ک ـــی را مط ـــی موضوعات ـــوخت های دریای ـــروش س ف

او ادامـــه داد: »بانکرینـــگ صنعـــت بســـیار قدیمـــی اســـت و ایـــن صنعـــت از 

ـــد.« ـــل ش ـــار تبدی ـــه بخ ـــاد ب ـــتی از ب ـــه کش ـــوه محرک ـــه ق ـــد ک ـــی رشوع ش زمان

ـــن از  ـــم و ای ـــی داری ـــای مختلف ـــا بخش ه ـــتا م ـــن راس ـــمی در ای ـــه هاش ـــه گفت ب

محلـــی کـــه ســـوخت تولیـــد می شـــود تـــا جایـــی کـــه بـــه دســـت مـــرصف کننـــده 

ــود. ــامل می شـ ــد را شـ می رسـ

ـــر  ـــزود: »اگ ـــاوت اف ـــف متف ـــه تعاری ـــاره ب ـــا اش ـــگ ب ـــن بانکرین ـــو انجم ـــن عض ای

ـــن  ـــف ای ـــم، تعری ـــگ کار می کنی ـــم بانکرین ـــره بگویی ـــد فجی ـــی مانن ـــا در جای م

ـــه کننـــده بانکـــر  ـــم کامـــال متفـــاوت اســـت. ارای ـــا تعریفـــی کـــه مـــا داری مفهـــوم ب

ـــه  ـــران و چـــه در قطـــر کســـی اســـت ک ـــره و چـــه در ای ـــا چـــه در فجی ـــه م در منطق

ـــا تحویـــل  همـــه بارج هـــای بانکرینـــگ، بعـــد از تحویـــل ســـوخت از پاالیشـــگاه ت

ـــه مشـــرتی در دســـت او اســـت. وقتـــی  شـــام در ســـنگاپور بگوییـــد کـــه مـــن در  ب

بانکرینـــگ کار می کنـــم از شـــام می پرســـند کـــه در کـــدام قســـمت از آن؟ شـــام 

تامیـــن کننـــده هســـتید؟ شـــام بـــازرگان هســـتید؟ شـــام واســـطه هســـتید؟ شـــام 

ـــه  ـــم ک ـــی را داری ـــن پیچیدگ ـــا ای ـــه این ج ـــی ک ـــتید؟ در صورت ـــارج هس ـــور ب اپرات

ـــم.« ـــام بدهی ـــم انج ـــا ه ـــا را ب ـــن کاره ـــه ای ـــد هم ـــا بای م

ــروش  ــد و فـ ــامل خریـ ــاری را شـ ــر تجـ ــات بانکرینـــگ از نظـ ــمی عملیـ هاشـ

ــه ای را  ــه ای را می خریـــم و یـــک محمولـ ــا یـــک محمولـ ــر می دانـــد: »مـ بانکـ

می فروشـــیم کـــه ایـــن تحـــت نظـــارت یـــک بخـــش مالـــی انجـــام می شـــود. 

ـــی  ـــد. منته ـــم باش ـــروش حاک ـــد و ف ـــن خری ـــر ای ـــد ب ـــوی بای ـــی ق ـــت مال مدیری

ــه  ــتیم و وقتی کـ ــه رو هسـ ــده رو بـ ــن کننـ ــا تامیـ ــم بـ ــا می خریـ ــه مـ وقتی کـ

می فروشـــیم بـــا مشـــرتی رو بـــه رو هســـتیم. ارتبـــاط ایـــن تامیـــن کننـــده بـــا 

ـــد،  ـــام می ده ـــروش را انج ـــد و ف ـــه خری ـــی ک ـــر آن کس ـــت نظ ـــد تح ـــرتی بای مش

باشـــد.«

ـــم.  ـــل بدهی ـــک اســـتانداردی ســـوخت را تحوی ـــای ی ـــر مبن ـــد ب ـــا بای او گفـــت: »م

مانورهـــای دریایـــی وجـــود دارد. تحویـــل ســـوخت بـــه شـــناور نهایـــی داریـــم. چـــه 

ـــر را  ـــد بانک ـــه دارد تری ـــی ک ـــنگاپور کس ـــه در س ـــره و چ ـــه در فجی ـــا و چ در این ج

ـــه  ـــد هم ـــی بای ـــد ول ـــام منی ده ـــا را انج ـــن کاره ـــه ای ـــا هم ـــد لزوم ـــام می ده انج

ایـــن کارهـــا را تحـــت کنـــرتل خـــودش را داشـــته باشـــد.«

بـــه گفتـــه هاشـــمی درســـت اســـت کـــه ســـوخت ایـــران ســـوخت خـــوب و ســـوخت 

ـــت  و  ـــتاندارد اس ـــدی  اس ـــا در ح ـــه آن ه ـــی هم ـــت ول ـــدی اس ـــوخت ب ـــره س فجی

ـــاوت نیســـت.  ـــی متف ـــد خیل ـــه اســـتفاده می کن ـــک کشـــتی ک ـــرای ی ب

 او می گویـــد: »مـــا در تجـــارت می خواهیـــم ســـه عنـــرص اصلـــی را بـــه تعـــادل 

ـــن  ـــه ای ـــد ک ـــه دهی ـــان را ادام ـــارت خودت ـــد تج ـــی می توانی ـــام وقت ـــانیم. ش برس

ـــد.« ـــاد کنی ـــد ایج ـــوازن را توانی ت

هاشـــمی معتقـــد اســـت: »هـــر تجارتـــی از ســـه قســـمت تشـــکیل می شـــود 

عواملـــی کـــه تحـــت کنـــرتل مـــا اســـت، عواملـــی کـــه خـــارج از کنـــرتل مـــا اســـت 

ـــم  ـــه بخواهی ـــدر ک ـــر چق ـــا ه ـــت و م ـــی ماس ـــرتل تعامل ـــت کن ـــه تح ـــی ک و عوامل

ـــی رود.« ـــاال م ـــا ب ـــه م ـــم هزین ـــعه بدهی ـــان را توس ـــرتل خودم ـــت کن ـــل تح عوام

او یکـــی از مســـایلی کـــه می توانـــد ایجـــاد چالـــش بکنـــد را بحـــث تصـــادف 

کشـــتی ها می دانـــد و می گویـــد: »وقتی کـــه تصـــادف اتفـــاق می افتـــد 

رویه هایـــی فعـــال می شـــوند و ایـــن رویه هـــا بـــاز زمان بـــر اســـت و می توانـــد 

آلودگـــی ایجـــاد بکنـــد و بحـــث آلودگـــی یکـــی از مســـایل خیلـــی مهـــم در 

بانکرینـــگ اســـت. شـــاید در نـــگاه اول ربطـــی بـــه بازرگانـــی بانکر نداشـــته باشـــد 

ـــروش  ـــد و ف ـــی و خری ـــرای بازرگان ـــد ب ـــه می توان ـــت ک ـــایلی اس ـــا مس ـــی این ه ول

و بـــرای ســـابقه ایجـــاد کـــردن، بـــرای مشـــرتی یابـــی و بـــرای ادامـــه حیـــات بـــرای 

ـــد.« ـــذار باش ـــی تاثیرگ ـــر خیل ـــازار بانک ب

ـــاس و  ـــران بندرعب ـــر در ای ـــذاب بانک ـــاط ج ـــه، نق ـــه  این ک ـــاره ب ـــا اش ـــمی ب هاش

ـــگاه  بنـــدر عســـلویه و بنـــدر امـــام خمینـــی )ره( هســـتند، گفـــت: »ایـــن ســـه در ن

ـــر  ـــیم ؟ بانک ـــر بفروش ـــم بانک ـــا می توانی ـــا کج ـــتند. ام ـــذاب هس ـــی ج اول خیل

بـــرای کشـــتی خیلـــی گـــران اســـت. چـــرا؟ چـــون کشـــتی بایـــد متوقـــف بشـــود. 

وقتی کـــه می خواهـــد متوقـــف بشـــود یـــا بایـــد بـــه محلـــی بـــرود کـــه آن جـــا 

متوقـــف می شـــود و آن جـــا محـــل ســـوخت گیری باشـــد یـــا بایـــد بـــه کنـــار 

اســـکله بـــرود کـــه این هـــا هیچ کـــدام شـــدنی نیســـت.« 

ایـــن عضـــو انجمـــن بانکرینـــگ می گویـــد: »بـــه هـــر حـــال بـــرای سوخت رســـانی 

ـــخص  ـــت را مش ـــد قیم ـــاال بای ـــری را دارد ح ـــیل باالت ـــران پتانس ـــادر، ای ـــن بن بی

کنیـــم. نرشیاتـــی در ایـــن زمینـــه وجـــود دارد. نکتـــه اصلـــی ایـــن اســـت کـــه 

ـــت  ـــد قیم ـــه می خواهی ـــام وقتی ک ـــی ش ـــت. ول ـــا اس ـــاخص قیمت ه ـــا ش این ه
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خودتـــان را مشـــخص بکنیـــد، منی توانیـــد یـــک فرمـــول بنویســـید و بگوییـــد کـــه 

ـــد.« ـــخص می کن ـــن را مش ـــت م ـــول قیم ـــن فرم ای

ــر به صـــورت چشـــم در چشـــم اســـت و  بـــه گفتـــه هاشـــمی بازاریابـــی بانکـ

ــای  ــای قیمت هـ ــر مبنـ ــز بـ ــد. همه چیـ ــل می کنـ ــامد متقابـ ــاد اعتـ آن ایجـ

ــی  ــف بین املللـ ــای مختلـ ــد در گردهامیی هـ ــت. پـــس بایـ ــی اسـ بین املللـ

رشکـــت کـــرد.

ـــل  ـــا تحوی ـــط ب ـــد مرتب ـــه کل فراین ـــیم ک ـــته باش ـــان داش ـــد اطمین ـــزود: »بای او اف

ــانی  ــد سوخت رسـ ــود. فراینـ ــام می شـ ــتی انجـ ــه مشـــرتی به درسـ ــوخت بـ سـ

را بایـــد تحـــت کنـــرتل داشـــته باشـــید و مطمـــنئ باشـــید کـــه فراینـــد تامیـــن 

ســـوخت، عملیـــات خشـــکی و عملیـــات دریایـــی و بازاریابـــی و فـــروش او هامهنگ 

ـــود.« ـــام می ش ـــتی انج ـــه درس ـــا ب ـــن  فراینده ـــن ای ـــاط بی ـــد و ارتب ـــاق می افت اتف

بـــه گفتـــه ایـــن عضـــو انجمـــن بانکرینـــگ مـــا بایـــد بـــه چنـــد مســـئله مهـــم 

برســـیم:  این کـــه مـــا چـــه می خواهیـــم بفروشـــیم؟ کجـــا می خواهیـــم 

بفروشـــیم؟ بـــه چـــه کســـی ؟ به وســـیله چـــه کســـی؟ و بـــا چـــه تجهیزاتـــی 

ـــگ  ـــم بانکرین ـــا می توانی ـــا این ه ـــی؟ ب ـــه قیمت ـــا چ ـــیم و ب ـــم بفروش می خواهی

موفـــق داشـــته باشـــیم.

او در پایـــان افـــزود: »نکتـــه مهـــم ایـــن اســـت کـــه مـــا بایـــد بتوانیـــم عوامـــل خـــارج 

ـــم و اگـــر  ـــی، کنـــرتل کنی ـــا عوامـــل تحـــت کنـــرتل تعامل از کنـــرتل خودمـــان را ب

ـــیم و در  ـــته باش ـــق داش ـــگ موف ـــک بانکرین ـــم ی ـــا می توانی ـــد م ـــاق بیفت ـــن اتف ای

منطقـــه حضـــور مســـتمر داشـــته باشـــیم.« 

  JTT رشکــت  مدیرعامــل   

برای حجم های کم
 CBM جایگزین خوبی است

محســـن بیـــات در زمینـــه اســـتفاده از ابزارهـــای نویـــن در صنعـــت ســـوخت گیری 

ـــو  ـــن عض ـــه ای ـــه گفت ـــرد. ب ـــان ک ـــواردی را بی ـــگ م ـــامن بانکرین ـــا ه ـــی ی دریای

انجمـــن بانکرینـــگ، ابزارهایـــی هســـتند کـــه بـــا توجیـــه اقتصـــادی رشـــد 

کرده انـــد و رصفـــا جـــزء رصفه جویی هـــای اقتصـــادی محســـوب می شـــوند.

ـــه  ـــی  رصف ـــد، یک ـــد کردن ـــل رش ـــه دلی ـــه س ـــناور، ب ـــای ش ـــت: »ترمینال ه او گف

ـــوم،  ـــن و س ـــب و دوره کانسرتاکش ـــاه در نص ـــان کوت ـــدت زم ـــادی، دوم، م اقتص

ـــاده.« ـــات س عملی

مدیرعامـــل رشکـــت JTT گفـــت: »SPM ترمینـــال شـــناوری اســـت کـــه عـــالوه بـــر 

ـــد.  ـــام می ده ـــا انج ـــم یک ج ـــانی را ه ـــه سوخت رس ـــتی، وظیف ـــداری کش نگه

ـــام  ـــم انج ـــانی را ه ـــد و سوخت رس ـــه بچرخ ـــد 360 درج ـــتی می توان ـــن کش ای

 SPM ـــا ـــت. قطع ـــر اس ـــورد نظ ـــاد، م ـــای زی ـــه حجم ه ـــی ک ـــرای مواقع ـــد. ب ده

ـــرار  ـــر اســـت و ق ـــی در مواقعـــی کـــه حجـــم  کم ت ـــی اســـت. ول ـــه بســـیار خوب گزین

نیســـت یـــک کشـــتی 200-300 هـــزار تنـــی بـــار شـــود، CBM جایگزیـــن خوبـــی 

ـــت.« ـــوردار اس ـــری برخ ـــیار کم ت ـــت بس ـــون از قیم ـــت چ اس

ـــا بیـــان مســـاله تعمیـــرات و نگهـــداری در ایـــن زمینـــه گفـــت: »وقتـــی بحـــث  او  ب

ـــناور  ـــال ش ـــه ترمین ـــم ک ـــم داری ـــی را ه ـــث کل ـــد، آن بح ـــان آم ـــه می ـــادی ب اقتص

مزایایـــی نســـبت بـــه اســـکله دارد. داخـــل ترمینـــال شـــناور هـــم بـــاز CBM  اســـت 

ـــت.« ـــر از SPM اس ـــی کم ت ـــش خیل ـــدد و رقم ـــه ع ک

بـــه گفتـــه بیـــات یکـــی  از نـــکات مهـــم در بانکرینـــگ، قطعـــا بحـــث 

ـــت.  ـــیدن اس ـــرداری رس ـــه بهره ب ـــان ب ـــر، زم ـــه دیگ ـــت و نکت ـــذاری اس رسمایه گ

او در پایـــان بـــه ایـــن نکتـــه اشـــاره کـــرد کـــه در یـــک پـــروژه اقتصـــادی، بـــرای یـــک 

رسمایه گـــذار خیلـــی مهـــم اســـت کـــه در چـــه زمانـــی می توانـــد پـــروژه خـــود 

را بـــه عملیـــات برســـاند.

 عضـــو انجمـــن  بانکرینـــگ 

ما نباید 
این فرصت را از دست دهیم 

نخلـــی بـــا اشـــاره بـــه  این کـــه ســـازمان بنـــادر و دریانـــوردی بـــه رشکت هـــای 

سوخت رســـان، مجـــوز سوخت رســـانی در بنـــادری کـــه خطـــری  آن را تهدیـــد 

منی کنـــد، می دهـــد گفـــت: »ولـــی بـــرای بنـــادری کـــه کاالهـــای خطرنـــاک 

ـــن  ـــم همی ـــت ه ـــه درس ـــد ک ـــکله را منی ده ـــار اس ـــوز  کن ـــد، مج ـــل می کن حم

ــام  ــورت انجـ ــن صـ ــه همیـ ــم بـ ــی هـ ــورهای اروپایـ ــن کار در کشـ ــت. ایـ اسـ

ــوز  ــود، مجـ ــل می شـ ــاک حمـ ــای خطرنـ ــه کاالهـ ــادری کـ ــود. در بنـ می شـ

سوخت رســـانی منی دهنـــد. آن هـــا می گوینـــد بـــه لنگـــرگاه بیاییـــد و ایـــن 

کار را انجـــام دهیـــد.« 

ــا اشـــاره بـــه  آمـــار کشـــتی هایی کـــه در دنیـــا وجـــود دارد گفـــت:  نخلـــی بـ

ــم.  ــارس داریـ ــز و خلیج فـ ــه هرمـ ــوری از تنگـ ــتی عبـ ــزار کشـ ــدود50 هـ »حـ

ـــار  ـــک ب ـــال ی ـــر س ـــود دارد، ه ـــه وج ـــتی ک ـــر کش ـــه ازای ه ـــم ب ـــم بگویی می توانی

ایـــن ترانزیـــت انجـــام می شـــود. پـــس آمـــار بســـیار باالیـــی اســـت. ولـــی مـــا 

ـــم و نتوانســـتیم  ـــازار را از دســـت دادی ـــم و ب ـــد تبدیـــل کردی ـــه تهدی فرصت هـــا را ب

ـــا را  ـــهم م ـــم. س ـــان بدهی ـــودی نش ـــی خ ـــه خوب ـــگ ب ـــت بانکرین ـــن صنع در ای

کشـــورهای دیگـــر گرفتنـــد کـــه مـــا منی توانیـــم از آن هـــا شـــاکی باشـــیم.« 

ـــوخت  ـــت س ـــار ترانزی ـــه در  آم ـــن رتب ـــکه دومی ـــون بش ـــا 15 میلی ـــنگاپور را ب او س

ـــد. ـــوخت را دارن ـــادی از س ـــیار زی ـــار بس ـــز، آم ـــه هرم ـــنگاپور و تنگ ـــد. س می دان

بـه گفتـه این عضـو انجمـن ، کشـتی کـه می آیـد اگـر سـطح امنیتش با سـطح 

امنیتـی شـناور مـا تطابـق نداشـته باشـد، آن ادمینیسرتشـنی کـه مجـوز 

سوخت رسـانی را به مـا داده، آن را باطل می کند. کنرتل وجود دارد. بازرسـی ها 

توسـط سازمان بنادر و دریانوردی در همه کشـورها وجود دارد که چک می کنند 

رشکـت سوخت رسـان بـه خوبـی کار و مـوارد سوخت رسـانی و الزمـات را انجـام 

می دهـد یـا نـه، الزاماتـی کـه شـامل اندازه گیری هـا نیز هسـت.

نخلـــی می گویـــد: »بزرگ تریـــن میـــزان در خلیج فـــارس بـــا 17 میلیـــون 

ـــد  ـــنگاپور، 20 درص ـــور س ـــنگاپور. کش ـــم س ـــد از آن ه ـــت و بع ـــکه در روز اس بش

کشـــتی های عبـــوری را هدف گـــذاری کـــرده و اعـــالم کـــرده کـــه: 20 درصـــد 

ـــت.« ـــن اس ـــت م ـــا مارک آن ه

ـــکان  ـــم. م ـــت بدهی ـــت را از دس ـــن فرص ـــد ای ـــا نبای ـــرد: »م ـــد ک ـــان تاکی او در پای

ـــره مقایســـه  ـــا فجی ـــان را ب ـــد خودم ـــا نبای ـــی بهـــرت از ســـنگاپور اســـت. م ـــا خیل م

کنیـــم. فجیـــره چیـــزی اســـت کـــه مـــا بـــه آن فرصـــت دادیـــم. مـــا خودمـــان را بایـــد 

ـــم.« ـــری کنی ـــنگاپور اندازه گی ـــا س ب
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متاســفانه ســالیانه تعــدادی از پرســنل فعــال در 

بنــادر دنیــا نظیــر بــار شــامران، ریگرهــا، تالــی 

من هــا و غیــره ... بــر اثــر برخــورد تجهیــزات تخلیــه و 

بارگیــری بــا آن هــا جــان خــود را از دســت می دهند. 

سیســتم )RFID( بر روی تجهیزات، نقــش بازدارنده 

ــدری  ــران بن ــا کارگ ــورد ب ــه برخ ــروز حادث ــل از ب قب

ــان  ــش زم ــت و کاه ــش رسع ــد. افزای ــا می کن را ایف

ــک  ــش ریس ــات ) Lead–Time( کاه ــام عملی انج

ــب  ــش رضی ــدری و افزای ــی و بن ــای دریای فعالیت ه

ایمنــی از مشــخصه های مهــم بنــادر توســعه یافته و 

طــراز اول جهــان اســت. امــروزه ســعی متامــی بنادر 

در جلــب هــر چــه بیشــرت رضایــت مشــرتیان اســت. 

 ،RFID بهره گیــری از تکنولوژی هایــی همچــون

ــوان راه حــل، بســیاری از  ــه عن ــد ب ــادر می توان در بن

معضــالت کنونــی بنــادر از جملــه کاهــش ریســک، 

افزایش رضیب ایمنــی فعالیت ها و در مجمــوع ارایه 

تصویــری مناســب تر از بنادربــرای جــذب مشــرتیان 

ــه هــر سیســتمی  و رسمایه گــذاران باشــد. اصــوال ب

که قــادر بــه خوانــدن و تشــخیص اطالعــات افــراد یا 

 Identification کاالها باشــد سیســتم شناســایی یا

ــی شناســایی  ــه می شــود. به طــور کل System  گفت

خــودکار و نگهــداری داده ها )AIDC( روشــی اســت 

کــه طــی آن تجهیــزات خــواه ســخت افــزاری یــا 

ــا  ــخیص داده ه ــدن و تش ــه خوان ــادر ب ــزاری ق نرم اف

بــدون کمک گرفــنت از یــک فــرد هســتند. بارکدها، 

کدهــای دو بعــدی، سیســتم های انگشــت نگاری، 

سیستم شناســایی با اســتفاده از فرکانس رادیویی، 

ــم و  ــه چش ــتفاده از قرنی ــا اس ــایی ب ــتم شناس سیس

ــه  ــن زمین ــا در ای ــن راهکاره ــه ای ــدا و ... از جمل ص

محســوب می شــوند. یکــی از جدیدتریــن مباحــث 

ــا  ــراد ی ــرای شناســایی اف موردتوجــه دانشــمندان ب

کاالها اســتفاده از سیســتم شناسایی با اســتفاده از 

فرکانــس رادیویی یــا RFID اســتRFID  که مخفف 

ســه واژه Radio Frequency Identification بــه 

حســاب می آیــد.

ایــن سیســتم امــروزه توســط فروشــگاه های 

زنجیــره ای بزرگی چــون »وال مارت« و »مــک دونالد« 

و نیــز ســازمان های مهمی چــون »وزارت دفــاع ایالت 

ــکا« اســتفاده شــده و امتحــان خــود را  متحــده آمری

بــه خوبــی پــس داده اســت. فنــاوری شناســایی بــه 

کمــک امــواج رادیویــی )RFID( را می تــوان یکــی از 

بزرگ تریــن دســتاوردهای علمــی و فنی برش شــمرد 

به طوری کــه از ایــن فنــاوری مهم تریــن پیرشفــت 

ــاد  ــات ی ــاوری اطالع ــه فن ــت در زمین ــد از اینرتن بع

ــه  ــل ب ــر متای ــال های اخی ــه در س ــود. اگرچ می ش

ــزاری  ــوان اب ــتم های RFID به عن ــتفاده از سیس اس

موفــق در مدیریت زنجیــره تامین فزونی یافته اســت 

و نیز تحقیقات گســرتده ای در ســطوح دانشگاهی و 

صنعتــی در ایــن زمینــه صــورت پذیرفته کــه منجر به 

اســتفاده از ایــن فنــاوری در امــوری همچــون حمــل 

ــودکار  ــت خ ــا و پرداخ ــایی خودروه ــل، شناس و نق

عــوارض خودروهــا در اتوبان هــا شــده اســت. بــا 

پیرشفــت روزافــزون تکنولــوژی بــه خصــوص در 

زمینــه تجهیــزات و ادوات الکرتونیکــی و مخابراتــی، 

هزینــه اجــزای تشــکیل دهنده RFID از جملــه 

ــن  ــاده کــه همی ــه کاهــش نه برچســب های آن رو ب

امــر موجبــات اســتفاده وســیع تر آن را فراهــم منــوده 

ــت. اس

لزوماستفادهازتکنیکRFIDدرحملونقلدریاییوبنادرایران
 امین باللی

کارشناس امور بندری اداره بندر و دریانوردی خارگ
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RFIDمشکالتومزایایموجوددرکشور

مزایا استفاده از این تکنولوژی به رشح ذیل است:

ــتی و  ــت دس ــش فعالی ــا )کاه ــش هزینه ه 1-کاه

ــت( ــش رسع افزای

2-اتوماسیون بدون توقف

3-کاهش خطا

4-کنرتل فرایندهای غیرقابل رویت

5-امــکان بــه روز رســانی برچســب ها بــدون دخالت 

دســت

6-امنیت

7-یکپارچگی

از جملــه مزایــای سیســتم RFID، چــک کــردن 

ــات  ــرم مندرج ــا ف ــا ب ــوای کانتیرنه ــازگاری محت س

آن هاســت کــه یــک عملیــات مهــم امــا بســیار 

وقت گیــر بــه شــامر مــی رود. احتــامل اشــتباه و 

ــل  ــط عام ــی توس ــی وقت ــن عملیات ــف در چنی تخل

انســانی صــورت گیــرد قابــل نادیــده گرفنت نیســت. 

 RFID خــودکار کــردن ایــن رونــد بــا اســتفاده از

مشــکل را حــل می کنــد. در مــواردی کــه محتــوای 

کانتیــرن دارای اهمیــت فراوانــی اســت، شناســایی 

ــا  ــگ ی ــورت بالدرن ــرن )به ص ــل کانتی ــت داخ وضعی

ــن  ــرای ای ــی مناســب( الزم اســت. ب ــه زمان در فاصل

مســاله نصــب برچســب های RFID کــه دارای 

ــل  ــتند در داخ ــت هس ــار، رطوب ــا، فش ــور دم سنس

کانتیــرن، یــک راه حــل ایــده آل خواهــد بــود. بــا 

اســتفاده از تکنولــوژی RFID می تــوان عبــور و 

ــرتل  ــدر را کن ــه بن ــاغل در محوط ــنل ش ــرور پرس م

کــرد. همچنیــن وســایل نقلیــه موجــود در محوطــه 

ــی دسرتســی  ــه ویژه ای ــه وســیله نقلی ــه ب ــردی ک و ف

دارد توســط سیســتم پایــش می شــوند. مــواردی 

ــی،  ــن دسرتس ــودن ای ــاز ب ــا غیرمج ــاز ی ــل مج مث

ــرد  ــه ف ــی ک ــودن محوطه های ــاز ب ــا غیرمج ــاز ی مج

یــا خــودرو در آن حضــور دارنــد و غیــره به صــورت 

نرم افــزاری مشــخص می شــود و در صــورت بــروز 

تخلــف، اپراتــور پیــام هشــدار دریافــت می کنــد. بــا 

توجــه به بزرگ بــودن محوطــه بارگیری و نگهــداری، 

کنــرتل دسرتســی فیزیکی افــراد شــاغل در محوطه 

ــواردی  ــت. در م ــکل اس ــیار مش ــا بس ــه کانتیرنه ب

ایــن دسرتســی ، منجــر بــه خطــر افتــادن موجــودی 

کانتیرنهــا می شــود. بــا پایــش کــردن بالدرنــگ 

افــراد در محیــط، فعالیت هــای مشــکوک قابــل 

ــا هــم و  شناســایی اســت. این کــه چــه اشــخاصی ب

بــرای چــه مــدت ارتبــاط داشــته اند توســط نرم افــزار 

قابــل ضبــط و تحلیــل آمــاری اســت. بنابرایــن 

قبــل یــا مدت زمــان کمــی پــس از بــروز تخلــف 

ــا توجــه و بــا در نظــر  ــا آن برخــورد کــرد. ب می تــوان ب

گرفــنت اهمیــت کاربــرد روزافــزون RFID بــرای 

ــه و  ــورهای پیرشفت ــرث کش ــی در اک ــئوالن دولت مس

حتی در کشــورهای در حال پیرشفت آسیای جنوب 

رشقــی )آســه آن( و ارتبــاط و همبســتگی زنجیــره وار 

و اجتناب ناپذیــر در روابــط تجــاری بین امللــل 

بــه زودی شــاهد اســتفاده همه گیــر ایــن تکنولــوژی 

بــر روی کلیــه کانتیرنهــا و تجهیــزات بنــدری مــورد 

اســتفاده در جهــان خواهیــم بــود به طوری کــه 

هم اکنــون نیــز ایــن کانتیرنهــا و تجهیــزات بنــدری 

حامــل برچســب RFID در بســیاری از کشــورها 

مورداســتفاده قــرار می گیــرد و ایــن موضــوع 

تســهیالت زیــادی بــرای مامــوران نظارتــی و ارزیابی 

ــراه دارد. ــه هم ــور ب ــورهای مذک ــرک در کش گم

برچســب های نصب شــده بــر روی کانتیــرن و 

تجهیــزات بنــدری  حامــل اطالعــات )data( در 

ــرن  ــود کانتی ــوص خ ــخصات به خص ــوص مش خص

و تجهیــزات بنــدری ماننــد شــامره کانتیــرن و 

تجهیــزات بنــدری  اســت کــه مهم تریــن مرجــع آمــار 

و شناســایی کانتیرنهــا و تجهیزات بندری در اســناد 

حمــل و shipping document از جملــه بارنامــه 

ــب ها  ــن برچس ــر ای ــال اگ ــت ح ــار اس ــض انب و قب

عــالوه بــر ایــن مشــخصات حــاوی مشــخصات و 

خصوصیــات کلــی کاالهــای محتــوی خــود نیــز 

ــان از  ــول اطمین ــنت و حص ــر گرف ــا در نظ ــند ب باش

پلمپ هــای نصب شــده در مبــدا، ماموریــن نظــارت 

گمــرک بــا در اختیــار داشــنت یــک دســتگاه گیرنده 

RFID در مبــادی و بــه هنگام تخلیه کشــتی در بندر 

مقصــد قــادر خواهند بــود نــوع و مشــخصات کاالی 

ورودی را بــدون بــاز کــردن و ارزیابــی حضــوری، 

ــی  ــی امنیت ــورد ارزیاب ــک و م ــا را چ ــام کانتیرنه مت

قــرار دهنــد، البتــه الزم بــه ذکــر اســت کــه ایــن 

اطالعــات کلــی در خصــوص نــوع و مشــخصات کاال 

در اســناد حمــل و قبــل از آن در مانیفیســت کشــتی 

موجــود بــوده و توســط کاربران بنــدر مبدا یا کشــتی 

حمــل کننــده در برچســب ها ذخیــره می شــود. 

RFID یــک تکنولــوژی تاییــد شــده از ســال 1970 

تاکنــون اســت و بــه دلیــل قیمــت بــاالی آن تاکنــون 

در برنامه هــای تجــاری اندکــی از کمپانی هــا مــورد 

اســتفاده قــرار گرفتــه شــده اســت. در صورتــی کــه 

بتــوان Tag هــا را بــا قیمــت مناســب تری تولیــد 

کــرد، اســتفاده از تکنولــوژی RFID می توانــد 

ــه  ــه ب ــا توج ــد. ب ــرف کن ــایل را برط ــیاری از مس بس

ــن  ــت در بی ــه حرک ــادر ب ــی ق ــواج رادیوی ــه ام این ک

ــزی هســتند، امــکان اســتفاده از  اکــرث مــواد غیرفل

تکنولــوژی RFID در حوزه هــای گســرتده تری وجود 

دارد. هــم کدخوان هــا و هــم تگ هــا می تواننــد 

دارای انــدازه و شــکل مختلفــی باشــند. بــا توجــه بــه 

انــدازه کوچــک تگ هــا و آزادی عمــل بــرای حرکــت 

ــه  ــد ب ــه عالقه من ــاتی ک ــازمان ها و موسس ــا، س آن ه

اســتفاده از ایــن فنــاوری هســتند از انعطــاف باالیی 

در ایــن رابطــه برخــوردار خواهنــد بــود. تصــور کنیــد 

کــه وارد یــک فروشــگاه زنجیــره ای شــده اید و اقــالم 

موردنیــاز خــود را داخــل چرخ دســتی قــرار داده ایــد. 

صنــدوق دار بــا اســتفاده از بارکــد بایــد تک تــک 

اقــالم داخــل ســبد را برداشــته و اطالعــات آن را 

توســط بارکد خــوان )Barcode Reader( یکی یکی 

بــه داخــل کامپیوتــر وارد کنــد تــا فاکتــور اقــالم 

انتخابــی شــام صــادر شــود. بســیاری از اوقــات بــه 

دلیل آن کــه تعــداد کاالهای خریداری شــده بســیار 

زیاد هســتند؛ صف هــای طوالنــی  در فروشــگاه های 

زنجیــره ای مشــاهده می شــود. 

گاهــی اوقــات نیــز مخــدوش شــدن عالیــم بارکــد، 

از خوانــدن اطالعــات جلوگیــری می کنــد، کــه ایــن 

خــود موجــب مشــکالت بیشــرتی می شــود. امــا بــا 

ایــن فنــاوری جدیــد یعنــی RFID شــام ســبد کاالی 

خــود را برمی داریــد و بــدون این کــه مجبــور بــه 

ــا حتــی  ایســتادن در صف هــای طوالنــی شــوید و ی

بــدون  این کــه مجبــور باشــید اقــالم خریداری شــده 

ــد، از در  ــان دهی ــان نش ــا نگهب ــدوق دار ی ــه صن را ب

ــون  ــرا؟ چ ــید چ ــام می پرس ــوید. حت ــارج می ش خ

شناســه روی کاال دیگــر بارکــد نیســت بلکــه از نــوع 

RFID اســت و خــودش بــا فرســتان عالیــم رادیویــی 

کلیــه اطالعات جــاری خــود از قبیل تعــداد، قیمت، 

ــای  ــود در درب ه ــای موج ــه کامپیوتره وزن و … را ب

خروجــی مخابــره و منتقــل می کنــد. این شناســه ها 

دارای دو بخش تراشــه و آنــنت بــوده و دارای عملکرد 

بســیار ســاده ای هســتند؛ تراشــه، اطالعــات را از 

ــی کــه  ــد و حس گرهای ــنت منتــرش می کن ــق آن طری

ــت  ــات را دریاف ــن اطالع ــد، ای ــرار دارن ــراف ق در اط

ز مهم تریــن ویژگــی و محاســن  ا می کننــد.

تکنولــوژی RFID   ، کاهــش رسقــت یــا دزدی و 

محاســبه رسیع تــر تعــداد کاالهــای موجــود در انبار 

بــدون نیــاز و کمــک بــه نیروهــای انســانی اســت که 

ــی خواهــد شد.شناســه ها  ــان هــم رصفه جوی در زم

)Tag( وســیله شناســایی متصــل شــده بــه کاالیــی 

اســت کــه مــا می خواهیــم آن را ردیابــی کنیــم و 

کدخــوان هــا )Readers( وســایلی هســتند کــه 
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حضــور شناســه ها را در محیــط تشــخیص داده 

و اطالعــات ذخیــره شــده در آن هــا را بازیابــی 

می کنند.بــا توجــه بــه  این کــه ایــن سیســتم ها 

بــر مبنــای تغییــرات امــواج مغناطیســی و یــا 

فرکانس هــای رادیویــی کار می کننــد، بــرای تقویت 

ســیگنال های موجــود در محیــط گاهــی اوقــات 

ــتفاده  ــز اس ــیگنال( نی ــده س ــت کنن ــنت )تقوی از آن

می شــود امــروزه اســتفاده از تکنولوژی هــای 

روز و مــدرن در کلیــه زمینه هــا بــه خصــوص در 

فعالیت هــای اقتصــادی و اداری بــر هیچ کــس 

ــای  ــان پیرشفت ه ــن می ــه در ای ــت ک ــیده نیس پوش

IT و نفــوذ آن در متــام رشــته فعالیت هــای انســانی 

ــه  ــوال ب ــت. اص ــی اس ــل چشم پوش ــکار و غیرقاب آش

ــدن و تشــخیص  ــه خوان ــادر ب هــر سیســتمی کــه ق

اطالعــات افراد یا کاالها باشــد، سیســتم شناســایی 

گفتــه می شــود. به طورکلــی شناســایی خــودکار 

و جمــع آوری داده هــا روشــی اســت کــه طــی آن 

ــا نرم افــزاری قــادر  تجهیــزات خــواه ســخت افزاری ی

ــت  ــدون دخال ــا ب ــخیص داده ه ــدن و تش ــه خوان ب

عامــل انســانی هســتند. بارکدهــا، بارکدهــای 

ماتریســی، سیســتم های اثرانگشــت، سیســتم 

تشــخیص با اســتفاده از فرکانس رادیویی ، سیســتم 

شناســایی با اســتفاده از قرنیه چشــم و صــدا همگی 

ــتند.  ــایی هس ــتم های شناس ــی از سیس منونه های

ــان  ــه محقق ــث موردتوج ــن مباح ــی از جدیدتری یک

بــرای شناســایی افــراد و کاالهــا، اســتفاده 

از سیســتم شناســایی بــا کمــک فرکانس هــای 

ــه در رسارس جهــان  ــا RFID اســت. روزان ــی ی رادیوی

میلیون هــا کانتیــرن در 220 بنــدر موجــود، در 

حــال جابه جایــی و حرکــت هســتند و در ایــن میــان 

ــی  ــای ورودی و خروج ــت کانتیرنه ــت و امنی حفاظ

در مبــادی حمــل دریایــی یکــی از مهم تریــن و 

دغدغه هــای اداره هــای دولتــی مســئول در ایــن 

زمینــه اســت کــه از جنبه هــای مختلفــی قابــل 

ــوع  ــن موض ــن و بارزتری ــا مهم تری ــت ام ــی اس  بررس

در ایــن خصــوص بــدون شــک قاچــاق انســان و 

کاال اســت کــه ســاالنه هزینه هــای مالــی و انســانی 

ــراه دارد  ــه هم ــورها ب ــیاری از کش ــرای بس ــادی ب زی

ــی  ــازمان دهی و ردیاب ــم س ــوع مه ــد از آن موض و بع

ــا  ــود در بندرگاه ه ــای موج ــا در ترمینال ه کانتیرنه

اســت کــه بــا توجــه بــه حجــم بــاالی تــردد کانتیرنها 

ــوع از  ــن موض ــا( ای ــن بندره ــی در کوچک تری )حت

ــن  ــود. در ای ــوردار می ش ــی برخ ــت دو چندان اهمی

میــان کشــورها و رشکت هــای بــزرگ در رسارس 

دنیــا گام هــای موثــری در همه گیــر شــدن اســتفاده 

از RFID در حمــل و نقــل کانتیــرنی برداشــته اند 

کــه از آن جملــه می تــوان بــه رشکــت جــرنال 

الکرتیــک )GE( اشــاره کــرد کــه در ژانویــه ســال 

2005 اقــدام بــه تهیــه یــک سیســتم حفاظتــی 

ــر روی  ــه برچســب های RFIDب ــر پای الکرتونیکــی ب

کانتیرنهــا منــود، همچنیــن دولــت کــره جنوبــی در 

تابســتان 2004 اقــدام بــه طراحی یــک پــروژه به نام 

 SEATRANSPORTATION LOGISTICS(

RFID(( منــود کــه بــا نصــب سنســورهای RFID در 

ــد  ــه مقص ــان ب ــدر پوس ــی از بن ــای خروج کانتیرنه

ــای  ــکا و اروپ ــده آمری ــاالت متح ــی ای ــواحل غرب س

ــه بازرســی حفاظتــی کانتیرنهــا در  مرکــزی قــادر ب

مــدت حمــل و نقــل خواهنــد بــود. رشکت هــای 

بــزرگ دیگــر از جملــه  SAVI)ایاالت متحــده( 

ــا  ــز ب ــن( نی ــرتالیا( NVEN60 )چی Indented )اس

به کارگیــری تکنولــوژی  RFIDبــر روی کانتیرنهــای 

ــمند  ــره هوش ــک زنجی ــکیل ی ــه تش ــدام ب ــود اق خ

ــل  ــل و نق ــاری و حم ــط تج )Smart Chain( در رواب

کانتیــرنی )دریایــی و زمینــی( خــود منوده انــد و 

بــا ایــن عمــل افزایــش اثربخــش و کارایــی عملیــات 

بنــدری و ترخیــص کاال در گمــرکات خــود نیــز 

شــده اند.

نتیجهگیری
امــروزه بــا پیرشفــت علــم و تکنولــوژی، دیگــر 

تشــخیص اصــل بــودن )genuine( یــک مــدرک 

کاغــذی کاری بــس دشــوار اســت و جاعلیــن و 

سوءاســتفاده کننــدگان با کمــک فنــون و تجهیزات 

ــادر  ــی ق ــه به راحت ــه ای پیرشفت ــی و رایان الکرتونیک

بــه جعــل اســناد کاغــذی به خصــوص اســنادی 

ــی( دارد  ــبز گمرک ــه س ــد پروان ــی )مانن ــار مال ــه ب ک

ــه  ــوژی RFID ب ــان تکنول ــن زم ــود، در ای ــد ب خواهن

کمــک خواهــد آمــد و می توانــد دریافت کننده ســند 

محرمانــه یــا ذی نفعان اســناد مالــی را از حیث تقلب 

و جعــل مطمــنئ و آســوده خاطر ســازد به طوری کــه 

برخــی کارشناســان حــد امنیــت برچســب های  

RFIDبــر روی اســناد کاغــذی را 99/9 درصــد برآورد 

کرده انــد. در حــال حــارض کم تــر کســی را می تــوان 

یافت که بــر اســتفاده از تکنولوژِی جدیــد و پیرشفته 

در فعالیت هــای تجــاری تاکیــد و ارصار نــورزد و یــا با 

آن موافــق نباشــد با بررســی و کنکاشــی کــه در یکی 

RFID  به نــام  IT   از پیرشفت هــای برشیت در زمینــه

در صنعــت حمــل و نقــل بین املللــی و همچنین در 

ســازمان گمــرک صــورت پذیرفــت، این نکته روشــن 

ــا گســرتش چشــم گیر اســتفاده  و واضــح شــد کــه ب

از RFID در ســال های اخیــر به خصــوص در قــرن 

بیســت و یکــم در نتیجه کاهــش قیمت برچســب ها 

و گیرنده هــای RFID و آشــنا شــدن دیگــر کشــورها و 

رشکت ها بــا ایــن فــن آوری به زودی شــاهد اســتفاده 

ــرا  ــود زی ــر و جهانی شــدن RFID خواهیــم ب همه گی

بــا پیرشفــت و گســرتش علــم مدیریــت و همچنیــن 

پیگیــری و اشــتیاق ســیری ناپذیر مدیــران بــرای 

افزایــش کارایــی و اثربخشــی در حــوزه فعالیت خود 

مســلام بــه دنبــال راهکارهــای نویــن بــرای رســیدن 

بــه ایــن منظــور خواهنــد بــود و مدیــران ارشــد حمل 

 و نقــل بین املللــی به خصــوص حمــل و نقــل 

کانتیــرنی در بنــادر و مدیــران ارشــد گمــرک بــرای 

ــا حداقــل ریســک و اشــتباه و  ســازمان دهی امــور ب

حداکــرث رسعــت و اطمینــان و همچنیــن در جهــت 

ســازگاری و هامهنگــی بــا دیگــر کشــورهای پیــرشو 
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ــل  ــه می ــه ب ــار و چ ــه به ناچ ــتفاده از RFID چ در اس

و اشــتیاق اســتفاده از راهکارهــای متنــوع RFID در 

ــل از  ــت قب ــاب اس ــل اجتن ــود غیرقاب ــای خ رویه ه

بررســی در خصــوص امکان پذیــری آن در کشــور یــا 

تحلیــل هزینــه و منفعــت در رشایــط واقعی نخســت 

بایــد مزایــای اســتفاده از RFID به طــور گســرتده از 

ــانی  ــدان اطالع رس ــا کارمن ــه ت ــد گرفت ــران ارش مدی

وســیع و آموزش هــای الزم داده شــود.

به طورکلـی RFID در تسـهیل تجـارت کاالهـا چـه 

به صـورت حمـل کانتیـرنی از لحـاظ مکان یابـی 

به هنـگام در اسـکله های مبـدا و مقصـد و همچنین 

تسـهیل در اجـرای وظایـف سـازمان های حفاظتی 

و امنیتـی کـه کاهـش هزینـه و رسعـت ترخیـص 

کاالهـا در تجـارت بین امللـل را بـه دنبـال دارد و چه 

به صـورت حمـل زمینـی کـه ترانزیـت بین املللـی 

کامیون ها در گمـرکات بـا کاغذبازی کم تـر و به طور 

مکانیـزه نقـش اساسـی را ایفـا می منایـد. در آخـر 

 RFID می تـوان به جـرات این نکتـه را بیـان کرد کـه

محـور اساسـی در شـکل گیری گمـرک نوین اسـت 

کـه در آن اطمینـان بـه اسـناد کاغـذی صـد در صـد 

و تخلفـات گمرکـی همچـون کـم اظهـاری، ارایـه 

اسـناد خـالف واقـع، اظهـار کـد تعرفـه  HSبـا ماخذ 

کم تـر بـا مشـخصات غیـر صحیـح کاالهـا خواهـد 

بـود و به طورقطـع در دنیـای آینـده واژه  RFIDبـرای 

عمـوم واژه مانـوس و آشـنا خواهـد بـود. با توجـه و در 

نظـر گرفـنت اهمیـت کاربـرد روزافـزون RFID بـرای 

مسـئوالن دولتـی در اکـرث کشـورهای پیرشفتـه و 

حتی در کشـورهای در حال پیرشفت آسیای جنوب 

رشقـی )آسـه آن( و ارتباط و همبسـتگی زنجیـره وار و 

اجتناب ناپذیـر در روابط تجاری بین امللـل به زودی 

شـاهد اسـتفاده همه گیـر ایـن تکنولـوژی بـر روی 

کلیـه کانتیرنهـا و تجهیـزات بنـدری مورداسـتفاده 

در جهـان خواهیـم بـود به طوری کـه هم اکنـون نیـز 

ایـن کانتیرنهـا و تجهیـزات بنـدری حامل برچسـب 

RFID در بسـیاری از کشـورها مورداسـتفاده قـرار 

می گیـرد و ایـن موضـوع تسـهیالت زیـادی بـرای 

مامـوران نظارتـی و ارزیابـی گمـرک در کشـورهای 

مذکـور بـه همـراه دارد برچسـب های نصب شـده بر 

روی کانتیـرن و تجهیـزات بنـدری حامـل اطالعـات 

)data( در خصـوص مشـخصات به خصـوص خـود 

کانتیـرن و تجهیـزات بندری ماننـد شـامره کانتیرن و 

تجهیـزات بنـدری  اسـت که مهم تریـن مرجـع آمار و 

شناسـایی کانتیرنهـا و تجهیزات بنـدری در اسـناد 

حمـل و shipping document از جملـه بارنامـه و 

قبـض انبـار اسـت حـال اگـر ایـن برچسـب ها عالوه 

بر این مشـخصات حاوی مشـخصات و خصوصیات 

کلـی کاالهـای محتـوی خود نیـز باشـند، بـا در نظر 

گرفنت و حصـول اطمینان از پلمپ های نصب شـده 

در مبدا مامورین نظارت گمرک با در اختیار داشـنت 

یـک دسـتگاه گیرنـده RFID در مبـادی و بـه هنگام 

تخلیه کشـتی در بندر مقصد قادر خواهند بود نوع و 

مشخصات کاالی ورودی را بدون باز کردن و ارزیابی 

حضـوری، متام کانتیرنهـا را کنـرتل و مـورد ارزیابی 

امنیتـی قـرار دهند.
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 با جهانی شدن تجارت، حمل و نقل و ارتباطات، بنادر نیز وارد عرصه رقابت شده و در این مسیر ناچار به تقسیم سهم بازار و پسکرانه های محدود خود با 

رقبا شدند. این تحول بزرگ آغازگر توجه این صنعت به مقوله بازاریابی شد. ابزاری که می تواند با استفاده درست، سهم بنادر را در جنگ رقابت ایجاد 

شده حفظ منوده و یا حتی افزایش دهد.

بالغ بر 90 درصد تجارت جهانی از طریق حمل و نقل دریایی انجام می گیرد یکی از حلقه های اصلی در حمل و نقل دریایی، بدون شک بنادر هستند. 

بنادر در هر کشوری حکم دارایی های راهربدی ملی را دارند و باید به منظور توسعه و ارتقای آن ها اهتامم ویژه صورت گیرد. در این راستا تطبیق یافنت با میل بازار و مشرتی و 

همگامی با تکنولوژی های روز دنیا اصولی غیر قابل انکار است. بهرتین ابزار در این مسیر بازاریابی درست است. کمی تامل در عملکرد بنادر پیرشفته و نسل سومی تصدیق 

کننده نقش انکارناپذیر بازاریابی در توسعه و گسرتش این بنادر است. این نقش با افزایش ظرفیت های بنادر امکان افزایش جذابیت آن ها را برای رسمایه گذاران فراهم 

منوده است. بدون شک آن چه رسمایه گذاران را تشویق به انجام رسمایه گذاری در هر صنعتی می کند جذابیت آن صنعت و امید به کسب سود و تضمین رسمایه گذاری 

است و بدیهی است که تنها مسیر درستی که سازمان ها را به سمت توفیق در جذب رسمایه گذاری سوق می دهد، ایجاد جذابیت و تضمین سود رسمایه گذاری در زمینه 

صنعت مورد نظر است و صنعت بندرداری و خدمات بندری نیز از این مقوله مستثنا نیست. با توجه به این مهم بررسی کلیه راهربدی هایی که این صنعت را جذاب منوده 

و رسمایه گذاری در آن را تضمین مناید باید مدنظر قرار گرفته و از بین راه کارهای مختلف گزینه بهرت انتخاب شود. در این مسیر بازاریابی ابزاری است که در متام صنایع 

کاربرد آن به اثبات رسیده است و می تواند به عنوان یک اصل پذیرفته شده، ضامن افزایش جذابیت صنعت بندرداری و جذب رسمایه گذاری ها به سوی آن شود.

بازاریابیخدماتبندریونقشآندرتوسعهورونقبنادر
فریبا روان بد

سجاد مقاتلی

اداره کل بنادر و دریانوردی استان بوشهر
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بدون شـک آن چه رسمایه گـذاران را تشـویق به انجام 

رسمایه گـذاری در هـر صنعتـی می کنـد جذابیـت آن 

صنعت و امید به کسب سود و تضمین رسمایه گذاری 

اسـت و در نتیجـه ایـن امـر تنهـا مسـیر درسـتی کـه 

سازمان ها را به سـمت توفیق در جذب رسمایه گذاری 

سـوق می دهـد، ایجـاد جذابیـت و تضمیـن سـود 

رسمایه گـذاری در زمینـه صنعـت مـورد نظـر اسـت و 

صنعت بنـدرداری و خدمات بنـدری نیـز از این مقوله 

مسـتثنا نیسـت. بـا توجـه بـه این مهـم بررسـی کلیه 

راهربدی هایـی کـه ایـن صنعـت را جـذاب منـوده و 

رسمایه گذاری در آن را تضمین مناید باید مدنظر قرار 

گرفته و از بین راه کارهای مختلف گزینه بهرت انتخاب 

شـود. در این مسیر بازاریابی ابزاری اسـت که در متام 

صنایـع کاربـرد آن به اثبـات رسـیده اسـت و می تواند 

بـه عنـوان یـک اصـل پذیرفتـه شـده ضامـن افزایـش 

جذابیت صنعت بندرداری و جـذب رسمایه گذاری ها 

بـه سـوی آن شـود. هرچنـد در ایـن صنعـت بازاریابی 

مفهوم نسبتا جدیدی است و از سـال 1980 در بنادر 

مطرح شـده اسـت. )حمیـدی،1384،ص54(

مفهومبازاریابی
بازاریابـی در سـاده ترین تعریـف عبـارت اسـت از 

مدیریـت داد و سـتد از طریـق شـناخت نیازهـا و 

نیازمنـدان و پاسـخ گویی و ارضـای آن هـا. بـه ایـن 

معنی کـه هـدف بازاریابـی، تطبیـق بـرون دادهای 

سـازمان )خدمـت یـا محصـول( بـا خواسـت و نیـاز 

مشـرتی اسـت به شـکلی که در کنـار جلـب رضایت 

و اعتـامد مشـرتی، منافـع سـازمان را نیـز تامیـن 

منایـد. بازاریابـی تالش در اسـتقرار نظامـی عادالنه 

و مبتنـی بـر همـه اصـول اخالقـی پذیرفتـه شـده 

انسـانی در محیـط اقتصاد اسـت. اگر چه مبـدا این 

علـوم، جهـان اول و کشـورهای توسـعه یافتـه بودند 

اما مـا همه اصـول اساسـی آن را می توانیـم حتی در 

اصول اعتقـادی خـود درک کنیم. پس بـدون تردید 

ایـن علم بـا مـا بیگانـه نیسـت و می تواند بـه بهرتین 

شـکل آن در همه صنایـع ما اجـرا شـود. بازارگرایی، 

مشـرتی مداری، احـرتام بـه حقـوق مرصف کننـده و 

تولید کننـده معنـا و مفهومی اسـت کـه بازاریابی در 

راسـتای تحقـق آن می کوشـد. 

در نتیجـه، ایـن مقالـه تـالش می کنـد تـا قبـل از 

پرداخـنت بـه نقـش بازاریابـی در افزایـش جـذب 

رسمایه گـذاری در بنـادر بـه اصـالح دیدگاه هـای 

معمـول در خصـوص ایـن علـم بپـردازد. هرچنـد 

ارزش و کاربـرد ایـن علـم در جهـان پیرشفتـه کامـال 

پذیرفتـه شـده اسـت و در سـازمان ها بـه عنـوان مغز 

متفکر سـازمان عمـل می منایـد اما با نهایت تاسـف 

مالحظـه می شـود کـه در کشـور مـا ایـن علـم هنـوز 

به شـکل درستی شـناخته نشـده اسـت و متاسفانه 

بایـد ایـن حقیقـت را پذیرفـت کـه بـازار و اقتصـاد 

غیررقابتـی، دولتـی، درون گـرا و... ایـران فرصتـی 

بـرای درک و اسـتفاده درسـت از بعضـی از علـوم، 

مهارت هـا و تخصص هـا فراهم نکرده اسـت و اگر هم 

فرصتـی ایجـاد شـده، بـه دلیـل رشایـط خاصـی که 

حاکـم بوده اسـت، برداشـت غلـط و ناقصـی صورت 

 گرفتـه کـه نتیجـه  دلخـواه را در بـر نداشـته اسـت.

درنتیجه، اگـر بازاریابی با مفهوم درسـت و کامل آن، 

جایگزین برداشـت نادرسـت و نارسـای فعلی شـود؛ 

همـه سـازمان ها برای کسـب منافع آن به سـوی این 

ابزار قدرمتند روی خواهنـد آورد.

در این راسـتا الزم اسـت که قبل از ترشیح نقش موثر 

بازاریابـی در رونق اقتصادی و جذب رسمایه گذاری، 

به رفـع ابهاماتـی که به شـکل عـام در خصـوص این 

علـم وجـود دارد پرداختـه شـود تـا ایـن علـم عملـی 

بـا چهـره واقعـی خـود معرفـی شـود. از جملـه ایـن 

مـوارد این اسـت کـه بازاریابی مفهومی بیـش از هرن 

فروش، یـک موقعیت خوب اسـت. به ایـن معنی که 

برای مثـال ایـن ابـزار قدرمتند، تنهـا در بنـادری که 

زیرسـاخت و روسـاخت ها بـه خوبـی مدیریـت شـده 

ارتبـاط پسـکرانه ای خـوب و مطلـوب و در مجمـوع 

بنـدر یـک بنـدر پیـرشو اسـت؛ کاربـرد نـدارد. بلکـه 

بازاریابی علمی اسـت کـه می تواند سـازمان ها را در 

هـر رشایطـی حتـی بحـران، هدایـت منـوده و نتایج 

مطلوبـی را برای آن بـه ارمغان آورد. ابهـام دیگری که 

می تـوان بـه آن پرداخت ایـن اسـت کـه در بازاریابی 

مفهوم رقابت بسیار متداول و پرکاربرد است و همین 

موضـوع باعث شـده اسـت این ابهـام به وجـود بیاید 

که در رشایـط انحصـار، بازاریابی مفهـوم و کاربردی 

ندارد و این دیدگاه نادرسـت، بسـیاری از سـازمان ها 

را از بهره منـدی از منافـع به کارگیـری ایـن ابـزار 

قدرمتنـد محـروم منـوده اسـت. واقعیـت این اسـت 

که در بازارهای غیررقابتـی و انحصاری نیز بازاریابی 

بـا ارتقـای سـطح کیفـی بـرون دادهـا )خدمـت یـا 

محصـول( سـودآوری و بهـره وری را بـرای سـازمان ها 

بـه دنبـال خواهد داشـت. 

دیـدگاه نادرسـت دیگـر این اسـت کـه بازاریابـی در 

سـازمان ها دارای کاربـرد ترشیفاتـی و یـک شـوی 

تبلیغاتی اسـت و نه به عنوان مغز متفکـر و هدایتگر. 

ایـن در حالـی اسـت کـه بازاریابی بـا مفهـوم واقعی 

خـود بـا مدیریـت و برنامه ریـزی دقیق  آمیختـه خود 

کـه در برگیرنـده جوهـره هـر سـازمانی اسـت، بـرای 

کلیه اجـزای سـازمان در هـر رشایطـی برنامه ریزی و 

هدف گـذاری دارد.

دنیای امروز با جهانی شـدن رقابت و توسـعه تجارت 

و ارتباطـات، نیازمنـد سـازمان های بازاریابـی محور 

اسـت؛ سـازمان هایی که بازاریابی را با مفهوم دقیق 

آن در درون خود کاربردی منوده اند. بازاریابی ای که 

مطابق بـا نیازهـای روز، توسـعه و ارتقاء یافته اسـت. 

در چنیـن رشایطـی اگـر سـازمان ها بـر بقـای خـود 

همـراه بـا توفیـق می اندیشـند باید بـا سـازوکارهای 

بازاریابـی نویـن یعنـی احاطه بـر دانـش و مهارت ها 

و تکنیک های بازارشناسـی، بازارسـازی و بازارداری  

در محیـط داخلـی و بین املللـی خـود آشـنا شـده و 

بـر آن مسـلط شـوند. دنیـای امـروز، دنیایـی رقابتی 

اسـت کـه در آن رقابـت بـه شـکل جهانـی و حرفه ای 

وجـود دارد و تنهـا بـا به کارگیـری فنـون بازاریابـی 

راه توفیـق و بقـا همـوار می شـود. هـر انـدازه رقابـت 

سـخت تر و فرشده تـر می شـود، بازاریابـی و فـروش 

هـم تخصصی تـر و اختصاصی تـر می شـوند بـه 

شـکلی که هر صنعتی اصـول بازاریابی خـاص خود 

را می طلبـد و اتـکاء بـه بازاریابـی عمومـی کاربـردی 

نیسـت. چنان چـه اکنون شـاهد ظهـور بازاریابی در 

صنایع مختلف حتی بنادر هستیم. بازاریابی بنادر، 

بازاریابی اسـت که به طـور خاص صنعت بنـدرداری 

را در بـر می گیـرد و درصدد شـناخت نیازمندی های 

ایـن صنعـت و رفـع آن اسـت. در نهایـت بایـد گفـت 

احاطـه یافنت بـر انـواع مفاهیـم، تکنیک هـا، ابزارها 

و سـازوکارهای بازاریابـی و فـروش، از مـوارد رضوری 

بـرای توفیـق در رشایـط دشـوار کنونـی اسـت. بـه 

گفته دکرت روسـتا پدر علم بازاریابی ایران »بازاریابی 

علمی اسـت عملـی و عملـی اسـت علمـی«. )دکرت 

روسـتا، کنفرانـس بازاریابی(

بازاریابیبنادر

بـا جهانی شـدن تجـارت، حمـل و نقـل و ارتباطات، 

بنـادر مختلف نیـز وارد عرصـه رقابـت شـده و در این 

مسـیر ناچـار به تقسـیم سـهم بـازار و پسـکرانه های 

محدود خود بـا رقبا شـدند. این تحول بـزرگ آغازگر 

توجـه این صنعت به مقولـه بازاریابی گردیـد. ابزاری 

کـه می تواند بـا اسـتفاده درسـت، سـهم بنـادر را در 

جنـگ رقابـت ایجـاد شـده حفـظ منـوده و یـا حتـی 

افزایـش دهـد.

بالـغ بـر 90 درصـد تجـارت جهانـی از طریـق حمل 

و نقـل دریایـی انجـام می گیـرد و یکـی از حلقه های 
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اصلـی در حمـل و نقـل دریایـی، بـدون شـک بنادر 

هسـتند. بنـادر در هـر کشـوری حکـم دارایی هـای 

راهـربدی ملـی را دارنـد و بایـد بـه منظـور توسـعه 

و ارتقـای آن هـا اهتـامم ویـژه ای صـورت گیـرد.در 

ایـن راسـتا تطبیـق یافنت بـا میـل بـازار و مشـرتی و 

همگامی با تکنولوژی های روز دنیا اصولی غیرقابل 

انـکار اسـت. بهرتیـن ابـزار در ایـن مسـیر بازاریابـی 

درست اسـت. کمی تامل در عملکرد بنادر پیرشفته 

و نسـل سـومی تصدیق کننـده نقـش انکارناپذیـر 

بازاریابی در توسـعه و گسـرتش این بنادر است. این 

نقش بـا افزایـش ظرفیت های بنـادر امـکان افزایش 

جذابیت آن هـا را بـرای رسمایه گـذاران فراهم منوده 

اسـت. بـه ایـن معنـی کـه انجـام بازاریابـی باعـث 

افزایـش جذابیت این صنعت شـده و ایـن مهم کلید 

اصلـی افزایـش جـذب رسمایه گـذاری اسـت.

بازاریابـی در بنـادر نیـز ماننـد هـر صنعـت دیگـری 

نیازمنـد انجـام تحقیقـات بازاریابـی اسـت ایـن 

تحقیقـات امـکان شـناخت دقیـق محیـط، تجزیه و 

تحلیـل بازار، مشـرتی و رقبا را فراهم منـوده و تعیین 

کننـده اسـرتاتژی ها و تنظیـم اهـداف بنادر اسـت. 

پـس از ایـن مرحلـه ابزار هـای بازاریابی بـرای تحقق 

این اهـداف باید به کار گرفته شـود. اسـرتاتژی های 

بازاریابی در سایه مدیریت کیفیت خدمات و ارتقای 

سـطح کیفـی آن، موجبـات رونـق و توسـعه بنـادر را 

فراهـم مـی آورد. بازاریابـی بنـادر نیـز ماننـد آن چـه 

مفهـوم بازاریابـی در پـی آن اسـت رضایـت کامـل 

مشـرتیان و کلیـه طرف های ذی نفـع را مدنظـر دارد 

کـه طیـف ایـن گـروه در بنـادر بسـیار وسـیع بـوده و 

کلیه دسـت اندرکاران بنـدر و متامی جامعـه بندری 

را در بـر می گیـرد.

بازاریابـی بنـادر چـون از لحـاظ ماهیـت، از جنـس 

بازاریابی خدمات اسـت؛ اجرای آن با دشـواری های 

خاصـی روبه روسـت و آن نیـز بـه دلیـل جنبه هـای 

متامیز بازاریابی خدمات است. اگر بخواهیم به طور 

دقیـق نقـش بازاریابـی بنـادر را ترشیح مناییـم باید 

به اختصـار و اقتضایـی کـه در حوصلـه ایـن نوشـتار 

اسـت بـه بازاریابـی خدمات نیـز پرداخته شـود. 

بازاریابیخدمات
بازاریابـی خدمـات بـه دلیـل ویژگی هـای خـاص 

خدمت در اجرا با دشـواری های خاصی روبه روسـت 

کـه از آن جمله می تـوان بـه مـوارد ذیل اشـاره منود:

1- تفـاوت در ماهیـت کاال: خدمـات را قبـل از خرید 

منی تـوان دید یـا ملس کـرد ایـن کار،  بـر ناملموس 

بودن خدمـات اشـاره دارد.

2. تفکیک ناپذیـری: خدمـات رصف نظـر از این کـه  

ارایـه کننـده آن اشـخاص یـا ماشـین باشـد از 

ارایه کننـده خـود جـدا منی شـوند.

3. درگیـری مشـرتی در تولیـد: اغلب مشـرتیان در 

تهیـه  و آماده سـازی خدمات به نوعی درگیر هسـتند 

و کمـک  می کننـد. بـر همیـن اسـاس  می تـوان 

مشرتیان را بر اسـاس درجه متاس آن ها طبقه بندی 

کـرد.

4. مـردم بـه عنـوان قسـمتی از تولیـد: در درگیـری 

شدید مشـرتیان با خدمات ارایه شـده، مشرتیان نه 

فقط بـا کارکنان بخـش خدمـات متـاس دارند بلکه 

بـا سـایر مشـرتیان نیـز در ارتبـاط هسـتند و بـر روی 

یکدیگـر تاثیـر می گذارنـد.

5. کارکنـان ارایه کننـده خدمـات: تفـاوت بیـن دو 

رشکـت  خدماتـی، در کیفیـت خدماتـی اسـت کـه 

کارکنـان ارایـه دهنـده خدمـات عرضـه می کننـد. 

بنابرایـن، کارکنـان خـط مقـدم  نقـش کلیدیـی 

در کیفیـت خدمـات بنـدر دارنـد. در بازاریابـی  

خدمات،بیـن خریـدار و فروشـنده ارتبـاط قـوی 

ایجاد می شـود. این ارتبـاط بر روی تصمیـم خریدار 

و انتخـاب او و تکـرار خریـد تاثیـر عمـده ای دارد. 

مطالب فوق، اهمیت بازاریابی ارتباطی  در بازاریابی 

خدمـات را روشـن  می سـازد.

6. مشـکالت کنـرتل کیفیـت: تولیدکننـدگان 

ننـد قبـل از عرضـه محصـول، آن را بـا  می توا

استانداردهای کیفیت مقایسه منوده و کیفیت آن را 

کنرتل کنند ولی هنگامی که خدمات در زمان تولید 

مرصف می شـود و یا به وسـیله مشـرتی و با همکاری 

او عرضه  می شـود، کنرتل اشـتباه و جلوگیری از بروز 

عیب و نقص و سپس عرضه آن، امکان ناپذیر خواهد 

بـود. عـالوه بـر ایـن، در صورتی کـه کیفیـت  پاییـن 

خدمات مشخص شود، اصالح آن در حضور مشرتی 

بـه  راحتـی امکان پذیـر نخواهـد بود.

 7. غیرقابـل ذخیـره بـودن خدمـات: بـا توجـه بـه 

این کـه خدمت  عبـارت اسـت از یـک عملکـرد و یک 

کاری که برای مشـرتی انجام  می شـود بنابراین، چه 

تولیدکننـده و چه مشـرتی، منی تواننـد آن را ذخیره 

کنند.ایـن موضـوع بـه ویژگـی ناپایـداری خدمـات 

اشـاره می کنـد.

8. اهمیـت عامـل زمـان: خدماتـی  کـه در طـی یک 

فرآیند ارایه می شـوند، غیرقابل تفکیک هسـتند. به 

این معنـی که عملکـرد خدمـات، فقـط در یک زمان 

واقعـی  و بـا بـه انتهـا رسـیدن یـک فرآیند، مشـخص 

می شـود. )نرشیه توسـعه مدیریت،  1381 - شـامره 
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با توجه به موارد ذکر شـده مشـخص می شود ارتقای 

سـطح کیفـی خدمـات و بازاریابـی آن امـری دشـوار 

اسـت این در حالی اسـت که خدمات بنـدری عالوه 

بر دشـواری های حاکم بـر خدمات بـه دلیل ماهیت 

پیچیـده خدمـات بنـدری، دشـواری کار را مضاعف 

می کنـد و لـزوم پرداخـنت بـه ایـن مقولـه بـه شـکل 

جدی و تخصصی را روشن تر می مناید. در بازاریابی 

خدمـات، وقتـی خدمتـی ارایـه می شـود بـا کنـرتل 

ارایه کننده خدمت و عوامل موثر بر آن، ارتقاء سـطح 

کیفی خدمـت میـرس می شـود. در بنـادر، خدماتی 

کـه تحـت عنـوان خدمـات بنـدری ارایـه می شـوند 

بسـیار پیچیده بوده و عوامل متعـددی در آن دخیل 

هسـتند. عوامـل قابـل کنـرتل و عوامـل غیـر قابـل 

کنرتل هـم همیـن حالـت را دارند.

مسـئوالن بنـادر بایـد بتواننـد بـا برقـراری ارتبـاط 

مناسـب و هامهنگ بین همه ایـن فاکتورها کیفیت 

خدمـات بنـدر خـود را ارتقای دهنـد و در این مسـیر 

بازاریابـی خدمـات می تواند بـه عنوان یک تسـهیل 

کننـده و راهنـامی راه عمـل منایـد.

بازاریابـی خدمات با به کارگیری ابـزار بازاریابی خود 

همه بخش هـای موثر در کیفیت خدمات را پوشـش 

داده و تحـت کنـرتل قـرار می دهـد. ایـن ابزارهـا 

شـامل 1- عنارص تشـکیل دهنده خدمـت2- قیمت 

3-مـکان و زمان ارایـه خدمت4-  ترویـج 5- فرایندها 

6- پرسـنل 7-  شواهد فیزیکی8 - بهره وری و کیفیت 

خدمات هسـتند.

مدیریـت و برنامه ریـزی درسـت ایـن هشـت فاکتـور 

کـه رسـالت اصلـی بازاریابی خدمـات بندری اسـت 

متضمن رشـد، توسـعه و ارتقاء جایگاه بنـادر خواهد 

بـود. 

در ادامه بـه ارایه مخترصی از نحوه کاربرد این ابزارها 

پرداختـه می شـود تـا خواننـده با تلفیـق کاربـرد این 

ابزارها،  به  نقش کلیدی بازاریابی خدمات در توفیق 

بنـادر و افزایـش سـودآوری و جذابیـت ایـن صنعـت  

پـی بـرده و ارتبـاط آن بـا افزایـش متایـل بخش های 

خصوص در زمینه رسمایه گذاری و مشـارکت در این 

صنعـت را به وضـوح درک مناید. 

نحوهکاربردابزارهایمختلفبازاریابیخدمتدرخدمات
بندری

1- اولیـن ابـزاری کـه بازاریابـی خدمـات از آن بهـره 

می گیـرد خـود خدمـت ارایـه شـده اسـت . بـه ایـن 

معنـی کـه بـا بررسـی کلیـه نقش آفرینـان در ارایـه 
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خدمت،  نقش هر عامـل را در ارتقاء کیفیت خدمات 

بندری تعییـن می مناید. در خدمات بنـدری عوامل 

مختلفی در کنـار هم قـرار می گیرند تا ایـن خدمات 

را شـکل دهنـد کـه از آن جملـه می توان بـه موقعیت 

جغرافیایی بندر، ارتباطات پسـکرانه ای، دسرتسـی 

دریایی، زیرسـاخت ها و تجهیزات بندری، اسکله ها 

و زمین به عنوان عامل قدرت، تنوع خدماتی که ارایه 

می شـود، توامنندی هـای منابـع انسـانی به عنـوان 

ارایـه دهنـدگان خدمت، شـبکه های اطالع رسـانی 

به عنـوان مهم تریـن فاکتورهـا در توفیـق سـازمان ها 

در دنیای ارتباطات امـروز، دانش و مهارت های فنی 

و مدیریـت به عنـوان هدایت کننـده اصلـی جایـگاه 

بندر، سـاختار و تشکیالت بندر که متضمن کیفیت 

خدمات آن اسـت و محیط مالی حاکم بر بندر اشاره 

منـود. در ایـن بخـش بازاریابـی خدمـات بنـدری  با  

تجزیـه و تحلیـل دقیـق همـه ایـن عوامل مشـخص 

می منایـد کـه مـا در مـورد هرکـدام از ایـن فاکتورهـا 

در چـه موقعیـت و وضعیتـی قـرار داریم، بـرای مثال 

موقعیـت جغرافیایـی بنـدر ما مطلـوب یـا نامطلوب 

اسـت وضعیـت اسـکله و زمین هـا در بندر مـا چگونه 

اسـت و... با این بررسی مشخص می شـود که با این 

وضعیت ما چه عملکردی می توانیم داشـته باشیم و 

سـقف کیفیت خدمات خود را تعییـن مناییم. بدون 

شـک ایـن عامل باعث می شـود مسـیر ارتقاء سـطح 

کیفـی خدمات ما در آینده مشـخص شـود و کیفیت 

مطلـوب خدمات بنـدری هر بنـدر تعریـف گردد.

2- قیمـت: در خصوص قیمت ارایـه خدمات با توجه 

به این که بخش اعظم ایـن قیمت گذاری ها در بنادر 

ایران مصـوب و غیـر قابل انعطاف اسـت؛ مسـئوالن 

می تواننـد با هامهنگی و تعامـل بـا اپراتورهای بندر 

در خصـوص ارایه تخفیفات در مـورد قیمت هایی که 

تحت کنرتل آن ها  است؛ اقدام منایند. ابزار تخفیف 

مسـلام به دلیـل تاثیـر قابـل توجهـی کـه در میـزان 

سـود رشکت هـا دارد معمـوال بـا برنامه ریـزی دقیـق 

اعـامل می شـود و به طـور خـاص در مورد بخشـی از 

جامعه هدف بـه کار مـی رود که منافـع قابل توجهی 

را بـرای ارایه کننده خدمـت ایجاد مناید بـرای مثال 

مشـرتیان عمـده و دایمی. 

3- یکـی از شـاخص های مهـم در ارزیابـی عملکـرد 

بنـادر، زمـان ارایـه خدمـات اسـت کـه در بازاریابـی 

خدمـات بنـدری نیز به عنـوان یـک عامل مهـم مورد 

ارزیابی و بررسـی قـرار می گیرد. در ایـن بخش زمان 

ارایه خدمات در کلیه بخش هـا مورد تجزیه و تحلیل 

دقیـق قـرار می گیـرد و عوامـل ایجـاد کننـده تاخیر 

شناسایی می شـوند تا برای آن برنامه های اصالحی 

تعیین گـردد.

4- ترویـج: از مجمـوع ابزارهـای کاربـردی بازاریابی 

خدمـات، مرتبط تریـن آن هـا بـا فرهنـگ مـردم و 

مشهودترین آن ها، ترویج اسـت. بازاریابی مجموعه 

فعالیت هایـی اسـت کـه سـازمان ها در ارتبـاط بـا 

بازارهای خـود انجـام می دهند. در همـه فعالیت ها 

به غیـر ترویـج، ایـن ارتبـاط بـه شـکل آرام و انفعالـی 

اسـت امـا در ترویـج، ایـن ارتبـاط نزدیـک، آگاهانـه 

و مشـتاقانه اسـت. سـازمان ها بـا ایـن ابـزار تـالش 

می کننـد کـه بـا اعتامد بـه نفس بـا بـازار خـود روبرو 

شـده و صـدای خـود را بـه گـوش همـگان برسـانند. 

بنابرایـن ایـن ابـزار یکـی از فاکتورهـای مهـم در 

بازاریابـی از جملـه بازاریابی خدمات بندری اسـت. 

در وهلـه اول جامعـه بایـد در خصـوص بنـدر و نقش 

موثر آن در رونق اقتصـادی و رفاه زندگی خودآگاهی 

یابـد که ایـن نیازمنـد اطالع رسـانی درسـت و علمی 

اسـت. جامعه و کل مخاطبیـن بندر بایـد بدانند که 

نقش بنـادر در جهـان امروز تغییـر یافته و از واسـطه 

حمـل و نقـل دریایـی و زمینـی بـه مهم تریـن حلقـه 

زنجیـره تامیـن و حمـل و نقـل بین املللـی کـه بـر 

مبنای تولید و توزیع اسـتوار اسـت؛ تبدیل شده اند. 

این ها مـواردی اسـت که باید بـا به کارگیری درسـت 

ابـزار ترویج در اختیـار جامعه قرار گیـرد. در کنار این 

وظیفه مهم،  فعالیت های پیشربدی فروش نیز برای 

مشرتیان فعلی و بالقوه از جمله دیگر کاربردی های 

این ابزار مفید و تاثیرگذار اسـت کـه تالش می مناید 

با معرفی توامنندی های سازمان مشرتیان موجود را 

به تعامل بیشرت و مشـرتیان بالقوه را به رشوع ارتباط 

موثـر تشـویق و ترغیـب مناید.

5- فرایندهـا: در بررسـی کیفیـت خدمـات، نـگاه 

دقیق بـه کلیه فرایندهای تاثیرگـذار در ارایه خدمت 

از اصـول اساسـی قلمـداد می شـود. بنـادر بایـد بـا 

دقـت و تامـل کلیـه فرایندهـای خـود را در رابطـه بـا 

ایـن ابـزار بازنگـری منـوده و نحـوه عملکـرد آن هـا را 

بررسـی مناینـد. چنان چـه قبـال عنـوان شـد؛ بنـدر 

ارایـه کننـده خدمـت پیچیـده ای اسـت کـه اغلـب 

اجـزای تشـکیل دهنده آن یـک رشکـت یـا سـازمان 

دولتی نیسـتند و خدمات بندری نتیجه عملکرد هر 

یـک از دسـت اندرکاران جامعـه بنـدری درگیـر، چه 

دولتـی و چـه خصوصی اسـت. امـا بـا این وجـود در 

این بخش بازاریابی خدمات بندری تاکید بر بررسی 

کلیه فرایندهای همـه طرف های درگیر اسـت و این 

نیازمنـد برقـراری و اسـتقرار یـک رابطـه هامهنـگ، 

منسـجم و موثر بین همـه اعضـای جامعـه دریایی و 

بنـدری فـارغ از این که دولتی هسـتند یـا خصوصی 

اسـت. البتـه در عمـل، ایـن ابـزار بـرای تحقـق ایـن 

هـدف نیـز راه کارهایـی ارایـه می منایـد کـه پـس از 

بررسی متام فرایندها و استخراج شکاف ها و نواقص 

امکان پذیـر اسـت.

6- پرسـنل؛ از آن جـا کـه  ماهیـت خدمـات ایجـاب 

می مناید که خدمت و ارایه کننده آن همیشـه به هم 

وابسـته و دارای ارتباط مستقیم هسـتند. در نتیجه، 

در بازاریابـی خدمـات،  پرداخـنت بـه پرسـنل، وزنـی 

معـادل پرداخـنت بـه کیفیـت خدمـت دارد. بـه ایـن 

معنـی که اگـر هـدف ارتقای سـطح کیفـی خدمات 

اسـت، پرسـنل خط مقدم این هـدف و مرکـز و محور 

آن هسـتند. بازاریابـی داخلـی یا هـامن پرداخنت به 

رضایت پرسـنل در این نوع بازاریابـی دارای اهمیت 

بسـیاری اسـت. در بنادر جو حاکم بر پرسنل تعریف 

کننـده اصلـی ذهنیـت مشـرتیان و جامعـه از بنـدر 

اسـت. بـرای تاثیرگـذاری بـر این عنـرص تاثیرگـذار، 

ارتباطـات، تحصیـالت و آمـوزش می تواند بـه عنوان 

راه کارهـای مناسـب ارایـه شـود. از کارگـران اسـکله 

گرفته تا کارکنان اداری و هـر کس که در این محیط 

یعنـی بنـدر کار می کنـد بایـد مدنظـر قـرار گیـرد و 

آموزش هـای الزم برنامه ریـزی شـود. بـا آموزش هـای 

مناسـب باید ارزش کاری کارکنـان از دیدگاه زنجیره 

کلـی حمـل و نقـل بین املللـی تبییـن شـود و نقش 

آن در انتخـاب یـا عـدم انتخـاب یـک بنـدر توسـط 

مشـرتیان شفاف سازی شـود. اگرچه مسـایلی مثل 

عمـق آب، تجهیـزات، ظرفیت بنـدر، دسرتسـی و... 

عوامل موثری در انتخاب یک بندر توسـط مشرتیان 

اسـت امـا بـدون تردیـد مهـارت، برخـورد حرفـه ای و 

تعامالت مناسـب پرسـنل نقشـی کم تر از موارد ذکر 

شـده ندارد. پـس به طور خالصـه بازاریابـی خدمات 

بنـدری ایـن فاکتـور مهـم را در اولویـت قـرار داده و 

برای تقویت، آموزش و حرفه ای منودن پرسـنل بنادر 

برنامه ریـزی می منایـد.

7- شـواهد فیزیکی؛ همـه آن چه مشـرتی در هنگام 

ورود بـه یـک سـازمان خدماتـی مشـاهده و درک 

می منایـد شـواهد فیزیکـی نامیـده می شـود کـه در 

ایجـاد ذهنیـت مثبـت و یـا منفـی در او حتـی بدون 

آن که خدمتی دریافت کرده باشند؛ بسیار تاثیرگذار 

اسـت. در واقـع به دلیـل ناملمـوس بـودن خدمات، 

مشـرتیان بـرای درک کیفیـت خدمـت هم چنـان به 

دنبـال فاکتورهـای فیزیکـی و ملمـوس هسـتند و 

شـواهد فیزیکـی در واقـع همیـن وظیفه را بـر عهده 

دارد یعنی ارایه بخش ملموس خدمت به مشـرتیان. 

آن چـه سـازمان ها در قالـب هویت سـازمانی خـود 

تعریـف می کننـد در واقـع هـامن شـواهد فیزیکـی 
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اسـت که مشـرتی درک کرده و هویت سـازمان برای 

او معرفـی می شـود. بـرای مثـال در بندر سـاختامن 

اداری پرسـتیژ و منظر زیبای آن، تجهیزات مناسـب 

به کار رفتـه در آن، چیدمـان فضاها و اتـاق بندی ها، 

دما، رطوبت و تهویه هوای ساختامن، حتی طراحی 

و ظاهر سـایت بندر، فرمت کلیه مکاتبات و فرم های 

بنـدر، کاتالوگ هـا و بروشـورها، اسـباب و اثاثیـه 

موجـود در اتاق هـا، عالیـم و راهنامهـا )طراحـی و 

جاگذاری مناسـب آن ها(، لباس و پوشـش پرسـنل، 

نحـوه برخـورد و رفتـار آن هـا، نرم افزارهـا و تجهیـزات 

ارایـه خدمات بنـدری و... از جمله مواردی اسـت که 

شـکل دهنده هویت سـازمانی یـک بنـدر و شـواهد 

فیزیکـی آن محسـوب می شـوند کـه بایـد بـه تـک 

تـک آن هـا پرداخته شـود و بـه نحـوی ارایه شـوند که 

هویت سـازمانی ای مناسـب بـا جایـگاه یـک بنـدر 

کـه دارای نقشـی غیرقابـل انـکار در توسـعه و رونـق 

اقتصادی اسـت؛ داشـته باشـند.

8- بهـره وری و کیفیـت خدمـت: بـه دلیـل این کـه 

خدمـات بنـدری دارای ارایـه کننـدگان متعـددی 

اسـت و بخش هـای مختلفـی در شـکل گیری آن 

تاثیرگـذار هسـتند مقامـات و مسـئوالن بنـادر بایـد 

متـام بخش هـای زنجیـره ارایـه کننـده خدمـت را 

کنرتل منایند تا سـطح کیفیت خدمات تنظیم شود 

بـه نحـوی کـه کیفیـت کل خدمـات به دلیـل ضعف 

ارایـه خدمـت در یـک بخـش کاهـش نیابـد. بـرای 

مثـال بخشـی از ایـن خدمات که مـورد عالقـه عموم 

اسـت مثـل ایمنی توسـط خـود بنـدر ارایه می شـود 

و خدماتـی مثـل تخلیـه و بارگیـری، انبـارداری و... 

توسـط بخش هـای خصوصـی، امـا بایـد همـه ایـن 

بخش هـا کیفیـت خدمـات بخـش خـود را مطابـق 

توصیه هـای بازاریابی خدمـات بنـدری ارایه منایند 

زیرا کیفیـت این خدمات معرف کیفیت بندر اسـت. 

در ایـن چرخـه حتـی منایندگی هـای کشـتیرانی و 

کارگـزاران آن هـا نیـز نبایـد فرامـوش شـوند بـه ایـن 

معنـی کـه خدمـات بنـدری از عملیـات سـاحلی تـا 

فعالیـت دور از اسـکله ها هـم گسـرتش می یابـد. 

و بـرای افزایـش بهـره وری و ارتقـای سـطح کیفـی 

خدمـات هیچ بخشـی از ایـن زنجیره نبایـد فراموش 

شـود.

با نگاهـی دقیق به مـوارد ذکر شـده می تـوان به این 

حقیقت دسـت یافت کـه در ایجـاد یک بنـدر موفق، 

در مجمـوع ابزارهـا و برنامه هـای بازاریابـی خدمات 

بندری، هیچ عاملی فراموش نشده است و بازاریابی 

خدمـات با دیدگاهـی کالن همه اجزا موثـر در ارتقاء 

جایگاه کیفـی خدمـات را در بنادر مدنظر قـرار داده 

اسـت. بیـان ایـن تعریـف و کارکـرد بـرای بازاریابـی 

خدمات بندری در قالب محدوده اختیارات سازمان 

متولی بنادر تعریف شده است و عوامل دیگری مثل 

سیاسـی یـا بین املللـی در این جـا طـرح نگردیـده 

اسـت. چنان چـه تجـارت بین املللـی در کشـور مـا 

متاثر از این عوامل نیز اسـت که باید در سـطح کالن 

و در حوزه بین املللی به آن پرداخته شـود و بازاریابی 

بین املللـی مدنظـر قـرار گیـرد کـه در حوصلـه ایـن 

مقاله نیسـت. 

جذبرسمایهگذاریبخشخصوصیدربنادر
بنادر با نقـش تعیین کننـده ای که در سـازمان دهی 

اقتصاد ملـی دارنـد می توانند بـا به کارگیـری اصول 

بازاریابـی خدمـات بنـدری، مطابـق میـل بـازار و 

مشرتی، مسیر توسـعه و بهبود را طی کرده و جایگاه 

بهینـه و بهـره وری را نـه تنهـا بـرای خـود، بلکـه برای 

ذی نفعـان در بـازار رقابتـی جهانی فراهـم کنند. 

بنـادر کارا و فعال، کـه نتیجه کاربرد اصول مشـرتی 

مـداری اسـت عـالوه بـر ایجـاد تنـوع در صـادرات و 

خـروج از اقتصـاد تک محصولـی، می تواننـد نقـش 

ارزشـمندی در کاهـش بهای متـام شـده کاالها ایفا 

مناینـد و بـا توجـه بـه گسـرتدگی سـواحل دریایـی 

کشـور، ایـن زیرسـاخت ها می تواننـد جریـان 

رسمایه گذاری را بـه درون فضای ملی هدایت کنند.

در واقـع بـدون وجـود حمـل و نقـل دریایـی، واردات 

و صـادرات کاال کـه پایـه تجـارت مـدرن جهانـی 

اسـت، امکان پذیـر نیسـت. یعنـی بـدون امـکان 

خریـد و فـروش، تجـارت معنـی پیـدا منی کنـد و 

رسمایه گـذاران در هر صنعتی کـه فعالیت می کنند 

نیازمنـد خریـد مایحتـاج و فـروش محصـوالت خـود 

هسـتند. حال اگـر بنادر مـا بـا افزایـش کارایی های 

خود و رشـد به سـمت ایجاد ارزش افزوده در کاالها و 

ارتقای به نسل سـوم بنادر حرکت منایند مسلام این 

اتفـاق بـزرگ مشـوق فعـاالن و رسمایه گـذاران برای 

اسـتفاده از مزیت های بنادر برای رونق کسـب و کار 

خـود خواهنـد بود. 

بدون هیچ تردیـدی بدون احرتام به حقوق مشـرتی 

و کسـب رضایـت او هیـچ سـازمانی نـه تنهـا بنـادر،  

توفیقـی در بـازار رقابت کسـب نخواهنـد کرد.

بنـادر ایـران در دریـای خـزر، دریـای عـامن و 

خلیج فارس دارای ظرفیت های مناسـبی بـرای ارایه 

خدمات موثر به صاحبان کاال و مشرتیان هستند که 

باید از این ظرفیت ها به شـکل مناسـبی بهره برداری 

مناینـد. 

در حال حارض حدود 95 درصـد واردات و 85 درصد 

صـادرات کشـور از طریـق بنـادر صـورت می گیـرد. 

بنابراین با توجه به حجم گسـرتده صادرات و واردات 

کاال، توسـعه بنـادر کشـور بـه عنـوان دروازه هـای 
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ارتباطـی کشـور، امـری الزامـی اسـت و ایـن امـر بـا 

مشـارکت رسمایه های بخش خصوص رشد و رسعت 

بیشـرتی خواهـد گرفـت بـه رشط آن که ایـن صنعت 

جذابیـت الزم را بـرای آن هـا فراهـم آورد.

ترشیـح کاربردهـای موثـر ابـزار بازاریابـی خدمـات 

بندری مشـخص می کند کـه اجـرا و به کارگیری این 

ابـزار می توانـد عامـل موثـری در جذابیـت صنعـت 

بنـدر داری شـده و اشـتیاق و رغبـت رسمایه گـذاران 

بـرای این نـوع فعالیت هـا را به همراه داشـته باشـد.

نتیجهگیری
ز ظرفیت هـا و  ی ا ه ا یـد بخـش عمـد بی ترد

توامنندی هـای توسـعه در بخـش خصوصـی نهفته 

اسـت امـا رویکردهـای دولـت محـور مانع از ظهـور و 

شـکوفایی ایـن اسـتعدادهای بالقـوه می شـود. در 

نتیجه مسـئوالن و مقامات ارشـد مدیریت بنادر باید 

بـا اتخـاذ راهربدهـای مناسـب از اثـرات ایـن رویکرد 

کاسـته و اسـتقبال بخش خصوصی را در این مسیر 

افزایش دهند. چنان چه در باال نیز به آن اشـاره شـد؛ 

نگـرش دولتـی حتـی کاربـرد ابزارهـای قدرمتنـدی 

چـون بازاریابـی را نیـز تحـت تاثیـر قـرار داده اسـت 

که باید بـه عنوان یـک تهدید بـزرگ به آن نگریسـته 

شـده و بـرای رفـع آن قبـل از آن کـه در چرخـه رقابت 

متحمـل رضرهـای جربان ناپذیر شـود، اقـدام قاطع 

صـورت گیـرد و ایـن محقـق منی شـود مگر در سـایه 

اعتقـاد، اهتـامم و حامیت کامـل مدیـران و مقامات 

ارشـد مدیریـت بنـادر بـه اصـول پذیرفتـه شـده ای 

چـون بازاریابـی.

رسمایه گذاری های بخش خصوصی در بنادر می تواند 

در قالب رسمایه گذاری در زیرساخت و روساخت برای 

فعالیت هایی که مستقیام در ارتباط با فعالیت های 

بندری اســت صورت گیرد و رسمایه گذاری هایی که 

به منظور ایجــاد ارزش افزوده و اســتفاده از مزایایی 

خدمات بندری و مناطق ویژه و آزاد صورت می گیرد. 

در سـطح کالن، سـازمان بنـادر  بـه عنـوان یـک 

هولدینـگ بایـد سیاسـت های کالنـی را بـرای 

کلیـه بنـادر در زمینـه هـر دو نـوع رسمایه گـذاری 

مذکـور تدویـن منایـد کـه همـه آن هـا در سـایه 

تدویـن اسـرتاتژی های کالن بازاریابـی و در قالـب 

اسـرتاتژی های توسـعه ای شـکل می گیـرد. 

در خصــوص رسمایه گــذاری و مشــارکت بخــش 

خصوصی در ارایه خدمات بندری، بازاریابی خدمات 

بندری به طور مستقیم  با ایجاد، حفظ و افزایش سهم 

بازار بنادر می تواند جذابیت هــای الزم برای حضور 

بخش های خصوصی را فراهــم آورد با این تاکید که 

سهم عمده ای از بار اجرای این ابزار مفید باید توسط 

هامن بخش خصوصی و با هدایت بندر صورت گیرد. 

در خصوص نوع دوم رسمایه گذاری ها، با این دید که 

بازاریابی خدمات بندری در پی ایجاد یک ارتباط برد 

برد با کلیه ذی نفعان است. مسلام برای برقراری این 

ارتباط با این نوع رسمایه گذاران باید زمینه های الزم 

برای فعالیت موثر آن ها را فراهم آورد و در این مســیر  

بازنگری قوانین به رشحی که امکان ایجاد مشارکت، 

دخیل کردن بخش های خصوصی در تصمیم گیری 

در اموری که امکان تاثیرگذاری بر عملکرد و فعالیت 

آن ها را دارد می توان زمینه مناســبی را برای کاهش 

ریسک رسمایه گذاری در رسمایه گذاران ایجاد منود. 

رسمایه گذاران با درک این واقعیت که بندر در تعامل 

شــکل گرفته منافع متعادل طرفیــن را مدنظر دارد 

می توانند بــا اطمینان خاطر بیشــرت، رسمایه های 

خود را به ســمت بندر هدایت منایند تا به این شکل 

سازمان بتواند از اثرات منفی سیستم دولتی حاکم 

بر بنادر، بکاهد.

در نهایـت اگـر بخواهیـم به طـور مشـخص نقـش 

بازاریابـی خدمـات بنـدری را در افزایـش جـذب 

رسمایه گذاری تبیین مناییم باید معیارهای ارزیابی 

جذابیت در خدمات بندری را احصا منوده و عملکرد 

بازاریابـی خدمات را با آن مقایسـه کنیـم. مهم ترین 

شـاخص های ارزیابـی خدمـات بنـدری رسعـت، 

امنیـت و هزینه هاسـت کـه بـا ترشیـح کارکردهـای 

ابزار بازاریابـی و خدمات بندری، هر سـه عامل مورد 

توجه قـرار گرفته اسـت. رسعـت و امنیت در بررسـی 

کیفیـت خدمـات و هزینه هـا در بخـش قیمـت ارایه 

خدمت مورد ارزیابی، تحلیل و در نهایت برنامه ریزی 

قرار گرفته اسـت. در نتیجـه همه معیارهـای ارتقای 

جذابیت صنعت بندر داری را می توان با به کارگیری 

بازاریابـی خدمـات بنـدری محقـق منـود بـه رشط 

آن که این ابـزار با اهتامم، اعتقاد و جدیت مسـئوالن 

سـازمان و بنادر بـه کار گرفته شـود.

منابع
ناصحـی فر،وحیـد ،1381،جنبـه هـای متامیـز 

بازاریابی خدمات، نرشیه توسـعه مدیریت، فروردین 

و اردیبهشـت 1381 - شـامره 36 و 37 

ساسـکینا والـرت، حمیـد حمیـدی و ثریـا قیـرصی، 

1384، بازاریابـی بنـادر، چـاپ اول، ارسار دانـش، 
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 برنامه ریزی، سازمان دهی، رهربی، کنرتل و استفاده 

از همه منابع موجود برای دستیابی به اهداف تعریف 

شده، از سلســله وظایف اصلی یک مدیر است که در 

این میان نظارت و کنرتل از مهم تریــن وظایف وی به 

شــامر می رود. در این مقاله عالوه بر توجه به رضورت 

وجود کنــرتل و بررســی معایب کنرتل در سیســتم 

مدیریت سنتی، به بررسی اثرات پیاده سازی الگوی 

خود کنرتلی می پردازد. همچنین امکان تحقق سیستم 

کنرتلی مبتنی بر مفاهیم ایرانی- اســالمی منطبق با 

ساختار فعلی سازمان ها مورد بررسی قرار می گیرد.

مقدمه

در یک دســته بندی کلی، منابع سازمانی معموال به 

دو دسته منابع انسانی و سایر منابع تقسیم می شود. 

بر این اساس، انواع مختلفی از کنرتل، شامل کنرتل 

رسمایه در گردش، کنرتل مواد اولیه، کنرتل اطالعات 

و کنرتل افراد مطرح می شود که مورد آخر مهم ترین 

نوع کنرتل در سازمان است و می تواند کنرتل بهینه 

سایر موارد را نیز به همراه داشته باشد. 

برخی کارکنان تنها در صورتی که تحت کنرتل باشند 

وظایف خود را در حد رفع تکلیــف انجام می دهند. 

لذا مدیران همواره باید آن ها را مورد نظارت و بازرسی 

دقیق خود قرار دهنــد، که این کار موجب باز ماندن 

آن ها از سایر وظایف مهم مدیریتی می شود. از این رو 

باید به دنبال روش نظارتی دیگری بود که ضعف ها و 

مشکالت روش های دیگر کنرتلی را نداشته و از طرقی 

مکمل آن ها نیز باشند.

در عرص حارض، مدل مدیریت سنتی که در آن مدیر 

کارمندان خــود را تحت کنرتل قرار مــی داد، روش 

کارآمدی نیســت. به منظور ایجاد یک محیط کاری 

توامنند، نقش مدیر باید از قالب فرماندهی و کنرتل 

خارج شــده و به ســمت و سوی تشــکیل محیطی 

مبتنی بــر اعتامد، حامیت و مســئولیت پذیری گام 

بردارد. امروزه جوامع پیرشفته ســعی بر آن دارند که 

از روش های مختلف، خود کنرتلــی را در میان افراد 

و سازمان های خود تحقق بخشیده و تقویت کنند.

از زمان شکل گیری مدیریت علمی، مسئله کنرتل به 

عنوان راهکاری مطمنئ که از بروز و تکرار انحرافات 

جلوگیــری می کند، مــورد توجه خاص قــرار گرفته 

است. سیستم کنرتلی که در مکتب کالسیک به کار 

گرفته می شــود دارای ماهیت عیب جویی بوده و به 

قول هربرت ســایمون جنبه تنبیه و مجازات به خود 

می گیرد. از ســوی دیگر، در مکتب نئوکالسیک و از 

دیدگاه التون مایو، آزادی کارکنــان در محیط کار و 

عدم وجود رسپرست مستقیم مورد توجه و مطالعه قرار 

گرفته است. بر اساس این بینش، مدیران می توانند 

همــکاری موثر کارمنــدان را از طریق مشــارکت در 

برنامه ریزی، سازمان دهی و کنرتل عملکرد خودشان 

جلب کنند.

فرآیندکنرتلودالیلضعفسیستمکنرتلسنتی

کنرتل هم قدم نهایی و هم قدم آغازین مدیریت تلقی 

می شــود. در ســازمان های بــزرگ، رضورت اعامل 

ارزیابی و کنرتل سیستامتیک از طریق نظام بازخور 

اجتناب ناپذیر اســت. یک کنرتل موثر از نظر فایول 

چهار رشط اساســی دارد: 1( کنــرتل با رسعت توام 

باشــد؛ 2( نتایج حاصل از کنرتل پیگیری شود؛ 3( 

نتایج به دست آمده دارای ضامنت اجرایی باشند؛ 4( 

کنرتل، در برگیرنده تدابیر و مقرراتی باشد که از تکرار 

انحرافات جلوگیری کند.

تقریبا متام تعاریفی کــه برای نظارت ارایه شــده را 

نوعی مقایسه بین آن چه هســت و آن چه باید باشد، 

دانسته اند.بنابراین می توان گفت، کنرتل فعالیتی 

است منظم و مستمر که ضمن انجام آن:

-نتایج مورد انتظــار در قالب اســتانداردهای انجام 

عملیات تعیین می شوند.

-سیستم دریافت اطالعات طراحی می شود.

-مقایسه ای بین عملیات پیش بینی شده و اجرا شده 

انجام می شود، سپس اختالفات و انحرافات مشاهده 

شده ارزیابی و میزان اهمیت آن ها مشخص می شوند.

-رسانجام اصالحات الزم برای تحقق اهداف سازمان 

انجام می گیرند.

به طور خالصه، فرآیند کنرتل را می توان شامل چهار 

مرحله تعییــن اســتانداردها، اندازه گیری عملکرد، 

مقایســه عملکرد با اســتانداردها و انجام اقدامات 

اصالحــی در نظر گرفت کــه در شــکل 1 مالحظه 

می شود.

به دلیل مترکز بیــش از حد روش کنــرتل مدیریت 

سنتی بر روی شاخص های مالی، در دهه های اخیر 

انتقادهــای فزاینــده ای از این روش صــورت گرفته 

است. برخی از این انتقادات عبارتند از: 1( استفاده 

از اطالعات نادرست و گمراه کننده مربوط به نتایج 

فعالیت های گذشته در تصمیم گیری ها؛ 2( ناتوانی 

اقدام اصالحی
آیا عملکرد با استاندارد مطابق 

است؟
تعیین استانداردهااندازه گیری عملکرد

اقدام اصالحی صورت منی گیرد

بله

خیر

پیادهسازیالگویخودکنرتلی،راهکاری
موثردرجهتارتقایسیستمنظارتسازمانی

شکل 1- مراحل اساسی فرآیند کنرتل

مهسا پایاب  

کارشناس اداره کل مهندسی عمران سازمان بنادر و دریا نوردی
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در لحــاظ کــردن اســرتاتژی های امروز ســازمان و 

شاخص های غیر محسوس؛ 3( تشویق اندیشه های 

کوتاه مدت و بهینه سازی جزیی و عدم تامین توازن 

بین اهــداف کوتاه مدت و بلندمــدت؛ 4( عدم ارایه 

اطالعات صحیح و منصفانه در حســابداری مالی؛ 

5( ارایه اطالعات گمراه کننده برای تخصیص هزینه 

و رسمایه گــذاری 6( قــرار دادن اطالعات مخترص و 

ناکافی در اختیار کارکنان. 

عالوه بر این موارد، انتقاد دیگــری که بر کنرتل وارد 

اســت، کاهش خالقیت و نوآوری در سازمان هاست 

چرا که مسئله بنیادین مدیران در سازمان های امروزی 

که طالب انعطاف پذیری، نوآوری و خالقیت هستند، 

چگونگی کنرتل مناسب است.

امروزه در سازمان های موفق سعی بر پیاده سازی یک 

کنرتل معتدل اســت، بنابراین در راســتای افزایش 

مزایای رقابتی به طور فزاینده اقدام به کاسنت میزان 

کنرتل و افزودن بر حجم یادگیری خود می منایند. به 

عقیده برخی، الگوی نوین در مفهوم کنرتل سازمانی، 

گــذر از موازین کنــرتل بیرونی، ابزاری و مســتقیم 

روی افــراد و رســیدن بر نظام مبتنی بر اســتقالل و 

خودکنرتلی است.

تحققخودکنرتلیوجربانضعفهایدیگرکنرتلی

خود کنرتلی حالتی درونی اســت کــه بدون کنرتل 

عوامل خارجی، فــرد را به انجــام وظایفش متامیل 

می سازد. در واقع زمانی که عامل کنرتل کننده بیرونی 

به درون انسان منتقل شــود، به طوری که شخص با 

اختیار و آگاهی به ارزیابی و اصالح عملکرد خود در 

قالب اســتانداردهای مشــخص و در جهت اهداف 

مطلوب بپــردازد، خودکنرتلی تحقق یافته اســت. 

امروزه با پیچیدگی مدیریــت، تحولی در معیارهای 

سنجش کنرتل اســرتاتژیک ایجاد شده است. این 

معیارها که در گذشته بر اســاس چشم انداز بود، اما 

امروزه بر اساس سازگاری، انطباق و خودسازی است. 

در معیارهای جدید کنرتل در رشایطی باز و نامحدود 

به جای دســتور و کنرتل، به صورت خــود کنرتلی و 

خودسازی مطرح است. نکته دیگر در خودکنرتلی، 

وجود هم زمــان پایبندی درونی و بیرونی اســت که 

صورتی از آن در شــکل خودکنرتلــی و صورت دیگر  

به وســیله  مقررات و اســتانداردها و به شکل کنرتل 

بیرونی ظهور می کند.

چنان چه کنرتل فرد بر رفتار خویــش به عنوان خود 

کنرتلــی در کوتاه مدت و بلندمدت تقســیم شــود، 

می توان عوامل بیرونی و موثر بر خــود کنرتلی را  به 

عوامل درون ســازمانی و عوامل بیرون ســازمانی )یا 

عوامل محیطی و یا خارجی( موثــر بر خودکنرتلی، 

دسته بندی کرد. 

سیستممبتنیبرخودکنرتلی؛نقاطقوتوضعف

هدفی که در سیســتم خودکنرتلی دنبال می شود، 

ارایه شخصیتی سامل است که به بلوغ فکری رسیده 

و بدون وارد کردن اجبار و تهدید و تطمیع، به وظایف 

سازمانی خود متعهد بوده و از حداکرث توان خود در 

راستای تحقق اهداف سازمانی استفاده می کنند. 

در جامعــه ما، با فراهــم بودن زمینه های مســاعد و 

مطلوب خودکنرتلی از نظر اعتقادی، بهرتین بسرت 

رشد برای تحقق این مهم وجود دارد. از سوی دیگر با 

رشد و تکامل نظریه های مدیریت و نقد کنرتل سنتی، 

موضوع خود کنرتلی جایگاه و اهمیت ویژه ای یافته 

است. از جمله فواید و آثار خودکنرتلی عبارتند از:

ارزان بودن هزینه خودکنرتلی؛

اصالح رسیع اشتباهات و جربان آن؛

بهبود موثر عملکرد افــراد )به دلیل درونی بودن این 

امر و این که با میل و رغبت شخص انجام می شود(؛

افزایش بهره وری، کارایی و اثربخشی؛

گسرتش عدالت اجتامعی؛

ارایه ندادن اطالعات نادرست از سوی کارکنان برای 

رسپوش گذاشنت بر عملکرد ضعیف خود؛

افزایش اعتامد، اطمینان و صداقت در فضای کار.

در سازمانی که سیستم خودکنرتلی پیاده می شود، 

ضمن این که افراد عملکرد خود را مورد ارزیابی قرار 

می دهند، مدیران نیز با رعایت ضوابط، کنرتل الزم 

را در سازمان پیاده می کنند. این امر موجب تشکیل 

رابطه ای دوســتانه بین کارکنان و مدیران می شود و 

عالوه بر آن هزینه های کنــرتل نیز کاهش می یابد. 

با این حال بنا به دالیلی که در ذیل اشــاره می شود، 

کنرتل درونی وضعیت متغیر و نامطمئنی دارند:

استحکام نداشنت ساختاری کافی به دلیل وابستگی 

زیاد سیستم به وضعیت روحی افراد؛ 

وصــول موفقیــت سیســتم به میــزان متفــاوت در 

موقعیت های مختلف؛

عدم پایبندی درونی متامی کارکنان؛ 

عدم قابلیت اطمینان باالی سیستم رصفا متکی به 

خودکنرتلی در حل مسایل پیچیده؛

متکی بودن اجرای برخی مسایل بر قوانین، مقررات و 

استانداردها و لزوم به خدمت گیری منش انسانی در 

راستای اجرای قوانین؛

عدم وجود معیار و استاندارد مناسب جهت سنجش 

میزان پایبندی درونی افراد.

راهکارهاونکاتکلیدیدرتحققخودکنرتلی

به منظور ایجاد زمینه الزم در افــراد برای مدیریت بر 

رفتار و عملکرد خودشان، به سه طریق عمل می شود:

محرک ها یا عوامــل بیرونی: گام اول بــرای اصالح و 

کنرتل رفتار خود این اســت که بتــوان محرک های 

محیطی را در اختیار خود درآورد.

حاالت یــا عوامل درونی: شــامل نیازها و انگیزه های 

فردی هستند که با تشدید تاثیر این عوامل در انسان، 

رفتار فرد شکل می گیرد. توقع و انتظار دو پارامرتی 

شکل 2- هسته مرکزی خودکنرتلی همراه با عوامل زمینهای درون سازمانی و برون سازمانی مربوط
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است که در شدت این عوامل بسیار موثر است. این 

دو پارامرت در واقع فرایندهای شناختی فرد محسوب 

می شوند و باید تحت کنرتل فرد باشند تا وی بتواند 

بر شدت انگیزه و نیازها و سپس بر رفتار خود کنرتل 

داشته باشد.

نتایج اقتضایی: شــکل گیری یک رفتــار در الفبای 

مدیریت مستلزم فراهم آوردن پیش زمینه الزم است. 

اما تداوم این رفتار در گرو نتایجی اســت که حاصل 

می شود. 

بنابراین در جهت مدیریت رفتار و عملکرد خود باید 

از طریق مدیریت محرک های محیطی، فراگردهای 

شناختی و نتایج اقتضایی به دست آمده حرکت کرد.

از ســوی دیگر، به منظور ایجاد فضای مناسب برای 

تحقــق خودکنرتلی در ســازمان ها بایــد اقداماتی 

صورت گیرد و به نکاتی نیز توجه خاص مبذول داشت، 

از جمله:

تلفیق هدف فرد با سازمان که از طریق سه مکانیسم: 

الف( مدیریت مشارکتی، ب( مدیریت بر مبنای هدف 

و ج( سیستم پیشنهادها انجام می شود.

توجه به نظریه »خویشــنت کاری« )own work( که 

طبق این نظریه، کارها بر اســاس رشایط و موقعیت 

افراد و ترجیحات آن ها شکل گرفته و از طرفی کار برای 

خود فرد و در جهت اهداف اوست.

توجه به فرهنگ سازمانی و ویژگی های آن که به عبارتی 

شکل دهنده و هدایت کننده  نحوه عملکرد و فعالیت 

افراد است. 

ایامن به خدا و توجه به اعتقادات مذهبی که می تواند 

زمینه ساز تشدید عوامل درونی و تقویت خودکنرتلی 

در افراد یک سازمان باشد.

توجه بــه ایــن نکته کــه ســازمان هــای مبتنی بر 

ادهوکراســی و ســاختار ارگانیک برای پیاده سازی 

سیستم خودکنرتلی مناسب ترند.

واگذاری اختیارات و مسئولیت به کارکنان و مشارکت 

آن ها در تصمیم گیری ها، ارضای نیازهای کارکنان و 

ایجاد رضایت شغلی، انگیزش و تشویق افراد و ارتقای 

حس تعلق و وفاداری به ســازمان کــه راهکارهایی 

موثر بــرای افزایش اعتامد به نفــس و تقویت روحیه 

خودکنرتلی افراد در سازمان هستند.

فرآیندخودکنرتلیدربینشاسالمی

بر اساس متون اسالمی و بیانات قرآنی روش هایی ارایه 

شده که می توان برای  ایجاد خودکنرتلی در سازمان ها 

به کار گرفت. از جمله این راه کارها می توان به تقویت 

ایامن و ترویج ارزش های اسالمی، تشویق کارکنان 

به توجه به ارزش های سازمان و همسو شدن با آن ها و 

تامین و توسعه رفاه اعضای سازمان اشاره کرد. هدفی 

که در نظام کنرتل اســالمی دنبال می شــود، ارایه 

نظامی است که در آن بتوان با کاهش اعامل نظارت 

خارجی یک شخصیت ســامل انسانی مقاوم در برابر 

انواع آلودگی ها پرورش داد.

فرآیند خودکنرتلی در فرهنگ اسالمی شامل چهار 

مرحله مشــارطه، مراقبه، محاسبه و معاتبه است که 

مجموع این چهار عمل را »مرابطه« گویند. در ادامه 

توضیح مخترصی از مفاهیم فوق و نقش هر یک در 

این فرآیند ارایه می شود:

مشارطه

مشــارطه در لغت بــه معنــی رشط بندی کــردن و 

تعهد گرفنت اســت. به عبارت دیگر، هر فــرد دارای 

اهداف خاص خود است که برای نیل به آن اهداف، 

استانداردهای ویژه ای را به کار می گیرد. بنابراین باید 

قبل از هر چیز بداند قصد حرکت به چه سمتی دارد و 

از وضع موجود به سوی چه مطلوبی در حرکت است. 

به عبارتی دیگر، مشارطه یعنی فرد خود را متعهد به 

پرهیز از انجام برخی رفتارها و مقید به انجام پاره ای از 

کردارهای مطلوب بداند.

مراقبه

مراقبه به معنی مواظبت کردن و زیر نظر گرفنت، دو 

مصداق کلی دارد: یکی زیر نظر گرفنت نفس انسان 

توسط خود شخص و دیگری زیر نظر داشنت انسان 

توســط دیگری یا خداوند. مراقبــه دومین مرحله از 

فرآیند خودکنرتلی اســت که فرد برای نیل به هدف 

تعیین شــده خود گام بر می دارد. بــا توجه به فرآیند 

کلی کنرتل، این مرحله هامن رفتار و عملکرد شخص 

در جهت تحقق اهداف از پیش تعریف شده است.

محاسبه

محاسبه اصطالحا به معنی رسیدگی به حساب نفس 

یا به حساب کشیدن آن است. این مرحله سومین گام 

از فرآیند خودکنرتلی است که فرد عملکردهای خود را 

بر اساس استانداردهایی با اهداف انطباق می دهد. 

به عبارتی شــخص عملکرد خود را مورد ارزیابی قرار 

می دهد که تا چه حد در تحقق اهداف خود موفق بوده 

است. نتیجه ارزیابی یکی از این سه حالت است: 1( 

عملکرد فرد بیش از حد انتظار بوده و توانسته اهداف 

مدنظر را به طور کامل پوشش دهد؛ 2( عملکرد فرد 

کامال منطبق با اهداف از پیش تعیین شده است و 3( 

عملکرد وی با اهداف مورد نظر فاصله دارد که در این 

رشایط بر خالف دو حالت اول نیاز به اقدام مدیریتی یا 

اصالحی فرد در رابطه با عملکرد خود است.
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معاتبهومعاقبه

معاتبه یعنــی مالمت کردن خــود و معاقبه به معنی 

رسزنش و مجازات نفس است. در آخرین گام از فرآیند 

خودکنرتلی شخص ســعی در اصالح خود و برطرف 

منودن ضعف های احتاملی در رفتــار خود دارد. در 

این مرحله پاداش و جزا نقش موثری در اصالح رفتار 

فرد دارد. معاتبه و معاقبه نیز دو نوع تنبیه محسوب 

می شــوند که اولــی رسزنش نفس در امــور جزیی و 

دیگری در مورد تخلفات بزرگ تر است.   

با توجه به تعاریفی که تاکنون از خودکنرتلی در نگاه 

اسالمی بیان شده می توان یک الگوی سیستمی از 

خودکنرتلی در سازمان مطابق شکل زیر ارایه داد.

تحققخودکنرتلیدرسازمانها

با توجه به بحث هــای باال، به منظــور تحقق کنرتل 

درونی و بیرونی به صورت توام رضوری است که با ایجاد 

متهیدات الزم در سازمان ها بسرت مناسب آن فراهم 

شود. در این راستا مدیران موظف به تقویت زمینه های 

اعتقادی در کارکنان هســتند. در واقع سازمان ها با 

دنبال کردن این روند به سیستم نظارتی کارآمدتری 

نایل می شوند که ضمن ارتقای سالمت نظام اداری، 

در راستای دســتیابی به اهداف بلندمدت خود نیز 

گام برمی دارند. 

ســازمان بنــادر و دریانــوردی نیز به عنــوان یکی از 

ســازمان های دولتی و تنها مرجع حاکمیت دریایی 

کشور از این قاعده مستثنی نیست. سازمان می تواند 

از راه های مختلف خودکنرتلی را در کارکنان تحقق 

بخشیده و تقویت مناید. به این ترتیب وظایف مدیران 

در حیطه نظارت تا حد چشم گیری کاهش می یابد 

و کارکنان حتی در صورت عدم حضور مقام مافوق، 

بدون ترس از عواقب کنرتل مســئولیت های خود را 

به درســتی انجام خواهند داد. البتــه ضمن رعایت 

خودکنرتلی از ســوی کارکنان، مدیران نیز موظفند 

با رعایت ضوابط و مقررات، کنرتل الزم را در سازمان 

اعامل کند که همین امر موجب رابطه صمیامنه بین 

کارکنــان و مدیران و همچنیــن کاهش هزینه های 

کنرتل خواهد شد.

نتیجهگیری

خودکنرتلی مراقبتی اســت درونی که بر اساس آن 

وظایف محول شــده، انجام و رفتارهــای ناهنجار و 

غیرقانونی ترک می شــود. نتایج تحلیل ها حاکی از 

این امر است که اثربخشی بهرت در سازمان ها زمانی 

امکان پذیر است که درک باالتری نسبت به فرآیندهای 

کنرتل و تلفیق مناسب آن ها با خودکنرتلی به همراه 

روش هــای خارجی میرس باشــد. در واقــع نظارتی 

می تواند ضامن ارتقای نظام سالمت اداری در کشور 

ما باشد که مبتنی بر خودکنرتلی در مدیریت ایرانی 

اسالمی باشد و در کنار حفظ نظارت خارجی و وجود 

ساز و کارهای کنرتل بیرونی، اما با به حداقل رساندن 

آن ها، از کنرتل های درونی فرد نیز استفاده شود. 

از سوی دیگر، مکتب بزرگ اســالم منبعی وسیع از 

آموزه های اخالقی اســت که می توان به کمک آن ها 

زمینه های ایجاد خود کنرتلی در جامعه را فراهم کرد. 

خودکنرتلی فرآینــدی درونی و زیر بنایی اســت که 

ایجاد فضای مقتضی آن در سازمان ها نیازمند صرب 

و تالش مستمر است. در صورتی که بتوان افراد را به 

این امر مهم تشویق کرد، در بسیاری از هزینه هایی که 

رصف نظارت و کنرتل خارجی می شود رصفه جویی 

خواهد شد.
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شکل 3- الگوی سیستم ارزشی از مفهوم خود کنرتلی در سازمان
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»هرمزگان محکوم به صنعتی شــدن اســت و دیگر 

هیچ.« این نقشــه راه، ســه چهــار دهه اســت تنها 

گزینه ای بــوده که برنامه ریزان توســعه در پایتخت، 

روی میز ساحل نشــینان مهم ترین اســتان دریایی 

ایران گذاشــته اند؛ این نســخه توسعه شــاید رونق 

معیشت و شکوفایی اقتصادی برای ساحل نشینان 

دریای پارس و حتی هم وطنانی از سایر نقاط کشور 

را به ارمغان آورده، اما متاســفانه چهره عروس زیبای 

طبیعت بکر و حساس این منطقه را زخمی کرده است. 

از ایجاد بنادر عظیم تجاری و صنایع کشتی ســازی 

گرفته تا ساخت وســازهای غیرمســئوالنه در حریم 

دریا و راه اندازی صنایع آالینــده ای همچون فوالد و 

آلومینیوم و پاالیشــگاه نفت تا نیروگاهی که زمین و 

»آسامن آسم گرفته« را به رسفه انداخته است. حال در 

این آشفته بازار توسعه صنعتی، دغدغه برخی ناظران، 

این است که چرا درخت صنعت سبز و بدون دودکش 

دنیا در سواحل هرمزگان ریشه منی زند.

1- گردشــگری صنعتی، چرتی اســت که از صنایع 

ارایه دهنده خدمات اقامتی، تغذیه، خرید و سوغات 

گرفته از یک ســو تا صنایــع حمل و نقل جــاده ای، 

دریایــی، ریلــی و هوایــی و همچنیــن آژانس های 

مسافرتی و راهنامیان گردشــگری از سوی دیگر را، 

شامل می شود. دست اندرکاران این صنایع پراکنده 

-همچون چرخ دنده های یک ساعت- باید طبق یک 

سیستم هامهنگ و دقیق در تعامل با همدیگر عمل 

کنند. دستیابی به هدف نهایی رضایت مشرتی در 

این صنعــت، عالوه بر درســت و اصولی عمل کردن 

فعاالن هر صنف به صورت جداگانه، نیازمند استفاده 

از ابزارهای مدیریتی کالن و فراصنفی- تشــکیالت 

دولتی و حاکمیتی همچون سازمان گردشگری یا فراتر 

از آن استانداری به عنوان عالی ترین نهاد اجرایی یک 

استان- هست که این صنایع و مراکز پراکنده را زیر یک 

چرت واحد، گردهم آورد و با یک سیاست واحد، در یک 

مسیر هدایت کند.

2- در استان هرمزگان شاید سخت افزارهای صنعت 

گردشگری همچون هتل ها، امکانات حمل و نقلی 

و.... - هر چند در حد میانگین استانداردها- فراهم 

باشد اما ساختار، ابزار و امکانات نرم افزاری به منظور 

بهره مندی و لــذت بردن گردشــگران از جاذبه های 

طبیعــی و تاریخی آن چنــدان مهیا نیســت. نکته 

قابل تامل دیگر این که، در مرکز استان هرمزگان - با 

جمعیتی نیم میلیون نفری- ده ها آژانس گردشگری 

آسیبشناسیروندتوسعهاقتصادی
ـدریاییایران درمهمتریناستانصنعتی

1- چرا چرت سبز گردشگری در استان ساحلی هرمزگان گسرتده منی شود؟
2- چرا درخت صنعت گردشگری در سواحل هرمزگان سبز منی شود؟

مهدی ده دار

 فعال رسانه ای حوزه اکوتوریسم و راهنامی بوم گردی
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وجود دارد که کار هر روز شــان رصفــا فروش بلیط و 

نهایتا صدور ویزا به مسافران است. اما برخالف رسالت 

اصلی شان، در زمینه برگزاری تور- سفرهای گروهی، 

سازمان دهی شده و شناسنامه دار در ابعاد ایران گردی 

و جهانگردی- به عنوان یک خدمت نرم افزاری، فعالیت 

چشم گیری ندارند.

از سوی دیگر در بحث بازاریابی جاذبه ها و تبلیغات 

مربوط به مقاصد گردشگری هرمزگان )عرضه جذاب 

بسته های سفر یا پکیج تور( نیز آن گونه که باید و شاید، 

اقدام موثری صورت نگرفته است؛ تا به آن جا که اگر در 

افکار عمومی ایرانیــان پیرامون ذهنیت آن ها درباره 

استان هرمزگان کندوکاو کنیم، پی خواهیم برد که 

از این اســتان غالبا جز بازارها و مراکز خرید اجناس 

ارزان قیمت یا لوکس آن و ســواحل و مناظر دریایی 

بدون امکاناتش، تصور دقیق تری ندارند.... 

3- هرمزگان با برخورداری از 14جزیره کوچک و بزرگ 

با دنیایی از شگفتی های طبیعی، وجود چندین شهر 

بندری با جاذبه فرهنگی و گردشگری باال، هم رمز و 

رازهای تاریخی را در خود نهفتــه دارد و هم صاحب 

آیین ها و ســنت های ویژه ای اســت که شــبیه آن را 

در هیچ نقطه از کشــور پهناور ایران زمین منی توان 

یافت. از ســوی دیگر، صاحب گنجینه های طبیعی 

شناخته شــده ای در جهــان همچــون جنگل های 

دریایی، ژئوپارک قشم به عنوان تنها ژئوپارک منطقه 

خاورمیانــه و قــاره آســیا و برنــدی معتــرب در عرصه 

جهانگردی، مناطق حفاظت شــده منحرصبه فردی 

همچون کوهســتان گنــو، جزایر شــگفت انگیزی 

همچون هرمز، هندورابی، شیدور، هنگام و جاذبه ها 

و مناظر بکر و چشــم نواز دیگری در خشــکی و دریا  

برخوردار است که هر یک از آن ها برای عاشقان سفر 

برای تجربه لذت حضور در این رسزمین شگفتی ها، 

کافی است.                                                                                 

4- اگر در فهرست کتاب ها و آرشیو مجالت و نرشیات 

و برنامه های رادیو و تلویزیون اســتان هرمزگان طی 

برهه زمانــی یک دهــه اخیر به عنوان مشــت منونه 

خروار، نظری بیندازیم، پی خواهیم برد که از مجرای 

رسانه های جمعی به عنوان ابزارهای فراگیر ارتباطی، 

فرهنگ ســازی چندانی در بحث ترویــج و نهادینه 

کردن سفرهای ساماندهی شده )تور( صورت نگرفته 

اســت؛ هر چند شــاید عده ای تبلیغــات مقطعی و 

هیاهوهای رسانه ای دســتگاه های دولتی در بحث 

سفرهای نوروزی را به عنوان اقدامی اثرگذار در بحث 

تشویق مردم به مسافرت رفنت قلمداد کنند اما باید 

توجه داشت که گردشــگری بنا بر اســتانداردهای 

تعریف شده آن، مقوله ای فراتر از سفر رفنت را شامل 

می شود؛ به معنای ساده تر یک گردشگر با یک مسافر 

و بازدیدکننده عادی، از منظر سبک زندگی، زمین تا 

آسامن تفاوت دارد. 

5- به عقیده نگارنده، علت ریشه ای پا نگرفنت صنعت 

سبز گردشگری در هرمزگان، هم به نبود ایامن و باور 

عمیق سکان داران کشتی توسعه در استان به رونق 

چنین کســب و کار تحول آفرینی باز می گردد و هم 

به ضعف عملکرد کنشــگران و فعــاالن این صنعت. 

دولتی ها عزم و اراده ای جدی برای توسعه همه جانبه 

صنعت گردشــگری ندارند و دست اندرکاران بخش 

خصوصی قواعد بازی را به شــکل درســت و اصولی 

رعایت منی کنند. صنعت گردشگری به هامن میزان 

که دارای ویژگی های یک کسب و کار اقتصادی است 

و دغدغه کنشــگران آن نیز به دست آوردن سودهای 

کالن است، به هامن اندازه هم ماهیت فرهنگی دارد 

و نیازمند رصف هزینه های بسیار زیاد است تا پس از 

انجام فرهنگ سازی های الزم، با مشرتیان داخلی و 

خارجی اش شبکه شود. استان های اصفهان، فارس، 

خراســان، آذربایجان، گیالن، مازندران و .... اگر در 

فهرست گزینه های سفرهای گردشگری بسیاری از 

ایران گردان یا جهانگردان قرار دارند، در وهله نخست 

مدیون اقدامات فرهنگی، تبلیغاتی و رسانه ای انجام 

شده در آن استان هاست؛ به تعبیر عامیانه تر، »استان 

فالن یا بهامن در صنعت گردشگری معروف شده اند.«                                                                                    

6- بــه عقیده نگارنده تــا زمانی که به مــوازات انجام 

فعالیت های عمرانی و زیرساختی مثل هتل سازی، 

احداث مجتمع های گردشــگری، توســعه خدمات 

حمل و نقلی و ... به عنوان ســخت افزارهای صنعت 

گردشــگری، مولفه های نرم افزاری مهمی همچون 

راه اندازی تورهای فرهنگی، تاریخی و طبیعت گردی، 

ترویج و فروش بسته های ســفر )پکیج تور( از طریق 

کانال های موثر بازاریابی و همچنین تبلیغات کارآمد 

و اطالع رســانی اثرگذار و فراگیــر جاذبه ها و مقاصد 

گردشگری مدنظر کنشگران، تصمیم گیران و متولیان 

امر قرار نگیرد، چرخ دنده های این صنعت ســبز در 

مهم ترین استان ســاحلی و دریایی ایران همچنان 

متوقف خواهد ماند؛ این گونه است که آواز گوش نواز 

صنعت بــدون دودکش جهــان در میــان هیاهوی 

صدای گوش خــراش چرخ دنده هــای کارخانجات 

صنعتی و بنگاه های آالینده پایتخت اقتصادی ایران 

}هرمزگان{ گم می شود.... تا جایی که هنوز که هنوز 

است، مســافران و بازدیدکنندگان، طبیعت گردان، 

ایران گــردان و جهانگردانی گسیل شــده از تورهای 

متعلــق به آژانس های گردشــگری پایتخــت، چراغ 

خامــوش می آیند، می خورنــد، می برنــد و می روند 

اما فعــاالن واقعــی و پرتــالش صنعت گردشــگری 

در هرمــزگان را کم تــر مقام مســئول یا شــهروندی 

می شناسد.
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کاهشخطراتوخسارتهایناشیازبروزسونامی
مطالعه موردی اداره بنادر و دریانوردی بندرلنگه

در سال 1386 طوفان گونو به سواحل جنوب رشقی کشــور رسید و خسارت هایی را به همراه داشت. همین امر زنگ خطر وقوع سونامی  که یکی از 

مخرب ترین بالهای طبیعی است و تاکنون جان هزاران تن در رسارس جهان را گرفته، در سواحل و بنادر جنوبی کشور ما به صدا درآورد. گرچه احتامل 

وقوع سونامی در ایران به اندازه زلزله، طوفان، سیل، خشک سالی و سایر مخاطرات طبیعی نیست اما وقوع آن را نباید دست کم گرفت، زیرا که کشور 

ما جز 10 کشور بالخیز جهان است و از 35 بالی طبیعی تاکنون 30 بال در آن اتفاق افتاده است. همچنین شکی نیست که کشور ما از سمت دریا با 

مخاطرات دریایی مثل طوفان های حاره ای، امواج ناشی از طوفان، ، سونامی و غیره روبه رو است.

سونامی عمدتا در اثر رویداد زلزله های بزرگ در محیط دریایی به وجود می آید ولی عوامل دیگری نظیر رانش زمین، آتش فشان های زیردریایی، برخورد شهاب سنگ های 

بزرگ در ســطح آب دریاها و نیز انفجارات هسته ای زیردریایی با درصد کم تری می توانند در به وجود آوردن سونامی نقش داشته باشند. سونامی در دو گسرته محلی و  

منطقه ای توسعه می یابد. از عوامل موثر در انرژی سونامی می توان به بزرگی و عمق زمین لرزه، عمق آب محل تولید آن، مقدار جابه جایی عمودی در کف دریا و نیز رسعت 

حرکت سونامی اشاره منود.

بررسی های تاریخی نیز نشان می دهد که در 326 سال قبل از میالد و هم چنین سال های 1008، 1524، 1819، 1845، 1897، 1945 و 2004 سونامی های مخرب و 

عظیمی در اقیانوس هند، دریای عامن و حتی خلیج فارس اتفاق افتاده و تلفات انسانی و جانی زیادی را در پی داشته است .از این رو پیشینه تاریخی حکایت از این دارد که 

وقوع سونامی یا تاثیرپذیری از سونامی هایی که در اقیانوس هند و دریای عامن اتفاق می افتد، دور از انتظار نیست و نباید  نسبت به آن ها بی تفاوت بود.

 از آن جایی که بنادر حلقه وصل خشکی و دریا هستند و فعالیت اقتصادی تاثیرگذار آن ها بر معیشت مردم کشور و منطقه وجود آن ها بسیار چشمگیر است، در این مقاله 

سعی شده در خصوص وقوع احتاملی سونامی در جنوب کشور و تاثیرات مخرب و راه های مقابله با آن در بنادر، از طریق شناسایی خطرات از روش توفان فکری و مصاحبه 

با کارشناسان بندر و ارزیابی ریسک ها بر اساس روش FMEA  که بندرلنگه به عنوان بندر منونه انتخاب شده موردمطالعه قرار  گرفته است.

عدنان عبدالرضایی مدنی

دانشجوی کارشناسی ارشد حمل و نقل دریایی، دانشگاه 

صنعتی امیرکبیر- شعبه بندرعباس

محمد زراعت کار مقدم

کارشناسی ارشد مدیریت و برنامه ریزی محیط زیست، 

اداره بندر و دریانوردی بندر لنگه

بهنام جوکار

دانشجوی کارشناسی ارشد حمل و نقل دریایی، دانشگاه 

صنعتی امیرکبیر- شعبه بندرعباس
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مقدمه
آگاهی نسبت به نحوه شکل گیری موج های کشنده 

سونامی، مسئله ای اســت که اخیرا ذهن بسیاری را 

به خود مشغول داشته است. سونامی اخیر ژاپن که 

در پی بروز زمین لرزه در این کشــور به وقوع پیوست، 

حقایقــی را پیــش روی جامعــه جهانی قــرار داده 

است. این که چگونه موج های کشــنده سونامی به 

وجــود می آیند، عالیم هشــداردهنده چیســت و یا 

این که چگونه بایستی نسبت به تهدیدات سونامی 

عکس العمل نشان داد؛ همه و همه از مسایل مهمی 

است که آگاهی نسبت به آن ها برای جامعه جهانی 

رضوری است.زمین لرزه 9 ریشرتی ژاپن که سونامی 

را نیز به دنبال داشت، در روز جمعه یازدهم ماه مارس 

سال 2011 ) دوم اسفندماه سال 1389( در نزدیکی 

سندایی در اســتان »میاگی« به وقوع پیوست. مرکز 

سطحی زمین لرزه در 130کیلومرتی رشق شبه جزیره 

اوشیکا ناحیه توهوکو گزارش شــده است. در تاریخ 

یکم  آوریل سال 2011 )دوازدهم فروردین ماه سال 

1390( دولت ژاپن این فاجعه را بزرگ ترین زمین لرزه 

در رشق ژاپن خواند. زمین لرزه توهوکوی ژاپن، یکی از 

پنج زلزله ای است که در جهان به عنوان قدرمتندترین 

زمین لرزه ها، از زمان آغاز ثبت شدت زلزله ها در سال 

1900 میالدی، تاکنون اتفاق افتاده است. سونامی 

عظیمی که سواحل رشقی ژاپن را درنوردید نیز یکی 

از بزرگ تریــن منونه هایی بوده کــه تاکنون به ثبت 

رسیده است.

ظرف چند ساعت، سونامی به هاوایی رسید. عالیم 

هشــداردهنده در رسارس اقیانــوس آرام از آمریکای 

جنوبی گرفته تــا آمریکا، کانادا و آالســکا به منایش 

درآمد. ارتفاع امواج سونامی ژاپن را در استان میاگی 

10 مرت تخمین می زننــد. این امواج تنها ظرف چند 

دقیقه ســواحل ژاپن را در نوردیدند. نفــوذ امواج به 

خشــکی در برخی موارد حتی بیش از 10 کیلومرت 

بوده است.چندین ساعت پس از وقوع این فاجعه در 

ژاپن، موج هایی کوتاه تر به ســواحل برخی کشورها 

رسیدند. دولت ژاپن مرگ 12 هزار و 915 نفر را تایید 

کرده است، این در حالی است که  چهار هزار و 711 

نفر مجروح و 14 هزار و 921 نفر مفقود شده اند. تعداد 

125هزار واحد مسکونی به طور کامل تخریب شده 

است. خسارت این فاجعه باورنکردنی است. بسیاری 

از زیرســاخت ها اعم از جاده ها، خطوط ریلی آسیب 

دیده اند. در شــامل رشقی ژاپن 4/4میلیون خانوار 

برق و 5/1 میلیون خانوار آب مرصفی خود را از دست 

داده اند. در تاریخ هجدهم مارس سال 2011 )بیست 

و هفتم اسفند ماه سال 1389( یوکیو آمانو، دبیرکل 

آژانس بین املللــی انرژی امتی، خطــر رآکتورهای 

هسته ای ژاپن را بسیار جدی خواند. ساکنان اطراف 

رآکتورها، مجبور به ترک محل سکونت خود شدند؛ 

محدوده تخلیه برای رآکتور شامره یک، 20 کیلومرت 

و برای رآکتور شــامره دو، 10 کیلومرت تعیین شــده 

اســت، این در حالی اســت که دولت ژاپن در تاریخ 

یازدهم آوریل )بیست و دوم فروردین( تصمیم گرفت 

تا محدوده وسیع تری را تخلیه کند. بانک جهانی در 

تاریخ 21ماه مارس )یکم  فروردین( خســارت ناشی 

از زمین لرزه و سونامی را بین 122 الی 235 بیلیون 

دالر آمریکا برآورد کرد، اما دولت ژاپن این رقم را بالغ 

بر  309 بیلیون دالر هم تخمین زده اســت. کابوس 

ســونامی هنوز در ژاپن و کشــورهای آسیای جنوب 

رشقی متام نشده اســت. در تاریخ هفتم آوریل سال 

2011 )هجدهــم فروردیــن ســال 1390( مجددا 

زلزله ای به بزرگی 4/7 ریشرت شــامل رشقی ژاپن را 

لرزاند. این اتفاق مجددا در تاریخ یکم  آوریل )بیست 

و دوم فروردین( تکرار شــد و این بار بزرگی زلزله 1/7 

ریشرت بود. زمین لرزه های اخیر برای بار دیگر، وحشت 

از وقوع سونامی را زنده کرده اند. حال این سوال مطرح 

می شود که حقیقتا سونامی چیست؟

ترمینولوزی
سونامی که به زبان فارسی »آبلرزه« یا »غرباله« گفته 

می شود، یکی از بالیای طبیعی و مخاطرات محیطی 

است. غرباله به  لرزش شدید آب دریا گفته می شود 

که در پی زمین لرزه های زیردریا پدید می آید. آبی که 

به لرزه در آمده به شــکل موج های عظیم به کرانه ها 

رسیده و ویرانی های عظیمی را به بار می آورد. غرباله، 

واژه فارســی بومی برای این پدیده در استان بوشهر  

اســت و پدیده غرباله در کرانه های خلیج فارس نیز 

دارای پیشــینه تاریخی است .غرباله ها معموال پس 

از یک زمین لرزه بزرگ )با حرکت رو به باال(، فعالیت 

آتش فشــانی، زمین لغزه و یا برخورد شهاب سنگ ها 

پدید می آیند. چون بسیاری از سونامی ها در سواحل 

ژاپــن رخ می دهنــد، از ایــن رو ژاپنی ها ســونامی 

)tsunami(  را که به معنای موج بندر است متشکل از 

کلامت ژاپنی  tsu به معنی موج nami  به معنی بندر 

می دانند. همچنین واژه سونامی به همین صورت به 

زبان انگلیســی و از این طریق به بسیاری زبان های 

 De  دیگر نیز راه یافته است و در فرانسه به آن »دومار

maree« می گویند. 

سونامیچگونهبهوجودمیآید؟
سونامی موج یا رشته ای از امواج است که در اقیانوس 

به دنبال زلزله های دریایی به وجود می آید. این امواج 

ممکن است صدها کیلومرت پهنا داشته باشد و هنگام 

رسیدن به ســاحل ارتفاع آن به 105 مرت برسد. این 

»دیوارهــای آب« با رسعتی تندتــر از یک هواپیامی 

جت پهنه اقیانوس را می پیامیند، به ساحل کوبیده 

می شوند و تخریب وســیعی را باعث می شوند. برای 

درک سونامی باید ساختامن موج را  شناخت. امواج 

معمولی که ما در کنار ساحل دریا یا در حوضچه های 

 )crest  آب می بینیم، از یک ستیغ )باالترین نقطه موج

و یک ناوه )پایین  ترین نقطه موج trough( تشــکیل 

می شوند. امواج را به دو طریق اندازه می گیرند: ارتفاع 

موج، طول موج.

بسامد یا فرکانس امواج بر حســب زمانی کف طول 

می کشد تا دو موج متوالی از یک نقطه بگذرند – که 

به آن دوره موج می گویند- اندازه گیری می شود. هم 

ســونامی ها و هم امواج معمولی دارای این بخش ها 

هستند و به طریق مشابهی اندازه گیری می شوند. اما 

تفاوت های زیادی میان آن دو از لحاظ اندازه، رسعت، 

و منشا وجود دارد.

سونامی یک موج بلند است که مدت آن از چند دقیقه 

تا چند ســاعت تغییر می کند. طول موج ســونامی 

ممکن است چند صد کیلومرت تا چند هزار کیلومرت 

باشــد. ارتفاع موج ســونامی در داخل دریــا و دور از 

ساحل بسیار کم است و معموال  از روی کشتی قابل 

تشــخیص نیســت. پدیده های مختلفی می توانند 

باعث تشکیل موج سونامی شوند. اما محیط تشکیل 

ســونامی نیز اهمیت دارد. سونامی در دریاهای کم 

عمق تشکیل منی شود.  جابه جایی گسل های بزرگ 

در بســرت دریاها و اقیانوس ها و ایجــاد زمین لرزه ای 

بزرگ می تواند موج سونامی ایجاد کند. اگر حرکت 

گسل به گونه ای باشد که اختالف ارتفاع عمودی ایجاد 

کند و رضبه حاصل بر آب در بسرت به اندازه کافی بزرگ 

باشد، موج سونامی تشکیل می شود. بنابراین امواج 

سونامی معموال توســط زمین لرزه های بزرگ )هفت 

ریشــرت و بزرگ تر از آن( ایجاد می شوند. یکی دیگر 

از دالیل ایجاد موج ســونامی، ریزش حجم زیادی از 

رسوبات در بسرت دریا یا زمین لغزه است. هامن طور 

که در دامنه ی پرشیب کوه ها زمین لغزه و ریزش کوه 

اتفاق می افتد، در بسرت پرشیب دریاها و اقیانوس ها 

نیز ممکن اســت این پدیده رخ دهد. در صورتی که 

حجم زیادی از رسوبات به طور ناگهانی جابه جا شوند، 

موج سونامی ایجاد می شــود.  در اقیانوس ها جزایر 

بســیاری وجود دارند که دارای ارتفاع زیاد و ســطح 

مقطع کوچکی هستند،  اگر جزیره ا ی بشکند و ریزش 

کند، موج سونامی بسیار بزرگی ایجاد خواهد کرد و 

گهگاهی گازهای جمع شده در الیه های رسوبی از 

محل شکستگی ها فوران می کنند )گل فشان(. فوران 

ناگهانی و با حجم زیاد گل فشان ها نیز می تواند موج 

سونامی ایجاد کند. آتش فشــان های بسرت دریا نیز 

قابلیت ایجاد امواج سونامی را دارند. همچنین برخورد 

شهاب سنگ های بزرگ به داخل دریاها و اقیانوس ها 

می تواند ســبب تشکیل موج سونامی شــود. اما دو 

دلیل عمده  ایجاد سونامی در دریاها و اقیانوس ها، 

زمین لرزه  و زمین لغزه هستند.

تاریخوقوعسونامیدرایران
در کتاب هــای تاریخ آمــده که بندر بــزرگ و پهناور 

سیراف در جنوب ایران تا سده چهارم هجری و عرص 

دیلمیان، بندری آباد و پر رونق بــوده و ناگهان بر اثر 

زلزله ای قســمت بزرگی از شــهر به زیــر آب رفته که 

آثار آن هنوز هم مورد توجه باســتان شناسان ایرانی 

و خارجی است. ســواحل دریای عامن و حتی تنگه 

هرمز   ممکن است تحت تاثیر سونامی هایی که منشا 

آن ها نه در گسل مکران، بلکه در مناطق دور دست تر 

باشد قرار گیرند.

احتاملوقوعسونامیدرخلیجفارسودریایعامن
هامن طوری که می دانیم کشور ایران بر روی کمربند 

لرزه خیز آلپ - هیاملیا – اندونزی واقع شده و  دارای 

لرزه خیزی باالیی اســت و تنوع زمین لــرزه در فالت 

ایران به دلیل حرکت صفحه شبه جزیره عربستان به 

سمت شامل رشق و حرکت صفحه شبه قاره هند به 

سمت شامل است. سواحل جنوبی ایران در مجاورت 

اقیانوس هند در معرض خطر سونامی ناشی از منطقه 

فرورانش مکران قرار دارد .بررسی های صورت  گرفته 

نشان می دهد که منطقه مکران به لحاظ تکتونیکی 

قابلیت ایجاد زمین لرزه هایی با مقیاسی بیش از  هشت 

ریشرت را دارد .وقوع چنین زمین لرزه هایی می تواند 

موجب ایجاد امواج مخرب سونامی در سواحل ایران 

شود. بررسی تاریخچه ســونامی در سواحل جنوبی 

ایران نشــان می دهد که این ســواحل در گذشــته 
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چندین حادثه  سونامی را تجربه کرده اند.

جنوب ایران اصوال به دو بخش خلیج فارس و دریای 

عامن تقسیم می شود که در بخش دریای عامن ما  با 

پدیده فرورانش روبه رو هستیم که طی آن یک پوسته 

اقیانوسی به زیر پوسته مکران شامل ایران و پاکستان  

رانده می شود و بنابراین بیشرتین امکان برای آن که 

گسلی بزرگ زمین لرزه ای شدید را در این ناحیه ایجاد 

کند و در نتیجه آن با جابه جایی آب کف دریا پدیده ای 

هامنند سونامی در متامی نقاط ساحل مکران اتفاق  

بیفتد، وجود دارد. 

در میان کشورهای حوزه اقیانوس هند، کشور ایران 

نه تنها در یک ناحیه لرزه خیز در اوراســیا واقع شده و 

هر چند گاهی یک زمین لرزه مخرب در این رسزمین 

روی می دهــد، بلکــه در ســواحل جنوبــی خود در  

حاشیه اقیانوس هند دارای خطر سونامی نیز است. 

بررســی های صورت گرفته بعد از واقعه سال  2004 

نشان می دهد که مهم ترین نواحی سونامی خیز در 

منطقه اقیانوس هند شامل منطقه فرورانش اندونزی  

سوماترا  در رشق و ناحیه فرورانش مکران در قسمت 

شــامل غربی اقیانوس هند اســت. ناحیه فرورانش  

مکران در نزدیکی سواحل ایران، عامن، پاکستان و 

هند با طولی حــدود 900 کیلومرت در امتداد رشقی 

– غربی گسرتش یافته اســت. در این ناحیه صفحه 

اقیانوســی عامن با یــک حرکت رو به شــامل به زیر 

قسمت جنوب رشقی صفحه ایران فرورانش می کند. 

بنابراین خطر سونامی ناشی از منطقه فرورانش مکران 

برای سواحل جنوبی ایران یک خطر جدی به شامر 

می رود و برای حفظ جان ســاکنان نواحی ساحلی 

و کاهش زیان هــای اقتصادی وارده به تاسیســات 

ســاحلی موجود، مطالعه خطر ســونامی برای این 

منطقه رضوری است.

 در شــانزدهم خردادماه ســال 1386 خرب نزدیک 

شدن طوفان حاره ای »گونو« از سمت دریای عامن، 

در ساعت های پایانی روز آن قدر جدی بود  که وزارت 

کشور تنها چند ســاعت بعد،  در اطالعیه ای از مردم 

استان های سیستان و بلوچستان، هرمزگان و تنگه 

هرمز  خواست به علت خطر سیالب و مواج شدن دریا 

با موج هایی به ارتفاع دو تا پنج مرت، مناطق ساحلی و 

کناره رودخانه ها را رسیع تر ترک کنند.

اطالعیه ای که در آن از هم وطنان ساکن استان های 

جنوب رشق کشور خواسته شد، ضمن حفظ آرامش و 

خون رسدی و همکاری با مسئوالن محلی، به مناطق 

امن و دور از ساحل دریا و کناره رودخانه ها پناه بربند. 

به دنبال اطالعیه وزارت کشور، ستاد حوادث و سوانح 

غیرمرتقبه کشور هم تشکیل جلسه داد و برای متامی 

اعضای ســتاد آماده باش اعالم کرد. اعالم وضعیت 

هشدار باعث شــد از نیمه های شــب، چابهار دچار 

وضعیتی شود که پیش از این هرگز به خود ندیده بود. 

چابهاری ها که حتی در زمان جنگ هم هرگز وضعیت 

قرمز را تجربه نکرده بودند، با رواج شــایعه سونامی، 

مردم دسته دســته بــه ارتفاعات خارج از شــهر کوچ 

کردند و مناطق مسکونی ساحل چابهار تا عمق یک 

کیلومرتی ساحل، تخلیه شد.

چند سال پیش نیز هجوم موج های خفیفی، آرامش را 

از بندرلنگه در نزدیکی تنگه هرمز کمی مخدوش کرد 

تا عظمت دریای عامن و خلیج فارس را به رخ کشیده و 

بار دیگر چراغ خطرها را روشن و توجهات را به سونامی 

و عواقب آن جلب کند. این هجوم موج ها و یا احتامال 

سونامی خفیف نتوانست حساســیت زیادی ایجاد 

کند، و خوشــبختانه فقط منجر به خسارات مالی و 

سقوط چندین خودروی ترانزیتی به دریا شد که پس 

از آرامش از آب خارج شدند. 

موقعیتوخصوصیاتبافتشهریبندرلنگه
بندرلنگه از قدیمی ترین بنادر ایران اســت که در 

جنوبی ترین منطقه کشــور در جــوار خلیج فارس 

قرار گرفته و کم ترین فاصله را با کشورهای حاشیه 

خلیج فارس دارد. لنگه در فرهنگ لغات به معنای 

تک و بی همتا آمده است. قدیمی ترین اثر تاریخی 

که به بندرلنگه اشاره منوده است کتاب »متدن های 

نخستین« اســت. به موجب آن این شــهر در دوره 

هخامنشیان یکی از بنادر اصلی تجاری خلیج فارس 

بوده که از آن تحــت عنوان »گوگانا« یاد می شــده 

اســت. اســناد تاریخی حکایت از آن دارند که این 

شهر در گذشته )قبل از صفویان( به شکل مدور بوده 

است. همچنین مطابق نقشه قدیمی شهر، محله 

مساح )شهر قدیم لنگه( به شکل دایره با حصاری 

بر گرداگرد آن بوده است. با توجه به این که شهرهای 

ایران باســتان عموما به شــکل دایــره ای بوده اند، 

این موارد حکایت از آن دارند که شهر بندرلنگه در 

محل یک شهر باســتانی شــکل گرفته است. آثار 

باســتانی باقی مانده که هم اکنون در محل مساح 

قرار گرفته اند آن را به عنوان هسته اولیه شهر تایید 

می منایند. توسعه اخیر لنگه به تحوالت بعد از سال 

1340 مربوط می شود که در نتیجه آن هشت محله 

جدید در پیرامون محالت قدیمی شــکل گرفتند. 

یکی از عواملی که در گســرتش شهر در سال های 

اخیر موثر بوده است، مجموعه اقدامات عمرانی و 

کالبدی مختلف است که در آن مکان صورت گرفته 

است. این عامل و ترسیع شهرنشینی در اثر مهاجرت 

و فقدان ضوابط و مقررات خاص موجب توسعه افق 

شهری در دوره اخیر شده اند. 

کاربری های خدماتی و عمومی با عملکردهای شهری 

بندرلنگــه در قالب یک هســته و دو محور اســتقرار 

نیافته اند:

1ـ هسته مرکزی : این هســته به مانند قلب تجاری 

شهر عمل می کند. 

2ـ گســرته غربی: گسرته غربی شــهر کاربری های 

خدماتی مختلف مانند درمانی، اداری و تاسیسات 

شهری )پمپ بنزین( است. این گسرته که در دو طرف 

بلوارهای امام خمینی )ره( و جانبازان گسرتده شده 

است به وسیله خیابان آتش نشانی در رشق، خیابان 

پاسداران در شامل و ساحل دریا در جنوب مشخص 

می شــود. بلوار امام خمینی )ره( در محدوده پارک 

ساحلی کوثر تا پمپ بنزین به دلیل استقرار، مهم ترین 

پارک شهر به عنوان یک فضای تفریحی؛ گمرک و اداره  

بنادر و دریانوردی به عنوان مراکز اداری و تجاری مهم؛ 

چند مرکز نظامی مانند زندان شهر، بسیج، سپاه و ... 
70
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به عنوان مرکز نظامی؛ استقرار مهم ترین بیامرستان و 

یک شبکه بهداشتی و درمانی شهر به عنوان یک مرکز 

درمانی و چندین اداره در امتداد بلوار به عنوان یکی 

از مراکز اداری و باالخره تنها پمپ بنزین شــهر در آن 

به یکی از کانون های مهم فعالیت های شهر تبدیل 

شده است. 

3ـ گسرته رشقی: این گســرته در محدوده میدان 

والیت و فلکه بادگیر )میدان شهدا( واقع شده است و 

محل استقرار کابری های خدماتی عمومی )اداری( 

در سطح شهر است. تراکم این کاربری ها در ضلع 

جنوب رشقی میدان والیت و بلوار معلم در ابتدای 

حسین آباد است. استقرار چندین اداره مهم مانند 

فرمانداری، اداره آب، برق، ثبت، جهاد و کشاورزی، 

مخابرات و چندین اداره دیگر و ترمینال شهر در این 

گسرته، آن را به یکی از کانون های مهم فعالیتی شهر 

تبدیل کرده است. هسته و گســرته های مذکور با 

توجه به عملکردشان در فصل ها و ساعات شبانه روز، 

ســیامی گوناگونی به خود می گیرند. گسرته های 

رشقی و غربی به دلیل مترکــز ادارات تا نیمه روز و 

هســته مرکزی به دلیل عملکرد تجاری در ساعات 

خاص چهره ای پویا و پرتکاپو می یابند.

4ـ گسرته شاملی: این گســرته که از رشق تا غرب 

شهر در شامل بلوار امام خمینی )ره(، انقالب معلم 

و شهدا قرار گرفته اســت، دارای کاربری مسکونی 

است.

ریسکهایشهریبرحسبمناطقتقسیمشده
با توجه به عکس فوق می توان نتیجه گرفت در هنگام 

بروز خطر سونامی شهر بندرلنگه در مناطق گسرته 

غربی و رشقی و مرکزی بیشــرتین آســیب پذیری را 

می تواند داشته باشد. وجود ادارات مهم و تاثیرگذار 

در تصمیم گیری و پشتیبانی در هنگام بروز سانحه در 

این مناطق مسئوالن شهر را با چالش اساسی می تواند 

درگیر کند. اداراتی چون اداره بنــادر و دریانوردی، 

گمرک، مرکز فوریت های پزشکی 115، پلیس آگاهی 

و تشخیص هویت و اداره زندان درمانگاه شبانه روزی 

سپاه دریایی در منطقه گسرته غربی و اداراتی چون 

اداره آب و فاضــالب شــهری، اداره بــرق منطقه ای 

شهرستان، دادگسرتی، فرمانداری و تنها بیامرستان 

مرکزی شهرستان در منطقه گســرته رشقی و وجود 

بازار و مناطق مسکونی در هسته مرکزی، در هنگام 

بروز سانحه سونامی و ایراد خســارات به این مراکز و 

زیرساخت ها می توانند  شهر را مختل کنند.

ادارهبنادرودریانوردیبندرلنگه
بندرلنگــه جنوبی تریــن مــرز ســاحل خشــکی 

خلیج فارس اســت، از ایــن رو این بنــدر کم ترین 

فاصله را با ســایر کشــورها و بنادر حاشــیه جنوب 

خلیج فــارس دارد. اتصال از ســه جهت به شــبکه 

جاده ای کشور، موقعیت مناسب قرارگیری بندر به 

لحاظ جغرافیایی، نزدیکی به تنگه هرمز و آب های 

بین املللی، وضعیت مساعد رشایط حوضچه بندر، 

ارتباطات قوی ساکنان با اتباع کشورهای حاشیه 

خلیج فارس و فاصله کوتاه بندر تا کشورهای مذکور 

بندر را از لحاظ ارتباطات دریایی در جایگاه ویژه ای 

قرار داده است. مساحت کل محوطه های بندرلنگه 

تا ســال 1381 در حــدود 10 هکتار بــوده اما در 

سال های اخیر به 27 هکتار ارتقا پیدا کرده است. 

بندر لنگه دارای دو اسکله چندمنظوره با مجموع 

طول 444 مرت و یک اســکله رورو بــا طول 20 مرت 

اســت که طول اســکله غربی 234 مرت و عرض آن 

30 مرت و آبخور 5/5 مرت ظرفیت ســه هزار تن را در 

خود جای داده است همچنین طول و عرض اسکله 

رشقی 210 و 30 مرت و آبخور 5/5 و ظرفیت 3000 

تن و اسکله رورو با طول و عرض 20 و 24 و عمق 5/5 

مرت و ظرفیت 3000 تن آماده خدمات رسانی است. 

آخرین مرحله الیه روبی در بیست و هشتم بهمن ماه 

1382 با حجم 131 هزار و 789 مرتمکعب به امتام 

رسیده است. 
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جامنایی ساختامن های پیشانی بندر

12345678

بارانداز خودروهای 
وارداتی

ترمینال کاال1
ساختامن عملیات و 

برج کنرتل
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پشتیبانی
ساختامن های اداری 

گمرک
باراندازهای کانتیرن 

و کاال
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با خشکی اســت و عملیات ظریف تخلیه و بارگیری 

از کشتی به اسکله و برعکس مســتلزم وجود نیروی 

انســانی اســت. همچنین برای انجــام خدمات به 

کشــتی ها و عملیات بندری مســتلزم وجود نیروی 

فیزیکی بر روی اســکله و باراندازهای مختلف بندر 

است بنابراین می توان گروه های موجود  در بندر را در 

قالب های زیر دسته بندی کرد:

الف: خدمه کشتی های تجاری و صیادی و نیروهای 

خدماتی به شناوران

ب: کارگران عملیات پهلودهی شــناوران و تخلیه و 

بارگیری

ج: بازدیدکنندگان و ترخیص کنندگان کاال

د: مسافران پایانه مسافری بندر

ه: کارمندان اداره بنادر و اداره کل گمرک.

صدماتتجهیزاتی: معمــوال در بنادر، تجهیزات تخلیه 
و بارگیری و عملیات مربوط به ناوبــری زیادی برای 

خدمات دریایی و بندری موجود است همچنین بندر 

تاسیســات و انبارهای زیرساختی حساسی دارد که 

می توان آن ها را در قالب های زیر گروه بندی کرد.

الف: موج شکن ها و اسکله ها

ب: انبارها و باراندازها 

ج: ابنیه و تاسیسات

د: تجهیزات عملیات تخلیه بارگیری 

ه: تجهیزات عملیات دریایی و ناوبری

صدمــاتعملکردی: بنــادر باتوجه به نقش سیســتم 
دو چرخــه تامیــن کاال و عملکرد تخلیــه و بارگیری 

کاال و ترخیــص آن هــا و رســیدن کاال به مشــرتی و 

مرصف کننــده، در فــاز اقتصادی معیشــتی مردم 

تاثیرگذار بوده و در هنگام بروز هرگونه ســانحه تاثیر 

مســتقیم بر اقتصاد محلی و ملی خواهد داشــت. 

همچنین باتوجــه به این کــه جاده هــای ارتباطی 

بندرلنگه همگی در ساحل قرار دارند در هنگام بروز 

ســونامی احتامل قطع جاده هــای مواصالتی زیاد 

اســت بنابراین گزینه دریا برای رساندن کمک های 

الزم آســیب دیدگان گزینه مناسبی اســت ولی در 

صورت خسارت دیدن اسکله ها و موج شکن ها این امر 

به سهولت میرس می شود که نقش عملکرد بندر در این 

حیطه پررنگ تر می شود.

صدماتمحیطزیستی:کاالهای درون بندر تنوع زیادی 
را دارند و از بین این کاالها کاالهایی هســتند که به 

کاالی خطرناک دســته بندی شــده اند که این نوع 

کاالها بــا توجه به ماهیت جنس آن ها )شــیمیاییـ  

هسته ایـ  سمی و...( می تواند در هنگام بروز سانحه 

سونامی و شناورشدن در آب خطرات محیط زیستی 

فراوانی را ایجاد منایند. از طرفی هامن طور که قبال 

ذکر شــد اداره آب و فاضالب شهرستان بندرلنگه در 

ساحل دریا قرار دارد و دو سایت آب شیرین کن موجود 

که آب دریا را گرفته و عملیات شــیرین ســازی برای 

استفاده رشب انسان استقرار پیدا کرده اند در فاصله 

کمی از بندر قرار دارند که آلودگی آب دریا با این گونه 

کاالها می تواند روزها و حتی ماه ها مردم شهر را از آب 

رشب محروم سازد و فاجعه محلی بزرگی به وجود آورد. 

همچنین با توجه به این که در بندر جایگاه ســوخت 

متمرکــز وجود دارد که ســوخت مورد نیاز شــناورها 

را تامین می منایند خطر زیســت محیطی ناشــی از 

خســارت به این جایــگاه و آلودگــی آب دریا و حتی 

آتش سوزی ناشی از آن محیط زیست بندر و منطقه 

را تهدید می کند.

با توجه به ریســک های موجود در بندر، برای حفظ 

جان و نجات انسان ها و همچنین کاهش تعداد تلفات 

احتاملی خطرات و ریسک های صدمات انسانی مورد 

توجه قرار گرفته است و ریســک ها و خطرات بالقوه 

تهدیدکننده جان انســان ها در هنگام بروز سانحه 

سونامی در بندر ناشی از انرژی زیاد سونامی است. 

جدول خطرات محتمل

پیامدخطرهای عمومی

A-خطر غرق شدن و واژگونی شناورها

- برخورد شناورها با دیگر شناورها و آسیب رساندن به آن ها
- بسته شدن کانال دسرتسی به بندر به واسطه شناورها

- غرق شدن افراد درون شناور
- نشت سوخت از شناورها به دریا

- ریزش بار شناورها که سبب آلودگی یا بسته شدن کانال گردد

B-تخریب موج شکن ها اسکله ها و انبارها و ساختامن ها
- شکستگی خطوط آب و از بین رفنت کابل های مخابراتی و فیرب نوری و شبکه رایانه های بندر

- مصدومیت و فوت افراد شاغل در ساختامن ها و انبارها
- از بین رفنت ساختارهای خدمات دهی روزانه مثل برنامه ورود و خروج شناورها و خدمات برج کنرتل 

C-شناور شدن کاال و کانتیرن در آب

- برخورد با شناورها و آسیب رساندن به آن ها
- بسته شدن کانال دسرتسی به بندر به واسطه اجسام

- برخورد اجسام شناور با افراد معلق در آب
- نشت و ریزش کاالهای خطرناک )شیمیایی .هسته ای و میکروبی ( به دریا 

D-برخورد کشتی با اسکله ها تجهیزات بندری ساختامن های اداری

- شکستگی خطوط لوله آب و از بین رفنت کابل های مخابراتی و فیرب نوری و شبکه رایانه ای بندر
- مصدومیت و فوت افراد شاغل در ساختامن ها و انبارها

- از بین رفنت ساختارهای خدمات دهی روزانه مثل برنامه ورود و خروج شناورها و خدمات برج کنرتل 
-نشت و ریزش سوخت های فسیلی از جایگاه سوخت و از خود شناور به دریا

-سقوط جرثقیل های در حال کار بر روی افراد 
- سقوط افراد شاغل در روی اسکله  به دریا 

- آتش سوزی گسرتده در شناورهای آسیب دیده و ساختامن ها

E-تخریب راه های مواصالتی آبی و خشکی

-ضعف در خدمات پزشکی و انتقال مصدومین
- مشکل در انجام اقدامات اولیه و امدادی
- مشکل در نجات مصدومین و محبوسین

- مشکل در تخلیه اضطراری
- مشکل در ارزیابی عمق فاجعه

مشخصات عمومی بندر لنگه

21 هکتارمساحت

موقعیت جغرافیایی
طول جغرافیایی:  54 -53

عرض جغرافیایی:  33-26

10مرتارتفاع از سطح دریا

840000 تنظرفیت پذیرش کاال

6700 مرتمربعمساحت انبارهای مسقف

101500مرتمربعمساحت باراندازها

-----مساحت ترمینال کانتیرنی

5/5 مرتعمق اسکله

2 پست به طول 470 مرتتعداد اسکله

نوع دسرتسی به سایر 
نقاط

جاده ای، دریایی و هوایی

1700 کیلومرتفاصله تا تهران

فاصله تا مرکز استان 
)بندرعباس(

185 کیلومرت

6 کیلومرتفاصله تا فرودگاه بندرلنگه

فاصله تا فرودگاه 
بندرعباس

190 کیلومرت

شناساییریسکها
برای شناسایی ریسک هایی در هنگام بروز سونامی 

در بنــدر، ابتــدا از روش توفــان فکری بــا همکاری 

کارشناسان ایمنی و عملیات بندری صورت پذیرفت 

و سپس با مصاحبه با کارشناس HSE بندر اقدام به 

جمع آوری اطالعات در خصوص آن ها پرداخته شد.

با ایجاد یک ســناریویی فرضی در حــال مواجهه با 

ســونامی ریســک های ایجاد شــده در چهار طیف 

می توان متصور بود.

صدمات انســانی، صدمــات تجهیزاتــی، صدمات 

عملکردی و صدمات محیط زیستی.

صدمات انسانی: از آن جا که بنادر، محل تالقی دریا 
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ســونامی در هنگام بروز خطراتــی ازقبیل  تخریب 

موج شکن ها، اســکله ها، برخورد کشتی به اسکله و 

تجهیزات بندری و ســاختامن هایی که در پیشانی 

اسکله قرار دارند مانند برج کنرتل، ساختامن خدمات 

ریسک های 
ایمنی

اثرات بالقوهعلل بالقوه
شدت 
وقوع

احتامل 
وقوع

امتیاز
RPN

اقدامات کنرتلی الزم )پیشنهادی(

کنرتل های جاری

A-خطر غرق 
شدن و 
واژگونی 
شناورها

-فشار آب موج دریا 
همراه با گل و الی

- لرزش و یا جابجایی 
زمین در کف دریا

- برخورد شناورها با دیگر شناورها و آسیب رساندن 
به آن ها

- بسته شدن کانال دسرتسی به بندر به واسطه شناورها
- غرق شدن افراد درون شناور

- نشت سوخت از شناورها به دریا
- ریزش بار شناورها که سبب آلودگی یا بسته شدن 

کانال گردد

919
تشکیل تیم های امدادی و آماده به کار 
تهیه برنامه عملیاتی و تجهیزاتی مناسب

B-تخریب 
موج شکن ها 

اسکله ها 
و انبارها و 
ساختامن ها

-فشار آب موج دریا 
همراه با گل والی

- لرزش و یا جابجایی 
زمین

- شکستگی خطوط آب و از بین رفنت کابل های مخابراتی و 
فیرب نوری و شبکه رایانه های بندر

- مصدومیت و فوت افراد شاغل در ساختامن ها و انبارها
- از بین رفنت ساختارهای خدمات دهی روزانه مثل برنامه 

ورود و خروج شناورها و خدمات برج کنرتل

717

اجرای برنامه های تخلیه اضطراری
کنرتل و نظارت فنی بر ایمنی ساختامن ها

ایمن سازی فضای کار اداری
اجرای برنامه مانورهای شبیه سازی شده 

مهار و الشینگ ابزارها و قطعاتی که امکان جابجایی و پرتاب شدن را 
دارا هستند

آموزش همگانی در خصوص خطرات سونامی
اطالع رسانی گسرتده از طریق برج کنرتل پیش از رسایت امواج به بندر

رصد امواج و واکنش های امواج و رشایط دریا جهت پیش بینی سونامی

C-شناور 
شدن کاال و 
کانتیرن در 

آب

-فشار آب موج دریا 
همراه با گل والی

- لرزش و یا جابجایی 
زمین در کف دریا

- برخورد با شناورها و آسیب رساندن به آن ها
- بسته شدن کانال دسرتسی به بندر به واسطه اجسام

- برخورد اجسام شناور با افراد معلق در آب
- نشت و ریزش کاالهای آسیب رسان به دریا در دریا

515

مهار و الشینگ کانتیرن و کاالهایی که امکان جابجایی و پرتاب شدن را 
دارا هستند

تشکیل تیم های امدادی و آماده به کار 
تهیه برنامه عملیاتی و تجهیزاتی مناسب

D-برخورد 
کشتی با 
اسکله ها 
تجهیزات 
بندری 

ساختامن های 
اداری

-فشار آب موج دریا 
همراه با گل والی

- لرزش و یا جابجایی 
زمین در کف دریا

- شکستگی خطوط لوله آب و از بین رفنت کابل های 
مخابراتی و فیرب نوری و شبکه رایانه ای بندر

- مصدومیت و فوت افراد شاغل در ساختامن ها و انبارها
- از بین رفنت ساختارهای خدمات دهی روزانه مثل برنامه 

ورود و خروج شناورها و خدمات برج کنرتل 
-نشت و ریزش سوخت های فسیلی از جایگاه سوخت و از 

خود شناور به دریا
-سقوط جرثقیل های در حال کار بر روی افراد 

- سقوط افراد شاغل در روی اسکله  به دریا 
- آتش سوزی گسرتده در شناورهای آسیب دیده و 

ساختامن ها

313

اجرای برنامه های تخلیه اضطراری
کنرتل و نظارت فنی بر ایمنی ساختامن ها

ایمن سازی فضای کار اداری
اجرای برنامه مانورهای شبیه سازی شده 

مهار و الشینگ ابزارها و قطعاتی که امکان جابجایی و پرتاب شدن را 
دارا هستند

آموزش همگانی در خصوص خطرات سونامی
اطالع رسانی گسرتده از طریق برج کنرتل پیش از رسایت امواج به بندر

رصد امواج و واکنش های امواج و رشایط دریا جهت پیش بینی سونامی
تشکیل تیم های امدادی و آماده به کار 

تهیه برنامه عملیاتی و تجهیزاتی مناسب

E-تخریب 
راه های 

مواصالتی آبی 
و خشکی

-فشار آب موج دریا 
همراه با گل والی

- لرزش و یا جابجایی 
زمین در کف دریا

-ضعف در خدمات پزشکی و انتقال مصدومین
- مشکل در انجام اقدامات اولیه و امدادی
- مشکل در نجات مصدومین و محبوسین

- مشکل در تخلیه اضطراری
- مشکل در ارزیابی عمق فاجعه

111
عقد تفاهم نامه با ارگان ها و مراجع شهرستان و استان و یا ملی

پیش بینی چرخ بال و تعیین چند نقطه از قبل از فاجعه جهت فرود 
اضطراری

جدول احتامل وقوع

احتامل وقوع یا در معرض خطر قرار گرفنت/ دوره زمانیاحتامل وقوع خطر رتبه

بسیار باال 10
خطر تقریبا اجتناب ناپذیر است- در رشایط عادی اتفاق می افتد.

روزی چندین مرتبه – به طور مکرر – دائم – هر روز

هفته ای یک مرتبه9

باال 8
خطرهای تکراری )در اغلب موارد احتامل وقوع دارد(

دو هفته یک مرتبه

ماهیانه7

6
متوسط

خطرهای موردی )در بعضی مواقع رخ می دهد(

فصلی

کمرت از یکسال – سالی دو یا سه بار5

سالی یک بار4

پایین3
خطرهای نسبتا نادر )امکان دارد رخ دهد(

در پریودهای بین 1 تا 5 سال

در پریودهای بین 5 تا 15 سال -  رشایط غیرمرتقبه2

1
بعید

خطر غیرمحتمل است
فقط در رشایط نادر اتفاق می افتد.

دریایی و بنــدری انبارها و بارانداز و خطرات شــناور 

شدن کاالها و کانرتن ها در آب می تواند جان انسان ها 

و افراد یادشده در بندر را به خطر اندازد.

FMEA نحوه ارزیابی ریسک های در روش

احتامل شدت x احتامل وقوع= عدد اولویت ریسک

RPN

احتامل وقوع سونامی در بندر )O( = 1 است 
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جدول ماتریس ارزیابی ریسک 

خیلی کم )1(کم )3(متوسط )5(زیاد )7(خیلی زیاد )9(

A*

B*

C*

D*

E*

رتبه بندی ریسک ها

نوع عملردیف
امتیاز
RPN

پیامد

اعتبارمحیط زیسترسمایهافراد
منره 

5342

1
تخریب موج شکن ها اسکله ها و انبارها و 

ساختامن ها
9

رضر و زیان  خیلی شدید اثر محلی رضر و زیان شدید همراه با مرگ و ناپدید شدن افراد 

5322414

7خطر غرق شدن و واژگونی شناورها2
رضر و زیان شدیداثر محلیرضر و زیان شدید مرگ ومیر متعدد 

5322322

5شناور شدن کاال و کانتیرن در آب3
رضر و زیان موضعیاثر ناچیزرضر و زیان شدیدرضر و زیان جزیی آسیب ناچیز

1312110

4
برخورد کشتی با اسکله ها تجهیزات بندری 

ساختامن های اداری
3

رضر و زیان  خیلی شدید اثر شدیدرضر و زیان شدیدمرگ ومیرهای متعدد و اثر و آسیب عمده بهداشتی 

5342162

1تخریب راه های مواصالتی آبی و خشکی5
رضر و زیان شدید اثر محلیرضر و زیان شدیدرضر و زیان جزیی 

233235

2-تالش در شناسایی افراد فوت شده 

3-تعیین ســخنگوی بندر )مدیر یا مســئول روابط 

عمومی(

4-اعزام تیــم مقابله بــا آلودگی هــای دریایی برای 

جلوگیری از آلودگی های بــزرگ دریایی و قطع آب 

رشب منطقه 

5- اســتفاده از موج شــکن های مردمی مجاور برای 

توقف نکردن حرکت اقتصادی منطقه 

6-اســکان موقت بحــران دیــدگان بــا هامهنگی 

ارگان های شهرستان 

د:بازبینی
در مرحله بازبینی پس از گذشــت از بحــران باید از 

اتفاقات پیــش آمده برای کاهش خطــرات در پیش 

آمدهای بعدی ابتدا متام مراحــل مواجهه با بحران 

مستندسازی شوند و در خصوص نقاط قوت و نقاط 

ضعف پیش آمده در کمیته بحران بندر بحث و نتیجه 

آن اصالح فرآبندهای این کمیته باشد. همچنین الزم 

اســت جلســات دوره ای کمیته هرچند وقت یک بار 

تشکیل و آخرین مراحل و اطالعات الزم در خصوص 

مواجهه با هرگونــه بحران مطــرح و کدهای موجود 

چنان چه الزم باشند اصالح شوند.

پیشنهادات :

ســونامی  در دریا که از طرق ماهواره اطالع رســانی 

منایند  و اتصال آن به سیستم هشداردهنده بندر در 

هنگام وقوع 

ب:درحینوقوعسونامی
1-تخلیه فوری ســاختامن ها و مکان های بندری و 

گمرکی از نفرات و هدایت آن ها بــه مناطق امن و یا 

ساختامن های مرتفع 

2-تشکیل تیم بحران پیش بینی شده برای هامهنگی 

در عملیات امدادی 

3-تصمیم گیــری چگونگــی واکنــش  بــر اســاس 

نقشه های موجود بندر 

نقشه های تاسیسات آب و برق و مخابرات بندر

نقشه سیستم های اعالم و اطفای حریق بندر

اطالعات به روز مواد مخاطره آمیز موجود

نقشه های ورودی و خروجی های بندر

4-ایجاد حلقه امنیتی توسط گارد و انتظامات بندر در 

خصوص حفظ نظم و امنیت و جلوگیری از ورود افراد 

غیر مسئول به بندر و جلوگیری از خروج کاال از بندر 

ج:مرحلهترمیموبازگشتبهرشایطنرمالتاحدممکناست
1-احصای نفــرات فوتی، مصدوم و مفقود شــده در 

بحران 

در مواجهه با ریسک های لیست شده فوق هامن طور 

که در چرخه مواجهه با ریسک الزام می مناید در یک 

چرخه با چهار بازه  متهیدات اولیه برخورد با ریسک  در 

حین وقوع و بازسازی و برگشت به حالت نرمال اولیه و 

بازبینی قابل اجراست.

الف:قبلازوقوعسونامی
1- آگاهــی دادن به مرتددیــن به بنــدر )کارکنان، 

کارگــران و ارباب رجوعــان( در خصــوص خطرات 

احتاملی سونامی و نحوه برخورد با آن 

2-تشکیل یگان های مردمی در قالب همیار ناجی و 

آموزش آن ها برای همکاری در مواقع اضطراری 

3-جامنایی مکان های امن بــا عالمت گذاری آن ها 

در سطح بندر 

4-هامهنگی و عقد تفاهم نامه  با ارگان های ســطح 

شهرستان برای جستجو نجات متقابل

5- ایجاد حریم امن برای پست های برق و شیرهای 

آتش نشــانی برای جلوگیری از نگهداری کاال در آن 

محل ها 

6- محوطه های بندری زون بندی شــده و کاالها بر 

اساس نوع و احتامل خطرات ناشی از آن ها صفافی 

شوند 

7- بــرای جلوگیری از نشــت  مواد نفتــی از جایگاه 

ســوخت موجود در بندر، دفن مخازن آن در زمین و 

به لوله های انتفال ســوخت هر 200 الی 300 مرت 

شیرفلکه ای تعبیه شــود که بتوان در مواقع رضوری 

جریان سوخت را قطع مناییم 

8-مهــار کاال و کانتیــرن بــر روی زمیــن بنــدر برای 

جلوگیری از شناور شدن آن ها در هنگام وقوع بحران 

9-استقرار سیســتم ارتباطی ماهوارهای جایگزین 

برای ایجاد شبکه ارتباطی در هنگام وقوع بحران 

10- نصــب تجهیــزات پیش بینی و هشــدار وقوع 

مناطق آسیب پذیربه سمت منطقه امنبه سمت ساختامن مرتفعبه سمت مناطق مرتفع
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سـونامی مـوج دریـا اسـت و یـک بـازه آن رفـت و بـازه 

دیگر آن برگشـت اسـت. در بازه رفت، برخـورد انرژی 

مـوج موجـب تخریـب اسـکله و تاسیسـات می گردد 

کـه چنان چـه چیدمـان بـار سـاختامن ها وی حتی 

موج شـکن به طوری طراحی شـود که انـرژی موجود 

را بشـکند در کاهش انـرژی آن تاثیـر فراوانی خواهد 

داشت. از آن جا که موج شـکن ها و ابنیه و تاسیسات 

بنـدر سـاخته شـده و تغییـر در آن هـا به سـختی 

امکان پذیر اسـت چیدمـان بار مانـور پذیر بـوده و در 

نحوه چیدمـان بـار در باراندازهـا می توان ایـن امر را 

عملی منـود.

همچنین چنان چه بندر از پوشـش گیاهی مناسبی 

اسـتفاده کنـد و بـا کاشـت درخت هایـی کـه قـادر 

باشـند دربـازه برگشـت مـوج به طـرف دریـا انـرژی 

برگشـت را شکسـته و موجـب ایجـاد دیـواره ای برای 

مانع شـدن بازگشـت کاال یـا حتـی انسـان به طـرف 

دریا باشـد می تـوان انتظار داشـت که تعـداد تلفات 

ناشـی از سـونامی کاهـش یابد.

نتیجهگیری
شـهر بندرلنگـه شـهر سـاحلی اسـت کـه تقریبـا 

تراکـم جمعیتـی و مراکـز حساسـی آن در کنـار 

سـاحل اسـتقرار دارنـد و بـا وقـوع خطـر سـونامی 

مراکـز تصمیم گیـری و امدادرسـانی در آن دچـار 

خسـارت های احتاملـی خواهنـد شـد. از ایـن رو 

سـاخت دیـوار سـاحلی در کاهـش خطـرات مذکور 

موثـر خواهـد بـود. اداره بنـادر و دریانـوردی کـه از 

ادارات اسرتاتژیک شهر نیز است از این امر مستثنی 

نیسـت و خود نیـز دچار بحران هـای زیـادی از قبیل 

صدمـات انسـانی، تجهیزاتـی، عملکـرد و محیـط 

زیسـتی خواهـد شـد کـه خطراتـی از قبیـل تخریب 

موج شـکن ها، اسـکله ها، برخورد کشـتی به اسـکله 

و تجهیزات بندری و سـاختامن هایی که در پیشانی 

اسـکله قـرار دارنـد ماننـد بـرج کنـرتل، سـاختامن 

خدمات دریایی و بندری انبارهـا و بارانداز و خطرات 

شناور شـدن کاالها و کانتیرنها در آب می تواند جان 

انسـان ها و افراد یادشـده در بنـدر را به خطـر اندازد. 

در جهـت حفظ جـان و نجـات جـان آن هـا و کاهش 

تلفـات می تـوان با تغییر چیدمـان بارچینـی و تغییر 

زاویـه سـاختامن و انبارها انـرژی سـونامی را کاهش 

داده و در بازه برگشت موج با ایجاد پوشش گیاهی از 

بازگشت انسـان یا کاال به دریا و همچنین جلوگیری 

از آلودگی زیست محیطی می تواند تاثیرگذار باشد.

تجهیزات پیش بینی و هشدار وقوع سونامی  
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مالقاتباغولمهربان
گفت وگو با مدرس ارشد غواصی موسسه آموزشی پدی

امین خالق پرست

 صید کوسه ماهی ها در ایران تا اواخر دهه هفتاد شمسی ممنوع نبود. به همین دلیل، صیادان محلی در سواحل جنوب ایران تعداد بسیار زیادی از 

وال کوسه ها  را در خلیج فارس در آن زمان صید می کردند. از آنجایی که کبد وال کوسه خیلی چرب است، صیادان ایران کبد وال کوسه صید شده را 

می سوزاندند تا از چربی ذوب شده آن برای عایق بندی لنج ها و قایق ها استفاده کنند؛ حتی این چربی در میان مالکین کشتی های چوبی خرید و 

فروش می شد. مرکز صید وال کوسه نیز در بوشهر و روستای سلخ در قشم)هرمزگان( بود. با وجود  این که در اواخر دهه هفتاد و اوایل دهه هشتاد 

شمسی کوسه ماهی ها به وفور در خلیج فارس و دریای عامن وجود داشتند اما به خاطر صید بی رویه در این مدت، نسل کوسه ماهیان به ویژه وال کوسه در خلیج فارس 

در حال از بین رفنت بود. بنابراین، سازمان شیالت از اوایل دهه هشتاد شمسی صید برخی کوسه ها همچون وال کوسه را در خلیج فارس ممنوع کرد. در تیرماه 1395، 

با یکی از دوستداران طبیعت و مربیان غواصی جزیره کیش، آشنا شدم و به کمک او در اوایل مردادماه امسال به یکی از عکاسان خوش ذوق جزیره کیش، میثم رضایی 

معرفی شدم. رضایی مدرس ارشد غواصی از موسسه آموزشی پدی و بنیان گذار »آکادمی غواصی سیشل کیش« است که برای نخستین بار در تاریخ ایران، موفق به ثبت 

تصاویر زیبایی از وال کوسه در خلیج فارس شده است. برای آگاهی از جزییات این اتفاق نادر در آب های سواحل کیش، با او به گفت وگو نشستیم. 

مشاهده وال کوسه جوان در خلیج فارس در اوایل تابستان 1395 )عکس: میثم رضایی(

در سـال 1378 گرفتم و از آن زمـان به بعد هم زمان 

با ادامـه تحصیـل در دانشـگاه، به صـورت تفریحی 

غواصـی مـی کـردم. امـا در سـال 2007 به صورت 

حرفـه ای وارد کار غواصی شـدم و نخسـتین مدرک 

مدرسی غواصی سـامانه آموزشـی پدی را در تایلند 

در دوره کارشناسـی ارشـد مدیریـت کسـب و کار 

)MBA( در شـعبه کیـش دانشـگاه مولتـی میدیـا 

)MMU( مالزی ادامه تحصیـل دادم. حرفه اصلی 

من آموزش غواصی است. نخستین مدرک غواصی 

 )PADI( »ام را از »انجمن مربیان حرفـه ای غواصی

تحصیالت شـام در چه رشته ای اسـت و از چه زمانی 

عکاسـی در زیر آب را رشوع کردید؟ 

مـن متولـد فروردیـن 1360 در تهـران هسـتم. در 

سـال 1379 بـرای تحصیـل در دوره کارشناسـی 

رشـته حسـابداری به دانشـگاه کیش رفتم و سپس 
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گرفتم. عکاسـی زیـرآب را نیـز به صورت تجربـی و با 

مطالعـه کتاب هـای منتـرش شـده در این زمینـه، از 

هـامن سـال آغـاز کـردم. از آن زمـان بـه بعـد مـن با 

هزینـه شـخصی بـه جنـوب رشق آسـیا سـفر کردم 

و در آب هـای جزایـر مالدیـو، جزایـر Andamanو 

 Phuket در رشق اقیانـوس هنـد، جزیـرهNicobar

در جنـوب تایلنـد، جزیـره Mabul  وSipadan  در 

مالـزی و جزیرهBali  در اندونزی غواصی و عکاسـی 

کـردم. مـن در ایـن دوران، عـالوه بـر سـپری کردن 

دوره هـای آموزشـی باالتـر در مدرسـی غواصـی، 

مسـئولیت تورهـای تفریحی را نیـز در ایـن مناطق 

به عهده داشـتم. آخریـن مدرک مـدرس غواصی ام 

را نیـز درBali  اندونـزی گرفتم و هم اکنـون »مدرس 

ارشـد غواصـی« )Master Instructor(  در سـامانه 

آموزشـی پدی هسـتم. 

تاکنـون در آب هـای کـدام جزایـر ایـران غواصـی 

کردیـد؟ 

در آب های سـواحل هرمـزگان، من عـالوه بر جزیره 

»کیـش«، در جزیـره »هرمـز«، »قشـم«، »الرک«، 

»فـارور« و »بنـی فـارور« نیز غواصـی کردم. بـا وجود 

این کـه در متامـی ایـن جزایـر تشـکیالت مرجانـی 

را داریـم امـا  مـن به شـخصه غواصـی در آب هـای 

بنی فارور را بسـیار دوسـت دارم چـون محیط زیرآب 

آن فوق العـاده بکـر باقـی مانـده اسـت. تنهـا راه 

رسـیدن به جزیره فـارور، با قایق اسـت. بـرای رفنت 

بـه فـارور می تـوان از بندر لنگه یـا کیش اقـدام کرد 

امـا از آن جایی کـه فـارور جزیـره ای نظامـی اسـت، 

باید بـرای رفنت به این جزیره، مجـوز خروج از کیش 

داشته باشید. همچنین، قصد داریم با کمک مدیر 

انجمـن طـرح رسزمیـن، حامـد مشـیری برنامـه ای 

بـرای غواصـی در آب هـای اطـراف جزایر »خـارک« 

و »خارکـو« در سـواحل بوشـهر نیز داشـته باشـیم.  

از کـدام روش غواصـی بـرای عکاسـی از آبزیـان 

اسـتفاده می کنیـد؟ 

تاکنـون متامـی تصاویـری کـه از آبزیـان در زیـرآب 

تهیه کـردم، به کمـک روش غواصی با کپسـول هوا 

)Scuba diving( بوده است. در غواصی بهرت است 

همیشـه با یک همـراه زیـرآب برویم تـا درصورتی که 

مشـکلی زیرآب برای ما رخ داد، از او کمک بگیریم.  

چه عواملی در عکاسی زیرآب مهم است؟ 

بـرای تهیه تصاویر خـوب در زیـرآب بـه دو نکته باید 

توجـه کرد:

1.زاویه تابش نور خورشید

نور خورشـید یک نور طبیعی است و اسـتفاده از آن 

در عکاسـی زیـرآب، می توانـد بـه شـفافیت تصویـر 

کمک کند. در مناطقی مانند خلیج فارس که ذرات 

معلق زیاد اسـت، توجه به زاویه تابش نور خورشـید 

در عکاسـی در زیرآب اهمیت دارد. اگر نور خورشید 

از رو بـه روی عـکاس بـه سـوژه بتابـد، متامـی ذرات 

معلـق در آب در تصویـر منایـان شـده و در نتیجـه، 

تصویر سوژه تار می شـود. بنابراین، عکاس در زمان 

عکاسـی زیرآب همیشـه باید پشـت به نور خورشید 

باشـد. در زمـان غواصـی در عمـق کم، مـن معموال 

سـعی می کنـم از نـور خورشـید بـرای عکاسـی از 

 در تیرماه 1395، میثم رضایی در زمان غواصی در ساحل رشقی جزیره کیش توانست تصاویر خوبی از یک وال کوسه جوان 
در زیرآب تهیه کند. وال کوسه با نام علمی Rhincodon typus به علت جثه بزرگش به Whale shark شهرت یافته است. به 
گفته کارشناس سازمان شیالت حمیدرضا بارگاهی، بزرگ ترین و کوچک ترین کوسه ماهیان جهان که در آب های خلیج فارس نیز وجود 
دارند، کوسه های بی آزار بوده و درنده نیستند. بزرگ ترین کوسه ای که در آب های خلیج فارس وجود دارد، وال کوسه است. به خاطر 
حرکات کند و آرام وال کوسه، صیادان محلی سواحل جنوبی ایران آن را »کوسه کر« می نامند و حتی در گویش محلی به آن »کولی کر«  

نیز گفته می شود.

آبزیان اسـتفاده کنم. تاکنون، بسیاری از تصاویری 

که از آبزیـان ثبت کردم، ماننـد تصویر ماهی مرکب 

یا تصویـر ماهی گوبـی لیمویی، بـدون اسـتفاده از 

پروژکتـور و فالش بوده اسـت.

2. استفاده از پراژکتور و فالش زیرآب

 بـا توجه بـه موضوع جـذب طیف نـور مرئـی در آب، 

نـور، مهم تریـن موضـوع در عکاسـی زیـرآب اسـت.  

نخسـتین رنگـی کـه در آب از دسـت می دهیـم، 

رنـگ قرمز اسـت و هر چـه در آب پایین تـر می رویم، 

طیـف رنگ هـا کم تـر می شـود. بنابراین، اسـتفاده 

از پراژکتـور بـرای جـربان رنگ هـای از دسـت رفتـه 

و همچنیـن، بُعـد دادن به تصاویـر اهمیـت دارد. با 

کمـک پروژکتـور مـا می توانیـم رنگ هـای واقعـی 

ماهیان را زیرآب مشـاهده کنیـم. در زمان غواصی، 

برخی اوقات دسـت شـاگردان مـن در اثـر متاس با 

صخره یـا توتیـای دریایـی خراشـیده  می شـود. در 

چنیـن مواقعـی، آن هـا ترسـیده و از من می پرسـند 

چـرا خـون آن هـا در محـل زخـم سـبز شـده اسـت. 

در حقیقـت، خـون قرمز اسـت امـا چـون در زیرآب، 

طیف نـور از بین رفته، به رنگ سـبز دیده می شـود. 

دربـاره برخی سـوژه های جالبی کـه تاکنـون از آن ها 

زیر آب عکـس گرفتید، توضیـح دهید؟

مـن در جزیـره کیـش، سـال هـای زیـادی بـه عنوان 

مـدرس غواصی بـرای کلـوپ هـای غواصـی کار می 

کـردم. در ایـن دوره، مـن همـراه شـاگردهایم  بـرای 

غواصـی بـه دو محـل تفریحـی در جزیـره کیـش می 

رفتیـم و بـه نـدرت فرصـت می شـد تـا بـرای غواصی 

 بـه سـایر نقـاط در آب هـای ایـن جزیـره برویـم.

Big در جنـوب رشق جزیـره کیـش و  cora l 

Zoo beach  در رشق ایـن جزیـره  دو محلـی بودنـد 

کـه مـن و شـاگردانم اغلـب بـرای غواصـی بـه آن جـا 

می رفتیـم.  امـا از فروردیـن امسـال کـه آموزشـگاه 

غواصـی سیشـل را در کیـش راه انداختـم، ایـن 

فرصـت فراهـم شـد کـه مـن و همکارانـم در آب هـای 

اطـراف جزیـره رشوع به یافنت سـایت هـای جدیدی 

بـرای غواصـی بکنیـم و به خاطـر ایـن جسـتجوها 

موفـق بـه مشـاهده آبزیانی شـدیم کـه تـا قبـل از آن 

در آب هـای اطـراف جزیـره کیـش مشـاهده نکـرده 

بودیـم. به طـور مثـال، خـرداد امسـال بـرای اولیـن 

بـار توانسـتم یـک گلـه بـزرگ متشـکل از 50 سـفره 

ماهـی مانتـا را در آب هـای سـاحل رشقـی جزیـره 

کیـش مشـاهده کنـم امـا بـا فاصلـه ای کـه از ایـن 

سـفره ماهـی هـا داشـتم، متاسـفانه آب بـه انـدازه 

کافی شـفاف نبود کـه بتوانـم از آن ها عکـس بگیرم. 

همچنیـن، در بهـار امسـال موفـق بـه یافـنت محلی 

جدیـد بـرای غواصـی در سـاحل رشقی کیش شـدم 

کـه آن را »باغ شـقایق« نامگـذاری کردم. باغ شـقایق 

محـل زیبایـی در عمـق هشـت مـرتی از سـطح دریا 

 اسـت که در آن گونه های مختلفی از شقایق دریایی

)Sea anemones( بـا انـدازه هـای بسـیار بـزرگ، 

دلقـک ماهـی)Anemonefish( و نرمتنـان مختلف 

ماننـد »برهنـه آبشـش« )Nudibranch( بـه تعـداد 

زیـاد وجـود دارد. 

درباره عکاسـی از وال کوسـه در خلیج فارس توضیح 

دهید؟ 

برای مشاهده  وال کوسـه، در آب های جزایر مالدیو 

خیلـی جسـتجو کـردم اما موفـق بـه مشـاهده این 

ماهی غول پیکر در آن جا نشـدم. اما تیرماه امسـال 

در سـاحل رشقـی جزیـره کیـش، بعـد از 17 سـال 

غواصی، برای اولین بار توانسـتم وال کوسه را زیرآب 

مشـاهده کنـم و از آن عکـس بگیـرم. سـاعت هفت 
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اسـتفاده کردم و رشوع به گرفنت عکس از آن کردم.

  افراد زیادی قبل از من وال کوسه را در خلیج فارس 

دیـده بودند امـا موفق نشـده بودنـد تصاویر خوبی 

از آن تهیـه کننـد. متاسـفانه برخـی از غواص هـا 

تصـور می کننـد چـون وال کوسـه جانـور بزرگـی 

اسـت می تواننـد از آن سـواری بگیرنـد. امـا ماننـد 

ما انسـان ها، ایـن جانوران هـم دوسـت ندارند یک 

غریبـه کـه او را منی شناسـند، آن ها را ملـس کند. 

اگر وال کوسـه را ملس کنیـد، می ترسـد و از ما دور 

می شـود. امـا اگر بـه حریم شـخصی آن هـا احرتام 

بگذاریـم، می توانیـم آن هـا را بـه سـمت خودمـان 

جـذب کنیـم. همچنیـن، اگـر در زمـان عکاسـی 

از وال کوسـه، فـالش بزنیـد، تابـش نـور شـدید بـه 

چشـم جانور، آن را می ترسـاند و فراری می دهد. با 

وجـود این که وال کوسـه جانـور خیلی آرامی اسـت 

امـا زمانی کـه بخواهد فـرار کنـد، می توانـد  خیلی 

رسیع حرکت کند؛ در چنین لحظه ای غواص حتی 

منی توانـد بـه وال کوسـه برسـد. بـه خاطـر داشـته 

باشـید با هر حرکت باله دمی، وال کوسـه می تواند 

20 برابر رسیع تـر از یک غواص در آب جلـو برود. از 

آن جایی کـه مـن سـال های زیـادی در جسـتجوی 

وال کوسـه بودم، درباره رفتار این جانور هم مطالعه 

کـرده بـودم. بنابرایـن، می دانسـتم نبایـد بـه ایـن 

جانـور نزدیک شـد یـا آن را ملس کرد. صبـوری من 

کمک کرد کـه بتوانـم از وال کوسـه تصاویـر خوبی 

زیـرآب تهیـه کنم. 

در عکاسـی زیـرآب، اگـر سـوژه را اذیت نکنیـم و به 

آن اجـازه بدهیـم به مـا عادت بکنـد، خـودش به ما 

نزدیک می شود. من و همکارم به وال کوسه نزدیک 

نشدیم و اجازه دادیم جانور خودش کنجکاو شود و 

به ما نزدیک شـود. البته این وال کوسـه نابالغ بود و 

جثه اش چهار مرت بیشرت نبود. این جانور تقریبا دو 

برابـر قد مـن طول داشـت که ایـن اندازه بـرای یک 

وال کوسه، نابالغ محسوب می شود. تصور می کنم 

لباس غواصـی نارنجی من برای ایـن جانور جذاب 

بـود. مـا بـرای ایـن وال کوسـه جـوان، ناشـناخته 

بودیـم و ایـن موضـوع موجـب کنجـکاوی او شـده 

بـود. رفتار ایـن وال کوسـه بـرای من خیلـی جالب 

بود. وال کوسـه تـا نزدیک صـورت من جلـو می آمد 

و بـه مـن نـگاه می کـرد و برمی گشـت و همین طور 

اطـراف مـا می چرخید.

  وال کوسـه را اولین بار در عمق 20 مرتی مشاهده 

کردیـم امـا چـون انتهـای جلسـه غواصـی بـود، 

هوای زیـادی در کپسـول برای غواصی نداشـتیم. 

بنابرایـن، قبـل از این کـه بـه سـطح آب برگردیـم تا 

جایی کـه ممکـن بـود از این جانـور عکـس گرفتم. 

بـرای عکاسـی از وال کوسـه از پروژکتـور و فـالش 

اسـتفاده نکردیـم چـون می خواسـتیم جانـور از ما 

نرتسـد و بـه مـا نزدیـک شـود. متامـی تصاویـر از 

وال کوسـه با اسـتفاده از نور خورشـید گرفته شـده 

اما بـرای تنظیم نور مـدام موقعیت خودم را نسـبت 

به وال کوسـه تغییـر مـی دادم. در غواصـی عمیق، 

غواص در زمان برگشـت به سـطح آب برای سـازگار 

شـدن با تغییرات فشـار بایـد در اعامق مشـخصی 

بـرای مدت زمـان کوتاهـی توقـف داشـته باشـد. 

بنابرایـن، الزم بـود در زمان برگشـت  به سـطح آب، 

در عمـق پنج مرتی توقـف می کردیـم. زمانی که به 

 مشاهده وال کوسه جوان در عمق 20 مرتی از سطح دریا )عکاس: میثم رضایی(. به گفته حمیدرضا بارگاهی، وال کوسه از 
پالنکتون ها تغذیه می کند. بنابراین، وال کوسه برای تغذیه به متام مناطق دنیا که آب های گرم دارد و پالنکتون در آن زیاد 
است، می رود. وال کوسه به همه نقاط در آب های دنیا سفر می کند و حتی به کنار مناطق مرجانی هم می رود. البته مناطق مرجانی مناطق 
کم عمقی هستند و وال کوسه به مناطق کم عمق منی آید و بیشرت در مناطق عمیق حضور دارد. تاکنون، وال کوسه در ایران در آب های 
اطراف جزایر خارگ و خارگو ، فارور، بنی فارور، سیری، هندروابی، کیش، قشم، هرمز و هنگام مشاهده شده است. ازآن جایی که وال کوسه 
پالنکتون خوار و نکتون خوار است و از ساردین های کوچک و سایر ماهیان ریز تغذیه می کند، ماهیان فرصت طلب همراه وال کوسه 
حرکت می کنند، تا با حمله این ماهی غول پیکر به گله های ماهیان ریز، آن ها هم بتوانند تغذیه کنند. این ماهیان فرصت طلب که همراه 
این کوسه ماهی مشاهده می شوند از نوع  کوسه چسب )Live sharksucker( با نام علمی  Echeneis naucratesو ماهی Cobia با نام علمی 
Rachycentron canadum بوده و هر دو ماهی فرصت طلب و سیری ناپذیر هستند. آن ها فرصت طلب ترین ماهیان همزیست نامیده 

می شوند هردوی این ماهیان همه چیزخوار هستند و اغلب از پسامند ماهی های دیگر و سایر موجودات مانند سخت پوستان و نرم تنان 
تغذیه می کنند.

و می توانـد در آب پاییـن بـرود. بسـنت ایـن کمربند 

رسب همیشه در غواصی الزم است. بنابراین، بعد از 

این که مهامنان را سـوار قایق کردیم، من و همکارم 

تصمیم گرفتیم برای آوردن کمربند رسب که در آب 

افتاده بود به عمق آب برگردیم. در زمان برگشـت به 

سـطح آب، والکوسـه را مشـاهده کردیم. وال کوسه 

خـودش بـه سـمت مـا آمـد و مـن از ایـن فرصـت 

صبـح 22 جوالی، مـن و مصطفی لطفی بـه همراه 

یـک گـروه  10 نفـره از مهامنان آموزشـگاه سیشـل 

برای غواصی به دریا رفته بودیم. در سـاعت هشـت 

صبـح زمانی کـه غواصـی مـا بـه امتـام رسـید و بـه 

سـطح آب برگشـتیم، کمربند وزنه  یکی از مهامنان 

تصادفـا در آب افتاد. ایـن کمربند حـاوی وزنه های 

رسب اسـت کـه  غواص با بسـنت آن سـنگین شـده 
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عمـق پنج مرتی رسـیدیم دوباره وال کوسـه نزدیک 

ما شد و من توانسـتم از آن در کنار قایقم هم عکس 

بگیرم. تصاویری کـه از رو به رو از صورت وال کوسـه 

گرفته شـده نیـز مربـوط بـه همیـن عمـق اسـت. 

البتـه قبـل از این کـه مـن و همـکارم بـا وال کوسـه 

مواجـه بشـویم، مهامنان مـا در قایـق وال کوسـه را 

در سطح آب مشـاهده کرده بودند. با مشاهده این 

ماهـی بـزرگ در سـطح آب، چنـد نفـر از مهامنـان 

کنجکاو شـده و به درون آب پریـده بودند. با پریدن 

غواص هـا در آب، وال کوسـه ترسـیده و بـه عمـق 

آب رفتـه بود که موجب شـد، مـا بتوانیـم تصاویر آن 

را در عمـق آب ثبـت کنیـم. 

کـدام عوامـل انسـانی در تلفـات کوسـه ماهی ها در 

ایـران نقـش دارد؟

کوسه ها در دنیا خیلی مظلوم واقع شدند. به خاطر 

فیلم های تخیلی که درباره آن ها ساخته شده، بیشرت 

مردم کوسه ها را جانورانی خطرناک تصور می کنند که 

ممکن است هرلحظه به ما نزدیک شده و حمله کنند. 

در صورتی که حمله کوســه به انســان در سطح دنیا 

ساالنه به صورت انگشت شامر گزارش می شود. این 

در حالی است که برای استفاده از باله کوسه در نوعی 

ســوپ، چندین هزار کوســه در دریا توسط صیادان 

شکار می شود. این  یک فاجعه است که در خلیج فارس 

هم اتفاق می افتد. در آب هــای اطراف جزیره کیش 

تا چند سال پیش، کوســه ها را خیلی زیاد مشاهده 

می کردیم اما امــروزه ما به ندرت کوســه ها را این جا 

مشاهده می کنیم. به خاطر شکار بی رویه کوسه ها، 

نسل کوسه های کیش تقریبا از بین رفته است. از باله 

کوسه یک نوع سوپ بسیار گران قیمت تهیه می شود. 

بــه همین دلیــل، باله کوســه در بازار بســیار گران 

خریدوفروش می شود. متاســفانه کشورهای عربی 

حاشیه جنوبی خلیج فارس مشــرتی خیلی خوبی 

برای باله کوسه هســتند. تا دو سال قبل، من جسد 

کوســه های بدون باله را در بــازار ماهی فروش های 

کیش زیاد مشــاهده می کردم. متاســفانه صیادان 

در سواحل ایران حتی کوســه های بسیار کوچک را 

هم صید می کردند. پس از صید کوسه ها، صیادان 

باله آن ها را از بدنشــان جدا کرده و به امارات ارسال 

می کنند و گوشــت کوســه نیــز در بازارهای محلی 

فروخته شده و توســط مردم محلی مرصف می شد. 

خوشبختانه، هم اکنون فروش گوشت کوسه در بازار 

ماهی فروش های کیش ممنوع شــده اســت. البته 

با وجود ممنوعیت فروش گوشــت کوسه در ایران به 

خاطر بازار پرفروش باله کوســه در کشورهای عربی 

حاشیه جنوبی خلیج فارس، احتامال صیادان امروزه 

باله کوسه های صید شده را جدا کرده و جسد کوسه 

را در دریا رها می کنند. 

بحـث دیگـری کـه داریـم، بحـث تورهـای صیادی 

اسـت که به خاطـر توفان یـا دالیل دیگـری  از قایق 

صیـادان جـدا شـده و در دریـا رهـا می شـوند. در 

خلیج فارس، تورهای صیادی رسگردان زیرآب زیاد 

هستند و متاسـفانه خیلی از ماهی ها در این تورها 

به دام می افتند و هامن جا تلف می شـوند. تورهای 

رسگـردان می توانـد بـرای غواص هـا هـم خطرناک 

باشـد. این تورهـای مسـتعمل را مـا منی توانیـم از 

درون آب بیـرون بکشـیم چـون این تورها بـه همراه 

هم زیستی کوسه چسب ها با  وال کوسه در آب های اطراف جزیره کیش. این عکس توسط میثم رضایی در عمق پنج مرتی 
از سطح دریا تهیه شده است. به گفته کارشناس شیالت، رضا دهقانی پشرتودی، باله سینه ای در جنس Remora  قوس دار 
و ِگرد  ولی در جنس Echeneis نوکدار است. بنابراین، ازآن جایی که در این تصاویر کوسه چسبی با باله قوس دار دیده منی شود. گونه 
کوسه چسب مشــاهده شــده،Echeneis naucrates  است. همچنین، بر اســاس گزارشات موسسه تحقیقات شــیالت ایران، در 
منونه برداری های سالیانه ای که توسط کشتی فردوس در سواحل هرمزگان انجام می شود،  تنها گونه مشاهده شده از کوسه چسب 

در خلیج فارس،  Echeneis naucrates است. 

هم زیستی وال کوســه جوان با ماهیان فرصت طلب )عکاس: میثم رضایی، تیر 1395(. ماهی Cobia یکی از نزدیک ترین 
خویشاوندان چســبک ماهی ها)suckerfish( اســت. به گفته Rachel Atanacio   از Fishbase ماهی Cobia متفاوت از کوسه 
 چسب ها، منی تواند به کوسه ماهیان بچســبد. اما در کوسه چسب ها نخستین باله پشــتی  به یک صفحه بیضی شکل جسبنده

 Remora albescens تبدیل شده است. به گفته حمیدرضا بارگاهی، معموال با وال کوسه دو گونه کوسه چسب به نام های )suction disk(
و Echeneis naucrates همراه هستند. اما  به گفته Nicolas Bailly از Fishbase، فاصله بین باله های پشتی  با باله لگنی و باله مخرجی در 
جنس Echeneis کمرت از جنس Remora  اســت. بنابراین، بر اســاس این فاصله و طول باله پشتی و باله مخرجی، گونه کوسه چسب 

مشاهده شده در تصویر، Echeneis naucrates است.

جریـان آب در دریـا در حـال حرکـت هسـتند و اگر 

غواصـی بخواهـد ایـن تورهـا را با خودش به سـطح 

آب بیـاورد، ممکـن اسـت داخـل آن بـه دام بیفتد و 

به اصطـالح تورپیـچ شـود. غواص هـا معمـوال یـک 

چاقو همـراه خـود دارند. برخـالف تصـور عمومی، 

چاقـوی غواصـی اسـلحه نیسـت بلکـه یـک ابـزار 

برای کمک بـه غواص در زیرآب در مـوارد اضطراری 

اسـت. مـا در زمـان غواصـی سـعی می کنیـم بـا 

اسـتفاده از این چاقو، تور را پاره کـرده و ماهی های 

بـه دام افتـاده در تورهـای رسگـردان را رهـا کنیم. 
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ـــوب  ـــان محس ـــدزا در جه ـــارت درآم ـــک تج ـــتیرانی  ی ـــت کش صنع

ـــت  ـــد. حقیق ـــد کن ـــد درآم ـــد تولی ـــورد آن می توان ـــر م ـــود و ه می ش

موضـــوع این گونـــه اســـت کـــه زباله هـــای تولیـــد شـــده در 

کشـــتی ها می توانـــد بـــرای هـــر شـــخص درآمـــدزا باشـــد و 

ــررات مارپـــل امـــکان  ــر اســـاس قوانیـــن و مقـ ــه بـ زباله هایـــی کـ

دفـــع آن هـــا در دریاهـــای آزاد وجـــود نـــدارد بایـــد بـــا هزینه هـــای 

گـــزاف بـــه ارایـــه دهنـــدگان تســـهیالت دریافـــت مـــواد زایـــد در 

بنـــادر تحویـــل شـــود. بنابرایـــن بهرتیـــن و کاربردی تریـــن روش 

ـــت  ـــه اس ـــد زبال ـــع تولی ـــذف منب ـــا، ح ـــای دریاه ـــش آلودگی ه کاه

ــت،  ــر نیسـ ــوردی امکان پذیـ ــای دریانـ ــر در فعالیت هـ ــن امـ و ایـ

ـــه در  ـــد زبال ـــش تولی ـــرای کاه ـــی ب ـــای مختلف ـــود راه ه ـــن وج ـــا ای ب

ــده  ــای تولیدشـ ــات و زباله هـ ــود دارد. ضایعـ ــه وجـ ــل اولیـ مراحـ

در شـــناورها عبارتنـــد از: پالســـتیک، مـــواد بســـته بندی، مـــواد 

ـــده  ـــذی، باقی مان ـــوالت کاغ ـــه، محص ـــای کهن ـــوینده، پارچه ه ش

ـــیمیایی.  ـــواد ش ـــا و م ـــا، حالل ه ـــده رنگ ه ـــی، باقی مان ـــواد غذای م

مدیریـــت مناســـب این گونـــه زباله هـــا نقـــش مهمـــی در جلوگیـــری 

از آلودگـــی  دریاهـــا دارد و همچنیـــن مدیریـــت ضایعـــات به منظـــور 

کاهـــش آن هـــا بیشـــرتین تاثیـــر را در ســـالمت و ایمنـــی محیـــط کار 

ــای  ــگیری از آلودگی هـ ــن پیشـ ــذارد. بنابرایـ ــناورها می گـ در شـ

ــز  ــیار حایـ ــات بسـ ــح ضایعـ ــت صحیـ ــاظ مدیریـ ــی از لحـ دریایـ

اهمیـــت اســـت و متـــام تـــالش مـــا بایـــد بـــه ســـمت کاهـــش ضایعـــات 

ـــر روی  ـــامل ب ـــن و س ـــط ایم ـــت محی ـــراری مدیری ـــرود و برق ـــش ب پی

کشـــتی ها، هامن طـــوری کـــه در اکوسیســـتم آلودگـــی دریایـــی 

اعـــامل می شـــود باشـــد. 

راهکارهـــای کاهـــش زبالـــه در شـــناورها و کاهـــش آلودگی هـــای 

دریایـــی بـــه رشح ذیـــل اســـت:

ــتم  ــرای سیسـ ــی بـ ــد مکانـ ــی بایـ ــای دریایـ ــی اپراتورهـ 1-متامـ

ــور  ــب به منظـ ــی مناسـ ــا روشـ ــد بـ ــواد زایـ ــه و مـ ــت زبالـ مدیریـ

جداســـازی و ذخیره ســـازی انـــواع مختلـــف مـــواد زایـــد از قبیـــل 

ـــواد  ـــزات و م ـــا، فل ـــی، پالت ه ـــه غذای ـــا، اضاف ـــتیک، بطری ه پالس

مدیریتزبالهدرکشتیها
برایکاهشآلودگیآبدریاها

محمدباقرچگینی فر

مسوول مقابله باآلودگی آب دریا بندرامیرآباد
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شـــیمیایی و غیـــره در نظـــر داشـــته باشـــند.

ـــدی  ـــورت ج ـــه ص ـــل را ب ـــن مارپ ـــات و قوانی ـــد الزام ـــا بای 2-رشکت ه

ـــه در  ـــاندن زبال ـــل رس ـــه حداق ـــرای ب ـــی را ب ـــد و روش های ـــرا کنن اج

ـــد.  ـــاد مناین ـــزی و ایج ـــود طرح ری ـــاوگان خ ـــناورها و ن ش

ــا،  ــه، باطری هـ ــزات، شیشـ ــتیک،  فلـ ــد پالسـ ــی ماننـ 3-ضایعاتـ

ضایعـــات پزشـــکی، پارچه هـــای روغنـــی، لجن هـــای نفتـــی و 

ضایعـــات نفتـــی و غیـــره را بایـــد در دریـــا ســـوزاند و یـــا تحویـــل 

تســـهیالت دریافـــت بنـــادر داد.

4- اســـتفاده از دســـتگاه های فرشده ســـاز بـــرای کاهـــش حجـــم 

ـــه  ـــتیک و زبال پالس

5- خرد کردن ضایعات مواد غذایی قبل از تخلیه در دریا

ـــد به منظـــور جداســـازی شیشـــه  6- اســـتفاده از فناوری هـــای جدی

از فلـــزات و مـــواد شـــیمیایی 

7- کاهش تولید ضایعات روغنی و لجنی 

8- اســـتفاده از ســـوخت های متیـــز و تصفیه شـــده به منظـــور 

تولیـــد لجـــن و بـــه حداقـــل رســـاندن آســـیب های زیســـت محیطی

ــده آب از  ــتگاه های جداکننـ ــرد دسـ ــود عملکـ ــور بهبـ 9-به منظـ

ـــرار  ـــده ای در آن ق ـــرت جداکنن ـــه فیل ـــود ک ـــنهاد می ش ـــن پیش روغ

داده  شـــود. 

10-مراجـــع دریایـــی باید سیســـتم مدیریـــت زیســـت محیطی را بر 

روی کشـــتی های تحـــت پرچـــم اجـــرا مناینـــد کـــه منجـــر بـــه ارتقـــای 

اســـتانداردهای مدیریـــت مـــواد زایـــد بـــر روی شـــناورها می شـــود. 

ـــتم آب رشب  ـــه آب در سیس ـــتگاه های تصفی ـــتفاده از دس 11-اس

ـــته بندی  ـــتیکی بس ـــای پالس ـــش بطری ه ـــه منظورکاه ـــتی ب کش

ـــامیدنی. آب آش

12-جایگزیـــن کـــردن ظـــروف قابـــل شستشـــو به جـــای ظـــروف 

پالســـتیکی یک بـــار مـــرف

13-طبخ غذا در هر وعده به اندازه مرف پرسنل 

ـــردارد  ـــذا ب ـــده غ ـــر وع ـــش در ه ـــدازه مرف ـــه ان ـــخص ب ـــر ش 14-ه

ـــود.  ـــاب ش ـــز اجتن ـــی دورری ـــواد غذای ـــد م ـــا از تولی ت

ــات  ــناورها و تاسیسـ ــروی شـ ــی بـ ــواد غذایـ ــه مـ 15-هنگامی کـ

ـــه  ـــامن لحظ ـــی در ه ـــواد غذای ـــته بندی م ـــالم بس ـــده، اق آورده ش

تحویـــل داده شـــود.

16- به منظـــور انجـــام خـــط و مشـــی تخلیـــه 100 درصـــدی 

می تـــوان مـــواد زایـــد در عرشـــه شـــناورها بـــا اتخـــاد تدابیـــر متقابـــل 

و تخلیـــه کامـــل مـــواد جامـــد آن را در ســـاحل و یـــا کشـــتی ســـوزاند. 

نکاتیبرایبازیافتضایعاتبررویکشتیها:
بازیافـــت زبالـــه مفهـــوم جدیـــدی بـــرای کاهـــش آلودگـــی دریـــا 

اســـت کـــه به وســـیله کشـــتی های مســـافری  کـــروز کـــه میـــزان 

تولیـــد زبالـــه آن هـــا چهـــار برابـــر شـــناورهای تجـــاری فعـــال اســـت.  

ــل  ــه حداقـ ــرت و بـ ــت بهـ ــه محیط زیسـ ــتیابی بـ ــدف دسـ ــا هـ بـ

رســـاندن آلودگـــی دریایـــی از طـــرف شـــناورهای کنوانســـیونی 

ــته  ــد برداشـ ــژه ای بایـ ــای ویـ ــروز قدم هـ ــتی های کـ ــژه کشـ به ویـ

شـــود. 
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اقداماتـــی کـــه می توانـــد به منظـــور جلوگیـــری از آلودگـــی 

ـــت  ـــل اس ـــه رشح ذی ـــرد ب ـــورت پذی ـــتی ها ص ـــط کش ـــی، توس دریای

کـــه البتـــه محـــدود بـــه ایـــن مـــوارد نیســـت:

1-مالـــکان کشـــتی و اپراتورهـــای دریایـــی باید به منظور اثربخشـــی 

ـــت  ـــرح مدیری ـــد و ط ـــام ده ـــد را انج ـــواد زای ـــت م ـــب، بازیاف مناس

ـــه  ـــی ک ـــا فرایندهای ـــت و ی ـــای بازیاف ـــرای تکنیک ه ـــد را ب ـــواد زای م

ـــد.  ـــرا منای ـــود را اج ـــام ش ـــا انج ـــد در دری می توان

در بســـیاری از عملیات هـــای روزانـــه از کاغذهـــای باطلـــه اســـتفاده 

ـــود.  ش

2-اســـتفاده از پوشـــال هایی از قبیـــل مقـــوای نـــازک، در 

پوشـــش های اضافـــی و جانبـــی.

3-اســـتفاده از فـــرشده کننده هـــا بـــرای کاهـــش حجـــم مـــوادی 

ــر  ــره و دیگـ ــزی و غیـ ــای فلـ ــذ، قوطی هـ ــتیک، کاغـ ــل پالسـ مثـ

موادهـــا بایـــد در ســـطل های بازیافـــت و کانتیرنهـــا گذاشـــته شـــود. 

4- دســـتگاه هایی مثـــل کامپیوتـــر، تلویزیـــون  و جعبه هـــای 

موســـیقی و غیـــره کـــه دیگـــر قابـــل اســـتفاده نیســـتند بایـــد 

به کشورهای ساحلی تحویل داده شود.

ــوالت  ــایر محصـ ــی و سـ ــات نفتـ ــی ضایعـ ــای قدیمـ 5-گریس هـ

ـــواد  ـــا م ـــده و ی ـــواد روان کنن ـــوان م ـــوان به عن ـــی را می ت ـــابه نفت مش

متیـــز کننـــده لکه هـــای ســـخت جایگزیـــن و اســـتفاده منـــود. 

ـــد  ـــا ریخـــت بای ـــه دری ـــی را ب ـــرای این کـــه بتـــوان ضایعـــات غذای 6-ب

به جـــای کیســـه های پالســـتیکی از پاکت هـــای تجزیه پذیـــر 

ــا را می تـــوان بـــرای ذخیـــره  اســـتفاده منـــود. این گونـــه پاکت هـ

و فرشده ســـازی، زباله هـــای تولیـــدی اســـتفاده کـــرد زیـــرا 

ــای  ــی آلودگی هـ ــع اصلـ ــی از منابـ ــوان یکـ ــتیک ها به عنـ پالسـ

ــد. ــاب می آینـ ــه حسـ دریایـــی بـ

7- اثـــرات مرتبـــط بـــا تولیـــد گازهـــای گلخانـــه ای را در هـــوا کـــه باعـــث 

ـــرژی می شـــود را بررســـی منـــود. مـــرف حجـــم عظیمـــی از ان

8- جایگزینـــی المپ هـــای هالوژنـــی و المپ هـــای رشـــته ای 

ـــنتی در  ـــای فلورس ـــد و چراغ ه ـــای LED جدی ـــا المپ ه ـــی ب معمول

ـــری  ـــرژی پایین ت ـــرف ان ـــه م ـــی ک ـــناورهای دریای ـــات و ش تاسیس

دارنـــد.

9-بازیافـــت المپ هـــای شیشـــه ای بـــه وســـیله دســـتگاه های 

خردکننـــده المپ هـــا، کـــه باعـــث جداســـازی جیـــوه و کالهـــک 

ــود.  ــه ای می شـ ــزی و شیشـ فلـ

ـــن  ـــرای از بی ـــتند ب ـــر هس ـــت م ـــرای محیط زیس ـــا ب 10- باطری ه

بـــردن آن هـــا بایـــد بـــه رشکت هـــای دارای مجـــوز دریافـــت مـــواد 

ـــوند.  ـــل ش ـــد تحوی زای

باطری هـــا را می تـــوان بـــا اســـتفاده از ابزارهایـــی مثـــل لیتیـــوم، 

رسب، کادمیـــوم آن هـــا را جـــدا و در کشـــتی اســـتفاده منـــود. در 

نهایـــت ناوگان هـــای دریایـــی بایـــد بـــا برگـــزاری جلســـات مشـــرتک 

بـــا خدمـــه کشـــتی ها و تاسیســـات دریایـــی بـــا هـــدف کاهـــش 

آلودگـــی دریایـــی انگیـــزه آن هـــا را بـــرای حفاظـــت از محیط زیســـت 

ـــاال  ـــا ب و تفکیـــک و جداســـازی درســـت زباله هـــای تولیـــدی در دری

ــت  ــی بازیافـ ــای مدیریتـ ــه برنامه هـ ــرای این گونـ ــا اجـ ــد و  بـ بربنـ

ــاوگان دریایـــی، مدیـــران و  ــه توســـط مدیـــران و نـ و کاهـــش زبالـ

ـــه  ـــه ب ـــی از توج ـــطوح زیبای ـــد س ـــا می توانن ـــارض در دری ـــنل ح پرس

ـــد.  ـــش بگذارن ـــه منای ـــی را ب ـــتم دریای اکوسیس
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