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کشتیرانی
رضورت اجتناب ناپذیر در جهان
هادی حق شناس: چرا کشــتیرانی رضورت اجتناب ناپذیردرجهان است؟ از 

قرن گذشته برای  کوتاه کردن مسیرهای تردد کشتی ها، کانال های آبی زیادی 

ایجاد یا تعریض کرده اند مثل کانال سوِئز یا کانال پاناما که البته به دلیل رصفه 

جویی در واحد  مقیاس جابه جایی کاال  بوده است. جوامع  برشی قرن هاست  

که فهمیده است حمل ونقل دریایی مزیت فراوانی  نسبت به سایر وجوه حمل و 

نقل دارد و کشتی منادحمل ونقل دریایی است و  در طی سنوات گذشته  مرتبا 

مشمول تغییرات در طول،  عرض، آبخور ، ظرفیت و تنوع بارگیری نوع کاال شده 

است. اگرقراربود »بار« دردنیا با کامیون و واگن به جای کشتی جابه جا می شد 

آن گاه جاده های خشــکی باید در ترصف ماشین های باری قرار می گرفت. به 

عنوان مثال کشتی 300 هزارتنی  نفتی، اگر قراربود با کامیون  حمل  شود، معادل 15 هزار کامیون  می شد  که 

مفهوم آن این است که کل مسیرتردد تهران-قزوین بایددر ترصف فقط کامیون های نفتی  قرار می گرفت که البته 

داستان  ساماندهی ترافیکی وآلودگی  هوا و  میزان مرصف موادسوختی، معضل همه کشورهای دارای حمل ونقل 

زمینی است. بنابراین کشورهای دارای مرزآبی ازاین ظرفیت استفاده می کنند. این مزیت هم برای واردات است  

و هم صادرات که البته درسنوات گذشته ازاین مزیت استفاده شده است،اما مهم ترین مزیت که تاکنون استفاده 

نشده است و می توان گفت بکر است،  اتصال خلیج فارس ودریای  عامن به دریای خزر و بهره گیری از ظرفیت 

ترانزیتی بار کشور است. ترانزیت هم مزایای اقتصادی زیادی برای کشوردارد وهم مزایای سیاسی. چون منافع 

مشرتک بین کشورها  ایجاد می کند، لذا شعارامسال IMO  در خصوص رضورت  کشتیرانی برای کشورهایی مثل 

ایران که دارای  مرز آبی خدادادی هستند نه تنها اجتناب ناپذیر است بلکه می تواند منجر به استفاده کشورهای 

محصور در خشکی ازمزیت مرز آبی شوند. به امید تحقق چنین آرزویی. 
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علــی الریجانی رییــس مجلس شــورای اســالمی در دیدار بــا مدیرعامــل و معاونان 

ســازمان بنــادر و دریانــوردی بــا تربیــک فــرا رســیدن عیــد غدیــر خــم و روز جهانــی 

ــن ســازمان در  ــوردی گفــت: »گزارش هــای مطروحــه از ســوی مســئوالن ای دریان

رابطــه بــا وضعیــت بنــادر امیدوارکننــده بــوده و در ایــن رابطــه حرکــت رو بــه جلو به 

ــده می شــود.«  وضــوح دی

ــوزه  ــرت از ح ــت بیش ــت و حامی ــزوم تقوی ــر ل ــالمی ب ــورای اس ــس ش ــس مجل ریی

دریانــوردی و بنــادر در کشــور تاکیــد کــرد و گفــت: »قطعــا بایــد در سیاســت های 

کلــی بــه ویــژه برنامــه ششــم توســعه کل کشــور اســتفاده و بهره گیــری بیشــرت از 

ایــن مناطــق مــورد توجــه قــرار گیــرد، حــال بایــد دیــد کــه در الیحــه برنامــه ششــم 

چقــدر ایــن سیاســت های حامیتــی ظهــور پیــدا کــرده، البتــه در ایــن الیحــه در 

حــوزه مســایل و محورهــای اســرتاتژیک، بــه موضــوع ســواحل مکــران بــه عنــوان 

یــک مــکان اشــاره شــده اســت امــا مهم ایــن اســت که بــه صــورت شــفاف و روشــن 

نحــوه رسمایه گــذاری و میــزان آن مشــخص شــود، اما متاســفانه در رشایــط کنونی 

ایــن مســئله در برنامــه وجــود نــدارد.« 

او ادامــه داد: »در رشایــط کنونــی در برنامــه ششــم توســعه تنهــا موضــوع و محــور 

راهــربدی ســواحل مکــران نــگارش شــده و ایــن مســئله بــه صــورت عــام دردی را 

دوا منی کنــد بلکــه محورهــای آن بایــد در جــداول مشــخص شــده باشــد تــا بتــوان 

در بودجــه هــای ســالیانه بــرای تقویــت و توســعه آن، اعتبــارات در نظــر گرفــت.« 

الریجانی با بیان این که توجه خاص به سواحل جنوبی کشور باید در سال های آینده 

با جدیت مورد توجه قرار گیرد، گفت: »به طور حتم این مسئله باید به صورت کامل 

و روشن در حوزه حاکمیتی و هم نحوه استفاده از بخش خصوصی در برنامه ششم 

توسعه دیده شود، زیرا بخش خصوصی و رسمایه گذاران باید بدانند که حاکمیت چه 

ظرفیت هایی را برای این حوزه در نظر گرفته اســت از این رو در برنامه ششم توسعه 

باید ردپایی برای جذب رسمایه گذاران گذاشته شود تا بخش خصوصی ترغیب به 

رسمایه گذاری در این بخش شود.« 

رییــس قوه مقننــه ادامــه داد: »به طور حتم در برنامه ششــم توســعه تکلیــف مردم و 

دولــت از نظــر رسمایه گــذاری و آبادانــی در متام امــور به ویــژه حوزه بنادر و ســواحل 

روشــن باشــد از ایــن رو در یکــی از مــواد برنامــه مذکور نــام محــور راهــربدی مکران 

آمــده اســت ولــی شــاید فقــط ایــن مســئله یــک لفــظ باشــد بنابرایــن بــا توجــه بــه 

عنایــات و تاکیــدات رهرب معظم انقــالب بــرای رسمایه گــذاری در این بخــش، باید 

پیشــنهادات مدونــی در این حــوزه مطــرح و ارایه شــود.« 

دکــرت الریجانی بــا اشــاره به تغییــر رشایط کشــور به ویــژه حــوزه بنــادر و دریانوردی 

پــس از توافــق هســته ای افــزود: »ایــن مســئله جــای شــکر دارد امــا قطعــا بایــد از 

فرصــت ایجــاد شــده بــرای جــذب رسمایــه گــذاری در ایــن حــوزه اســتفاده شــود. 

ــر  ــرا اگ ــت زی ــت اس ــی دارای اهمی ــذاران خارج ــذب رسمایه گ ــش ج ــن بخ در ای

می خواهیــم کــه بــه صــورت متوســط در کشــور رشــد اقتصــادی هشــت درصــدی 

ــرود و در  ــاال ب ــد حجــم رسمایه گذاری هــای خارجــی بســیار ب داشــته باشــیم، بای

ایــن حــوزه مجلــس آمادگــی دارد کــه رشایــط مناســب را بــا قانون نویســی و ایجــاد 

تســهیالت بانکــی فراهــم کنــد.« 

او بــا اشــاره بــه گــزارش هــای ارایــه شــده در رابطــه بــا قــرار گرفــن ســواحل ایــران 

در فهرســت ســفید محیط زیســتی گفــت: »این مســئله جــای خوشــحالی دارد اما 

قطعــا بایــد توجــه بیشــرتی بــه ایــن حــوزه صــورت گیــرد بــه ویــژه در حــوزه دریــای 

خــزر، چــون امــروزه شــاهد آلودگی هــای زیــادی در ایــن نقطــه هســتیم.« 

ــزود:  ــا اف ــم دری ــه حری ــاوز ب ــاد از تج ــا انتق ــالمی ب ــورای اس ــس ش ــس مجل ریی

»متاســفانه در رشایــط کنونــی بــا ایــن اقدامــات جــای خالــی بــرای حضــور مــردم 

ــد از  ــدارد و همــه ســواحل را دســتگاه های دولتــی گرفته ان و گردشــگران وجــود ن

ایــن رو در ایــن رابطــه بایــد برنامه ریــزی و مطالعــه صــورت گیــرد تــا مشــخص شــود 

کــه چگونــه مــی تــوان مثــال در ٢٠ ســال آینــده ســواحل را آزاد کــرده و زمینــه برای 

حضــور مــردم و گردشــگران در ســواحل فراهــم شــود.« 

الریجانــی ادامــه داد: »بــه نظــر مــن بــرای آزادســازی ســواحل بایــد طــرح جامعــی 

ــر  ــرف دیگ ــود از ط ــواحل آزاد ش ــن و س ــی از اماک ــا آرام آرام برخ ــود ت ــن ش تدوی

ــارس  ــج ف ــای خلی ــت در دری ــط زیس ــت محی ــث وضعی ــی در بح ــط کنون در رشای

شــاهد هســتیم کــه بــه خاطــر اســتفاده کشــورهای مربوطــه از دســتگاه های آب 

شــیرین کن، شــوری آب زیــاد شــده کــه ایــن مســئله بایــد از طریــق ســازمان های 

ــده شــود.«  ــرای آن دی ــی ب ــا راه حل ــی پیگیــری شــده ت بین امللل

ــی از  ــود آلودگ ــاهد وج ــزر ش ــای خ ــی در دری ــط کنون ــرد: »در رشای ــح ک او ترصی

ــررات  ــط و مق ــد رشای ــن بای ــر م ــه نظ ــن رو ب ــتیم، از ای ــف هس ــیرهای مختل مس

ســخت تری در نظــر گرفتــه شــود تــا از ورود فاضــالب شــهرها و کارخانجــات 

جلوگیــری کنیــم و ایــن مســئله بایــد بــه صــورت جــدی از ســوی مســئوالن مــورد 

توجــه قــرار گیــرد و در ایــن حــوزه ســازمان بنــادر و دریانــوردی بــه عنــوان مناینــده 

حاکمیتــی بایــد امــور را ســامان دهــد و مجلــس نیــز آمادگــی دارد کــه زمینــه آن را 

فراهــم کنــد از طــرف دیگــر ایــن مســئله بایــد جــزء دغدغه هــای مهــم مســئوالن 

باشــد تــا بــا توجــه بــه افزایــش حجــم ســاالنه مســافران ســالمت آن هــا نیــز بــرای 

ــن شــود.«  ــا تامی ــه از دری اســتفاده از بهین

الریجانــی بــا اشــاره بــه اهمیــت اســرتاتژیک مناطــق جاســک، چابهــار و مکــران 

گفــت: »یکــی از مســائل و الزامــات توســعه در ایــن مناطــق ایجــاد خطــوط ریلــی 

اســت از ایــن رو اگر امکانــات ریلــی و راه آهن به شــامل کشــور تامین شــود آن وقت 

ایــن مناطــق بــه یــک هــاب ترانزیتــی تبدیــل می شــوند از ایــن رو بایــد در برنامــه 

ششــم توســعه یک رسمایــه گــذاری روشــن بــرای تقویــت این بخــش صــورت گیرد 

البتــه در رشایــط کنونــی چینی هــا آمادگــی رسمایــه گــذاری دارنــد.« 

او بــا اشــاره بــه لــزوم برنامه ریــزی رسمایه گــذاران کشــورهای خارجــی برای توســعه 

بنــادر ایــران گفــت: »در رشایــط کنونــی بــا توجــه بــه اهمیــت دریــا و رشایــط آب و 

هوایــی منطقــه، بــه نظــر مــی رســد کــه جمعیــت از نظــر شهرنشــینی بــه ســمت 

دریاهــا ســیر و حرکــت مــی کننــد کــه ایــن مســئله فرصــت خوبــی اســت و بایــد 

مــورد توجــه قــرار گیــرد.« 

رییــس مجلس شــورای اســالمی بــا اشــاره بــه موضوعــات مطــرح شــده در رابطه با 

الریجانی در دیدار با مدیرعامل و معاونان سازمان بنادر و دریانوردی :

استفاده از ظرفیت های پسابرجام در حوزه بنادر رضوری است
برای آزادسازی سواحل باید طرح جامه ای تدوین شود
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به کارگیــری مشــموالن نظــام وظیفــه در حــوزه دریانــوردی گفــت: »بــه طــور حتــم 

ایــن مســئله در کمیســیون مربوطــه در مجلــس مورد بررســی قــرار می گیــرد.« 

در ایــن دیدار محمد ســعیدنژاد مدیرعامل ســازمان بنــادر و دریانــوردی گفت: »در 

رشایط کنونی شــعار و سیاســت اصلی این ســازمان »توســعه دریامحور« در کشــور 

اســت که خوشــبختانه در ایــن رابطــه اقدامات مثبتــی صــورت گرفته و بایــد برنامه 

ریــزی بیشــرتی در این بخــش انجام شــود.« 

ــن ســواحل یکــی از  ــزود: »ای ــه اهمیــت توســعه ســواحل مکــران اف ــا اشــاره ب او ب

ــن مناطــق  ــه اســت و شــاخص و آمارهــای اقتصــادی در ای مناطــق توســعه نیافت

راضی کننــده نیســت البتــه بــر اســاس آمارهــای جهانــی حــدود ٦٥ تــا ٧٠ درصــد 

از جمعیــت جهــان در ١٥٠ کیلومرتی از ســواحل زندگــی می کنند که این نشــان 

دهنــده آن اســت کــه دریــا و ســواحل ظرفیت هــای بســیاری دارنــد کــه متاســفانه 

در ایــران بــه آن توجــه خوبــی نشــده اســت.« 

ــران  ــر اســاس آمارهــا و مطالعــات صــورت گرفتــه ای ــا بیــان این کــه ب ســعیدنژاد ب

دارای حــدود پنــج هــزار و ٧٩٠ کیلومــرت خــط ســاحلی اســت، افــزود: »ایــن آمــار 

ــامل و  ــواحل ش ــتیرانی و س ــل کش ــای قاب ــر، رودخانه ه ــی، جزای ــن اصل رسزمی

جنــوب را در بــر می گیــرد از طــرف دیگــر مــا هــم اکنــون حــدود ١١ بنــدر بــزرگ 

تجــاری داریم کــه این بنــادر ظرفیــت انتقــال ٢١٠ میلیــون تــن کاال و ١٠ میلیون 

نفــر مســافر را دارنــد.« 

ــی،  ــط کنون ــر اســاس آمارهــادر رشای ــر راه و شهرســازی ادامــه داد: »ب ــاون وزی مع

حــدود ٧٨ هــزار دریانــورد دارای گواهینامــه وجــود دارد کــه از این میان حــدود ١٢ 

هــزار نفــر از آن هــا بــه اقیانوس هــا نیــز مــی رونــد، البتــه بعــد از انقــالب اســالمی 

مکانیزم هــای تشــویقی برای جــذب نیروهــای بومی صــورت گرفت و خوشــبختانه 

امــروز ٨٥ درصــد از نیــروی کشــتی ها ایرانی بــوده و ایــن موضوع قابل توجه اســت 

کــه متــام دریانــوردان دارای گواهینامــه به کار مشــغول هســتند.« 

ــاوگان تجــاری  ــن آمارهــا در حــال حــارض در بحــث ن ــر اســاس ای او ادامــه داد: »ب

ــت  ــن ظرفی ــون ت ــاری و ١٥ میلی ــوزه تج ــن در ح ــون ت ــت میلی ــدود هف ــران، ح ای

مخــازن شــناور وجــود دارد. همچنیــن ایــران دارای ١٠٥ شــناور تجــاری و 

اقیانوس پیــام و حــدود ٩٥ شــناور نفتــی اســت.« 

ســعیدنژاد افــزود: »از طرف دیگر بر اســاس شــاخص ســازمان جهانــی دریانوردی، 

ایــران جــزو کشــورهایی اســت کــه در لیســت ســفید ایــن ســازمان قــرار دارد. یکی 

ــر  ــد ســال اخی ــه در چن ــه ســواحل اســت البت دیگــر از مســائل موضــوع تجــاوز ب

تصمیــامت خوبــی در شــورای عالــی امنیــت ملــی و شــورای امنیــت وزارت کشــور 

اتخــاذ شــده ولــی متاســفانه ســابقه ایــن تجاوزهــا بســیار طوالنــی اســت و رفــع آن 

ــی دارد.«  ــادی و اجتامع ــای اقتص هزینه ه

مدیرعامــل ســازمان بنــادر و دریانــوردی بــا بیــان این کــه در دو بنــدر شــهید 

ــات تجــاری کشــور را انجــام  ــی )ره( ٨٥ درصــد از کل عملی ــام خمین ــی و ام رجای

می دهنــد، ترصیــح کــرد: »بنــدر شــهید رجایــی موقعیــت تجــاری و امتیاز ویــژه ای 

بــرای ایــران اســت امــا علی رغــم داشــن ایــن امتیــازات بارهــا بــه نقــاط دیگــری 

منتقــل می شــود، البتــه ایــن رونــد معکــوس شــده و بایــد بــا تعییــن سیاســت های 

تشــویقی رونــد آن را کاهــش داد از طــرف دیگــر در رشایــط کنونــی متــام بنــادر مــا 

در مناطــق آزاد تجــاری یــا مناطــق ویــژه اقتصــادی قــرار دارد کــه ایــن مســئله یــک 

مزیــت بســیار مهــم اســت.« 

او بــا بیــان این کــه یکــی از سیاســت های مهــم ســازمان بنــادر و دریانوردی توســعه 

بنــدر چابهــار اســت، گفت: »ایــن بنــدر از رشایــط ویــژه جغرافیایــی برخــوردار بوده 

و بــه اقیانــوس وصــل اســت. در این رابطــه در چنــد ســال اخیر ســه قــرارداد اصلی 

بــرای توســعه بنــدر چابهــار وجــود دارد؛ نخســتین قــرارداد، پــروژه ســاخت اســکله 

در ایــن بنــدر از ســوی ســازمان اســت، همچنیــن دو قــرارداد با کشــور هنــد منعقد 

شــده کــه نخســت بــرای رسمایه گــذاری تامیــن تجهیزات بنــدر بــا اعتبــاری حدود 

ــذاری  ــه گ ــن رسمای ــا ای ــت ب ــرار اس ــاس آن ق ــر اس ــه ب ــت ک ــون دالر اس ٨٥ میلی

ــن  ــند همچنی ــته باش ــار داش ــدر را در اختی ــرداری بن ــره ب ــال به ــا ١٠ س هندی ه

مقــرر شــده کــه بــرای تکمیــل ســاخت و ســاز بنــدر چابهــار، حــدود ١٥٠ میلیــون 

دالر فاینانــس پیــش بینــی شــود.« 

ســعیدنژاد ادامــه داد: »از طــرف دیگــر بــرای توســعه این بنــدر قــراردادی بــا اعتبار 

حــدود ٤٠٣ میلیــون دالر بــا بخــش خصوصی داخلــی منعقد شــده که قرار اســت 

اعتبــارات مذکــور از صنــدوق توســعه ملی تامین شــود.« 

او بــا اشــاره به نقــش ســازمان بنــادر و دریانــوردی در حوزه ایمنــی بنادر گفــت: »در 

ســال گذشــته حدود٨١ حادثــه دریایــی رخ داد که در ایــن رابطه پرســنل ما حدود 

٤٧٥ نفــر را از مــرگ حتمــی نجــات دادنــد که این بــا وجــود تجهیــزات پیرشفته در 

ســازمان صــورت گرفته اســت.« 

ــادر و  ــازمان بن ــرد س ــه رویک ــاره ب ــا اش ــوردی ب ــادر و دریان ــازمان بن ــل س مدیرعام

دریانــوردی بــرای واگــذاری پروژه هــای ســاخت بنــادر بــه بخش خصوصــی گفت: 

»ایــن رویکــرد بــه دو بخــش بنــادر کوچــک و بنــادر بــزرگ تقســیم می شــود از ایــن 

ــش  ــه بخ ــروژه را ب ــذاری کل پ ــنهاد واگ ــک پیش ــادر کوچ ــث بن ــازمان در بح رو س

خصوصــی دارد همچنیــن در بحــث بنــادر بــزرگ رویکــرد ســازمان بــه ایــن صورت 

اســت کــه ســاخت تجهیــزات اصلــی، اســکله ها و آبراه هــا از ســوی ســازمان و بقیــه 

ــرد.«  ــورت گی ــی ص ــش خصوص ــط بخ ــا توس رسمایه گذاری ه

ــدود ٩  ــی ح ــش خصوص ــون بخ ــا تاکن ــاس آماره ــر اس ــه داد: »ب ــعیدنژاد ادام س

هــزار میلیــارد تومــان در حــوزه بنــادر رسمایه گــذاری کــرده کــه ٥٦ درصــد از ایــن 

رسمایه گذاری هــا در ســه ســال اخیــر بــوده اســت از طــرف دیگــر پیش بینی شــده 

کــه در پنــج ســال آینــده بــر اســاس سیاســت های کلــی و قوانیــن باالدســتی در 

بنادر اصلی کشــور حــدود ٣٠ هــزار میلیــارد تومان رسمایه گــذاری صــورت گیرد.« 

او بــا اشــاره بــه آثــار مثبــت توافــق هســته ای در کاهــش محدودیت هــا و مشــکالت 

حــوزه بنــادر و دریانــوردی ایــران افــزود: »بیشــرتین محدودیت هــا در حــوزه 

تحریم هــا مربوط بــه دریــا و بنــادر بود کــه خوشــبختانه با اجــرای برجام بــه رسعت 

ــوری  ــی جمه ــاوگان دریای ــم ن ــد. در دوران تحری ــته ش ــا برداش ــن محدودیت ه ای

ــی  ــچ محدودیت ــروز هی ــا ام ــرود ام ــا ب ــادر مهــم دنی ــه بن اســالمی منی توانســت ب

بــرای اعــزام ناوگان هــای دریایــی بــه اروپــا و مناطــق دیگــر وجــود نــدارد از طــرف 

دیگــر ورود کشــتی های بــزرگ و ناوگان هــای دریایــی کشــورهای دیگــر بــه بنــادر 

کشــورمان پــس از توافــق هســته ای بســیار افزایــش یافتــه اســت.« 

معــاون وزیــر راه و شهرســازی ادامــه داد: »از طــرف دیگــر بــا اجــرای برجــام و رفــع 

تحریم هــا مشــکل بیمــه بــرای ایــن حــوزه بــه طــور کامــل برطــرف شــده و امــروز 

شــاهد هجــوم گســرتده رسمایه گــذاران خارجــی بــرای رسمایه گــذاری در بنــادر و 

کشــورمان هســتیم و در رشایــط کنونــی چنــد رشکت بــزرگ کشــتیرانی خواســتار 

ــن مناطــق هســتند.«  رسمایه گــذاری در ای

ــه در حــوزه  ــت اســتفاده از مشــموالن نظــام وظیف ــه اهمی ــا اشــاره ب ســعیدنژاد ب

ــا  ــد در ایــن حــوزه قوانینــی وجــود داشــته باشــد ت ــا بای ــوردی گفــت: »قطع دریان

افــراد بــرای حضــور در این بخــش ترغیــب شــوند البتــه در ایــن رابطــه مذاکراتی با 

ســازمان نظــام وظیفــه صــورت گرفتــه کــه امیدواریــم بــه نتیجــه برســد.«
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وزیر راه و شهرسازی در هامیش ارگان های دریایی ترصیح 
کرد:

رسمایه گذاران خارجی به بنادر 
ایران می آیند

بیســت و چهارمین هامیش  هامهنگی ارگان های دریایی کشــور روز ســه شنبه 

ششم مهرماه سال جاری با حضور مســئوالن ارشــد ارگان های دریایی، مقامات 

عالی رتبه کشوری و لشکری به میزبانی کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران در سالن 

خلیج فارس مرکز هامیش های پژوهشگاه نیرو آغاز شد. 

عباس آخوندی در حاشیه آغاز به کار بیست و چهارمین هامیش هامهنگی  گفت: 

»هم اکنون هندی ها در دو بخش توســعه بندر چابهار و توســعه شــهر چابهار دو 

رسمایه گذاری 85 و 150 میلیون دالری انجام داده است، همچنین از رشکت های 

اروپایی آسیای دور و آفریقایی برای رسمایه گذاری در توسعه خطوط دریایی و بنادر 

ایران حضور جدی داشته اند که تاکنون حضور هندی ها قطعی شده است.«

او افزود: »از رشکت های ایتالیایی آملانی و ســنگاپوری نیز برای رسمایه گذاری در 

توسعه بنادر ایران پیشنهاداتی داریم که در حال ارزیابی آن ها هستیم تا بالفاصله 

برای توسعه فاز دو و سه بندر شهید رجایی اقدامات الزم صورت پذیرد.«

آخوندی همچنین از رسمایه گذاری 117 میلیون یورویی در حوزه تجهیز فاز دو بندر 

شهید رجایی خرب داد و عنوان کرد: »با این رسمایه گذاری ظرفیت این فاز تا 2/5 برابر 

افزایش خواهد یافت.«

او در رابطه با توسعه فاز سه بندر شهید رجایی نیز اظهار داشت: »ما به دنبال افزایش 

عمق این بندر از 16/5 مرت به 17 مرت هستیم تا کشتی های تا 18 هزار TEU کانتیرن 

نیز در این بندر بتوانند پهلوگیری کنند.«

وزیر راه و شهرسازی تجهیز بندر شهید رجایی به امکانات صادرات مشتقات نفتی 

را نیز یکی از برنامه های مهم وزارت راه عنوان کرد و اظهار داشت: »با توجه به مازاد 

تولید گازوئیل در کشــور و همچنین راه اندازی پرتوشیمی ستاره خلیج فارس طی 

روزهای آتی امید داریم که بندر شهید رجایی به یکی از مهم ترین بنادر منطقه در 

حوزه صادرات مشتقات نفتی تبدیل شود.«

حمل و نقل دریایی توانایی باز پس گیری سهم خود از بازار جهانی را دارد 
عباس آخوندی به ارایه سیاست گذاری های کالن در بخش دریا پرداخت و گفت: 

»تربیت نیروی انسانی برای توسعه صنعت دریانوردی در دانشگاه ها از دیگر مسایل 

مهم این عرصه اســت تا بتوانیم ســهم خود را در صنعت دریانوردی جهان با اصل 

رقابت پذیری افزایش دهیم.«

او افزود: »درصورتی که بخواهیم ســهم خود در بخش دریایی جهان افزایش دهیم 

باید به همه مسایل این بخش به ویژه در استفاده از فناوری های جدید توجه کنیم 

تا با استفاده از شبکه های بندری، تولید ثروت را در حوزه دریایی بیش از پیش ارتقا 

دهیم.«

وزیر راه و شهرسازی تاکید کرد: »توسعه شهرهای بندری برای ما اهمیت زیادی دارد 

در حالی که وضعیت مناسبی در حاشیه 5800 کیلومرت ساحل خود نداریم؛ بنابراین 

با ارتقای کیفیت زندگی در سواحل باید تولید ثروت در این مناطق نیز افزایش یابد.«

آخوندی با بیان این که زیان تحریم های ظاملانه، محدود شدن بازارهای بین املللی 

برای کشورمان بود، گفت: »با رفع تحریم ها باید با قدرت رقابت پذیری، بار دیگر سهم 

خود را در این بخش به دست آوریم و برای رسیدن به این جایگاه باید کسب و کار را 

در این حوزه تسهیل کنیم.«

وزیر راه و شهرســازی تاکید کرد: »در بخش دریایی در جهان اصل بر رقابت پذیری 

جهانی است در حالی که ما در ایران همواره به دنبال حامیت دولت هستیم و دولت 

نیز در داخل رسزمین می تواند از بنگاه های ایرانی حامیت کند؛ این یک مســئله 

بین املللی با قواعد نرم و سخت افزاری خاص خود است.«

وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: »خلق بنگاه های مقتدر برای حضور در صحنه های 

بین املللی برای جمهوری اسالمی ایران بسیار رضوری است و باید همه قواعد این 

بخش را در عرصه های جهانی رعایت کنیم تا بتوانیم شاهد حضور بنگاه های قوی 

در این عرصه باشیم.«

او با بیان این که دریا فقط حمل و نقل نیست، گفت: »هنوز نتوانسته ایم از ظرفیت های 

دیگر از جمله گردشگری، تفریحی، شهرسازی و یا شیالتی به خوبی استفاده کنیم؛ 

باید عالوه بر اســتفاده از این ظرفیت ها در دریا به توســعه حمــل و نقل ترکیبی و 

چندوجهی در این بخش در بنادر نیز توجه جدی داشته باشیم.«

آخوندی گفت: »همه بنادر بزرگ ما باید به امکانات هوایی، ریلی و جاده ای مجهز 

شوند تا با استفاده از مفهوم اقتصاد درون زا و برون نگر بتوانیم میزان صادرات خود را 

در بخش های مختلف افزایش دهیم.«
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سعیدنژاد در هامیش ارگان های دریایی مطرح کرد:

توسعه دریامحور در کشور باید 
همه جانبه باشد

محمـــد ســـعیدنژاد در بیســـت و چهارمیـــن هامیـــش ارگان هـــای دریایـــی در گفتگو 

بـــا ماهنامـــه بنـــدر و دریـــا اظهـــار داشـــت:» پیـــام توســـعه دریامحـــور در کشـــور بایـــد 

ـــرار دهنـــد.« ـــه باشـــد و همـــه بخش هـــای مرتبـــط آن را در دســـتور کار ق همه جانب

او ادامـــه داد: »موضـــع دریـــا و کشـــور مغفـــول مانـــده اســـت حتـــی برخـــی مســـئوالن 

ـــه  ـــا در منطق ـــادر م ـــی بن ـــط رقابت از اقدامـــات و سیاســـت های اتخـــاذ شـــده و رشای

ـــد.« ـــول مانده ان ـــن حـــوزه مغف ـــه در ای و حجـــم رسمایه گـــذاری کشـــورهای منطق

ســـعیدنژاد افـــزود: »رسمایه گـــذاری در بخـــش نـــاوگان توســـط کشـــورهای 

ـــد مـــورد توجـــه باشـــد و اگـــر از آن غافـــل شـــویم از ایـــن رقابـــت جهانـــی  منطقـــه بای

بازمی مانیـــم.«

مدیرعامــل ســازمان بنــادر و دریانــوردی با بیــان این مطلب کــه کشــورهایی دارای 

ــد اظهــار داشــت:  ــه می کن ــا را تجرب ــا اقتصــاد مناســب تری در دنی ســاحل و دری

»امــروز ســهم دریــا در تولیــد ناخالــص داخلــی کشــورهای دارای ســاحل بیــش از 

10 درصــد اســت در حالی کــه ســهم دریاهای مــا در تولیــد ناخالص داخلــی 2/5 

تــا 4/6 درصــد اســت کــه نیازمنــد رسمایه گــذاری بیشــرت در ایــن حــوزه اســت.«

معـــاون وزیـــر راه و شهرســـازی گفـــت: »ایـــران از امتیـــاز باالیـــی از نظـــر گســـرتدگی 

پس کرانه هـــا برخـــوردار اســـت کـــه همـــواره مـــورد توجـــه خطـــوط کشـــتیرانی 

و پـــورت  اپراتورهـــای دنیـــا اســـت، بنابرایـــن در پســـابرجام بـــا اســـتقبال 

رسمایه گـــذاران خارجـــی مواجـــه بوده ایـــم.«

ـــاخص های  ـــاس ش ـــر اس ـــه داد: »ب ـــوردی ادام ـــادر و دریان ـــازمان بن ـــل س مدیرعام

رقابت پذیـــری، از نظـــر میـــزان رسمایه گـــذاری تأسیســـات زیربنایـــی دریایـــی 

کشـــور هفتـــاد و هشـــتم دنیـــا هســـتیم ایـــن در حالـــی اســـت کـــه در منطقـــه رشایـــط 

مـــا نامناســـب تر اســـت و حتـــی یکـــی از کشـــورهای همســـایه مـــا رتبـــه تـــک رقمـــی 

ـــی دارد.« ـــی دریای ـــات زیربنای ـــذاری تأسیس ـــزان رسمایه گ ـــر می از نظ

ـــی  ـــی دولت ـــه توانای ـــی ب ـــا متک ـــر رصف ـــه اگ ـــب ک ـــن مطل ـــان ای ـــا بی ـــژاد ب ـــعید ن س

باشـــیم در ایـــن حـــوزه تغییـــر جـــدی را شـــاهد نخواهیـــم بـــود بیـــان داشـــت : »بایـــد 

ـــد.« ـــا یاب ـــن حـــوزه ارتق ـــت بخـــش خصوصـــی در ای ـــکان رسمایه گـــذاری و فعالی ام

ـــان  ـــارد توم ـــزار میلی ـــش ه ـــذب ش ـــه ج ـــاره ب ـــا اش ـــازی ب ـــر راه و شهرس ـــاون وزی مع

رسمایه گـــذاری بخـــش خصوصـــی در بنـــادر کشـــور ادامـــه داد: »در حـــوزه الیروبـــی 

ـــم بخـــش عمـــده ای از تأسیســـات دولتـــی را واگـــذار کنیـــم.« تـــالش کردی

او  اظهـــار داشـــت: »جـــذب رسمایه گـــذاری خارجـــی را بـــا ســـه هـــدف عمـــده 

دنبـــال کرده ایـــم کـــه در ایـــن راســـتا جـــذب بـــار و مراکـــز ثقـــل بـــار بـــه بنـــادر 

ایـــران، انتقـــال تکنولـــوژی و مشـــارکت بـــا رشکت هـــای داخلـــی ســـه هـــدف 

اصلـــی اســـت کـــه دنبـــال می کنیـــم.«

ـــزرگ  ـــای ب ـــد: »در ترمینال ه ـــادآور ش ـــوردی ی ـــادر و دریان ـــازمان بن ـــل س مدیرعام

ـــات  ـــی ها و گزارش ـــات، بررس ـــا مطالع ـــم ت ـــی گرفته ای ـــاور خارج ـــور مش ـــادر کش بن

ـــاره در  ـــن ب ـــود و در ای ـــه ش ـــذاران ارای ـــرای رسمایه گ ـــی ب ـــتانداردهای جهان ـــا اس ب

ترمینـــال ســـه بنـــدر شـــهید رجایـــی تـــا پایـــان امســـال مطالعـــات مشـــاور خارجـــی 

ــود.« ــه می شـ ــا ارایـ ــام و گزارش هـ انجـ

ـــد  ـــا خواهن ـــه م ـــورد توج ـــی م ـــذار رشکت های ـــذب رسمایه گ ـــرد: »در ج ـــد ک او تاکی

ـــپس  ـــی و س ـــای داخل ـــا رشکت ه ـــکاری ب ـــدا در هم ـــری ابت ـــد باالت ـــه تعه ـــود ک ب

ـــوژی داشـــته باشـــند.« ـــال تکنول ـــار و انتق جـــذب ب

ســـعیدنژاد ادامـــه داد: »سیاســـت محـــوری دیگـــر در بخـــش حمـــل و نقـــل دریایـــی، 

ـــعه  ـــوری در توس ـــت مح ـــوان سیاس ـــه عن ـــه ب ـــت ک ـــاوگان اس ـــداری ن ـــر و نگه تعمی

دریامحـــور دنبـــال می شـــود.«

تربیت نیروی انسانی متخصص در دستور کار قرار دارد
مدیرعامـــل ســـازمان بنـــادر و دریانـــوردی گفـــت: »همچنیـــن تربیـــت نیـــروی 

ـــه  ـــش زمانی ک ـــال پی ـــه س ـــم. س ـــرار داده ای ـــتور کار ق ـــص را در دس ـــانی متخص انس

ایـــن منصـــب را بـــر عهـــده گرفتـــم دانشـــگاه دریانـــوردی چابهـــار کـــه از 

قدیمی تریـــن دانشـــگاه های دریانـــوردی منطقـــه اســـت از ســـه هـــزار دانشـــجو 

یـــک نفـــر هـــم دانشـــجوی رشـــته دریایـــی نداشـــت، امـــا تـــالش کردیـــم بـــا بررســـی 

ـــوی  ـــروی انســـانی متخصـــص و ق ـــا نی ـــع شـــود ت ـــن معضـــل رف ـــا ای مشـــکالت  آن ه

تربیـــت کنیـــم.«
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لرحمـــن  للـــه ا بســـم ا

امیر دریادار دکرت حبیب الله سیاری  

فرمانده نیروی دریایی راهربدی ارتش 

جمهوری اسالمی ایران

الرحیم

ن  ا و ر بـــه  د  و ر د بـــا 

پـــاک شـــهدا به ویـــژه 

ن شـــهید ا رد نـــو یا ر د

ایـــران عزیـــز مـــا بـــا 574  

کیلومـــرت )310 مایـــل( 

مـــرز دریایـــی در شـــامل 

و 1616 کیلومـــرت )873 

ــی در  ــرز دریایـ ــل( مـ مایـ

جنـــوب و در مجمـــوع بـــا 

31 درصـــد مـــرز دریایـــی یـــک کشـــور دریایـــی محســـوب 

می شـــود. در حـــدود 93 درصـــد از صـــادرات و واردات کشـــور 

ـــد  ـــت درص ـــدود هف ـــی و در ح ـــرز دریای ـــد م ـــق 31 درص از طری

ــود. در  ــام می شـ ــکی انجـ ــرز خشـ ــد مـ ــق 69 درصـ آن از طریـ

دنیـــای امـــروز تجـــارت دریایـــی اقتصـــاد جهانـــی را تســـهیل 

ـــر  ـــا ه ـــه تقریب ـــت ک ـــوان گف ـــراق می ت ـــدون اغ ـــت و ب ـــرده اس ک

چیـــزی کـــه بـــا آن رسوکار داریـــم، یـــا از طریـــق دریـــا حمـــل 

ـــا  ـــق دری ـــه از طری ـــت ک ـــده اس ـــاخته ش ـــوادی س ـــا از م ـــده و ی ش

ـــل  ـــا عام ـــرای ملت ه ـــا ب ـــی دری ـــرص کنون ـــده اند. در ع ـــل ش حم

ـــی و تجـــاری نقـــش  ـــدگاه نظام ـــا از دی ـــم زندگـــی اســـت. دری مه

ــتیابی  ــورها در دسـ ــی کشـ ــدرت و توانایـ ــی در قـ ــیار مهمـ بسـ

ــا می کنـــد.  ــا ایفـ ــه زمینه هـ ــا و امکانـــات در همـ ــه فرصت هـ بـ

بی جهـــت نیســـت کـــه ســـازمان بین املللـــی دریانـــوردی 

دریا و هزار شغل نهفته

)IMO(، شـــعار امســـال خـــود را بـــا عنـــوان »کشـــتی رانی 

رضورت اجتناب ناپذیـــر در جهـــان« قـــرار داده اســـت، زیـــرا 

ـــورها را  ـــد کش ـــی می توان ـــیادت دریای ـــدرت و س ـــه ق ـــتیابی ب دس

ـــاال بـــردن تـــوان اقتصـــادی  در حفـــظ و امنیـــت مرزهـــای آبـــی و ب

و سیاســـی یـــاری منایـــد. ایـــن مســـئله موجـــب شـــده اســـت 

ــد در  ــی دارنـ ــای آزاد دسرتسـ ــه آب هـ ــه بـ ــورهایی کـ ــا کشـ تـ

ـــوده  ـــالش من ـــی ت ـــیادت دریای ـــدرت و س ـــه ق ـــیدن ب ـــت رس جه

و در ایـــن راســـتا برنامه ریزی هـــای عظیـــم و منســـجمی 

ـــاری  ـــاوگان تج ـــعه ن ـــن توس ـــد. بنابرای ـــرا مناین ـــی و اج پیش بین

و غیرنظامـــی کـــه از دیـــدگاه بســـیاری از نظریه پـــردازان 

ـــی  ـــاوگان نظام ـــی ن ـــر یعن ـــم دیگ ـــه مه ـــار دو مولف ـــی در کن نظام

ــای  ــه مولفه هـ ــاخت ها( کـ ــی )زیرسـ ــوم دریایـ ــع و علـ و صنایـ

ــن  ــی از مهم تریـ ــد، یکـ ــکیل می دهنـ ــی را تشـ ــدرت دریایـ قـ

 اهـــداف توســـعه  برنامـــه ای کشـــورهای دریایـــی اســـت. 

دریانـــوردی در کشـــور مـــا ســـابقه ای بـــس کهـــن دارد و 

دریانـــوردان ایرانـــی بیـــش از ســـه هـــزار ســـال پیشـــینه 

ــت  ــد. موقعیـ ــا دارنـ ــای دنیـ ــه دریاهـ ــر پهنـ ــوردی بـ دریانـ

راهـــربدی جمهـــوری اســـالمی ایـــران در شـــامل اقیانـــوس 

ـــگاه راهـــربدی  ـــوس، رضورت ن ـــن اقیان ـــری از ای ـــد و بهره گی هن

ــت و  ــرده اسـ ــر کـ ــور را اجتناب ناپذیـ ــا محـ ــعه دریـ ــه توسـ بـ

ـــعه  ـــور توس ـــتثنایی، مح ـــت اس ـــک فرص ـــوان ی ـــد به عن می توان

ـــوس  ـــربدی اقیان ـــت راه ـــرد. اهمی ـــرار گی ـــور ق ـــه کش همه جانب

هنـــد اکنـــون بـــر کســـی پوشـــیده نیســـت. 20 درصـــد از ســـطح 

ـــق دارد. حـــدود  ـــد تعل ـــوس هن ـــه اقیان اقیانوس هـــای جهـــان ب

امیر دریادار دکرت 
حبیب الله سیاری:

 دستیابی به قدرت 
و سیادت دریایی 
می تواند کشورها 
را در حفظ و امنیت 
مرزهای آبی و باال 
بردن توان اقتصادی 
و سیاسی یاری 
مناید.
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ـــیه  ـــورهای حاش ـــان در کش ـــت جه ـــر از جمعی ـــارد نف 2/4 میلی

ـــا  ـــد کـــه یـــک ســـوم جمعیـــت دنی ـــن اقیانـــوس اســـتقرار دارن ای

را شـــامل می شـــود. نقشـــه اقیانـــوس هنـــد نشـــان دهنـــده 

ایـــن واقعیـــت اســـت کـــه سیاســـت گذاری های جهـــان 

ــد  ــم خواهنـ ــد رقـ ــوس هنـ ــم در اقیانـ ــت و یکـ ــرن بیسـ در قـ

ــان  ــان کوچکـــی از جهـ ــورد. ایـــن اقیانـــوس ماننـــد جهـ خـ

ــه  ــر دو جنبـ ــه از هـ ــعه یافتـ ــه توسـ ــک منطقـ ــه یـ ــاور بـ پهنـ

ـــوزه  ـــور ح ـــت و 36 کش ـــده اس ـــل ش ـــی تبدی ـــادی و نظام اقتص

ایـــن اقیانـــوس بـــه صـــورت حیـــرت آوری توســـط مســـیرهای 

دریایـــی، خشـــکی و خطـــوط لولـــه بـــه یکدیگـــر وابســـتگی 

ـــی، رشط  ـــت اله ـــن موهب ـــدی از ای ـــرای بهره من ـــا ب ـــد. ام دارن

ـــور  ـــت. به ط ـــور اس ـــی در کش ـــگ دریای ـــج فرهن ـــی، تروی اساس

ـــوام  ـــی اق ـــه متام ـــث توج ـــی باع ـــِگ دریای ـــج فرهن ـــع تروی قط

ـــا و رضورت  ـــه دری ـــف مقول ـــاد مختل ـــه ابع ـــور ب ـــاکنان کش و س

بهره منـــدی از ثروت هـــای خـــدادادی ایـــن حـــوزه می شـــود. 

ایـــن محـــدوده در برگیرنـــده مفاهیـــم و موضوعـــات گســـرتده ای 

نظیـــر قـــدرت دریایـــی و نقـــش نـــاوگان نظامـــی در توســـعه 

قـــدرت ملـــی، صنایـــع و خدمـــات دریایـــی، قوانیـــن و مقـــررات 

ـــطحی  ـــع س ـــافر، مناب ـــل کاال و مس ـــل و نق ـــا، حم ـــی دری حقوق

ـــرت  ـــود در بس ـــای موج ـــرژی و کانی ه ـــر ان ـــطحی، ذخای و زیرس

ـــوژی و  ـــی، نانوتکنول ـــکی، نظام ـــی، پزش ـــوم مهندس ـــا، عل دری

ـــی  ـــرژی نهان ـــع ان ـــا، مناب ـــه دری ـــته ب ـــن وابس ـــای نوی فناوری ه

ـــی،  ـــوراک دریای ـــیع خ ـــفره وس ـــی و س ـــت غذای ـــا، امنی در دری

گردشـــگری دریایـــی و زیرســـاخت های مرتبـــط بـــا آن، 

گیاهـــان، جانـــوران و محیط زیســـت دریایـــی و ارزش هـــای 

اقتصـــادی آن، نحـــوه معیشـــت ساحل نشـــینان و الگوهـــای 

قابـــل ترویـــج فرهنگـــی، صنایع دســـتی مرتبـــط بـــا دریـــا و 

ـــا  ـــدام از آن ه ـــه هرک ـــت ک ـــت اس ـــن دس ـــری از ای ـــث دیگ مباح

توانایـــی ایجـــاد هـــزاران فرصـــت شـــغلی جدیـــد در کشـــور 

را دارنـــد.

بدیهـــی اســـت پرداخـــن بـــه ابعـــاد مختلـــف فرهنـــگ 

دریـــا و ترویـــج مفاهیـــم ایـــن حـــوزه بـــه یـــک برنامه ریـــزی 

منســـجم و بســـرت اجرایـــی قدرمتنـــد نیـــاز دارد تـــا به طـــور 

ـــد، آحـــاد مختلـــف جامعـــه را تحـــت پوشـــش  مســـتمر و هدفمن

ــارکت و  ــزه مشـ ــرار داده و انگیـ ــود قـ ــدی خـ ــوای تولیـ محتـ

رسمایه گـــذاری آنـــان را در ایـــن بخـــش افزایـــش دهـــد. 

ــی  ــناختی و بررسـ ــات جامعه شـ ــاس مطالعـ ــر اسـ ــروزه بـ امـ

تاریـــخ جوامـــع می تـــوان اســـتنباط کـــرد کـــه هـــر انـــدازه از 

ـــا  ـــی آن ه ـــرش و معرف ـــه ن ـــم و ب ـــو کنی ـــا گفتگ ـــگ و آیین ه فرهن

ــی و  ــی اجتامعـ ــه زندگـ ــه در صحنـ ــا چنان چـ ــم، امـ بپردازیـ

ــا  ــدان رفتارهـ ــی و میـ ــای اجتامعـ ــه و فضاهـ ــه جامعـ صحنـ

ـــگ  ـــاری فرهن ـــی و اعتب ـــق ارزش ـــانه ای از مصادی ـــان و نش نش

ــته  ــود نداشـ ــای آن، وجـ ــری از باورمندی هـ ــر و اثـ ــورد نظـ مـ

ـــا  ـــه الی کتاب ه ـــارات در الب ـــا و اعتب ـــال آن ارزش ه ـــد، عم باش

و کتابخانه هـــا باقـــی مانـــده و بـــه مـــرز دیـــدن و حـــس 

ـــیده  ـــدن کش ـــل درآم ـــه عم ـــه مرحل ـــدن و ب ـــرای ش ـــردن و اج ک

ـــی  ـــا و عموم ـــگ دری ـــی فرهن ـــان معرف ـــن می ـــود. در ای منی ش

ــک  ــاحل، یـ ــا و سـ ــه دریـ ــری پهنـ ــات جوهـ ــودن امکانـ منـ

وظیفـــه ملـــی و تاریخـــی اســـت.

ـــام  ـــات مق ـــی از بیان ـــه فرازهای ـــت ب ـــوص الزم اس ـــن خص در ای

معظـــم رهـــربی )مدظله العالـــی( کـــه در تاریـــخ 90/5/1 در 

منطقـــه یکـــم نیـــروی دریایـــی راهـــربدی ارتـــش جمهـــوری 

ـــه  ـــم ل ـــم. معظ ـــه منایی ـــد، توج ـــراد فرمودن ـــران، ای ـــالمی ای اس

می فرماینـــد:

ـــرای پیرشفـــت  ـــرای یـــک کشـــور یـــک فرصـــت بـــزرگ ب ـــا ب »دری

ـــور  ـــک کش ـــرای ی ـــا ب ـــد دری ـــت. فوای ـــی اس ـــع مل ـــظ مناف و حف

و یـــک ملـــت فوایـــد راهـــربدی اســـت، فوایـــد بـــزرگ و کالن 

ــن  ــات ایـ ــت و امکانـ ــه اسـ ــال همـ ــا مـ ــع دریـ ــت. منافـ اسـ

ـــه  ـــت. چگون ـــا اس ـــن ملت ه ـــه ای ـــق ب ـــت متعل ـــر برک ـــای پ دری

ـــی اســـتفاده کـــرد  ـــه نفـــع منافـــع مل ـــرکات ب ـــن ب می شـــود از ای

و کشـــور را از آن بهره منـــد کـــرد؟ بـــا داشـــن اقتـــدار«

ــر  ــال های اخیـ ــه در سـ ــت کـ ــر اسـ ــه ذکـ ــا الزم بـ در این جـ

تهدیـــدات دزدی کشـــتی های تجـــاری توســـط دزدان 

ـــک  ـــه ی ـــی، ب ـــم دریای ـــی از تروریس ـــن نگران ـــی و همچنی دریای

ــت.  ــده اسـ ــل شـ ــی تبدیـ ــم بین املللـ ــیار مهـ ــکل بسـ مشـ

جمهـــوری اســـالمی ایـــران نیـــز بـــا دارا بـــودن نـــاوگان 

بـــزرگ بازرگانـــی اعـــم از کشـــتی های کاالبـــر و تانکـــری 

ـــی  ـــروی دریای ـــن نی ـــود، بنابرای ـــان نب ـــدات در ام ـــن تهدی از ای

کـــه یکـــی از ماموریت هـــای آن حفـــظ خطـــوط مواصالتـــی 

کشـــور در آب هـــای بین املللـــی و رسزمینـــی اســـت، بـــا 

ارزیابـــی معضـــل دزدی دریایـــی در چارچـــوب تعهـــدات عرفـــی 

کنوانســـیون حقـــوق دریاهـــا و هامهنـــگ بـــاIMO  از ســـال 

ـــوس  ـــامل اقیان ـــود در ش ـــاوگان خ ـــت ن 2008 )1387( فعالی

ـــی را  ـــا دزدان دریای ـــه ب ـــدف مقابل ـــا ه ـــدن ب ـــج ع ـــد و خلی هن

ـــه  ـــد رو ب ـــر رون ـــال های اخی ـــا در س ـــن فعالیت ه ـــرد و ای ـــاز ک آغ

ـــدور  ـــک کری ـــکیل ی ـــا تش ـــرو ب ـــن نی ـــت. ای ـــته اس ـــدی داش رش

امنیتـــی حدفاصـــل ســـواحل کشـــور عـــامن و ســـواحل 

ـــول  ـــه ط ـــدب ب ـــاب املن ـــه ب ـــا تنگ ـــومالی ت ـــور س ـــاملی کش ش

ــروه در  ــزام 43 ناوگـ ــا اعـ ــرت( و بـ ــل )1400کیلومـ 800 مایـ

ــن  ــی و همچنیـ ــی و عملیاتـ ــای اطالعاتـ ــب ماموریت هـ قالـ

ــا تیـــم عملیـــات ویـــژه دریایـــی طـــی هشـــت  اعـــزام صدهـ

ــزار  ــه هـ ــکورت بیـــش از سـ ــه اسـ ــق بـ ــته، موفـ ــال گذشـ سـ

فرونـــد کشـــتی تجـــاری شـــده اســـت. فعالیت هـــای نیـــروی 

دریایـــی در ایـــن زمینـــه باعـــث شـــد در بیســـت و هفتمیـــن 

اجـــالس مجمـــع عمومـــی IMO در ســـال 2011 )1390(، 

ـــی  ـــروی دریای ـــمی از نی ـــور رس ـــه ط ـــازمان ب ـــن س ـــر کل ای دبی

ــه عمـــل آورد. تامیـــن  ــر بـ ــران تقدیـ ــوری اســـالمی ایـ جمهـ

ـــد  ـــوس هن ـــی در اقیان ـــوط مواصالت ـــوردی و خط ـــت دریان امنی

ـــی  ـــتی های خارج ـــا کش ـــران ی ـــاری ای ـــتی های تج ـــرای کش ب

ـــال  ـــت س ـــران و هش ـــدا ای ـــا مب ـــد ی ـــه مقص ـــای ب ـــل کااله حام

حضـــور مســـتمر در آب هـــای آزاد )خلیـــج عـــدن، دریـــای رسخ، 

ـــوس  ـــرب اقیان ـــد و غ ـــوس هن ـــامل اقیان ـــه، ش ـــای مدیرتان دری

ـــر در  ـــربدی و موث ـــروی راه ـــک نی ـــه ی ـــی را ب ـــروی دریای آرام( نی

ـــت. ـــرده اس ـــل ک ـــران تبدی ـــالمی ای ـــوری اس ـــی جمه دیپلامس

امنیـــت دریانـــوردی در اقیانـــوس هنـــد در ســـال های اخیـــر بـــه 

ـــل  ـــوزه تبدی ـــن ح ـــورهای ای ـــدی کش ـــای ج ـــی از دغدغه ه یک

شـــده اســـت و بنابرایـــن نخســـتین اجـــالس نیروهـــای دریایـــی 

منطقـــه اقیانـــوس هنـــد )IONS( در ســـال 2008 میـــالدی بـــه 

میزبانـــی هنـــد در دهلی نـــو برگـــزار شـــد. ایـــن اجـــالس بـــه 

ـــر  ـــث و تبادل نظ ـــرای بح ـــب ب ـــی مناس ـــاد محیط ـــال ایج دنب

ــی  ــا و امنیـــت دریایـ ــا دریـ ــط بـ ــات مرتبـ ــه موضوعـ در زمینـ

ـــن راه هـــای  ـــی و همچنی ـــدات دریای ـــا تهدی ـــه ب ـــه و مقابل منطق

ــای  ــان نیروهـ ــی میـ ــای دریایـ ــطح همکاری هـ ــای سـ ارتقـ

ـــدار  ـــت پای ـــن امنی ـــت تامی ـــو در جه ـــورهای عض ـــی کش دریای

ـــربدی  ـــی راه ـــروی دریای ـــت. نی ـــربدی اس ـــوزه راه ـــن ح در ای

جمهـــوری اســـالمی ایـــران نیـــز تاکنـــون بـــه شـــکل موثـــری 

ــال 2018  ــوده و در سـ ــت منـ ــی رشکـ ــای قبلـ در اجالس هـ

ـــود.  ـــد ب ـــم خواه ـــالس مه ـــن اج ـــان ای میزب

ــی  ــه دریایـ ــوی از جامعـ ــوان عضـ ــب به عنـ ــان اینجانـ در پایـ

ــاعه  ــج و اشـ ــزوم ترویـ ــر لـ ــاره بـ ــد دوبـ ــن تاکیـ ــور، ضمـ کشـ

ــای  ــه ارگان هـ ــرت کلیـ ــی بیشـ ــی و هامهنگـ ــگ دریایـ فرهنـ

دریایـــی در ایـــن زمینـــه، روز جهانـــی دریانـــوردی را بـــه متامـــی 

ـــک عـــرض منـــوده و موفقیـــت روز  ـــز تربی ـــان میهـــن عزی دریایی

افـــزون آنـــان را از خداونـــد متعـــال خواســـتارم. 

امیر دریادار دکرت 
حبیب الله سیاری:

پرداخنت به ابعاد 
مختلف فرهنگ 

دریا و ترویج 
مفاهیم این حوزه 

به یک برنامه ریزی 
منسجم و بسرت 
اجرایی قدرمتند 
نیاز دارد تا به طور 

مستمر و هدفمند، 
آحاد مختلف جامعه 

را تحت پوشش 
محتوای تولیدی 

خود قرار داده و 
انگیزه مشارکت و 

رسمایه گذاری آنان 
را در این بخش 

افزایش دهد.

19

1
3

9
5

ر 
یو

هر
ش

  
  2

3
4

ره 
ام

ش
  

م  
ک

وی
ی 

س
ل 

سا
   

   
  

  



ــت  ــل رشکـ ــعیدی، مدیرعامـ ــد سـ محمـ

محمد سعیدی

مدیرعامل رشکت کشتیرانی جمهوری 

اسالمی ایران

کشـــتیرانی جمهـــوری اســـالمی ایـــران، در 

بیســـت و چهارمیـــن هامیـــش هامهنگـــی 

ـــا  ارگان هـــای دریایـــی کشـــور در گفتگـــو ب

ماهنامـــه بنـــدر و دریـــا اعـــالم کـــرد: »بـــا 

ی  مضـــا ا و  یت هـــا  د و محد رفـــع 

موافقت نامـــه بـــا رشکت هـــای مهـــم 

دریایـــی و ارایـــه رسویس هـــای مناســـب 

ــتیرانی  ــر کشـ ــار دیگـ ــرتیان، بـ ــه مشـ بـ

ایـــران جایـــگاه خـــود را در ســـطح 

بین املللی ارتقا داد.«

ـــا اجرایـــی  مدیرعامـــل رشکـــت کشـــتیرانی جمهـــوری اســـالمی ایـــران گفـــت: »ب

ــه  ــه ای کـ ــده، به گونـ ــرف شـ ــا برطـ ــیاری از محدودیت هـ ــام بسـ ــدن برجـ شـ

ـــاوگان  ـــه ای ن ـــوزه بیم ـــت در ح ـــده اس ـــق ش ـــران موف ـــش ای ـــی نفتک ـــت مل رشک

خـــود، پوشـــش های مناســـبی را از رشکت هـــای معتـــرب جهـــان دریافـــت 

کنـــد.«

ســـعیدی ترصیـــح کـــرد: »بایـــد از ظرفیت هـــای منطقـــه ای، آســـیای میانـــه و 

ـــویم،  ـــد ش ـــی بهره من ـــل دریای ـــل و نق ـــعه حم ـــوب در توس ـــامل - جن ـــدور ش کری

همچنیـــن بـــا توجـــه بـــه جمعیـــت ٤٣٠ میلیـــون نفـــری در آســـیای میانـــه و 

ـــم  ـــت عظی ـــن ظرفی ـــد از ای ـــه، بای ـــور منطق ـــت کش ـــا هف ـــی ب ـــرز خاک ـــن م داش

ـــم.« ـــتفاده کنی ـــش اس ـــش از پی ـــم بی ـــاده ابریش ـــور ج در مح

مدیرعامـــل رشکـــت کشـــتیرانی جمهـــوری اســـالمی ایـــران عنـــوان کـــرد: »ایجـــاد 

ارتبـــاط بـــا همـــه کشـــورهای جهـــان از مهم تریـــن سیاســـت دولـــت ایـــران 

اســـت، همچنیـــن همســـو بـــا ایـــن اقـــدام بایـــد از مشـــارکت رشکت هـــای معتـــرب 

ـــم.« ـــتفاده کنی ـــدری اس ـــای بن ـــور ترمینال ه ـــی در اپرات جهان

او ادامـــه داد: »بهره گیـــری از ظرفیت هـــای تاسیســـات دریایـــی و 

ـــت  ـــا غیب ـــرا ب ـــرد، زی ـــرار گی ـــدی ق ـــه ج ـــورد توج ـــد م ـــی بای ـــازی داخل کشتی س

ـــارس  ـــی خلیج ف ـــیه جنوب ـــورهای حاش ـــا، کش ـــوزه دری ـــران در ح ـــتیرانی ای کش

توانســـته اند در حـــوزه دریـــا و بنـــدر تقویـــت شـــده و جایـــگاه خـــود را ارتقـــا 

ــد.« دهنـ

ســـعیدی گفـــت: »بـــه دلیـــل تحریم هـــای ظاملانـــه در گذشـــته، امـــکان توســـعه 

ـــا توافـــق هســـته ای و اجرایـــی  ـــا ب ـــران وجـــود نداشـــت، ام ـــاوگان کشـــتیرانی ای ن

ـــت.« ـــده اس ـــرف ش ـــا برط ـــیاری از محدودیت ه ـــام، بس ـــدن برج ش

مدیرعامـــل رشکـــت کشـــتیرانی جمهـــوری اســـالمی ایـــران تاکیـــد کـــرد: »امـــروز 

ـــون دالر  ـــا ٥٨٠ میلی ـــت ت ـــته اس ـــران توانس ـــالمی ای ـــوری اس ـــتیرانی جمه کش

پوشـــش های بیمـــه ای بـــرای نـــاوگان خـــود از رشکت هـــای معتـــرب جهانـــی 

ـــد.« ـــت کن دریاف

ســـعیدی ترصیـــح کـــرد: »٩٥ درصـــد مشـــکالت کشـــتیرانی در جهـــان بـــرای 

ـــه  ـــوط ب ـــز مرب ـــده نی ـــران برطـــرف شـــده و پنـــج درصـــد باقی مان ـــاوگان تجـــاری ای ن

رشکت هـــای خارجـــی اســـت کـــه امیدواریـــم آن هـــا نیـــز بـــه زودی برطـــرف شـــود.«

ـــرد: »در  ـــوان ک ـــران عن ـــالمی ای ـــوری اس ـــتیرانی جمه ـــت کش ـــل رشک مدیرعام

ـــده  ـــال ش ـــان فع ـــت در جه ـــن رشک ـــای ای ـــام منایندگی ه ـــاتحریم مت دوران پس

ـــادی  ـــران اکنـــون رشکت هـــای مشـــرتک زی و کشـــتیرانی جمهـــوری اســـالمی ای

ـــه در  ـــنگاپور و ترکی ـــن، س ـــا، چی ـــک، ایتالی ـــد بلژی ـــان، هلن ـــورهای آمل ـــا کش را ب

ســـطح بین املللـــی ایجـــاد کـــرده اســـت.«

ـــرد  ـــاره ک ـــران اش ـــتیرانی ای ـــاوگان کش ـــوخت گیری ن ـــع س ـــه وض ـــاره ب ـــا اش او ب

ــانی  ــز سوخت رسـ ــم، مرکـ ــه آزاد قشـ ــکاری منطقـ ــا همـ ــون بـ ــت: »اکنـ و گفـ

در خلیج فـــارس بـــا ظرفیـــت ١٠٠ هـــزار تـــن ســـوخت آمـــاده شـــده اســـت و 

ـــزار  ـــه ٥٠٠ ه ـــتی ها را ب ـــه کش ـــانی ب ـــت سوخت رس ـــده ظرفی ـــم در آین امیدواری

تـــن افزایـــش دهیـــم.«

مدیرعامل رشکت کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران خرب داد:

متام منایندگی های رشکت کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران
 در دنیا فعال شده است
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 امروزه صنعت کشــتیرانی، 

علی اکرب صفایی

مدیرعامل رشکت ملی نفتکش

رشیان اقتصادی کشورها در 

امر صادرات و واردات کاال به 

شــامر می آیــد و همیــن 

موضوع هم باعث شــده تا 

کشــورهای صاحب دریا  با 

رصف هزینه های زیاد نسبت 

بــه توســعه بنــادر جدید و 

چندمنظــوره و نیــز ناوگان 

کشتیرانی خود اقدام کنند تا 

سهم خود را در این صنعت بین املللی افزایش دهند به خصوص که 

این صنعت نقش مهمی در تولید ناخالص داخلی کشورهای دارای 

مرز دریایی دارد. تاثیر این صنعت در معادالت اقتصادی کشــورها 

به اندازه ای حایز اهمیت اســت که طی ســال های اخیر در سطح 

بین املللی توسعه آبراه های مهمی هامنند کانال سوئز و کانال پاناما 

با رصف هزینه های هنگفت در دستور کار قرار گرفته و اجرایی شده 

است.

بــر اســاس آمارهــای منتــرش شــده توســط موسســات معتــرب، 

ــون و 349  ــت میلی ــدود هف ــال 2015 ح ــان در س ــت جه جمعی

ــا  ــا ب ــق پیش بینی ه ــزان طب ــن می ــه ای ــرآورد شــده ک ــر، ب ــزار نف ه

نــرخ رشــد 1/1 درصــد  بــه حــدود هفــت میلیــون 428 هــزار نفــر 

ــتا،  ــن راس ــه در ای ــت ک ــد یاف ــش خواه ــال 2016  افزای ــرای س ب

 Per( رسانــه کاالی جابه جــا شــده از طریــق دریــا حــدود 1.49 تــن

Capita( بــرای هــر نفــر بــا رشــد 1/9 درصــد  نســبت بــه ســال قبل 

پیش بینــی می شــود.

 اما میزان تجارت و جابه جایی کاال در سطح جهان طی سال 2015 

به  12/88 میلیارد تن رســید که  بر اســاس پیش بینی ها در سال 

2016  با  رشــد 3/1 درصدی به حدود 13/24 میلیارد تن خواهد 

رســید. میزان کاالی حمل شده از طریق کشــتیرانی هم در سال 

2015 معادل 10.83 میلیارد تن بوده است که پیش بینی  می شود  

در سال 2016  با نرخ رشد سالیانه 2/5 درصد به 11/1میلیارد تن 

برسد. طبق آمارها حجم کاالی جابه جا شده از طریق حمل و نقل 

دریایی و کشتیرانی در مقایسه با کل میزان تجارت جهانی حدود 84 

درصد برآورد شده که در این بین سهم محموالت حمل شده از طریق 

حمل و نقل زمینی و ریلی حدود 16 درصد است )میزان ناچیزی از 

این مقدار، سهم جابجایی از طریق هوایی است(

 در مــورد حمــل نفــت از طریــق دریــا نیــز  بــر اســاس آمارهــا میــزان 

حمــل و نقــل دریایــی نفــت خــام در ســال 2015 بــه  حــدود 37/4 

میلیــون بشــکه در روز رســید کــه انتظــار مــی رود در ســال 2016 بــا 

نرخ رشــد 3/5 درصد، بــه 38/7  میلیــون بشــکه در روز افزایش یابد. 

همچنیــن طبــق  آمارهــا، تعــداد کشــتی های نــاوگان کشــتیرانی 

جهــان تا مــاه مــارچ ســال 2016 بالــغ بــر 91 هــزار و 294 فروند با 

ظرفیــت حــدودی 1814/2 میلیون تــن بوده اســت ایــن در حالی 

اســت که تعداد شــاغالن در حــوزه دریانــوردی و کشــتیرانی جهان 

نیــز رو بــه افزایش اســت. 

عالوه بر این کشـورمان با دارا بـودن بزرگ ترین ناوگان کشـتیرانی 

نفتی بین املللی )بـا ظرفیت 15.5 میلیـون تن( و تجـاری )حدود 

شـش میلیـون تـن( در سـطح خاورمیانـه، ظرفیت هـای مناسـبی 

برای حمـل کاالهـای صادراتـی و وارداتـی در اختیـار دارد در واقع  

وجـود پتاسـیل هایـی ماننـد ناوگانـی متشـکل از دو هـزار و 500 

فرونـد انواع کشـتی )از بارج گرفتـه تا کشـتی های پهن پیکر حمل 

نفت خـام( با حـدود 140 هـزار دریانورد ایـن امکان را ایجـاد کرده 

تـا با اتخاذ تدابیر و راهکارهای مناسـب سـهم حمل و نقـل دریایی 

از تولیـد ناخالص داخلـی افزایـش یابد. البتـه نباید فرامـوش کرد 

کـه در سـال های گذشـته بـه همـت فعـاالن دریایـی و دریانـوردی 

کشـور اقدامـات خوبـی در توسـعه این بخش صـورت گرفتـه که در 

تثبیـت و ارتقای سـهم ایـن صنعـت در اقتصاد کشـور بسـیار حائز 

اهمیـت بوده اسـت.

رصف نظــر از لــزوم افزایــش ســهم دریــا از تولیــد ناخالــص داخلی،  

امــروزه گســرتش زنجیــره صنعــت حمــل و نقــل دریایــی در رشــد 

و توســعه اقتصــاد ملــی کشــورمان نیــز حایــز اهمیــت اســت 

و چنان چــه ایــن بخــش مــورد کم توجه قــرار گیــرد، جــربان 

عقب ماندگــی  در توســعه بــه روز آن پــر هزینــه خواهد بــود. در حال 

حــارض ظرفیت های بالقــوه ای در حــوزه خدمات دریایــی و افزایش 

ظرفیــت تعمیــرات در کشتی ســازی های جنوب و شــامل کشــور و 

رقابــت بــا بــازار منطقــه ای و جهانــی وجــود دارد کــه بایــد به صورت 

ــات  ــار اقدام ــن، در کن ــر ای ــرد. عــالوه ب ــره ب هوشــمند از آن هــا  به

توســعه ای بنــدری و کشــتیرانی،  بایــد به مــواردی مانند گســرتش 

ــات  ــه خدم ــا ارای ــان ب ــتی ها همزم ــوخت کش ــن س ــات تامی خدم

مــورد نیــاز دیگــر بــا توجــه بــه تعــداد کشــتی های تجــاری عبــوری 

از خلیج فــارس، آینده نگــری و اقــدام بــرای تولیــد و تامین ســوخت 

کشــتی با ســولفور 0/5 درصــد و 0/1 درصــد، ایجاد ایســتگاه های 

تامیــن و توزیــع گاز مایــع LNG در منطقــه خلیج فــارس و دریــای 

عــامن، گســرتش فعالیت هــا در حــوزه دریایــی و دریانــوردی 

در راســتای رشــد ظرفیت هــای کســب و کار و توســعه اقتصــاد 

مقاومتــی نیــز توجــه شــود.

نکته دیگــر این که هر چند نقش کلیــدی و بــا ارزش حمل و نقل 

دریایی و کشتیرانی ناوگان نفتی و تجاری در دوران دفاع مقدس و 

تحریم های ظاملانه، در پشتیبانی از اقتصاد کشور غیر قابل انکار 

اســت با این حال انتظار می رود در دوران پساتحریم نیز با حامیت 

مسئوالن محرتم در حوزه های ذی ربط، امکان حفظ و رشد جایگاه 

این بخش بار دیگر در ســطح ملی و بین املللی میرس شود اما باید 

به یادداشت که صنعت کشتیرانی و دریانوردی و صنایع وابسته به 

آن در رشایط فعلی بیش از گذشته نیازمند یک همدلی و هم افزایی 

اســت تا ضمن جلب حامیت های دولت تدبیر و امید و منایندگان 

محرتم مجلس بتواند فرصت های اشتغال پایدار برای جوانان کشور 

فراهم آورد موضوعی که خود زمینه ســاز توســعه کشــور همگام با 

تحوالت جهانی و در مسیر پیرشفت خواهد بود. در این زمینه توجه 

به وضعیت معیشت نیروی انسانی متخصص که در این حوزه کاری 

پر مخاطره و سخت و دور از خانواده فعالیت می کنند نیز نباید مورد 

غفلت قرار گیرد.

در پایــان ضمــن تربیــک روز جهانــی دریانــوردی و تقدیــر 

از کلیــه دریاییــان کشــور، الزم می دانــم بــه ایــن نکتــه اشــاره 

کنــم کــه بی شــک عبــور موفقیت آمیــز از مشــکالت ناشــی از 

ــی و تحریم هــا مرهــون تــالش متامــی  محدودیت هــای بین امللل

ــی و  ــی و حامیت هــای دولتمــردان از صنعــت دریای فعــاالن دریای

کشــتیرانی کشــور بــوده و امیــد اســت نقــش و جایگاه ایــن صنعت 

در شــکوفایی اقتصاد کشــورمان در دوران پســاتحریم، با همدلی، 

همبستگی و حامیت مســئوالن، تصمیم گیران و دســت  اندرکاران 

ــد.  ــداوم یافتــه و بیــش از پیــش افــزون یاب ذی ربــط ت

علی اکرب صفایی:
 در حال حارض 

ظرفیت های 
بالقوه ای در حوزه 
خدمات دریایی و 
افزایش ظرفیت 

تعمیرات در 
کشتی سازی های 

جنوب و شامل 
کشور و رقابت با بازار 

منطقه ای و جهانی 
وجود دارد که باید 

به صورت هوشمند از 
آن ها  بهره برد.

ایران دارای ظرفیت مناسب
 برای حمل کاالهای وارادتی و صادارتی
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ـــل  ـــت حم ـــد. صنع ـــا کن ـــی ایف ـــدار مل ـــعه پای ـــی در توس اساس

ـــه  ـــته آن از جمل ـــات وابس ـــوردی و خدم ـــی و دریان ـــل دریای و نق

ـــت  ـــه حامی ـــت ک ـــت اس ـــز اهمی ـــیار حای ـــدی و بس ـــع کلی صنای

ــتاوردهای  ــد دسـ ــا می توانـ ــعه آن هـ ــد و توسـ ــت از رشـ دولـ

بســـیار ارزشـــمند در شـــکوفایی اقتصـــاد و خودکفایـــی 

ــد. ــته باشـ داشـ

در آســـتانه روز جهانـــی دریانـــوردی همـــگام بـــا شـــعار 

 )IMO( ســـال 2016 ســـازمان بین املللـــی دریانـــوردی

»کشـــتیرانی رضورت اجتناب ناپذیـــر در جهـــان«، فرصـــت 

ــر اهمیـــت حمـــل و نقـــل  ــد بـ ــا تاکیـ را مغتنـــم شـــمرده و بـ

دریایـــی و دریانـــوردی و تجلیـــل از فعـــاالن حـــوزه دریـــا، 

آرزومندیـــم بـــا بهره گیـــری از توامنندی هـــای داخلـــی و 

ــن  ــادر و همچنیـ ــواحل و بنـ ــود در سـ ــم موجـ ــت عظیـ ظرفیـ

نـــاوگان متعهـــد دریایـــی کشـــور، جایـــگاه کشـــور در عرصـــه 

ــد.  ــا یابـ ــه روز ارتقـ ــوردی روز بـ دریانـ

دکرت نارص 
حاجی زاده ذاکر:

جایگاه اسرتاتژیک 
جغرافیایی کشور 
و وجود مرزهای 
گسرتده آبی در 
شامل و جنوب در 
خلیج فارس، دریای 
عامن و دریای خزر 
نشان دهنده اهمیت 
اساسی دریاهای 
جمهوری اسالمی 
ایران است.

جایگاه اسرتاتژیک  جغرافیایی کشور نشان 
دهنده اهمیت آبهای کشور

اقیانوس هــا و دریاهــا بــا 

دکرت نارص حاجی زاده ذاکر 

رییس پژوهشگاه ملی 

اقیانوس شناسی  و علوم جوی

ظرفیت های بالقوه خود در 

حوزه های حمل و نقل، منابع 

غذایی و دارویی، استحصال 

انــرژی، منابــع معدنــی و 

صنعت گردشگری از اهمیت 

بســیار ویــژه ای برخــوردار 

هستند. ویژگی های فوق و 

یک  تژ ا ســرت ا ه  یــگا جا

جغرافیایــی کشــور و وجود 

مرزهــای گســرتده آبی در 

شــامل و جنــوب در خلیج فــارس، دریــای عــامن و دریــای خزر 

نشان دهنده اهمیت اساسی دریاهای جمهوری اسالمی ایران است.

توجـــه بـــه دریـــا در حوزه هـــای مختلـــف فرهنگـــی، 

ــش  ــد نقـ ــور می توانـ ــی کشـ ــی و صنعتـ ــادی، سیاسـ اقتصـ 22
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بنـــدر و دریـــا: از اهمیـــت ســـواحل مکـــران از گذشـــته دور 

تـــا بـــه امـــروز و دلیلـــی کـــه باعـــث شـــد از آن غفلـــت شـــود، 

ــد؟ ــامن بگوییـ برایـ

ــه در  ــم کـ ــخ می بینیـ ــه تاریـ ــی بـ ــا نگاهـ ــیاری: بـ ــر سـ  امیـ

گذشـــته، ســـواحل مکـــران یکـــی از مهم تریـــن مناطـــق 

کشـــور محســـوب می شـــد. دلیلـــش هـــم مشـــخص اســـت 

ــی دارد و  ــرز دریایـ ــه، مـ ــه منطقـ ــا در سـ ــور مـ ــون کشـ چـ

ــوب و  ــامل و جنـ ــزر در شـ ــای خـ ــی دریـ ــت دریایـ از موقعیـ

خلیج فـــارس برخـــوردار اســـت، بـــه آب هـــای آزاد وصـــل 

ـــران  ـــا از ای ـــربی، م ـــم ره ـــام معظ ـــوده مق ـــه فرم ـــود و ب می ش

ــتیم. ــل هسـ ــا متصـ ــه دنیـ ــه چهارگوشـ بـ

مـــا ســـواحل آبـــادی داشـــتیم به ویـــژه ســـاحل جاســـک و بنـــدر 

ـــا  ـــد ت ـــام می ش ـــق  انج ـــن مناط ـــا در ای ـــارت م ـــه تج ـــس ک تی

زمانی کـــه عثامنی هـــا وارد خلیج فـــارس شـــدند و پـــس 

ــوب رشق را در  ــیای جنـ ــه و آسـ ــارت منطقـ ــتقرار، تجـ از اسـ

ـــد،  ـــود درآورن ـــرتل خ ـــه کن ـــم را ب ـــد و راه ابریش ـــت گرفتن دس

تـــا زمانی کـــه پرتغالی هـــا آمدنـــد. علـــت آمـــدن پرتغالی هـــا 

ـــا  ـــانزدهم عثامنی ه ـــرن ش ـــدای ق ـــه در ابت ـــود ک ـــن ب ـــم ای ه

ـــد  ـــا و آســـیای جنـــوب رشقـــی را قطـــع کردن ارتبـــاط بیـــن اروپ

ـــتقر  ـــوریه مس ـــه و س ـــان در ترکی ـــه خودش ـــل ک ـــن دلی ـــه ای ب

ــن  ــد در ایـ ــا نبایـ ــه اروپایی هـ ــدند کـ ــی شـ ــد و مدعـ بودنـ

ـــند. ـــته باش ـــردد داش ـــاط  ت نق

ــان  ــت خودشـ ــه دسـ ــارت منطقـ ــتند تجـ ــا می خواسـ آن هـ

باشـــد. اروپایی هـــا وقتـــی این گونـــه دیدنـــد بـــه  رساغ 

ـــه  ـــتند ک ـــا خواس ـــد و از آن ه ـــا آمدن ـــپانیایی ها و پرتقالی ه اس

ـــپانیایی ها  ـــه اس ـــد. ب ـــا بگیرن ـــارت را از عثامنی ه ـــدرت تج ق

ـــا  ـــه پرتغالی ه ـــد. ب ـــکا بروی ـــرف امری ـــام به ط ـــد ش ـــم گفتن ه

امیر دریادار سیاری در گفت و گو با ماهنامه بندر و دریا مطرح کرد:

سواحل مکران اقیانوسی از کار
فریام صالح

سواحل مکران به لحاظ جغرافیای خاصش در دوره های مختلف تاریخی همواره مورد توجه کشورهای متفاوتی بوده است، اما حاال جمعیتش آن قدر اندک است که از توسعه و امنیت 

در آن جا خربی نیست. ارشاف و تاکید مقام معظم رهربی بر جایگاه اسرتاتژیک دریا در توسعه و بسط اقتدار ملی، سابقه بسیار طوالنی دارد. در متام این سال ها و در مناسبت های 

مختلف، ایشان بر این مسئله، نگاه راهربدی و کالن خود را ابراز داشته اند، مسئله آبادسازی سواحل مکران نیز جزء همین کارهای اساسی است که مقام معظم رهربی در سیاست های 

برنامه ششــم و هم در اقتصاد مقاومتی تاکید ویژه ای بر روی آن دارند. واقعیت مطلب این است که نیروی دریایی به لحاظ اقتدار، تجهیزات و حضور در پهنه آب های آزاد همواره 

دستاوردهای اقتصادی قابل قبولی داشته است. مردم در پناه امنیت می توانند توسعه اقتصادی مناسبی هم داشته باشند و درنهایت این موضوع به بهبود وضعیت اقتصادی مردم 

بیانجامد. گفت و گوی اختصاصی ماهنامه بندر و دریا با محوریت همین موضوع صورت گرفته است.

ما سواحل آبادی 
داشتیم به ویژه 
ساحل جاسک و بندر 
تیس که تجارت ما 
در این مناطق  انجام 
می شد تا زمانی که 
عثامنی ها وارد 
خلیج فارس شدند
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هـــم گفتنـــد به طـــرف آســـیای جنـــوب رشق بیاییـــد. 

ــیر  ــر مسـ ــد و در هـ ــا را دور می زدنـ ــاره آفریقـ ــا قـ پرتغالی هـ

کـــه پهلـــو می گرفتنـــد ســـاحل های آن جـــا را مســـتعمره 

ـــامل  ـــد و از ش ـــاال دور  زدن ـــا از  ب ـــد. پرتغالی ه ـــود می کردن خ

ــاخه  ــوس دو شـ ــا اقیانـ ــدند. آن جـ ــد  شـ ــوس هنـ وارد اقیانـ

می شـــد، یکـــی به طـــرف آســـیای جنـــوب رشقـــی می رفـــت 

کـــه شـــامل کشـــورهای چیـــن، ژاپـــن مالـــزی و اندونـــزی بـــود 

ــوز  ــد.  هنـ ــران می آمـ ــرف ایـ ــم به طـ ــاخه اش هـ ــک شـ و یـ

هـــم هـــر گاه به طـــرف دریـــای رشق می رویـــم ایـــن مســـاله 

مشـــخص اســـت کـــه  از 12تـــا 13 هـــزار جزیـــره اندونـــزی 

ــا دســـت پرتغالی هاســـت. تعـــداد زیـــادی از آ ن هـ

پرتغالی هـــا در آن زمـــان به طـــرف مـــا آمدنـــد و در بنـــدر 

ــام  ــا نـ ــه پرتغالی هـ ــا را قلعـ ــدند و آن جـ ــتقر شـ ــس مسـ تیـ

ـــد  ـــه می خواه ـــس ک ـــد هرک ـــی بودن ـــا مدع ـــتند. آن ه گذاش

در قرن هـــای آینـــده حکومـــت کنـــد بایـــد در این جـــا 

ــد و وارد  ــی کردنـ ــا لشکرکشـ ــد از آن جـ ــود. بعـ ــتقر شـ مسـ

خلیج فـــارس شـــدند و جزایـــر قشـــم و هرمـــز را بـــه تـــرصف 

خـــود در آوردنـــد. آن هـــا 120 ســـال در آن جـــا مســـتقر 

ـــرد  ـــم می گی ـــوی تصمی ـــاه عباس صف ـــه ش ـــا این ک ـــدند. ت ش

ــا برانـــد. شـــاه عبـــاس لشـــکری بـــه  ــا را از آن جـ پرتغالی هـ

ـــگ  ـــه جن ـــد و ب ـــاده می کن ـــان« آم ـــی خ ـــام قل ـــی »ام فرمانده

پرتغالی هـــا می فرســـتد آن هـــا بـــه پرتغالی هـــا حملـــه 

می کننـــد امـــام قلـــی خـــان لشـــکری از فارس هـــا را آمـــاده 

می کنـــد و بندرعبـــاس را کـــه قبـــال نامـــش »گمـــربون« 

ــمش را  ــی آورد و اسـ ــرون مـ ــا بیـ ــگ پرتغالی هـ ــود از چنـ بـ

بندرعبـــاس می گـــذارد. او پـــس از فتـــح قشـــم و هرمـــز 

ـــا  ـــد و پرتغالی ه ـــرون می کن ـــا بی ـــال را از آن ج ـــکریان پرتغ لش

ــه  ــیر بـ ــن مسـ ــاه عباس در ایـ ــد. شـ ــینی می کننـ عقب نشـ

ـــد  ـــور ش ـــت مجب ـــوی نداش ـــی ق ـــروی دریای ـــه نی ـــل این ک دلی

از انگلیســـی ها کمـــک بگیـــرد و بعـــد از آن انگلیســـی ها 

هســـتند کـــه به جـــای پرتغالی هـــا در آن جـــا مســـتقر 

می شـــوند. بعـــد هـــم هلندی هـــا آمدنـــد تـــا اینکـــه جنـــگ 

جهانـــی دوم رشوع شـــد. بعـــد انگلیســـی ها مکـــران را 

ـــد و تیـــس و جاســـک را از  ـــه ســـواحل ســـوخته کردن ـــل  ب تبدی

ـــا  ـــم آمریکایی ه ـــی دوم ه ـــگ جهان ـــد از جن ـــد. بع ـــن بردن بی

بـــه آن جـــا آمدنـــد. 

ـــه  ـــتند ک ـــتعامرگران می دانس ـــه اس ـــا ک ـــال از آن ج ـــر ح ـــه ه ب

ـــا  ـــد از دری ـــه بتوان ـــی ک ـــر ملت ـــت و ه ـــدرت اس ـــع ق ـــا منب دری

ـــت موفـــق و رسبلنـــدی قلمـــداد می شـــود  ـــد مل اســـتفاده بکن

مـــا را از دریـــا دور کردنـــد. انگلیســـی ها هـــم می دانســـتند 

مـــا اگـــر ثـــروت دریـــا را داشـــته باشـــیم، صاحـــب کشـــوری 

قدرمتنـــد در منطقـــه خواهیـــم شـــد. پـــس  مـــا را  از آن جـــا 

ــتقر کردنـــد حتـــی در آن  ــران مسـ ــراف تهـ ــد و در اطـ راندنـ

ـــادر و راه آهـــن  ـــال در ســـاخت بن ـــن ب ـــا ای ـــر از دری ـــه غی زمـــان ب

در دوره رضاشـــاه هـــم بـــر رس کشـــورمان آمـــد. هامن طـــور 

ـــرت  ـــط 80 کیلوم ـــی )ره( فق ـــام خمین ـــدر ام ـــد بن ـــه می دانی ک

کانـــال دارد و بنـــدری نیســـت کـــه نیازهـــای مـــا را بـــرآورده 

کنـــد و همیـــن باعـــث شـــد در زمـــان جنـــگ مـــا هنـــگام حمـــل 

ـــه  ـــادی مواج ـــکالت زی ـــا مش ـــدر ب ـــن بن ـــتی در ای ـــا کش کاال ب

ـــال  شـــویم. مـــا در بنـــدر شـــهیدرجایی هـــم  12 کیلومـــرت کان

داریـــم و هـــردوی ایـــن بندرهـــا در داخـــل خلیج فـــارس 

قرارگرفته انـــد. در ســـاخت راه آهـــن هـــم مـــا مشـــکل 

ـــی ها  ـــر انگلیس ـــران و تفک ـــول ای ـــا پ ـــن ب ـــل راه آه ـــتیم ری داش

ــا بـــرای  ــا بعدهـــا خودشـــان از راه آهـــن مـ ســـاخته شـــد تـ

ــه  ــتفاده کننـــد. شـــام نـــگاه کنیـــد کـ ــور اسـ ــغال کشـ اشـ

راه آهـــن مـــا از کـــدام شـــهر اصلـــی می گـــذرد هامن طـــور 

کـــه می دانیـــد یکـــی از شـــاخص های توســـعه حمـــل و 

ــرا  ــیده اید چـ ــان پرسـ ــا از خودتـ ــت آیـ ــن اسـ ــل، راه آهـ نقـ

انگلیســـی ها انتهـــای راه آهـــن را بـــه بنـــدر ترکمـــن وصـــل 

کردنـــد مگـــر در آن زمـــان انزلـــی بزرگ تریـــن بنـــدر ایـــران 

ــال  ــرت دنبـ ــا بیشـ ــه آن هـ ــد کـ ــان می دهـ ــن نشـ ــود؟ ایـ نبـ

اهـــداف خودشـــان بودنـــد نـــه آبادانـــی کشـــورمان، آن هـــا 

می خواســـتند ایرانی هـــا از دریـــا دور باشـــند و مـــردم مـــا از 

فرهنـــگ و منابـــع دریـــا اســـتفاده نکننـــد. ایـــن مســـئله ادامـــه 

داشـــت تـــا این کـــه انقـــالب اســـالمی ایـــران بـــه پیـــروزی 

رســـید، در هـــامن ایـــام دهـــه 60 مقـــام معظـــم رهـــربی توجـــه 

ـــا محـــور  ـــه دنبـــال پیرشفـــت دری ـــا داشـــت و ب ـــه دری ـــژه ای ب وی

ــش  ــی کاری از پیـ ــگ تحمیلـ ــا رشوع جنـ ــی بـ ــد، ولـ بودنـ

نرفـــت. مـــا در زمـــان جنـــگ بـــود کـــه متوجـــه نکته هـــای 

ـــره  ـــای جزی ـــد به ج ـــا بای ـــال م ـــه مث ـــدیم ک ـــی ش ـــیار مهم بس

خـــارک، بنـــدر جاســـک داشـــته باشـــیم و بایـــد بیـــرون از 

تنگـــه باشـــیم، بایـــد آب هـــای آزاد داشـــته باشـــیم، نبایـــد 

همـــه کشـــتی های مـــا بـــه بنـــدر امـــام خمینـــی )ره( 

ــود.  ــمن بـ ــررس دشـ ــا در تیـ ــا دقیقـ ــون آن جـ ــت چـ می رفـ

مـــا 10 هـــزار کشـــتی در زمـــان جنـــگ اســـکورت کردیـــم 

خیلـــی از شـــناورهای مـــا از بیـــن رفـــت ناوشـــکن ها و 

ناوهـــای موشـــک انداز مـــا در حیـــن اســـکورت در دریـــا 

غـــرق شـــدند بـــرای این کـــه کشـــتی نفتکـــش بـــه خـــارک 

برســـد ســـختی های زیـــادی کشـــیدیم، چـــرا؟ چـــون ا ز 

ـــا  ـــگان مـــا را از دری ـــم. بیگان ســـواحل مکـــران اســـتفاده نکردی

ـــران  ـــوخته مک ـــن س ـــارض در رسزمی ـــال ح ـــد و در ح دور کردن

ــت،  ــا بهداشـ ــدارد. در آن جـ ــود نـ ــی وجـ ــت چندانـ جمعیـ

ــاخص های  ــه شـ ــر بـ ــم. اگـ ــعه ای منی بینیـ ــت و توسـ امنیـ

توســـعه ســـازمان برنامـــه و بودجـــه نگاهـــی داشـــته باشـــیم 

و وســـط ایـــران را خط کشـــی کنیـــم و پاییـــن مشـــهد را بـــه 

بندرعبـــاس وصـــل کنیـــم، درســـت در ایـــن ســـمت  نقشـــه 

ـــم  و در طـــرف دیگـــر ســـه مـــورد مهـــم  ـــز خاصـــی منی بینی چی

وجـــود دارد. بهرتیـــن ســـاحل، مســـاحت مناســـب منطقـــه 

ـــان و  ـــگاه و اتوب ــا راه آهـــن دانش ــادن. امـ ــرتین معـ و بیشـ

بیامرســـتان در آن قســـمت اســـت. 

بندرودریـــا: در ســـال های بعـــد از جنـــگ جهانـــی دوم 

ند  ور شـــد حل مـــا د ز ســـوا نگلیســـی ها ا نی کـــه ا زما

آمریکایی هـــا جایگزیـــن شـــدند. اســـتقرار آمریکایی هـــا 

چگونـــه بـــه وقـــوع پیوســـت؟

ـــران  ـــواحل مک ـــا وارد س ـــه آمریکایی ه ـــیاری: زمانی ک ـــر س  امی

شـــدند کشـــور مـــا در پیـــامن ســـنتو قـــرار داشـــت. ایـــن پیـــامن 

متشـــکل از کشـــورهای ترکیـــه ایـــران و پاکســـتان بـــود. در 

ما 10 هزار کشتی در 
زمان جنگ اسکورت 

کردیم خیلی از 
شناورهای ما از بین 

رفت ناوشکن ها و 
ناوهای موشک انداز 
ما در حین اسکورت 
در دریا غرق شدند 

برای این که کشتی 
نفتکش به خارک 

برسد سختی های 
زیادی کشیدیم، 

چرا؟ چون ا ز سواحل 
مکران استفاده 
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ـــوروی  ـــور ش ـــه کش ـــود ک ـــل ب ـــن دلی ـــه ای ـــامن ب ـــن پی ـــع ای واق

ـــد. حـــاال چـــرا  ـــدا نکن ـــه آب هـــای گـــرم دسرتســـی پی ســـابق ب

ـــه  ـــود ک ـــن ب ـــش ای ـــود دلیل ـــرم ب ـــای گ ـــال آب ه ـــوروی دنب ش

ــز  ــورش چیـ ــای یـــخ زده در شـــامل کشـ ــز دریـ ــوروی جـ شـ

ــتند  ــوروی ها می خواسـ ــان شـ ــت. در آن زمـ ــری نداشـ دیگـ

ـــکا کشـــور مـــا را محـــور  ـــه آب گـــرم دســـت پیـــدا کننـــد و آمری ب

خـــط مقـــدم بـــرای جلوگیـــری از ورود شـــوروی قـــرار داده بـــود 

ـــای عـــامن دســـت پیـــدا نکنـــد. البتـــه  ـــه دری ـــا ایـــن کشـــور ب ت

شـــوروی کاری بـــه خلیج فـــارس نداشـــت و بیشـــرت در فکـــر 

دسرتســـی بـــه دریـــای عـــامن بـــود تـــا بـــه آب هـــای آزاد راه 

ـــا  ـــد ت ـــوخته کردن ـــران را س ـــی مک ـــا کل نواح ـــد. ام ـــدا کن پی

ـــود. ـــتقر نش ـــا مس ـــکری در آن ج ـــچ لش هی

ــد  ــورهای هنـ ــد کشـ ــه می دانیـ ــور کـ ــا: هامن طـ ــدر و دریـ بنـ

و چیـــن رقابـــت تجارتـــی بـــا هـــم دارنـــد چینی هـــا بـــه رساغ 

ــد،  ــر دارنـ ــار را در نظـ ــم چابهـ ــا هـ ــد و هندی هـ ــوادر رفتنـ گـ

در ســـال گذشـــته نیـــز پوتیـــن بـــا آقـــای روحانـــی و علـــی اف 

)رییـــس جمهـــوری آذربایجـــان( در باکـــو و همچنیـــن 

ـــی  ـــن یعن ـــت و ای ـــات داش ـــار مالق ـــد در چابه ـــت وزیر هن نخس

تغییـــر نـــگاه از غـــرب بـــه رشق و در دریـــای خـــزر می خواهـــد 

ـــه  ـــورد چ ـــن م ـــد. در ای ـــته باش ـــی داش ـــای آزاد دسرتس ـــه دری ب

ــد؟ ــری داریـ نظـ

ــادآور  ــد یـ ــا می توانـ ــن مالقات هـ ــه ایـ ــیاری: همـ ــر سـ  امیـ

احیـــای ســـواحل مکـــران باشـــد. مقـــام معظـــم رهـــربی در 

ـــور  ـــی کش ـــزاری زمان ـــیه ت ـــن روس ـــد ای ـــیه فرمودن ـــورد روس م

ـــن  ـــه ای ـــر ب ـــان پرتکبی ـــود. در آن زم ـــی ب ـــده و ارتجاع عقب مان

ـــه  ـــا این هم ـــه اروپایی ه ـــده ک ـــور ش ـــه ط ـــه چ ـــاد ک ـــر افت فک

ـــته  ـــی نداش ـــی پیرشفت ـــای غرب ـــا اروپ ـــتند ام ـــت داش پیرشف

او مخفیانـــه بـــه اروپـــای رشقـــی مـــی رود و پـــس از بازدیـــد 

ــای  ــای اروپـ ــه پیرشفت هـ ــود کـ ــه می شـ ــق متوجـ و تحقیـ

رشقـــی بیشـــرت از طریـــق دریـــا بـــوده اســـت. وقتـــی بـــه کشـــور 

خـــودش برگشـــت بنـــدر ســـن پرتزبورگ را کنـــار رودخانـــه 

ـــیه  ـــوا؟ روس ـــه ن ـــار رودخان ـــرا کن ـــاال چ ـــرد. ح ـــیس ک ـــوا تاس ن

بـــا ایـــن همـــه عظمـــت دریـــای گرمـــی نداشـــت. بنابرایـــن 

از طریـــق رودخانـــه نـــوا خـــودش را بـــه دریـــا وصـــل کـــرد 

ــود  ــرای خـ ــی را بـ ــدرت جهانـ ــک قـ ــه یـ ــا پایـ و از هامن جـ

ـــن  ـــه ای ـــز ب ـــابق هرگ ـــا در س ـــالطین م ـــا س ـــرد. ام ـــی ک طراح

ــد دارد  ــن قصـ ــروزه پوتیـ ــر امـ ــد. اگـ ــاده بودنـ ــا نیفتـ فکرهـ

نگاهـــش بـــه ایـــن ســـواحل باشـــد تفـــاوت زیـــادی بـــا گذشـــته 

ـــی  ـــم ول ـــیه بودی ـــتعمره روس ـــا مس ـــود دارد. در آن دوران م وج

حـــاال نیســـتیم و اگـــر بخواهیـــم کریـــدوری بســـازیم بـــرای 

بهـــره وری خودمـــان اســـت.

بـــا ایـــن نـــگاه و تدبیـــر ژئوپلیتکـــی کشـــور مـــا مولفه هـــای 

مهمـــی کـــه یـــک کشـــور دریایـــی بایـــد داشـــته باشـــد را 

ــا عبـــارت اســـت از: 1- موقعیـــت  داراســـت و ایـــن مولفه هـ

جغرافیایـــی2- ســـواحل مناســـب3-دریای مناســـب4- 

فرهنـــگ دریایـــی 5- جمعیـــت )کـــه قبـــال داشـــتیم و االن 

نداریـــم( اســـتعامرگران باعـــث شـــدند جمعیـــت مـــا در آن 

منطقـــه بـــه حداقـــل برســـد. تدبیـــر مقـــام معظـــم رهـــربی 

ــا  ــا مـ ــت تـ ــه اسـ ــق و آگاهانـ ــیار عمیـ ــه بسـ ــن زمینـ در ایـ

بتوانیـــم از ســـواحل مکـــران و مزایـــای آن اســـتفاده کنیـــم. 

ایشـــان بارهـــا تاکیـــد کردنـــد کـــه »مـــا اقیانوســـی از کار را 

ـــر  ـــه اگ ـــت ک ـــن اس ـــان ای ـــا اعتقادم ـــم« و م ـــکرانه داری در پس

از ایـــن دریـــا و ســـواحل مکـــران اســـتفاده کنیـــم مشـــکل 

بیـــکاری در کشـــور از بیـــن خواهـــد رفـــت. بدیهـــی اســـت 

ــد، در  ــه راه بیفتـ ــران بـ ــی در مکـ ــت دریایـ ــر صنعـ ــه اگـ کـ

آن جـــا شـــاهد اشـــتغال زایی زیـــادی خواهیـــم بـــود. در 

ــش هایی  ــا پرسـ ــه بـ ــور همیشـ ــا محـ ــاد دریـ ــه اقتصـ زمینـ

ـــران  ـــد دیگ ـــا را بای ـــتی های م ـــرا کش ـــه چ ـــتیم ک ـــه هس مواج

بســـازند. چـــرا اســـکراپ کشـــتی های مـــا را پاکســـتانی ها 

انجـــام می دهنـــد. چـــرا کاالهـــای مـــا بایـــد در دبـــی 

ــا  ــتی های مـ ــداری کشـ ــر و نگهـ ــرا تعمیـ ــود. چـ ــه شـ تخلیـ

ــا از  ــرا مـ ــود. چـ ــام می شـ ــر انجـ ــورهای دیگـ ــط کشـ توسـ

دبـــی ترانشـــیپ می کنیـــم. مگـــر رشایـــط جاســـک بهـــرت 

از جبل علـــی نیســـت، چـــرا کشـــتی های مـــا در فجیـــره 

ســـوخت گیری می کننـــد، چـــرا مـــا در غفلتیـــم در صورتـــی 

ـــام ســـالله  ـــه ن کـــه کشـــور عـــامن در حـــال ســـاخن بنـــدری ب

ـــت و  ـــزی اس ـــال برنامه ری ـــوادر در ح ـــن در گ ـــرا چی ـــت و چ اس

عراقی هـــا در خلیج فـــارس در حـــال کریـــدور زدن و در راس 

البیشـــه مشـــغول ســـاخن بنـــدر هســـتند. معنـــای متـــام 

ایـــن مـــوارد، ایـــن اســـت کـــه نبایـــد دیـــر بجنبیـــم چـــون 

دوبـــاره از آن هـــا عقـــب خواهیـــم مانـــد.

ـــت و  ـــن امنی ـــه  ای ـــت ک ـــن اس ـــی ای ـــوال اساس ـــا: س ـــدر و دری بن

اقتـــداری کـــه توســـط نیروهـــای نظامـــی دریایـــی در منطقـــه 

ـــد  ـــه رش ـــران را ب ـــواحل مک ـــد س ـــه می توان ـــرده چگون ـــاد ک ایج

اقتصـــادی برســـاند؟

امیـــر ســـیاری: از زمانی کـــه مقـــام معظـــم رهـــربی در مـــورد 

ویژگی هـــای اقلیمـــی  ســـواحل مکـــران بـــه مـــا یـــادآوری 

کردنـــد و ابالغیـــه ای کـــه در ســـال 86  اعـــالم کردنـــد 

کـــه ســـواحل عـــامن بـــرای مـــا یـــک ذخیـــره و یـــک گنـــج 

اســـت. مـــا به عنـــوان یـــک رسبـــاز نظامـــی بـــا دل و جـــان 

بـــه مینـــاب و جاســـک، راس املیـــدان و کنـــارک رفتیـــم و 

مســـتقر شـــدیم. در حـــال حـــارض 15 هـــزار نفـــر از افـــراد 

ـــم.  ـــتقر کردی ـــا مس ـــان را در آن ج ـــا خانواده هایش ـــی ب غیربوم

ـــف  ـــهرهای مختل ـــم از ش ـــزام کردی ـــا اع ـــه آن ج ـــه ب ـــرادی ک اف

ـــا  ـــه ت ـــتان گرفت ـــی و کردس ـــتان و انزل ـــتند از لرس ـــران هس ای

تربیـــز مشـــهد و همـــدان. اماکـــن اداری هـــم قـــرار اســـت 

ــر  ــال های اخیـ ــن در سـ ــود. همچنیـ ــاخته شـ ــا سـ در آن جـ

ــم.  ــزار کردیـ ــا برگـ ــم در آن جـ ــددی هـ ــای متعـ رزمایش هـ

امـــروزه ســـواحل مکـــران و آب هـــای منطقـــه ای مـــا کامـــال 

تحـــت نظـــارت مـــا قـــرار دارنـــد. دیگـــر اجـــازه منی دهیـــم 

ــا را  ــوند منابـــع غذایـــی مـ ــا شـ ــای مـ بیگانـــگان وارد آب هـ

صیـــد کننـــد و از آب هـــای مـــا بهـــره وری داشـــته باشـــند. 

االن کســـی جـــرات منی کنـــد وارد ســـواحل مـــا شـــود. 

ـــرکات  ـــام تح ـــم و مت ـــا منی دهی ـــه آن ه ـــازه را ب ـــن اج ـــون ای چ

اطـــراف ســـواحلامن را کامـــال زیـــر نظـــر داریـــم و بـــا دقـــت 

رصـــد می کنیـــم. نکتـــه بعـــدی این کـــه در حـــال حـــارض تـــا 

مـــدار 10 درجـــه یعنـــی تـــا نزدیـــک هندوســـتان در قلمـــرو 

ــتند  ــا می خواسـ ــمنان مـ ــرار دارد. دشـ ــا قـ ــی مـ ــت زنـ گشـ

آن جـــا را نـــا امـــن نشـــان بدهنـــد و بیمـــه کشـــتی ها را بـــاال 

ـــه آن هـــا ثابـــت کردیـــم کـــه منطقـــه مـــا ناامـــن  ـــد. امـــا مـــا ب بربن

نیســـت. مخصوصـــا وقتـــی آن کشـــتی چینـــی را از خطـــری کـــه 

ـــه  ـــا ب ـــه خیلی ه ـــم توج ـــات دادی ـــود نج ـــده ب ـــش آم ـــش پی برای

قـــدرت نظامـــی مـــا در منطقـــه معطـــوف شـــد اگـــر مکـــران 

در حـــال حـــارض مـــال خودمـــان نبـــود بایـــد می رفتیـــم و از 

ــناورها و ناوهـــای  ــا شـ انگلیســـی ها خواهـــش می کردیـــم تـ

مـــا را  اســـکورت کننـــد، هامن طـــور کـــه خیلـــی از کشـــورها 

ایـــن کار را انجـــام می دهنـــد. االن خوشـــبختانه پرچـــم کشـــور 

ـــت. ـــده اس ـــته ش ـــه افراش ـــراز منطق ـــر ف ـــا ب م

ــاال  ــم و حـ ــی رشوع کردیـ ــروی دریایـ ــان را در نیـ ــا کارمـ مـ

ـــق  ـــا ملح ـــه م ـــه ب ـــت ک ـــی اس ـــای دولت ـــر ارگان ه ـــت دیگ نوب

امروزه سواحل 
مکران و آب های 
منطقه ای ما کامال 
تحت نظارت ما قرار 
دارند. دیگر اجازه 
منی دهیم بیگانگان 
وارد آب های ما 
شوند منابع غذایی 
ما را صید کنند و از 
آب های ما بهره وری 
داشته باشند. 
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شـــوند. البتـــه انتظـــار مـــا از ســـازمان بنـــادر و دریانـــوردی 

ــه  ــرت از بقیـ ــران بیشـ ــالمی ایـ ــوری اسـ ــتیرانی جمهـ و کشـ

ارگان هاســـت. هامن طـــور کـــه دولـــت هـــم طرح هایـــی 

را در دســـت اجـــرا دارد و امیدواریـــم زودتـــر بـــه اقـــدام و 

عمـــل برســـد. در حـــال حـــارض صنایـــع فـــوالد حرکـــت رو 

ــم  ــیمی هـ ــته اســـت. همچنیـــن پرتوشـ ــه  جلویـــی داشـ بـ

در چابهـــار فعالیت هایـــش را رشوع کـــرده اســـت. ایـــن 

حرکت هـــا امیدوارکننـــده اســـت. مـــا هـــم به عنـــوان 

ــی  ــزات دریایـ ــتقرار، تجهیـ ــد از اسـ ــی بعـ ــای نظامـ نیروهـ

خودمـــان را در آن جـــا مســـتقر کرده ایـــم کـــه می توانـــم بـــه 

ـــال  ـــن در ح ـــم. همچنی ـــاره کن ـــکن اش ـــد موج ش ـــاخت چن س

ــتیم. ــا هسـ ــم در آن جـ ــکله هایی هـ ــاخت اسـ سـ

دولـــت بایـــد در ابعـــاد مختلفـــی ماننـــد گاز، کشتی ســـازی، 

ـــرورش، دانشـــگاه در ســـواحل مکـــران  کشـــاورزی، آمـــوزش و پ

ـــک  ـــد ی ـــران بای ـــواحل مک ـــرح س ـــون ط ـــد. چ ـــزی کن برنامه ری

ـــورای  ـــس ش ـــه مجل ـــرو مصوب ـــا پی ـــود ت ـــداد ش ـــی قلم ـــرح مل ط

اســـالمی و دولـــت جمهـــوری اســـالمی ایـــران، شـــاهد 

پیرشفـــت کشـــور در ســـواحل مکـــران باشـــیم. از مســـئوالن 

انتظـــار داریـــم کـــه امکانـــات و طرح هـــای خـــود را رسیع تـــر 

در ســـواحل مکـــران پیـــاده کننـــد. خوشـــبختانه امـــروزه 

ســـواحل مکـــران بـــا گذشـــته بســـیار متفـــاوت اســـت قبـــال 

ــا  ــخصی از آن جـ ــودروی شـ ــا خـ ــت بـ ــرات نداشـ ــی جـ کسـ

عبـــور کنـــد  امـــا در حـــال حـــارض افـــراد زیـــادی به صـــورت 

ــه ایـــن رفـــت و  ــد و همـ ــور می کننـ ــا عبـ خانوادگـــی از آن جـ

آمدهـــا بـــه خاطـــر اســـتقرار نیروهایـــی اســـت کـــه در آن جـــا 

ســـاکن شـــدند و همچنیـــن همدلـــی مـــردم بومـــی آن جاســـت.

ــام  ــا نـ ــنیه تاریخـــی آن آیـ ــه پیشـ ــه بـ ــا توجـ ــا: بـ ــدر و دریـ بنـ

ــد؟  ــر کنـ ــود تغییـ ــرار بـ ــران قـ ــواحل مکـ سـ

ـــز  ـــیان ج ـــان هخامنش ـــران از زم ـــواحل مک ـــیاری: س ـــر س  امی

اســـتان بیســـتم کشـــور قلمـــداد شـــده اســـت. زمانی کـــه 

می خواســـتیم گـــزارش ایـــن ســـواحل را بـــه رهـــربی ارایـــه 

ـــت  ـــی اس ـــران  تاریخ ـــم مک ـــه اس ـــد ک ـــان فرمودن ـــم ایش بدهی

و بایـــد احیـــا شـــود فقـــط نگرانـــی رهـــربی ایـــن بـــود کـــه 

نکنـــد مـــردم ایـــن ســـواحل  ایـــن اســـم را نپذیرنـــد. وقتـــی 

بـــرای تحقیـــق رفتیـــم متوجـــه شـــدیم کـــه قـــوم بلـــوچ مـــا 

ـــه آن  ـــم ب ـــا در قدی ـــد و گوی ـــم دارن ـــن اس ـــه ای ـــادی ب ـــه زی عالق

ـــا و  ـــی از خیابان ه ـــم بعض ـــی اس ـــد و حت ـــوران« می گفتن »مک

مغازه هـــای آن هـــا هـــم مکـــران اســـت و هامن طـــور کـــه در 

ـــم.  ـــران داری ـــم مک ـــه اس ـــی ب ـــا خیابان ـــم م ـــران ه ـــن ته همی

ـــالم  ـــیدیم و اع ـــربی رس ـــم ره ـــام معظ ـــت مق ـــر خدم ـــار دیگ ب

کردیـــم کـــه مـــردم آن منطقـــه بـــا اســـم مکـــران مشـــکلی 

ندارنـــد.

ـــه  ـــتید ک ـــی هس ـــه فرماندهان ـــی از جمل ـــا: جنابعال ـــدر و دری بن

ـــه  ـــربی را ک ـــم ره ـــام معظ ـــوی مق ـــات معن ـــته اید فرمایش توانس

در ســـطح کالن و راهـــربدی فرموده انـــد اجرایـــی و عملیاتـــی 

ـــل  ـــی تبدی ـــگ دریای ـــه فرهن ـــه مقول ـــات را ب ـــد و آن موضوع کنی

مناییـــد. ایـــن اقدامـــات را چگونـــه مدیریـــت کرده ایـــد؟

ـــام  ـــه انج ـــتم و آن چ ـــش نیس ـــازی بی ـــن رسب ـــیاری: م ـــر س امی

دادم پیـــرو فرمایشـــات آقـــا بـــود. مقـــام معظـــم رهـــربی 

ــازی را  ــد و فرهنگ سـ ــازی کنیـ ــد فرهنگ سـ ــد برویـ فرمودنـ

ـــرای  ـــرای رشوع کار )ب ـــم و ب ـــا رفتی ـــد م ـــدارس رشوع کنی از م

درج مطالـــب در کتـــاب( موضـــوع را بـــا دکـــرت محمـــدی 

در آمـــوزش و پـــرورش مطـــرح کردیـــم. هامن طـــور کـــه 

می دانیـــد گنجانـــدن مطالـــب در کتـــب درســـی کار آســـانی 

ـــع  ـــع و مناف ـــود و مناب ـــی ب ـــه کار علم ـــی ک ـــت و از آن جای نیس

ـــدارس  ـــای م ـــای جغرافی ـــران را در کتاب ه ـــای ای توامنندی ه

ـــتند  ـــر گاه خواس ـــه ه ـــد ک ـــن ش ـــر ای ـــم ب ـــرار ه ـــد. ق وارد کردن

ــالغ  ــا ابـ ــه مـ ــد بـ ــر کننـ ــی تجدیدنظـ ــای درسـ در کتاب هـ

ـــد در  ـــه بخواهن ـــی را ک ـــم و اطالعات ـــا بروی ـــه آن ج ـــا ب ـــد، م کنن

اختیارشـــان قـــرار دهیـــم. 

مـــا می خواهیـــم بـــه دانش آمـــوزان ایـــن رسزمیـــن بگوییـــم 

ـــران نیســـت کـــه تابســـتان ها  ـــای مـــا فقـــط شـــامل ای کـــه دری

ــور،  ــه رسارس ایـــن کشـ ــم بلکـ ــا برویـ ــه آن جـ ــنا بـ ــرای شـ بـ

رسشـــار از منابـــع و نعمت هـــای عظیمـــی اســـت کـــه 

ـــرورش  ـــا آن آشـــنا شـــوند. آمـــوزش و پ ـــد ب ـــا بای آینده ســـازان م

ــا  ــیار خوبـــی را بـ ــرد و همـــکاری بسـ ــا همـــت کـ هـــم واقعـ

مـــا آغـــاز کـــرد. از دیگـــر فعالیت هـــای مـــا در ایـــن زمینـــه 

ـــاره  ـــجویی اش ـــوزی و دانش ـــنواره دانش آم ـــه جش ـــوان ب می ت

کنـــم کـــه هـــر ســـال برگـــزار می شـــود.

 یکـــی دیگـــر از فعالیت هـــای کـــه نیـــروی دریایـــی انجـــام داده 

اســـت، تدابیـــر و ســـخرنانی مهـــم رهـــربی در مـــورد دریـــا بـــوده 

ـــردآوری  ـــا گ ـــا دری ـــئوالن ب ـــنایی مس ـــوان آش ـــا عن ـــه ب ـــت ک اس

کردیـــم و در دســـرتس دانـــش آمـــوزان و دانشـــجویان قـــرار 

دادیـــم.  

مـــن هـــم در اکـــر دانشـــگاه های کشـــور و حـــوزه علمیـــه 

و در یـــادواره شـــهدا در چنـــد ســـال اخیـــر به طـــور 

مســـتمر رشکـــت داشـــتم و در مـــورد اشـــاعه فرهنـــگ دریـــا 

ســـخرنانی هایی داشـــتم. همـــه این هـــا رصفـــا بـــرای آشـــنا 

شـــدن اســـتادان و دانشـــجویان مـــا بـــا مقولـــه دریـــا بـــود 

کـــه متاســـفانه در ایـــن زمینـــه مـــا بـــا فقـــر اطالع رســـانی 

ـــی در  ـــتیم. از طرف ـــه هس ـــردم مواج ـــف م ـــار مختل ـــان اقش می

ـــتادانش  ـــا اس ـــراه ب ـــگاهی هم ـــر دانش ـــال، ه ـــد س ـــن چن ای

ــط  ــام رشایـ ــتند متـ ــران را داشـ ــد از مکـ ــد بازدیـ ــر قصـ اگـ

بـــرای میزبانـــی از آن هـــا را  فراهـــم کردیـــم. مـــا از ســـازمان 

ـــران  ـــوری اســـالمی ای ـــوردی، کشـــتیرانی جمه ـــادر و دریان بن

ــران  ــالمی ایـ ــوری اسـ ــیامی جمهـ ــدا و سـ ــا صـ و خصوصـ

تقاضـــا داریـــم بـــا ســـاخت کلیـــپ، رسیـــال و برنامه هـــای 

ــز  ــردم عزیـ ــه مـ ــا بـ ــگ دریـ ــناخت فرهنـ ــی در شـ تلویزیونـ

کشـــورمان کمـــک کننـــد.

دولت باید در ابعاد 
مختلفی مانند گاز، 

کشتی سازی، 
کشاورزی، آموزش 
و پرورش، دانشگاه 

در سواحل مکران 
برنامه ریزی کند. 

چون طرح سواحل 
مکران باید یک طرح 

ملی قلمداد شود.
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ـــس از  ـــد و پ ـــام دادن ـــا انج ـــور م ـــردن کش ـــمت ک ـــرای دو قس ب

ـــه  ـــیدن ب ـــرای رس ـــروزی ب ـــل پی ـــوان پ ـــران به عن ـــذاری ای نام گ

اهـــداف خـــود، از مـــا عبـــور کردنـــد. مـــا در مرکـــز بیضـــی انـــرژی 

جهـــان قـــرار گرفته ایـــم، در شـــامل و جنـــوب  کشـــور حـــدود 

ـــا در نظـــر گرفـــن  ـــم و ب ـــی داری ســـه هـــزار کیلومـــرت مـــرز دریای

ـــج  ـــه پن ـــک ب ـــا نزدی ـــی م ـــای دریای ـــا، مرزه ـــر و رودخانه ه جزای

ـــن ســـواحل کشـــور  هـــزار کیلومـــرت می شـــود. یکـــی از مهم تری

ـــق  ـــوب رشقـــی کشـــور اســـت. طب ـــا، ســـواحل مکـــران در جن م

ـــواحل  ـــامن، س ـــای ع ـــربی، دری ـــم ره ـــام معظ ـــات مق فرمایش

مکـــران و حضـــور در دریـــای عـــامن، بـــرای مـــا یـــک گنـــج 

اســـت و بایـــد ایـــن را اعـــرتاف کنیـــم کـــه در ایـــن زمینـــه  غفلـــت 

کرده ایـــم. مکـــران مهم تریـــن ســـاحل کشـــور مـــا محســـوب 

ـــل  ـــان وص ـــای آزاد جه ـــه آب ه ـــتقیم ب ـــا را مس ـــه م ـــود ک می ش

می کنـــد و ایـــن نعمـــت خـــدادادی بســـیاری بزرگـــی اســـت 

در دومین هامیش ملی فناوری های نوین دریایی مطرح شد:

به فن آوری روز و نوین دنیا نیاز داریم 
دومین هامیش ملی فناوری های نوین دریایی، یازدهم و دوازدهم شهریورماه سال جاری با حضور امیر دریادار سیاری، فرمانده نیروی دریایی راهربدی ارتش جمهوری اسالمی ایران، 

عباس آخوندی وزیر راه شهرسازی، محمد سعیدنژاد مدیرعامل سازمان بنادر، عالالدین بروجردی رییس کمیسیون مجلس و تنی چند از مقام های دریایی و بندری دریانوردی 

در سالن هامیش های نیروی دریایی ارتش شهرستان نوشهر برگزار شد. سیاری در این مراسم به موقعیت اسرتاتژیک بندرعباس در طول تاریخ اشاره کرد. آخوندی نیز به ترشیح 

ظرفیت سواحل ایران برای رشد و افزایش بهره وری و رشد چشمگیر صادرات پرداخت. برگزاری کارگاه ها و ارایه مقاالت در این مراسم  بود و سعی در پیشربد اهداف هامیش داشت.

امیر دریادار سیاری: 

بهرتین موقعیت جغرافیایی 
و مکانی را برای ارتباط با دنیا 

داریم

 فرمانـــده نیـــروی دریایـــی ارتـــش جمهـــوری اســـالمی ایـــران در 

ایـــن مراســـم بـــا اشـــاره بـــه جایـــگاه بســـیار مهـــم و اســـرتاتژیک 

ــه  ــور کـ ــامن طـ ــت: »هـ ــان، گفـ ــای جهـ ــور در جغرافیـ کشـ

ـــرار  ـــا ق ـــرب دنی ـــی رشق و غ ـــارراه ارتباط ـــا در چه ـــد م می دانی

گرفته ایـــم و بهرتیـــن موقعیـــت مکانـــی را بـــرای ارتبـــاط بـــا 

ـــگ  ـــم در جن ـــل، ه ـــن دلی ـــه همی ـــم. ب ـــا داری ـــورهای دنی کش

ـــادی  ـــالش زی ـــس ت ـــوروی و انگلی ـــورهای ش ـــی دوم، کش جهان
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امیر دریادار سیاری: 
مهم ترین شاه راه 
عبور کشتی های 

نفتکش و تجاری 
ما، خلیج عدن است 

و متاسفانه  توسط 
دزدان دریایی ناامن 

شده است

ـــم.«  ـــتفاده کنی ـــد از آن اس ـــه بای ک

دریـــادار ســـیاری بـــا اشـــاره بـــه مزیت هایـــی کـــه دریـــا در 

زمینـــه تجـــارت، اقتصـــاد و انـــرژی بـــرای مـــا ایجـــاد کـــرده، 

ادامـــه داد: »بحث هـــای گردشـــگری، فـــن  آوری، و عمـــق دادن 

بـــه دفـــاع، منابـــع و منافعـــی اســـت کـــه هـــر کشـــوری کـــه 

ـــتفاده  ـــا  اس ـــد از آن ه ـــد می توان ـــته باش ـــا  داش ـــه دری ـــی ب راه

ـــه کشـــور خودمـــان کـــه هـــم در شـــامل و هـــم در  کنـــد. از جمل

ـــتفاده  ـــا اس ـــن فرصت ه ـــد از ای ـــا راه دارد و بای ـــه دری ـــوب ب جن

کنـــد. در متـــام نظریه هـــای ژئوپولتیکـــی، از جملـــه نظریـــه 

ــی  ــی و دریایـ ــه هوایـ ــدر، نظریـ ــی مکینـ ــکی، زمینـ سدرسـ

ماهـــان، کـــه در دنیـــا بیـــان شـــده موقعیـــت مکانـــی جمهـــوری 

اســـالمی ایـــران در ابعـــاد مختلـــف، به ویـــژه در بحـــث دریـــا 

در جایـــگاه اول قـــرار دارد و همیشـــه مـــورد توجـــه کســـانی 

ـــه  ـــن منطق ـــی در ای ـــع نامرشوع ـــتند مناف ـــه می خواس ـــوده ک ب

داشـــته باشـــند.« 

ـــا  ـــاط ب ـــربی در ارتب ـــم ره ـــام معظ ـــر مق ـــه تدابی ـــاره ب ـــا  اش او ب

بحـــث اســـتفاده از دریـــا گفـــت: »مـــا مردمـــی هســـتیم کـــه 

ــدیم.  ــف شـ ــا متوقـ ــیدیم، در هامن جـ ــا رسـ ــه دریـ ــی بـ وقتـ

مثـــل کشـــورهایی نیســـتیم کـــه وقتـــی بـــه دریـــا رســـیدند 

ــارس  ــا خلیج فـ ــتند و تـ ــان گذاشـ ــان را در قایق هایشـ پایشـ

ــم تـــرصف  ــا را هـ ــر مـ ــادر و جزایـ ــی از بنـ ــد و بعضـ ــا آمدنـ مـ

ـــدود  ـــا ح ـــه م ـــد ک ـــان می ده ـــوردی نش ـــخ دریان ـــد. تاری کردن

ـــفانه  ـــا متاس ـــم ام ـــم بودی ـــا حاک ـــای دنی ـــر دریاه ـــال ب 800 س

موقعیـــت مکانـــی، ســـواحل دریایـــی، و ایـــن منافـــع و منابعـــی 

ـــا  ـــه از دری ـــت ک ـــن اس ـــر ای ـــان گ ـــم، منای ـــا داری ـــا در دری ـــه م ک

ــم.« ــب  نکرده ایـ ــتفاده مناسـ اسـ

 ســـیاری بـــا یـــادآوری ظلم هایـــی کـــه در طـــول تاریـــخ بـــه 

موقعیت هـــای دریایـــی مـــا در کشـــور شـــد، افـــزود: »کانـــال 

ــامن  ــا هـ ــد. مـ ــر کردنـ ــا حفـ ــار ایرانی هـ ــن بـ ــوئز را اولیـ سـ

بودیـــم کـــه بـــا حداقـــل امکانـــات، دریاهـــا را درنوردیدیـــم و 

بـــه مدیرتانـــه رســـیدیم.«

مهم ترین نقطه دریایی کشور، سواحل مکران است

ــواحل  ــور، سـ ــرای پیرشفـــت دریامحـ ــیاری، بـ ــه سـ ــه گفتـ بـ

مکـــران بهرتیـــن موقعیـــت را دارنـــد، امـــا از نظـــر امکانـــات، 

کم تریـــن امکانـــات و محروم تریـــن نقطـــه کشـــور، در آن جـــا 

ــرار دارد.  قـ

ـــران  ـــالمی ای ـــوری اس ـــش جمه ـــی ارت ـــروی دریای ـــده نی فرمان

ادامـــه داد: »ایـــن خواســـت اســـتعامر بـــود کـــه  مـــا را از 

ـــهرهای  ـــام ش ـــن مت ـــد. از بی ـــور دور کنن ـــه کش ـــن نقط مهم تری

مهـــم کشـــورمان، هیـــچ شـــهر مهمـــی در آن منطقـــه وجـــود 

نـــدارد. نتیجـــه اش ایـــن اســـت کـــه بـــه هـــر صـــورت مـــا را از 

ـــان در  ـــع و منافع م ـــه مناب ـــا متوج ـــه م ـــد ک ـــواحل دور کردن س

دریـــا نشـــویم و آن هـــا از ایـــن منابـــع اســـتفاده کننـــد.«

برای هر آبادانی، قطعا امنیت الزم است 

ــر  ــربی بـ ــم رهـ ــام معظـ ــد مقـ ــه تاکیـ ــاره بـ ــا اشـ ــیاری بـ سـ

ـــی از  ـــاپ کتاب ـــران از چ ـــواحل مک ـــر س ـــه الزم ب ـــت و توج اهمی

ـــرب داد: »از  ـــاره خ ـــن ب ـــربی در ای ـــم ره ـــام معظ ـــات مق فرمایش

ســـال 1360  بـــه بعـــد مقـــام معظـــم رهـــربی در ارتبـــاط بـــا 

ـــا  ـــد و م ـــت کردن ـــا صحب ـــور در دری ـــع کش ـــا و مناب ـــت دری اهمی

ـــی بعـــد فرمایشـــات  ـــم. مدت فرمایشـــات ایشـــان را ضبـــط کردی

ـــر  ـــی مح ـــه وقت ـــم ک ـــاب کردی ـــک کت ـــه ی ـــل ب ـــرب را تبدی ره

خودشـــان نشـــان دادیـــم فرمودنـــد: »ایـــن گفته هـــا را  از 

کجـــا جمـــع کردیـــد؟« گفتیـــم از ســـخرنانی های شـــام. تـــا 

ـــران  ـــواحل مک ـــه س ـــد ک ـــتور دادن ـــال 86، دس ـــره در س باالخ

بایـــد آبـــاد شـــود و پیـــرشان حرکـــت بـــرای توســـعه ســـواحل 

ـــد.  ـــی کردن ـــی معرف ـــروی دریای ـــی را نی ـــدار دریای مکـــران و اقت

ـــرود و در  ـــی ب ـــروی دریای ـــد: »نی ـــربی فرمودن ـــم ره ـــام معظ مق

ــروی  ــک نیـ ــوان یـ ــود و به عنـ ــتقر بشـ ــران مسـ ــواحل مکـ سـ

دریایـــی راهـــربدی، در دریاهـــای آزاد حضـــور پیـــدا کنـــد.« کـــه 

ـــی  ـــه  دو کار مشـــخص شـــد. یکـــی بحـــث اقدامات ـــن زمین در ای

ـــث  ـــران در بح ـــالمی ای ـــوری اس ـــرتم جمه ـــت مح ـــه دول ـــود ک ب

ـــث  ـــم  بح ـــری ه ـــد، دیگ ـــام دادن ـــران انج ـــواحل مک ـــعه س توس

نیـــروی دریایـــی بـــرای اســـتقرار در ســـواحل و اقتـــدار دریایـــی 

و حضـــور در دریـــا. امـــا بـــرای  آن کـــه هـــر آبادانـــی انجـــام 

شـــود، قطعـــا امنیـــت الزم اســـت.«

او ادامـــه داد: »زیـــر ســـایه امنیـــت اســـت کـــه می شـــود کار 

ـــروی  ـــل، نی ـــن دلی ـــه همی ـــرد. ب ـــش ب ـــت را پی ـــی و پیرشف آبادان

ــدار 10  ــا مـ ــا تـ ــت در دریاهـ ــراری امنیـ ــرای برقـ ــی بـ دریایـ

ـــرت  ـــزار کیلوم ـــار، دو ه ـــاحل چابه ـــه اش از س ـــه فاصل ـــه ک درج

اســـت  پیـــش رفتـــه اســـت و همچنیـــن مســـیرهای دریایـــی 

مثـــل، مدیرتانـــه، دریـــای رسخ، خلیـــج بنـــگال، اقیانـــوس 

آرام، کشـــور چیـــن، مالـــزی هنـــد، دریـــای جنوبـــی چیـــن، 

ـــال  ـــان س ـــا پای ـــم ت ـــم و امیدواری ـــی را درنوردیده ای ـــد جنوب هن

جـــاری قـــاره آفریقـــا را دور بزنیـــم و در اقیانـــوس اطلـــس، برابـــر 

مقـــررات بین املللـــی حضـــور پیـــدا کنیـــم تـــا بتوانیـــم هـــر 

جـــا  کـــه الزم باشـــد امنیـــت کشـــور را حفـــظ کنیـــم.«

برقراری امنیت در خلیج عدن 

بـــه گفتـــه  ســـیاری مهم تریـــن شـــاه راه عبـــور کشـــتی های 

نفتکـــش و تجـــاری مـــا، خلیـــج عـــدن اســـت و متاســـفانه  

ـــال 87  ـــت: »از س ـــده اس ـــن ش ـــی ناام ـــط دزدان دریای توس

ـــد کشـــتی تجـــاری  ـــا ســـه هـــزار و دویســـت فرون ـــا حـــاال، م ت

ـــم.  ـــور دادی ـــه عب ـــم و از منطق و نفت کـــش را اســـکورت کردی

روزی نبـــوده کـــه پرچـــم جمهـــوری اســـالمی ایـــران در 

ـــاخت  ـــث س ـــه بح ـــد. در زمین ـــته نباش ـــدن برافراش ـــج ع خلی

ــده،  ــام شـ ــر انجـ ــن تدبیـ ــرای همیـ ــه در اجـ ــازها، کـ و سـ

ــمندی  ــات ارزشـ ــم اقدامـ ــالمی هـ ــوری اسـ ــت جمهـ دولـ

را طراحـــی و برنامه ریـــزی کـــرده کـــه  بـــه یـــاری خـــدا  

ـــت  ـــاهد پیرشف ـــا ش ـــا م ـــد، قطع ـــرا درآی ـــه اج ـــه مرحل ـــر ب اگ

چشـــم گیری در بحـــث ســـواحل مکـــران خواهیـــم بـــود.«

نیاز به فن آوری روز و نوین دنیا

او در ادامـــه تاکیـــد کـــرد: »در حـــال حـــارض مـــا در همـــه ابعـــاد 

بـــه فـــن آوری روز و نویـــن دنیـــا  نیـــاز داریـــم. در ســـازه های 

دریایـــی. ســـاخت شـــناورها، تجهیـــزات، وســـایل، اســـتقرار در 

ـــت.« ـــن آوری روز اس ـــه ف ـــاز ب ـــوارد نی ـــن م ـــام ای مت

ســـیاری بـــا اشـــاره بـــه این کـــه ایـــن دومیـــن هامیـــش 

فن آوری  هـــای نویـــن دریایـــی در ایـــن دانشـــگاه  اســـت 

ـــا  ـــکاری م ـــدا هم ـــاری خ ـــه ی ـــه ب ـــور ک ـــن  منظ ـــه ای ـــت: » ب گف

بـــا دانشـــگاه ها، رشکت هـــای دانش بنیـــان، رشکت هـــای 

ــت اندرکار و  ــه دسـ ــی کـ ــه عزیزانـ ــا همـ ــع، بـ ــن آور، صنایـ فـ

ـــت و  ـــاهد پیرشف ـــا  ش ـــد ت ـــود آی ـــتند به وج ـــر هس ـــب تدبی صاح

ـــال  ـــه دنب ـــی ک ـــن هدف ـــیم. بزرگ تری ـــور باش ـــعه دریامح توس

می کنیـــم همیـــن اســـت کـــه ایـــن هامهنگـــی و همـــکاری 

ــع  ــا، صنایـ ــگاهیان، رشکت هـ ــتادان، دانشـ ــه اسـ ــن همـ بیـ

ـــیر  ـــم مس ـــا بتوانی ـــد و م ـــود آی ـــز، به وج ـــئوالن عزی ـــه مس و هم
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پرافتخـــاری را در کشـــور، دنبـــال کنیـــم. مـــا درخواســـت ما 

هـــم از ریاســـت کمیســـیون امنیـــت ملـــی و سیاســـت خارجـــی 

مجلـــس و عزیـــزان در جلســـه هـــم همیـــن اســـت کـــه 

ــد  ــت بدهنـ ــران، اهمیـ ــواحل مکـ ــعه سـ ــوع توسـ ــه موضـ بـ

ــا  ــی بـ ــروی دریایـ ــه نیـ ــی کـ ــی و ارتباطـ ــت دریایـ ــا  امنیـ تـ

ــود.« ــرا شـ ــه دارد، اجـ ــه و فرامنطقـ ــورهای منطقـ کشـ

ــربی  ــم رهـ ــام معظـ ــوده مقـ ــه فرمـ ــاره بـ ــا اشـ ــان بـ او در پایـ

کـــه نیـــروی دریایـــی می توانـــد مثـــل وزارت خارجـــه در 

توســـعه دیپلامســـی کشـــور اثرگـــذار باشـــد گفـــت: »مـــا 

ــم و از  ــره بربیـ ــا بهـ ــا و رهنمودهـ ــم از حامیت هـ ــد بتوانیـ بایـ

پشـــتیبانی های همه جانبـــه اهـــل علـــم و دانـــش دانشـــگاه 

ــه در  ــت کـ ــن اسـ ــا ایـ ــار مـ ــه افتخـ ــم. البتـ ــتفاده کنیـ اسـ

ــم و  ــا علـ ــات را بـ ــن ارتباطـ ــلح، پیرشفته تریـ ــای مسـ نیروهـ

ـــث  ـــه باع ـــم ک ـــی داری ـــف دریای ـــای مختل ـــگاه و رشکت ه دانش

رشـــد چشـــم گیری در  فعالیت هـــای مـــا شـــده اســـت.«

وزیر راه و شهرسازی: 

اصلی ترین هدف ما، افزایش 
سهم در بازار بین املللی است

 

وزیـــر راه و شهرســـازی در دومیـــن هامیـــش فنـــاوری 

ــی و  ــه هم دلـ ــدواری از این کـ ــراز امیـ ــا ابـ ــی بـ ــن دریایـ نویـ

ــازمان  ــازی، سـ ــن وزارت راه و شهرسـ ــکاری صمیامنه بیـ همـ

ــش و  ــای ارتـ ــروی دریـ ــن نیـ ــوردی و همچنیـ ــادر و دریانـ بنـ

ــت در  ــرتش امنیـ ــی و گسـ ــران، آبادانـ ــب عمـ ــپاه، موجـ سـ

ــادر و  ــت بنـ ــت: »ماهیـ ــت گفـ ــور اسـ ــران کشـ ــای ایـ آب هـ

ــا  ــت و مـ ــی اسـ ــت جهانـ ــک ماهیـ ــوردی، یـ ــت دریانـ صنعـ

همـــواره، سیاســـتی کـــه تعریـــف می کردیـــم و می کنیـــم 

ایـــن اســـت کـــه بتوانیـــم ســـهم بیشـــرتی را بـــرای ایـــران از 

صنعـــت دریانـــوردی در جهـــان بـــه دســـت آوریـــم. بنابرایـــن 

اصلی تریـــن هدفـــامن از ایـــن صنعـــت  افزایـــش ســـهم مـــا 

در بـــازار بین املللـــی اســـت.«

آخونـــدی در رابطـــه بـــا اقدامـــات صـــورت گرفتـــه از طـــرف 

وزارت راه و شهرســـازی در حـــوزه توســـعه بنـــادر افـــزود: »طـــول 

ــرت،  ــزار و 800 کیلومـ ــج هـ ــدود پنـ ــزی حـ ــا چیـ ــواحل مـ سـ

ـــارس،  ـــل خلیج ف ـــی، مث ـــر اهمیت ـــیار پ ـــق بس ـــت و در مناط اس

دریـــای عـــامن و همچنیـــن دریـــای خـــزر قـــرار گرفته ایـــم و  

ـــا از ســـطوح ســـواحلی  ـــن لحظـــه ســـهم تاسیســـات م ـــه ای ـــا ب ت

کـــه داریـــم، 300 کیلومـــرت بـــوده  اســـت. ایـــن آمـــار نشـــان 

ــد و افزایـــش  ــرای رشـ ــدر ظرفیـــت بـ ــا چقـ ــه مـ ــد کـ می دهـ

ــای  ــم کارهـ ــم و می توانیـ ــران داریـ ــواحل ایـ ــره وری از سـ بهـ

بســـیار زیـــادی را در ســـواحلامن انجـــام دهیـــم.«

ـــورت  ـــات ص ـــه اقدام ـــاره ب ـــا اش ـــش ب ـــه صحبت های او در ادام

گرفتـــه در ســـواحل مکـــران گفـــت: »ســـواحل مکـــران یکـــی 

از ســـواحلی اســـت کـــه همـــواره راجـــع بـــه آن بحـــث شـــده 

ـــای  ـــز و روی دری ـــه هرم ـــارج از تنگ ـــم خ ـــا می خواهی ـــت. م اس

عـــامن، امکانـــات بنـــدری بزرگـــی  داشـــته باشـــیم و  ایـــن یـــک 

هـــدف اســـرتاتژیک بـــرای ماســـت. بنابرایـــن آمـــدن بـــه دریـــای 

ـــت.« ـــی  اس ـــیار مهم ـــامن، کار  بس ع

ـــته،  ـــال گذش ـــه س ـــبختانه در س ـــه داد: »خوش ـــدی ادام آخون

مترکـــز بســـیار خوبـــی بـــر دریـــای عـــامن داشـــتیم و موفـــق 

شـــدیم کـــه ظرفیـــت بنـــدر چابهـــار را از دو و نیـــم میلیـــون 

در ســـال، بـــه هشـــت و نیـــم میلیـــون برســـانیم و بـــه یـــاری 

خـــدا در بهـــار ســـال آینـــده، بنـــدر جدیـــد چابهـــار را مـــورد 

ـــیار  ـــور بس ـــا آبخ ـــون در آن ج ـــم، چ ـــرار می دهی ـــرداری ق بهره ب

خوبـــی داریـــم. احتـــامال عمـــق آبخـــور مـــا حـــدود 17 مـــرت 

باشـــد. مـــا  می توانیـــم کشـــتی های بســـیار بـــزرگ را آن جـــا 

پهلـــو دهیـــم و یـــک بنـــدر بســـیار خوبـــی در دریـــای عـــامن 

داشـــته باشـــیم.« 

ـــی  ـــال ریل ـــث اتص ـــه بح ـــان این ک ـــا بی ـــازی ب ـــر راه و شهرس وزی

بنـــدر چابهـــار اســـت بـــه زاهـــدان در حـــال انجـــام اســـت، 

ـــال  ـــل، فع ـــط ری ـــرای خ ـــان اج ـــبختانه جری ـــه داد: »خوش ادام

ـــرت  ـــدود300 کیلوم ـــه ح ـــهر ک ـــار و ایرانش ـــن چابه ـــده و بی ش

اســـت، پیرشفـــت زیرســـازی ریل هـــا بـــه حـــدود 40 درصـــد 

رســـیده اســـت. ایـــن پـــروژه را بـــا یـــاری خـــدا بـــه رسعـــت پیـــش 

می بریـــم. در گام  اول، تـــالش مـــا ایـــن اســـت کـــه چابهـــار 

ـــه شـــبکه ریلـــی مـــا در نزدیکـــی زاهـــدان وصـــل  توســـط ریـــل ب

ـــوب  ـــی از جن ـــد ریل ـــدور جدی ـــور کری ـــک مح ـــا ی ـــود و تقریب ش

ـــم کار  ـــن ه ـــیم. ای ـــته باش ـــار داش ـــه چابه ـــامل از منطق ـــه ش ب

ـــد  ـــت و می توان ـــام اس ـــال انج ـــه در ح ـــت  ک ـــی اس ـــیار بزرگ بس

ـــد.« ـــت باش ـــر اهمی ـــران پ ـــواحل مک ـــعه س در توس

تالش همه جانبه برای احیا و توسعه شهر تیس 

ـــرای  ـــه ب ـــازه ای ک ـــات ت ـــدواری از اقدام ـــراز امی ـــا اب ـــدی ب  آخون

ــه داد:  ــده ادامـ ــه شـ ــر گرفتـ ــار در نظـ ــدر چابهـ ــعه بنـ توسـ

ـــرای  ـــا ب ـــت. م ـــار اس ـــهر چابه ـــود ش ـــعه خ ـــدی، توس ـــه بع »نکت

شـــهر چابهـــار هـــم طـــرح جدیـــد شهرســـازی تهیـــه کردیـــم 

ــرا  ــتیم. اخیـ ــس هسـ ــد تیـ ــهر جدیـ ــعه شـ ــال توسـ و در حـ

ـــه  ـــازی ب ـــورای شهرس ـــس در ش ـــد تی ـــهر جدی ـــع ش ـــرح جام ط

ـــیار  ـــی بس ـــون جمعیت ـــک کان ـــم ی ـــیده و امیدواری ـــب رس تصوی

خـــوب و بـــزرگ در منطقـــه چابهـــار کـــه بـــه توســـعه امنیـــت 

ــته باشـــیم.« ملـــی کمـــک می کنـــد را داشـ

ـــد  ـــدور جدی ـــدام، یـــک کری ـــن ســـه اق ـــر ای ـــه او عـــالوه ب ـــه گفت ب

ـــل و  ـــک حم ـــامره ی ـــدور ش ـــام کری ـــه ن ـــت ب ـــده اس ـــف ش تعری

نقـــل ایـــران کـــه از چابهـــار رشوع می شـــود و تـــا بنـــدر امـــام 

خمینـــی )ره( ادامـــه دارد.

ـــدور  ـــک کری ـــارس ی ـــامن و خلیج ف ـــای ع ـــزود: »روی دری  او اف

ـــدور را در ســـال  بســـیار مهـــم وجـــود دارد و مـــا بحـــث  ایـــن کری

96 مطـــرح کردیـــم و بـــرای آن بودجـــه و مدیـــر کریـــدور زمینـــی 

و مدیـــر پـــروژه هـــم انتخـــاب کردیـــم. البتـــه ایـــن کریـــدور 

ــطح  ــای سـ ــال ارتقـ ــا دنبـ ــود دارد و مـ ــارض وجـ ــال حـ در حـ

ـــن  ـــا ای ـــه ب ـــتیم ک ـــدوار هس ـــتیم. امی ـــی هس ـــای کل رسویس ه

ــد  ــد بتوانـ ــدر جدیـ ــک بنـ ــوان یـ ــار به عنـ ــات، چابهـ اقدامـ

آخوندی: 
سواحل مکران یکی 
از سواحلی است که 
همواره راجع به آن 
بحث شده است. 
ما می خواهیم خارج 
از تنگه هرمز و 
روی دریای عامن، 
امکانات بندری 
بزرگی  داشته باشیم 
و  این یک هدف 
اسرتاتژیک برای 
ماست. بنابراین 
آمدن به دریای 
عامن، کار  بسیار 
مهمی  است.
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ـــار  ـــرای چابه ـــت ب ـــا در نهای ـــی کـــه م ـــه ظرفیت ـــد. البت رشـــد کن

ـــت. در  ـــال اس ـــن کاال در س ـــون ت ـــم 84 میلی ـــی کردی پیش بین

ـــال  ـــه دنب ـــت. ب ـــم ماس ـــیار مه ـــعه های بس ـــی از توس ـــع یک واق

ـــران  آن هســـتیم کریـــدور چهـــار جانبـــه ای کـــه بیـــن عـــامن، ای

ـــور،  ـــن مح ـــه ای ـــم ک ـــال کنی ـــتان را فع ـــتان و ازبکس و ترکمنس

ـــد.« ـــی باش ـــور مهم مح

قرارداد همکاری  با هند و توسعه بندر جاسک

  وزیـــر راه و شهرســـازی در ادامـــه ضمـــن اشـــاره بـــه قـــرارداد 

همـــکاری کـــه بـــرای توســـعه بنـــدر چابهـــار بـــا هنـــد امضـــا 

ـــار  ـــدر چابه ـــعه بن ـــرای توس ـــارض ب ـــال ح ـــزود: »در ح ـــده اف ش

حـــدود 403 میلیـــون دالر از صنـــدوق توســـعه ملـــی ایـــران، 

تســـهیالت گرفته ایـــم. بـــرای تجهیـــز ایـــن بنـــدر، بـــا 

ـــم و  ـــا کردی ـــون دالری امض ـــرارداد 85 میلی ـــک ق ـــا ی هندی ه

ـــه  ـــا، اضاف ـــار از هندی ه ـــدر چابه ـــعه بن ـــرای توس ـــن ب همچنی

ــم.  ــار گرفتیـ ــون دالر اعتبـ ــون دالر، 150 میلیـ ــر 85 میلیـ بـ

امیـــدوار هســـتیم کـــه توســـعه چابهـــار بـــا رسعـــت بســـیار 

ـــم  ـــام معظ ـــه مق ـــی ک ـــه عنایت ـــه ب ـــا توج ـــش رود و ب ـــی پی خوب

ـــد و حامیتـــی کـــه دولـــت  ـــه ایـــن منطقـــه  دارن رهـــربی راجـــع ب

ـــث  ـــک  بح ـــیار نزدی ـــده بس ـــاالله در آین ـــد ان ش ـــس دارن و مجل

ـــی  ـــت خارج ـــک واقعی ـــه ی ـــل ب ـــران تبدی ـــواحل مک ـــعه س توس

شـــود.«

او در ادامـــه بـــا اشـــاره بـــه این کـــه  محـــور توســـعه دیگـــر  در 

ـــرا، یکـــی  بنـــدر جاســـک اســـت، گفـــت:» رئیس جمهـــوری اخی

دو ســـال گذشـــته ســـفری بـــه اســـتان هرمـــزگان داشـــتند و 

ـــع  ـــا راج ـــد. م ـــتور دادن ـــک دس ـــدر جاس ـــعه بن ـــه توس ـــع ب راج

ـــام  ـــرتده ای را انج ـــیار گس ـــات بس ـــک، مطالع ـــدر جاس ـــه بن ب

ـــم و امیـــدوار هســـتیم کـــه بتوانیـــم برنامه هـــای عملیاتـــی  دادی

ــوردی  ــادر و دریانـ ــازمان بنـ ــدر جاســـک را در سـ ــعه بنـ توسـ

فعـــال کنیـــم.«

ــدر  ــعه بنـ ــکاش توسـ ــث و کنـ ــه بحـ ــه بـ ــدی در ادامـ   آخونـ

ـــا در  ـــی م ــاله اصل ـــت: »مسـ ـــت و گف ــهیدرجایی پرداخ شـ

ـــود و  ـــاز دوم، ب ـــا ف ـــز ســـکوی دوم ی ـــی تجهی ـــدر شـــهید رجای بن

ـــون دالر  ـــش از 117 میلی ـــل بی ـــه حداق ـــاز  ب ـــن کار نی ـــرای  ای ب

ـــام،  ـــد از برج ـــط بع ـــبختانه در رشای ـــتیم. خوش ـــزات داش تجهی

موفـــق شـــدیم در مناقصـــه بین املللـــی برنـــده شـــویم  و 

امیـــدوار هســـتیم ظـــرف 18 مـــاه، بتوانیـــم فـــاز دوم بنـــدر 

شـــهید رجایـــی را کامـــال تجهیـــز کنیـــم. فـــاز دوم بنـــدر شـــهید 

رجایـــی در حـــال حـــارض در حـــد یـــک چهـــارم ظرفیـــت کار 

ـــت ظـــرف  ـــر ظرفی ـــار براب ـــه چه ـــا ب ـــاز دوم م ـــی ف می شـــود. یعن

18 مـــاه آینـــده افزایـــش پیـــدا می کنـــد.« 

وزیـــر راه و شهرســـازی  همچنیـــن  از تجهیـــز فـــاز ســـه ایـــن 

بنـــدر هـــم خـــرب داد و گفـــت: »تجهیـــز فـــاز 3 بنـــدر هـــم در 

ــا می خواهیـــم  ــاز، مـ ــرا شـــدن اســـت. در ایـــن فـ حـــال اجـ

ـــم  ـــه بتوانی ـــم ک ـــش دهی ـــرت افزای ـــا دو م ـــرت ت ـــک م ـــور را ی آبخ

ــته  ــاز داشـ ــن فـ ــم در ایـ ــر را هـ ــیار بزرگ تـ ــتی های بسـ کشـ

ــیم.« باشـ

ـــه زودی  ـــاز 3، ب ـــی ف ـــه بین امللل ـــدی، مناقص ـــه آخون ـــه گفت ب

ــای  ــای مهندســـی و کارهـ ــود، کارهـ اعـــالم عمومـــی می شـ

اســـناد مناقصـــه آن انجـــام شـــده و بـــه زودی مناقصـــه 

بین املللـــی آن هـــم اجـــرا می شـــود.

ـــت:  ـــهدرجایی گف ـــدر ش ـــاز 1 در بن ـــز ف ـــه تجهی ـــاره ب ـــا اش او ب

»مناقصـــه فـــاز 1 را  کـــه یـــک بنـــدر قدیمـــی اســـت، اعـــالم 

کردیـــم و برندگانـــش بـــه تدریـــج اعـــالم می شـــود چـــون بـــه 

دنبـــال ایـــن هســـتیم کـــه  تجهیزاتـــش را نوســـازی کنیـــم. 

ـــد  ـــاس بتوان ـــه بندرعب ـــت ک ـــن اس ـــر ای ـــا ب ـــالش م ـــن ت بنابرای

ـــارس،  ـــامل خلیج ف ـــزرگ در ش ـــیار ب ـــدر بس ـــک بن ـــوان ی به عن

ـــادر  ـــام بن ـــا مت ـــران ب ـــرای ای ـــدی ب ـــیار ج ـــی بس ـــدرت رقابت ق

ــد.« ــاد کنـ ــارس، ایجـ ــوب خلیج فـ جنـ

 ایجاد ظرفیت در پسکرانه ها 

ـــاس  ـــه در بندرعب ـــه این ک ـــاره ب ـــن اش ـــه ضم ـــدی در ادام  آخون

ـــتیم  ـــکرانه ها هس ـــت در پس ـــاد ظرفی ـــر ایج ـــه فک ـــرت ب ـــا بیش م

خاطرنشـــان کـــرد: »مـــا در پشـــت محوطـــه خـــود ســـازمان بنـــادر 

در بندرعبـــاس، دو هـــزار و 400 هکتـــار زمیـــن را توســـعه 

دادیـــم. در ایـــن دو هـــزار و 400 هکتـــار زمیـــن، عمدتـــا 

باراندازهـــا، انبارهـــا، سیســـتم های مخـــازن نفـــت، مخـــازن 

ـــای  ـــه فعالیت ه ـــه ب ـــی ک ـــتم های مختلف ـــواع سیس ـــع و ان مای

ـــت. در دو  ـــده اس ــال ش ـــد، فعـ ـــک می کن ـــتیکی کم لجس

ـــکرانه های  ـــه در پس ـــذاری ک ـــزان رسمایه گ ـــته، می ـــال گذش س

ــان اســـت  ــارد تومـ ــزار میلیـ ــج هـ ــم، پنـ ــام دادیـ ــادر انجـ بنـ

و رسمایه گـــذار آن هـــم بخـــش خصوصـــی اســـت. ایـــن 

اتفـــاق بســـیار بزرگـــی اســـت. بـــا توجـــه بـــه این کـــه میـــزان 

تراکـــم جمعیـــت در ســـواحل جنوبـــی ایـــران بـــه 4/8 نفـــر 

در کیلومرتمربـــع رســـیده کـــه در واقـــع بزرگ تریـــن تهدیـــد 

ــواحل  ــت در سـ ــش جمعیـ ــن کاهـ ــا همیـ ــی مـ ــت ملـ امنیـ

ــا  ــت بـ ــد جمعیـ ــن کار بتوانـ ــم ایـ ــت. امیدواریـ ــوب اسـ جنـ

اشـــتغال مکفـــی را جـــذب کنـــد.«

 عبـــاس آخونـــدی در مـــورد ســـوخت گیری کشـــتی هایی 

ـــم  ـــد امکاناتـــی فراه ـــوند گفـــت: »بای کـــه وارد منطقـــه می ش

 شـــود تـــا همـــه کشـــتی هایی کـــه وارد منطقـــه می شـــوند در 

ســـواحل ایـــران ســـوخت گیری کننـــد و ایـــن اقـــدام بســـیار 

ــازن  ــرد. مخـ ــورت می گیـ ــه زودی صـ ــه بـ ــت کـ ــی اسـ مهمـ

مختلفـــی بـــرای صـــادرات فراورده هـــای نفتـــی ســـبک و 

ســـنگین، فراهـــم شـــده  اســـت، و آن چـــه در بندرعبـــاس در 

ــبختانه  ــت. خوشـ ــده اسـ ــت امیدوارکننـ ــال رخ دادن اسـ حـ

ـــال  ـــاس در ح ـــا در بندرعب ـــاری م ـــزار و 400 هکت ـــروژه دو ه پ

تکمیـــل  شـــدن اســـت و مـــا دیگـــر ظرفیـــت جدیـــدی بـــرای 

ــه نداریـــم.« عرضـ

در بندر شهید رجایی، متام انبارها به ریل دسرتسی 
دارند

  بـــه گفتـــه وزیـــر راه  و شهرســـازی کار بســـیار مهـــم مـــا ایـــن 

ـــم:  ـــه کردی ـــل، یکپارچ ـــا ری ـــی را ب ـــهید رجای ـــدر ش ـــه بن ـــود ک ب

»فقـــط در محوطـــه بنـــدر، 52 کیلومـــرت خـــط ریلـــی وجـــود 

ـــل  ـــه ری ـــا ب ـــام انباره ـــا مت ـــت. تقریب ـــده اس ـــرا ش ـــه اج دارد ک

ـــج  ـــش پن ـــدی پی ـــا چن ـــر ت ـــن خاط ـــه همی ـــد. ب ـــی دارن دسرتس

ــد از طریـــق ریـــل  ــدر می شـ ــه وارد بنـ ــد کاالهایـــی کـ درصـ

ــل  ــی منتقـ ــتم ریلـ ــط سیسـ ــد توسـ ــروز 15 درصـ ــود. امـ بـ

می شـــود و مـــا امیدواریـــم ایـــن رونـــد را بـــه بیـــش از ســـی 

ـــوخت  ـــرصف س ـــش م ـــه کاه ـــن ب ـــم. ای ـــش دهی ـــد افزای درص

و هـــم ایمنـــی جاده هـــا و هـــم حمـــل و نقـــل ســـبز و ایمـــن 

کمـــک می کنـــد.«

او در ادامـــه بـــه افزایـــش امـــکان صـــادرات فراورده هـــا 

به عنـــوان نکتـــه مهـــم دیگـــری اشـــاره کـــرد و گفـــت: 

»پاالیشـــگاه خلیج فـــارس اگـــر بـــه بهره بـــرداری برســـد، 

بیـــش از 80 درصـــد محصوالتـــش بایـــد صـــادر شـــود. کاری 

کـــه در بنـــدر شـــهید رجایـــی انجـــام می دهیـــم ایـــن اســـت 

کـــه بـــرای صـــادرات فراورده هـــای نفتـــی اســـکله های 

ـــود  ـــن ب ـــران ای ـــت ای ـــم. آرزوی مل ـــاد می کنی ـــی ایج اختصاص

ـــت  ـــرار اس ـــم. ق ـــادر کنی ـــی را ص ـــای نفت ـــم فراورده ه ـــه بتوانی ک

آخوندی: 
 در دو سال گذشته، 

میزان رسمایه گذاری 
که در پسکرانه های 
بنادر انجام دادیم، 

پنج هزار میلیارد 
تومان است و 

رسمایه گذار آن هم 
بخش خصوصی 

است.
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ــادرات  ــرای صـ ــی بـ ــکله اختصاصـ ــه اسـ ــاس، سـ در بندرعبـ

ـــه  ـــد هرچ ـــن کار بای ـــه ای ـــم ک ـــاد کنی ـــی  ایج ـــای نفت فراورده ه

رسیع تـــر صـــورت گیـــرد.« 

آخونـــدی بـــا اشـــاره بـــه این کـــه خوشـــبختانه کل بنـــدر 

ـــی  ـــزود: »ول ـــه، اف ـــرار گرفت ـــل ق ـــورد بازســـازی کام خرمشـــهر م

ـــی  ـــث الیروب ـــود دارد، بح ـــا وج ـــه آن ج ـــی ک ـــن مانع بزرگ تری

ـــا را رشوع  ـــات مغروقه ه ـــا کار نج ـــت. م ـــدرود اس ـــای ارون آب ه

کردیـــم. طـــی دو ســـال گذشـــته مـــا 18 فرونـــد مغروقـــه را 

ـــدت  ـــا ش ـــه ب ـــتیم ک ـــراردادی بس ـــم ق ـــرا ه ـــم. اخی ـــات دادی نج

ــده، را از  ــی مانـ ــه باقـ ــه ای کـ ــد مغروقـ ــرتی، 42 فرونـ بیشـ

آبراهـــه نجـــات دهیـــم.«

ـــاز  ـــه CBC، نی ـــدن کمیت ـــال ش ـــث فع ـــه بح ـــان این ک ـــا بی او ب

بـــه یـــک نـــوع کار دیپلامتیـــک دارد، گفـــت: »ایـــن کار بایـــد 

توســـط همـــکاران مـــا در وزارت خارجـــه و دوســـتان در مجلـــس 

ــم و  ــال کنیـ ــم فعـ ــم CBC را هـ ــه بتوانیـ ــود کـ ــری شـ پیگیـ

بتوانیـــم آبراهـــه ارونـــدرود را الیروبـــی کامـــل کنیـــم و بنـــدر  

ـــد.« ـــدا کن ـــودش را پی ـــی خ ـــدرت بالندگ ـــد ق ـــهر بتوان خرمش

ـــادر  ـــه وضعیـــت ریلـــی در بن ـــا اشـــاره ب ـــر راه و شهرســـازی ب  وزی

جنـــوب و شـــامل کشـــور، وضعیـــت حـــال حـــارض بنـــادر را 

ـــم  ـــی )ره ( ه ـــام خمین ـــدر ام ـــرد: »در بن ـــف ک ـــه توصی این گون

وضعیـــت خوبـــی داریـــم. ظرفیـــت مـــا بیـــش از 50 میلیـــون 

تـــن اســـت. بنـــدر امـــام خمینـــی )ره ( از نظـــر اتصـــال بـــه ریـــل، 

ـــکرانه  ـــرای پس ـــه ب ـــی ک ـــی دارد. فضای ـــی خوب ـــت خیل وضعی

ـــرای رسمایه گـــذاری ایجـــاد شـــده،  ـــدر امـــام خمینـــی )ره( ب بن

ـــکرانه  ـــی در پس ـــیار بزرگ ـــع بس ـــت. صنای ـــار اس ـــزار هکت 10 ه

ــام   ــدر امـ ــن بنـ ــت. بنابرایـ ــرا اسـ ــال اجـ ــام در حـ ــدر امـ بنـ

خمینـــی )ره( وضعیـــت بهـــرتی دارد. در بنـــادر شـــامل هـــم 

ـــم. طـــرح توســـعه بنـــدر انزلـــی  وضعیـــت نســـبتا مناســـبی داری

ـــی  ـــدر انزل ـــا در بن ـــت م ـــت. االن ظرفی ـــیده اس ـــه رس ـــه نتیج ب

ـــی  ـــیار خوب ـــت بس ـــه ظرفی ـــت ک ـــال اس ـــن در س ـــون ت 15 میلی

ـــت  ـــال اجراس ـــم در ح ـــاد ه ـــدر امیرآب ـــعه بن ـــرح توس ـــت. ط اس

ــا  ــت. مـ ــد گرفـ ــرار خواهـ ــرداری قـ ــورد بهره بـ ــه زودی مـ و بـ

ــدر  ــی را در بنـ ــتم رو-رو ریلـ ــک سیسـ ــه یـ ــدیم کـ ــق شـ موفـ

ـــاری،  ـــال ج ـــان س ـــا در پای ـــن پروژه ه ـــم. ای ـــرا کنی ـــاد اج امیرآب

بـــه بهره بـــرداری خواهنـــد رســـید. مطمـــن هســـتیم بنـــدر 

امیرآبـــاد، بـــا داشـــن  ظرفیت هـــای باالیـــی کـــه دارد یکـــی 

از مهم تریـــن بنـــادر دریـــای خـــزر در آینـــده خواهـــد بـــود. 

بنابرایـــن مـــا در دریـــای خـــزر هـــم وضعیـــت مناســـبی داریـــم.«

آخونـــدی ادامـــه داد: »مـــوردی کـــه پیگیـــر آن هســـتیم؛ 

ـــت.  ـــا اس ـــادر دنی ـــایر بن ـــا س ـــران ب ـــی ای ـــدرت رقابت ـــش ق افزای

ــته  ــی داشـ ــدرت رقابتـ ــش قـ ــم افزایـ ــه بتوانیـ ــرای این کـ بـ

ــررات و  ــه مقـ ــع بـ ــه راجـ ــم کـ ــن داریـ ــه ایـ ــاز بـ ــیم، نیـ باشـ

اقدامـــات نرم افـــزاری بنادرمـــان اقدامـــات جـــدی بـــه عمـــل 

بیاوریـــم تـــا بتوانیـــم بـــا قواعـــد بین املللـــی پیـــش برویـــم. 

ـــم  ـــه ه ـــادر ب ـــایر بن ـــه س ـــم ک ـــدری داری ـــبکه بن ـــه ش ـــاز ب ـــا نی م

ـــم  ـــم کـــه بتوانی ـــه همین جاســـت و امیدواری وصـــل شـــوند. نکت

ـــن کار کمـــک  ـــم. ای ـــران را ایجـــاد کنی ـــدری ای طـــرح شـــبکه بن

می کنـــد کـــه مـــا از مســـاحت بیشـــرتی از ســـواحلامن 

ــم.« ــتفاده کنیـ اسـ

 بحث مسافری را از یاد نربیم

 وزیـــر راه و شهرســـازی ضمـــن  مهـــم دانســـن بحـــث مســـافری 

در کشـــتی ها خاطرنشـــان کـــرد: »نکتـــه مهـــم  دیگـــری کـــه 

ـــافرت های  ـــث مس ـــدن بح ـــگ ش ـــود دارد، کم رن ـــادر وج در بن

دریایـــی اســـت. گرایـــش بنـــادر مـــا بیشـــرت بـــه ســـمت بـــار 

اســـت تـــا جابه جایـــی مســـافر.«

بـــه گفتـــه او هـــر چنـــد مســـاله بـــار و تجـــارت، بســـیار مهـــم 

و حیاتـــی اســـت ولـــی در کنـــار این هـــا، بحـــث مســـافر هـــم 

ـــیم:  ـــل باش ـــد از آن غاف ـــه نبای ـــت ک ـــی اس ـــیار  مهم ـــه بس نکت

»تقریبـــا در ایـــران مســـافر دریایـــی بـــه تعـــداد محـــدود داریـــم. 

ـــدازی  ـــم، راه ان ـــه کردی ـــه تهی ـــرتاتژی ک ـــر اس ـــن خاط ـــه همی ب

اســـکله های مســـافری اســـت. از ایـــن رو مـــا پایانه هـــای 

مســـافری را در بندرعبـــاس، آبـــادان، و خرمشـــهر فعـــال 

کردیـــم و بـــه دنبـــال راه انـــدازی خطـــوط مســـافری کشـــتی  

ــتیم.« هسـ

 در صادرات رشد چشمگیری داشتیم

ـــا  ـــا ت ـــت: »م ـــم گف ـــد از تحری ـــای بع ـــادآوری فض ـــا ی ـــدی ب  آخون

بـــه حـــال موفـــق شـــدیم 14 خـــط کشـــتیرانی جدیـــد را در 

بنادرمـــان وارد کنیـــم. االن در واقـــع 14 خـــط کشـــتیرانی دنیـــا 

ـــادر  ـــر در بن ـــا کم ت ـــتی ت ـــه ای دو کش ـــب از هفت ـــورت مرت به ص

مـــا پهلوگیـــری می کننـــد و ایـــن یـــک موقعیـــت رقابتـــی ایجـــاد 

کـــرده و نتیجـــه ایـــن رقابـــت، کاهـــش قیمـــت حمـــل و نقـــل بـــه 

ـــت.« ـــران اس ـــردم ای ـــع م نف

ـــه جنـــوب  ـــد ب ـــن، کشـــتی ها بای ـــه این کـــه پیـــش از ای ـــا اشـــاره ب او ب

می رفتنـــد، گفـــت: »کشـــتی های مـــا قبـــال در خلیج فـــارس 

پهلوگیـــری می کردنـــد و تخلیـــه و بارگیـــری کمـــی داشـــتند. آن هـــا 

بـــا کشـــتی های فیـــدری بـــه شـــامل خلیج فـــارس می آمدنـــد. 

امـــا االن مســـتقیم می آینـــد و هـــم این کـــه روی  قیمـــت بـــا هـــم 

رقابـــت می کننـــد، و ایـــن یـــک موقعیـــت خـــوب بـــرای مـــردم ایـــران 

ــود.« ــوب می شـ محسـ

آخونـــدی از آمـــار و عملکـــرد بنـــادر مـــا ســـخن بـــه میـــان آورد و 

ـــال  ـــه س ـــبت ب ـــاری نس ـــال ج ـــه س ـــج ماه ـــن پن ـــت: »در همی گف

گذشـــته، 24 درصـــد رشـــد عملکـــرد بنـــادر را داشـــتیم. نکتـــه 

ـــه  ـــود این ک ـــا وج ـــه ب ـــت ک ـــن اس ـــود دارد ای ـــه وج ـــی ک ـــیار مهم بس

ـــش از 30  ـــادرات بی ـــور، ص ـــه کش ـــدی واردات ب ـــش 15 درص کاه

ـــادر  ـــرد بن ـــت کل عملک ـــوان گف ـــت. می ت ـــته اس ـــد داش ـــد رش درص

چیـــزی حـــدود 24 درصـــد رشـــد داشـــته اســـت.«

امنیتامن را   مدیون نیروهای نظامی  و دربانان 
هستیم

آخونـــدی ضمـــن تقدیـــر از پرســـنل نیـــروی دریایـــی ارتـــش 

جمهـــوری اســـالمی ایـــران، گفـــت :»همـــه ایـــن  فعالیت هـــا 

ـــه  ـــده ک ـــت آم ـــه دس ـــی ب ـــد در حال ـــان ش ـــه بی ـــی ک و اقدامات

مـــا یـــک امنیـــت دریایـــی بســـیار گســـرتده ای داریـــم. بنابرایـــن  

ـــه  ـــی ک ـــت دریای ـــز و امنی ـــان عزی ـــت دریابان ـــر فعالی ـــا اگ قطع

ـــک  ـــت، ی ـــود نداش ـــد، وج ـــم می کنن ـــران فراه ـــت ای ـــرای مل ب

ـــات  ـــن اتفاق ـــه ای ـــی داد. هم ـــم رخ من ـــات ه ـــن اتفاق ـــم ای ده

در ســـایه امنیـــت اســـت و مـــا امنیتـــامن را مرهـــون فرماندهـــی 

ـــتیم  ـــز هس ـــان عزی ـــن دریابان ـــی و همچنی ـــای نظام کل نیروه

و در دریـــا کوچک تریـــن مشـــکلی از نظـــر امنیـــت نداریـــم.«

او بـــا اشـــاره بـــه پوشـــش امنیتـــی کـــه نیـــروی دریایـــی بـــرای 

ــه  ــران کـ ــای ایـ ــط در آب هـ ــران، نه فقـ ــاری ایـ ــتی های تجـ کشـ

ــن  ــت: »ایـ ــد، گفـ ــم می کننـ ــی فراهـ ــای آزاد بین املللـ در آب هـ

مســـئله واقعـــا در ســـطح دنیـــا مثال زدنـــی اســـت و مـــن وظیفـــه 

دارم در ایـــن جمـــع از عنایـــت خـــاص فرماندهـــی نیـــروی دریایـــی، 

ــان و کادر  ــام فرماندهـ ــپاه و متـ ــروی دریایـــی سـ فرماندهـــی نیـ

نیـــروی دریایـــی تشـــکر منایـــم و تـــک تـــک دوســـتان را ســـپاس 

ـــا  ـــات ب ـــه در جزیی ـــی ک ـــاد و همراه ـــیار زی ـــامت بس ـــم و از زح بگوی

ـــوه  ـــا نح ـــه م ـــود ک ـــال ها ب ـــم. س ـــر کن ـــد تقدی ـــام می دهن ـــم انج ه

ـــکل  ـــا مش ـــی، ب ـــهید رجای ـــدر ش ـــاس و بن ـــن بندرعب ـــان بی اتصامل

مواجـــه بـــود. خوشـــبختانه امیـــر دســـتور دادنـــد و در واقـــع مـــا 

ـــع  ـــم و آن موان ـــور می کردی ـــی عب ـــروی دریای ـــای نی ـــد از زمین ه بای

مرتفـــع می شـــد. در همیـــن ســـفری کـــه مـــن بـــه بندرعبـــاس 

ـــر و تشـــکر کـــردم و  ـــب از ایشـــان تقدی ـــم قل ـــا و از صمی کـــردم، غیاب

این کـــه ایـــن امـــکان را بـــرای متـــام مـــردم آن منطقـــه فراهـــم آوردنـــد 

ـــروی  ـــا و نی ـــن م ـــی بی ـــورت هامهنگ ـــر ص ـــه ه ـــردم. ب ـــین ک را تحس

دریایـــی، هامهنگـــی بســـیار خوبـــی اســـت. امیـــدوارم کـــه بتوانیـــم 

ـــه  ـــوردی ب ـــن هامهنگـــی، آن اهدافـــی را کـــه از صنعـــت دریان ـــا ای ب

ـــم.« ـــت آوری ـــه دس ـــتیم را ب ـــش هس دنبال

دبیر هامیش ملی فناوری های نوین دریایی: 

به دنبال مجوز آی ای سی 
بودیم

 

ـــه برگـــزاری  ـــا اشـــاره ب ـــن مراســـم ب ـــر در ای   ناخـــدا دوم رحیـــم ماملی

ـــران  ـــالمی ای ـــوری اس ـــش جمه ـــی ارت ـــروی دریای ـــش نی ـــه هامی س

در شـــش مـــاه گذشـــته در ســـطح ملـــی گفـــت: »ایـــن موضـــوع 

نشـــان از توجـــه ویـــژه فرمانـــده محـــرتم نیـــروی راهـــربدی و 

ـــن  ـــوزه دارد و در ای ـــن ح ـــه ای ـــی ب ـــروی دریای ـــرتم نی ـــئوالن مح مس

ـــت  ـــا در بیس ـــتند. م ـــد و هس ـــا بودن ـــاور م ـــار و ی ـــه ی ـــه همیش زمین

ـــی  ـــس مل ـــن کنفران ـــن چهارمی ـــم فروردی ـــت و شش ـــم و بیس و پنج

ــوم و  ــتیم. در سـ ــران را داشـ ــی ایـ ــس مهندسـ ــرتو مغناطیـ الکـ

چهـــارم شـــهریور مـــاه چهـــل و نهمیـــن نشســـت معاونـــان آموزشـــی 

ـــن  ـــرای ای ـــاال در اج ـــتیم و ح ـــور را داش ـــگاه های رسارس کش دانش

ـــم کـــه بتوانیـــم مجـــوز  ـــه دنبـــال ایـــن بودی هامیـــش هســـتیم. مـــا ب

ـــی از  ـــی خوب ـــای خیل ـــم. پیگیری ه ـــش را بگیری ـــی هامی آی ای س

طـــرف مســـئوالن صـــورت گرفتـــه و خوشـــبختانه مـــا موفـــق شـــدیم 

ـــم.« ـــی کنی ـــد طراح ـــن برن ـــا ای ـــان را ب ـــش خودم ـــرت هامی پوس

اولین رویداد ملی استارت آپ تخصصی دریایی

ــه  ــوان نقطـ ــتارت آپ به عنـ ــی اسـ ــداد ملـ ــن رویـ ــر از اولیـ ماملیـ

عطفـــی در هامیش هـــای فناوری هـــای نویـــن  یادکـــرد و گفـــت: 

»در خـــالل هامیـــش ملـــی فناوری هـــای نویـــن دریایـــی مـــا رویـــداد 

اســـتارت آپ را هـــم داشـــتیم. هـــدف از برگـــزاری ایـــن رویـــداد 

ـــت های  ـــه در پس ـــود ک ـــرادی ب ـــه اف ـــجویان و کلی ـــا دانش ـــل ب تعام

مختلـــف به نوعـــی بـــا دریـــا رسوکار دارنـــد. خوشـــبختانه بعـــد از 

اعـــالم فراخـــوان، ایده هـــای متنـــوع و مناســـبی بـــه دبیرخانـــه 

آخوندی: 
هر چند مساله بار و 
تجارت، بسیار مهم 
و حیاتی است ولی 
در کنار این ها، بحث 
مسافر هم نکته 
بسیار  مهمی است
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مواجـــه بـــود. خوشـــبختانه امیـــر دســـتور دادنـــد و در واقـــع مـــا 

ـــع  ـــم و آن موان ـــور می کردی ـــی عب ـــروی دریای ـــای نی ـــد از زمین ه بای

مرتفـــع می شـــد. در همیـــن ســـفری کـــه مـــن بـــه بندرعبـــاس 

ـــر و تشـــکر کـــردم و  ـــب از ایشـــان تقدی ـــم قل ـــا و از صمی کـــردم، غیاب

این کـــه ایـــن امـــکان را بـــرای متـــام مـــردم آن منطقـــه فراهـــم آوردنـــد 

ـــروی  ـــا و نی ـــن م ـــی بی ـــورت هامهنگ ـــر ص ـــه ه ـــردم. ب ـــین ک را تحس

دریایـــی، هامهنگـــی بســـیار خوبـــی اســـت. امیـــدوارم کـــه بتوانیـــم 

ـــه  ـــوردی ب ـــن هامهنگـــی، آن اهدافـــی را کـــه از صنعـــت دریان ـــا ای ب

ـــم.« ـــت آوری ـــه دس ـــتیم را ب ـــش هس دنبال

دبیر هامیش ملی فناوری های نوین دریایی: 

به دنبال مجوز آی ای سی 
بودیم

 

ـــه برگـــزاری  ـــا اشـــاره ب ـــن مراســـم ب ـــر در ای   ناخـــدا دوم رحیـــم ماملی

ـــران  ـــالمی ای ـــوری اس ـــش جمه ـــی ارت ـــروی دریای ـــش نی ـــه هامی س

در شـــش مـــاه گذشـــته در ســـطح ملـــی گفـــت: »ایـــن موضـــوع 

نشـــان از توجـــه ویـــژه فرمانـــده محـــرتم نیـــروی راهـــربدی و 

ـــن  ـــوزه دارد و در ای ـــن ح ـــه ای ـــی ب ـــروی دریای ـــرتم نی ـــئوالن مح مس

ـــت  ـــا در بیس ـــتند. م ـــد و هس ـــا بودن ـــاور م ـــار و ی ـــه ی ـــه همیش زمین

ـــی  ـــس مل ـــن کنفران ـــن چهارمی ـــم فروردی ـــت و شش ـــم و بیس و پنج

ــوم و  ــتیم. در سـ ــران را داشـ ــی ایـ ــس مهندسـ ــرتو مغناطیـ الکـ

چهـــارم شـــهریور مـــاه چهـــل و نهمیـــن نشســـت معاونـــان آموزشـــی 

ـــن  ـــرای ای ـــاال در اج ـــتیم و ح ـــور را داش ـــگاه های رسارس کش دانش

ـــم کـــه بتوانیـــم مجـــوز  ـــه دنبـــال ایـــن بودی هامیـــش هســـتیم. مـــا ب

ـــی از  ـــی خوب ـــای خیل ـــم. پیگیری ه ـــش را بگیری ـــی هامی آی ای س

طـــرف مســـئوالن صـــورت گرفتـــه و خوشـــبختانه مـــا موفـــق شـــدیم 

ـــم.« ـــی کنی ـــد طراح ـــن برن ـــا ای ـــان را ب ـــش خودم ـــرت هامی پوس

اولین رویداد ملی استارت آپ تخصصی دریایی

ــه  ــوان نقطـ ــتارت آپ به عنـ ــی اسـ ــداد ملـ ــن رویـ ــر از اولیـ ماملیـ

عطفـــی در هامیش هـــای فناوری هـــای نویـــن  یادکـــرد و گفـــت: 

»در خـــالل هامیـــش ملـــی فناوری هـــای نویـــن دریایـــی مـــا رویـــداد 

اســـتارت آپ را هـــم داشـــتیم. هـــدف از برگـــزاری ایـــن رویـــداد 

ـــت های  ـــه در پس ـــود ک ـــرادی ب ـــه اف ـــجویان و کلی ـــا دانش ـــل ب تعام

مختلـــف به نوعـــی بـــا دریـــا رسوکار دارنـــد. خوشـــبختانه بعـــد از 

اعـــالم فراخـــوان، ایده هـــای متنـــوع و مناســـبی بـــه دبیرخانـــه 

رســـید کـــه مـــورد ارزیابـــی قـــرار گرفـــت. تعـــداد  ایده هـــای 

دریافتـــی هـــم 97 ایـــده بـــود کـــه از رسارس ایـــران دریافـــت کردیـــم. 

در داوری هـــای اولیـــه و ارزیابـــی کـــه صـــورت گرفـــت 55 ایـــده 

برگزیـــده شـــد. در حـــوزه فـــن آوری تعـــداد 10 ایـــده به صـــورت 

شـــفاهی در پژوهشـــکده علـــوم و فنـــاوری دریـــا مـــورد ارزیابـــی قـــرار 

ـــش   ـــرتی در هامی ـــورت پوس ـــم به ص ـــده ه ـــداد 19 ای ـــت  و تع گرف

ارایـــه شـــد.«

ارسال 501 مقاله تخصصی به دبیرخانه هامیش 

ــده در دومیـــن هامیـــش  ــاالت رشکـــت داده شـ ــر مقـ  ماملیـ

ملـــی فناوری هـــای نویـــن دریایـــی را بســـیار امیدوارکننـــده 

ارزیابـــی کـــرد و گفـــت: »به طـــور کلـــی تعـــداد 501 مقالـــه 

ـــت  ـــد. مدیری ـــال ش ـــنواره ارس ـــه جش ـــه دبیرخان ـــور ب در 9 مح

منابـــع و توســـعه دریـــا محـــور مهندســـی مکانیـــک و مهندســـی 

دریـــا. پدافنـــد عامـــل و غیرعامـــل در دریـــا، علـــوم پایـــه 

دریایـــی و اقیانوســـی، آمـــوزش و پژوهـــش دریـــا محـــور، 

ـــان  ـــا و کارکن ـــی یگان ه ـــی، ایمن ـــات دریای ـــرات و ارتباط مخاب

و ناوبـــری و هدایـــت در دریـــا هـــم جـــز  محورهـــای هامیـــش 

مـــا بودنـــد.«

ـــای  ـــاس محوره ـــر اس ـــد ب ـــاالت بای ـــه مق ـــه این ک ـــاره ب ـــا اش او ب

یـــاد شـــده نگاشـــته می شـــد، افـــزود: »از ایـــن تعـــداد 

مقاالتـــی کـــه دریافـــت کردیـــم و بـــا داوری هایـــی کـــه 

ـــه  ـــت ک ـــرار گرف ـــرش ق ـــورد پذی ـــه م ـــت 255 مقال ـــورت گرف ص

115 مقالـــه به صـــورت شـــفاهی در 17 نشســـت توســـط 

رشکت کننـــدگان ارایـــه شـــد. تعـــداد 140 مقالـــه هـــم 

به صـــورت پوســـرتی در محـــل هامیـــش ارایـــه شـــد. ضمنـــا 

چکیـــده مقـــاالت هـــم در کتابـــی  منتـــرش و در دســـرتس 

عالقه منـــدان قـــرار گرفـــت.«

ریاست کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای 
اسالمی: 

سیاست ما به هیچ عنوان
 حمله به هیچ کشوری نیست 

عالالدیـــن بروجـــردی ســـخرنان دیگـــر ایـــن هامیـــش، 

مالمیر از اولین رویداد 
ملی استارت آپ 

به عنوان نقطه عطفی 
در همایش های 

فناوری های نوین  
یادکرد و گفت: »در 
خالل همایش ملی 
فناوری های نوین 
دریایی ما رویداد 
استارت آپ را هم 

داشتیم.
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صحبت هایـــش را بـــا ایـــن فرمایـــش مقـــام معظـــم رهـــربی 

ـــربدی،  ـــروی راه ـــک نی ـــش ی ـــی ارت ـــروی دریای ـــرد: »نی ـــاز ک آغ

ــت.« ــی اسـ ــی و نظامـ ــی و علمـ ــی، بین املللـ سیاسـ

او در ادامـــه گفـــت: »عرض انـــدام قدرمتندانـــه نیـــروی دریایـــی 

ـــروزی انقـــالب اســـالمی  ـــد از پی ارتـــش در طـــول ســـال های بع

ـــی  ـــده جهان ـــک پدی ـــه ی ـــل ب ـــر  تبدی ـــال های اخی ـــژه س و به وی

شـــده، اســـت. دوســـتان می داننـــد کـــه یکـــی از مشـــکالت 

ــا دزدان  ــی یـ ــم دریایـ ــده تروریسـ ــا پدیـ ــن روزهـ ــدی ایـ جـ

ـــد و  ـــج می برن ـــورها از آن رن ـــی از کش ـــه خیل ـــت ک ـــی اس دریای

ـــا   ـــی از دولت ه ـــرای خیل ـــددی را ب ـــادی متع ـــکالت  اقتص مش

ـــن نیـــروی  ایجـــاد کـــرده اســـت، مـــن اعتقـــاد دارم کـــه قوی تری

نظامـــی کـــه در ســـطح دنیـــا موفـــق عمـــل کـــرد و توانســـت 

ـــن  ـــد همی ـــه  بکن ـــا آن مقابل ـــار و ب ـــی را مه ـــل جهان ـــن معض ای

ــود. همیـــن  ــران بـ ــوری اســـالمی ایـ ــروی دریایـــی جمهـ نیـ

ـــات چشـــمگیر باعـــث شـــد ســـفرای کشـــورهای بزرگـــی  اقدام

ـــا  ـــد، ب ـــدا کنن ـــور پی ـــه حض ـــم در وزارت خارج ـــن ه ـــد چی مانن

ـــراز  ـــان را اب ـــب تشـــکر خودش ـــد و مرات ـــدار کنن ـــم دی امیـــر ه

مناینـــد. بنابرایـــن نیـــروی دریایـــی  بـــرای نظـــام مـــا یـــک 

ـــت.« ـــده اس ـــی آفری ـــدار مل ـــک اقت ـــزرگ  و ی ـــی ب افتخارآفرین

 بروجـــردی بـــا تاکیـــد بـــر این کـــه مـــا سیاســـت هایامن 

بـــه هیـــچ عنـــوان در امـــور نظامـــی حملـــه بـــه هیـــچ 

کشـــوری نیســـت و تعـــرض بـــه هیـــچ کشـــوری را هـــم در رس 

منی پرورانیـــم  ادامـــه داد: »مـــا اصـــوال منـــاد صلح طلبـــی در 

ـــود در  ـــاهد ب ـــا ش ـــه دنی ـــور ک ـــی هامن ط ـــتیم. ول ـــان هس جه

ـــر  ـــم. اگ ـــاع  پرداختی ـــه دف ـــی ب ـــگ تحمیل ـــخت جن ـــط س رشای

ـــا  ـــد ب ـــرض بکنن ـــا تع ـــه کشـــور م ـــد ب ـــاال هـــم بخواهن ـــن ح همی

همـــه قـــدرت آن هـــا را رس جایشـــان می  نشـــانیم. خاصیـــت 

ایـــن سیاســـت بازدارندگـــی اســـت. وضعیـــت امـــروز مـــا بـــا 

ـــالب  ـــروزی انق ـــل از پی ـــی قب ـــل از آن و حت ـــگ و قب ـــران جن بح

قابـــل مقایســـه نیســـت.«

بـــه گفتـــه او درســـت اســـت کـــه عنـــوان ایـــران قبـــل از 

انقـــالب ژانـــدارم منطقـــه بـــود و پیرشفته تریـــن تجهیـــزات را 

ـــران  ـــی ای ـــد، ول ـــرار می دادن ـــران ق ـــار ای ـــا در اختی آمریکایی ه

مالـــک هیچ چیـــزی نبـــود. حتـــی بـــرای تغییـــر یـــک قطعـــه 

ــه  ــد و قطعـ ــکا می آمـ ــتی،باید یـــک مهنـــدس از آمریـ از کشـ

را  عـــوض می کـــرد و می رفـــت. قبـــل از پیـــروزی انقـــالب  

اجـــازه منی دادنـــد افـــرسان مـــا و متخصصـــان مـــا بـــه ایـــن 

ـــود.  ـــت ب ـــاد ذل ـــن من ـــد و ای ـــت بزنن ـــی دس ـــزات آمریکای تجهی

جدال نابرابر آل صعود با یمن،
 منطقه را تحت تاثیر قرار داده است

ــاره بـــه جنـــگ نابرابـــری کـــه عربســـتان  ــا اشـ بروجـــردی بـ

در مقابـــل کشـــور فقیـــر یمـــن رشوع کـــرده اســـت، گفـــت: 

»هامن طـــور کـــه مالحظـــه می کنیـــد کشـــوری ماننـــد 

ـــد  ـــری مانن ـــور فقی ـــک کش ـــت ی ـــاه اس ـــدود 20 م ـــتان ح عربس

ـــا کمـــک آمریـــکا و هـــم پیامنانـــی کـــه بـــرای خـــودش  یمـــن را ب

ــن  ــد. ایـ ــرار می دهـ ــرض قـ ــورد تعـ ــت مـ ــرده اسـ تعریـــف کـ

ـــن ضعـــف را نشـــان  نشـــان گر  قـــدرت نظامـــی نیســـت بلکـــه ای

می دهـــد. معنـــی قـــدرت ایـــن اســـت کـــه شـــام در مقابـــل 

یـــک قـــدرت بتوانیـــد عرض انـــدام بکنیـــد نـــه یـــک کشـــور 

ـــن  ـــود ای ـــا وج ـــدارد. ب ـــودش را ن ـــاع از خ ـــوان دف ـــه ت ـــف ک ضعی

ـــکر  ـــون لش ـــک میلی ـــه ی ـــت ک ـــه ای اس ـــت به گون ـــروز وضعی ام

ـــازی  ـــده  ب ـــتان  بازن ـــده و عربس ـــود آم ـــه وج ـــن ب ـــی در یم مردم

خطرناکـــی کـــه خـــود آغازگـــر آن بـــوده اســـت.

ـــالمی  ـــورای اس ـــس ش ـــی مجل ـــت مل ـــیون امنی ـــس کمیس ریی

در ادامـــه گفـــت: »بنـــده از طـــرف همـــه همکارانـــم در مجلـــس 

ــی و  ــت ملـ ــیون امنیـ ــژه کمیسـ ــه ویـ ــالمی و بـ ــورای اسـ شـ

سیاســـت خارجـــی ایـــن موفقیت هـــا را  بـــه جامعـــه دریایـــی 

ــم این کـــه آمادگـــی  ــم و هـ ـــرض می کنـ کشـــور تربیـــک ع

خودمـــان را بـــرای هرگونـــه حامیتـــی  بـــه خصـــوص در ســـواحل 

ـــاخن  ـــد س ـــرای هدفمن ـــاال ب ـــم و از ح ـــالم می  کن ـــران   اع مک

برنامـــه پنـــج ســـاله ای کـــه پیـــش رو داریـــم آســـتین هایامن 

را بـــاال خواهیـــم زد.«

دبیر ستاد توسعه فناوری و صنایع دانش بنیان 
دریایی: 

ایران از بعد نفت و گاز، مقام 
اول را در دنیا لحاظ کرده است

 

ـــادر  ـــازمان بن ـــه س ـــه این ک ـــاره ب ـــا اش ـــیف ب ـــعید س ـــد س  محم

ـــوری  ـــش جمه ـــی ارت ـــروی دریای ـــوردی، وزارت راه و نی و دریان

ـــر دو  ـــد ه ـــور دارن ـــش حض ـــن هامی ـــه در ای ـــران ک ـــالمی ای اس

از ســـازمان های موفـــق و پرتـــالش و پـــر حضـــور در حقیقـــت 

دریانـــوردی کشـــور هســـتند گفـــت: »خوشـــبختانه ایـــن 

ســـازمان ها دســـتاوردهای خوبـــی هـــم داشـــته اند ولـــی  در 

بعضـــی از قســـمت ها و در بعضـــی از حوزه هـــای دریایـــی 

کمبودهایـــی را داریـــم و کـــم کاری هایـــی شـــده  کـــه ایـــن 

کمبودهـــا بایـــد جـــربان شـــود«

ســـیف این طـــور ادامـــه داد: »معاونـــت علمـــی و فنـــاوری 

ریاســـت جمهـــوری بـــرای اجـــرای اهـــداف و وظایـــف، 

ـــه در  ـــی ک ـــد آن خال های ـــا بتوان ـــوزه دری ـــت در ح ـــد اس عالقه من

حـــوزه فنـــاوری و در حقیقـــت دانـــش فنـــی وجـــود دارد را جـــربان 

ــاند.« ــام برسـ ــه انجـ ــی بـ ــودش را به خوبـ ــه خـ ــد و وظیفـ کنـ

ــر  ــرت حداکـ ــدود 2500 مـ ــروز در حـ ــه امـ ــا بـ ــزود: »تـ او افـ

عمقـــی اســـت کـــه بـــرش توانســـته نفـــت و گاز را از دریـــا 

اســـتخراج کنـــد و به صـــورت انحصـــاری بهره بـــرداری کنـــد. 

بـــه عبـــارت دیگـــر مـــا هنـــوز بـــه نیمـــه و یـــا عمـــق متوســـط 

اقیانوس هـــا و دریاهـــا نرســـیدیم و این هـــا اقیانوس هـــا و 

دریاهایـــی هســـتند کـــه حالـــت مشـــرتک دارد. یعنـــی هـــر 

ــد و از  ــدا کنـ ــت پیـ ــا دسـ ــن فناوری هـ ــه ایـ ــه بـ ــوری کـ کشـ

ـــوس حضـــور  ـــا و اقیان ـــد در دری ـــی و علمـــی بتوان لحـــاظ صنعت

پیـــدا کنـــد می توانـــد از ایـــن ذخایـــر و منابـــع اســـتفاده 

ـــا  ـــم حـــوزه دری ـــاوری و عل ـــن توســـعه فن بهینـــه ای کنـــد. بنابرای

در کشـــور مـــا  اهمیـــت بســـیار زیـــادی در ســـال های آینـــده 

 بروجردی:
این که آمادگی 
خودمان را برای 
هرگونه حامیتی  به 
خصوص در سواحل 
مکران   اعالم 
می  کنم و از حاال برای 
هدفمند ساخنت 
برنامه پنج ساله ای 
که پیش رو داریم 
آستین هایامن را باال 
خواهیم زد.
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ــی و  ــت ملـ ــیون امنیـ ــژه کمیسـ ــه ویـ ــالمی و بـ ــورای اسـ شـ

سیاســـت خارجـــی ایـــن موفقیت هـــا را  بـــه جامعـــه دریایـــی 

ــم این کـــه آمادگـــی  ــم و هـ ـــرض می کنـ کشـــور تربیـــک ع

خودمـــان را بـــرای هرگونـــه حامیتـــی  بـــه خصـــوص در ســـواحل 

ـــاخن  ـــد س ـــرای هدفمن ـــاال ب ـــم و از ح ـــالم می  کن ـــران   اع مک

برنامـــه پنـــج ســـاله ای کـــه پیـــش رو داریـــم آســـتین هایامن 

را بـــاال خواهیـــم زد.«

دبیر ستاد توسعه فناوری و صنایع دانش بنیان 
دریایی: 

ایران از بعد نفت و گاز، مقام 
اول را در دنیا لحاظ کرده است

 

ـــادر  ـــازمان بن ـــه س ـــه این ک ـــاره ب ـــا اش ـــیف ب ـــعید س ـــد س  محم

ـــوری  ـــش جمه ـــی ارت ـــروی دریای ـــوردی، وزارت راه و نی و دریان

ـــر دو  ـــد ه ـــور دارن ـــش حض ـــن هامی ـــه در ای ـــران ک ـــالمی ای اس

از ســـازمان های موفـــق و پرتـــالش و پـــر حضـــور در حقیقـــت 

دریانـــوردی کشـــور هســـتند گفـــت: »خوشـــبختانه ایـــن 

ســـازمان ها دســـتاوردهای خوبـــی هـــم داشـــته اند ولـــی  در 

بعضـــی از قســـمت ها و در بعضـــی از حوزه هـــای دریایـــی 

کمبودهایـــی را داریـــم و کـــم کاری هایـــی شـــده  کـــه ایـــن 

کمبودهـــا بایـــد جـــربان شـــود«

ســـیف این طـــور ادامـــه داد: »معاونـــت علمـــی و فنـــاوری 

ریاســـت جمهـــوری بـــرای اجـــرای اهـــداف و وظایـــف، 

ـــه در  ـــی ک ـــد آن خال های ـــا بتوان ـــوزه دری ـــت در ح ـــد اس عالقه من

حـــوزه فنـــاوری و در حقیقـــت دانـــش فنـــی وجـــود دارد را جـــربان 

ــاند.« ــام برسـ ــه انجـ ــی بـ ــودش را به خوبـ ــه خـ ــد و وظیفـ کنـ

ــر  ــرت حداکـ ــدود 2500 مـ ــروز در حـ ــه امـ ــا بـ ــزود: »تـ او افـ

عمقـــی اســـت کـــه بـــرش توانســـته نفـــت و گاز را از دریـــا 

اســـتخراج کنـــد و به صـــورت انحصـــاری بهره بـــرداری کنـــد. 

بـــه عبـــارت دیگـــر مـــا هنـــوز بـــه نیمـــه و یـــا عمـــق متوســـط 

اقیانوس هـــا و دریاهـــا نرســـیدیم و این هـــا اقیانوس هـــا و 

دریاهایـــی هســـتند کـــه حالـــت مشـــرتک دارد. یعنـــی هـــر 

ــد و از  ــدا کنـ ــت پیـ ــا دسـ ــن فناوری هـ ــه ایـ ــه بـ ــوری کـ کشـ

ـــوس حضـــور  ـــا و اقیان ـــد در دری ـــی و علمـــی بتوان لحـــاظ صنعت

پیـــدا کنـــد می توانـــد از ایـــن ذخایـــر و منابـــع اســـتفاده 

ـــا  ـــم حـــوزه دری ـــاوری و عل ـــن توســـعه فن بهینـــه ای کنـــد. بنابرای

در کشـــور مـــا  اهمیـــت بســـیار زیـــادی در ســـال های آینـــده 

ــد  ــا کمـــک کنـ ــه مـ ــد بـ ــد و می توانـ ــته باشـ ــد داشـ می توانـ

تـــا بتوانیـــم بهره بـــرداری بهـــرتی از دریـــا داشـــته باشـــیم.« 

ـــور در  ـــورهای محص ـــا کش ـــه ی ـــیای میان ـــیف، آس ـــه س ـــه گفت ب

ـــت  ـــن جمعی ـــد و ای ـــت دارن ـــر جمعی ـــون نف ـــدود 400 میلی ح

اگـــر بخواهـــد اقتصـــاد خـــودش را توســـعه بدهـــد نیازمنـــد 

ارتبـــاط بـــا دنیـــا خواهـــد بـــود و بهرتیـــن راه ایـــن ارتبـــاط، 

ــدر  ــران و بنـ ــواحل مکـ ــای عـــامن و سـ ــران و دریـ ــور ایـ کشـ

چابهـــار خواهـــد بـــود. 

او تاکیـــد کـــرد: »بنابرایـــن ایـــن اهمیـــت سوق الجیشـــی بـــه 

ـــده  ـــد در آین ـــت بای ـــن جمعی ـــا ای ـــل اســـت کـــه طبیعت ـــن دلی ای

بـــا دنیـــا داد و ســـتد داشـــته باشـــد و نیازمنـــد ایـــن ارتبـــاط 

ـــرت  ـــتفاده به ـــور و اس ـــعه کش ـــه توس ـــد ب ـــا بتوان ـــود ت ـــد ب خواه

ـــد.« ـــک کن ـــا کم ـــور م ـــواحل کش از س

ســـیف بـــا اشـــاره بـــه مقـــام اول ایـــران از بعـــد نفـــت و گاز در 

ـــع  ـــا از مناب ـــا گفـــت: »تاکنـــون برداشـــت نفـــت و گاز در دنی دنی

ــر اکـــر  ــال های اخیـ ــده اســـت و در سـ ــام شـ خشـــکی انجـ

ــق  ــای عمیـ ــه آب هـ ــوط بـ ــد مربـ ــدات جدیـ ــازن و تولیـ مخـ

ـــرژی مشـــخص اســـت.« ـــا در حـــوزه ان ـــوده اســـت و ســـهم دری ب

در بعد آموزش عالی، فعالیت های خوبی داشتیم

ـــی   ـــان دریای ـــع دانش بنی ـــاوری و صنای ـــعه فن ـــر ســـتاد توس دبی

بـــه رضورت پرداخـــن بـــه حـــوزه دریـــا در کشـــور مـــا اشـــاره کـــرد 

و یـــادآور شـــد: »چنـــد عامـــل اساســـی باعـــث می شـــود کـــه 

ـــت  ـــم. نخس ـــه بکنی ـــرتاتژیک توج ـــورت اس ـــا به ص ـــه دری ـــا ب م

بحـــث امنیـــت و دفـــاع دریایـــی اســـت کـــه طبیعتـــا نیـــروی 

ـــی  ـــروی دریای ـــران و نی ـــالمی ای ـــوری اس ـــش جمه ـــی ارت دریای

ســـپاه و نیـــروی انتظامـــی در ایـــن جهـــت فعالیت هـــای 

ـــرورش  ـــد و پ ـــعه صی ـــث توس ـــد. دوم بح ـــی را دارن ـــیار خوب بس

 سیف:
آسیای میانه یا 

کشورهای محصور 
در حدود 400 میلیون 

نفر جمعیت دارند 
و این جمعیت اگر 

بخواهد اقتصاد 
خودش را توسعه 

بدهد نیازمند ارتباط 
با دنیا خواهد بود 
و بهترین راه این 

ارتباط، کشور ایران 
و دریای عمان و 

سواحل مکران و بندر 
چابهار خواهد بود. 

ــه  ــور بـ ــرای کشـ ــی را بـ ــه امنیـــت غذایـ ــم کـ ــی را داریـ ماهـ

ــیار  ــای بسـ ــیالت برنامه هـ ــازمان شـ ــی آورد و سـ ــان مـ ارمغـ

ــوم  ــت و سـ ــرده اسـ ــن کـ ــت تدویـ ــن جهـ ــی را در ایـ مفصلـ

بحـــث در حـــوزه نفـــت و گاز، کـــه در ایـــن حـــوزه پـــارس 

ـــا را دارد و در  ـــع گازی دنی ـــی حـــدود هشـــت درصـــد مناب جنوب

ـــا  ـــاظ م ـــن لح ـــا از ای ـــت. طبیعت ـــده اس ـــع ش ـــارس واق خلیج ف

بایـــد در حـــوزه دریـــا تـــالش بکنیـــم.«

ــا  ــت: »مـ ــرد و گفـ ــاره کـ ــور اشـ ــی کشـ ــگاه علمـ ــه جایـ او بـ

در بعـــد آمـــوزش عالـــی فعالیت هـــای خوبـــی داشـــتیم و 

آمـــاری کـــه داریـــم نشـــان می دهـــد کـــه مـــا خیلـــی بیشـــرت 

از کشـــورهای توســـعه یافتـــه ماننـــد ژاپـــن و کـــره، مهنـــدس 

تربیـــت می کنیـــم. اســـتفاده از ایـــن نیـــروی انســـانی در 

ــا مســـتلزم کارهـــای بعـــدی مـــا خواهـــد بـــود  و  حـــوزه دریـ

ــا در 10  ــت مـ ــده اسـ ــرش شـ ــه منتـ ــاری کـ ــبختانه آمـ خوشـ

ــم.« ــرار گرفته ایـ ــا قـ ــوزه دریـ ــر حـ ــور برتـ کشـ

بـــه گفتـــه ســـیف، در چنـــد ســـال اخیـــر یکـــی از 

ــده،  ــام شـ ــزی انجـ ــت و برنامه ریـ ــه در صنعـ هدف گذاری کـ

ایـــن اســـت کـــه طبـــق آمـــار در 10 ســـال آینـــده در حـــدود 

4/8 میلیـــارد دالر بـــازار کشتی ســـازی و ســـکو ســـازی 

داشـــته باشـــیم.

او در پایـــان گفـــت: »ایـــن عـــدد بســـیار اســـت. یعنـــی اگـــر 

ــارد  ــه میلیـ ــا سـ ــد، مـ ــر بگیریـ ــد در نظـ ــط را بخواهیـ متوسـ

ـــازار صنعـــت دریایـــی  دالر هـــر ســـال در 10 ســـال آینـــده، در ب

ــد  ــل می توانـ ــارد دالر در داخـ ــه میلیـ ــن سـ ــه ایـ ــم کـ داریـ

تامیـــن بشـــود، اشـــتغال ایجـــاد بکنـــد، صنایـــع پشـــتیبان 

را رشـــد بدهـــد و می توانـــد بـــه راحتـــی از خـــارج خریـــداری 

ــه  ــام گرفتـ ــن کار انجـ ــم ایـ ــته هـ ــد در گذشـ ــود. هرچنـ بشـ

ـــه مـــواردی اســـت  ـــن هدف گـــذاری از جمل ـــن ای اســـت. بنابرای

کـــه در وزارت صنعـــت روی آن دارد برنامه ریـــزی می شـــود تـــا 

ـــد.« ـــام بدهن ـــازار را انج ـــن ب ـــتفاده از ای ـــر اس ـــد حداک بتوانن
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ـــوردی  ـــی دریان ـــازمان بین امللل ـــام، س ـــر ش ـــه نظ ـــا: ب ـــدر و دری  بن

ــتیرانی رضورت  ــال 2016 را»کشـ ــعار سـ ــی شـ ــه اهدافـ ــا چـ بـ

اجتناب ناپذیـــر در جهـــان را انتخـــاب کـــرده اســـت؟

راســـتاد: شـــعار ســـال 2016 ســـازمان بین املللـــی 

دریانـــوردی، تاکیـــدی بـــر یـــک واقعیـــت غیـــر قابـــل انـــکار 

دارد کـــه در طـــول تاریـــخ، برشیـــت بـــا آن مواجـــه بـــوده 

اســـت. امـــروزه رشایـــط اقتصـــاد جهانـــی به گونـــه ای 

ــی،  ــع طبیعـ ــه منابـ ــورها بـ ــتگی های کشـ ــه وابسـ ــت کـ اسـ

مصنوعـــات، توامنندی هـــای فنـــی، منابـــع انســـانی و 

ـــده  ـــته ش ـــر از گذش ـــرت و پررنگ ت ـــر، بیش ـــای همدیگ رسمایه ه

اســـت. فرآینـــد جهانی ســـازی اقتصـــاد، تاثیـــر شـــگرفی در 

ــرای  ــته اســـت. بـ ــارت بین املللـــی داشـ ــوه تجـ ــم بالقـ حجـ

ـــور  ـــدوده ای به منظ ـــرز و مح ـــچ م ـــی هی ـــای چندملیت رشکت ه

ـــزء  ـــه ج ـــان، ب ـــف جه ـــاط مختل ـــد در نق ـــذاری و تولی رسمایه گ

ــدارد. در  ــود نـ ــامر، وجـ ــدود و انگشت شـ ــیار معـ ــوارد بسـ مـ

چنیـــن رشایطـــی، مزیـــت مقایســـه ای عامـــل موثـــری در توزیـــع 

ـــن فرآیندهـــای  ـــد محصـــوالت اســـت. ای ـــع طبیعـــی و تولی مناب

بســـیار گســـرتده در حوزه هـــای اقتصـــادی، تاثیـــر مثبـــت و 

ـــی  ـــل دریای ـــل و نق ـــا حم ـــارت و متعاقب ـــعه تج ـــی در توس مهم

دارد. طبعـــا چنیـــن رونـــدی، اهمیـــت کشـــتیرانی بـــرای 

ـــن، امـــروزه دریاهـــا  ـــان را حیاتـــی منـــوده اســـت. بنابرای جهانی

و اقیانوس هـــا بـــه مثابـــه رگ هـــای خـــون رســـان بـــه پیکـــره 

ـــوده و کشـــتی ها عامـــل حرکـــت درون ایـــن رگ هـــای  جهـــان ب

ــان  ــی جه ــگ دریای ــعه فرهن ــور توس ــه منظ ــوردی و ب ــی دریان ــازمان بین امللل ــت های س ــا سیاس ــی ب ــه جهان ــی جامع ــتای همگام ــوردی در راس ــی دریان روز جهان

پایه گــذاری شــده اســت. هرســاله در اواخــر مــاه ســپتامرب متامــی کشــورهای عضــو ایــن ســازمان به طــور همزمــان بــا برپایــی مراســم نکوداشــت، تــالش یک ســاله 

دریانــوردان را گرامــی می دارنــد. در ایــن رابطــه نیــز آیمــو شــعار امســال را »کشــتیرانی رضورت اجتناب ناپذیــر در جهــان« نام گــذاری منــوده اســت. امســال روز جهانی 

دریانــوردی بــا هامیــش هامهنگــی ارگان هــای دریایــی و چهارمیــن  منایشــگاه بین املللــی به طــور همزمــان برگــزار خواهــد شــد. بــا توجــه بــه اهمیــت ایــن ســه مراســم 

دریایــی بــا  محمــد راســتاد، معــاون امــور دریایــی ســازمان بنــادر و دریانــوردی بــه گفتگــو نشســته ایم. راســتاد هــدف ســازمان بین املللــی دریانــوردی  از انتخــاب ایــن 

شــعار را، تاکیــدی بــر رضورتــی کــه شــاید کم تــر مــورد توجــه واقــع شــده می دانــد.

برای رشکت های 
چندملیتی هیچ مرز و 
محدوده ای به منظور 
رسمایه گذاری و 
تولید در نقاط مختلف 
جهان، به جزء موارد 
بسیار معدود و 
انگشت شامر، وجود 
ندارد.

معاون امور دریایی سازمان بنادر  و دریانوردی تاکید کرد:

افزایش فرصت های توسعه بخش دریایی در پسابرجام
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حیاتـــی هســـتند. تبعـــات توقـــف حتـــی یـــک روز حمـــل و نقـــل 

ـــل  ـــر قاب ـــار و غی ـــان ها، فاجعه ب ـــرای انس ـــا ب ـــق دری کاال از طری

تصـــور اســـت. رصف نظـــر از متامـــی مایحتـــاج عمومـــی کـــه 

از طریـــق دریـــا حمـــل می شـــود، منابـــع انـــرژی محـــدود و 

ــش  ــتی ها بخـ ــا کشـ ــن، بـ ــره زمیـ ــی از کـ ــز در نقاطـ متمرکـ

عمـــده ای از ســـایر نقـــاط زمیـــن را تغذیـــه می کننـــد. بنابرایـــن 

شـــکی نیســـت کـــه »کشـــتیرانی رضورت اجتناب ناپذیـــر 

ــه  ــت کـ ــت گفـ ــا قاطعیـ ــوان بـ ــه می تـ ــوده و البتـ ــان« بـ جهـ

کشـــتیرانی نه تنهـــا یـــک رضورت اجتناب ناپذیـــر، بلکـــه 

رضورتـــی بی بدیـــل بـــرای جهـــان اســـت. بـــا ایـــن اوصـــاف، 

ــازمان بین املللـــی  ــدف سـ ــه هـ ــم کـ ــر می کنـ ــور فکـ این طـ

ــر  ــت بـ ــدی اسـ ــعار، تاکیـ ــن شـ ــاب ایـ ــوردی از انتخـ دریانـ

رضورتـــی کـــه شـــاید کم تـــر مـــورد توجـــه واقـــع شـــده و 

جهانیـــان آن چنان کـــه بایـــد و شـــاید بـــه اهمیـــت آن واقـــف 

ــت  ــن صنعـ ــه ایـ ــتگی بـ ــت از وابسـ ــادآوری اسـ ــتند. یـ نیسـ

حســـاس و حیاتـــی بـــرای شـــکوفایی اقتصـــادی کشـــورها و 

توجـــه ویـــژه ای کـــه بایـــد بـــه آن داشـــته باشـــند. 

 

 بنـــدر و دریـــا: ســـازمان بنـــادر و دریانـــوردی به عنـــوان مرجـــع 

ــه  ــی چـ ــی دریایـ ــه جهانـ ــا جامعـ ــو بـ ــور، همسـ ــی کشـ دریایـ

مســـیری را طـــی منـــوده اســـت؟

  راســـتاد: جمهـــوری اســـالمی ایـــران از جملـــه اولیـــن 

کشـــورهایی اســـت کـــه بـــه عضویـــت ســـازمان بین املللـــی 

دریانـــوردی درآمـــده اســـت و ســـازمان بنـــادر و دریانـــوردی 

به عنـــوان مرجـــع دریایـــی کشـــور، همـــواره نقشـــی پررنـــگ 

و تاثیرگـــذار در ســـازمان بین املللـــی دریانـــوردی ایفـــا 

ــیون  ــه 28 کنوانسـ ــا بـ ــارض مـ ــال حـ ــت. در حـ ــوده اسـ منـ

ــده ایم. یکـــی از معـــدود  بیـــن املللـــی دریایـــی ملحـــق شـ

کشـــورهایی هســـتیم کـــه به صـــورت داوطلبانـــه توســـط 

ســـازمان بین املللـــی دریانـــوردی تحـــت ممیـــزی قـــرار 

ــم.  ــه دســـت آوردیـ ــز بـ ــزی  نیـ ــه موفقیت آمیـ ــه و نتیجـ گرفتـ

ــه  ــا بـ ــران بنـ ــاوگان تحـــت پرچـــم جمهـــوری اســـالمی ایـ نـ

کنرتل هـــای دقیـــق اعامل شـــده در مراحـــل ثبـــت و 

ـــم،  ـــور صاحب پرچ ـــتمر کش ـــی مس ـــی و ایمن ـــی های فن بازرس

ناوگانـــی اســـتاندارد، مـــدرن و بـــه روز محســـوب می شـــود، 

به طوری کـــه در تفاهم نامه هـــای منطقـــه ای کنـــرتل و 

ــت آورده و  ــه دسـ ــی را بـ ــوب و خوبـ ــگاه مطلـ ــی، جایـ بازرسـ

عمدتـــا در لیســـت ســـفید قـــرار گرفته ایـــم. تامیـــن ایمنـــی 

ــتمر  ــدف مسـ ــک هـ ــوان یـ ــای آن، به عنـ ــوردی و ارتقـ دریانـ

ــه  ــرار دارد. در زمینـ ــازمان قـ ــتور کار سـ ــربدی در دسـ و راهـ

ـــم  ـــی ه ـــت دریای ـــی محیط زیس ـــا آلودگ ـــه ب ـــگیری و مقابل پیش

ـــال  ـــیار فع ـــی، بس ـــی و بین امللل ـــررات داخل ـــوب مق در چارچ

بـــوده و اقدامـــات موثـــری انجـــام داده ایـــم.  به طورکلـــی 

بـــرای رعایـــت و اجـــرای الزامـــات بین املللـــی دریایـــی، 

جـــزو کشـــورهایی هســـتیم کـــه عملکـــرد مناســـبی داشـــته 

ــور  ــوان یـــک کشـ ــی، به عنـ ــی دریایـ ــع بین املللـ و در مجامـ

ــویم.  ــداد می شـ ــوزه قلمـ ــن حـ ــاز در ایـ ــته و ممتـ برجسـ

ـــت و  ـــزاری بیس ـــودن برگ ـــک ب ـــه نزدی ـــه ب ـــا توج ـــا: ب ـــدر و دری بن

چهارمیـــن هامیـــش هامهنگـــی ارگان هـــای دریایـــی، نقـــش ایـــن 

ـــعه  ـــد و توس ـــی را  در رش ـــای دریای ـــن ارگان ه ـــازمان و همچنی س

دریایـــی کشـــور چگونـــه ارزیابـــی می کنیـــد؟

ـــکان دار  ـــوان س ـــوردی به عن ـــادر و دریان ـــازمان بن ـــتاد: س   راس

ارگان هـــای دریایـــی کشـــور، نقـــش مهمـــی در ارتقـــای 

ـــور  ـــی به منظ ـــای دریای ـــه ارگان ه ـــکاری کلی ـــی و هم هامهنگ

ـــا  ـــد. مطمئن ـــا می کن ـــور ایف ـــی کش ـــه دریای ـــعه همه جانب توس

ارگان هـــای دریایـــی کشـــور، در راســـتای اســـتفاده از 

ظرفیت هـــای فـــراوان حـــوزه دریایـــی، نیـــاز بـــه هم افزایـــی 

و عزمـــی جـــدی دارنـــد. مـــا میتوانیـــم به مراتـــب بیـــش 

از گذشـــته در عرصـــه جهانـــی فعالیت هـــای دریایـــی، 

نقش آفرینـــی کنیـــم. رشایـــط پســـابرجام فرصت هـــای 

ــب افزایـــش داده  ــور را به مراتـ ــی کشـ ــعه بخـــش دریایـ توسـ

اســـت. در زمینه هـــای توســـعه نـــاوگان تجـــاری، صنایـــع 

دریایـــی، افزایـــش ســـهم از حمـــل و نقـــل دریایـــی جهـــان، 

ــر روی  ــی بـ ــوردان ایرانـ ــتغال دریانـ ــورد و اشـ ــت دریانـ تربیـ

نـــاوگان تجـــاری بین املللـــی، توســـعه زیرســـاخت های 

ـــا توســـعه  ـــط ب ـــه بخش هـــای مرتب ـــی و کلی حمـــل و نقـــل دریای

ـــرای فعالیـــت هســـت و خوشـــبختانه عـــزم  ـــا محـــور، فضـــا ب دری

جـــدی در میـــان فعـــاالن ایـــن بخـــش بـــرای دســـتیابی بـــه 

ـــود دارد.  ـــی وج ـــاز جهان ـــه ای و ممت ـــر منطق ـــگاه واال و برت جای

ـــازمان  ـــوردی، س ـــی دریان ـــه روز جهان ـــت ب ـــا عنای ـــا: ب ـــدر و دری بن

بنـــادر و دریانـــوردی چـــه نقـــش و مســـئولیتی در ایـــن روز 

ــی و  ــای دریایـ ــی، ارگان هـ ــای خصوصـ ــد؟ بخش هـ ــم دارنـ مهـ

تشـــکل ها و انجمن هـــای دریایـــی چـــه طـــور؟

راســـتاد: از آن جـــا کـــه ســـازمان بنـــادر و دریانـــوردی مرجـــع 

ــی  ــه هامهنگـ ــئولیت دبیرخانـ ــوده و مسـ ــور بـ ــی کشـ دریایـ

ـــن  ـــده دارد، بنابرای ـــه عه ـــز ب ـــور را نی ـــی کش ـــای دریای ارگان ه

برنامه ریـــزی کلـــی و ســـاماندهی و اجـــرای بخشـــی از 

ــت.  ــده ماسـ ــه عهـ ــوردی، بـ ــی دریانـ ــه ملـ ــامت هفتـ مراسـ

خوشـــبختانه اعضـــای دبیرخانـــه ارگان هـــای دریایـــی، 

همـــکاری و هامهنگـــی بســـیار خوبـــی در زمینـــه انجـــام 

مناســـب و بـــا کیفیـــت برنامه هـــا بـــا هـــم دارنـــد.از ایـــن رو 

ــال در  ــی فعـ ــش خصوصـ ــی و بخـ ــای دریایـ ــه ارگان هـ کلیـ

ــش در  ــای نقـ ــور و ایفـ ــرای حضـ ــور، بـ ــی کشـ ــوزه دریایـ حـ

ـــوردی اعـــالم آمادگـــی منـــوده و کشـــتیرانی  ـــی دریان ـــه مل هفت

جمهـــوری اســـالمی ایـــران، میزبانـــی هامیـــش هامهنگـــی 

ارگان هـــای دریایـــی را بـــه عهـــده گرفتـــه اســـت. ســـازمان 

ــی  ــگاه دریایـ ــزاری منایشـ ــرای برگـ ــوردی بـ ــادر و دریانـ بنـ

جمهـــوری اســـالمی ایـــران اقدامـــات گســـرتده ای بـــرای 

ـــیدن  ـــق بخش ـــی و رون ـــی و خارج ـــای داخل ـــوت از رشکت ه دع

ــه  ــی را بـ ــئولیت کلـ ــام داده و مسـ ــگاه انجـ ــن منایشـ ــه ایـ بـ

ــزاری  ــازمان ضمـــن برگـ ــه اســـت. به عـــالوه سـ عهـــده گرفتـ

ــی  ــه ملـ ــی در هفتـ ــنا و قایقرانـ ــامل شـ ــی شـ ــابقات آبـ مسـ

ـــیار  ـــای بس ـــه، برنامه ه ـــن هفت ـــن روز ای ـــوردی، در آخری دریان

ــی  ــهروندان پیش بینـ ــوم شـ ــرای عمـ ــی را بـ ــوع و مفرحـ متنـ

ــنواره غذاهـــای  ــا، جشـ ــه ایـــن برنامه هـ ــه از جملـ منـــوده کـ

ــا  ــه بـ ــودکان در رابطـ ــرای کـ ــی بـ ــتگاه نقاشـ ــی، ایسـ دریایـ

ـــی  ـــی، معرف ـــت دریای ـــت از محیط زیس ـــت حفاظ ـــا و اهمی دری

ـــی  ـــای دریای ـــدان فیلم ه ـــر از هرنمن ـــی، تقدی ـــزات دریای تجهی

و اجـــرای نواهـــای دریایـــی مناطـــق جنـــوب کشـــور را می تـــوان 

نـــام بـــرد. همچنیـــن در مراســـم اختتامیـــه هامیـــش هامهنگـــی 

ارگان هـــای دریایـــی، از دریاییـــان منونـــه کشـــور تقدیـــر بـــه 

عمـــل خواهـــد آمـــد. امیـــدوارم ایـــن برنامه هـــا بتوانـــد هـــم 

ـــور  ـــی کش ـــش دریای ـــعه بخ ـــق و توس ـــرای رون ـــی ب ـــل مهم عام

ـــه  ـــطح جامع ـــی در س ـــگ دریای ـــاعه فرهن ـــه اش ـــم ب ـــده و ه ش

کمـــک منایـــد.

سازمان بنادر و 
دریانوردی به عنوان 

سکان دار ارگان های 
دریایی کشور، نقش 

مهمی در ارتقای 
هامهنگی و همکاری 

کلیه ارگان های 
دریایی به منظور 

توسعه همه جانبه 
دریایی کشور ایفا 

می کند.
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هفته ملی دریانوردی با توجه به اهمیت آن هرساله  اوایل مهرماه در 

ایران برگزار می شــود. امسال این مراسم طی یک هفته همزمان با 

هامیش هامهنگی ارگان های دریایی و منایشگاه بین املللی دریایی 

گرامی داشته می شود، برای اطالع از چگونگی این مراسم با علی اکرب 

مرزبان، مدیرکل امور دریانوردان و سازمان های تخصصی بین املللی 

سازمان بنادر و دریانوردی،  به گفت و گو نشسته ایم. او با مزیت های 

دریا  به خوبی آشناست و این مراسم را  نیز دریچه ای برای  ورود افراد 

غیر دریایی به صنعت دریایی می داند. 

مرزبان با اشاره به این که ما در دنیا سازمانی به نام سازمان بین املللی 

دریانوردی داریم، گفت: »این سازمان یکی از سازمان های تخصصی 

ســازمان ملل متحد اســت که مقر آن هم در لندن انگلیس است. 

متام کشتی هایی که  االن در دنیا تردد می کنند بر اساس قواعد و 

استانداردهایی مصوب همین سازمان بین املللی است و کشورها، 

عضو این سازمان شده اند.«

به گفته  مدیرکل امور دریانوردان، 172 کشور االن عضو این سازمان 

هستند و حدود سه دهه است که این سازمان بین املللی،  هرساله 

یک روز را به عنوان روز جهانی دریانوردی در هفته آخر ماه سپتامرب 

تعیین کرده است. مرزبان افزود: »این سازمان از متام اعضای خودش 

خواســته که این روز را  با برگزاری برنامه های متنوعی که در جامعه 

بندری خودشــان گرامی بدارند تا به این صــورت این موضوع را به 

جامعه خود و کشور خود بنامیانند و بشناسانند.«

او افزود: »دلیل این درخواست ساده است، متام واردات و صادرات 

کاال و مبادالت تجاری که در دنیا صورت می گیرد به خاطر کشتی، 

بندر و دریانوردان است.«

اکرث کاالها از طریق کشتی می آید

مرزبان ادامه داد: »متاســفانه درگذشته بیشرت و امروز کم تر، دیده 

می شوند. با کمی بررسی متوجه می شــویم اکر کاالها و خیلی از 

امکاناتی که ما از آن اســتفاده می کنیم، از طریق کشتی می آید. 

بنابراین  دریا و حمل و نقل دریایی از اهمیت و جایگاه بسیار واالیی 

در تجارت جهانی برخوردار است.«

روز دریانوردی، بهانه ای برای تشویق جوان ها
 به حرفه  دریانوردی

او با اشاره به آمارها گفت:» بیش از 85 تا 90 درصد تجارت کاالها در 

جهان توسط دریا و کشتی صورت می گیرد. بنابراین اهمیت دریا، 

اهمیت کشتی، اهمیت دریانوردان و بنادر را از این طریق می توانید 

ملس کنید. این روز بهانه ای است که ما توجه جامعه را به این قضیه 

معطوف کنیم و بهانه ای که ما برای توســعه حمــل و نقل دریایی، 

تشویق جوان ها به حرفه  دریانوردی، اقدام کنیم.«

 به هر حال باید تکاپو و حرکتی منایشــی صورت گیرد تا آن جایگاه 

واقعی دریانوردی کشورها تبین شود و اهمیتش شناسانده شود. 

پیشنهاد برای تعریف هفته دریانوردی 

مرزبان از پیشنهادش برای تعریف هفته دریانوردی گفت و افزود:» 

از حدود هشــت ســال پیش، روز جهانی دریانوردی در هامن روز 

هفته اول مهرماه برگزار می شد، این مراسم در یک روز و طی دو، سه 

ساعت  همراه با مراسم شب برای، خانواده ها برگزار می شد.  یکی 

دو ســال بود که من به عنوان مناینده دائم ایران و مناینده سازمان 

بنادر و دریانوردی درآیمو مشغول شده بودم، درهامن دو سال اول، 

به معاون اســبق آقای ایزدیان پیشنهاد تعریف  هفته دریانوردی به 

جای روز دریانوردی که هر روز هم برای یکی از رویدادها و موضوعات 

دریایی اختصاص پیدا کند را دادیم. مثال یک روز محیط زیست، یک 

روز کشتیرانی، یک روز سازمان بنادر، یک روز امنیت دریانوردی و ... 

. آن پیشنهاد مکتوب که در آن زمان به معاونت دریایی ارایه شد، مورد 

پذیرش قرار گرفت و روی آن کار شد. از هامن سال، به جای یک روز، 

یک هفته دریانوردی برگزار شد. االن هم که دیگر جا افتاده و همه جا 

صحبت از هفته ملی دریانوردی به جای روز جهانی دریانوردی است 

و این روز در این هفته قرار می گیرد.«

ایران هم به عنوان یکی از دولت هــای عضو قدیمی IMO که تقریبا 

نزدیک شش دهه از عضویتش می گذرد، به خاطر وابستگی شدیدی 

که به دریا و تجارت دریا دارد، هر ساله هامنند بسیاری از کشورها، این 

روز جهانی دریانوردی را در لوای هفته ملی دریانوردی گرامی می دارد.

همزمانی جشن روز جهانی  دریانوردی، هامیش 
هامهنگی ارگان های دریایی و منایشگاه بین املللی 

به گفته مرزبان ما یک دبیرخانه هامهنگی ارگان های دریایی کشور 

داریم و یک شورای عالی مدیران ارشد دریایی کشور که دبیرخانه زیر 

نظر آن کار می کند:» تقریبا از یک سال پیش به این طرف، زمزمه آن 

شد که این مراسم را هم زمان برگزار کنیم تا این که اواخر سال 94، به 

این نتیجه رسیدند که ما برای این که بتوانیم موضوع دریا و کشتی و 

فعالیت های دریانوردی را بیشرت مشخص کنیم، کلیه رویدادها را در 

همین هفته دریانوردی برگزار کنیم.«

تصمیم شورای عالی مدیران ارشد
 ارگان های دریایی کشور به مثر نشست

او تاکید کرد: »در واقع این تصمیم را شــورای عالی مدیران ارشــد 

مدیرکل امور دریانوردان و سازمان های تخصصی بین املللی اعالم کرد:

برگشت خطوط نشانه ای از پسابرجام

این روز بهانه ای 
است که ما توجه 
جامعه را به این 
قضیه معطوف کنیم 
و بهانه ای که ما برای 
توسعه حمل و نقل 
دریایی، تشویق 
جوان ها به حرفه  
دریانوردی، اقدام 
کنیم.
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ارگان های دریایی کشــور )که 15-16 ارگان دولتی و چند ارگان 

غیردولتی هستند( مطرح کردند و به تصویب هم رسید. در تاریخ، 

هفتم اردیبهشت ماه نهایی شد و در جلسه شورای عالی مدیران بود 

که تصویب شد و آن جا تصمیم گرفتند که سه رویداد بزرگ، در همین 

هفته دریانوردی صورت بگیرد: هامیش هامهنگی ارگان های دریایی 

کشور، که بیست و چهارمینش امســال برگزار می شود، منایشگاه 

بین املللی دریایی و  جشن روز جهانی دریانوردی که امسال متفاوت 

برگزار می شود.«

به گفته مرزبان، اولین باری است که این  تجمیع صورت می گیرد:» 

پس ما سه رویداد داریم. سوم تا پنجم مهرماه، منایشگاه بین املللی 

دریایی در مصالی تهران، با حضور رشکت های داخلی و خارجی، 

ششم و هفتم  هامیش ملی هامهنگی ارگان های دریایی کشور، و 

نهم که روز آخر هفته دریانوردی است.«

تجمیع  مراسم کاهش هزینه ها را هم همراه دارد

مرزبان افزود: »ما جشنواره بزرگ دریایی را خواهیم داشت که با یاری 

خدا در همین پارک آب و آتش برگزار خواهد شد. دلیل اصلی را گفتم 

ولی در کنارش، کاهش هزینه ها را هم خواهیم داشت. به هر حال، 

وقتی همه یک زمان برگزار شوند هزینه ها هم کاهش پیدا می کنند. 

این تصور و برداشت  هم بوده که باالخره بهره وری هم افزایش پیدا 

می کند.« 

او ادامه داد: »البته ما شاهد حجم عظیمی از کارها هستیم که باید در 

طول سال انجام و فشار کار کم تر شود. اما امسال واقعا فشار کار روی 

دوش دبیرخانه و به ویژه اداره کل امور دریانوردان، سازمان تخصصی 

بین املللی و  معاونت دریایی، بسیار زیاد است. البته کاری است که 

همه بخش های ارگان ها در کشور درگیر هستند اما سازمان بنادر و 

دریانوردی به طور خاص، بیشرت درگیر این ماجرا است.«

تالش برای جشن با شکوه تر

مدیرکل امور دریانوردان با اشاره به این که قبال برای گرامی داشت 

روز جهانی دریانوردی، مراسمی را شب ها، در یکی از تاالرهای بزرگ 

شهر، مانند برج میالد برگزار می کردند، گفت: »هر سال این مراسم 

به صورت محدود برگزار می شــد و خانواده های ارگان های دریایی 

و بیشرت، سازمان بنادر در آن رشکت می کردند. امسال با مدیریت 

جدید معاونت دریایی که پیشــنهاد اصلــی را دادند  با بخش های 

مربوطه مشورت شد، دیدند ایده خوبی است و دنبالش رفتیم. پس 

به جای این که هامن طور یکنواخــت رصفا به خانواده های دریایی 

بپردازیم، درصدد برآمدیم آن را متفاوت برگزار کنیم . پس برای اشاعه 

فرهنگ دریا و کشــتی و بندر، آن را مقداری به عموم جامعه تعمیم 

دادیم. قرار بر این شــد که جشــنواره بزرگ دریایی عمومی برگزار 

می کنیم که نه تنها در آن از خانواده های ارگان های دریایی دعوت 

می شــود، بلکه مردم عادی هم بتوانند رشکت کنند. ضمن این که 

این فضا ایجاد شــود تا به جای این که جمعیت کمی به ســالن ها 

بیایند، امسال در فضای باز   پنج تا شش هزار نفر بیایند و در مراسم 

رشکت کنند.«

پارک آب و آتش میزبان خانواده ها 

مرزبــان تاکید کــرد: »غرفه هایی را نیز در نظــر گرفتیم. یک رسی 

مسابقات برای بچه ها  تدارک دیدیم و تنوع زیادی به این برنامه ها  

دادیــم . امیدواریــم این مراســم بــرای روز جمعه نهــم مهرماه، با 

برنامه ریزی های صورت گرفته اجرایی شود و برنامه خوبی شود.«

جشنواره بزرگ دریایی در پارک آب و آتش قرار است برگزار شود به 

اضافه یک رویداد دیگر، آن هم جشنواره ورزش دریایی است  که قرار 

است در دو بخش شنا و قایقرانی برگزار شود.این مورد هم اولین بار 

است که صورت می گیرد. هرساله، مسابقات شنا و قایقرانی توسط 

سازمان برگزار می شود اما در قالب هفته دریانوردی نبوده است.

توسعه دریا محور 

مدیرکل امور دریانوردان پیرامون توســعه دریامحــور افزود:»طبق 

قانون، ما در بحث حاکمیتی دریایی، معتقد هســتیم که سازمان 

بنادر و دریانوردی در راس هرم قرار دارد. حاال اگر ســازمان بنادر را 

به عنوان محور قرار دهیم، وقتی از توســعه دریایی کشور صحبت 

می کنیم نقش محوری سازمان بنادر، جای خودش را دارد اما توسعه 

دریایی کشور رصفا چیزی نیست که توسط سازمان بنادر و دریانوردی 

صورت گیرد. بلکه مجموعــه ای از عوامل، مجموعه ای از ارگان ها، 

اعم از دولتی و خصوصی هستند که در این چرخه توسعه دریامحور 

در جامعه دریایی کشور نقش بازی می کنند که نهایتا منجر به این 

می شود که بگوییم االن نسبت به قبل چه تغییری کردیم. بنابراین، 

توسعه دریامحور چیزی نیست که فقط یک ارگان بگوید من این کار 

را انجام دادم. چون ارگان های متعددی در توسعه دریا موثر هستند.«

او با اشــاره به تهیه پیش نویس سند توســعه دریایی کشور در افق 

1404، در سال گذشته، افزود: »در تایید تهیه سند توسعه دریایی 

کشــور، همه ارگان های دریایــی ذی ربط، کارشناســان خربه و از 

صنعت بخش خصوصی هم افرادی در آن جا حضور داشــتند، که 

در نهایــت مجموعه این افراد و ارگان ها، ) البتــه با محوریت وزارت 

راه و شهرسازی(آن سند پیش نویس را تهیه کردند. بنابراین جامعه 

دریایی کشور اگر بخواهد توسعه پیدا کند هر کسی به سهم خودش 

باید نقش آفرینی کند.«

مرزبان با اشاره به این که مشــکالت و موانع وجود دارد و هیچ کس 

منی تواند ادعا کند که موانع و مشکالت نیست، ادامه داد: »بخشی 

از این ها به ساختار، بخشی به قوانین و مقررات، بخشی هم شاید 

به تعارض میان قوانین و مقــررات و رشح وظایف ارگان ها یا نهادها 

برگردد.«

دبیرخانه هامهنگی ارگان های دریایی
 جای خوبی برای حل و فصل مشکالت 

او گفت: »به همین خاطر در سند توسعه دریایی که پیش نویس آن 

تهیه شده و مراحل استصوابی خود را می گذراند، یک شورای عالی 

هامهنگی ارگان های دریایی کشور پیش بینی شده است. به هر 

حال یک شــورای عالی که بتواند همه این ها را تحت پوشش قرار 

دهد آن جا هم پیش بینی شده که ســازمان بنادر به عنوان دبیر آن 

باشد، رییس و اعضا چه کسانی باشند. بنابراین وقتی بحث از توسعه 

دریایی کشور می شود، همه افرادی که در دایره تعریف جامعه دریایی 

و بندری کشور قرار می گیرند نقش دارند و هیچ کس منی تواند بگوید 

جامعه دریایی کشور 
اگر بخواهد توسعه 

پیدا کند هر کسی به 
سهم خودش باید 
نقش آفرینی کند.
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که من نقش ندارم یا به من ارتباطی ندارد.« 

بـه گفتـه او  همـه بایـد نقـش خودشـان را به درسـتی ایفا کننـد، از 

تداخـل وظایـف و مسـئولیت ها جـدا خـودداری کننـد و با حسـن 

نیـت و تعامـل و هم دلی، اگـر موانـع و مشـکالتی پیش آیـد،  آن ها 

را برطـرف کننـد.

مرزبـان معتقـد اسـت: »دبیرخانـه هامهنگـی ارگان هـای دریایی 

کشـور می تواند جـای خوبـی  برای حـل و فصـل این گونه مسـایل 

باشـد. مثال در همیـن هامیش بیسـت و چهـارم که ششـم و هفتم 

مهرماه برگزار شـود و االن پنل تخصصـی آن کار می کند، که این ها 

به چالش های روز بپردازند، نه به اختالفات و موانع و مشـکالتی که 

وجـود دارد. آن هـا را بایـد خودشـان حل کننـد. موانعی کـه نیاز به 

هامهنگی بین ارگان هـا دارد، خروجـی آن در قالـب یک قطعنامه 

ارایه شـود و هر کسـی کار خودش را انجام دهد. بنابراین هر کسی 

رس جای خـود بر اسـاس وظایـف و اختیاراتـی کـه دارد عمل کند، 

موانـع و مشـکالتی هـم اگر پیـش آمد بـا روحیـه تعامـل و هم دلی، 

صـرب و حوصلـه و مذاکره حـل کنند.«

انتظار از سازمان  بنادر برای فراهم سازی بسرتهای الزم

بـه گفتـه او هـر کسـی نقـش خـودش را ایفـا کنـد. امـا می تـوان 

به صورت خاص گفت که از سازمان بنادر انتظار می رود، بسرتهای 

الزم بـرای بازگشـت رونـق بـه حمـل و نقـل دریایی نـاوگان ملـی را 

فراهـم کنـد که سـازمان بنـادر نیـز  قـوی وارد عمل شـده اسـت.

مرزبـان ترصیـح کـرد: »مـا تقربیـا در هفتـه و یـا شـاید هـم در  هـر 

روز مکاتبـات و درخواسـت هایی از طـرف هیات هـای داخلـی و 

خارجـی بـرای انعقـاد تفاهم نامه هـای همـکاری در حوزه هـای 

مختلف دریایـی و بندری داریم. سـازمان بنادر هـم به عنوان محور 

حاکمیتی دریایی و بندری کشـور، نقشش را به خوبی ایفا می کند 

و متهیـدات الزم را انجـام می دهـد.«

او بـا اشـاره بـه برداشـته شـدن تحریم هـا، خاطرنشـان کـرد: 

»کشـتی های مـا بایـد تحـت کالس موسسـات رده بنـدی خارجی 

قـرار بگیرنـد. سـازمان بنـادر نیـز بـا ورود بـه مذاکـره بـا موسسـات 

رده بنـدی کشـورهای دیگـر  که در کشـور ما شـعبه بزنند یـا این که 

بـه چـه صـورت بـا موسسـات رده بنـدی داخلـی خـود ما همـکاری 

داشته باشـند و این خدمات را بدهند، در پیشربد توسعه دریامحور 

تـالش می کنـد.«

 مرزبان با بیان این که هر سـازمانی انتظاری مـی رود، افزود:» وقتی 

بحث مسـایل مالـی در پیش اسـت، قطعا بـا توجه بـه رشح وظایف 

ارگان ها، انتظار بیشرتی از وزارت اقتصاد و دارایی می رود. از وزارت 

امـور خارجه  انتظـار می رود کـه آن ها مشـکالت مالـی را در انتقال 

معامالت حمل و نقل دریایی انجـام دهند که آن بخش هم همگام 

بـا این بخـش حرکت کنـد. به هـر حال مـا در ایـن حـوزه هیچ گونه 

محدودیتـی نداریم و هیچ مـرزی را بـرای خودمان قائل نیسـتیم و 

می توانیم در سـطح بین املللی اقـدام کنیم.«

برگشت خطوط نشانه ای از پسابرجام

مدیـرکل امـور دریانـوردان معتقـد اسـت: »االن بخـش تعامـالت 

بین املللـی بخـش دریایـی و بنـدری ما بسـیار فعال شـده اسـت. 

خیلی از خطوط دوباره  به بنادر ما برگشـته اند. خطوط بین املللی 

کـه رفته بودنـد. مجموعـه این ها دسـت به دسـت هـم می دهد که 

واردات و صـادرات ما از طریق دریا بیشـرت شـود و کشـتی هایی که 

بـرای مـدت چنـد سـالی از زمـان تحریـم، منی توانسـتند فعالیـت 

درسـتی داشـته باشـند، دوبـاره برگردنـد. بـه هـر حـال بـازاری که 

از دسـت رفـت، برگشـتش  نیازمند زمـان اسـت. باالخـره رقابت در 

همه جا وجـود دارد. بنابراین انتظار می رود رسمایـه گذران داخلی 

در بنـادر، فعالیت بیشـرتی داشـته باشـند که خدا را شـکر  شـاهد 

انعقـاد قراردادهـای مختلف بـا رشکت های خصوصی هسـتیم که  

در بنـادر رسمایه گـذاری می کننـد.«

کشتیرانی، رضورت اجتناب ناپذیر در جهان 

مدیرکل امور دریانوردان با بیان این که چند سالی است که شعاری 

برای خودمان در هفته دریانوردی در نظر می گیریم، گفت:» در واقع 

هم گام و منطبق  با شعاری که هر سال خود آیمو، تصویب می کند و 

به دنیا اعالم می کند. این کار را انجام می دهیم. شعاری که امسال 

آیمو برای سال 2016 اعالم کرده »کشتیرانی، رضورت اجتناب ناپذیر 

برای دنیا« است که ما این را مقداری تغییرش دادیم به این صورت 

که دریا و کشتیر انی، رضورت اجتناب ناپذیر )انکارناپذیر( شد. برای 

توسعه دریایی کشور در حقیقت آن را به صورت ملی درآوردیم و سعی 

می کنیم برنامه ها بیشرت در این حوزه باشد.«

مزایای بسیار برای جویندگان کار دریایی

به گفته مرزبان ما فرصت های شغلی زیادی در دریا و صنایع دریایی 

داریم. مانند کار بر روی کشتی ها. یک دریانورد، مرز منی شناسد. 

چون کشتی مرز منی شناسد :» بنابراین ایران، با نیروهای جوانی 

که دارد هامنند بسیاری از کشورهای رشقی، مانند فیلیپین، هند 

و اندونزی، اگر وارد بازار بین املللی دریانوردی شوند، می تواند بازار 

بسیار جذاب و سودآوری را برای جوانان و فعاالن اقتصادی کشورمان 

به وجود آورد.«

حضور و مشارکت فعاالنه ارگان ها برای مراسم پربارتر

مرزبان با اشاره به این که  هفته دریانوردی پیش روی ماست، افزود:» 

با چند رویداد مهم و بزرگ روبه رو هســتیم و انتظاری که ما از همه 

ارگان های دریایی داریم، در درجه اول این است که حضور و مشارکت 

فعاالنه و پرفروغی در این رویدادها داشته باشند. امیدوار هستیم که 

این تجربه خوبی شود که بتوانیم در آینده، هفته ملی دریانوردی را 

پربارتر گرامی بداریم.« 

او در پایان روز جهانی دریانوردی به خانواده بزرگ جامعه بندری و 

دریایی کشور به ویژه مالکان و اپراتورهای کشتی ها و مهم تر از همه 

دریانوردان عزیزی که روی کشتی ها در رشایط سخت کار می کنند، 

تربیک گفت و ابراز امیدواری کرد که:» جامعه کشور ما، غیر از جامعه 

دریایی، هم به این هامیش بیایند و با پیدا کردن آگاهی و آشنایی 

با صنعت دریانوردی و صنایع جانبی بسیار متعددی که دارد، وارد 

فعالیت های این حوزه  بشوند.«

االن بخش تعامالت 
بین المللی بخش 
دریایی و بندری ما 
بسیار فعال شده 
است. خیلی از 
خطوط کشتیرانی 
دوباره  به بنادر ما 
برگشته اند.
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عباس آخوندی، وزیر راه و شهرسازی

با قواعد  بازی بین املللی
 آشنا هستیم 

آخوندی در این مراسم ضمن خوشامدگویی به مهامنان داخلی و 

خارجی گفت: »امیدواریم آن چه در توان داریم برای توســعه ایران 

عزیز به کار بگیریم.«

به گفته او چند سیاســت محوری در حــوزه دریا وجــود دارد که با  

پیگیری  آن ها سعی بر  ترشیک مساعی داریم که در یک جهت واحد 

حرکت شود.

وزیر راه و شهرسازی دریا را یک حوزه بین املللی و جهانی به عنوان 

اولین سیاست  مطرح کرد و گفت:»بحث اصلی ما، افزایش قدرت 

رقابت پذیری ایران در سطح جهان است. برای این منظور باور داریم 

که بتوانیم توامنندی خــود را در زمینه نرم افزاری و ســخت افزاری 

افزایش دهیم تا بتوانیم ســهم درخور توجهی از اقتصاد دریایی در 

سطح جهان داشته باشیم.«

او گفت: »اطمینان می دهم که با قواعد  بازی بین املللی آشنا هستیم 

و متعهدانه در سطح جهان آن را به کار می گیریم.«

آخوندی با بیان این که ایران یکی از بنیان گذاران آیمو است ادامه داد: 

»حتی در رشایط سخت از طرف آیمو نیز به عنوان یک کشور سفید 

اعالم شده ایم و این یعنی اگر بخواهیم با مقررات بین املللی عمل 

کنیم و سهمامن را به دست آوریم خواسته به حقی است.«

وزیر راه و شهرسازی به امنیت مرزهای دریایی ما اشاره کرد و افزود: 

»ما در یک منطقه پرآشــوب در  خلیج فارس و شامل آفریقا  زندگی 

می کنیم. مرزهای ما دریاهای امنی است که از نیروی دریایی ارتش 

و سپاه پاسداران جمهوری اسالمی ایران باید تقدیر کرد، آن چه که به 

دست آوردیم در یک ترشیک مساعی با  متام فعاالن حوزه دریا است.«

دریا را فقط به خدمات حمل و نقل دریایی خالصه نکنیم

ــات  ــگری و تفریحـ ــافری، گردشـ ــل، مسـ ــل و نقـ ــوزه حمـ او از حـ

آینده را باید در دریا جستجو کرد
ـــی دســـتاوردهای علمـــی، پژوهشـــی و  ـــج،  اشـــاعه و گســـرتش فرهنـــگ دریامحـــور، معرف ـــا هـــدف تروی ـــران ب ـــی جمهـــوری اســـالمی ای ـــی دریای ـــن منایشـــگاه بین امللل چهارمی

ـــازی  ـــر راه و شهرس ـــور وزی ـــا حض ـــدن  ب ـــی ش ـــد جهان ـــارکت دررون ـــی و مش ـــای دریای ـــذاری در حوزه ه ـــای رسمایه گ ـــی فرصت ه ـــوردی، معرف ـــی و دریان ـــت دریای ـــوژی صنع تکنول

و وزیـــر صنعت،معـــدن و تجـــارت و مدیرعامـــل ســـازمان بنـــادر و جمعـــی از  مســـئوالن ارگان هـــای دریایـــی کشـــور ســـوم مهرمـــاه آغـــاز بـــه کار کـــرد. ایـــن منایشـــگاه در روز جهانـــی 

ـــل در روز  ـــران عام ـــی از مدی ـــد. بعض ـــه نش ـــادی مواج ـــتقبال زی ـــا اس ـــود ب ـــت خ ـــود در روز نخس ـــز ب ـــی نی ـــال دریای ـــی فع ـــی و خارج ـــای داخل ـــان رشکت ه ـــه میزب ـــوردی ک دریان

ـــم در روزهـــای آتـــی اســـتقبال بیشـــرتی صـــورت بگیـــرد. ـــد کـــه امیدواری ـــا نرســـیده بودن ـــد ی ـــه منایشـــگاه نیامـــده بودن نخســـت ب

آخوندی:
حتی در رشایط 
سخت از طرف 

آیمو نیز به عنوان 
یک کشور سفید 

اعالم شده ایم 
و این یعنی اگر 

بخواهیم با مقررات 
بین املللی عمل کنیم و 
سهمامن را به دست 

آوریم خواسته به 
حقی است.

عکس : مجتبی بحیرایی
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ـــع دریایـــی، حـــوزه شهرســـازی و ســـکونت  دریایـــی،  شـــیالت، مناب

ـــت:  ـــرد و گف ـــاد ک ـــر ی ـــتی دیگ ـــوان سیاس ـــف  به عن ـــادر مختل در بن

ــای آن  ــه ظرفیت هـ ــم، از همـ ــت می کنیـ ــا صحبـ ــی از دریـ »وقتـ

صحبـــت می کنیـــم. دریـــا را فقـــط بـــه خدمـــات حمـــل و نقـــل 

ـــردم  ـــام م ـــرای مت ـــم ب ـــی مه ـــا ثروت ـــم، دری ـــه نکنی ـــی خالص دریای

جهـــان و مـــردم ایـــران اســـت.«

آخونـــدی بـــا اشـــاره بـــه این کـــه عـــالوه بـــر نوســـازی  و توســـعه 

بنـــادر ایـــران بحـــث بازاریابـــی بین املللـــی در حـــوزه بنـــادر 

ـــال  ـــادر در ح ـــت: »بن ـــت، گف ـــه اس ـــورد توج ـــات م ـــران از موضوع ای

ـــرار  ـــی دارد و ق ـــعه رسیع ـــه توس ـــار ک ـــدر چابه ـــتند. بن توسعه هس

ـــک  ـــد. در جاس ـــن برس ـــون ت ـــه 8/5 میلی ـــت از 2/5 ب ـــت ظرفی اس

توســـعه خواهیـــم داشـــت. در بنـــدر شـــهید رجایـــی توســـعه فـــاز دو 

و ســـه در دســـتور کار قـــرار داد. نوســـازی بنـــدر امـــام خمینـــی )ره( و  

خرمشـــهر و همچنیـــن در شـــامل کشـــور هـــم می تـــوان بـــه توســـعه 

ـــرد.«  ـــاره ک ـــای خزراش ـــهر در دری ـــی و نوش ـــاد، انزل ـــادر امیرآب بن

ــه  ــون دالر از موسسـ ــار 403 میلیـ ــدر چابهـ ــه داد: »در بنـ او ادامـ

صنـــدوق توســـعه ملـــی تســـهیالت گرفتیـــم همچنیـــن دو قـــرارداد  

ـــه داشـــتیم« ـــن زمین ـــا هندی هـــا در ای ـــون دالری ب 85 و 150 میلی

ـــی  ـــای بین امللل ـــا در بازاریابی ه ـــه عمدت ـــان این ک ـــا بی ـــدی ب آخون

ــم،  ــف کنیـ ــد تعریـ ــای جدیـ ــت کریدورهـ ــن اسـ ــر ایـ ــالش بـ تـ

ـــوند. در  ـــال ش ـــدور فع ـــان کری ـــام ذی نفع ـــم مت گفت:»می خواهی

بنـــدر چابهـــار از مشـــارکت فعـــال کشـــور هندوســـتان و افغانســـتان 

ـــام  ـــی از مت ـــهید رجای ـــدر ش ـــن در بن ـــتیم و همچنی ـــد هس بهره من

بازیگـــران بین املللـــی دعـــوت می کنیـــم کـــه بیاینـــد و در  ایـــن 

ـــا مـــا  ـــه عنـــوان یـــک بنـــدر بین املللـــی ب ـــرای توســـعه آن  ب بنـــدر و ب

ـــا  ـــم ت اشـــرتاک منافـــع داشـــته باشـــند. مـــا هـــم از آن حامیـــت کنی

بازاریابـــی بین املللـــی گســـرتده ای داشـــته باشـــیم.«

او از شـــبکه ای کـــردن سیســـتم بنـــادر ســـخن بـــه میـــان آورد و 

ـــران  ـــادر ای ـــام بن ـــرای مت ـــه ب ـــزرگ بلک ـــادر ب ـــا بن ـــه تنه ـــزود: »ن اف

ـــم  ـــدر دیل ـــال  بن ـــم. مث ـــدازی کنی ـــبکه را راه ان ـــن ش ـــم ای می خواهی

ــزرگ  ــادر بـ ــکل گیری بنـ ــا  شـ ــک بـ ــادر کوچـ ــی از بنـ ــا بعضـ یـ

بی اهمیـــت شـــدند االن دنبـــال شـــبکه بنـــدری هســـتیم تـــا در 

متامـــی بنـــادر کوچـــک و بـــزرگ کشـــورمان متمرکـــز شـــویم.«

بـــه گفتـــه وزیـــر راه و شهرســـازی در زمینـــه MRO    نگهـــداری و 

تعمیـــر کشـــتی ها نیـــاز بـــه کمـــک وزارت صنعـــت و معـــدن داریـــم و 

قاعدتـــا می توانیـــم ســـهم عمـــده ای در تعمیـــرات کلـــی کشـــتی ها 

ـــا ســـهم درخـــوری نیســـت. داشـــته باشـــیم کـــه االن ســـهم م

آخونـــدی سوخت رســـانی دریایـــی را نکتـــه قابـــل توجـــه بعـــدی 

ــی  ــانی اقداماتـ ــش سوخت رسـ ــرای افزایـ ــت: »بـ ــت و گفـ دانسـ

انجـــام شـــده اســـت در ســـال آینـــده چنـــد پـــروژه بانکرینـــگ را 

افتتـــاح می کنیـــم و رسمایه گذاری هایـــی در حـــال انجـــام 

ــت.« اسـ

ـــزود:  ـــت و اف ـــم دانس ـــادرات را مه ـــرای ص ـــد ب ـــتیبانی از تولی او پش

ـــیم  ـــته باش ـــی را داش ـــتقات نفت ـــادرات مش ـــکان ص ـــم ام »می توانی

و از آن حامیـــت کنیـــم. ایجـــاد امکانـــات بـــرای صـــادرات، سیاســـت 

ـــون  ـــد کان ـــج هـــزار و 800 کیلومـــرت ســـاحل بای بعـــدی ماســـت، پن

ـــرای صـــادرات باشـــد« ـــف ب تولیدهـــای مختل

ـــان  ـــارد توم ـــزار میلی ـــش ه ـــذاری ش ـــزان رسمایه گ ـــدی از می آخون

ـــت:  ـــرب داد و گف ـــت خ ـــی اس ـــیار بزرگ ـــم بس ـــه رق ـــه  ک در پس کران

ــادر  ــی در بنـ ــای بزرگـ ــد رسمایه گذاری هـ ــان می دهـ ــن نشـ »ایـ

ـــت.« ـــام اس ـــال انج ـــران در ح ای

ـــام  ـــز مت ـــک و تجهی ـــادر خش ـــث بن ـــه بح ـــازی ب وزیـــر راه و شهرس

بنـــادر ایـــران بـــه ریـــل اشـــاره کـــرد و گفـــت: »در ایـــن سیاســـت 

ســـعی بـــر آن اســـت تـــا بـــا تجهیزاتـــی کـــه داریـــم عملیـــات گمرکـــی 

ـــم.« ـــی کنی ـــامن عملیات ـــل رسزمین را داخ

ـــی )ره(  ـــام خمین ـــی ام ـــهر فرودگاه ـــک ش ـــدر خش ـــن بن او از اولی

هـــم ســـخن گفـــت و ابـــراز امیـــدواری کـــرد کـــه مســـتقیام بـــا بنـــادر 

ـــد. ـــل کنن ـــه عم ـــد یکپارچ ـــوب بای ـــامل و جن ش

آخونـــدی بـــه مســـئولیت اجتامعـــی در بهســـازی زندگـــی 

ـــرار  ـــتور کار ق ـــه در دس ـــرد ک ـــاره ک ـــدر اش ـــیه بن ـــینان حاش شهرنش

داد.

ـــاره  ـــوا اش ـــا و ه ـــی دری ـــل ترکیب ـــل نق ـــث حم ـــه بح ـــن ب او همچنی

ـــد  ـــدا کن ـــا پی ـــوردی ارتق ـــع هوان ـــد وض ـــا بای ـــت:» قاعدت ـــرد و گف ک

مثـــال بهرتیـــن فرودگاه هـــا را  در بنـــدر چابهـــار داشـــته باشـــیم و 

به منظـــور حمـــل نقـــل چهاروجهـــی از آن اســـتفاده کنیـــم.«

آخونـــدی ترصیـــح کـــرد: »بـــا وجـــود این کـــه ســـواحل در دریـــا 

زیـــاد اســـت و ایـــران دروازه ورودی میـــان کشـــورهای آســـیای میانـــه 

ـــه  ـــاز ب ـــس نی ـــف اســـت. پ ـــران ضعی ـــی در ای ـــگ دریای اســـت. فرهن

آمـــوزش داریـــم«

ـــود و  ـــدا رشوع ش ـــد از ابت ـــی بای ـــوزش دریای ـــزود: »آم ـــان اف او در پای

آمـــوزش ابتدایـــی بایـــد دانـــش آمـــوزان را بـــا دریـــا آشـــنا کنـــد و ایـــن 

فقـــط مخصـــوص ساحل نشـــینان نباشـــد بلکـــه ســـاکنان در کویـــر 

ـــد.« ـــا جســـتجو کنن ـــده خـــود را در دری ـــز آین نی

محمدرضا نعمت زاده، وزیر صنعت،
  معدن  و  تجارت

انتشار سند راهربدی صنایع 
دریایی طی یک ماه آینده

 

ـــم  ـــران کری ـــه در ق ـــه این ک ـــاره ب ـــا اش ـــم ب ـــن مراس ـــت زاده در ای نعم

نیـــز بـــه ســـیر در دریاهـــا و اســـتفاده از نعـــامت دریـــا توصیـــه بســـیار 

شـــده اســـت گفـــت: »گـــر بخواهیـــم جهانـــی فکـــر کنیـــم ســـه چهـــار 

مســـاحت زمیـــن را آب فـــرا گرفتـــه اســـت. زندگـــی بســـیاری از مـــردم 

ـــا ارتبـــاط دارد.« ـــا دری ب

ـــم  ـــدی بگیری ـــی را ج ـــاد مقاومت ـــم اقتص ـــر بخواهی ـــه او اگ ـــه گفت ب

ـــارب  ـــی و تج ـــروی دریای ـــوردی و نی ـــه دریان ـــه تاریخچ ـــه ب ـــا توج و ب

بایـــد بـــرای جـــربان نارســـایی ها تـــالش کنیـــم.

ـــه  ـــته برنام ـــال گذش ـــی دو س ـــه ط ـــه اینک ـــاره ب ـــا اش ـــت زاده ب نعم

راهـــربدی ده ســـاله صنایـــع دریایـــی بـــا کمـــک صاحب نظـــران تهیه 

شـــده اســـت و طـــی مـــاه آینـــده در اختیـــار عالقه منـــدان قـــرار 

ـــا  ـــش ب ـــد روز پی ـــش آن چن ـــن ویرای ـــزود: »آخری ـــت، اف ـــد گرف خواه

ـــع  ـــی صنای ـــن مهندس ـــف، انجم ـــی رشی ـــگاه صنعت ـــک دانش کم

دریایـــی، وزارت صنعـــت معـــدن، ســـازمان گســـرتش و صنایـــع 

ــورت  ــه صـ ــت و بـ ــده اسـ ــه شـ ــازی ها تهیـ ــازی و کشتی سـ نوسـ

آخوندی:
در بندر چابهار از 
مشارکت فعال 
کشور هندوستان و 
افغانستان بهره مند 
هستیم و همچنین 
در بندر شهید رجایی 
از متام بازیگران 
بین املللی دعوت 
می کنیم که بیایند و 
در  این بندر و برای 
توسعه آن  به عنوان 
یک بندر بین املللی 
با ما اشرتاک منافع 
داشته باشند.
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فـــرشده راهـــربدی در اختیـــار عالقه منـــدان قـــرار می گیـــرد تـــا 

ـــد.« ـــی کنن ـــا آن عملیات ـــود را ب ـــه خ برنام

ــم  ــکلی هـ ــه مشـ ــر بـ ــد اگـ ــاز باشـ ــاد بـ ــازندگان  بیـ ــت سـ دسـ

ــرد . ــم کـ ــک خواهیـ ــا  کمـ ــد مـ بربخورنـ

او نیـــاز کشـــور بـــه صنایـــع دریایـــی را زیـــاد دانســـت و افـــزود: »خریـــد 

خارجـــی در ایـــن مـــدت زیـــاد بـــوده اســـت، اگـــر می توانســـتیم 

ـــتیم.  ـــرتی داش ـــط به ـــم، رشای ـــرج کنی ـــل خ ـــم را در داخ ـــک پنج ی

ـــا را  ـــود م ـــادرات گاز خ ـــت ص ـــول نف ـــا پ ـــی م ـــعه مل ـــدوق توس صن

ـــا حـــارض  ـــار  ســـازنده خارجـــی می گـــذارد ام ـــرد  ارز در اختی می گی

نیســـت در اختیـــار ســـازنده داخـــل بگـــذارد. بـــرای حـــل ایـــن 

ـــه  ـــه نتیج ـــم و ب ـــدوق رفتی ـــل صن ـــات عام ـــدار  هی ـــه دی ـــکل ب مش

ـــیدیم.« ـــم رس ـــی ه خوب

نعمـــت زاده ادامـــه داد: »متاســـفانه در ایـــن چنـــد ســـال نتوانســـتیم 

ـــد.  ـــی بده ـــازنده داخل ـــه س ـــول را ب ـــم پ ـــد کنی ـــدوق را متقاع صن

ـــد اعتـــامد  ـــد، بای ـــد دارن ـــی تاکی ـــر درون زای ـــام معظـــم رهـــربی ب مق

ـــع و  ـــع صنای ـــه نف ـــی ب ـــس خارج ـــیم و فاینان ـــته باش ـــود داش ـــه خ ب

ـــم.« ـــتفاده کنی ـــی اس ـــدات داخل تولی

او در پایـــان از همـــه صنعـــت گـــران تقاضـــا کـــرد کـــه رضایـــت 

ــد. ــل بداننـ ــرتی را اصـ مشـ

محمد سعیدنژاد مدیرعامل
 سازمان بنادر و دریانوردی

در بنادر هیچ گونه محدودیتی 
نداریم

ســـعید نـــژاد بـــا تربیـــک هفتـــه دفـــاع مقـــدس و یـــاد خاطـــره 

ـــپتامرب  ـــه روز 24 س ـــه این ک ـــاره ب ـــا اش ـــالب  و ب ـــزرگ انق ـــهدای ب ش

ـــن  ـــو تعیی ـــازمان آیم ـــط س ـــوردی توس ـــی دریان ـــوان روز جهان به عن

شـــده و از همـــه کشـــورهای عضـــو خواســـته شـــده آن را گرامـــی 

ـــرد. ـــاز ک ـــود را آغ ـــخنان خ ـــد س بدارن

ـــاوت دارد  ـــل تف ـــال های قب ـــا س ـــم ب ـــه  مراس ـــه این ک ـــاره ب ـــا اش او ب

اشـــاره کـــرد و افـــزود: »االن در رشایـــط پســـابرجام  و لغـــو تحریم های 

ظاملانـــه کـــه لطمـــه اقتصـــادی زیـــادی بـــه کشـــور مـــا زد هســـتیم.«

بـــه گفتـــه معـــاون وزیـــر راه و شهرســـازی، تحریم هـــا بـــه کلـــی از 

بیـــن رفتـــه خطـــوط کشـــتیرانی داخلـــی بـــر اســـاس سیاســـت های 

ـــد. ـــا برون ـــادر دنی ـــک از بن ـــه هری ـــد ب ـــود  می توانن ـــوری خ مح

او افـــزود: »موسســـات رده بنـــدی کـــه در کشـــور ایجـــاد شـــده مـــورد 

حامیـــت مـــا قـــرار خواهنـــد گرفـــت.«

ســـعیدنژاد ادامـــه داد: »در زمینـــه تجهیـــزات بنـــدری خوشـــبختانه 

رشکت هـــای بـــزرگ در دنیـــا  از نظـــر کیفیـــت و چـــه از نظـــر قیمـــت 

و از نظـــر زمـــان در یـــک رقابـــت تنگاتنـــگ هســـتند.خطوط مختلف 

ــت  ــدو در رقابـ ــن وینـ ــران و گرفـ ــه ایـ ــرای ورود بـ ــتیرانی بـ کشـ

ـــران بشـــوند.« ـــادر ای ـــد و وارد بن ـــد فضـــا بگیرن ـــه بتوانن هســـتند ک

 او گفـــت: »پیشـــنهاد رسمایه گـــذاری  توســـط اپراتورهـــای بنـــدری 

بـــزرگ دنیـــا در بنـــادر ایـــران به طـــور جـــدی مطـــرح اســـت، 9   

پیشـــنهاد مشـــخص از رشکت هـــای رسمایه گـــذاری در فازهـــای 

جدیـــد بنـــدر شـــهید رجایـــی داریـــم، ایـــن بنـــدر موقعیتـــی خـــاص 

دارد.«

ـــاظ  ـــه لح ـــا ب ـــن م ـــادر، رسزمی ـــازمان بن ـــل س ـــه مدیرعام ـــه گفت ب

موقعیـــت خـــاص اســـرتاتژیک سوق الجیشـــی راه ورود 400 

میلیـــون نفـــر  جمعیـــت بـــه منطقـــه اســـت.

معـــاون وزیـــر راه و شهرســـازی بـــا اشـــاره بـــه این کـــه جمهـــوری 

اســـالمی ایـــران همـــواره تـــالش کـــرده، موقعیتـــی را هـــم در اختیـــار 

دیگـــران قـــرار دهـــد، گفـــت: »ایـــران امکانـــات را به گونـــه ای فراهـــم 

می کنـــد کـــه کشـــورهای منطقـــه از آن اســـتفاده کننـــد رشایـــط 

ـــم  ـــب تر  می توانی ـــیار مناس ـــت بس ـــده اس ـــرت ش ـــام به ـــس از برج پ

ـــم.« ـــه بدهی ـــران ارای ـــه دیگ ـــات را ب ـــن خدم ای

ــث  ــه بحـ ــانی کـ ــل کسـ ــن دلیـ ــعیدنژاد مهم تریـ ــه  سـ ــه گفتـ  بـ

ـــادر  ـــا بن ـــی ی ـــهید رجای ـــادر ش ـــرای بن ـــذاری  ب ـــنهاد رسمایه گ پیش

ایـــران  را مطـــرح می کننـــد  اجتنـــاب از هزینه هـــای مـــازاد و 

زیـــادی اســـت.

ـــط مناســـب  ـــراز امیـــدواری کـــرد کـــه رشای ـــان اب ـــژاد در پای ســـعید ن

ــز  ــزاری را نیـ ــخت افزاری و  نرم افـ ــه سـ ــعه را  در زمینـ ــرای توسـ بـ

ـــم. ـــم کنی فراه

محمدرضا رضایی کوچی،
 رییس کمیسیون عمران مجلس

بعد از برجام 
رشایط بهرت می شود

محمد رضا رضایـی کوچـی مناینده مردم جهرم در مجلس شـورای 

اسـالمی که در آیین افتتاح چهارمین منایشـگاه دریایی جمهوری 

اسالمی ایران سـخن می گفت، اظهار داشـت: »امروزه بیش از  85 

درصـد مبـادالت تجـارت جهانـی از طریق دریـا انجام می شـود که 

سعیدنژاد :
پیشنهاد 

رسمایه گذاری  
توسط اپراتورهای 

بندری بزرگ دنیا در 
بنادر ایران به طور 

جدی مطرح است، 
9   پیشنهاد مشخص 

از رشکت های 
رسمایه گذاری در 
فازهای جدید بندر 

شهید رجایی داریم، 
این بندر موقعیتی 

خاص دارد.
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در کشـور مـا از این رقم بـه  90 درصد می رسـد.«

ـــن   ـــا داش ـــران ب ـــزود: »ای ـــس اف ـــران مجل ـــیون عم ـــس کمیس ریی

خلیج فـــارس، دریـــای عـــامن و خـــزر و همچنیـــن پنـــج هـــزار و 800 

کیلومـــرت نـــوار مـــرزی رشایـــط مناســـبی دارد، رتبـــه اول رشکـــت 

ـــاوگان کشـــتیرانی  رشایـــط ویـــژه ای   ملـــی نفتکـــش، رتبـــه ممتـــاز ن

ـــت.« ـــرده اس ـــم ک ـــور فراه ـــرای کش را ب

ـــی و  ـــع دریای ـــدی در صنای ـــه رش ـــت روب ـــی وضعی ـــه رضای ـــه گفت ب

ـــن وضعیـــت مناســـبی  ـــم. همچنی ـــر شـــناورها داری ـــه تعمی در زمین

در شـــیالت و برنامه هایـــی نیـــز  بـــرای پـــرورش ماهـــی در قفـــس 

ـــوزه  ـــن ح ـــی در ای ـــت خوب ـــد فعالی ـــان می ده ـــه نش ـــود دارد ک وج

ـــت. ـــام اس ـــال انج در ح

ـــهید  ـــادر ش ـــا بن ـــور  مخصوص ـــادر کش ـــعه بن ـــرح توس ـــزود: »ط او اف

ـــی و شـــهید بهشـــتی در حـــال انجـــام اســـت  کـــه وزارت راه در  رجای

ـــی  ـــت خوب ـــت  و ظرفی ـــته اس ـــی برداش ـــای خوب ـــه قدم ه ـــن زمین ای

ـــد.« ـــم می کن ـــد فراه ـــور دارن ـــادر کش ـــعه بن ـــرای توس را ب

به گفتـه رییس کمیسـیون عمـران مجلـس نیـروی دریایـی ارتش 

جمهوری اسـالمی ایران  و نیروی دریایی سپاه پاسداران که قدرت 

بالمنـازع دریایـی حاشـیه کشـور هسـتند، امنیـت کاملـی را برای 

تجـارت فراهـم کرده اند.

چالش ها و مشکالت: از 200 میلیون تن ظرفیت صادرات، 
تنها 130 میلیون تن استفاده می کنیم

رضایـــی بـــا اشـــاره بـــه ســـند چشـــم انداز 1404گفـــت: »بایـــد 

کشـــور اول منطقـــه در حـــوزه حمـــل و نقلـــی دریایـــی باشـــیم ولـــی 

فاصلـــه زیـــادی تـــا آن داریـــم دوســـتان تـــالش زیـــادی انجـــام 

ــادرات  ــن صـ ــون تـ ــاخت های 200 میلیـ ــروز زیرسـ ــد و امـ دادنـ

و واردات کاال را داریـــم کـــه از ایـــن ظرفیـــت چیـــزی حـــدود 130 

میلیـــون تـــن اســـتفاده می کنیـــم، یعنـــی زیرســـاخت های 

ـــد از  ـــه بع ـــت ک ـــده اس ـــم ش ـــور فراه ـــادرات و واردات کاال در کش ص

ـــم و عمـــال در حـــوزه  ـــا بدهی ـــن ظرفیـــت را ارتق ـــم ای برجـــام می توانی

صـــادرات از مـــرز 200 میلیـــون تـــن هـــم بگذریـــم.«

او یکـــی از مشـــکالت جـــدی کـــه امـــروز بنـــادر مـــا دارنـــد را  اتصـــال 

بـــه شـــبکه ریلـــی دانســـت و افـــزود: »بنـــادری هســـتند کـــه ظرفیـــت 

ـــبکه  ـــه ش ـــان ب ـــی کاالهایش ـــه جای ـــرای جاب ـــی ب ـــد ول ـــی دارن باالی

ـــای  ـــای بحث ه ـــی اولویت ه ـــال ریل ـــتند. اتص ـــل نیس ـــی متص ریل

ـــد.« ـــی وزارت راه باش اصل

سازمان هایی که در حوزه بندر و دریا فعال هستند باید 
تعامل بیشرتی داشته باشند

ـــوز در  ـــه هن ـــاحلی  و این ک ـــق  س ـــدار مناط ـــعه پای ـــه توس ـــی ب رضای

ـــط  ـــه لحـــاظ اقتصـــادی رشای ـــردم ب شـــهرهای حاشـــیه ســـواحل م

خوبـــی ندارنـــد اشـــاره کـــرد و گفـــت: »ایـــن خـــال وجـــود دارد و بایـــد 

ـــت معیشـــتی  ـــز در وضعی ـــرد کـــه آن هـــا نی ـــرار بگی در دســـتور کار ق

ـــد.« ـــاه و آســـایش زندگـــی کنن ـــد و در رف ـــرار بگیرن بهـــرتی ق

مناینـــده مـــردم جهـــرم هرگونـــه فعالیـــت در دریـــا و ســـواحل را  

نیازمنـــد هامهنگـــی بـــا ســـازمان بنـــادر دانســـت و افـــزود:» برطـــرف 

ـــا  ـــت، م ـــه اس ـــوه قضایی ـــت ق ـــه حامی ـــوط ب ـــئله من ـــدن این مس ش

نیـــز در حـــوزه قانون گـــذاری حامیت هـــای الزم را از ســـازمان 

بنـــادر انجـــام خواهیـــم داد.«

ـــان آورد  ـــه می ـــخن ب ـــات س ـــداد نج ـــاوگان ام ـــکیل ن ـــزوم تش او از ل

ـــازمانی  ـــد س ـــد بای ـــود می آی ـــه وج ـــوانحی ب ـــا س ـــت: »در دری و گف

باشـــد کـــه تامیـــن امنیـــت کنـــد و حاکمیـــت بیشـــرت در دریـــا  را 

شـــاهد باشـــیم و همچنیـــن  از آلودگـــی در دریـــا جلوگیـــری شـــود.«

او بـا بیان این کـه دریا می تواند زمینـه کار و اشـتغال را فراهم مناید 

ابراز امیـدواری کرد که با تالش بیشـرت زمینـه کار را فراهم مناییم.

پروین فرشچی، معاون محیط زیست دریایی 
سازمان حفاظت محیط زیست

منایشگاه در کشتی می تواند 
ایده بعدی باشد

ــه  ــی  هم ــت، هم افزای ــور داش ــم حض ــن مراس ــه در ای ــچی ک فرش

ارگان هــای دریایــی را خــوب دانســت و گفــت: »ارایــه بــرای 

رسمایه گــذاری خــوب اســت، مــا  توســعه دریــا محــور را بــرای 

اســتان های جنوبــی را خواهیــم داشــت. ایــن منایشــگاه زمینــه آن 

را فراهــم می کنــد.«

او افــزود: »بــرای رسمایه گذاری هایــی کــه بــرای توســعه دریــا 

می خواهــد انجــام شــود اگــر الزامــات زیســت محیطی لحــاظ 

ــرای کشــور خواهــد داشــت.« ــادی  ب نشــود بعدهــا مشــکالت زی

بــه گفتــه فرشــچی  این کــه حضــور محیط زیســت دریایــی و 

الزامــات زیســت محیطی در همــه مراحــل انجــام می گیــرد مهــم 

اســت.

او بــا اشــاره بــه روز جهانــی دریانــوردی افــزود: »ایــن زمــان بــرای  ما 

رشوع ســال تحصیلــی اســت و در مــورد این کــه بــرای زمــان و مکان 

منایشــگاه از لحــاظ مردم مناســب باشــد یــا نــه تردیــد دارم.«

فرشــچی ادامــه داد: »شــاید بهــرت بــود ایــن منایشــگاه بــا فرشدگی 

یــک روزه باشــد و از لحــاظ روابــط عمومــی اگــر  اطالع رســانی  

ــی  ــی و خارج ــای داخل ــه رشکت ه ــرد، هم ــورت بگی ــرتی ص بیش

می تواننــد در آن رشکــت کننــد.«

او پیشــنهاد می دهــد یک بــار هــم بیاییم و ایــن منایشــگاه را داخل 

کشــتی های بنــادر و دریانــوردی انجــام دهیــم؛ یعنــی داخــل 

کشــتی منایشــگاه بگذاریــم.

او هــدف خــود را از رشکــت در منایشــگاه، دیــدن همــه 

ــا مطــرح کــرد و گفت:»رسمایه گــذاری  ــا دری ارگان هــای مرتبــط ب

زیســت محیطی هــم وجــود دارد کــه مــا از آن غافلیــم. امــا هزینــه 

آلودگــی از پیشــگیری آن بیشــرت اســت پــس صنایــع دوســت دار 

طبیعــت برای مــا جالــب اســت . االن نیــاز آبی کشــور مطرح اســت 

ــا  بنابرایــن مــا دوســت داریــم در ایــن منایشــگاه آب شــیرین کن ب

تکنولــوژی متنــوع ببینــم. تکنولــوزی بازیافت کشــتی اگــر در این 

منایشــگاه بیایــد بســیار خــوب اســت چــون همیشــه مــورد توجــه 

ــت،   ــوده اس ب

ــت دار  ــد دوس ــای جدی ــه، تکنولوزی ه ــرد ک ــدواری ک ــراز امی او اب

ــته  ــور داش ــگاه ها حض ــت منایش ــن دس ــد در ای ــم بای ــت ه طبیع

باشــند.«

رضایی:
 زیرساخت های 
صادرات و واردات 
کاال در کشور فراهم 
شده است که بعد 
از برجام می توانیم 
این ظرفیت را ارتقا 
بدهیم و عمال در 
حوزه صادرات از مرز 
200 میلیون تن هم 
بگذریم.
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سکینه املاسی مناینده شهرهای عسلویه
 دیر، کنگان، جم

به دنبال فعال کردن اقتصاد 
دریا هستیم

املاسی در حاشــیه این مراسم گفت: »بیشــرت دنبال فعال کردن 

اقتصاد دریا هستیم. معیشت مردم، مستقیم با دریا مرتبط است مردم 

منطقه ما چشم امید به سمت دریا و اشتغال زایی از دریا را دارند.«

املاسی ادامه  داد: »650 هزار نفر در بندر سیراف و در 2100 سال 

قبل ساکن بودند اما حاال چه طور؟ ما می خواهیم وضعیت فعالیت 

بندر را به 2100 سال پیش برگردانیم.«

این  عضو کمیســیون تلفیق مجلس  گفــت: »در زمینــه الیروبی 

رایزنی های الزم با مسئوالن اداره بندر صورت گرفته الیروبی بندر دیر 

را داشتیم و از مسئوالن قول گرفتیم در این ماه بیایند و  بازدید کنند 

تا برای بنادر دیگر هم این الیروبی صورت بگیرد.«

رشکت های خصوصی حارض در منایشگاه 

می توانیم در سوخت رسانی 
هاب منطقه باشیم 

کاپیتان نخلی از فعاالن حوزه 

دریایی کشــور  با اشــاره به 

رشد کمی و کیفی منایشگاه 

طــی ســال های برگــزاری 

گفت: »ایران مزیت مناسبی 

در بخش های مختلف مرتبط 

با دریــا و بنــدر دارد و برای 

مثــال در حــوزه فعالیــت 

رشکت ما، که سوخت رسانی به کشتی ها و شناورهاست، با مشکالتی 

از قبیل نبود تامین ســوخت به میزان کافی و باال بودن تعرفه های 

بندری مواجه هستند که این مشکالت مانع فعالیت بخش خصوصی 

در این حوزه اســت. اگر رشکت های بخش خصوصی که خدمات 

بندری ارایه می کنند از تعرفه های بندری معاف شوند قطعا به رونق 

گیری رسمایه گذاری در بنادر کمک شایان توجهی خواهد شد.«

او افزود: »با توجه به این که ایران تولیدکننده انواع ســوخت اســت 

ما باید در کســب وکار سوخت رسانی به کشــتی ها حرف اول را در 

منطقه بزنیم و در این زمینه پتانسیل هاب شــدن را داریم به رشط 

آن که بتوانیم این کار را مستمر انجام دهیم و با مشکل تامین نشدن 

سوخت مواجه نباشیم.«

منایشگاه های حوزه دریایی تجمیع شوند

سلامن رضبی یکی دیگر از 

فعــاالن حــوزه دریایــی با 

مناســب ارزیابــی کــردن 

فرصت منایشــگاه دریایی 

بــرای معرفــی خدمــات و 

محصوالت این حوزه، گفت: 

»رسمایه گذاری در کرانه ها و 

پس کرانه ها نیازمند حضور 

رشکت های توامنند اســت و ما هــم توامنندی خود را در ســاخت 

سوله های مکانیزه و مدرن با ظرفیت های 150هزار تنی طی قرارداد 

احداث این سوله ها با سازمان بنادر اثبات کرده ایم. این فعال حوزه 

دریایی از سازمان بنادر درخواست کرد منایشگاه های این حوزه را 

تجمیع کند تا همه فعاالن این بخش بتوانند در یک زمان و یک مکان 

متام ظرفیت های این بخش را ببینند و از آن استفاده کنند.«

منایشگاه دربرگیرنده رشکت های مطرح بین املللی باشد

امیر محمودی مستقالتی از 

فعاالن حوزه دریایی – نفت و 

گاز – نیز در بیان انتظار خود 

از منایشگاه گفت: »با توجه 

به پیرشفت روزافزون صنعت، 

از منایشگاه ها انتظار داریم 

تعامل و شناخت بین فعاالن 

ایــن حــوزه ایجــاد کنــد و 

دست اندرکاران بخش های مختلف با آخرین دستاوردهای همکاران 

خود آشنا شوند. او استقبال هرچه بیشرت از این منایشگاه را در گرو 

تبلیغات موثرتر برگزارکنندگان دانست و افزود: »وزیر و مسئوالن حوزه 

دریایی و بندری کشور تالش خود را بر بین املللی کردن بنادر ایران 

متمرکز کرده اند و منایشــگاه های این حوزه هم بایــد دربرگیرنده 

رشکت های مطرح و معترب بین املللی باشد.

او  خاطرنشان کرد: »کامکان مبادالت پولی با طرف های خارجی برای 

ما مشکل ساز است و امیدواریم مسئوالن هر چه رسیع تر این مشکل 

را از پیش روی فعاالن دریایی کشور بردارند.«

نخلی:
اگر رشکت های 

بخش خصوصی که 
خدمات بندری ارایه 

می کنند از تعرفه های 
بندری معاف شوند 

قطعا به رونق گیری 
رسمایه گذاری در 
بنادر کمک شایان 

توجهی خواهد شد.
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مدیرکل بنادر و دریانوردی هرمزگان از ثبت رقم بیش از 

42 میلیون تن عملیات تخلیه و بارگیــری انواع کاال و 

افزایش صادرات مواد غیرنفتی در کارنامه عملیاتی بنادر 

تجاری این استان طی پنج ماهه نخست سال جاری خرب 

داد.

ابراهیم ایدنی ضمن ارایه گزارشی از عملکرد مجموعه 

کل بنادر استان هرمزگان از آغاز سال 95 تا ابتدای شهریورماه جاری، اظهار داشت: 

»طی این مدت، در مجموع 42 میلیون و 152 هزار و 824 تن کاالی نفتی و غیرنفتی 

در بنادر این استان با رشد 22 درصدی تخلیه و بارگیری شد.« او افزود: »از مجموع 

عملیات انجام شــده در این بنــادر، 26 میلیون و 198 هــزار و 482 تن مربوط به 

کاالهای غیرنفتی و 15 میلیون و 954 هزار و 342 تن اختصاص به کاالهای نفتی 

اختصاص دارد.«

رشد  57 درصدی صادرات فرآورده های نفتی

ایدنــی حجم کل کاالهای صادر شــده در بخش نفتی طی پنج ماهه ســال 95 را 

6 میلیون و 491 هزار و 183 تن اعالم کــرد و از افزایش 57 درصدی این بخش از 

عملیات بندری خرب داد و  گفت: »طی این مدت، یک میلیون و 486 هزار و 313 تن 

انواع کاال در بخش نفتی وارد شده است.«

ترانزیت 41 هزار تن کاالی نفتی به خارج از کشور

او در بخش دیگری از ســخنان خود از ترانزیت 41 هزار و 703 تن انواع مشتقات و 

فرآورده های نفتی از طریق پایانه های بنادر این استان طی سال جاری خرب داد.

ـــون  ـــاد شـــده هفـــت میلی ـــن در مـــدت ی ـــان کـــرد: »همچنی ـــام مســـئول بی ـــن مق ای

و 935 هـــزار و 143 تـــن از این گونـــه فرآورده هـــا کابوتـــاژ شـــد کـــه نســـبت بـــه 

ـــرکل  ـــت.« مدی ـــته اس ـــش داش ـــد افزای ـــار درص ـــته چه ـــال گذش ـــابه س ـــدت مش م

ـــون و  ـــه میلی ـــش از س ـــن بی ـــرد: »همچنی ـــه ک ـــزگان اضاف ـــوردی هرم ـــادر و دریان بن

ـــانگر  ـــم نش ـــن رق ـــه ای ـــد ک ـــور ش ـــی وارد کش ـــن کاالی غیرنفت ـــزار و 155 ت 950 ه

ـــت.« ـــدی اس ـــش 15 درص کاه

رونق ترانشیپ کاالهای غیرنفتی

او گفت: »طی پنج ماهه سال جاری، بیش از 681 هزار تن کاالی غیرنفتی از طریق 

این بنادر ترانشیپ شد که افزایش 29 درصدی را در این رابطه شاهد بودیم.«

ایدنی بیان کرد: »طی مدت یاد شده، یک میلیون و 915 هزار و 701 تن انواع کاالی 

غیرنفتی از طریق بنادر تجاری استان با رشد سه درصدی ترانزیت شده است.«

ایدنی همچنین در ادامه حجم صادرات کاالهای غیرنفتی از طریق بنادر تجاری 

این استان در پنج ماهه سال 95 را 14 میلیون و 830 هزار و 506 تن را با رشد 55 

درصدی اعالم کرد.

تخلیه و بارگیری از 864 هزار TEU کانتیرن

او بیان کرد: »از ابتدای ســال جاری تاکنون، 864 هــزار و TEU 432 کانتیرن در 

پایانه های بنادر تجاری اســتان تخلیه و بارگیری شد که در این بخش افزایش 28 

درصدی به ثبت رسید.«

پهلوگیری بیش از 16 هزار فروند شناور با رشد 22 درصدی

مدیرکل بنادر و دریانوردی هرمزگان تعداد شــناورهای ورودی به بنادر تجاری این 

استان در پنج ماهه سال 95 را بیش از 16 هزار فروند اعالم کرد و افزود: »از این میزان، 

دو هزار و 151 فروند شناور باالی هزار تن و 13 هزار و 890 فروند از کشتی های پهلو 

گرفته در بنادر تجاری هرمزگان، زیر هزار تن وزن داشته اند.«

ایدنی ضمن اشــاره بــه رونق تردد شــناورها به بنــادر تجاری این اســتان، گفت: 

»پهلوگیری شناورها در این مدت، در مجموع 22 درصد نسبت به مدت مشابه سال 

گذشته رشد داشته است.«

رشد 55 درصدی  صادرات غیر نفتی
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روابط عمومی بندر امام خمینی)ره(:
آیت اهلل رضازاده،معاون مهندسی و عمران اداره کل 
بنادر و دریانوردی استان خوزستان با اعالم این که 
مجوز مرحله دوم ســاخت بندر صیادی بحرکان  
افزود: »در پی رعایت الزامات قانونی ناظر برساخت و 
بهره برداری سازه ها و تاسیسات ساحلی، تایید اداره 
کل بنادر و دریانوردی  استان خوزستان و استعالمات 
اخذشده از مراجع ذی ربط، مجوز مرحله دوم ساخت 
بندر صیادی بحرکان واقع در شهرستان هندیجان 

توسط سازمان بنادر و دریانوردی صادر شد.«

روابط عمومی بندر شهید باهنر:
محمد محسنی، مدیر اداره بندر و دریانوردی شهید 
باهنر از تخلیه و بارگیری 757 هزار تن انواع کاال و 
همچنین افزایش 63 درصدی صادرات محموله های 
نفتی در این بنادر طی پنج ماه نخست سال جاری خبر 
داد و گفت:» از آغاز سال جاری تا ابتدای شهریورماه، 
یک میلیون و387 هزار و579 نفر مسافر در بنادر با 
مدیریت اداره بندر شهید باهنر جابه جا شدند که رشد 
5درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته به ثبت 
رسید و عمده آن از طریق بندر شهید حقانی صورت 

گرفته است.«

روابط عمومی بندر خرمشهر:
احمد شــهریاری معاون دریایــی و بندری بندر 
خرمشهر از برگزاری مانور آمادگی عملیاتی مقابله با 
آلودگی دریایی در این بندر خبر داد و گفت: »این مانور 
به منظور افزایش توان عملیاتی واحد عملیات بندر 
خرمشهر در  مقابله با آلودگی در شرایط اضطراری 
برگزار شد. ابتدا آلودگی توسط فنس بوم و کمک 
شــناور ناصر 3 و قایق رســکیو محصور و سپس 
توسط اسکیمر و پد جاذب، جذب و جمع آوری شد 
و درنهایت پدهای جمع آوری شده برای بازیافت و 
سایر امور به پیمانکار تسهیالت دریافت مواد زائد 

تحویل داده خواهد شد.«

روابط عمومی بندر امیرآباد: 
علی خدمتگزار، مدیربندرودریانوردی و منطقه ویژه 
اقتصادی امیرآباد با اشاره به ظرفیت سیلوهای بندر 
امیرآباد گفــت:» با ورود دو فروند کشــتی و تخلیه 
محموله های گندم به وزن بیش از پنج  هزار تن در این 
سیلوها، ظرفیت نگهداری غالت در این بندر به بیش 

از 171 هزار و 500 تن افزایش یافته است.«

مانور اطفای حریق  در مخازن 
نفتی بندر امام خمینی )ره(

 

مانـــور بـــدون اطـــالع قبلـــی اطفـــای حریـــق در مخـــازن نفتـــی منطقـــه ویـــژه 

اقتصـــادی بنـــدر امـــام خمینـــی )ره( بـــا هـــدف ارزیابـــی تـــوان و آمادگـــی تیـــم 

ــش  ــع بخـ ــم واکنـــش رسیـ ــای تیـ ــارکت نیروهـ ــا مشـ ــات بـ ــی عملیـ فرماندهـ

ــد. ــزار شـ خصوصـــی برگـ

معـــاون دریایـــی و بنـــدری اداره کل بنـــادر و دریانـــوردی اســـتان خوزســـتان بـــا 

ـــی مرکـــز آتش نشـــانی  ـــوان نیروهـــای عملیات ـــای آمادگـــی و ت ـــزوم  ارتق ـــه ل اشـــاره ب

منطقـــه ویـــژه اقتصـــادی بنـــدر امـــام خمینـــی )ره( و تیم هـــای واکنـــش رسیـــع 

ـــت:  ـــار داش ـــدری اظه ـــع بن ـــن مجتم ـــال در ای ـــی فع ـــش خصوص ـــای بخ رشکت ه

»بـــا توجـــه  بـــه عملیات هـــای بارگیـــری فرآورده هـــای نفتـــی در ایـــن مجتمـــع 

بـــزرگ بنـــدری  و رضورت ارتقـــای ایمنـــی و برخـــورداری از آمادگـــی الزم  بـــرای 

مقابلـــه بـــا حـــوادث غیرمرتقبـــه،  مانـــوری بـــا  موضـــوع اطفـــاء حریـــق بـــدون اطـــالع 

ـــد.« ـــزار ش ـــی برگ ـــازن نفت ـــل مخ ـــی در مح قبل

ـــور  کـــه در ســـاعات اوج گرمـــا برگـــزار  ـــا اجـــرای ایـــن مان ـــو در ادامـــه افـــزود: »ب گرایل

ـــی در  ـــای عملیات ـــرد نیروه ـــات و عملک ـــی عملی ـــت فرمانده ـــطح و کیفی ـــد، س ش

ـــد.« ـــی ش ـــور  ارزیاب ـــرای مان ـــن اج حی

معـــاون دریایـــی و بنـــدری اداره کل بنـــادر و دریانـــوردی اســـتان خوزســـتان ترصیـــح 

کـــرد: »در جریـــان ایـــن مانـــور، تیـــم واکنـــش رسیـــع  بخـــش خصوصـــی تـــالش کـــرد 

از رسایـــت دامنـــه حریـــق  فرضـــی بـــه دیگـــر مخـــازن  جلوگیـــری کـــرده و در مرحلـــه 

ـــا همـــکاری نیروهـــای عملیاتـــی مرکـــز آتش نشـــانی مجتمـــع بنـــدری امـــام  بعـــد  ب

خمینـــی )ره( حریـــق را مهـــار کـــرده و نســـبت بـــه اطفـــای کامـــل آن اقـــدام مناینـــد.«

ـــژه اقتصـــادی  ـــادآور می شـــود نیروهـــای عملیاتـــی مرکـــز آتش نشـــانی منطقـــه وی ی

ـــانحه  ـــق س ـــای حری ـــات اطف ـــارکت در عملی ـــن مش ـــی )ره( ضم ـــام خمین ـــدر ام بن

ـــاه ســـال جـــاری، آمادگـــی و شایســـتگی خـــود  ـــی ســـینا در تیرم پرتوشـــیمی بوعل

ـــرار  ـــز ق ـــوری نی ـــه کش ـــات بلندپای ـــین مقام ـــورد تحس ـــته و م ـــش گذاش ـــه منای را ب

ـــد. گرفتن
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انتخاب مدرس سازمان جهانی 
دریانوردی در بندر امام 

خمینی )ره( 
ــناورهای  ــی شـ ــی فنـ ــخ کنـــرتل و بازرسـ ــار در تاریـ ــتین بـ ــرای نخسـ بـ

کشـــور، یکـــی از کارشناســـان اداره کل بنـــادر و دریانـــوردی اســـتان 

ـــوردی  ـــی دریان ـــازمان جهان ـــی س ـــدرس بین امللل ـــوان م ـــتان به عن خوزس

)IMO( بـــرای تدریـــس کنوانســـیون های دریایـــی برگزیـــده و معرفـــی 

شـــد. 

ـــادر و  ـــی و بنـــدری اداره کل بن ـــاون دریای ـــط عمومـــی، مع ـــه گـــزارش رواب ب

ـــت:  ـــار داش ـــرب اظه ـــن خ ـــالم ای ـــن اع ـــتان ضم ـــتان خوزس ـــوردی اس دریان

ـــی کنـــرتل و بازرســـی  ـــن ســـمینار بین امللل ـــان برگـــزاری چهارمی »در جری

ــه از  ــد کـ ــوس هنـ ــه اقیانـ ــه منطقـ ــق تفاهم نامـ ــتی ها مطابـ ــی کشـ فنـ

ـــزار  ـــو برگ ـــور مالدی ـــاری در کش ـــال ج ـــهریورماه س ـــم ش ـــا دوازده ـــتم ت هش

ـــرتل و بازرســـی شـــناورها  ـــز کن ـــد، از کارشناســـان مرک ـــا کولیون شـــد، پوری

 SOLAS، STCW در ایـــن اداره کل، بـــه عنـــوان مـــدرس کنوانســـیون های

ـــد.« ـــی ش ـــده و معرف و ISM CODE  برگزی

ابوطالـــب گرایلـــو در ادامـــه افـــزود: »کســـب ایـــن موفقیـــت بـــرای مدیریـــت 

ـــز  ـــزاری موفقیت آمی ـــی برگ ـــوده و در پ ـــا ارزش ب ـــیار ب ـــور بس ـــی کش دریای

ــه  ــارت تفاهم نامـ ــور، توســـط او و تحـــت  نظـ ــابه در کشـ ــای مشـ دوره هـ

ـــت.« ـــه اس ـــورت پذیرفت ـــد ص ـــوس هن اقیان

ـــو خاطرنشـــان کـــرد: »از آن جـــا کـــه تاکنـــون تدریـــس کلیـــه دوره هـــا   گرایل

ــه ای  ــه منطقـ ــا تفاهم نامـ ــق بـ ــمینارهای کنـــرتل و بازرســـی مطابـ و سـ

اقیانـــوس هنـــد توســـط کشـــورهای اســـرتالیا، ژاپـــن و فرانســـه صـــورت 

می گرفـــت، انتخـــاب کولیونـــد، به مثابـــه  نخســـتین  اقـــدام ایـــن 

ـــوان  ـــری از ت ـــا بهره گی ـــور  ب ـــای مذک ـــزاری دوره ه ـــرای برگ ـــه، ب تفاهم نام

نیروهـــای بومـــی ســـایر کشـــورهای عضـــو  بـــه شـــامر می آیـــد.«

ــناس  ــک کارشـ ــور یـ ــرد: »حضـ ــح کـ ــدری ترصیـ ــی و بنـ ــاون دریایـ معـ

متخصـــص ایرانـــی به عنـــوان مـــدرس بین املللـــی بـــرای اولیـــن بـــار در 

ـــرد.« ـــورت می پذی ـــور ص ـــناورها در کش ـــی ش ـــی فن ـــرتل و بازرس ـــخ کن تاری

ـــت از  ـــو ثاب ـــد دارای 17 عض ـــوس هن ـــه اقیان ـــود تفاهم نام ـــادآوری می ش ی

جملـــه جمهـــوری اســـالمی ایـــران و10عضـــو ناظـــر نیـــز هســـت.

پرتوشیمی کرمانشاه صادرات 
خود را از مجتمع بندری امام 

خمینی )ره( آغاز منود
در پی ایجاد فرصت های مناســب رسمایه گذاری در اداره کل بنــادر و دریانوردی 

خوزستان که در راســتای تحقق اقتصاد مقاومتی و به منظور پشتیبانی از تولید و 

صادرات کشور و با بهره گیری از مزایای منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی)ره( 

انجام  گرفت، رشکت صنایع پرتوشــیمی کرمانشاه اقدام بـــه رسمایه گذاری برای 

احداث ســایت عملیاتی چندمنظوره در این منطقه ویژه منوده که پس از امتام  آن 

پروژه، موفق شد اولین محموله خود را از طریق این مجتمع بزرگ بندری به بازارهای 

جدید صادراتی بارگیری و ارسال مناید.

معاون دریایی و بندری اداره کل بنادر و دریانوردی استان خوزستان، با اشاره به آغاز 

بارگیری کود شیمیایی اوره به وزن 27 هزار  و 459 تن از تولیدات صنایع پرتوشیمی 

کرمانشــاه، اظهار داشــت: »به دنبال رسمایه گذاری رشکت صنایع پرتوشــیمی 

کرمانشاه در زمینه احداث انبارهای نگهداری محصوالت پرتوشیمی، مقادیر قابل 

توجهی از محصوالت این رشکت در انبارهای مذکور انبارش شــده و برای تسهیل 

صادرات و بازاریابی محصوالت خود در بازارهای جهانی از آن بهره برداری شد.«

گرایلو در ادامه افزود: »در جریان فرآیند بارگیری این محموله ها با همکاری مناسب 

عوامل تخلیه و بارگیری در این مجتمع بندری، تجهیزات و ادوات مناسب و مورد نیاز 

تهیه و تامین شده و حسب تعهدات صاحب کاال در موعد مقرر و با رسعت مطلوب، 

بارگیری و به بازارهای مقصد ارسال شد.«

معاون دریایی و بندری اداره کل بنادر و دریانوردی استان خوزستان با اشاره متهید 

بسرت و امکانات مهیا در این مجتمع بزرگ بندری برای فعالیت های بازرگانی صاحبان 

کاال و تولیدکنندگان داخلی، برخورداری از فرصت های مناسب رسمایه گذاری برای 

پشتیبانی تولید و صادرات کشور در زمینه انبارش و نگهداری کاال، رسعت و سهولت 

تخلیه و بارگیری کاالها را یکی از  مزیت های بهره گیری از  توامنندی های بنادر  برای  

دست یافن به بازارهای جدید جهانی برشمرد.
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روابط عمومی بندر امیرآباد:
 آتش نشانی بندر امیرآباد در راستای ارتقای توان 
و دانش عملیانی کارکنــان و تبادل اطالعات اقدام 
به برگزاری مانــور اطفای حریــق تانکر در حال 
تخلیه و بارگیری  مشتقات نفتی با همکاری یکی از 
شرکت های مستقر در منطقه ویژه کرد. بنا براین 
گزارش کاهش زمان رسیدن گروه های عملیاتی به 
محل حادثه، همکاری و هماهنگی نیروهای عملیاتی، 
شناســایی نقاط ضعف و قوت در زمان مواجهه با 
شرایط بحرانی و بررسی و ارزیابی تجهیزات اطفایی 

آتش نشانی از اهداف این مانور بوده است.

نیروی دریایی ارتش جمهوری اسالمی ایران:
 امیر دریادار آزاد، فرمانده منطقه یکم نداجا  صبح روز 
سوم مهرماه در استقبال  از ناو اعزامی از کشور ایتالیا با 
نام »یورو«که در اسکله منطقه یکم امامت نیروی دریایی 
راهبری ارتش جمهوری اسالمی ایران در بندرعباس 
پهلو گرفت، گفت: »با توجه به بین المللی بودن نیروی 
دریایی در تمامی کشورهای جهان، هرساله یگان های 
نظامی دریایی متشکل از ناوها و یگان های پروازی در 
قالب ناوگروه به کشورهای دیگر عزیمت می کنند. هدف 
از این سفرها، تعامالت دریایی بین المللی و گاهی به 
منظور انجام تمرین های دریایی مشترک و یا انجام 

رزمایش های مشترک بین دو یا چند کشور است.«

روابط عمومی بندر بوشهر:
 ایرج صفری معاون طرح و توســعه اداره کل بنادر 
و دریانوردی استان بوشــهر، از تمدید گواهینامه 
سیستم مدیریت یکپارچه در این اداره کل خبر داد و 
گفت: »با پایان مهلت اعتبار گواهینامه های پیشین  و 
با انجام ممیزی جدید در اردیبهشت ماه از سیستم 
مدیریت یکپارچه IMS بندر بوشــهر که  توسط 
شرکت SGS سوئیس انجام شد، گواهینامه سیستم 

مدیریت یکپارچه  بندر بوشهر تمدید شد.«

مانا:
 لویدزلیست در گزارشی نوشت که نرخ کرایه حمل 
کانتینری در مسیرهای تجاری اروپای شمالی_آسیا 
و آسیا_مدیترانه با رسیدن به ترتیب 764 و 667 
دالر برای هر TEU روند نزولــی 20 درصدی را به 
نمایش گذاشته است. همچنین کاهش رشد تقاضا 
نه تنها مسیر تجاری اروپای شمالی_آسیا بلکه مسیر 
تجاری مدیترانه_آسیا جایی که کشتیرانی هانجین 
کره جنوبی حضور قوی دارد را نیز متاثر ساخته است.

ارتقای پوشش رادیویی 
آب های استان بوشهر

ـــهر از  ـــتان بوش ـــوردی اس ـــادر و دریان ـــداری اداره کل بن ـــی و نگه ـــاون فن مع

ـــرب داد. ـــتان خ ـــای اس ـــی آب ه ـــش رادیوی ـــای پوش ارتق

ـــوردی  ـــادر و دریان ـــی و نگهـــداری اداره کل بن ـــاون فن مســـعود قاســـمیان، مع

اســـتان بوشـــهر، در ایـــن بـــاره گفـــت: »در راســـتای  اهـــداف ســـازمانی و 

ــات   ــر الزامـ ــی بـ ــی دریانوردی مبتنـ ــر ایمنـ ــطوح باالتـ ــه سـ ــتیابی بـ دسـ

SAR و SOLAS  در خصـــوص برقـــراری  IMO و کنوانســـیون های 

ارتباطـــات رادیویـــی مناســـب و پایـــدار، نقـــاط کـــور رادیویـــی محـــدوده 

ـــایی  ـــاز شناس ـــن ف ـــی چندی ـــهر ط ـــتان بوش ـــی اس ـــاحلی و دریای ـــای س آب ه

ــت.« ــرار گرفـ ــن اداره کل قـ ــتور کار ایـ ــع در دسـ ــور رفـ و به منظـ

او افـــزود: »از مهم ترین مزایـــای ایـــن ســـامانه برخـــالف سیســـتم های 

تکـــرار کننـــده مرســـوم می تـــوان به قابلیـــت به کارگیـــری آن در کلیـــه 

ــری  ــبکه پذیـ ــت شـ ــی و قابلیـ ــی VHF دریایـ ــد فرکانسـ ــای بانـ کانال هـ

ــابه در  ــامانه های مشـ ــه متامـــی سـ ــه ای کـ ــرد به گونـ ــاره کـ ــزات اشـ تجهیـ

ـــتفاده از  ـــر و اس ـــگ یکدیگ ـــی مانیتورین ـــرتده، توانای ـــد گس ـــبکه واح ـــک ش ی

خطـــوط و ظرفیت هـــای همدیگـــر را دارا هســـتند.«

ـــکان  ـــه ام ـــوان ب ـــامانه می ت ـــن س ـــای ای ـــر ویژگی ه ـــرد: »از دیگ ـــه ک او اضاف

ــرتش  ــت گسـ ــا، قابلیـ ــوت و دیتـ ــای صـ ــواع رمز کننده هـ ــتیبانی از انـ پشـ

ـــاده  ـــت آم ـــه ســـامانه، قابلی ـــز ب منعطـــف شـــبکه و اتصـــال خطـــوط غیرمتمرک

بـــه کار رسیـــع، قابلیـــت اتصـــال بـــه انـــواع رادیـــو و تغییـــر پارامرتهـــای رادیـــو از 

راه دور، برقـــراری مکاملـــه در حالـــت کنفرانـــس بیـــن چندیـــن خـــط ارتباطـــی 

ـــات در  ـــی و مکامل ـــوط ارتباط ـــت خط ـــش وضعی ـــت منای ـــول، قابلی ـــا کنس ی

ـــال  ـــن کان ـــان چندی ـــاب هم زم ـــت انتخ ـــبکه، قابلی ـــر روی ش ـــام ب ـــال انج ح

ـــی  ـــره متامـــی مکاملـــات شـــبکه و مـــرور آرشـــیو صوت ـــی، قابلیـــت ذخی رادیوی

ـــاره  ـــاختار پروتکلIP، اش ـــر س ـــی ب ـــبکه و مبتن ـــه از ش ـــر نقط ـــا از ه گفتگوه

کـــرد.«

معـــاون فنـــی و نگهـــداری اداره کل بنـــادر و دریانـــوردی اســـتان بوشـــهر 

بیـــان کـــرد: »در فـــاز اول ایـــن پـــروژه، ســـامانه ارتقـــای پوشـــش رادیویـــی 

سیســـتم های VHF DSC و رفـــع نقـــاط کـــور رادیویـــی جزیـــره خـــارگ بـــا 

ـــد.«  ـــدازی ش ـــت راه ان موفقی
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مدیــرکل بنــادر و دریانــوردی گیــالن بــا بیــان این کــه 

ســهم صنایــع بنــدری و دریایی ایــران در GDP کشــور 

قابــل توجــه نیســت و زیــر 10 درصد اســت، افــزود: »با 

توجه بــه قــرار گرفن ایــران در مســیر چندیــن کریدور 

بین املللــی می توانیــم بــا چنــد راهــکار و برنامه ریــزی 

در بخــش ترانزیــت و در بخــش صــادرات بــه خصــوص 

صــادرات بــه کشــورهای حاشــیه و کشــورهایی کــه بــه محصــوالت مــا نیــاز دارنــد، 

می توانیم به افزایش سهم صنعت بندری و دریایی در GDP دست یابیم.« 

ـــف  ـــای مختل ـــدری در حوزه ه ـــی و بن ـــع دریای ـــه صنای ـــه این ک ـــاره ب ـــا اش ـــی ب چراغ

اشـــتغال زایی، درآمدزایـــی و پویایـــی اقتصـــاد نقـــش مهمـــی را ایفـــا می کننـــد، 

ـــم در  ـــا ه ـــه دری ـــتقیم ب ـــی مس ـــل دسرتس ـــه دلی ـــران ب ـــه ای ـــی ک ـــت: »از آن جای گف

شـــامل و هـــم در جنـــوب پتانســـیل ویـــژه ای در ایـــن حـــوزه دارد، اگـــر بتوانیـــم همـــه 

ظرفیت هـــای موجـــود در صنایـــع دریایـــی و بنـــدری را در حـــوزه واردات، صـــادرات و 

ترانزیـــت فعـــال کنیـــم، خواهیـــم توانســـت ســـهم قابـــل توجهـــی را در GDP )تولیـــد 

ـــه خـــود اختصـــاص دهیـــم.«  ناخالـــص داخلـــی( ب

او ادامـــه داد: »بـــا توجـــه بـــه موقعیـــت اســـرتاتژیک ایـــران بـــرای اتصـــال کشـــورهای 

CIS بـــا جمعیتـــی حـــدود 300 میلیـــون نفـــر بـــه جنـــوب کشـــور و آب هـــای آزاد، اگـــر 

هامهنگـــی و هم افزایـــی بیـــن ارگان هـــای دولتـــی و بخـــش خصوصـــی اتفـــاق 

بیفتـــد می توانیـــم از ظرفیت هـــای ترانزیتـــی کشـــورمان بـــه صـــورت بهینـــه و 

ـــم.« ـــتفاده کنی ـــل اس کام

 چراغـــی بـــا بیـــان این کـــه فقـــط 20 تـــا 30 درصـــد از ظرفیت هـــای ترانزیتـــی 

ـــی  ـــیرهای ترانزیت ـــازی مس ـــا فعال س ـــا ب ـــرد: »م ـــار ک ـــتند, اظه ـــال هس ـــور فع کش

می توانیـــم ارزآوری قابـــل توجهـــی داشـــته باشـــیم. عـــالوه بـــر ایـــن در حـــوزه 

ـــل  ـــای قاب ـــیل ها و ظرفیت ه ـــیه پتانس ـــژه روس ـــورهای CIS به وی ـــه کش ـــادرات ب ص

توجهـــی داریـــم کـــه تاکنـــون به طـــور کامـــل اســـتفاده نشـــده و می توانیـــم بـــا 

ــداف درون زا و  ــت ها و اهـ ــش، سیاسـ ــن بخـ ــذاری در ایـ ــزی و هدف گـ برنامه ریـ

ـــم.«  ـــق کنی ـــش محق ـــن بخ ـــی را در ای ـــاد مقاومت ـــودن اقتص ـــرا ب برونگ

ـــی و بنـــدری  ـــع دریای ـــا به طـــور معمـــول ســـهم صنای ـــه این کـــه در دنی ـــا اشـــاره ب او ب

حـــدود 40 تـــا 45 درصـــد از GDP اســـت و مـــا بایـــد بـــه ایـــن عـــدد نزدیـــک شـــویم، 

ـــر از 10 درصـــد اســـت.« ـــع از GDP کشـــور کم ت ـــن صنای ـــون ســـهم ای گفـــت: »اکن

 ایـــن مقـــام مســـئول در اداره بنـــادر و دریانـــوردی اســـتان گیـــالن افـــزود: 

ـــش  ـــعه افزای ـــم توس ـــه شش ـــرصه 21 برنام ـــتقیم در تب ـــور مس ـــبختانه، به ط »خوش

ـــات  ـــم در اصالح ـــه امیدواری ـــده ک ـــاره ش ـــدری اش ـــی و بن ـــع دریای ـــت صنای ظرفی

ـــیم.«  ـــته باش ـــرتی داش ـــه بیش ـــا توج ـــن ظرفیت ه ـــه ای ـــود و ب ـــر ش ـــدی کامل ت بع

بـــه گفتـــه چراغـــی ســـازمان بنـــادر به عنـــوان مرجـــع دریایـــی کشـــور در ایـــن 

صنعـــت، در حـــال توســـعه زیرســـاخت ها و روســـاخت های بنـــدری و دریایـــی 

ـــازار هـــدف، هـــم در شـــامل  ـــا حجـــم ب ـــا ظرفیت هـــای بنـــادر را متناســـب ب اســـت ت

و هـــم در جنـــوب کشـــور افزایـــش دهـــد. در واقـــع، نخســـتین نقـــش ســـازمان 

بنـــادر توســـعه زیرساخت هاســـت کـــه بـــه خوبـــی و بـــر اســـاس برنامه هـــای از 

پیـــش تعییـــن شـــده در حـــال انجـــام اســـت و پـــس از آن، بایـــد مباحـــث مربـــوط بـــه 

ـــن  ـــه کمـــک بخش هـــای خصوصـــی فعـــال در ای ـــازار و بازارشناســـی ب مطالعـــات ب

ـــده،  ـــم ش ـــاخت های فراه ـــتفاده زیرس ـــا اس ـــا ب ـــرد ت ـــرار گی ـــه ق ـــورد توج ـــت م صنع

ـــد.« ـــر برس ـــورد نظ ـــداف م ـــه اه ـــد و ب ـــال کن ـــازار را فع ـــای ب ظرفیت ه

چراغــی ترصیــح کــرد: »به طــور کلی، خــزر بــازار بســته ای اســت و به همیــن دلیل 

بیــن ایــران و چهار کشــور دیگــر حاشــیه دریای خــزر تبــادالت تجاری مســتقیمی 

اتفــاق می افتــد، در بنــدر انزلــی، 52 درصــد از ســهم تبــادالت تجــاری ما با کشــور 

روســیه، حــدود 40 درصــد بــا قزاقســتان، حــدود پنــج درصــد بــا آذربایجــان و ســه 

ــادالت  ــم تب ــه ســعی می کنی ــا ترکمنســتان در حــال انجــام اســت. البت درصــد ب

تجــاری خــود را بــا افزایــش ترانزیت بــه باالتریــن ســطح برســانیم. در واقع بــا توجه 

بــه این کــه ایــن کشــورها کاالهایــی را بــرای انتقــال بــه کشــورهای همســایه مــا در 

جنــوب کشــور و کشــورهای نظیــر هنــد و آســیای جنــوب رشقــی دارنــد، مــا بایــد 

بتوانیــم ایــن بخــش از بــازار را فعــال کنیم.« 

مدیـــرکل بنـــادر و دریانـــوردی گیـــالن در خصـــوص طرح هـــای جدیـــد 

رسمایه گـــذاری بخـــش خصوصـــی در بنـــادر گیـــالن یـــادآور شـــد: »اخیـــرا 

قراردادهایـــی بـــرای ســـاخت و تکمیـــل زیرســـاخت های تجـــاری منعقـــد 

شـــده اســـت کـــه بـــا ایـــن رویکـــرد در حـــال تکمیـــل حلقه هـــای لجســـتیکی 

ـــن  ـــا ای ـــه ب ـــتیم ک ـــدری هس ـــی و بن ـــش دریای ـــالن در بخ ـــادر گی ـــیر بن کاال از مس

رسمایه گذاری هـــا می تـــوان حجـــم جابه جایـــی کاال به ویـــژه غـــالت، مـــواد 

نفتـــی، مـــواد اولیـــه و صـــادرات مـــواد غذایـــی و محصـــوالت کشـــاورزی را در دریـــای 

ــش داد.«  ــزر افزایـ خـ

ـــن طـــرح هـــم در حـــال فراخـــوان و شناســـایی  ـــرای چندی ـــد کـــرد: »ب چراغـــی تاکی

ـــروژه  ـــازی، پ ـــر و کشتی س ـــروژه تعمی ـــرای پ ـــامل اج ـــه ش ـــتیم ک ـــذار هس رسمایه گ

مجتمـــع گردشـــگری دریایـــی یـــا مارینـــا، چندیـــن انبـــار و ســـیلو، رسدخانـــه، پایانـــه 

ـــود.« ـــالن می ش ـــادر گی ـــرق در بن ـــد ب ـــروژه تولی ـــی و پ صادرات

مدیرکل بنادر و دریانوردی گیالن مطرح کرد:

فعال منودن مسیرهای ترانزیتی
 ارزآوری قابل توجه ای را در پی خواهد داشت
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مانا:
 بزرگ ترین شــرکت حمل ونقل کانتینری جهان 
موسوم به AP Moller-Maersk قرار است برای نیل 
به اهداف استراتژیک خود به دو بخش »حمل ونقل 

ترکیبی و لجستیک« و »نفت و انرژی« تجزیه شود.
بر همین اساس، گروه حمل ونقل ترکیبی و لجستیک 
 APM، شرکت های تابعه خط مرسک، پایانه های
Damco، Svitzer و گروه کانتینری مرسک را به عنوان 

یک شرکت مستقل و با عنوان های مختلف تجاری 
ترکیب می کند.

هفت دریا: 
خبرگزاری  »آسوشیتدپرس«نوشــته اســت که 
راه اندازی تاسیسات 650 میلیون دالری در شهر 
فجیره در شرق امارات انتقال نفت به نفت کش های 
بسیار بزرگ را آســان تر می کند. بر این اساس، 
بارگیــری در بنــدر فجیره موجب می شــود که 
نفت کش ها دیگر مجبور به گذر از تنگه باریک هرمز 

در دهانه خلیج فارس نباشند.

خبرگزاری صداوسیما:
 محمدرضا نایب پور، مالک کلوپ غواصی چابهار با 
اشاره به این که وضع گردشگری در تابستان امسال، 
تفاوت چندانی با تابستان سال گذشته نداشته، یکی 
از اتفاقات خوب در گردشگری چابهار را افزایش 
تعداد خطوط پروازی در ســال جاری دانســت و 
گفت:»به صورت پایدار امسال شــاهد راه اندازی 
خطوط پروازی از مقصد چابهار به مقســط و دبی 
بوده ایم که می تواند در رشد گردشگری منطقه بسیار 

موثر باشد.«

تابناک هرمزگان:
 فرزین حقدل معاون فرهنگی، اجتماعی و گردشگری 
سازمان منطقه آزاد قشم  با بیان این که  جشنواره 
تابستانی قشم  امســال در تابستان برگزار نشد، 
خاطرنشان ساخت:» امســال در اقدامی متفاوت 
برگزاری جشنواره گردشگری قشم را به فصل پیک 
سفر به این جزیره یعنی در اواخر پاییز منتقل کردیم. 
از آن جا که در فصل تابســتان به دلیل شرایط گرم 
آب و هوایی آن طور که شایســته است شاهد ورود 
گردشگران به جزیره نیستیم، بنابراین برنامه های 
خاص در جشنواره در زمان با حضور انبوه گردشگران 

بسیار جذاب تر خواهد بود.«

جستجو و نجات دریایی و 
مقابله با آلودگی نفتی از 

تعهدات بین املللی سازمان 
بنادر و دریانوردی است

مدیر کل بنادر و دریانوردی اســتان مازندران امدادرسانی به افراد مضطر در دریا و 

جلوگیری از آلودگی نفتی در دریا را از تعهدات بین املللی سازمان بنادر و دریانوردی 

عنوان کرد.

سیاوش رضوانی در حاشیه برگزاری نخستین مانور منطقه ای جستجو و نجات دریایی 

و مقابله با آلودگی نفتی که شهریورماه سال جاری در بندر فریدونکنار برگزار شد با 

اعالم این مطلب افزود: »ایران به عنوان عضو سازمان جهانی دریانوردی موظف به 

اجرای 28 کنوانسیون بین املللی الزام آور است و بر همین اساس در کلیه بنادر مهم 

کشور مرکز جستجو و نجات دریایی)MRCC( ایجاد شده است.«

او با اشــاره به رضورت برگزاری مانور منطقه ای جستجو و نجات دریایی و مقابله با 

آلودگی نفتی، افزایش آگاهی و ارتقای سطح آمادگی پرسنل عضو تیم عملیاتی و 

ایجاد هامهنگی بین ارگان های دریایی و مراکز امدادی را از مهم ترین اهداف این 

مانور برشمرد. 

رضوانی یادآور شد: »خوشبختانه با برنامه ریزی های صورت گرفته و تالش و جدیت 

تیم های عملیاتی رشکت کننده، این مانور با موفقیت انجام شد و نقاط ضعف و قوت 

آن طی جلسه ای که پس از امتام مانور برگزار شد مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.« 

 این مانور با حضور ولی الله نانواکناری مناینده مردم فریدونکنار، بابلرس و بهنمیر در 

مجلس شورای اسالمی، حسین منفردی فرماندار و سایر مسئوالن کشوری و لشکری 

شهرستان فریدونکنار در محل حوضچه بندر فریدونکنار توسط تیم های جستجو 

و نجات و مقابله بــا آلودگی نفتی اداره کل بنادر و دریانوردی اســتان مازندران و با 

مشارکت و همکاری رشکت راهربان بندر فریدونکنار، نیروی دریایی سپاه، دریابانی 

و شناور تفریحی دلیجان خزر و همیار ناجی برگزار شد.  
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مثلث ارتباطِی مردم، بنادر 
و کشتی، شعار روز جهانی 

دریانوردِی سال 2017
ـــوردی  ـــی دریان ـــوردی IMO شـــعار روز جهان ـــی دریان ـــر کل ســـازمان بین امللل دبی

ـــا عنـــوان »مثلـــت ارتباطـــِی مـــردم، بنـــادر و کشـــتی«  در ســـال 2017 میـــالدی را ب

ـــرد.  ـــالم ک اع

ـــوردی  ـــی دریان ـــازمان بین امللل ـــر کل س ـــمی IMO، دبی ـــگاه رس ـــزارش پای ـــه گ  ب

ـــه توســـعه، بنـــادر  ـــا کشـــورهای توســـعه یافته و رو ب ایجـــاد فرصت هـــای همـــکاری ب

خصوصـــی و عمومـــی، بخـــش کشـــتیرانی و حمل ونقـــل بـــا هـــدف شناســـایی 

و ارتقـــای بهرتیـــن روش هـــای ممکـــن و نیـــز ایجـــاد پل هـــای ارتباطـــی بیـــن 

بخش هـــای مختلـــف دیگـــر در ســـال 2017 میـــالدی را رضوری خوانـــد.

بـــر اســـاس ایـــن گـــزارش، دبیـــر کل IMO اهـــداف ایـــن ســـازمان را در ســـال 2017 

ـــن  ـــک بی ـــکارِی نزدی ـــعه هم ـــت، توس ـــرد. نخس ـــه ک ـــی خالص ـــورِد اصل ـــه م در س

ـــر اســـت. دومیـــن هـــدف ایـــن ســـازمان  بنـــادر و شـــناورها کـــه امـــری اجتناب ناپذی

ـــن  ـــن قوانی ـــی و تعیی ـــتاندارهای جهان ـــش اس ـــه افزای ـــالدی ب ـــال 2017 می در س

ـــدری اختصـــاص  ـــات ســـاحلی و بن ـــادر و مقام ـــی بن ـــت، کارای ـــی، امنی ـــرای ایمن ب

دارد. در نهایـــت ســـومین هـــدف اصلـــی IMO استانداردســـازِی عملیـــات بنـــادر از 

طریـــق تشـــخیص و توســـعۀ بهرتیـــن روش هـــای راهنامیـــی و مـــواد آموزشـــی اســـت.

ـــش  ـــه بخ ـــاره ب ـــن اش ـــه و ضم ـــوردی در ادام ـــی دریان ـــازمان بین امللل ـــر کل س دبی

دریانـــوردی کـــه کشـــتیرانی، بنـــادر و افـــراد را در برمی گیـــرد، افـــزود: »نبایـــد 

ـــای  ـــش زمینه ه ـــاد افزای ـــرای ایج ـــت ب ـــه دول ـــک ب ـــراد در کم ـــمگیر اف ـــش چش نق

ــه  ــه بـ ــی، توجـ ــارت دریایـ ــق تجـ ــواحل از طریـ ــق و پایایـــی سـ ــتخدام، رونـ اسـ

بخش هـــای دریایـــی و بنـــادر به عنـــوان منابـــع ثرومتنـــد در ســـاحل و دریـــا و از 

ـــود.« ـــه ش ـــده گرفت ـــدار نادی ـــاد پای ـــعه اقتص ـــق توس طری

ــتیرانی؛ رضورت  ــوان »کش ــا عن ــوردی ب ــی دریان ــعار روز جهان ــه ش ــر ب ــار دیگ او ب

انکارناپذیــر دنیــا« اشــاره کــرد و یــادآور شــد: »بــر همیــن اســاس، همــکاری بنــادر، 

شــناورها و افــراد بــرای تســهیل حمل ونقــل دریایــی، افزایــش کارایــی، ایمنــی، 

ــت دارد.« ــش اهمی ــش از پی ــی بی ــت دریای ــت و امنی ــت از محیط زیس حفاظ

ــعه ای  ــداف توسـ ــه اهـ ــت یابی بـ ــرای دسـ ــه داد: »بـ ــئول ادامـ ــام مسـ ــن مقـ ایـ

و پایـــداِر ســـازمان ملـــل، IMO بـــا ایـــن ســـازمان همـــکاری خواهـــد کـــرد تـــا 

پاســـخی بـــرای چالش هـــای پیـــش روی جهـــاِن امـــروز از جملـــه آلودگـــی 

ـــدار  ـــتخراج ناپای ـــت محیطی، اس ـــدات زیس ـــی، تهدی ـــرات اقلیم ـــزون، تغیی روزاف

منابـــع طبیعـــی و بی ثباتـــی در انـــواع مهاجرت هـــا بیابـــد. در نهایـــت دو عامـــل 

ــاد  ــراد، ایجـ ــرای افـ ــدار بـ ــعه پایـ ــی و توسـ ــاِت جهانـ ــمت ثبـ ــه سـ ــی بـ اساسـ

ـــت  ـــِت دول ـــورد حامی ـــه م ـــت ک ـــادری اس ـــا بن ـــکاری ب ـــر و هم ـــتیرانِی کارآمدت کش

قـــرار گرفته انـــد.«

نگاه ویژه آملان ها و افغان ها به 
بندری که 365 روِز آفتابی دارد

عبدالرحیم کردی، مدیرعامل منطقه آزاد چابهار با بیان 

این که چابهار بهینه ترین نقطه جهت اتصال قاره های 

اروپا، آفریقا و آسیا است، گفت: »بسیاری از کارشناسان 

داخلی و خارجی تاکنون از چابهار به عنوان یک منطقه 

اسرتاتژیک ویژه در زمینه ترانزیت کاال و اتصال قاره ای 

یاد کرده اند و داده هایی که از صاحب نظران در دســت 

است، صحت این امر را تایید می کند.«

او  با اشاره به این که کشورهای آسیای میانه و افغانستان در خشکی محصور شده اند، 

عنوان کرد: »بهرتین و بهینه ترین راه ارتباطی این مناطق با دریای آزاد چابهار محسوب 

می شود و فاصله چابهار با خلیج فارس دیگر مزیت آب های آزاد این بندر است.«

کردی با بیان  بحران های مختلف موجود در خلیج فارس از جمله ناامنی، ترصیح کرد: 

»بنگاه های رسمایه گذاری به این نتیجه رسیده اند که استفاده از آب های خلیج فارس 

بسیار خطرپذیر است و در پی آن هستند که به نحوی از این آب ها خارج شوند و این 

موضوع برای چابهار فرصت مناسبی ایجاد کرده، چرا که موقعیت مکانی چابهار از 

هر بحرانی به دور است.«

مدیرعامل منطقه آزاد چابهار گفت: »در یک سال گذشته بیش از 100 هیات تجاری 

داخلی و خارجی به چابهار آمده اند که در میان هیات های خارجی، آملان ها و افغان ها 

نگاه ویژه تری به چابهار داشــته اند. چابهار برای افغانستان یک فرصت جدی برای 

دسرتسی به آب های آزاد اســت به نحوی که آن ها در تالشند بخش عمده صادرات 

خود را از چابهار انجام دهند.«

او افزود: »در حال حارض افغانستان بخشی از میوه و خشکبار و سنگ های معدنی 

خود را از طریق آب های چابهار صادر می کند.«

کردی با اشاره به فعالیت 110 رشکت ثبت شده افغان در چابهار، گفت: »یکی از این 

مجموعه ها، واحد تصفیه روغن است، به نحوی که تجار افغان روغن خود را که از مالزی 

خریداری می کنند در این واحد تصفیه کرده و سپس به افغانستان ارسال می کنند.«

او ادامه داد: »چابهار مورد توجه آملانی ها نیز قرار دارد و در واقع رشکت های آملانی 

در پی تولید برق از راه انرژی های نو از جمله انرژی خورشیدی در این بندر هستند، 

چرا که چابهار 365 روز آفتابی است و تفاهم نامه این همکاری با سازمان انرژی های 

نو ایران امضا شده است. در حال حارض چهار مجموعه 10 مگاواتی خورشیدی در 

چابهار نصب شده که یکی از آن ها تا پایان سال به بهره برداری می رسد.«

کردی  در پایان با اشاره به تشکیل شورای برنامه ریزی و توسعه در سازمان منطقه آزاد 

چابهار گفت: »برای نخســتین بار در سطح مناطق آزاد این شورا در چابهار تشکیل 

می شود. این شورا در واقع مجموعه ای از اتاق های ایده است به نحوی که برنامه های 

مختلف که توســط کارگروه های تخصصی آن تنظیم شــده در این شورا تصویب و 

عملیاتی می شوند.«
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تین نیوز: 
دولـت هنـد در تـالش بـرای تقویـت صنعـت 
کشـتیرانی ایـن کشـور تصمیـم گرفتـه اسـت 
بـه کشـتی های رو-رو کـه در نـوار سـاحلی این 
کشـور اقـدام بـه جابه جایـی خـودرو می کنند، 
تخفیـف بنـدری بدهـد. وزارت کشـتیرانی هند 
اعالم کرد کـه همه بنـادر اصلی هند بـه مدت دو 
سـال تخفیف 80 درصـدی در هزینه های مربوط 
 )CRC( و هزینه های سـاحلی )VRC( به کشـتی

بـه کشـتی های رو-رو ارایـه می کننـد.

تین نیوز: 
 Abu Dhabi شـرکت توسـعه و اپراتـور بنـدری
Ports اعـالم کـرد کـه سـود خالصـش در نیمه 

نخسـت سـال 2016 میالدی نسـبت بـه مدت 
مشابه سـال گذشـته 77 درصد رشـد داشته که 
ناشـی از افزایـش محموله هـای عمومـی، فله و 
رو-رو بوده اسـت. همچنین درآمدهایش در این 

مـدت 20 درصـد افزایش یافته اسـت.

بندر و دریا:
 تفاهـم نامه همکاری بیـن بنادر دو کشـور آلمان 
و روسـیه بـا هـدف افزایـش ترافیـک ترانزیت 
بـار، جـذب بیشـتر مشـتریان و توسـعه روابط 
بیـن دو منطقـه اقتصـادی Leningrad روسـیه 
و Schlewig-Holstein آلمـان بـه امضـای هـر 
دو طـرف رسـید. اولیـن فـاز ایـن تفاهم نامـه 
شـامل ارایـه خدمـات لجسـتیکی جدیـد برای 
تحویل گیری بـار بین آلمان و روسـیه اسـت که 
 Cis-Cargo GmbH از طریق خطوط کشـتیرانی

و PUL Trans JSC انجـام خواهـد شـد.

مانا: 
بهنام نوروزی مدیرکل گمرکات اسـتان بوشـهر 
با اشـاره راه اندازی  سـامانه جامـع امورگمرکی 
بنـدر ریگ،اظهـار داشـت: »ارایـه درخواسـت 
از طریـق سـامانه جامع امـور گمرکی عـالوه بر 
حـذف کاغذ مربوط به ارایه اسـناد احـراز هویت، 
بی نیازی به حضور ارباب رجوع و تسـریع در کار، 
موجب ارتقاء نظام سـالمت اداری و رضایتمندی 
اربـاب رجـوع اسـت و گامـی بلنـد در راسـتای 
اهـداف عالیـه سـازمان ) ارتقـاء پنجـره واحـد 

تجـاری ( خواهـد بود.

بندر امیرآباد سومین بندر در 
زمینه رسمایه گذاری بخش 

خصوصی 
مدیر بنــدر و دریانــوردی و منطقــه ویژه اقتصــادی امیرآباد بــا حضــور در برنامه زنده 

ســیامی امیــد شــبکه تربســتان، بنــدر امیرآبــاد را مولــود انقــالب اســالمی ایــران 

دانســت و گفــت: »ایــن بنــدر بــا دارا بودن بیــش از هــزار هکتــار اراضی پشــتیبانی 

و بــا توجه بــه ظرفیت هــای گوناگــون، در ســال 76 از ســوی شــورای عالــی مناطق 

آزاد و ویــژه اقتصــادی به عنــوان منطقــه ویــژه اقتصــادی معرفــی شــد.«

علــی خدمتگــزار بــا اشــاره بــه این کــه در فــاز اول بنــدر امیرآبــاد، 9 پســت اســکله 

بــه طــول 1500 مــرت بــا ظرفیــت اســمی 4/5 میلیــون تــن وجــود دارد افــزود: »در 

فــاز دوم بــا بهره بــرداری شــش پســت اســکله جدیــد بــه طــول بیــش از 1100 مــرت 

ظرفیــت اســمی بنــدر بــه 7/5 میلیــون تــن در ســال افزایــش پیــدا خواهــد کــرد.«

او از بنــدر امیرآبــاد به عنــوان بزرگ تریــن بنــدر دریایــی خــزر نام بــرد و خاطرنشــان 

ــی  ــری، اراض ــه و بارگی ــاژ تخلی ــای تن ــوم را در زمینه ه ــه س ــدر رتب ــن بن ــرد: »ای ک

پشــتیبانی و رسمایه گــذاری بخــش خصوصــی در بیــن بنــادر کشــور دارا اســت.«

مدیــر بنــدر امیرآبــاد بــا بیــان این کــه یکــی از نــکات اساســی در ارایــه خدمــات بــه 

تجــار و صاحبــان کاال، دارا بــودن عمق مناســب کانال حوضچه اســت یادآور شــد: 

»بــا برنامه ریــزی صــورت گرفته عمــق کانــال حوضچه هــای بنــدر امیرآبــاد از 4/20 

مــرت بــه عمــق هشــت مــرت افزایــش یافت.«

ایــن مقــام مســئول در ادامــه معرفــی ظرفیت هــا و قابلیت هــای بنــدر امیرآبــاد، از 

اتصــال ایــن بندر بــه شــبکه راه آهــن رسارسی، تنهــا بنــدر دارای اســکله رو رو ریلی 

و تنهــا بندر نســل ســوم کشــور را از شــاخص هایی عنوان داشــت کــه بنــدر امیرآباد 

را نســبت بــه دیگــر بنــادر کشــور متامیــز کرده اســت.

علــی خدمتگــزار در ادامــه، افزایــش ظرفیــت نگهــداری ســیلوی غــالت، مخــازن 

نفتــی و روغــن خوراکــی را از اهداف تبیین شــده کمیتــه اقتصاد مقاومتی اســتان 

بــرای بنــدر امیرابــاد عنــوان کــرد.

مدیر منطقــه ویــژه اقتصــادی بنــدر امیرآباد بــا بیــان این کــه بیــش از 850 میلیارد 

تومــان رسمایه گــذاری بخــش خصوصــی در ایــن بندر صــورت گرفتــه اســت افزود: 

»از 31 قــرارداد رسمایه گــذاری منعقــد شــده بــا بخــش خصوصــی، 19 قــرارداد بــه 

بهره بــرداری کامــل رســیده اســت.«

ــورت  ــه به ص ــت ک ــادی اس ــگاه اقتص ــاد بن ــدر امیرآب ــرد بن ــد ک ــان تاکی او در پای

متام وقــت بــه فعالیــت اقتصــادی می پــردازد، و بــا چشــم انداز احــداث 34 پســت 

اســکله و ظرفیت اســمی 18 میلیــون تــن در ســال 1409، اهداف ســازمانی خود 

را دنبــال خواهــد کــرد.
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افزایش جابه جایی کاال
در  بندر شهید باهرن

مدیـــر اداره بنـــدر و دریانـــوردی شـــهید باهـــرن از تخلیـــه و بارگیـــری 757 هـــزار تـــن 

ـــی در  ـــای نفت ـــادرات محموله ه ـــدی ص ـــش 63 درص ـــن افزای ـــواع کاال و همچنی ان

ـــزگان در ســـال جـــاری خـــرب داد. ـــادر هرم بن

 محمد محسـنی ضمن اعـالم جدیدتریـن آمار سـفرهای دریایـی در مرکز اسـتان 

هرمـزگان گفـت: »از آغـاز سـال جاری تـا ابتـدای شـهریورماه، یک میلیـون و387 

هزار و579 نفر مسـافر در بنـادر با مدیریت اداره بندر شـهید باهرن جابه جا شـدند 

که رشـد پنج درصدی نسـبت به مدت مشـابه سـال گذشته به ثبت رسـید و بیشرت 

آن از طریـق بندر شـهید حقانـی صورت گرفته اسـت.«

او از آمـــار و عملکـــرد پنـــج ماهـــه عملیـــات جابه جایـــی کاال در ایـــن بنـــدر نیـــز 

ـــزار و 872  ـــش از 757 ه ـــده، بی ـــاد ش ـــدت ی ـــت: »در م ـــان آورد و گف ـــه می ـــخن ب س

ـــه آن در رشق  ـــادر تابع ـــرن و بن ـــهید باه ـــدر ش ـــی در بن ـــی و غیرنفت ـــن کاالی نفت ت

ـــد.« ـــری ش ـــه و بارگی ـــتان تخلی اس

محســـنی ادامـــه داد: »از ایـــن میـــزان، 526 هـــزار و 484 تـــن مربـــوط بـــه کاالهـــای 

ـــته  ـــاص داش ـــی اختص ـــای نفت ـــه کااله ـــن ب ـــزار ت ـــزار و 388 ه ـــی و 231 ه غیرنفت

اســـت کـــه در بخـــش نفتـــی 38 درصـــد افزایـــش داشـــته اســـت.«

مدیـــر اداره بنـــدر و دریانـــوردی شـــهید باهـــرن ترصیـــح کـــرد: »در مـــدت یـــاد شـــده، 

418 هـــزار و 555 تـــن کاالی غیرنفتـــی و 62 هـــزار تـــن کاالی نفتـــی از ایـــن بنـــادر 

صـــادر شـــد کـــه در بخـــش نفتـــی 63درصـــد افزایـــش داشـــته اســـت.«

ـــار،  ـــوه و تره ب ـــر، می ـــی، قی ـــواد معدن ـــاورزی، م ـــیمیایی، کش ـــواد ش ـــه او، م ـــه گفت ب

ـــه کاالهـــای  ـــح ســـاختامنی از جمل ـــده، آهـــن آالت و مصال ـــی، دام زن ـــواد پروتئین م

صادراتـــی بـــوده کـــه از بنـــدر باهـــرن بـــه کشـــورهای حاشـــیه جنوبـــی خلیج فـــارس 

ـــت. ـــده اس ـــا ش ـــد جابه ج ـــوس هن ـــوزه اقیان ـــورهای ح و کش

محســـنی خاطرنشـــان کـــرد: »طـــی ایـــن مـــدت، 12 هـــزار و 827 تـــن کاالی 

وارداتـــی غیرنفتـــی وارد بنـــدر شـــهید باهـــرن و بنـــادر رشق هرمـــزگان شـــد.«

ایـــن مقـــام مســـئول از جملـــه کاالهـــای وارداتـــی را شـــامل برنـــج، خشـــکبار، 

مصالـــح ســـاختامنی، خـــودرو، قطعـــات یدکـــی، پارچـــه، لوازم خانگـــی و 

ماشـــین آالت راهـــداری اعـــالم کـــرد و افـــزود: »ایـــن محموله هـــا پـــس از طـــی 

شـــدن ترشیفـــات گمرکـــی، از طریـــق بنـــدر شـــهید باهـــرن روانـــه بازارهـــای داخلـــی 

کشـــور می شـــود.«

مدیـــر اداره بنـــدر و دریانـــوردی شـــهید باهـــرن از ترانزیـــت 28 هـــزار و 683 دســـتگاه 

خـــودرو از طریـــق ایـــن بنـــادر طـــی پنـــج ماهـــه نخســـت امســـال خـــرب داد.

ـــه و بارگیـــری 323TEU  کانتیـــرن در ســـال جـــاری  ـــات تخلی ـــه عملی ـــا اشـــاره ب او ب

ـــزار و  ـــون، دو ه ـــاری تاکن ـــال ج ـــدای س ـــت: »از ابت ـــدی، گف ـــش 55 درص ـــا افزای ب

ـــد کـــه  ـــو گرفتن ـــاب پهل ـــادر شـــهید باهـــرن، جاســـک و تی ـــد شـــناور در بن 498 فرون

ـــد.« ـــان می ده ـــد را نش ـــد رش ـــته، 32 درص ـــال گذش ـــابه س ـــدت مش ـــه م ـــبت ب نس

جابه جایی کاالهای غیرنفتی 
در بندر لنگه رونق گرفت

ـــن کاال و  ـــزار ت ـــری 335ه ـــه و بارگی ـــه از تخلی ـــوردی لنگ ـــادر و دریان ـــر اداره بن مدی

ـــا کشـــورهای  ـــران ب ـــی مشـــرتک ای ـــر در مســـیرهای دریای ـــی 28 هـــزار نف جابه جای

ـــرب داد. ـــاری خ ـــال ج ـــت س ـــه نخس ـــی پنج ماه ـــارس ط ـــی خلیج ف ـــیه جنوب حاش

محمـــود صابـــری گزارشـــی از عملکـــرد پنج ماهـــه نخســـت ســـال 95 در بنـــدر 

ـــون،  ـــاری تاکن ـــال ج ـــدای س ـــت: »از ابت ـــار داش ـــرد و اظه ـــه ک ـــه ارای ـــاری لنگ تج

335 هـــزار و 437 تـــن انـــواع کاالی نفتـــی و غیرنفتـــی در ایـــن بنـــدر تخلیـــه و 

بارگیـــری شـــد.«

ــای  ــه کاالهـ ــوط بـ ــن مربـ ــزار و 741 تـ ــزان، 334 هـ ــن میـ ــه داد: »از ایـ او ادامـ

غیرنفتـــی و 696 تـــن مربـــوط بـــه کاالهـــای نفتـــی بـــوده اســـت کـــه در بخـــش 

غیرنفتـــی افزایـــش 14درصـــدی بـــه ثبـــت رســـید.«

مدیـــر اداره بنـــادر و دریانـــوردی لنگـــه از افزایـــش صـــادرات کاالهـــای غیرنفتـــی در 

بنـــدر لنگـــه خـــرب داد و افـــزود: »194 هـــزار و 152 تـــن کاال از طریـــق ایـــن بنـــدر بـــه 

خـــارج از کشـــور صـــادر شـــد کـــه نســـبت بـــه ســـال گذشـــته، 17 درصـــد پیرشفـــت 

داشـــته اســـت.«

صابـــری از واردات 85 هـــزار و 802 تـــن کاالی غیرنفتـــی و ترانزیت 31 هـــزار و 727 

تـــن انـــواع کاال به ویـــژه خـــودروی ســـواری از ایـــن بنـــدر ترانزیـــت شـــد.

او خـــودروی ســـواری، برنـــج، شـــکر، گنـــدم، روغـــن خوراکـــی، ســـویا، میـــوه و 

تره بـــار، مـــواد معدنـــی، پارچـــه و الیـــاف را عمـــده کاالهایـــی اعـــالم کـــرد کـــه از 

ـــراق  ـــه و ع ـــیای میان ـــورهای آس ـــده، کش ـــی متح ـــارات عرب ـــد ام ـــه مقص ـــا ب ـــدا ی مب

وارد، صـــادر و یـــا ترانزیـــت شـــده اســـت.

ایـــن مقـــام مســـئول از کابوتـــاژ 20 هـــزار و 453 تـــن انـــواع کاالی غیرنفتـــی و ثبـــت 

افزایـــش 80  درصـــدی در ایـــن بخـــش از عملیـــات بنـــدری ســـخن بـــه میـــان آورد و 

ـــی  ـــن واردات کاالهـــای نفت ـــن صـــادرات و 15 ت ـــت: »امســـال 643 ت ـــه گف در ادام

ـــی در  ـــواد نفت ـــدی واردات م ـــش 53 درص ـــه کاه ـــید ک ـــت رس ـــه ثب ـــدر ب ـــن بن در ای

ـــن  ـــا مـــدت مشـــابه ســـال گذشـــته نقطـــه عطفـــی در عملکـــرد نفتـــی ای مقایســـه ب

ـــود.«  ـــوب می ش ـــه محس ـــدت در بندرلنگ م

صابـــری مجمـــوع شـــناورهای مـــرتدد بـــه بنـــدر لنگـــه را دو هـــزار و 96 فرونـــد 

ـــزار و 624  ـــاری، 27 ه ـــال ج ـــت س ـــه نخس ـــی پنج ماه ـــزود: »ط ـــرد و اف ـــالم ک اع

ـــارس و  ـــوزه خلیج ف ـــورهای ح ـــد کش ـــه مقص ـــران ب ـــی ای ـــیرهای دریای ـــر در مس نف

ـــابه  ـــدت مش ـــه م ـــبت ب ـــه نس ـــدند ک ـــا ش ـــه جابه ج ـــدر لنگ ـــق بن ـــس از طری بالعک

ـــت.«  ـــدی اس ـــد 15 درص ـــانگر رش ـــته نش ـــال گذش س

ـــات  ـــدی عملی ـــد 89 درص ـــان از رش ـــه در پای ـــوردی لنگ ـــادر و دریان ـــر اداره بن مدی

ـــن  ـــی ای ـــت: »ط ـــرب داد و گف ـــه خ ـــدر لنگ ـــری در بن ـــای کانتنی ـــی کااله جابه جای

مـــدت، تخلیـــه و بارگیـــری TEU 399 کانتیـــرن پـــر در ایـــن بنـــدر بـــه ثبـــت رســـیده 

اســـت.«
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روابط عمومی بندر بوشهر:
ــهر  ــوردی در بوش ــی دریان ــم روز جهان در مراس
از 90 دریانــورد نمونــه اســتان بوشــهر در 
عرصه هــای تجــارت دریایــی، ملوانــی، 
ــش و  ــپاه و ارت ــی س ــروی دریای ــادالن نی دری
ــل شــد. در ایــن  فعــاالن اقتصــاد دریایــی تجلی
مراســم محمدمهــدی بنچــاری، مدیــرکل بنــادر 
ــه  ــان اینک ــا بی ــهر ب ــتان بوش ــوردی اس و دریان
95 درصــد حمــل و نقــل در جهــان از طریــق دریا 
انجــام می شــود اظهــار داشــت: »ایــن رقــم در 
ایــران 85 درصــد اســت کــه اســتان بوشــهر در 
ــده ای  ــهم عم ــی س ــل دریای ــل و نق ــه حم عرص
ــزار  ــورد در 11 ه ــزار دریان ــتان 99 ه دارد. در اس
ــی  ــهم مهم ــه س ــد ک ــت می کنن ــناور فعالی ش

محســوب می شــود.«

روابط عمومی بندر خرمشهر:
هم زمــان بــا هفتــه جهانــی دریانــوردی ســمینار 
علمــی پژوهشــی دریایــی در محــل ســالن آمفی 
تئاتــر بندرخرمشــهر برگــزار شــد. در ایــن 
ــان  ــا بی ــواری ب ــد س ــور احم ــم پروفس مراس
اینکــه طی ســال هــای گذشــته ســازمان جهانی 
ــط  ــه محی ــژه ای ب ــوردی توجــه بســیار وی دریان
ــهر  ــت:» بندرخرمش ــت، گف ــرده اس ــت ک زیس
پیشــروترین بنــدر در زمینــه اجرای کنوانســیون 
ــادری  ــدود بن ــدر از مع ــن بن ــت و ای ــل اس مارپ
ــت  ــی فعالی ــی دریای ــه آلودگ ــه در زمین ــت ک اس
جــدی داشــته و تقریبــا هــر لکــه آلودگــی کــه در 
ایــن منطقــه ایجــاد مــی شــود را بــه ســرعت از 

ــرد.« ــن مــی ب بی

مانا: 
ــی  ــی، اجتماع ــاون فرهنگ ــدل، مع ــن حق فرزی
ــا  ــش ب ــه آزاد کی ــازمان منطق ــگری س و گردش
ــی  ــط دریای ــدازی خ ــه راه ان ــه اینک ــاره ب اش
ــم و  ــی قش ــتقبال اهال ــورد اس ــان م ــم  عم قش
عمــان قــرار گرفتــه اســت، بیــان کــرد: »در حال 
ــم  ــیر قش ــی در مس ــفر دریای ــر س ــر در ه حاض
ــد  ــردد می کنن ــر ت ــا 60 نف ــدود 50 ت ــان ح عم
و  در هفتــه حــدود 120 نفــر گردشــگر عمانــی از 
طریــق شــناور فعــال در مســیر خصــب- قشــم 

وارد جزیــره قشــم می شــوند.«                                                                                                                                 

850 هزار تن کاال در بندر 
کیش تخلیه و بارگیری شد 

مدیـــر اداره بنـــدر و دریانـــوردی کیـــش از رونـــق 76 درصـــدی گشـــت های تفریحـــی 

دریایـــی در آب هـــای جزیـــره مرجانـــی خلیج فـــارس خـــرب داد.

ـــه  ـــی پنج ماه ـــرد ط ـــی از عملک ـــه گزارش ـــن ارای ـــب ضم ـــاهی نس ـــد جهانش محم

نخســـت ســـال 95، اظهـــار داشـــت: »بیـــش از 848 هـــزار و 271 تـــن انـــواع کاالی 

ـــری شـــد.« ـــه و بارگی نفتـــی و غیرنفتـــی تخلی

او ادامـــه داد: »از مجمـــوع ایـــن رقم، 710 هـــزار و 506 تـــن کاالی غیرنفتـــی و 137 

هـــزار و 765 تـــن کاالی نفتـــی بـــوده اســـت.«

ـــه صـــادرات غیرنفتـــی را یک هـــزار  ـــوط ب ـــات مرب جهانشـــاهی نســـب، ســـهم عملی

ـــرد. ـــالم ک ـــن اع ـــزار و 247ت ـــا را 24ه ـــه کااله ـــم واردات این گون ـــن و حج و 440 ت

ـــاژ 684 هـــزار و 819  او گفـــت: »از ابتـــدای ســـال جـــاری تاکنـــون، عملیـــات کابوت

ـــه انجـــام رســـیده اســـت.« ـــدر ب ـــن بن ـــن کاالی غیرنفتـــی در ای ت

مدیـــر اداره بنـــدر و دریانـــوردی کیـــش بـــا اشـــاره بـــه جابه جایـــی خودروهـــای 

ـــاد  ـــدت ی ـــی م ـــت: »ط ـــز گف ـــت نی ـــگ کراف ـــناورهای لندین ـــق ش ـــافران از طری مس

شـــده 41 هـــزار و 360 دســـتگاه خـــودرو در مســـیرهای دریایـــی منتهـــی بـــه جزیـــره 

ـــا مـــدت مشـــابه ســـال گذشـــته رشـــد 20  کیـــش، جابه جـــا شـــد کـــه در مقایســـه ب

ـــت.« ـــته اس ـــدی داش درص

او مجمـــوع تـــردد شـــناورها بـــه بنـــدر کیـــش در پنـــج مـــاه گذشـــته را 5 هـــزار و 514 

ـــز  ـــر مســـافر نی ـــن مـــدت، 247 هـــزار و 575 نف ـــزود: »در ای ـــوان کـــرد و اف ـــد عن فرون

ـــد  ـــت درص ـــل هف ـــال قب ـــه س ـــبت ب ـــه نس ـــدند ک ـــا ش ـــدر جابه ج ـــن بن ـــق ای از طری

ـــت.« ـــته اس ـــش داش افزای

ـــافری، 228  ـــای مس ـــر فعالیت ه ـــالوه ب ـــزود: »ع ـــان اف ـــئول در پای ـــام مس ـــن مق ای

ـــر گردشـــگر به وســـیله شـــناورهای تفریحـــی در آب هـــای ســـاحلی  هـــزار و 992 نف

ایـــن جزیـــره گشـــت دریایـــی داشـــتند کـــه نســـبت بـــه مـــدت مشـــابه ســـال 

ـــت.« ـــته اس ـــدی داش ـــد 76 درص ـــته، رش گذش
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عنوان شعار روز جهانی دریانوردینام کشور میزبانسال میالدی

International Shipping; Carrier of World Tradeپرتغال2005

World Summit 2005 Technical Cooperation: IMO's Response to theسنگاپور2006

IMO's Response to Current Environmental Challengesبرزیل2007

years in the Service of Shipping 60 :IMOیونان2008

 Climate Change; A Challenge for IMO Tooایاالت متحده امریکا2009

Year of the Seafarerآرژانتین2010

Piracy; Orchestrating the Responseایتالیا2011

IMO: One Hundred Years After Titanicبحرین2012

 Sustainable Development: IMO's Contribution beyond Rio+20پرو2013

IMO Conventions; Effective Implementationمراکش2014

Maritime Education and Trainingژاپن2015

Shipping: indispensable to the worldترکیه2016

به  دریا بروید
حسن سوری

یکی از مهم ترین بخش های مطالعات اسرتاتژی اقتصاد امروز، اقتصاد دریا و حمل و نقل 

دریایی است. فرآیندی که بار جابه جایی بیش از 90 درصد از محموله های مبادالتی 

بازار تجاری جهان را به دوش می کشد. گواه این مدعا آمار و ارقامی است که بر آن صحه 

می گذارند. اگر سال 2013 میالدی را به عنوان یک مبنای مطالعاتی برگزینیم بر اساس 

گزارش سازمان کنفرانس توســعه تجارت ســازمان ملل )UNCTAD ( در این سال 9 

میلیارد تن از انواع محموله های مختلف نفتی و فله و غیره با بهره گیری از بیش از 104 

هزار فروند شــناور کوچک و بزرگ و چهار هزار و 764 پایانه آبی در 196 کشور جهان 

عظیم ترین فرآیند حمل و نقل را شکل داده اند و پنج قاره جهان را با داد و ستد تجاری 

به هم پیوند داده اند اما آن چه که بیش از بیش در این فرآیند عظیم خودمنایی می کند، 

نقش 1/5 میلیون انسانی است که با تالش وقفه ناپذیر دور از خانه و کاشانه این غول های 

شناور آهنین را بر پهنه آب های جهان به حرکت در می آورند.

 تجارت جهان امروز مدیون این از خودگذشتگی و تالش همین انسان هایی است که 

دل بر پهنه آب ها سپرده اند. بنابراین برای ارج نهادن این تالش و ازخودگذشتگی این 

قرش سازمان جهانی دریانوردی به عنوان متولی نظارت بر ایمنی تردد دریایی جهان 

همه ســاله روزی را به عنوان روز دریانورد اعالم می کند تا شاید این حرکت قطره ای در 

برابر دریایی از تالش و کوشش رهروان دریاها باشد.

سازمان دریانوردی جهانی با گزینش شعاری با رضورت قدردانی از این قرش زحمتکش 

شــعار »کشــتیرانی رضورت اجتناب ناپذیر دنیا« را برای پاس داشــن خدمات آن ها 

برگزیده است .

به راستی کالمی درســت و به جاســت که اقتصاد جهان امروز با کشتیرانی و تجارت 

دریایی به شکلی جداناپذیر عجین شده است .

واقعیت انکارناپذیر این که مرکز ثقل تبادالت اقتصادی جهان دریانوردان هســتند و 

منی توان تالش آن ها را برای رسیدن به این هدف کتامن کرد.

از این رو 170 کشــور به عنوان اعضای خانواده بزرگ ســازمان دریانــوردی جهانی با 

برگزاری مراسم بزرگداشت خدمات دریاییان، این قرش زحمتکش و از خود گذشته را 

ارج می نهند. اگر از آمار و ارقام مدد بگیریم بیش از 2/5 میلیون نفر در صنعت حمل و 

نقل دریایی جهان فعالند اما در کشور بزرگ ما نیز با بیش از پنج هزار و 800 کیلومرت مرز 

آبی و ساحلی و برخورداری از دو حوضه اسرتاتژیک خلیج همیشه فارس و گوهره خزر و 

قرار گرفن هفت استان کشور در کنار سواحل این دو آبراه عظیم و هم چنین برخورداری 

از 250 بندر کوچک و بزرگ و فعال بودن بیش از 130 هزار نفر در حمل و نقل دریایی 

کشور گواهی بر اهمیت دریا و منابع آبی برای این رسزمین بزرگ است. اشارتی بر این که 

بیش از 144 هزار نفر در شامل و جنوب کشور با حرفه صیادی گذران زندگی می کنند 

گواهی بر این است که اقتصاد ما یک اقتصاد دریا محور است.

از طرفی جهانی سازی موجب شده اســت تا دنیای کوچک تری ایجاد شود و اعضای 

متشکل آن را به هم پیوسته کرده اســت.بدون شک تبدیل دنیا به مجموعه کوچک 

آمیختگی فرهنگی و اقتصــادی ایجاب می کند که نقش حمل و نقــل دریایی در این 

ارتباط انکارناپذیر باشد.

حمل و نقل نیز به عنوان بخشی از فعالیت های اقتصادی از این رشایط دور منانده است و 

هریک از شاخه های آن به خصوص حمل و نقل دریایی به دلیل قابلیت حمل حجم باالی 

کاال نقشی بی بدیل به عهده گرفته است.

از این رو نقش دریانوردان و فعاالن عرصه هــای آبی را ارج می نهیم و نقش این قرش تا 

آن جا حیاتی است که اتحادیه اروپا با به راه انداخن یک کمپین به روش های مختلف 

 GO TO( یا ) جوانان خود را به سمت دریانوردی سوق  داده است و شعار )به دریا بروید

SEA(  را به عنوان یک شعار و یک اسرتاتژی در سال های گذشته انتخاب منوده است.

این تا آن جا حایز اهمیت است که در سال 2014 )بانکی مون( دبیر کل سازمان ملل به 

مناسبت روز دریانورد اعالم کرد: »بدون دریانوردان تجارت بین املللی متوقف می شود«

با توجه به سیاست های تعامل که دولت تدبیر و امید پیشه کرده است و برای ارتقای 

جایگاه بین املللی جمهوری اسالمی ایران سازمان بنادر و دریانوردی یکی از مهم ترین 

اهداف خود را ارتقای جایگاه کشور در مجامع بین املللی دریایی قرار داده است یکی از 

 IMO این حرکت های شکل گرفته حضور اثربخش در سال 2015 برای نامزدی در شورای

بود که رسام از طریق وزارت امور خارجه به سازمان یاد شده اعالم شد و برای رسیدن 

به این هدف شورای عالی مدیران ارشد ارگان های دریایی به پیشنهاد سازمان بنادر و 

دریانوردی شعار روز جهانی دریانوردی را در سال گذشته آموزش و ترویج دریانوردی و 

ارتقای کشور را در مجامع بین املللی برگزیدند.

اما در ایران، در سال جاری  به دلیل تقارن ماه های سوگواری امام سوم شیعیان با این 

روز و هم چنین گردهامیی ارگان های دریایی کشور به همت سازمان بنادر و دریانوردی 

این دو مراسم هم زمان انجام خواهد شد.

باشد تا با بهره گیری از این روز و با پرداخن به مشکالت عدیده دریانوردان و این قرش 

زحمتکش رشایطی مهیا شود تا متولیان امر برای برداشن باری از مشکالت این قرش 

زحمتکش از دوش آن ها گامی برداشــته تا شاید این خود تشویقی برای گرایش نسل 

جوان کشور به حرفه دریا و دریانوردی باشد.

از ســال 2005 میالدی، شــورای آیمو تصمیم گرفــت، عالوه بر برگــزاری روز جهانی 

دریانوردی در مقر خود، مراسم دیگری را به موازات آن به میزبانی یکی از کشورهای عضو 

برگزار مناید. به همین سبب عنوان این مراسم را که به طور مشرتک توسط آیمو و کشور 

میزبان و معموال برای دو روز  برگزار می شود، اصطالحا »Parallel Event« می نامند. در 

این مراسم موازی، مقامات عالی و فعاالن عرصه دریایی دولت متبوع رشکت می منایند. 

هم چنین دبیر کل و مقامات عالی IMO  نیز حضور یافته و از مقامات دریایی کشورهای 

عضو و سازمان های بین املللی همکار نیز طی بخشنامه ای برای رشکت در این مراسم 

موازی دعوت به عمل می آید. در این مراسم ضمن گرامی داشت روز جهانی دریانوردی 

از ابعاد مختلف، چند نشست علمی با حضور کارشناسان و مقامات بین املللی و دولتی 

برگزار می شود و در آن موضوع شعار سال، چالش های پیش رو و راه حل های پیش رو، 

مورد بررسی و تبادل نظر قرار می گیرد. 

از سال 2005 میالدی که مراسم موازی روز جهانی دریانوردی به میزبانی یکی از کشورها 

برگزار می شود، شعارهای مختلفی برای آن سال در نظر گرفته شده است. مراسم های 

موازی برگزارشده و شعار در چندین  سال گذشته به رشح زیر است. این مراسم امسال 

قرار است در ماه نوامرب در ترکیه برگزار شود.
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)آسرتاخان، ماخاچ کاال و اولیا(

از بنادر مهم روسیه که تبادالت کاال بین بندر انزلی 

و آن ها در جریان اســت می توان به بنادر متوسطی 

نظیــر آســرتاخان)Astrakhan(، ماخــاچ کاال 

)Makhachkala( و اولیــا )Olya( و برخــی دیگر از 

 ،)Novorossiysk( بنادر کوچک نظیر نورسیســک

ولگاگــراد )Volgagrad(، ســاراتوف )Saratov( و 

تاگان روگ )Taganrog( اشاره منود. در سال 1394 

تبادالت کاال بین بندر انزلی و سه بندر متوسط ذکر 

تراز مبادالت کاال بین بندر انزلی و سایر  
بنادر در سال 1394 

قبــل از پرداخــن بــه دالیــل رضورت بازاریابی در 

کشورهای حاشیه دریای خزر به منظور افزایش تناژ 

صادرات کاال از بندر انزلی به کشورهای مقصد، تراز 

مبادالت کاال بین بندر انزلی و ســایر بنادر در سال 

1394را مورد بررسی قرار  می دهیم:

2-1 .   تراز مبادالت کاال بین بندر انزلی و بنادر روسیه 

یاد شده باال برقرار بوده است که جدول شامره 1، آمار 

تبادالت کاال بین بندر انزلی و بنادر روسیه را در سال 

1394 نشان می دهد.

با توجه به جدول شــامره 1 مشــاهده می شــود که 

53/66 درصــد )454 فرونــد( کشــتی از کل 

کشــتی های ورودی به بندر انزلی از بندر آسرتاخان 

بوده اســت که این تعــداد کشــتی 50/84 درصد 

)1137616 تــن( از کل تخلیه در بنــدر انزلی را بر 

رونق اقتصادی بندر انزلی نیازمند توسعه صادرات 
)با مروری بر آمار عملیات بندر انزلی در سال 1394(

 

علی اکرب عیسی زاده 

 کارشناس ارشد شبکه های کامپیوتری، اداره کل بنادر و دریانوردی استان گیالن )بندر انزلی(

علی نسیم دوست

کارشناس آمار، اداره کل بنادر و دریانوردی استان گیالن )بندر انزلی(

بی شک بنادر نقشی مهمی در رونق اقتصادی کشورها و شهرها ایفا می کنند. امروزه اکرث شهرهای بزرگ دنیا در جوار دریاها ساخته شده اند و شهرهای بندری دارای رونق اقتصادی 

فراوانی هستند. از قدیمی ترین و بزرگ ترین بنادر شامل کشور می توان از بندر انزلی نام برد. در سال 1895 میالدی برابر با 1274 خورشیدی کار بنای موج شکن غازیان به طول 

750 مرت و موج شکن انزلی به طول 520 مرت رشوع و در سال 1914 میالدی برابر 1293 خورشیدی پروژه احداث موج شکن ها پایان یافت. در سال 1301 نیز اولین کشتی توسط 

آملانی ها از اروپا به بندر انزلی منتقل شد. اسکله بندر انزلی در سال 1306 که تحت مدیریت کشور روسیه بود، به مقامات دولتی وقت تحویل داده شد و از آن زمان تاکنون تاسیسات 

و زیرساخت های دریایی و بندری توسعه چشم گیری داشته است به گونه ای که در آینده ای نه چندان دور، ظرفیت اسمی بندر به 17 میلیون تن در سال خواهد رسید. در این رهگذر 

به نظر می رسد ظرفیت سازی الزم در بندر انزلی صورت پذیرفته است و زمان آن رسیده تا برای رونق اقتصادی بیش از پیش بندر انزلی، برنامه هایی به منظور افزایش توسعه صادرات 

از طریق بندر انزلی به سایر کشورهای حاشیه دریای خزر صورت پذیرد. با توجه به آماری که متعاقبا به بررسی جامع آن ها خواهیم پرداخت، بندر انزلی بیشرت یک بندر وارداتی بوده 

و صادرات کاال از طریق این بندر دارای آمار پایینی است که باید اقدامات و راه کارهای مناسب در این زمینه اندیشیده شود. در این مقاله سعی شده است تا آمار عملیات بندر انزلی 

در سال 1394 با جزئیات کامل بررسی شود و با بررسی میزان مبادالت کاال بین بندر انزلی و سایر بنادر داخلی، خارجی و کشورهای حاشیه دریای خزر، نسبت تخلیه به بارگیری 

برای تک تک بنادر معین شود و در پایان به ترشیح رضورت بازاریابی در کشورهای حاشیه دریای خزر به منظور افزایش رونق اقتصادی بندر انزلی از طریق صادرات می پردازیم. 

57

1
3

9
5

ر 
یو

هر
ش

  
  2

3
4

ره 
ام

ش
  

م  
ک

وی
ی 

س
ل 

سا
   

   
  

  

http://www.gafghahi.com/w/index.php?title=%D8%AF%DB%8C%D9%88%D8%A7%D9%86_%D8%AF%D8%A7%DB%8C%D9%85%DB%8C_%D8%AF%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B3%D8%AA%D8%B1%DB%8C_%D8%A8%DB%8C%D9%86%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%DB%8C&action=edit&redlink=1
http://www.gafghahi.com/w/index.php?title=%D8%AF%DB%8C%D9%88%D8%A7%D9%86_%D8%AF%D8%A7%DB%8C%D9%85%DB%8C_%D8%AF%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B3%D8%AA%D8%B1%DB%8C_%D8%A8%DB%8C%D9%86%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%DB%8C&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%88%D8%AC_%D8%B4%DA%A9%D9%86_%D8%BA%D8%A7%D8%B2%DB%8C%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%88%D8%AC_%D8%B4%DA%A9%D9%86_%D8%A7%D9%86%D8%B2%D9%84%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%87


عهده داشته اند که از این حیث در رتبه اول قرار دارد. 

همچنین  از کل کاالی بارگیری شده از مبدا انزلی به 

مقصد سایر بنادر به میزان 36.43 درصد )42088 

تن( به مقصد آســرتاخان بوده است که از این حیث 

بعد از بندر آکتائو قزاقســتان در رتبــه دوم قرار دارد. 

بنابراین مجموع کل تخلیه و بارگیری بین بنادر انزلی 

و آسرتاخان در سال 1394 به میزان  50/13 درصد 

)1179704 تن( از کل تخلیه و بارگیری بوده است 

که به این ترتیب میانگین تناژ کشتی ها تقریبا 2598 

تن و نسبت تخلیه به بارگیری 27.03 بوده است. به 

عبارت دیگر به ازای هر 27 کشتی که وارد بندر انزلی 

شده و عملیات تخلیه را انجام داده اند تنها برای یک 

کشــتی کاال برای بارگیری وجود داشته است و 26 

کشتی با ظرفیت خالی به بنادر مبدا خود بازگشته اند.

عمده کاالی تخلیه شده از مبدا آسرتاخان به مقصد 

بندر انزلی می توان به ترتیب به آهن آالت 545563 

تن، گنــدم 296703، چــوب و تختــه 192869، 

جو 59616 تــن، ذرت 13995 تــن و بقیه کاالها 

به میزان 28870 تــن )که هرکــدام به تنهایی تناژ 

زیر 10 هزار تن داشــته اند.( نظیر محصوالت دامی 

گیاهی، مواد شیمیایی، مواد معدنی، ماشین آالت، 

لوازم یدکی، خودرو سنگین، پارچه و الیاف، کاغذ و 

مقوا، کانتیرن خالی و پر و کاالی سوپر مارکتی اشاره 

منود. عمده کاالهای بارگیری شده از مبدا انزلی به 

مقصد آسرتاخان نیز عبارتند از کانتیرن پر 16714 

تن، مصالح ساختامنی 12383تن، مواد شیمیایی  

8187 تن، مــواد معدنی 1183 تــن و بقیه کاالها 

به میزان 3621 تن )که هرکــدام به تنهایی تناژ زیر 

1000 تن داشته اند.( شامل میوه و تره بار، خشکبار، 

محصوالت دامی گیاهی، کود شیمیایی، الستیک و 

پالستیک، آهن آالت، ماشین آالت، مصنوعات فلزی، 

لوازم یدکی، خودرو، مواد نفتی، چوب و تخته، کانتیرن 

خالی، کاالی ویژه و سوپرمارکتی و لوازم خانگی و سایر 

لوازم متفرقه بوده است. 

دومین بندر مهم روسیه که با بندر انزلی کاال مبادله 

کرده است بندر ماخاچ کاال است که بر اساس آمارها 

6/26 درصد )53 فروند( کشتی ها از کل کشتی های 

ورودی به بندر انزلی از بندر ماخاچ کاال بوده است که 

این تعداد کشتی 3/77 درصد )84447 تن( از کل 

تخلیه در بندر انزلی را بر عهده داشــته اند که از این 

حیث در رتبه چهارم قرار دارد. همچنین  از کل کاالی 

بارگیری شــده از مبدا انزلی به مقصد سایر بنادر به 

میزان 2/73 درصد )3159 تن( به مقصد ماخاچ کاال 

بوده اســت که از این حیث در رتبه ششــم قرار دارد. 

بنابراین مجموع کل تخلیه و بارگیری بین بنادر انزلی 

و ماخاچ کاال در ســال 1394 به میزان 3/72 درصد 

)87606 تن( از کل تخلیه و بارگیری بوده است که به 

این ترتیب میانگین تناژ کشتی ها تقریبا 2507 تن و 

نسبت تخلیه به بارگیری 26/73 بوده است. به عبارت 

دیگر به ازای هر 26 کشتی که وارد بندر انزلی شده و 

عملیات تخلیه را انجام داده اند تنها برای یک کشتی 

کاال برای بارگیری وجود داشته است و 25 کشتی با 

ظرفیت خالی به بنادر مبدا خود بازگشته اند.

عمده کاالی تخلیه شده از مبدا ماخاچ کاال به مقصد 

بندر انزلی به ترتیب: آهــن آالت 34170 تن، گندم 

22646 تن، چوب و تخته 16338 تن، جو 11014 

تن، خودرو سنگین 257 تن و کانتیرن خالی 22 تن 

بوده است. کاالهای بارگیری شــده از مبدا انزلی به 

مقصد ماخاچ کاال نیز عبارتند از مصالح ساختامنی 

1393 تــن، مواد شــیمیایی  1026 تــن، کانتیرن 

پر 524 تــن، کاالهای ویــژه 206 تن و الســتیک و 

پالستیک دو تن بوده است. 

سومین بندر مهم روسیه که با بندر انزلی کاال مبادله 

کرده است بندر اولیا است که بر اساس آمارها 0.71 

درصد )6 فروند( کشتی ها از کل کشتی های ورودی 

به بنــدر انزلی از بندر اولیا بوده اســت که این تعداد 

کشتی 0.62 درصد )13970 تن( از کل تخلیه در 

بندر انزلی را بر عهده داشــته اند که از این حیث در 

رتبه ششم قرار دارد. همچنین  از کل کاالی بارگیری 

شده از مبدا انزلی به مقصد سایر بنادر به میزان 0.93 

درصد )1075 تن( به مقصد اولیا بوده است که از این 

حیث در رتبه نهم قرار دارد. بنابراین مجموع تخلیه 

و بارگیری بین بنادر انزلی و اولیا در ســال 1394 به 

میــزان  0.64 درصد )15045 تــن( از کل تخلیه و 

بارگیری بوده اســت که بدین ترتیــب میانگین تناژ 

کشتی ها تقریبا 1653 تن و نسبت تخلیه به بارگیری 

13 بوده است. به عبارت دیگر به ازای هر 13 کشتی 

که وارد بندر انزلی شــده و عملیات تخلیــه را انجام 

داده اند تنها برای یک کشتی کاال برای بارگیری وجود 

داشته است و 12 کشتی با ظرفیت خالی به بنادر مبدا 

خود بازگشته اند.

کاالی تخلیه شده از مبدا اولیا به مقصد بندر انزلی به 

ترتیب به محصوالت دامی گیاهی 10677 تن، جو 

1187 تن، چوب و تخته 751 تن، خودرو ســنگین 

709 تــن، آهــن آالت 307 تــن، گنــدم 202 تن، 

لوازم یدکی 117 تن و کانتیرن پر 20 تن بوده است. 

کاالهای بارگیری شده از مبدا انزلی به مقصد اولیا نیز 

عبارتند از خودرو ســنگین 772 تن، مواد شیمیایی 

297 تن و کانتیرن خالی دو تن بوده است. 

با توجه بــه آمار فــوق به راحتــی می تــوان دریافت 

که 60/64 درصــد )513 فروند( کشــتی ها از کل 

کشــتی های ورودی به بنــدر انزلی از بنادر روســیه 

بوده اســت که این تعــداد کشــتی 55.24 درصد 

)1236033 تــن( از کل تخلیه در بنــدر انزلی را بر 

عهده داشته اند که از این حیث در رتبه اول قرار دارد. 

همچنین  از کل کاالی بارگیری شده از مبدا انزلی به 

مقصد بنادر روسیه به میزان 40.09 درصد )46322 

تن( بوده اســت که از این حیث بعد از قزاقستان در 

رتبــه دوم قــرار دارد. بنابراین مجمــوع کل تخلیه و 

بارگیری بین بنادر انزلی و روسیه در سال 1394 به 

میزان  54/49 درصد )1282355 تن( از کل تخلیه 

و بارگیری بوده اســت که به این ترتیب میانگین تناژ 

کشتی ها تقریبا 2500 تن و نسبت تخلیه به بارگیری 

26/68 بوده اســت. به عبارت دیگر بــه ازای هر 26 

کشــتی که وارد بندر انزلی شــده و عملیات تخلیه 

را انجام داده انــد تنها برای یک کشــتی، کاال برای 

بارگیری وجود داشته اســت و 25 کشتی با ظرفیت 

خالی به بنادر مبدا خود بازگشته اند. با توجه به آمار 

فوق روســیه مهم ترین رشیک تجاری برای ایران در 

بندر انزلی محسوب می شود.

از عمده کاالی تخلیه شــده از بنادر روسیه به مقصد 

بندر انزلی می توان به ترتیب به آهن آالت 580040 

تن، گندم 319551 تن، چــوب و تخته 209958 

تن، جو 71817 تــن، محصوالت دامــی و گیاهی 

14526 تن، ذرت 13995 تن و بقیه کاالها به میزان  

26164 تن )که هرکدام به تنهایی تناژ زیر 10000 

تن داشــته اند.( نظیر مواد شیمیایی، مواد معدنی، 

ماشــین آالت، لوازم یدکی، خودرو سنگین، پارچه و 

الیاف، کاغذ و مقوا، کانتیرن خالی و پر و کاالی سوپر 

مارکتی اشاره منود. عمده کاالهای بارگیری شده از 

مبدا انزلی به مقصد آسرتاخان نیز عبارتند از کانتیرن 

پــر 18010 تن، مصالح ســاختامنی 13782تن، 

مواد شــیمیایی  9510 تــن، مواد معدنــی 1183 

تن و بقیه کاالهــا به میزان 3837 تــن )که هرکدام 

به تنهایــی تناژ زیر 1000 تن داشــته اند.( شــامل 

میوه و تره بار، خشــکبار، محصوالت دامی گیاهی، 

کود شیمیایی، الســتیک و پالســتیک، آهن آالت، 

ماشین آالت، مصنوعات فلزی، لوازم یدکی، خودرو، 

مواد نفتی، چوب و تخته، کانتیرن خالی، کاالی ویژه 

و ســوپرمارکتی و لوازم خانگی و ســایر لوازم متفرقه 

بوده است. 

تراز مبادالت کاال بین بندر انزلی و بنادر قزاقســتان 

)آکتائو، بائوتینو و کوریک(

جدول شــامره 2 خالصه آمار تخلیــه و بارگیری کاال 

در بندر انزلــی از متامی بنادر حاشــیه دریای خزر 

را به همراه رتبــه بنادر در تخلیــه کاال در بندر انزلی 

و بارگیری کاال از بنــدر انزلی را نشــان می دهد. به 

ســادگی از جدول ذیل می توان دریافت که از بنادر 

مهم قزاقســتان که تبادالت کاال بین بنــدر انزلی و 

آن ها در جریان اســت، بنادر متوسطی نظیر آکتائو 

)Aktau( و برخی دیگر از بنادر کوچک نظیر بائوتینو 

)Bautino(و کوریک )Kyryk( هســتند. در ســال 

1394 تبادالت کاال تنها بین بندر انزلی و بندر آکتائو 

از بنادر قزاقســتان برقرار بوده اســت و با سایر بنادر 

جدول شامره 1: تراز مبادالت کاال بین بندر انزلی و بنادر روسیه در سال 1394

ف
دی

کشور ر
مبدا

بندر مبدا
تعداد 
کشتی

تخلیه
)تن(

بارگیری
)تن(

مجموع تخلیه به 
بارگیری

نسبت تخلیه و 
بارگیری

درصد کشتی های 
وارده

درصد تخلیه 
از کل

درصد بارگیری 
از کل

درصد تخلیه و 
بارگیری از کل

1

روسیه

454113761642088117970427.0353.6650.8436.4350.13آسرتا خان

538444731598760626.736.263.772.733.72ماخاچ کاال2

10751504513.000.710.620.930.64 13970 6 اولیا3

128235526.6860.6455.2440.0954.49 46322 1236033 513 مجموع

58

1
3

9
5

ر 
یو

هر
ش

  
  2

3
4

ره 
ام

ش
  

م  
ک

وی
ی 

س
ل 

سا
   

   
  

  

http://www.gafghahi.com/w/index.php?title=%D8%AF%DB%8C%D9%88%D8%A7%D9%86_%D8%AF%D8%A7%DB%8C%D9%85%DB%8C_%D8%AF%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B3%D8%AA%D8%B1%DB%8C_%D8%A8%DB%8C%D9%86%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%DB%8C&action=edit&redlink=1
http://www.gafghahi.com/w/index.php?title=%D8%AF%DB%8C%D9%88%D8%A7%D9%86_%D8%AF%D8%A7%DB%8C%D9%85%DB%8C_%D8%AF%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B3%D8%AA%D8%B1%DB%8C_%D8%A8%DB%8C%D9%86%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%DB%8C&action=edit&redlink=1


قزاقستان مبادالت کاالیی نداشــته ایم.  26 درصد 

کشتی های وارده به بندر انزلی )220 فروند( از بندر 

آکتائو بوده اند که این تعداد کشــتی 711058 تن 

تخلیه )31/78 درصد از تخلیه کل( در بندر انزلی که 

از این حیث در رتبه دوم بعد از بندر آسرتاخان روسیه و 

50733 تن بارگیری )43/91 درصد از بارگیری کل( 

از بندر انزلی که از این نظر در رتبه اول قرار دارد. به این 

ترتیب مجموع کل تخلیه و بارگیری بین بندر انزلی و 

قزاقستان در ســال 1394 به میزان 32/37 درصد 

)761791 تن( از کل تخلیــه و بارگیری و میانگین 

تناژ کشتی ها 3463 تن و نسبت تخلیه به بارگیری 

14/02 هست. با وجود این که بیشرتین بارگیری از 

بندر انزلی به بندر آکتائو صورت پذیرفته است، ولی باز 

هم تقریبا به ازای هر 14 کشتی وارده از بندر ذکر شده 

فقط بار برای یک کشتی وجود داشته و 13 کشتی با 

ظرفیت خالی به بندر مبدا خود بازگشته اند.

عمده کاالی تخلیه شده از بنادر قزاقستان به مقصد 

بندر انزلی می توان به ترتیب به آهن آالت 682785 

تن، جــو 15267 تن، گنــدم 9995 تــن، کانتیرن 

خالی 2611 و کانتیرن پر 754 تن،  خودرو سنگین 

107 تن، چوب و تخته 76 تن، کاالی سوپر مارکتی 

41 تن، لوازم یدکی 13 تن، خودرو 5 تن، کاالی ویژه 

چهار تن اشاره کرد. عمده کاالهای بارگیری شده از 

مبدا انزلی به مقصد بنادر قزاقســتان نیز عبارتند از 

کانتیرن پر 17976 تن، مصالح ساختامنی 19780 

تن، مــواد معدنــی 5200 تن و کاالی ویــژه 1953 

تن، آهن آالت 1664 تن، ماشــین آالت 1386 تن، 

مواد شــیمیایی 1341 تن و بقیه کاالهــا به میزان 

1433 تن )که هرکدام به تنهایی تناژ زیر 1000 تن 

داشته اند.( شامل میوه و تره بار، خشکبار، محصوالت 

دامی گیاهی، کود شیمیایی، الستیک و پالستیک، 

فلزات غیر آهنی، لوازم یدکی، پارچه و الیاف، چوب و 

تخته، لوازم خانگی، کاالی سوپر مارکتی و سایر لوازم 

متفرقه بوده است. 

تراز مبادالت کاال بین بندر انزلی و بنادر ترکمنستان 

)ترکمن باشی، بکداش، آالجا(

از بنادر مهم ترکمنســتان که تبادالت کاال بین بندر 

انزلــی و آن هــا در جریان اســت می توان بــه بنادر 

متوسطی نظیر ترکمن باشی )Turkmenbashi( و 

 )Bekdash( برخی دیگر از بنادر کوچک نظیر بکداش

و االجا )Alaja( اشاره منود. در سال 1394 تبادالت 

کاال بین بندر انزلی و بندر ترکمن باشی برقرار بوده 

اســت و با ســایر بنادر ترکمنســتان مبــادالت کاال 

نداشته ایم. 6/86 درصد کشــتی های وارده به بندر 

انزلی )58 فروند( از بندر ترکمن باشی بوده اند که این 

تعداد کشتی 218618 تن تخلیه )9/77 درصد از 

تخلیه کل( در بندر انزلی داشته اند که به ترتیب شامل 

216026 تن مواد نفتی، 1748 تن مواد شیمیایی، 

661 تن آهن آالت و 183 تن چوب و تخته بوده است 

و هیچ گونه بارگیری از بندر انزلی به بندر ترکمن باشی 

در سال 94 صورت نپذیرفته است. بنابراین مجموع 

کل تخلیه و بارگیری بین بندر انزلی و ترکمنستان در 

سال 1394 به میزان 9/29 درصد )218618 تن( از 

کل تخلیه و بارگیری و میانگین تناژ کشتی ها 3769 

تن و نســبت تخلیه به بارگیــری را منی توان تعریف 

منود )مخــرج کرس صفر می شــود( و در نتیجه متام 

58 کشتی ورودی با ظرفیت خالی بندر انزلی را ترک 

منوده و به بندر مبدا خود بازگشته اند.

 تراز مبادالت کاال بین بندر انزلی و بنادر آذربایجان 

)باکو، هوسان، آبرشون(

از بنادر مهم آذربایجان که تبادالت کاال بین بندر انزلی 

و آن ها در جریان اســت می توان به بنادر متوسطی 

نظیر باکو )Baku( و برخی دیگر از بنادر کوچک نظیر 

هوســان )Hovsan( و آبرشون )Absheron( اشاره 

منود. در ســال 1394 تبادالت کاال بین بندر انزلی 

و دو بندر باکو و هوســان برقرار بوده است که جدول 

شــامره 3 آمار تبادالت کاال بین بنــدر انزلی و بنادر 

آذربایجان را در سال 1394 نشان می دهد.

مهم ترین بندر آذربایجان که با بندر انزلی کاال مبادله 

کرده است بندر باکو است که بر اساس آمارها 4/26 

درصد )36 فروند( کشتی ها از کل کشتی های ورودی 

به بنــدر انزلی از بندر باکو بوده اســت که این تعداد 

جدول شامره 2 : رتبه بنادر در تخلیه و  بارگیری کاال در/ از  بندر انزلی در سال 1394
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جدول شامره 3: تراز مبادالت کاال بین بندر انزلی و بنادر آذربایجان در سال 1394
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کشتی 2/92 درصد )65327 تن( از کل تخلیه در 

بندر انزلی را بر عهده داشــته اند که از این حیث در 

رتبه پنجم قرار دارد. همچنین  از کل کاالی بارگیری 

شده از مبدا انزلی به مقصد سایر بنادر به میزان 4/58 

درصد )5294 تن( به مقصد باکو بوده است که از این 

حیث در رتبه سوم قرار دارد. بنابراین مجموع تخلیه 

و بارگیری بین بنادر انزلی و باکو در ســال 1394 به 

میزان  سه درصد )70621 تن( از کل تخلیه و بارگیری 

بوده اســت که به این ترتیب میانگین تناژ کشتی ها 

تقریبا 1962 تن و نسبت تخلیه به بارگیری 12/34 

بوده است. به عبارت دیگر به ازای هر 12 کشتی که 

وارد بندر انزلی شده و عملیات تخلیه را انجام داده اند 

تنها برای یک کشتی کاال برای بارگیری وجود داشته 

است و 11 کشتی با ظرفیت خالی به بنادر مبدا خود 

بازگشته اند.

کاالی تخلیه شده از مبدا باکو به مقصد بندر انزلی به 

ترتیب به  آهن آالت 65085 تن و کانتیرن خالی 242 

تن بوده است. کاالهای بارگیری شده از مبدا انزلی 

به مقصد باکو نیز عبارتنــد از کانتیرن پر 3136 تن، 

مصالح ساختامنی 1128 تن، مواد شیمیایی 1001 

تن، ماشــین آالت، پارچه و الیاف، خــودرو، کانتیرن 

خالی و لوازم خانگی به ترتیب 10، 8، 6،4 و یک تن 

بوده است. از طرفی در سال 1394 از بندر هوسان 

آذربایجان یک کشتی با تناژ 2099 تن، آهن آالت در 

بندر انزلی تخلیه منوده و بدون بارگیری بندر مبدا را 

ترک منوده است. 

با توجه به آمار فوق به راحتی می توان دریافت که 4/37 

درصد )37 فروند( کشتی ها از کل کشتی های ورودی 

به بندر انزلی از بنادر آذربایجان بوده اســت که این 

تعداد کشتی 3/01 درصد )67426 تن( از کل تخلیه 

در بندر انزلی را بر عهده داشته اند که از این حیث در 

رتبه چهارم بعد از روســیه، قزاقستان و ترکمنستان 

قــرار دارد. همچنین  از کل کاالی بارگیری شــده از 

مبدا انزلی به مقصد بنادر آذربایجان به میزان 4/58 

درصد )5294 تن( بوده است که از این حیث بعد از 

قزاقستان، روسیه و سایر بنادر داخلی حاشیه دریای 

خزر، در رتبه چهارم قــرار دارد. بنابراین مجموع کل 

تخلیه و بارگیری بین بنادر انزلی و آذربایجان در سال 

1394 به میــزان  3.09 درصد )72720 تن( از کل 

تخلیه و بارگیری بوده است که به این ترتیب میانگین 

تناژ کشــتی ها تقریبا 1965 تن و نســبت تخلیه به 

بارگیری 12/74 بوده است. به عبارت دیگر به ازای 

هر 12 کشــتی که وارد بندر انزلی شــده و عملیات 

تخلیه را انجام داده اند تنها برای یک کشتی، کاال برای 

بارگیری وجود داشته اســت و 11 کشتی با ظرفیت 

خالی به بنادر مبدا خود بازگشته اند. 

عمده کاالی تخلیه شده از بنادر آذربایجان به مقصد 

بندر انزلی به ترتیب آهن آالت 67184 تن و کانتیرن 

خالی 242 تن است و با توجه به اینکه کاالیی برای 

بندر هوســان بارگیری نشده اســت، کل کاالهای 

بارگیری شــده از انزلی برای کشور آذربایجان هامن 

کاالهای بارگیری شده به مقصد بندر باکو بوده است 

که پیش تر بیان شد.

تراز مبادالت کاال بین بندر انزلی
 و سایر بنادر داخلی ایران

از بنادر داخلی حاشیه دریای خزر  که تبادالت کاال 

با بندر انزلی در ســال 1394 داشته اند می توان به 

بنادر امیرآباد، نوشهر، آستارا، فریدون کنار اشاره کرد. 

هامن طور که  در جدول شــامره 4 نشــان داده شده 

است، 2.01 درصد کشتی های وارده به بندر انزلی 

)17 فروند( از بنادر داخلی حاشیه دریای خزر بوده 

است که این تعداد کشتی 3672 تن تخلیه )0.16 

درصد از تخلیه کل( در بندر انزلی و 13192 بارگیری 

)11.43 درصد از بارگیری کل( از بندر انزلی انجام 

داده اند. بنابراین مجموع کل تخلیه و بارگیری بین 

بندر انزلی و ســایر بنادر داخلی حاشیه دریای خزر 

در ســال 1394 به میزان 0/72 درصــد ) 16864 

تن( از کل تخلیه و بارگیری و میانگین تناژ کشتی ها 

992 تن و نســبت تخلیه به بارگیری 0.28 اســت. 

یعنی به طور میانگین کلیه کشتی ها که تخلیه انجام 

داده اند نسبت به بارگیری کاال نیز از بندر انزلی اقدام 

منوده اند.

عمده کاالی تخلیه شــده از بندر نوشــهر به مقصد 

بندر انزلی می توان به ترتیب به آهن آالت 1200 تن، 

کانتیرن خالی 84 تن و بارگیری شده از انزلی به مقصد 

نوشهر مصالح ساختامنی 1587 تن،کانتیرن پر 555 

تن، مواد شیمیایی 409 تن، کاالی متفرقه 60تن و 

کاالی سوپر مارکتی دو تن بوده است. عمده کاالی 

تخلیه شده از بندر امیرآباد به مقصد بندر انزلی، گندم 

به میزان 2388 تن و بارگیری شده از انزلی به مقصد 

امیرآباد مواد معدنی سه هزار تن، مصالح ساختامنی 

1480 تن،کانتیــرن پــر 75 تن بوده اســت.از بندر 

فریدون کنار تنها 1500 تن مصالح ساختامنی وارد 

بندر انزلی شــده و بارگیری نداشتیم. از بندر آستارا 

نیز کاالیی وارد انزلی نشــده اســت بنابراین 1011 

تن مواد شــیمیایی و 2479 تن مصالح ساختامنی 

به همراه ســه تن کانتیرن پر از انزلی به مقصد آستارا 

بارگیری شده است.

  تراز مبادالت کاال بین بندر انزلی
 و سایر بنادر خارجی

به غیر از بنادر حاشیه دریای خزر که با بندر انزلی به 

تبادالت کاال می پردازند، گهگاهی کشــتی هایی از 

بنادری غیر از بنادر حاشیه دریای خزر وارد لنگرگاه 

بندر انزلی می شوند که از جمله آن ها می توان به بنادر 

ادسا )Odessa(، بردیانسک )Berdiansk(، ماریپول 

)Mariupol( و نیکالیــف )Nicolaev( اکرایــن، 

 )Gemlik( گملیک ،)HaidarPasha( حیدر پاشــا

و گبــزه )Gebze( ترکیــه، کوتــکا )Kotka( و رایوما 

)Rauma( فنالند، کنستانزا )Constanza( رومانی، 

وارنــا )Varna( و بــورگاس  )Burgas(بلغارســتان، 

پلیموت )Plymouth( انگلستان را نام برد. در سال 

1394 از بندر حیدر پاشا ترکیه یک کشتی )0.12 

درصد از کل کشتی ها( وارد بندر انزلی شده و 932 

تن کاال )0.04 درصد از کل تخلیه و بارگیری( شامل 

413 تن ماشین آالت و 519 تن کانتیرن پر را در بندر 

تخلیه و بدون بارگیری هیچ کاالیی بندر را ترک منوده 

است. بنابراین منی توان نسبت تخلیه به بارگیری را 

تعریف منود )مخرج کرس صفر می شود( و در نتیجه 

هامن یک کشتی با ظرفیت خالی بندر انزلی را ترک 

منوده و به بندر مبدا خود بازگشته است.

رضورت بازاریابی در بنادر 
و کشورهای حاشیه دریای خزر

با توجه به آمار باال و نیز با نگاهــی به منودار میله ای 

مبادالت کاال بین بندر انزلی و ســایر بنادر در سال 

1394، به آسانی می توان دریافت که همواره میزان 

تخلیه بندر انزلی با بنادر متام کشــورهای حاشــیه 

دریای خزر به طور قابل مالحظه ای بیشرت از بارگیری 

به کشورهای منطقه بوده است. بیشرتین مقدار تخلیه 

در بندر انزلی به ترتیب از کشورهای روسیه، قزاقستان، 

ترکمنستان، آذربایجان، سایر بنادر داخلی حاشیه 

دریای خزر و در نهایت سایر بنادر خارجی بوده است 

و بیشرتین مقدار بارگیری از بندر انزلی نیز به ترتیب 

به قزاقستان، روسیه، سایر بنادر داخلی حاشیه دریای 

خزر، آذربایجان، ترکمنستان و در نهایت سایر بنادر 

خارجی بوده است. 

از سوی دیگر با نگاهی گذرا به جدول کلی مبادالت 

کاال بین بندر انزلی با ســایر بنادر در ســال 1394 

)جدول شامره 5(،       درمی یابیم که کاالی مبادالتی 

بین بندر انزلی و متامی بنادر و کشــورها، به میزان 

95/09 درصد تخلیه و تنها 4/91 درصد بارگیری بوده 

است که این موضوع با جزئیات برای تک تک کشورها 

محاسبه شده است به عنوان مثال 54/49 درصد کل 

کاالهای تخلیه و بارگیری شــده از متامی کشورها و 

بنادر در بندر انزلی از بنادر کشور روسیه بوده است که 

از این میزان 52.52 درصد تخلیه و تنها 1.97 درصد 

بارگیری بوده است و تراز کل کاالی تخلیه و بارگیری 

شده بین انزلی و بنادر کشور روسیه به میزان 96.39 

درصد تخلیه و تنها 3.61 درصد بارگیری بوده است و 

یا 32.37 درصد کل کاالهای تخلیه و بارگیری شده 

از متامی کشورها و بنادر در بندر انزلی از بنادر کشور 

قزاقستان بوده است که از این میزان 30.22 درصد 

تخلیه و تنها 2.16 درصد بارگیری بوده است و تراز کل 

کاالی تخلیه و بارگیری شده بین انزلی و بنادر کشور 

قزاقستان به میزان 93/34 درصد تخلیه و تنها 6/66 

درصد بارگیری بوده اســت و به همیــن ترتیب برای 

منودار میله ای مبادالت کاال بین بندر انزلی و سایر بنادر )تن( در سال 1394
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سایر کشورها همواره مالحظه می شود که واردات از 

آن ها به بندر انزلی نســبت به صادرات از بندر انزلی 

برای آن کشورها بسیار چشمگیرتر است درحالی که 

با یک بازاریابی مناسب در کشورهای حاشیه دریای 

خزر می توان نسبت تخلیه به بارگیری را کم منود و به 

این ترتیب برای رونق اقتصادی بندر انزلی گام های 

موثری برداشت. سوابق آماری بندر انزلی نیز نشان 

می دهد که بیشــرتین تناژ تخلیه و بارگیری در بندر 

انزلی مربوط به سال 1389 و به میزان 6848951 

تن )تخلیه 6681340 تن و بارگیری 167611 تن( 

بوده است که باز هم نسبت تخلیه به بارگیری تقریبا 

عدد 40 را نشان می دهد و به این معنی است که حتی 

در سال 1389 وضعیت شاخص فوق از سال 1394 و 

بسیاری از سال های دیگر بدتر بوده است.

از طرف دیگر ظرفیت واقعی بندر انزلی هفت میلیون 

تن و ظرفیت اســمی آن 11 میلیون تن بوده اســت 

که با طرح های توسعه ای که در حال انجام است در 

آینده ای نه چندان دور با اضافه شدن پنج پست اسکله 

دیگر به 10 پست اسکله قبلی در بندر انزلی، ظرفیت 

اسمی بندر به 17 میلیون تن خواهد رسید. با حامیت 

ســازمان بنادر و دریانوردی و تالش هــای مدیران و 

کارکنان در اجرای طرح های توسعه ای، ظرفیت سازی 

الزم در بندر انزلی صورت پذیرفته است و فعال توسعه 

بیش از این، مقــرون به رصفه نخواهد بود. چیزی که 

در این میان مغفول واقع شده است توسعه صادرات 

است و می بایست راهکارهای اجرایی جهت موضوع 

ذکر شده باال اندیشیده شود و رسمایه گذاری توسعه 

زیرساخت ها در بندر انزلی به سمت رسمایه گذاری 

جهت بازاریابی به منظور توسعه صادرات سوق داده 

شود. به دلیل نبود کاالی صادراتی، اکر کشتی ها 

پس از تخلیه ناچارند با ظرفیت خالــی بندر را ترک 

کنند و برای مقرون به رصفه بودن تردد در بندر انزلی  

بر کرایه حمل خود می افزایند. توسعه صادرات نیازمند 

همکاری همه بخش هــا و ارگان ها نظیر ســازمان، 

صنعت معدن و تجارت، گمرک، بندر، بانک ها، تجار و  

... است تا در وهله اول بازارها و نوع کاالهای مورد نیاز 

در بازارهای هدف را شناسایی کنند و سپس با وضع 

قوانین و تعریف روال های مناسب و کم هزینه مسیر را 

برای صادرات بیشرت برای تجار هموار سازند.

نتیجه گیری
هامن طور که در منودار نســبت تخلیــه به بارگیری 

در بندر انزلی در ســال 1394 مشــاهده می شــود 

)برای بنادری که بارگیری نداشــته تعداد کشتی ها 

در نظر گرفته شده اســت(، مقدار نسبت فوق هموار 

باالتر از یک اســت و فقط مبادالت کاال بین انزلی و 

سایر بنادر داخلی حاشیه دریای خزر دارای عددی 

کم تر از یک است و این یعنی بندر انزلی با سایر بنادر 

داخلی حاشــیه دریای خزر مبادالت کاالی نظیر به 

نظیر دارد بنابراین همواره کفه ترازو از حیث مبادالت 

کاال به سود کشورهای حاشیه دریای خزر )به ترتیب 

ترکمنستان، روسیه، قزاقســتان و آذربایجان( بوده 

است. از طرفی با تخلیه و بارگیری تنها 2353280 

تن از 11 میلیون تن ظرفیت اســمی بندر انزلی در 

سال 1394 درمی یابیم که تنها 21/4 درصد ظرفیت 

بنــدر انزلی مورد بهره بــرداری قرارگرفته اســت )که 

20/35 درصد تخلیه و تنهــا 1/05 درصد بارگیری 

بوده اســت( و 8646720 تن و یــا به عبارتی 78/6 

درصد از ظرفیت بندر خالی مانده اســت و نســبت 

تخلیه به بارگیری 19/37 نشان می دهد که تقریبا 

برای هر 20 کشــتی که در بندر انزلی تخلیه انجام 

داده اســت تنها برای یک کشــتی بار برای بارگیری 

وجود داشته است. نکته حائز اهمیت این است که از 

21/4 درصد ظرفیت استفاده شده بندر 95 درصد به 

تخلیه و تنها پنج درصد به بارگیری اختصاص داشته 

است. از راه های برقراری توازن بین تخلیه و بارگیری، 

بازاریابی در کشورهای حاشیه دریای خزر به منظور 

توسعه صادرات است. با توسعه صادرات و ایجاد دو 

رس بار برای کشتی ها  می توان کشتی های بیشرتی 

را با کرایه حمل کم تر به سمت بندر انزلی سوق داد و 

رونق اقتصادی بیشرتی را برای کشور و منطقه رقم زد.

منابع:

   سیسـتم آمار و عملیات اداره کل بنـادر و دریانوردی 

اسـتان گیالن

جدول شامره 5: جدول کلی مبادالت کاال بین بندر انزلی با سایر بنادر در سال 1394

آذربایجانترکمنستانقزاقستانروسیه 
بنادر داخلی حاشیه 

دریای خزر
مجموعسایر بنادر خارجی

12360337110582186186742636729322237739 تخلیه )تن(

463225073305294131920115541بارگیری )تن(

9322353280 16864 72720 218618 761791 1282355 مجموع تخلیه و بارگیری )تن(

495432.379.293.090.720.04100.00.مجموع تخلیه و  بارگیری )درصد(

52.5230.229.292.870.160.0495.09درصد تخلیه از کل

1.972.160.000.220.560.004.91درصد بارگیری از کل

96.3993.34100.0092.7221.77100.00درصد تخلیه تفکیکی

3.616.660.007.2878.230.00درصد بارگیری تفکیکی

جدول شامره 4: تراز مبادالت کاال بین بندر انزلی و سایر بنادر داخلی حاشیه دریای خزر در سال 1394

ردیف
کشور 

مبدا
تعداد کشتی بندر مبدا

تخلیه
)تن( 

بارگیری
)تن( 

مجموع تخلیه و 
بارگیری

نسبت تخلیه 
به بارگیری

درصد 
کشتی های 

ورودی

درصد 
تخلیه از 

کل

درصد بارگیری 
از کل

درصد تخلیه و 
بارگیری از کل

1

ایران

261338970.490.350.062.260.17 1284 3نوشهر

455569430.520.590.113.940.30 2388 5امیرآباد2

150015000.000.120.001.300.06 0 1فریدون کنار3

349334930.000.350.003.020.15 0 3آستارا4

5
سایر بنادر 

داخلی حاشیه 
دریای خزر

5 0 103110310.000.590.0089.0.04

13192168640.282.010.1611.420.72 3672 17 مجموع
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برآورد جمعیت گاندو در ایران چه تعداد است؟ 

آخرین رسشامری گاندو توسط »دفرت تنوع زیستی 

و حیات وحش« ســازمان حفاظت محیط زیســت 

در ســال 1392 انجام شــد؛ ما در این رسشامری 

حدود 350 متساح را شــمردیم و تخمین می زنیم 

که با احتســاب زیســتگاه هایی که نتوانستیم در 

آن ها متساح ها را بشــامریم، حداقل 500 متساح 

در ایران داشته باشــیم. حوزه پراکنش متساح در 

ایران فقــط در جنوب رشقی اســتان سیســتان و 

بلوچســتان است؛ بنابراین، متســاح مردابی را در 

بخش سیســتان نداریم. عمده جمعیت متســاح 

مردابی در بخش بلوچستان هم در حوزه شهرستان 

»چابهار« و »راسک« است. البته جمعیت کوچکی 

از متساح مردابی هم در حوزه شهرستان »رساوان« 

وجود دارد. زیستگاه متساح ها در رساوان بین مرز 

ایران و پاکستان قرار دارد؛ بنابراین، در رسشامری 

که انجام دادیــم، متســاح های رساوان را به علت 

دوری راه و رشایط خاص امنیتی زیستگاه نتوانستیم 

بشامریم.

بزرگ ترین زیســتگاه حفاظت شــده برای گاندو در 

ایران کجاست؟

خوشبختانه مهم ترین حوزه پراکنش متساح ها در 

بلوچستان ایران به عنوان منطقه حفاظت شده اعالم 

شده است. »منطقه حفاظت شــده گاندو« عمده 

زیستگاه های پراکنش متساح را در حوزه چابهار و 

راســک در بر می گیرد و حدود 80 درصد جمعیت 

گاندو در ایران در این منطقه حفاظت شده قرار دارد. 

البته، در کشورهای همســایه مانند هندوستان و 

پاکستان نیز پناهگاه حیات وحش و مناطق حفاظت 

شده برای گاندو وجود دارد. 

مهم ترین زیســتگاه گاندو در اســتان سیســتان و 

بلوچستان کجاست؟ 

»رودخانـه رسبـاز« )باهـوکالت( و »رودخانـه 

کاجـو« و رسشـاخه های آن هـا در حـوزه راسـک 

و چابهـار و »رودخانـه نهنـگ« در حـوزه رساوان 

مهم تریـن زیسـتگاه گانـدو هسـتند کـه از میـان 

آن هـا، رودخانه هـای کاجـو و  رسبـاز در »منطقـه 

حفاظت شـده گاندو« قـرار دارند. البته متسـاح ها 

در همه جای مسیر رودخانه نیستند؛ متساح ها در 

محل هایی از رودخانه که آب روان اسـت، منی روند 

بلکـه در محل هایـی از رودخانـه کـه عمـق آب زیاد 

اسـت و پوشـش گیاهی دارد)برکه هـای طبیعی(، 

مشـاهده می شـوند. 

در حاشیه مکران
نگاهی به تلفات جاده ای متساح مردابی در ایران

امین خالق پرست*

شکل 1( در آگوست 2008، یک متساح نابالغ )Subadult( در مسیر جاده چابهار-ایرانشهر در نزدیکی روستای درگس در زمان عبور شبانه از عرض جاده با خودرو عبوری جان خود را از دست می دهد. این 
متساح جوان نزدیک به دو مرت طول داشت. اصغر مبارکی و همکاران الشه این متساح را در منطقه دشتیاری، نزدیک به منطقه باهوکالت در صبح یک روز تابستان پیدا می کنند اما احتامال این متساح در 
شب با خودرو تصادف کرده بود. البته این محققین در مسیری که این الشه پیدا شد، برکه ای را مشاهده نکردند. در نتیجه، این متساح جوان بایستی راه خیلی طوالنی را طی کرده باشد. معلوم نیست این 

متساح می خواست به کجا برود. اما با توجه به این که متساح مردابی توان راه پیامیی طوالنی مدت را در شب دارد، می تواند یک مکانی را به عنوان زیستگاه پیدا کند. 

به منظور آگاهی از وضعیت متساح مردابی )گاندو( در ایران و آشنایی با برخی عوامل تهدیدکننده حیات این خزندگان آبزی، با اصغر مبارکی، مدیرکل دفرت موزه تاریخ طبیعی و 

ذخایر ژنتیکی در »معاونت محیط زیست طبیعی« سازمان حفاظت محیط زیست، گفتگویی در  این زمینه داشتیم که با هم مرور می کنیم. گفتنی است عکس های استفاده شده 

توسط اصغر مبارکی تهیه شده است.
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سدســازی در منطقه حفاظت شده گاندو  چطور به 

بقای متساح مردابی آسیب می زند؟ 

مهم ترین آسیبی که ساخت سد به متساح مردابی 

می زند، مســئله تکه تکه شدن زیســتگاه است. با 

احداث سد، زیستگاه متساح ها دو قسمت می شود. 

یک گروه از متساح ها در باالدست سد و گروه دیگر 

از متساح ها در پایین دست سد می مانند. به عبارت 

دیگر، زمانی که سد احداث می شود، ارتباط میان 

متساح های باالدست سد و متساح های پایین دست 

سد قطع می شود. در نتیجه، یک جمعیت پیوسته و 

یکپارچه از متساح مردابی به یک جمعیت ناپیوسته 

و تکه تکه شــده تبدیل می شــود که این موضوع از 

نظر اکولــوژی خیلی خطرناک اســت چون داریم 

یک جمعیــت بــزرگ را کوچک می کنیــم. البته، 

دریاچه های »ســد زیردان« و »سد پیشین« با توجه 

به حجم آبی که دارند، مطمن ترین، قابل اتکاترین 

و اصلی ترین زیستگاه های متساح ایران هستند. 

در میان این دو ســد نیز، آب پشت »سد پیشین« و 

جمعیت متســاح های آن بیشرت از »ســد زیردان« 

است. ســد زیردان در باالدست رودخانه کاجو، در 

حوزه چابهار قرار دارد و سد پیشین در مسیر رودخانه 

باهوکالت )رسباز( در حوزه راسک است.

تنوع زیســتگاه های گانــدو در ایران بــه چه صورت 

است؟

زیســتگاه های متســاح مردابی عمدتا شــامل دو 

قسمت می شود:

1. زیســتگاه های طبیعی: این زیســتگاه ها شامل 

برکه های طبیعی می شــود که در مســیر رودخانه 

قرار دارند.

2.زیستگاه های مصنوعی: این زیستگاه ها شامل 

برکه های دست ساز، آب بندها و سدهایی می شود 

که در آن منطقه ساخته شــده است. در آن منطقه 

هر جا که آب باشــد، متســاح ها می آینــد؛ اما این 

رفتار متســاح مردابی گاهی اوقات مشکل ساز نیز 

می شود؛ برخورد میان انسان و متساح در منطقه یک 

مسئله است چون یکی از مهم ترین زیستگاه های 

متساح مردابی، برکه های آب داخل روستاها است 

که به زبان محلی به آن ها »هوتک« گفته می شود. 

با وجود این که هوتک هــا از رودخانه خیلی فاصله 

دارند، اما زمانی که باران می آید و هوتک ها پر از آب 

می شوند، عموما می توان متساح مردابی را در آن ها 

مشاهده کرد. 

درباره برخورد میان متساح مردابی و مردم محلی در 

ایران توضیح دهید؟ 

یکی از ویژگی هــای پراکنش متســاح مردابی در 

ایران، ارتباط بسیار نزدیک میان متساح ها و جوامع 

انســانی است. به خاطر وابســتگی که مردم به آب 

دارند، بیشرت روستاها و جوامع انسانی که در منطقه 

شکل گرفته در نزدیک رودخانه و برکه قرار دارند که 

زیستگاه متساح است. حتی برکه های مصنوعی که 

داخل روستاها توسط مردم محلی ساخته شده، به 

عنوان زیستگاه های مهم متساح مردابی محسوب 

می شــوند. بنابراین، در شــب زمانی که متساح ها 

می خواهند جابه جا شــوند، برخی اوقات از داخل 

خانه ها و محوطه روستاها عبور می کنند و این تردد 

ممکن اســت احشــام و پرندگان )مرغ و خروس( 

روستایی ها را برتساند. برخی اوقات هم اگر در یک 

خانه، محلی خنک و دنج و آرام باشد، ممکن است 

متساح به داخل خانه بیاید و آن جا مباند. این ماجرا 

به دفعات اتفاق افتاده است. البته در چنین مواردی 

متساح به مردم حمله منی کند اما چون داخل خانه 

می ماند، مردم با مشاهده آن می ترسند. یکی دو مورد 

تلفات متساح در استان داشتیم که حدس می زنیم 

این متساح ها را مردم محلی کشته اند؛ اما این مسئله 

به ندرت اتفاق می افتد. در بیشرت این درگیری ها، 

مردم موضوع را بــه همکاران ما خــرب می دهند تا 

محیط بانان از »پاسگاه محیط بانی درگس« و اداره 

محیط زیست راسک به محل آمده، متساح را گرفته 

و به یک جای دیگر منتقل کنند. اداره محیط زیست 

راسک در مسیر رودخانه و در نزدیکی زیستگاه گاندو 

قرار دارد و پاسگاه محیط بانی درگس نیز در حوزه 

چابهار است.

درباره تلفات جاده ای گاندو  در ایران توضیح دهید؟

مســایلی مانند »برخورد میان انســان و متساح« و 

»تلفات متساح مردابی در جاده ها« مربوط به عادت 

جابه جایی متساح مردابی می شود؛ زمانی که یک 

برکه خشک شده یا تعداد متساح ها در یک برکه زیاد 

می شود، متساح های جوان تر با سن پایین مجبور 

می شوند برکه را ترک کنند و زیستگاه جدیدی برای 

خودشــان پیدا کنند. بنابراین، متساح مردابی در 

خشکی مسافت خیلی طوالنی را می پیامید تا یک 

زیستگاه آبی پیدا کند. من و همکاران حتی یک بار 

ردپای یک متساح را در فاصله بین یک برکه تا سد 

کلســکان دنبال کردیم؛ این متساح حداقل چهار 

تا پنج کیلومرت مسافت را پیموده بود تا از رودخانه 

کاجو به آب پشــت سد برسد. ســد »کلسکان« در 

منطقه دشــتیاری در حقیقت یک آب بند اســت. 

سدهای بزرگ تنظیمی که در مســیر رودخانه ها 

ساخته شــده اند، مانند »سد پیشــین«، مهم ترین 

زیستگاه متساح ها محسوب می شوند. 

متام تلفات متساح ها در جاده در شب رخ می دهد. 

متساح مردابی به ندرت در روز جابه جا می شود چون 

اگر متساح در روز برای مدت خیلی زیادی زیر آفتاب 

مباند، می میرد. متساح ها عموما در شب جابه جا 

می شوند؛ از آن جایی که در شب آفتاب نداریم و هوا 

گرم نیست، متساح می تواند دشواری این راه پیامیی 

را تحمل کند. متساح ها اکرا شب ها از برکه بیرون 

می آیند. رسعت حرکت متساح مردابی در خشکی 

خیلی کند است. بنابراین، متساح مردابی ممکن 

است حدود پنج تا شش ساعت راه برود تا به مقصد 

برسد. در این جابه جایی تنها اتفاقی که ممکن است 

برای متساح رخ دهد، تصادف با خودروها در زمان 

عبور از جاده و مســیرهای تردد است. البته برخی 

اوقات هم در این جابه جایی، متساح ممکن است 

در چاه بیافتد.

هرگونه عملیات توسعه ای مانند جاده سازی و تردد 

وســایل نقلیه از جاده، در حوزه پراکنش متســاح 

مردابی باعث شــده رفتارهای غریزی این جانوران 

مانند عادت به جا به جایی تبدیل به یک تهدید برای 

بقای آن ها شود. عادت به جابه جایی در گاندو یک 

رفتار غریزی است. اما تردد جاده ای باعث شده این 

رفتار غریزی، جانور را به کشن دهد.

در 10 سـال اخیر  کم تر از 10 مورد تلفات جاده ای 

متسـاح در ایران گزارش شده اسـت که  این تلفات 

مربـوط بـه حـوزه شهرسـتان چابهـار می شـود. 

عمـده تلفـات جـاده ای مربـوط بـه متسـاح های 

جـوان سـه سـاله، چهـار سـاله و پنـج سـاله اسـت 

کـه به طـور متوسـط یـک و نیـم مـرت طـول دارنـد. 

هـم خشـک شـدن آب برکـه باعـث جابه جایـی 

متسـاح ها می شـود و هـم متسـاح های بزرگ تـر 

بـه خاطر حـس  قلمروطلبی کـه دارنـد به خصوص 

در فصـل تولیدمثـل، متسـاح های جوان تـر را از 

خودشـان میراننـد و آن هـا مجبورند یک زیسـتگاه 

دیگر برای خودشـان پیدا بکننـد. بنابراین، تلفات 

متسـاح های بزرگ بالـغ  در جـاده خیلـی به ندرت 

مشـاهده می شـود چـون ایـن متسـاح ها  کم تـر از 

شکل 2( یک متساح ماده بالغ در مرکز نگهداری گاندو در پاسگاه درگس )عکس: اصغر مبارکی(
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متسـاح های جـوان جابه جـا می شـوند.

تصاویـر تلفات جـاده ای گاندو که شـام ثبـت کردید 

مربوط به آگوسـت 2008 اسـت. بنابراین، می توان 

گفت کـه این تلفـات در یـک دوره زمانی مشـخصی 

رخ داده اسـت؟ 

احتـامال! هـر دو تصویـری که مـن از تلفـات گاندو 

تهیـه کـردم، در مسـیر جـاده چابهار-ایرانشـهر 

در نزدیکـی منطقـه باهـوکالت در داخـل منطقـه 

حفاظت شـده گاندو  اسـت. برخی اوقـات، کم آبی 

باعث می شـود، رفـت و آمد متسـاح در منطقه زیاد 

شـود. در محل هایـی کـه آب کـم اسـت و رشایـط 

مناسب نیست، متساح ها در مسیر راه می افتند تا 

محـل مناسـبی را بـرای زندگـی پیـدا کنند.

آیا تاکنون گزارشی از تلفات گاندو در ایران داشتیم 

که بـه خاطر برخـورد با موتورسـیکلت اتفـاق افتاده 

باشد؟ 

برای ما قابل تشـخیص نیست که کشته شدن یک 

متسـاح در جاده به خاطر تصادف با خودرو بوده یا 

موتورسیکلت چون زمانی از ماجرا باخرب می شویم 

کـه الشـه یـک متسـاح  در مسـیری کـه رفـت و آمد 

می شـود، دیـده شـود. بنابرایـن، این طـور نیسـت 

که به محض وقوع تصـادف، به ما اطالع داده شـود 

تـا رس صحنـه حادثه حارض باشـیم. البتـه، برخورد 

موتورسـیکلت بـا متسـاح های کوچـک می توانـد 

تلفات ایجاد کنـد اما منی تواند برای متسـاح های 

بـزرگ مسئله سـاز شـود. در تلفـات متسـاح ها در 

منطقه بیشرت خودروها نقش دادند و جاده درگس 

تـا پالن مسـیر عبـور ترانزیت هم اسـت. 

فعالیت های عمرانـی همچون، جاده سـازی و تغییر 

شـکل جاده ها در  استان سیسـتان و بلوچستان در 

تلفات متسـاح ها در ایـران  چه میزان نقـش دارند؟

جاده ســازی و تعریــض جــاده در این ســال ها در 

منطقه حفاظت شــده گاندو زیاد انجام شده است. 

ساخت جاده به معنی افزایش تردد است. بنابراین، 

جاده ســازی در منطقــه ای که مهم ترین زیســتگاه 

متســاح مردابی است و بیشــرتین پراکنش متساح 

در آن قرار دارد، پتانســیل تلفات جاده ای متســاح 

را افزایش می دهد. متام تلفات متســاح مردابی در 

جاده چابهار- راسک رخ داده است. البته از این جاده 

صدها جاده دیگر منشــعب شــده  که به روستاهای 

مختلف منتهی می شوند.  در حوزه شهرستان چابهار، 

روستاها به تعداد زیاد و به صورت پراکنده هستند. اما 

به خاطر این که جاده سازی زیاد شده، همه روستاها 

قابل دسرتسی هستند. همچنین،  برای رفت و آمد 

روزانه، وسایل نقلیه و موتورســیکلت در این منطقه 

خیلی اســتفاده می شــود.  بیشــرتین گزارش های 

ثبت شده از تلفات جاده ای متساح مردابی در مسیر 

درگس)گرمبیت( تا ســه راه پالن )دشتیاری( است 

که به عنوان Hot spot این تلفات محسوب می شود. 

این مسیر یک جاده آسفالته معمولی است که مسیر 

رفت و برگشت آن با گاردریل از هم جدا نشده است. 

خوشبختانه از زمانی که جاده ترانزیتی را از این جاده 

جدا کردند، تردد ترانزیتی در این مســیر خیلی کم 

شده اما هنوز تردد  در این مسیر زیاد است. از یک سو، 

متساح مردابی جانور سنگین وزنی است و در عرض 

5 تا 10 مرتی جاده، خیلی آهسته قدم بر می دارد و 

از ســوی دیگر، چون در آن منطقه روستا خیلی زیاد 

است، تردد در مســیر هم خیلی زیاد است. عالوه بر 

این، با فرا رسیدن شب خودروها با رسعت زیاد مسیر 

را می پیامند. بنابراین، شانس برخورد متساح مردابی 

با وسایل نقلیه خیلی زیاد است. 

در اطراف رساوان جاده وجود ندارد. با این وجود، رفت 

و آمد خودرو در مسیر زیستگاه متساح  فوق العاده زیاد 

است. در رساوان، مسیر رودخانه مسیر تردد خودروها 

است. این منطقه یکی از مهم ترین مسیرهای قاچاق 

سوخت است. به خاطر مسئله قاچاق، تردد خودروها 

بین مرز و داخل  زیاد است.  با فرا رسیدن شب، همه 

خودروها در این مسیر با رسعت 120 تا 140 کیلومرت 

در ساعت به سمت مرز در رفت و آمد هستند تا سوخت 

جابه جا کنند.

بسـیاری از زیسـتگاه های متسـاح ها در ایـران در 

مناطـق بکـر و دور افتـاده قـرار دارنـد. امـا دولـت 

شکل 3( رد پا متساح مردابی در منطقه شیرگوآز )عکاس: اصغر مبارکی(. این ردپا نشان از عادت جابه جایی گاندو مابین زیستگاه های آبی دارد. به گفته اصغر مبارکی، متساح صاحب این ردپا از رودخانه 
بیرون آمده و به سمت نامعلومی در حال حرکت بود. ردپای حرکت متساح مردابی به خوبی نشان می دهد که این خزنده تا چه اندازه می تواند پیاده در خشکی حرکت کند. در محل هایی که زیستگاه های آبی 

به هم نزدیک هستند، به خصوص در مواقع کم آبی، می توان این رده پاها را مشاهده کرد. از این مسیر حرکت می توان فهمید متساح کجا رفته و چطور جابه جا شده است. 
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به منظـور حامیـت از جوامـع انسـانی و توسـعه آن ها  

وظیفـه دارد در ایـن مناطـق به بهبـود زندگـی مردم 

کمـک کنـد. بنابرایـن، این جاده سـازی ها بـا فراهم 

کـردن امـکان رفـت و آمـد بـه ایـن مناطـق، عاملـی 

بـرای افزایـش پتانسـیل تلفات جـاده ای متسـاح ها 

می شـوند. به طور مثال، در انتهای مسیر دشتیاری، 

از »پیـش سـهراب« تـا مسـیر سـد زیـردان، مناطقی 

وجـود داشـت کـه در آن تـردد انجـام منی شـد. امـا 

متاسـفانه ایـن مناطـق هم اکنـون بـه جالیزهـای 

هندوانـه تبدیل شـدند. ایـن فعالیـت کشـاورزی به 

معنـای افزایـش تـردد در دل زیسـتگاه متسـاح ها 

اسـت. متسـاح مردابی هر روز در ایـن منطقه با رفت 

و آمد تعـداد زیـادی از کارگـران و تـردد انواع وسـایل 

نقلیه مانند کامیـون، تراکتور، موتورسـیکلت مواجه 

اسـت. همچنین، در ایـن منطقه برای دسرتسـی به 

سـد زیـردان و رفـت و آمد بـه آن، یـک جاده آسـفالته 

درسـت شـد.

برداشت شن و ماسه نیز برخی اوقات در مسیر رودخانه 

انجام می شــود که می تواند به بقای متساح مردابی 

آســیب بزند چون این فعالیت عالوه بر تخریب بسرت 

رودخانه، موجب تردد کامیون و بولدوزر  در زیستگاه 

متساح ها می شود.  

 با توجــه به طــرح توســعه بنــدر چابهــار و میزان 

جابه جایی کاال از این بندر، در آینده شــاهد حمل و 

نقل جاده ای و  ریلی در استان سیستان و بلوچستان 

خواهیم بود. از نظر شام این مســئله چه تاثیری بر 

بقای متساح مردابی دارد؟ 

اگـر ایـن طـرح توجیهـی بخواهـد در داخـل جاده 

قدیـم چابهار-ایرانشـهر اجـرا شـود، بـرای منطقـه 

باهوکالت و منطقه حفاظت شـده گاندو در شامل 

چابهـار می توانـد در حـد یک آسـیب بسـیار جدی 

باشـد. قطعا زمانی که رفـت و آمد خـودرو در داخل 

زیستگاه های طبیعی بیشـرت شـود، ما باید انتظار 

تلفـات بیشـرتی از گونه هـای مختلـف جانـوری را 

داشـته باشـیم. به طـور مثـال، سـاالنه  ده هـا مورد  

بزمچـه بنگالـی)Bengal Monitor( در ایـن جاده 

تلـف می شـوند. البتـه، ایـن تعـداد تلفـات فقـط 

مواردی اسـت که ما به صورت مقطعی در دو تا سـه 

بـار ماموریتـی کـه در طول سـال به منطقـه داریم، 

مشـاهده می کنیـم. امـا بسـته بـه فصـل تعـداد 

تلفـات بزمچـه هـا در منطقـه متفـاوت اسـت. ایـن 

تلفات آسـیب شـدیدی روی جمعیت این جانوران 

می گـذارد. هـر بـار کـه مـا ماموریـت می رویـم، 

تلفـات زیـادی از بزمچه هـا را در منطقـه مشـاهده 

می کنیـم. البتـه، تلفـات گانـدو نسـبت بـه بزمچه 

بنگالـی در منطقه کم تر اسـت چـون هم اکنـون با 

خشک سـالی و کمبود آب مواجه هسـتیم، فواصل 

زیسـتگاهی زیاد شـده و آب در مناطق کنـار  جاده 

کم اسـت. 

در استان سیستان و بلوچســتان راه آهن نداریم و 

منی دانم مسیر راه آهن  در این اســتان در آینده از 

کدام نواحی ممکن اســت عبور کنــد. اما هرگونه 

ساخت وساز به این شکل، قطعا زیستگاه را تکه تکه 

می کند. تــردد در راه آهن به مراتب کم تــر از جاده 

است اما به عنوان یک فعالیت توسعه ای در تخریب 

زیستگاه نقش دارد.

به نظر شام، نهادهای مسئول حمل و نقل در ایران چه 

اقداماتی می تواند برای کاهش تلفات جاده ای متساح 

در آینده انجام دهد؟  

ســاخت روگذر برای متســاح فایده ای نــدارد چون 

متساح ها از آن، باال منی روند. ساخت زیرگذر هم برای 

متساح  فایده چندانی ندارد چون متساح ها در منطقه 

خیلی پراکنده هســتند و اصال منی توان تشخیص 

داد کــه این متســاح ها از کجا باید رد شــوند. جاده 

چابهار-راسک بیشــرت از 140 کیلومرت امتداد دارد 

که حدود 100 کیلومرت آن در زیستگاه متساح ها قرار 

دارد. بنابراین، مشکل است که بتوان تعیین کرد که 

در چه نقاطی از این مسافت طوالنی می توان زیرگذر 

ساخت. متساح تا زمانی که می تواند از مسیر مستقیم 

جاده عبور کند احتامل آن کم اســت که بخواهد از 

زیرگذری که در هامن نزدیکی است، استفاده کند. 

البته در نقاطی که ارتباط آبی وجود دارد، قطعا زیرگذر 

وجود دارد و ممکن است متساح از آن استفاده کند.

مســئوالن وزارت راه و شهرســازی می تواننــد در 

مســیرهایی که احتامل تلفات متساح زیاد است، 

با نصب تابلو و عالیم هشداردهنده به کاهش این 

تلفات کمک کنند. مسئوالن ســازمان راهداری و 

حمل و نقل جاده ای نیز می توانــد اقدام به نصب 

دوربین های کنرتل رسعت در این مسیرها بکنند. 

یادداشت:

* کارشناسی ارشد زیست شناسی ژنتیک 

دانشگاه آزاد اسالمی، واحد علوم و تحقیقات 

تهران

شکل 4( در آگوست 2008، اصغر مبارکی و همکاران الشه این متساح جوان را در داخل منطقه حفاظت شده گاندو پیدا می کنند. این متساح یک و نیم مرتی در مسیر بین منطقه شیرگوآز تا روستای باهوکالت 
با خودرو تصادف کرده بود و الشه آن کنار جاده رها شده بود.
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توســعه فرهنگی هر جامعه از جمله ســازمان بنادر 

دریانوردی در گرو گسرتش فرهنگ کتابخوانی است 

و کتاب و کتابخوانی یکــی از عوامل مهم پیرشفت و 

اعتالی فرهنگ هر جامعه است. هرچه سطح بینش 

و آگاهی عمومی بیشرت باشــد آن جامعه در پیشربد 

اهداف ملی و فراملی خود موفق تر خواهد بود. یکی 

از مشکالتی که در اکر کشــورهای جهان سوم و در 

حال توســعه وجود دارد پدیده فقر مطالعاتی است 

که تهدید بزرگی برای این کشورها به شامر می آید؛ 

 گــردآوری اطالعــات دریایی بــه صــورت یکپارچه، 

می توان سازمان بنادر را برای ارایه خدمات مناسب، 

مطابق با نیازها و انتظارات مشرتیان در زمینه دریایی 

یاری رساند. رسانه مطالعه در کشورها به رشد فرهنگی 

آن ها و به طور گسرتده تر به توسعه انسانی در هر کشور 

مربوط می شود. به این معنا که هر چه رسانه مطالعه 

باالتر باشــد -به رشط وجود دیگر عنارص- آن کشــور 

از رشــد فرهنگی باالتری برخوردار است و برعکس، 

یعنی هر چه از رشد فرهنگی باالتری برخوردار باشد 

رسانه مطالعه باالتر خواهد بــود. جامعه جهانی  هر 

روز در پرتو تحوالت  جدید، تکنولــوژی  های مدرن  و 

روزآمدی را به  جامعه ارایه  می دهــد. در این میان اگر 

کســی از دانــش  و فــن  و تکنیــک روز عقب مبانــد 

هیچ فرصت جربانی برای سال های  از دست رفته ندارد 

و در نتیجه در بسیاری  از مسائل همگام  و هامهنگ  با 

دیگر افراد جامعه نخواهد بود. بسیاری  از افراد جامعه با 

آن  دقت و وضوح  الزم  این عوامل  را متوجه نشــده اند. 

اگر بخواهیم جامعه ای پیرشو داشته باشیم  و هر روز 

فاصله ما از نظر متدن  و تکنولوژی  با جوامع پیرشفته  

بیشرت نشود، همچنین  اگر بخواهیم از نظر فرهنگی  

جامعه ای  بهنجار داشته باشیم، یعنی  جامعه ای  که  

بتواند از یک  تاریخ و فرهنگ غنی  و عظیم  حامیت کند 

و حامی  و مناینده آن در بین کشــورهای  دیگر باشد، 

باید برای  اهمیت و ارزش  دادن  افراد به  مطالعه  عمیقا 

در اندیشه  بود و به شکل وسیعی برنامه ریزی کرد، زیرا 

ما چه  بخواهیم چه نخواهیم  تکنیک ، دانش  و فناوری  

روز دنیــا به  مــا دیکته خواهد شــد.پس  جامعه باید 

لزوم ایجاد کتابخانه های دریایی
در ادارات کل بنادر ودریانوردی

سامنه آذرپرا

 مدرس آموزش

این مقاله برگرفته از تحقیقی است که با حامیت های مالی و معنوی سازمان بنادر و دریانوردی و با هدف لزوم ایجاد کتابخانه های دریایی در ادارات کل بنادرودریانوردی انجام شده 

است.روش پیامیشی که در این پژوهش برای تجزیه و تحلیل اطالعات از آمارتوصیفی و استنباطی استفاده شد، مورد جامع پژوهشی کارکنان سازمان بنادر و دریانوردی بوده است. 

یافته های پژوهش نشان داد که: 40 درصد در کل پاسخ گویان روزآمدی کتاب،48/5درصد روزآمدی مجالت، 41/5 درصد افزایش ساعات کار ادارات را در لزوم ایجاد کتابخانه های 

دریایی در ادارات کل بنادر ودریانوردی خیلی زیاد موثر می دانند. بیشرتین زمینه موضوعی مورد عالقه این کارمندان علوم دریایی است  و در طول یک ماه 28 درصد از جامعه مورد 

مطالعه اصال به کتابخانه مراجعه منی کنند. از جمله موانع مراجعه به کتابخانه 37 درصد نبود شناخت و احساس نیاز به مطالعه، 44/5 درصد عادت نداشن به مطالعه، 43/5 درصد 

جاذبه وجود  رسانه های گروهی، 38 درصد نداشن وقت کافی، 42 درصد نبود برنامه منسجمی در زندگی و 42 درصد ساعات کاری زیاد ادارات را عنوان کرده اند. در صورتی که 

43/5 درصد اخالق کتابدار، 40 درصد اختصاص وقت کافی از سوی کتابدار به مراجعه کننده، 39 درصد دقت کتابدار، 42 درصد کمبود کتابخانه در محل ادارات خود را در میزان 

مراجعه به کتابخانه موثر می دانند. از دیگر نتایج پژوهش وجود رابطه مستقیم بین کتاب های مناسب دریایی، نزدیکی کتابخانه به محل ادارات کل  است.            
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وسایل ارتقای و زمینه های ایجاد آن  را فراهم کند.

این یــک تصور غلط اســت کــه فکر کنیم توســعه 

شــبکه ارتباطی اینرتنتی، مخاطــب و عالقه مندان 

بــه مطالعــه و تحقیــق را از کتــاب بــی نیــاز کرده 

اســت. هر چیز جای خــود را دارد و کتاب و انتشــار 

مکتوب و ســنتی آن، همچنــان بر حضــور و ایفای 

نقش جدی خود تاکیــد می ورزد. پــس دولت ها و 

سیاســت گذاران فرهنگی نباید از ایــن مقوله مهم 

غافل شوند، بلکه باید به منظور ترویج فرهنگ تالیف 

و انتشــار کتاب و کتــاب خوانــی در جامعه با هدف 

باال بــردن آگاهی و اطالعات مردم و ســطح فرهنگ 

 جامعه، برای تولید علم بیشــرت تالش وافر منایند. 

هیج دولت و ملتی از  این که فرهنگ کتاب خوانی و 

درک معارف بیشــرت و فهم افزون تر علوم و آشنایی با 

پیرشفت ها در جامعه اش، توســعه و گسرتش کمی 

و کیفی بیابــد لطمه منی بیند بلکه بــی تردید نفع 

آن، متوجه جامعه خواهد بود. اداره یک جامعه اهل 

مطالعه و فهیم و با فرهنگ، به طریق اولی آسان تر از 

جامعه ای است که از علم و دانش فاصله دارد و قطعا 

به رصفه و صــالح نیز نزدیک تر اســت. پس نباید به 

بهانه های گوناگون و بدون منطق، در مسیر تالیف 

و نرش کتاب و صنعت چــاپ، و ترویج فرهنگ کتاب 

خوانی در جامعــه خلل و مانع ایجاد کــرد. حل این 

معادله بسیار ساده است که آیا تاثیر پذیری یک ملت 

و فرهنگ عقب مانده و بی اطالع و بی سواد، از فرهنگ 

بیگانه محتمل تر و پرهزینه تر است یا ملت و فرهنگی 

که اهل مطالعه و تحقیق و پژوهش است؟ بی تردید 

جامعه ای که در آن فضای مطالعه، پژوهش و تحقیق، 

به لحاظ سخت افزاری و نرم افزاری، به شکل مطلوب 

و بدون قید و بندهای دست و پاگیر فراهم باشد کم تر 

از فرهنگ و القائات بیگانه تاثیر می پذیرد تا جامعه ای 

که از فرهنگ مطالعه و تحقیق دور است. در متامی 

زمینه های فرهنگی این گونه است که وقتی دولت ها 

و متولیان فرهنگ عمومی، حداقل ها را برای جامعه 

در این حوزه فراهم کردند دیگــر جامعه به ویژه قرش 

حساس و پرانرژی و پرســش گر جوان، که کنجکاو و 

به دنبال دانسن بیشرت است، برای رفع نیاز طبیعی 

و فطری خود، چشمش و متایالت فکری اش، به طور 

مطلق و یکسویه، به بیرون از مرزها و بهره مندی رصف 

از محصوالت و تولیدات فرهنگی بیگانه نخواهد بود 

و در آن جایی هم که در برخی زمینه هانیاز به تبادل 

فرهنگی پیدا شد که بی تردید این گونه خواهد بود، 

اولویت بر حفــظ و ارتقــای فرهنگ بومــی و تبادل 

فرهنگی خواهد بود و نه مرصف کننده رصف تولیدات 

دیگران. طی این مسیر بسیار حساس و ظریف، تنها 

با انعطاف و تدبیر و مدیریت و فراهم کردن زمینه الزم 

برای تالیف، انتشــار کتاب و کتــاب خوانی، ممکن 

خواهد شد. و به بیان ســاده تر، اصل باید بر فراهم 

کردن بســرت الزم و سیاســت گذاری و نظارت بر امر 

کتاب، از طرف متولیان دولتی امر فرهنگ، و تحقیق 

و پژوهش و تولید از جانب مــردم و بخش خصوصی 

غیردولتی باشد. این رضورت اجتناب ناپذیر در طول 

سالیان پس از انقالب اسالمی مورد تاکید موکد قرار 

گرفته است اما  این که تا چه اندازه جدی گرفته شده و 

در عمل موفق بوده و توانسته با حذف موانع، نیازهای 

جامعه را تامین مناید، باید به بررســی و ارزیابی آمار 

تالیف و انتشار کتاب به لحاظ کمی و کیفی و استقبال 

جامعه از کتاب و کتابخوانی و مقایســه آن با ســایر 

دغدغه های اجتامعی پرداخت.

)جهانیــان )1382((، پژوهشــی با هدف بررســی 

تعیین میزان رضایت مراجعان از خدمات کتابخانه ها 

و مراکز اطالع رسانی صنعت نفت تهران، شامل مرکز 

اطالع رســانی رشکت ملی نفت، مرکز اطالع رسانی 

رشکت ملی صنایع پرتوشیمی و کتابخانه پژوهشگاه 

صنعت نفت انجام داده است. روش مورد استفاده در 

این پژوهش، پیامیشی و از نوع توصیفی بوده و برای 

گردآوری از پرسشنامه استفاده شده است.

زندیان )1389( مقاله ای با عنوان خدمات مرجع در 

کتابخانه مرکزی دانشگاه قم و رضایت مراجعان انجام 

دادو با هدف تعیین میزان رضایت اســتفاده کننده 

و کتابخانه مرکزی دانشــگاه قــم از خدمات مرجع 

کتابخانه انجام شده است. یافته های پژوهش نشان 

داد که : جامعه استفاده کننده از خدمات مرجع ارایه 

شــده در کتابخانه های خود اطالع دارند، اما میزان 

اطالع آن ها از خدمات پاسخ گویی تلفنی به سواالت 

مرجع و ارایه خدمات گزینشی در سطح پایینی قرار 

دارد. بیش از نیمی از افراد از کمک کتابدار در پیدا 

کردن اســناد و مدارک مورد نیاز خود رضایت دارند. 

خورشو بودن کتابدار و در دســرتس بــودن آن ها در 

هنگام نیاز، آموزش فردی در اســتفاده از کتابخانه، 

از عوامل اصلی رضایت اســتفاده کنندگان به شامر 

می رود. 

یافته هادر مورد میزان رضایت کلی استفاده کنندگان 

از خدمات مرجع نشــان داد که 51درصد از جامعه 

اســتفاده کنندگان از خدمات مرجــع در کتابخانه 

راضی یا بســیار راضی بوده اند. در ایــن پژوهش از 

روش پیامیشی استفاده شده اســت. جامعه آماری 
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این پژوهش، کارمندانی هســتندکه حداقل دارای 

مدرک کارشناســی بوده و در سازمان بنادر مرکزی و 

ادارات کل بنادر و دریانوردی در رسارس کشورمشغول 

به کارهســتند که شــامل 500 نفر هســتند. روش 

منونه گیری در این مطالعه، منونه گیری تصادفی در 

دسرتس است. برای تعیین حجم منونه ازفرمول تعیین 

اندازه منونه باخطای مطلق، استفاده می شود.ابزار 

گردآوری پرسشنامه لزوم ایجاد کتابخانه های دریایی 

در ادارات کل بنادرودریانوردی است. 

 در ایــن بررســی محقــق ادارات بنــادر بــه طــرح 

پرسش های اساسی به رشح زیر پرداخت: 

1-آیــا نبود کتــاب دریایــی کافــی در لــزوم ایجاد 

کتابخانه های دریایی در ادارات کل بنادرودریانوردی 

تاثیری دارد؟

2-آیــا وجــود رســانه های جمعــی در لــزوم ایجاد 

کتابخانه های دریایی در ادارات کل بنادرودریانوردی 

دارد؟

3-آیا کمبود وقــت کارمنــدان اداری در لزوم ایجاد 

کتابخانه های دریایی در ادارات کل بنادرودریانوردی 

تاثیردارد؟

4-آیــا دور بــودن کتابخانه هــا در لــزوم ایجــاد 

کتابخانه های دریایی در ادارات کل بنادرودریانوردی 

تاثیر دارد؟

5-آیــا افزایــش زمــان کاری ادارات در لــزوم ایجاد 

کتابخانه های دریایی در ادارات کل بنادرودریانوردی 

تاثیری دارد؟

تعداد ســواالت پرسشــنامه مورد اســتفاده در این 

پژوهش، 28 ســوال بود که ســواالت 4-1 مربوط به 

مجموعه، ســواالت 9-5 مربوط به خدمات، سواالت 

22-10مربوط بــه کاربر، ســواالت 25-23 مربوط 

به کتابداران و ســوال 26 مربوط بــه محل و فضای 

کتابخانه و سواالت 28-27 که سواالت باز پرسشنامه 

بــود مربوط به ذکر مواردی اســت که ممکن اســت 

لزوم ایجــاد کتابخانه هــای دریایــی در ادارات کل 

بنادرودریانــوردی را افزایــش داده و مــواردی که در 

پرسشنامه ذکر نشده است.پرسشنامه نهایی به تعداد 

217 نســخه به طور تصادفی در طول ســه هفته در 

سال1395 بین کارمندان سازمان بنادر و دریانوردی 

و ادارات کل بنادر و دریانوردی توزیع شد. 

تعــدادی از کارمنــدان به دالیل مختلــف حارض به 

تکمیــل پرسشــنامه نشــدند. در مجمــوع 200 

)92درصد( پرسشنامه توسط کارمندان کارشناسی 

شاغل در سازمان بنادر و دریانوردی و ادارات کل بنادر 

و دریانوردی تکمیل و برگردانده شد.تجزیه و تحلیل 

  SPSS اطالعات پرسشنامه ها با اســتفاده از نرم افزار

انجام شد. در این پژوهش، از دو روش آمارگیری شامل 

آمار توصیفی و  آمار استنباطی استفاده شد. 

آمار توصیفی، شامل فراوانی، درصد فراوانی ومیانگین 

افراد و هر یک از کارمندان مورد بررســی بر حســب 

جنسیت، اداره ای که در آن اشتغال دارندو نوع اداره 

کل یا سازمان مرکزی  است. 

تجزیه و تحلیل داده ها
  نتایـج پژوهـش نشـان می دهـد 47/5 درصـد )95 

نفـر( از کارمنـدان سـازمان بنـادر و ادارات کل بنادر 

ودریانـوردی را مـردان و 5/ 52درصـد)105 نفـر( را 

زنان تشـکیل می دهند.کارمندانی کـه دارای حکم 

قراردادی هسـتند ) 29نفر( با 14/5درصد شاغلین 

را بـه خود اختصـاص داده اند. افرادی نیز کـه دارای 

قرارداد پیامنی هستند 19/5درصد )39نفر( از کل 

جامعـه و 31 درصـد شـاغلین را بـه خـود اختصـاص 

داده انـد. همچنیـن افـرادی کـه دارای قـرارداد 

پیامنـی- قـراردادی هسـتند 13 درصـد )26نفـر( 

از کل جامعـه و  26/6 درصـد از شـاغلین را بـه خـود 

اختصاص داده انـد.32 نفر از کارمندان نیز رسـمی 

هسـتند که 16/6درصد از کل منونه و  25/6 درصد 

از شـاغلین را به خود اختصـاص داده انـد. 74 نفر از 

افراد غیر شـاغل نیز 37 درصد از کل منونه را به خود 

اختصـاص داده انـد در سـواالت مربـوط به مجموعه 

کتابخانه، از کارمندان خواسته شد نظرات خود را در 

مورد میزان روزآمدی مطالب کتب فارسـی، روزآمدی 

مجالت فارسـی، تعداد کتب فارسـی علمـی مربوط 

به رشـته تحصیلی، وجود کتاب های مناسـب و مورد 

تقاضـا در مجموعه کتابخانـه عمومی مـورد مراجعه 

خـود را بیـان کنندبـه روزآمـدی مجـالت فارسـی 

دریایـی تـا 40 درصـد در میـزان مراجعـه کارمنـدان 

بـه مقـدار زیـاد موثر اسـت و فقـط پنـج درصـد تاثیر 

را متوسـط مـی داننـد. تعـداد کتـب فارسـی علمی 

مربوط به رشـته مورد عالقـه کارمنـدان 48/5 درصد 

در لـزوم ایجاد کتابخانه هـای دریایـی در ادارات کل 

بنادرودریانـوردی تاثیـر زیـاد و پنج درصـد از جامعه 

مورد مطالعه تاثیر این عامـل را خیلی کم می دانند.

5 /48 درصد از پاسـخ گویان تاثیـر وجود کتاب های 

مناسـب را در لـزوم ایجـاد کتابخانه هـای دریایی در 
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ادارات کل بنادرودریانـوردی زیـاد و4/5 درصـد از 

کارمنـدان در حد متوسـط موثراعـالم کرده انـد. 43  

درصد از کارمندان تاثیر آموزش استفاده از کتابخانه 

توسـط کتابـدار را در لـزوم ایجـاد کتابخانه هـای 

دریایـی در ادارات کل بنادرودریانـوردی زیاد و فقط 

شـش درصـد از جامعـه تاثیـر آمـوزش را خیلـی کـم 

می دانند. مشـاوره و اطالع رسـانی توسط کتابداران 

بـه کاربـران یکـی از راه هـای جـذب مخاطـب 

اسـت. پاسـخ گویان 42 درصـد تاثیـر مشـاوره را در 

لـزوم ایجـاد کتابخانه هـای دریایـی در ادارات کل 

بنادرودریانوردی موثر می دانند. 41 درصد از جامعه 

کارمنـدان از وجـود ایـن خدمات درسـازمان بنـادر و 

پاسـخ گویی تلفنـی بـه درخواسـت های کارمنـدان 

در میـزان مراجعـه آن هـا بـه کتابخانه عمومـی تاثیر 

زیـادی دارد 40درصـد از کارمندان سـازمان مرکزی 

و ادارات کل را در میزان مراجعه به کتابخانه عمومی 

خیلـی زیاد موثر مـی داننـد. 41/5 درصـد از جامعه 

آزمودنـی هـا تاثیـر سـاعت کار کتابخانـه را در میزان 

مراجعه بـه کتابخانه خیلـی زیـاد و 5/5 درصد وجود 

این عامـل را در لزوم ایجاد کتابخانه هـای دریایی در 

ادارات کل بنادرودریانـوردی خیلـی کم مـی دانند.

در مـورد چگونگـی سـپری کـردن اوقـات فراغـت 

منونه مـورد بررسـی آمـده اسـت کـه23/5 درصـد از 

کارمنـدان اوقات خـود را بـه گـردش و ورزش و بعد از 

آن 16/5 درصـد جامعه مورد پژوهـش وقت خود را به 

مطالعـه اختصـاص می دهـد. پـس میـزان وقتی که 

کارمنـدان رصف مطالعه می کنند در کم ترین درجه 

اهمیـت قـرار دارد و گردش و ورزش بیشـرتین زمانی 

که کارمنـدان رصف آن می کنند به خـود اختصاص 

داده اسـت.28 درصد از کارمندان اصال به کتابخانه 

مراجعه منی کننـد و 23 درصد از کارمنـدان 2-3 بار 

در یک ماه به کتابخانه مراجعـه می کنند.36 درصد 

از کارمنـدان مـورد پژوهـش بیشـرت از 1-2 سـاعت و 

29 درصـد از کارمنـدان نیـز کم تـر از یک سـاعت در 

شـبانه روز از رسـانه های گروهی استفاده می کنند. 

یافته ها نشـان می دهـد که شـیوه هایی بایـد تدبیر 

شود که کتابخانه به مانند رسانه های گروهی دارای 

جذابیتی باشـند که کارمنـدان مورد مطالعه و سـایر 

کابـران، بتوانند بـا مراجعه بـه کتابخانه بـه نیازهای 

اطالعاتـی خود معمـوال دسـت یابند. 

فرضیـه 1: بیـن لـزوم ایجـاد کتابخانه هـای دریایـی 

در ادارات کل بنادرودریانـوردی و متغیرهای»وجـود 

کتاب مناسـب«،»نزدیکی به محل زندگی«، »کمبود 

وقت«، »چگونگی رفتار کتابـداران«، و» ارایه خدمات 

مناسـب کتابداران«رابطه معنا داری وجـود دارد. 

آزمـون: از آن جایی کـه کلیه متغییرهـای این فرضیه 

از نوع رتبه ای هسـتند، برای آزمون فرضیه از نسـبت 

همبستگی » اسپیرمن« اسـتفاده می شود. 

آزمون معناداری رابطه بین لزوم ایجاد کتابخانه های 

دریایی در ادارات کل بنادرودریانوردی

مثبت بودن نسـبت همبسـتگی »اسـپیرمن« نشـان 

دهنـده رابطـه مسـتقیم بیـن متغییـر هـای مذکـور 

اسـت. 

نتیجه گیری 
با توجه بـه اهداف اصلـی پژوهش یعنی لـزوم ایجاد 

کتابخانه های دریایی در ادارات کل بنادرودریانوردی 

نتایـج زیـر به دسـت آمـد. روزآمـدی و تعـداد کتـب 

فارسـی، مناسـب بـودن کتـب، روزآمـدی مجـالت، 

آمـوزش اسـتفاده از کتابخانـه، مشـاوره و اطـالع 

رسانی، پاسـخ گویی به سـواالت، دسرتسـی به مواد 

مـورد نیاز، سـاعات کاری کتابخانه، برگـزاری کالس 

های مختلف، عادت نداشـن به مطالعـه، افزایش و 

جاذبه رسانه های گروهی و سـاعات کار زیاد ادارات 

دارای بیشـرتین درجـه اهمیـت در میـزان مراجعـه 

کارمنـدان به کتابخانـه عمومی بـوده انـد. روزآمدی 

مطالـب کتـب در میـزان مراجعـه بـه کتابخانـه بـا 

یافتـه هـای بـروان )2003( هـم سـو اسـت. آموزش 

بهره گیـری از کتابخانـه در میزان مراجعـه کارمندان 

بـه کتابخانـه بـا یافته هـای پژوهـش روی و الفـرن) 

2002(، سـاهو)2007( هـم سـو اسـت. 

کارمنـدان ادرات بنـادر ودریانـوردی بدلیل مشـغله 

و خسـتگی کاری زیـاد بیشـرتین زمـان فراغت خود 

را رصف گـردش و ورزش مـی کننـد و برخـی از آن هـا 

در طـول یک ماه اصـال به کتابخانه عمومـی مراجعه 

منی کنند. دسرتسـی و فراهـم بودن مـواد خواندنی 

و مـورد نیـاز در مراجعه بـه کتابخانه موثر اسـت و این 

بـا یافته هـای سـاهو)2007( هـم سـو اسـت. نتایج 

پژوهش نشان داد که  بیشـرتین زمینه موضوعی که 

کارمنـدان برای مطالعـه برمی گزینند علـوم دریایی 

اسـت کـه از طریـق امانـت گرفـن از کتابخانه کتب 

خـود را تهیه مـی کننـد. هزینـه ای که در طـول یک 

مـاه رصف خرید مواد خواندنی می شـود کم تر از 50 

هزار ریال اسـت. اکریـت کارمندان در طول شـبانه 

روز 1-2 سـاعت از رسـانه های گروهی اسـتفاده می 

کننـد و دلیلـی کـه آن هـا کم تـر بـه سـمت کتابخانه 

مـی آینـد کمبـود وقـت، سـاعات کاری زیـاد ادارات 

و عـدم شـناخت و احسـاس نیـاز بـه مطالعـه اسـت. 

وقت مناسب و کافی از سـوی کتابدار در جستجوی 

منابـع، دقـت کتابـدار، اخـالق مناسـب کتابـدار، 

نزدیکی کتابخانه عمومی به محل زندگی کارمندان 

از جملـه عواملـی اسـت کـه دارای بیشـرتین درجـه 

اهمیـت در لـزوم ایجـاد کتابخانه هـای دریایـی در 

ادارات کل بنادرودریانوردی است.با توجه به  این که 

مقاله باال حاصل تحقیقی اسـت که بـا حامیت های 

مالـی و معنـوی سـازمان بنـادر و دریانـوردی انجـام 

شـده اسـت پیشـنهادات کاربـردی بـه صـورت زیـر 

مطـرح می شـود:

یجـاد شـبکه  لکرتونیکـی توسـط ا نـت ا ما ا -1

کامپیوتـری بیـن سـازمان مرکـزی و ادارت کل بنادر 

و دریانـوردی               

2- لزوم توجه بیشرت مســئوالن کتابخانه به برگزاری 

برنامه های آموزشی برای کارمندان به منظور آشنایی 

هر چه بیشــرت آن ها بــا منابع اطالعاتــی موجود در 

کتابخانه، چگونگی جستجو در منابع کتابخانه ای 

به خصوص اینرتنــت، پایگاه هــای اطالعاتی و نرم 

افزارهای کتابخانه ای از طریق برگزاری کارگاه های 

آموزشی و تورهای بازدید از کتابخانه در فواصل زمانی 

منظم. هر ســاله یک روز برای آشــنایی کارمندان از 

کتابخانه در نظر گرفته شود.

3-کتابخانه های عمومی سازمان بنادر و دریانوردی 

و ادارت کل بنـادر و دریانـوردی بـرای بـه عضویـت 

درآوردن کارمندان ارتباط برقرار کند و برای تشـویق، 

کارمنـدان کتابخوان را بـه اداره متبـوع معرفی کند.                                  

4-در نظـر گرفـن دوره آموزشـی بـا هـدف معرفـی 

کتاب هـای مناسـب و تازه هـای نرش به کارمنـدان تا 

ایـن گـروه از افـراد بتواننـد از بین کتب معرفی شـده 

کتـب مـورد عالقـه خـود را بیابند.  

سطح معنی داریرضیب همبستگی اسپیرمنفرضیه

0/6960/001وجود کتاب مناسب

0/6130/001نزدیکی به محل زندگی

0/6070/001کمبود وقت

0/5750/001چگونگی رفتار کتابداران

0/5780/001ارایه خدمات مناسب کتابداران
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امکان داوری دعاوی مسئولیت مدنی 
ناشی از نقض نشانه های جغرافیایی

محمود رفیعی

کارشناس حوزه مدیریت اداره کل بندر و دریانوردی خرمشهر

داوری در دعـــاوی مســـئولیت مدنـــی ناشـــی از نقـــض نشـــانه های جغرافیایـــی بـــه دلیـــل ماهیـــت 

ـــاوی  ـــام دع ـــر در مت ـــن ام ـــد ای ـــر می رس ـــه نظ ـــت. ب ـــی اس ـــط و امکانات ـــود دارای رشای ـــاص خ خ

ـــت  ـــد. عل ـــته باش ـــی داش ـــت اجرای ـــری قابلی ـــت فک ـــی از مالکی ـــیدگی های ناش ـــه رس ـــوط ب مرب

ــض  ــی از نقـ ــی ناشـ ــئولیت مدنـ ــا مسـ ــه بـ ــه داوری در رابطـ ــیدگی بـ ــودن رسـ ــی بـ اختصاصـ

نشـــانه های جغرافیایـــی از آن روســـت کـــه در ایـــن دعـــاوی ذی نفعـــان نشـــانه های جغرافیایـــی، گاهـــی مـــردم قابـــل 

ـــر نبـــوده و  ـــه دعـــاوی آن هـــا بعضـــا از طـــرق قضایـــی امکان پذی تعییـــن و محـــدودی نیســـتند. بنابرایـــن رســـیدگی ب

ـــی  ـــعی در بررس ـــه س ـــن مقال ـــه ای ـــند. البت ـــق می رس ـــاق ح ـــه احق ـــا داوری ب ـــتند ب ـــی هس ـــی حق ـــه مدع ـــانی ک کس

ایـــن امـــکان )داوری در دعـــاوی مســـئولیت مدنـــی ناشـــی از نقـــض نشـــانه های جغرافیایـــی( دارد. یکـــی از مشـــکالت 

ـــر اســـاس اصـــول مســـلم حقوقـــی  ـــرا ب ـــرای داوری اســـت. زی موجـــود در ایـــن رابطـــه عـــدم وجـــود تابعیـــت واحـــدی ب

در رســـیدگی بـــه دعـــاوی مربـــوط بـــه اصـــول قراردادهـــا و اصـــول حقوقـــی بســـیاری از مـــوارد گفتـــه شـــده و موجـــود و 

ـــرح  ـــه ط ـــبت ب ـــد نس ـــون واح ـــک قان ـــاس ی ـــر اس ـــالف ب ـــن اخت ـــت، طرفی ـــخص اس ـــام داوری مش ـــرح در نظ ـــل ط قاب

ـــری  ـــت فک ـــی مالکی ـــام حقوق ـــه در نظ ـــت ک ـــی اس ـــن در حال ـــد. ای ـــدام می کنن ـــا داوری اق ـــود در دادگاه ی ـــاوی خ دع

ایـــن امـــر بـــه ســـادگی امکان پذیـــر نیســـت. زیـــرا در ایـــن دادگاه اشـــخاص ذی نفـــع ممکـــن اســـت ملیت هـــای 

متفاوتـــی داشـــته باشـــند و از ایـــن جهـــت نتـــوان نســـبت بـــه آن هـــا حکـــم واحـــدی صـــادر کـــرد و بحـــث مهـــم تابعیـــت 

ـــن تحقیـــق مـــورد  ـــن مـــوارد در ای ـــل حـــل نیســـت و کـــه ای ـــه ســـادگی قاب ـــه نظـــر می رســـد ب ـــد کـــه ب داور پیـــش می آی

ارزیابی و چالش قرار می گیرد. 

مقدمه
 

نشــانه های جغرافیایی دســته ای از عالیم هستند 

که روی کاالها درج می شــوند تا نشــان دهنده  مبدا 

جغرافیایی کاال باشــند. این نشــانه ها چون عالیم 

 Jeremy (،تجــاری خاصیــت متایزبخشــی دارنــد

Phillips, Trade Mark Law, 2004( امــا دارای 

تفاوت هســتند، از ایــن نظر که نشــانه جغرافیایی 

ثبت شده به اســم جنس )ژنریک( تبدیل منی شود 

و همچنین حامیت از آن دایمی اســت. نشانه های 

جغرافیایی به واسطه پیوند کیفی محصول تولیدی 

با ناحیه جغرافیایی به سه دسته تقسیم می شوند: 

1.نشانه های منبع.

2.نشانه های جغرافیایی در معنای اخص.

3.اسامی مبدا.

در اکر مکاتب حقوقی حامیت از این آفرینش ها تحت 

عنوان یک حق اقتصادی بررسی و سابق بر این نظریه 

نیز ماهیت این نظام حامیتــی بر مبنای نظریه حق 

شــخصی، مالکیــت و ... تبیین می شــد؛ بنابراین 

نظریه امتیاز نسبتا جدید است؛ پیروان این نظریه که 

ابتدا توســط پیرت دراهوس ارایه شد بیشرت پایه های 

ایده  خــود را بر مصالــح اجتامعی قــرار می دهند، 

مصلحتی که در دنیای رسمایه داری با رشایط جدید 

باعث شده تا منتفعان از ورقه های حق اخرتاع بیش 

از آن که مخرتعان باشند، رشکت های بزرگی هستند 
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که با کمک متخصصــان و کارگران خــود در بخش 

تحقیق و توسعه به اخرتاعات جدید دست یافته و از 

آن نفع می برند؛ اگرچه این که حقوق ناشــی از این 

اخرتاع ها به رشکت  مادر تعلق می گیرد؛ کشورهای 

جهان سوم نیز که بیشرت وارد کننده فن آوری هستند 

تا صادرکننده آن، بنابراین حامیت از طریق نظام  حق 

ممکن است سبب دور شدن این کشورها از این دست 

فن آوری های نوین باشد.

بنابراین شناســایی حــق به عنوان نظــام حامیتی، 

قوی ترین پشــتیبانی را از جامعه روستایی می کند؛ 

چون از لحاظ اصــول حقوقی نیز ماهیت حامیت از 

آفرینش های فکری بیشرت به حق می ماند و مصلحت 

به مثابه حکمی ثانوی وارد بر این نظام شده و موجب 

برقراری نظریه امتیاز می شود. پس با توجه به آن چه که 

آمد مناسب است، نشانه های جغرافیایی از مقوله حق 

دانسته شوند.

1- تعارض برخی نظریه های مالکیت فکری با 
اصل داوری

مالکیت فکری حاصل جمع بسیاری از اندیشه های 

فکری و فلسفی است که همه آن ها در اصل حامیت 

هم عقیده هســتند با این حال مبنــای نگرش آن ها 

ممکن اســت باهم متفاوت باشــد. از نظــر عده ای 

مالکیت فکری به عنوان یک حق شــخصی قابلیت 

داوری و ارجاع اختالف به اشخاص ثالث را ندارد بلکه 

باید دادگاهی برای این منظور مقرر شود که بر اساس 

اصول و ضوابط حاکم حق را از ناحق مشــخص کند 

همچنین نظریه دیگری در این زمینه وجود دارد که 

ممکن است با مبنای داوری پذیری در نظام مالکیت 

فکری متفاوت باشــد آن هم نظریــه منفعت گرایی 

است. بر اساس این نظریه تعیین عادالنه بودن و مفید 

بودن مالکیت فکری یک امر نســبی است و دیگران 

منی توانند به طور کامل در این باره نظر دهند، هرچند 

شاید نویسنده این سطور در استنباط این امر از آثار 

نویسندگان این نظریه اشتباه کرده باشد با این حال 

اساس نظریه های هر دو گروه ذکر می شود.

1-1-نظریه شخصیت

نظریه شــخصیت که با نام نظریه حقوق روحانی نیز 

شناخته می شود منتســب به هگل گئورک ویلهلم 

فردریش هگل: »عنارص فلسفه حق یا خالصه ای از 

حقوق طبیعی و علم سیاست«، ترجمه مهبد ایرانی 

طلب، 1378، 378  و کانت امانوئل کانت: »نقد عقل 

عملی«، ترجمه انشاالله رحمتی و منوچهر صانعی دره 

بیدی، )1384( است. طبق این دیدگاه، یک کتاب، 

یک قطعه موسیقی یا هر اثری که محصول خالقیت 

و ابتکار انســان اســت، منونه ای از خود بیانگری یا 

خودشکوفایی خالق آن است و به نوعی بسط و توسعه 

شخص خالق  محسوب می شود. از این رو از آن جا که 

اثر پدید آمده  بخشی از شخصیت خالق و پدیدآورنده 

آن محسوب می شود (نظریه شخصیت هگل در دوران 

اخیر توسط والدرون، رادین و برودنر بسط و گسرتش 

یافته است. 

چنان چه حق مالکیت انسان بر اثر خود به رسمیت 

شناخته نشود، روح و شخصیت وی به صورت  کامال آزاد 

و رها درنخواهد آمد. از آن جا که  هگل مالکیت را  نشانه 

یک فرد آزاد می داند می توان چنین نتیجه گرفت که 

چون آزادی و نفس انسان غیر قابل انتقال است، پس 

مالکیت او نیز باید غیر قابل انتقال باشد. 

در مقابل برخی پاسخ داده اند غیر قابل انتقال بودن 

مالکیت، خود به نوعی محدود کننده آزادی فرد است. 

در صورت امکان انتقال، شــخص می تواند با فروش 

امالک خود، سایر مایحتاج رضوری و یا هر آن چیزی 

که متایل بیشرتی به داشن آن را دارد، تامین کند.

قضاوت و داوری در حوزه ابتکارهای فکری هر انسانی 

نیازمند تجربه ای اســت که آن خالق به دست آورده 

است. نظام ارزش گذاری نیز با تالش در به دست آمدن 

اثر فکری با جمع رشایط روحی و جسمی خالق آن باید 

بررسی شــود که این امر در میان همگان منی تواند 

یکســان باشــد. در صورت اعطای حق مالکیت و یا 

سلب آن در جریان قضاوت و داوری، خواست و اراده 

انسان محدود می شود. از آن جا که  اکر نویسندگان 

و هرنمندان مدعی ارتباط روحانی و ماوراءالطبیعی 

با آثار و مخلوقات خود هستند،  نظریه هگل و کانت 

که محصول کار و فعالیت فکری انســان را جزیی از 

شخصیت خالق آن می داند و شناسایی حق مالکیت 

را الزمه آزادی روح و اراده انسان می داند،  مورد اقبال 
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و توجه گسرتده  آن ها قرار گرفته است .

امروزه نویســندگان و مولفان حــوزه حقوق مالکیت 

فکری می کوشند  با ترسی  نظریه های حق بنیان و 

تکلیف مدار موجهه حق مالکیت به حوزه آفریده های 

فکری، حــق انحصــاری تولیدکننــدگان و خالقان 

آثار فکــری را از نوع حق مالکیت معرفی کنند و حق 

مالکیــت خصوصی افــراد بر آثــار فکری خــود را به 

نوعی حق طبیعی آنان جلوه دهند. دولت مکلف به 

شناسایی این حق و دیگران نیز موظف به پذیرش و 

احرتام به آن هســتند . هر آن کس کــه این حق را به 

رسمیت نشناسد از طریق قانون باید مجبور به پذیرش 

آن شود حتی کسی که در جهت غصب این عنوان ها و 

مالکیت آثار فکری است. 

1-2- نظریه های فایده گرا 

در مقابل نظریه های تکلیف مدار، نظریه های فایده 

گرا قرار دارند کــه تحت عنوان کلی تــر نظریه های 

نتیجه گرا قرار می گیرند. طبق نظریه های نتیجه گرا 

جهت تعیین خوبی و بدی و عادالنه بودن هر عمل و 

یا قاعده، به آثار، نتایج و پیامدهای آن عمل و یا قاعده 

توجه می شود. بر همین اساس، در چارچوب نظریه 

فایده گرایی، در صورتی که نتیجه عمل یا  قاعده ای،  

افزایــش رس جمع نفــع و مطلوبیت افــراد و جامعه 

به طورکلی باشــد، حکم به عادالنه بودن و خوبی آن 

عمل و یا قاعده داده می شود و در این جریان نیاز به 

حکم هیچ محکمه و داوری نخواهد بود زیرا براساس 

باورهای اجتامعی و عادت های مردم در آن، می توان 

حکم به مفید بودن و باارزش بودن اثر فکری خاصی 

داد و این امر نیاز به قضاوت و داوری مرجع رســمی 

نخواهد بود  ))برای مطالعه بیشرت در خصوص مکتب 

فایده گرایی )ســودگرایی( و انــواع مختلف آن ر.ک 

:حسین اترک: »ســودگرایی اخالقی«، مجله نقد و 

نظر، بهار و تابستان 1384 - شامره 37 و 38(. به نظر 

می رسد در این نظریه به وضعیت کلی آثار فکری و آثار 

و نتایج آن در نظام اجتامعی توجه شده است این در 

حالی اســت که موضوع بحث ما در جایی است که 

اختالفی به وجود آمده است و نیازمند داوری باشد. 

منظور از داوری مرجعی است که به اختالف رسیدگی 

می کند نه تصور عموم از اثر یک آفرینش فکری. در 

قلمرو قواعد حقوقی نیز، رویکر فایده گرایی، عادالنه 

بودن قواعد حقوقی را با توجه به نتایج آن ها ارزیابی 

می کند. این که افراد در واکنش به وضع یک قاعده 

چه رفتاری از خود نشان می دهند؟ وضع یک مقرره 

خاص، چــه تاثیری بر انگیزه افــراد دارد؟ هزینه ها و 

منافع وضع آن قاعده چیست و سؤاالتی از این قبیل 

که نتیجه وضع قاعده را نشانه می روند. کانون توجه 

در این نگرش، عاملی بیرونی و جانبی است که ذاتی 

عمل نیســت و به نفــس و طبیعت عمــل و یا قاعده 

توجهی ندارد. طبــق نظریه های نفــع گرایی، حق 

مالکیت  از آن برای موجه است که باعث افزایش فایده 

یا مطلوبیت از جنبه های مختلف می شود. عده ای بر 

این باورند که دلیل اصلی و علت موجه بنیادین حق 

مالکیت خصوصی مبتنی بر مالحظات  فایده گرایی 

اســت و اکر آثاری که در باب توجیــه حق مالکیت 

خصوصی نگاشته شده است، بر مبنای فایده گرایی 

و مالحظات سودجویانه قرار دارند.

امروزه اغلب، بر این حقیقت صحه می گذارند که حق 

مالکیت به دستور قانون ایجاد شده است و قانون نیز 

حق مالکیت را در پاسخ به نیازهای اجتامعی و نه در 

مقام   تبعیت از فرمان و دستور اخالقی و یا نظم طبیعی 

جهان مقرر داشته است.

2- تعارض داوری با حقوق ملی آفریننده اثر

هنگامی که برای حل اختالفات اموال فکری به داوری 

مراجعه می شــود باید راجع به صالحیت این مرجع 

بحث کرد به این صورت که ممکن است داوری نسبت 

به اموال فکری قایل به قضاوت شــود که صالحیت 

داوری در آن موضــوع را ندارد.  زیــرا اموال فکری به 

عنوان یک پدیده جهانی، فرسنگ ها با حقوق نوظهور 

فاصلــه دارد. از ایــن رو مهم ترین مســئله ای که در 

جریان داوری اموال فکری مطرح می شــود تابعیت 

رای داور است. تابعیت رای داوری نیز همچون تابعیت 

اشخاص، اصوال از اصل رسزمینی بودن قوانین و حق 

حاکمیت کشورها ناشی می شــود. اعطای تابعیت 

کشور مقر بر آرای داوری، را می توان به اعطای تابعیت 

اشخاص حقیقی طبق معیار خاک تشبیه کرد. دیدگاه 

ســنتی رسزمینی بودن قوانین براســاس این اصل 

کلی حقوق بین امللل عمومی است که کشورها در 

درون مرزهای خود دارای حاکمیت هستند. قوانین 

و دادگاه هایشــان دارای حق انحصاری برای تعیین 

تکلیف وضعیت قانونــی اعامل و وقایــع فیزیکی و 

حقوقی انجام یافته در درون مرزهایشــان، از جمله 

داوری های انجام شــده در آن رسزمین، هستند. در 

واقع، مقر داوری نقطه اتصال بین جریان داوری و نظم 

حقوقی کشور مربوط است. بنابراین، قرارداد طرفین 

به تنهایی منی توانــد رای داوری را الزام آور کند و هر 

داوری رضورتا باید مشمول و تحت حاکمیت قانون 

یک کشور باشد، چرا که هر عمل، توسط هر شخص 

لزوما باید تحت حاکمیت قانون ملی بوده، حقانیت 

و قدرت خود را از قانون بگیــرد. به همین دلیل تنها 

کشورهای مبدا، صالحیت اعامل نظارت قضایی بر 

رای داوری و رســیدگی به اعرتاض بــه آرای داوری و 

ابطال آن ها را دارند. به همین دلیل ســایر کشورها 

منی توانند چنیــن رای معدومی را که پس از ابطال، 

دیگر وجود خارجی ندارد، معترب بدانند.

2-1- امکان تابعیت رای داور

هنگامی که قوانین کشــورهای متعــددی با داوری 

مرتبط می شوند و هر کدام ادعای حاکمیت بر داوری 

دارنــد، در این صورت بین قوانین کشــورهای مزبور 

تزاحم به وجود آمده اســت و چنان چــه مقررات این 

کشورها با هم متفاوت باشند، تعارض ایجاد می شود. 

ایــن مشــکل مخصــوص داوری نیســت و در 

رســیدگی های مطرح شــده نزد دادگاه هــا نیز بروز 

می کند ولی موضوع در دادگاه ها ســاده تر اســت. 

نخست، هر کشــور مقررات بین امللل خصوصی یا 

تعارض قوانین دارد که دادگاه ها موظف اند با رجوع 

به قوانین مقر دادگاه قانون حاکم را تعیین کنند، در 

حالی که لزوم مراجعه داوران بــه قوانین مقر داوری 

توجیهی ندارد. در وهله دوم، آیین رسیدگی در دادگاه 

بر طبق قوانین مقر دادگاه انجام می شود در حالی که 

در داوری این محل بحث و منازعه است. 

اصطالح »بین املللی« بــرای متیز داوری های رصفا 

داخلی از داوری هایی که از قلمــرو رصفا ملی فراتر 

رفته، و به علت وجود عنرص خارجی در آن ها، به طور 

کامل و متام عیار داخلی نیستند، به  کار می رود. به این 

 ترتیــب، آرای داوری داخلــی در داوری های داخلی 

و آرای داوری خارجــی در داوری های خارجی صادر 

می شوند. در هر حال، علی االصول هر داوری دارای 

تابعیت و لزوما »ملی« است، حتی اگر جنبه بین املللی 

داشته باشد؛ اگرچه امکان تحقق داوری های بدون 

تابعیت نیز قابل انکار نیســت. برخی کشــورها که 

دارای نظام داوری واحد هســتند، هیچ تفاوتی بین 

داوری های رصفا داخلی از یــک طرف و داوری های 

داخلی که جنبه بین املللی نیز دارند قائل نشــده، 

با همه انواع و اقســام داوری های تجاری داخلی به 

یک شکل و با اســتفاده از قواعد و احکام واحد رفتار 

می کنند. اما در قانون گذاری کشورها این جریان رو 
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به گسرتش اســت که بین داوری های رصفا داخلی 

و داوری هایی کــه در عین داخلی و ملــی بودن،  به 

خاطر وجود عنرص خارجی، واجد جنبه بین املللی 

نیز هســتند، متیز قایل شــوند. از جمله، در اغلب 

کشــورهای دارای نظــام داوری دوگانــه، که چنین 

تفکیکی را بین داوری های رصفا داخلی و داوری های 

بین املللی قایل می شــوند، موجبــات اعرتاض به 

رای در داوری های تجــاری بین املللی محدودتر از 

موجبات اعرتاض به رای در داوری های رصفا داخلی 

اســت. با وجود این نقش قانون حاکم منی تواند به 

کلی بی فایده باشد و در جاهایی می تواند روی نتیجه 

داوری موثر باشد. قانون حاکم در داوری در چند مورد 

قابل طرح است. 

اول: تعیین قانون حاکم برای تشخیص اهلیت طرفین 

برای ارجاع اختالف به داور.

دوم: قانون حاکم بر موافقت نامه داوری.

سوم: قانون حاکم بر آیین داوری.

چهارم: قانون حاکم بر ماهیت اختالف.

 پنجم: قانون حاکم بر شناسایی و اجرای رای داوری.

مقررات شــکلی ناظر به داوری، با مقررات حاکم بر 

ماهیت دعوی تفاوت دارند. مقررات شکلی حاکم بر 

داوری مقرراتی اند که ناظر بر نحوه رسیدگی و آیین 

داوری بوده و تنظیم کننده فرایند انجام داوری است؛ 

در حالــی که قانون حاکم بر ماهیــت دعوا قوانین و 

مقررات موجد حقی است که به موجب آن ها داوران در 

مورد خواسته قضاوت و رای صادر می کنند. 

قانون شــکلی حاکم بر داوری ناظر بــه موضوعاتی از 

قبیل زیر است: 

قابلیت حل و فصل اختالف به وسیله داوری، تشکیل 

دیــوان داوری، رشایــط و صالحیت های مــورد نیاز 

داوران و جــرح آن هــا، اختیارات و وظایــف داوران، 

چگونگــی پیشــربد داوری، رشایط تقدیــم لوایح و 

دفاعیه ها، نحوه استامع دعوی، ارزیابی دالیل، جلب 

شهود، صدور دستور موقت، نهایی بودن رای داوری، 

رشایط صدور رای و اجرای رای داوری. در دادرسی، 

مقررات شکلی حاکم بر رسیدگی به موجب مقررات 

آیین دادرسی کشــور مقر دادگاه است و قاضی 

مکلف به اجرای آن بوده و امکان تخطی 

یــا تغییر آن اصــوال وجود نــدارد. 

)شیروی و همکاران ص 210(.

2-2- رشایط تابعیت رای داور

تابعیت رای داور باید براساس اصول 

و قواعد خاصی بنا گذارده شــود زیرا 

مهم ترین ویژگی تابعیت رای داوری، 

قابلیت اجرایی بخشیدن به رای داوری 

اســت. در ایــن زمینــه می توان 

نظریه هــای مختلفی را 

نسبت به رشایط 

د  یجــا ا

تابعیــت مطرح کرد کــه در زیــر به هر کدام اشــاره 

می شود.

2-2-1- تابعیت مقر دادگاه داوری

دیدگاه ســنتی این اســت که ماهیت الــزام آور یک 

رای، رضورتا باید از نظامی حقوقی نشــات گیرد که 

هم دارای صالحیت انحصاری و هم صالحیت ملی 

است و نظام حقوقی محل داوری باید چنین باشد.  

همین طور در مواردی که طرفین اراده شــان را )چه 

به طور آشکار و چه به طور ضمنی( بر تعیین تابعیت 

رای داوری اعالم نکرده باشند، نظر اکر مولفان این 

است که در چنین مواردی تابعیت محل داوری حاکم 

خواهد بود. عالوه بر رعایت اصل حاکمیت رسزمینی، 

تابعیت محل مقر دادگاه در آیین رســیدگی داوری 

می تواند این مزیت را در برداشته باشد که قانون حاکم 

بر آیین داوری با انتظارات معمول طرفین در انتخاب 

محل داوری مطابقت دارد، ضمن این که شناسایی 

و اجرای آن دسته از آرای داوری که طبق قانون مقر 

صادر شده است، در هامن کشور آسان تر خواهد بود.

2-2-2-نظریه تابعیت بین املللی آرای داوری

هر گاه داوری را ماننــد هر قرارداد دیگری از تابعیت 

قوانین داخلی خــارج کنیم، بایــد آن را تحت لوای 

یک نظم حقوقی دیگر درآوریم، زیرا منی توان داوری 

بین املللی را معلق گذاشت. 

عده ای از حقوق دانان معتقدند کــه داوری تجاری 

بین املللی را می توان از حاکمیت و تابعیت داخلی 

کشورها خارج منود آن را مستقیم تحت لوای حقوق 

بین امللل عمومی قرارداد و برای آن تابعیتی فراتر از 

تابعیت رسزمینی قایل بود. به عبارت دیگر تابعیت آن 

را تابعیت بین املللی معرفی کرد. این نظریه مختص 

داوری تجاری بین املللی نیســت بلکــه در حقوق 

بین امللل خصوصی و در حوزه قراردادها نیز مطرح 

اســت. به نظر پیروان این نظریه، در داوری تجاری 

بین املللی به خصوص اگر یک طرف )یا هر دو طرف 

آن( دولت باشد، امر داوری منی تواند تحت حاکمیت 

یک قانون ملی قرار گیرد، چون برخالف اصل 

اساسی برابری دولت ها است.

2-2-3-تابعیت ارادی

بر اســاس این نظریه نخست  

این که طرفین حــق دارند به 

میل خود، تابعیــت رای داور 

را تعییــن مناینــد. قانونــی 

کــه می توانــد تابعیتی غیر 

از تابعیت محــل داوری 

باشــد. بعد هم داوران 

منی توانند تابعیتی غیر 

از آن چه کــه طرفین 

را بر داوری واداشــته 

ل  عــام ، ا ســت ا

منایند. در غیر 

این صورت برخالف اراده رصیح آن ها گام برداشــته 

و از حــدود اختیار اعطا شــده به آن خارج شــده اند 

)اسکینی، 1368، ص 170(. این نظریه مورد تایید 

کنوانسیون های بین املللی و مورد توجه خاص داوران 

است، تا آن جا که می توان تایید کرد که در حال حارض 

در مورد آیین و قواعد شکلی داوری جنبش نیرومندی 

برای غیرمحلی کردن مقررات حاکم بر داوری و تابعیت 

ناشــی از آن ابراز وجود می کنند، تا قواعد مزبور را از 

حیطه اقتدار نظام های حقوق داخلی برهانند.

عنرص قراردادی داوری آثار خود را در متام عرصه های 

داوری نشــان می دهد که از جمله مهم ترین آثار آن 

می توان به این موارد اشاره منود: 

1( ارجاع بــه داوری در اختیــار طرف های اختالف 

است. 

2(  طرف های اختالف در نحوه انتخاب داوران و تعداد 

آن ها آزادند.

3(  طرف هــا در تعییــن قانون حاکم بــر جنبه های 

مختلف داوری )قانون حاکم بر قرارداد داوری، قانون 

حاکم بر آییــن رســیدگی داوری و قانــون حاکم بر 

ماهیات دعوی( آزادند. 

 

نتیجه گیری

از بررسی های صورت گرفته در این مقاله که به روش 

کتابخانه ای صورت پذیرفته نتایج ذیل حاصل شد:

1.داوری در حـوزه مالکیـت فکـری از جمله مسـایل 

مورد بحث و بررسی اسـت و یکی از مشکالت موجود 

در ایـن رابطـه وجـود نداشـن تابعیت واحـدی برای 

داوری اسـت. زیـرا بـر اسـاس اصول مسـلم حقوقی 

در رسـیدگی به دعـاوی مربوط به اصـول قراردادها و 

اصول حقوقی بسـیاری از موارد گفته شـده و موجود 

و قابل طرح در نظام داوری مشـخص است و طرفین 

اختالف بر اسـاس یـک قانـون واحد نسـبت به طرح 

دعاوی خـود در دادگاه یا داوری اقدام می کنند. این 

در حالی اسـت کـه در نظام حقوقـی مالکیت فکری 

ایـن امـر به سـادگی امکان پذیر نیسـت. زیـرا در این 

دادگاه اشـخاص ذی نفـع ممکـن اسـت ملیت های 

متفاوتـی داشـته باشـند و از ایـن رو نتوان نسـبت به 

آن هـا حکم واحـدی صـادر کرد.

2.بحث مهم تابعیــت داور پیش می آیــد که به نظر 

می رسد به سادگی قابل حل نیست. تابعیت محل مقر 

دادگاه در آیین رسیدگی داوری می تواند این مزیت 

را در برداشــته باشــد که قانون حاکم بر آیین داوری 

با انتظارات معمول طرفیــن در انتخاب محل داوری 

مطابقت دارد، ضمن این که شناســایی و اجرای آن 

دســته از آرای داوری که طبق قانون مقر صادر شده 

است، در هامن کشور آسان تر خواهد بود.

3.با این حال حل این موارد نیازمند برنامه ریزی جامع 

و گسرتده ای  برای ارایه رویه واحد در کنوانسیون های 

بین املللی و مراکز صالح برای رسیدگی به این نوع از 

دعاوی است.

به همیــن دلیــل درنهایت پیشــنهاد می شــود که 

نظام هــای بین املللــی در ایــن رابطه قواعــدی را 

طرح ریزی و سپس اجرا کنند.
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شــعبانعلی اســدپور الکــه، دوم شــهریورماه ســال 1319 در 

منطقــه ای ییالقــی بــه نــام »الکــه« واقــع در شهرســتان رودبــار بــه 

دنیــا آمــده اســت. او در مــورد تاریــخ تولــدش اطمینــان کامــل دارد 

چــون چهــار روز بعــد از فــوت پــدرش چشــم بــه ایــن دنیــا گشــوده 

اســت. او فرزنــد چهاردهــم مــادر خــود اســت امــا فقــط یــک خواهر 

دارد چــون 12 خواهــر و بــرادر تنــی اش قبــل و بعــد از تولــد از دنیــا 

ــغل  ــالً ش ــد اص ــت. می گوی ــوده اس ــه دار ب ــان گل ــد. پدرش رفته ان

ــی  ــرادران ناتن ــم ب ــوز ه ــت و هن ــه داری اس ــا گل ــدادی م ــا و اج آب

ــار و  ــال 1340 در رودب ــا س ــتند. او ت ــه دار هس ــم گل و پرسعموهای

ــرای  ــا کاری ب ــد ت ــران می آی ــه ته رشــت اقامــت داشــته و ســپس ب

خــودش دســت وپا کنــد. او به طــور موقــت در مســافرخانه ای 

ــه روی مدرســه  ــان نارصخــرسو رو ب ــو« در خیاب ــام »شــهیدی ن ــه ن ب

معــروف دارالفنــون ســاکن می شــود. جایــی کــه بــه گفتــه خــودش 

بــه خاطــر قیمــت پایینــی کــه داشــته، پاتــوق جوان هــای جویــای 

کاری بــوده کــه از شهرســتان ها بــه تهــران می آمده انــد: »همه مــان 

جوان هــای بیــکار شهرســتانی بودیــم کــه بــه امیــد پیــدا کــردن کار 

در ایــن مســافرخانه جمــع شــده بودیــم. خیلی طــول نکشــید که با 

هــم دوســت شــدیم. بــرای این کــه آگهی هــای اســتخدامی را کــه 

در روزنامه هــا منتــرش می شــود را از دســت ندهیــم و از طرفــی پــول 

زیــادی هم خــرج نکنیــم، قرار گذاشــتیم هــر روز هر کســی یکــی از 

روزنامه هــا را بخــرد. یکــی کیهــان می خرید، یکــی اطالعــات، یکی 

روزنامه هــای دیگــر. خالصــه هــر روز همــه روزنامه هــا را می دیدیــم 

و آگهی هــا را بررســی می کردیــم.«

روزی اســدپور جــوان در روزنامــه کیهــان آگهــی ای می بینــد. 

آگهــی ای کــه در آن نوشــته شــده بــود افــرادی را بــرای کارآمــوزی و 

ســپس خدمــت در بنادر جنــوب و تهــران اســتخدام می کننــد. او تا 

آن روز اصــال منی دانســت کــه چنیــن ســازمانی وجــود دارد و حتــی 

نامــش را هــم نشــنیده بــود امــا چــون رشایطــش بــا آن چــه در آگهی 

آمــده بــود، همخوانــی داشــت بــرای رشکــت در آزمــون اســتخدامی 

اقــدام می کنــد. در آزمون ورودی دانشــکده علــوم اجتامعی رشکت 

ــود. ــاب می ش ــارم انتخ ــر چه ــوان نف و به عن

استخدام در سازمان بنادر

اســدپور از 19 دی مــاه ســال 1340 به عنــوان بهداشــت کار، 

کارآموزیــش را رشوع می کنــد. او می گویــد در آن زمــان ســازمان 

بنــادر و کشــتیرانی زیــر نظــر وزارت اقتصــاد بــود و دفــرت مرکزیــش 

ــوری  ــادری )جمه ــان ن ــی خیاب ــاختامن های قدیم ــی از س در یک

فعلــی( درســت روبــه روی ســفارت اتحــاد جامهیــر شــوروی ســابق 

ــوده اســت. مســتقر ب

او پــس از 27 مــاه کارآمــوزی ســمعی بــرصی و کار عملــی در مراکــز 

بهداشــتی درمانــی به عنــوان کارمنــد فنــی بهداشــت اســتخدام و 

در بخــش خدمــات پرســنلی بــه کار گرفتــه می شــوند تــا بــا رشایــط 

کار در ســازمان، تنــوع کاری و مشــاغلی که در ســازمان وجــود دارد، 

ــان  ــازمان در آن زم ــدگان س ــد مراجعه کنن ــود. او می گوی ــنا ش آش

بیشــرت کســانی بودنــد کــه در بخــش حمل ونقــل دریایــی و بــر روی 

شــناورهای خدمــات دریایــی و از جمله تامیــن روشــنایی چراغ ها و 

عالیــم دریایــی کار می کردند کــه بــرای پــاره ای از کارها به ســازمان 

اسدپور  پس از 27 
ماه کار آموزی سمعی 
و برصی در مراکز 
بهداشتی درمانی به 
عنوان کارمند فنی 
بهداشت استخدام 
می شود.

مروری بر خاطرات شعبانعلی اسدپور الکه :

خانه دوست کجاست؟!
مرضیه نوری
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ــد. ــزی می آمدن مرک

 دوران مدیر کلی دریادار صدرالدین شیبانی

ابتــدای اســتخدام اســدپور در ســازمان بنــادر و کشــتیرانی، عزیــز 

اللــه کهکشــان مدیــرکل ســازمان بــوده و مدیریتــش تــا اوایل ســال 

1344 ادامــه داشــت و بعــد از او دریابــان صدرالدیــن شــیبانی کــه 

از امــرای نیــروی دریایــی بــود بــه تصمیــم دولت وقــت بــه مدیرکلی 

ــرد  ــیبانی م ــود: »ش ــوب می ش ــتیرانی منص ــادر و کش ــازمان بن س

ــیار  ــی بس ــابقه نظام ــر س ــه خاط ــه ب ــود ک ــاده ای ب ــن و جاافت مس

منضبــط بــود. او مــدت زیــادی بــرای تحصیــل در خــارج از کشــور 

زندگــی کــرده بــود و نــگاه تخصصــی و فنی تــری نســبت بــه 

مدیرکل هــای قبلی داشــت. او منشــا تغییــرات زیــادی در ســازمان 

بنادر شــد و از جمله کارهای او خرید و ســفارش ســاخت شناورهای 

ــی  ــی از خدمات ــیبانی برخ ــود، ش ــازمان ب ــاز س ــورد نی ــی م خدمات

ــی  ــان داخل ــه متخصص ــا ب ــد ت ــام می دادن ــا انج ــه خارجی ه را ک

ســپرد؛ مثــال تــا قبــل از این کــه شــیبانی مدیــرکل شــود، رسویــس 

چراغ هــای دریایــی عالمت گــذاری و عمق یابــی دریایــی را 

انگلیســی ها انجــام می دادنــد امــا او ادامــه قــرارداد را متوقــف کــرد 

و بــا خریــد شــناور و تجهیــزات الزم خدمــات رسویس دهــی دریایی 

را بــه نیروهــای داخلی ســپرد. در هــامن دوره بــود که ســازمان بنادر 

و کشــتیرانی به عضویــت ســازمان بین املللــی دریانــوردی درآمد.«

 اولین ماموریت، کارمند فنی در بندر امام خمینی )ره(

ــدر امام خمینــی)ره( آن وقــت  ــه بن  اســدپور اواخــر ســال 1343، ب

ــه  ــد از س ــا بع ــود ت ــزام می ش ــی اع ــی )ره( فعل ــام خمین ــدر ام و بن

ســال تجربه انــدوزی و کســب مهارت هــای الزم کار اصلــی اش 

ــدر  ــان بن ــد. در آن زم ــد فنــی بهداشــت آغــاز کن ــوان کارمن را به عن

امام خمینــی)ره( فقــط پنــج اســکله چوبــی بــا پایــه فلــزی داشــت 

ــه اش  ــد. وظیف ــه کار بودن ــغول ب ــا مش ــر در آن ج ــدود 300 نف و ح

ــی را  ــای غذای ــی و جیره ه ــناورهای دریای ــذای ش ــه غ ــود ک ــن ب ای

ــوردی  ــا اســتانداردهای ســازمان دریان از نظــر کمیــت و کیفیــت ب

جهانــی منطبــق کند. ســازمان بنــادر، غذای پرســنل و رسنشــینان 

شــناورهای ایرانــی را بــر اســاس هــامن فهرســت غذایــی ســازمان 

دریانــوردی بیــن دوَل فراهم می کــرد و اگر کشــتی هایی پهلوگرفته 

در اســکله ها و منتظــر نوبــت در لنگرگاه هــا به تهیــه آب و غــذا اعالم 

نیــاز می کردنــد بــر اســاس اســتانداردهای مصــوب جهانــی تامین 

می کــرد که لزومــا می بایســت بــه لحاظ کمــی و کیفــی مــورد قبول 

قــرار می گرفــت.«

او دربــاره وضعیــت قرنطینــه در بنــادر می گویــد: »مقــررات قرنطینه 

کاالهــای وارداتــی، گوشــت و مــرغ و کاالهــای اساســی و خوراکی و 

دام بــر اســاس مقــررات جهانی توســط ســازمان دامپزشــکی انجام 

ــرداری  ــتی ها منونه ب ــی از کش ــی و خوراک ــواد غذای ــت. م می گرف

ــر  ــش و اگ ــی آزمای ــرب و قانون ــگاه های معت ــات و آزمایش و در موسس

اشــکالی در آن هــا وجــود داشــت معــدوم می شــدند. گاهــی اتفــاق 

می افتــاد کــه یــک کشــتی گنــدم، برنــج و یــا ذرت بــه خاطــر این که 

ــتفاده  ــورد اس ــر م ــون اگ ــدند چ ــوزانده می ش ــد، س ــت زده بودن آف

ــام  ــورد دام و احش ــد. در م ــامری می ش ــبب بی ــت س ــرار می گرف ق

هــم ســازمان دامپزشــکی بایــد وضعیــت ســالمت آن هــا را بررســی 

می کرد. در زمینــه اتومبیل، وســایل فنی و تجهیزاتی و تاسیســاتی 

و ماشــین آالت رسمایه ای بــرای خطوط تولید موسســه اســتاندارد و 

برخــی دیگــر از نهادهــای مســئول کــه عهــده دار این مســئولیت ها 

بودنــد بــه وظایــف خودشــان عمــل می کردنــد.«

 او بــه یــاد نــدارد کــه بیــامری در بنــادر اپیدمــی شــده باشــد: »اگــر 

ــامر  ــکله بی ــه در اس ــا پهلوگرفت ــر و ی ــتی های منتظ ــی در کش کس

می شــد توســط قایق هــا و شــناورهای ســازمان بــه خشــکی 

منتقــل و بــرای درمــان به مراکــز درمانــی اعــزام و تحــت درمــان قرار 

می گرفــت و اگــر الزم می شــد بــرای ادامــه درمــان از طریــق هوایــی 

ــد. ــزام می ش ــورش اع ــه کش ب

 اســدپور بــه خاطــر دارد زمانی کــه در بنــدر امام خمینــی)ره( 

ــاورزی  ــدات کش ــول تولی ــل اف ــود به دلی ــت ب ــه خدم ــغول ب مش

کشــور به تابعیــت از رشایط اتفــاق افتاده بعــد از اصالحــات ارضی، 

میــزان واردات گنــدم و دیگــر کاالهــای اساســی بــه کشــور افزایش 

یافتــه بــود: »ازآن جایی کــه در بنــدر امام خمینــی)ره(، اســکله 

به قــدر کافــی نبــود، تعــداد زیــادی از کشــتی ها در انتظــار نوبــت 

می ماندنــد. چــرا کــه انبارهــا و محوطه هــای گمــرک و بنــدر تــوان 

و امکان پذیــرش آن حجم از کاال را نداشــتند و وســایط حمل و نقل 

ریلــی و زمینی نیــز کافــی نبودند. تــداوم ایــن رشایط مشــکالتی را 

ایجــاد کــرده بودنــد و همیشــه هــم ایــن نگرانــی وجــود داشــت کــه 

نکند مشــکل کمبود گنــدم و دیگــر اقالم اساســی در کشــور منجر 

بــه قحطــی شــود از ایــن رو مســئوالن بنــدری بــه هــر جــان کندنــی 

بــود ســعی می کردنــد کــه گنــدم و دیگــر اقــالم موردنیــاز کشــور را 

بــه مراکز مــرصف حمــل مناینــد. امــا بااین وجــود هم گاهــی مدت 

انتظــار نوبــت کشــتی ها بــرای تخلیــه بــه 45 روز هم می رســید که 

البتــه دولــت مجبــور می شــد بابــت ایــن مــدت انتظــار دمــوراژ یــا 

جریمــه تاخیــر تخلیــه پرداخــت کنــد.«

 بــه گفتــه او در آن زمــان ظرفیــت پذیــرش بنــادر جنــوب در 

حــدود هشــت میلیــون تــن بــوده کــه در ایــن میــان ظرفیــت بنــدر 

امام خمینــی)ره( حــدود دو و نیــم تــا ســه میلیــون تــن بوده اســت.

دومین ماموریت، خدمت در بندر انزلی

اســدپور از ســال 1343 تــا ســال 1345 در بندر امام خمینــی)ره( 

ــا نیمــه دوم ســال 1346 در  ــل و ت ــی منتق ــدر انزل ــه بن و ســپس ب

بنــدر مذکــور بــه وظایــف محولــه منطبــق بــا رشح وظایــف خویش 

ــد. ــل می منای عم

ــای  ــی کااله ــدر انزل ــال ها واردات بن ــدپور در آن س ــه اس ــه گفت ب

ــواع چوب هــای صنعتــی  ــه ای و بیشــرت ســیامن و آهــن و ان رسمای

ــد یعنــی ایــن بنــدر در واردات و صــادرات کاالهــای اساســی  بودن

ماننــد مــواد غذایــی ســهمی نداشــت: »واردات ایــن بنــدر بیشــرت 

ــع چــوب و ســاختامنی  ــد کارخانه هــا، صنای ــه درد خطــوط تولی ب

می خــورد.«

او بــه یــاد مــی آورد کــه در آن زمــان ایــران نیــز اقــالم کاالهــای مــازاد 

ــه  ــورت تن ــام به ص ــای خ ــه چوب ه ــی و از جمل ــرصف داخل ــر م ب

ــه  ــه شــوروی صــادر و بعــد از  عمــل آوری در شــوروی ب درختــی را ب

کشــور بازمی گرداننــد.

قوامیان، مدیرکل سازمان بنادر

بعــد از دریــادار صدرالدیــن شــیبانی، محمدهــادی قوامیــان که از 

اســاتید و مهندســان برجســته بــود مدیــرکل می شــود اما بــه گفته 

اســدپور چــون شــایعه کــرده بودنــد کــه قوامیــان جــزء جنــاح چــپ 

اســت، او را خیلــی زود برکنــار می کننــد و فقــط یــک ســال در ایــن 

ســمت باقــی می مانــد؛ یعنــی از ســال 1345 تــا ســال 1346.

 سومین ماموریت، بندر بوشهر

ــال  ــه دوم س ــی در نیم ــدر انزل ــام کارش در بن ــد از امت ــدپور بع اس

1346 بــه بنــدر بوشــهر مــی رود و تــا اواخــر ســال 1347 در آن جــا 

می مانــد. وظیفــه او هــم در ایــن بنــدر ماننــد بنــادر دیگــر تامیــن 

بهداشــت کار و استانداردســازی جیره هــای غذایــی شــناورها و 

کارکنــان بــود. این کــه چطــور مــواد غذایــی باید نگهــداری شــود و 

چــه غذاهایــی بایــد مــورد اســتفاده قــرار گیــرد. او می گویــد تقریبا 

در سال 1۳4۳ بندر 
امام خمینی)ره( فقط 

پنج اسکله چوبی با 
پایه فلزی داشت و 
حدود ۳00 نفر در 

آن جا مشغول به کار 
بودند.
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تیرمــاه 1346 بــه بنــدر بوشــهر رفتــه و اواخــر اســفند ســال 1347 

ــاز می گــردد. ــه تهــران ب ب

در ایـن وقـت محمدرضـا پهلـوی بـرای دیـدن الیـروب کیـوان کـه 

تـازه خریـداری شـده بـود و نیـز اولیـن هاورکرافـت نیـروی دریایی 

به بوشـهر آمـد، مدیـران ریز و درشـت دولتـی، تجـار، امـرای ارتش 

و ماموریـن امنیتـی و خیلی هـای دیگر بودنـد، یکی از مقامـات در 

حـال عرض گزارش بـود و من بدون قصـد و نیت قبلـی و ناخودآگاه 

از حرف هایـش خنـده ام گرفـت، صبـح فـردا بـه سـاواک احضـارم 

کردنـد، امـا مـن قبـل از رفـن به مقـر سـاواک نـزد دوسـتم »احمد 

بشـیری« دادسـتان وقت بوشـهر رفتم و ضمن بی اطالعی از دلیل 

احضـار خود از او خواسـتم کـه موضوع را جویـا شـوند، در نهایت از 

رششـان خالص و به اداره بازگشتم. بشـیری از حقوق دانان مشهور 

و از قضات برجسـته بازنشسـته اند که به حمداللـه در قید حیاتند و 

کـامکان در حـال تحقیق، نوشـن و مکاشـفه اند.

بازگشت به تهران

اسـدپور اواخـر اسـفندماه سـال 1347 به تهـران می آید و تا سـال 

1350 در این شـهر می ماند. او می گوید در آن زمان سـازمان بنادر 

و کشـتیرانی در خیابـان سـپه روبـه روی بیامرسـتان نجـات فعلـی 

بـود. از صحبت هایـش می تـوان فهمید کـه او عالقه خاصـی به آن 

ساختامن داشـته است: »سـاختامن قاجاری درندشـتی بود که با 

داشـن درخت های تنومند در حیـاط و آیینـه کاری در بخش های 

داخلـی چنان بود کـه وقتی وارد آن می شـدی احسـاس می کردی 

وارد اماکـن متربکه شـده ای.«

 او در تهـران هـم وظیفـه هامهنگـی اجـرای خدمات بهداشـتی یا 

هامن بهداشـت فنی را عهده دار می شـود البته زمانی که کشـتی و 

شـناورهای خدماتی برای رسویس چراغ های دریایی یا عمق یابی 

هیدروگرافی ماموریت پیـدا می کردند او هـم ماموریت می یافت با 

رسنشـینان این کشتی همراهی کند: »کشـتی که معموال اسد پور 

برای ماموریت با آن سـفر می کرد کشـتی میالنیان بـود که نام یک 

افرس شـهید نیروی دریایی را روی آن گذاشـته بودند اما مدتی بعد 

کـه نیروی دریایی ناو جنگـی جدیدی می خرد و نـام آن را میالنیان 

می گذارد، این کشـتی به کشـتی مهـر تغییر نـام می دهد.«

خروج سازمان بنادر و کشتیرانی از شمول
 آیین نامه معامالت دولتی و قانون استخدام کشوری

سازمان بنادر و کشتیرانی در سال 1348 با تصویب ماده واحده ای 

در مجلس از شـمول آیین نامه معامـالت دولتی و قانون اسـتخدام 

کشوری خارج و دارای هیات عامل و مدیرعامل می شود. در هامن 

زمان سـازمان، از وزارت بازرگانـی جدا  و به وزارت جدیدالتاسـیس 

امـور اقتصـادی و دارایـی می پیونـدد. به این ترتیب بـا تصویب این 

قانـون، به لحاظ سـاختار تشـکیالتی، تحولـی در نظام بنـدرداری 

کشـور اتفـاق می افتد.

 ایـن تغییـر سـاختاری زمانـی رخ می دهـد کـه اسـدپور در تهـران 

مشـغول به کار بـود. او می گوید: »زمانی که مسـئله تغییر سـاختار 

اداری مطـرح شـد، »عزیـز پروهـان« مدیـرکل سـازمان بـود کـه بـا 

تغییـرات ایجاد شـده به سـمت مدیرعاملی ارتقـا پیدا کـرد و اولین 

مدیرعامـل سـازمان بنادر و کشـتیرانی شـد.«

مدیرعامل دو ملیتی سازمان بنادر

 بـه گفتـه اسـدپور در آن زمـان اولیـن اعضای هیـات عامـل و اولین 

شورای عالی سـازمان بنادر تشکیل می شـود در حالی که سازمان 

بنـادر زیـر نظـر وزارت اقتصـاد و دارایـی فعالیـت می کـرده و وزیـر 

اقتصاد و دارایی هم جمشـید آموزگار بوده اسـت: »بعـد از پروهان، 

نادر حکیمی، به عنـوان مدیرعامل انتخـاب شـد. او دوملیتی بود، 

هـم شناسـنامه ایرانی داشـت و هـم شناسـنامه آمریکایـی. قبل از 

این که او به سـازمان بنادر بیاید مجری طرح نیشـکر خوزسـتان در 

هفت تپه بود. حکیمـی یکی از عنارص اصلی اجـرای اصل 4 )طرح 

ترومن( بـود که بعد از جنـگ دوم جهانـی در ایران و دیگر کشـورها 

اجرا می شـد. البته اصـل 4 ترومن در ایران بیش از سـایر کشـورها 

موردتوجه قرار داشـت زیـرا ایران همسـایه اتحاد جامهیر شـوروی 

بـود و آمریکایی ها تـرس از آن داشـتند که ایران دچار قحطی شـود 

و مثـال مـردم بـه خاطـر گرسـنگی و مشـکالتی کـه برایشـان ایجاد 

می شود از کمونیسـت ها کمک بگیرند و به اتحاد جامهیر شوروی 

روی بیاورنـد.«

او دربـاره حکیمـی می گویـد: »یادم می آیـد وقتی نـادر حکیمی به 

سـازمان بنادر آمد اقدامـات خوبی صورت گرفت اما مشـکلش این 

بـود کـه ماننـد جراحانـی عمـل می کـرد کـه افـراد را بـدون این که 

بی هـوش کنند جراحـی می کردنـد. در علم پزشـکی قانونی وجود 

دارد کـه اگر بیامری در رشایط اورژانسـی قرار داشـته باشـد و هیچ 

وسـیله و داروی بی هـوش کننـده و بی حس کننـده ای در اختیـار 

پزشک نباشـد او مجاز اسـت بیامر را بدون بی هوشی جراحی کند 

و درد کشـیدن بیامر مانع از این منی شـود که پزشـک جراحی اش 

نکند. پزشـکان معمـوال در رشایط اضطـرار و اجبار چنیـن اقدامی 

را انجـام می دهنـد. آقای حکیمـی هم گامن می کـرد که ایـران در 

رشایـط اضطـرار و اجبار قـرار دارد و بایـد اصالحات اساسـی انجام 

دهد و به همین جهت به کارکنان و بدنه سازمان بنادر و کشتیرانی 

فشـار مـی آورد. البتـه او اقدامـات مفیدی هـم انجام مـی داد؛ مثال 

پژوهشـگرانی را بـه کار گرفـت که مطالعـات عمیقی انجـام دهند، 

مشکالت و کمبودها را اولویت بندی و راهکارهای الزم را ارایه کنند. 

با همین تفکـر پای دو مهندس مشـاور با نام های ادیبـی و هاریس 

کـه یکی ایرانـی بـود و دیگـری آمریکایی به سـازمان بنادر باز شـد. 

در آن موقـع دسـتور ایـن بود کـه وقتی مشـاور خارجـی می خواهد 

به ایـران بیایـد باید همتـای خود را هـم در کشـور معرفی کنـد تا با 

او قرارداد بسـته شـود.«

 اسـد پـور می گویـد قبـل از این کـه آقـای نـادر حکیمـی به عنـوان 

مدیرعامل منصوب شـود چند موسسـه پـرکار و خوش نـام از جمله 

رشکـت کامپسـاکس دامنارکـی و رشکـت مهنـدس مشـاور ندکـو 

ایرانـی، کارهای بنـدری و دریایی بسـیار خوبی را انجـام می دادند 

اما کارهای اجرایی خیلی وسـیع هنوز رشوع نشده بود و اصالحات 

اساسـی در بنادر کشـور بعـد از روی کار آمدن نـادر حکیمی یعنی 

از سـال 1350 آغاز شـد.

 او از مهندسـان مشـاور ادیبـی و هاریـس بـه نیکـی یـاد می کنـد و 

می گویـد آن هـا افـراد بسـیار پـرکار و باسـوادی بودنـد و اطالعـات 

تخصصی شـان کامل و جامع بود و در تحقیقاتی که انجـام دادند، 

نیازهـای بنـادر کشـور را تـا 50 سـال آینـده پیش بینـی کردنـد اما 

به جـز ایـن دو مشـاور زبـده، مؤسسـات و افـراد دیگـری هـم بودند 

که بـرای ارتقـای وضعیت بنـادر ایران زحمت کشـیدند: »موسسـه 

دیگـری بـه نـام یونیدو هـم فعـال بـود. یونیـدو بخشـی از سـازمان 

ملـل متحـد اسـت کـه فـردی بـه نـام آقـای اسـکافیلد کـه هلندی 

اصل بـود کارشـناس مشـاور ایـن موسسـه در ایـران بـود. ایـن فرد 

به صورت تک نفره مطالعات بسـیار عمیق و جامعـی در بنادر انجام 

داد. اسـکافیلد نتیجه مطالعاتش را بـه مدیرعامل سـازمان بنادر و 

کشـتیرانی منتقل می کرد؛ از هـامن زمان برنامه هـای جدیدی در 

بنـادر کشـور آغاز شـد.«

طرح توسعه بندر امام خمینی )ره(

سال 1350 مسئوالن سـازمان تصمیم گرفتند که زیرساخت های 

بنـدر امام خمینـی)ره( را توسـعه بدهنـد؛ امـا موانعـی بـرای ایـن 

کار وجـود داشـت. بزرگ تریـن مانـع ایـن بـود کـه اراضـی اطـراف 

 او از مهندسان 
مشاور ادیبی و 
هاریس به نیکی یاد 
می کند و می گوید 
آن ها افراد بسیار 
پرکار و باسوادی 
بودند و اطالعات 
تخصصی شان 
کامل و جامع بود و در 
تحقیقاتی که انجام 
دادند، نیازهای بنادر 
کشور را تا 50 سال 
آینده پیش بینی 
کردند
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بنـدر گرفتار حاشیه نشـینی ها شـده بـود و کپرنشـین ها که هامن 

کارگران بنـدر، گمـرک و راه آهن بودنـد، برای خودشـان خانه های 

موقتی و کمپ هایی را سـاخته بودند و در آن جا ساکن شده بودند. 

کمـپ بـه دو بخـش رشقـی و غربی تقسـیم شـده بـود که سـاکنان 

کمـپ رشقـی را بیشـرت کارگـران راه آهـن تشـکیل می دادنـد. در 

کمـپ غربـی هـم بیشـرت کارکنـان بنـدر، گمرک و کسـبه سـاکن 

بودنـد. وضعیـت کمپ هـای رشقـی به مـرور زمـان تـا حـدودی بـا 

همـکاری اداره کار و تامیـن اجتامعی بهبودیافته بـود اما وضعیت 

کپرنشـین های کمپ غربی در ابعـاد مختلف و ناگفتنی اسـفناک 

بـود.

 به گفته اسـدپور، علـت اصلی که باعث می شـود مسـئوالن به این 

فکر بیفتند که کپرنشین های اطراف محوطه بندری را ساماندهی 

کننـد، طـرح توسـعه بنـدر امام خمینـی)ره( بـود: »بر اسـاس طرح 

پیامنـکار خارجـی کـه بیشـرت کارکنـان آن را افـرادی آمریکایـی و 

هلنـدی تشـکیل می دادند بـه اراضـی تحت اشـغال کمـپ غربی 

بـرای اجـرای پـروژه بندرسـازی نیـاز داشـتند در صـورت تاخیـر در 

این امر، سـازمان باید جرایمی سـنگین پرداخت می کرد؛ بنابراین 

فلسـفه وجودی از بیـن بردن کپرهـا و سـاماندهی سـاکنان آن، در 

درجـه اول برای سـاخت تاسیسـات، محوطه هـا و انبارهـای جدید 

بـود.«

تصمیم بر این می شـود کـه همه کمپ هـا تخریب و سـاکنان آن به 

منطقـه ای بـه نـام رسبنـدر در 20 کیلومرتی همیـن ناحیه منتقل 

شـوند؛ امـا بـرای ایـن اقـدام بایـد خانه سـازی صـورت می گرفـت؛ 

بنابرایـن یک مـاه بعـد از این تصمیـم کمیتـه مرکـزی نقل وانتقال 

کپرنشـین ها در تهران تشـکیل می شود که شـش وزیر، مدیرعامل 

سـازمان بنادر و کشـتیرانی و اسـتاندار خوزسـتان عضـو آن بودند. 

در جلسـاتی که در ایـن کمیته برگزار می شـود، اسـد پـور به عنوان 

مناینـده این کمیتـه انتخاب می شـود.

اسـدپور می گوید که رسش برای کارهای سخت، خدمت بنیادی و 

زیر بنایی برای مردم، سـاخت و توسـعه بندر جدید درد می کرد و از 

این انتصاب ناراحت نبوده اما می دانسـته که کاری بسـیار سـخت 

و دشـوار در پیـش رویـش قـرار دارد. او درباره علـت این که چـرا او را 

به این سـمت انتخـاب کرده انـد، می گویـد: »معـاون اداری و مالی 

وقت سـازمان بنادر به آقای مهنـدس صفاری، مدیرعامل سـازمان 

نامه ای نوشـت و گفت که اسـد پور در آن منطقـه محبوبیت ویژه ای 

دارد و برای این ماموریت مناسـب اسـت.«

او دربـاره چرایـی محبوبیتـش در بین کپرنشـین ها می گویـد: »در 

دوره ای کـه حکیمـی مدیرعامـل سـازمان بنـادر و کشـتیرانی بـود 

حدود سـه هزار نفـر از کارکنان سـازمان در بنـادر و بیشـرت در بندر 

امام خمینـی)ره( بـه صـورت روزمزد و موقـت کار می کرد و همیشـه 

هـم نگـران بودند کـه نکنـد اخـراج شـوند و دستشـان به جایی بند 

نباشـد، وضعیـت مالی شـان هـم خـوب نبـود و در همیـن کمپ ها 

زندگـی می کردنـد. آن هـا خیلـی تـالش می کردند کـه بتواننـد در 

سـازمان اسـتخدام شـوند و به صـورت کارمند همیشـگی و رسـمی 

به کارشـان ادامه بدهند امـا باوجـود پیگیری هایی که انجـام داده 

بودنـد و شـکایت های متعـدد بـه سـازمان مدیریـت، سـازمان امور 

اداری و وزارت کار راه به جایـی نـربده بودنـد.«

اسدپور به این علت که توانسـته بود به این کارگران کمک کند تا به 

اسـتخدام سـازمان بنادر دربیایند، محبوب شـده بود. او دراین باره 

می گویـد: »نـادر حکیمـی، آدم عجیبی بـود، از هیچ کسـی پروایی 

و از هیـچ کاری ابایـی نداشـت و فکـر می کـرد کـه بـرای پیرشفـت 

سـازمان بنادر هـر کاری که صـالح می دانـد می تواند انجـام دهد. 

مثـل اس اس ها رفتـار می کرد، پایش را روی اجسـاد می گذاشـت 

و جلـو می رفـت. آدم دل رحمـی نبـود و حـارض بـود همه چیـز را 

قربانـی پیرشفـت و توسـعه بنادر کشـور کنـد امـا چنین رفتـاری با 

خلق وخـوی ایرانی ها سـازگار نبود. به همیـن دلیل مدام بیـن او و 

مدیران و کارمندان سـازمان تنش به وجود می آمد. روزی در سـالن 

اجتامعات سـازمان بنادر که آن زمان در چهارراه کالج قرار داشت، 

حضور داشتم. جلسـه ای بود که حکیمی داشت صحبت می کرد. 

او پاسـپورتی را از جیبش بیرون آورد و گفت این پاسپورت آمریکایی 

من هسـت و از سـوی یک دولت بسـیار قدرمتند ماموریـت دارم که 

در درون یـک دولـت ضعیـف ماننـد دولـت شـام برنامه هـای پیش 

برنـده  ای را اجـرا بکنـم و متکی بـر فرمان های دولت شـام نیسـتم. 

بیهـوده بـا مـن منازعـه و جـدال نکنید شـام حریـف من نیسـتید. 

این جا مـن بلند شـدم و گفتم: »مگـر اجنبی پرسـتی؛ نوکر اجنبی 

بودن و شناسـنامه و پاسپورت آمریکایی داشـن افتخار دارد؟ خب 

یک بـاره بگوییـد مـن مـزدور آن هـا هسـتم.« سـکوت حاکـم شـد، 

هیچ کـس تصـور منی کرد کـه چنیـن برخـوردی بکنم.«

او می گویـد کـه از آن روز به بعد دیگر پاشـنه کفشـش را ور کشـیده 

و بـرای احقـاق حقـوق کارگـران بـه همه جایـی رسزده اسـت. بـه 

نخسـت وزیری و بازرسـی شاهنشـاهی و هرجایـی کـه ممکـن 

بـوده بتوانند کمـک کنند تا وضعیـت کارگـران بندری بهبـود پیدا 

کنـد: »باالخره یکـی از اقدامـات نتیجـه داد. روزی توسـط رستیپ 

غضنفری، رییس دبیرخانه بازرسی شاهنشـاهی نامه ای به دستم 

رسـید که در آن نوشته شـده بود که برای بررسی مشکالت، سه نفر 

از طـرف خودتـان معرفی کنیـد. من خـودم شـخصا به آن جـا رفتم 

و گفتـم مـن مناینـده هسـتم و مشـکالت را مطـرح کـردم. بحث ها 

طوالنی شـد و درنهایت من را نزد ارتشبد حسـین فردوست، رییس 

بازرسـی شاهنشـاهی بردند. وقتی وارد اتاق شـدم، رفتار فردوست 

اصال مناسـب نبود. گفت: »چه شـده؟ چه مرگتان اسـت؟« گفتم: 

»درسـت حـرف بزنیـد و مـودب باشـید. این کـه رییـس بازرسـی 

شاهنشـاهی هسـتید بـه مـن ربطـی نـدارد ولـی مطمئنم کـه اگر 

انتصـاب شـام بـه این سـمت بـر اسـاس اسـتحقاق و دانـش و فهم 

کاری تـان باشـد باید مؤدب باشـید، اگـر هم که چنین نیسـت من 

با شـام کاری نـدارم.« بعـد که خواسـتم از دفرتش خارج شـوم مانع 

شـد و عذرخواهی کـرد. گفـت: »جـوان اشـتباه کردم. ببخشـید.« 

من هـم برگشـتم نشسـتم و متـام مسـایل را مطرح کـردم. یکـی از 

اقدامـات مهمـی هـم کـه انجـام شـد، اسـتخدام آن سـه هـزار نفـر 

کارگر بود. بیشـرت ایـن کارگـران در بنـدر امام خمینـی)ره( و کم تر 

در دیگر بنادر مشـغول به کار بودنـد و همین اقدام باعث شـده بود 

که تـا حـدودی بیـن کارگـران یـا هـامن کپرنشـین های آن منطقه 

محبوبیـت پیـدا کنم.«

 کمیته مرکزی انتقال کپرنشـین ها چندین جلسـه برگـزار و در این 

جلسـات وزرایی که رشکت داشتند، تعهداتی را بر گردن می گیرند 

و قرار می شـود هرکدام از وزارتخانه ها در سـاخت خانـه در رس بندر 

مشـارکت کنند اما به گفته اسـد پور هیچ کـدام از نهادهای دولتی 

متعهد شـده، حتی یک خانه در رس بندر نسـاختند و فقط سازمان 

بنادر و کشـتیرانی بـر رس حرفش  مانـد و هـزار و 700 خانـه و 180 

مغازه هم برای رفع نیازهای سـاکنان در من منطقه سـاخت. حتی 

بـرق ایـن منطقـه را هـم سـازمان بنـادر و کشـتیرانی تامیـن کـرد و 

سـازمان آب و برق خوزسـتان برای وصل آن اقدام کرد و هیچ کمک 

دیگری نکرد. در دسـتگاه های دولتی به سـازمان بنادر جفا کردند 

و بیشـرتین دلیلش هم این بود که مدیران دولتـی در بندر به دلیل 

انتفاع از کاالهای وارداتی قاچاق و دستربد زدن به کاالهای امانتی 

توسط گامشتگان خویش متایلی به تغییر وضعیت و شفاف سازی 

گمرک و بندر نداشـتند.«

اسـدپور می گویـد بعـد از این کـه سـاخت هـزار و 700 خانـه بـه 

پایان می رسـد، به ناچـار 415 دسـتگاه آن را به شـهرداری رس بندر 

تحویـل می دهند تـا در اختیـار کسـانی قرار گیـرد کـه در کمپ ها 

زندگی می کردنـد اما کارگر سـازمان بنادر یا گمـرک نبودند و مثال 

شـغل هایی مانند آب فروشـی، یخ فروشـی یا دوره گردی داشـتند. 

بقیـه ایـن خانه ها هـم در اختیـار پرسـنل سـازمان بنـادر، گمرک و 

راه آهـن قرار داده شـد: »سـعی کردیم خانه ها را به شـکلی تقسـیم 

کنیم که به حق کسـی جفا نشـود. افراد را بر اسـاس میـزان حقوق 

هیچ کدام از 
نهادهای دولتی 

متعهد شده، حتی 
یک خانه در رس 
بندر نساختند و 

فقط سازمان بنادر 
و کشتیرانی بر رس 

حرفش  ماند.
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دریافتی، تعداد و جنسیت فرزندان و سن و سال آن ها امتیازبندی 

کردیم.«

بـه گفتـه او این که کـدام خانه بـه کـدام خانـواده تعلق می گیـرد تا 

لحظـه آخـر مخفـی باقـی می مانـد تـا بحث وجدلـی ایجاد نشـود: 

»تـا زمانی کـه خانـواده ای وسـایلش را جمـع منی کـرد و اثاثیـه اش 

در کامیـون ارتشـی بـار منی شـد، منی دانسـت بایـد جلـوی در 

کـدام خانه پیاده شـود. در لحظه آخـر آدرس خانه هر خانـواده را به 

دسـت دژبـان می دادیـم و آن هـا خانواده هـا را به خانه جدیدشـان 

می رسـاندند.« به گفتـه او بـرای این نقـل و انتقـاالت، 120 نیروی 

نظامی و 52 کامیـون در اختیار کمیته مرکزی قرار داده شـده بود.

اسـدپور خاطـره جالبی هـم از این نقـل و انتقاالت برایـامن تعریف 

می کند. بـه گفته او وقتی بعضـی از خانواده ها وسایلشـان را جمع 

می کردند تا به کامیون منتقل کنند. در بین وسـایل آن ها تعدادی 

چرخ خیاطـی، کمپرسـور فریـزر و یخچال و یا وسـایل دیگـری پیدا 

می شـد که مشـخص بود بـه انبارهـای بنـدر و صاحبـان کاال تعلق 

داشـت هر هفته نیمه شـب ها صدهـا وانـت می آمدنـد و رشخرها و 

مال خرهـا این اجنـاس را بـه قیمت خیلـی نـازل خریـداری و برای 

فـروش بـه شهرسـتان ها و اسـتان های دیگر برده می شـد.

او می گویـد: »من متوجه این مسـئله شـده بـودم اما منی توانسـتم 

کاری بکنـم و بـه کسـی اتهـام دزدی بزنـم بـدون این کـه در مرجـع 

قضایی ثابت شـده باشد. اسـتاندار وقت خوزسـتان با دریافت این 

اخبار با من متاس گرفت و گفت: »شـنیدم اجناس وارداتی در بین 

وسـایل کپرنشـین ها پیدا می شـود.« گفتم: »شام شـنیده اید، من 

دیده ام.« گفـت: »پس چرا کاری منی کنی؟« گفتـم: »چه کار کنم. 

بهشـان تهمت دزدی بزنـم. اگر چنیـن کاری کنم باید این مسـئله 

را در دادگاه اثبـات کنـم. مـن وقت این کارهـا را ندارم نیامـده ام که 

دزد بگیـرم، کار مـن چیز دیگری اسـت.« اسـتاندار عصبانی شـد و 

گفـت کار را تعطیل کنیـد تا خودم بیایم. گفتم من از شـام دسـتور 

منی گیـرم و کار را هـم تعطیـل منی کنم. مگـر این که همیـن امروز 

بیاییـد. گفـت می آیـم. هـامن روز اسـتاندار خوزسـتان بـا واگـن 

سـلطنتی، به همراه آقای رسلشـکر هیربد و رستیـپ امیر خلیلی و 

رئیس کل شـهربانی اسـتان خوزسـتان و برخی مقامات لشـکری و 

کشـوری به بندر آمدنـد. من هم برای اسـتقبال از آن هـا به رسبندر 

رفتم. او برای من خط ونشـان کشـید کـه باید جلو ایـن کار را بگیرم 

وگرنـه چه کارهـا خواهـد کـرد و تسـمه از گـرده مدیرعامل سـازمان 

بنـادر می کشـد. گفتـم هـر کاری می خواهید یـا می توانیـد انجام 

دهیـد، مـن آمـدم کپرنشـینان را به رسبنـدر انتقـال دهـم، وظیفه 

دیگـری نـدارم. اگـر بخواهیـد کار دیگـری بکنیـد بـه مسـئولیت 

خودتـان انجـام دهیـد نتیجتا اسـتاندار با حضـور در خانـه انصاف 

محـل و بازدیـد کوتاهـی از خطـوط انتقـال و اسـتامع خواسـته ها 

و درک مشـکالت، از گفته هـای خـود معذرت خواهـی و بـه اهـواز 

برگشت.

 اسـدپور می گوید در آن زمان به جای شوراهای داوری، مکان هایی 

بودنـد کـه بـه آن هـا خانه هـای انصـاف می گفتنـد کـه بسـیاری از 

کارهـای مقدماتـی دادگاه هـا و دسـتگاه های قضایـی را به صـورت 

کدخدامنشـانه حل وفصل می کردند. در آن زمان موسسـه مشـاور 

تکنولوگ کـه دولتی و زیرمجموعه سـازمان مدیریـت صنعتی بود، 

کمپ غربـی را نقشـه برداری و بـه هر کس با سـاختاری که داشـت 

کد داده بودند، »سـادات عقیلـی« رییس کل بانک مرکـزی از زمان 

دکرت مصدق که انسـان فوق العاده باسـواد و استاد ممتاز دانشگاه 

بودند بر هامن اسـاس کار قیمت گذاری را انجام داده بود. لیسـت 

قیمت هـا درنهایت به سـازمان مدیریـت و برنامـه  و بودجه ارسـال و 

بودجه الزم تامین شـده بـود. همه پول هم به صـورت یکجا به بانک 

ملـی بندر امام خمینـی)ره( حواله شـده بود. به این ترتیـب هرکدام 

از افراد سـاکن کپرها به خانه انصاف می رفتند، سند صلح را امضاء 

و چـک پولشـان را بر اسـاس هامن لیسـت کـه مثل لیسـت حقوق 

بـود دریافـت می کردنـد. بـا این سیسـتمی کـه طراحی شـده بود، 

هیـچ پولی بـه دسـت کمیتـه مرکـزی نقل وانتقـال داده منی شـد، 

حتی یک ریال: »مـن به عنوان مناینده این کمیتـه حتی یک ریال 

پـول نگهـداری منی کـردم و اصالً در سیسـتم مالی دخیـل نبودم؛ 

امـا بااین وجـود تهمت های زیـادی متوجه مـن بود. هـامن عنارص 

و کسـانی کـه از انبارهـا دزدی می کردنـد، به مـن اتهامـات زیادی 

وارد می کردنـد و می گفتنـد کـه اسـد پـور خـورده و چاپیده اسـت. 

در مونت کارلو قامرخانه خریده اسـت، هواپیامی شـخصی دارد... 

ایـن اتهام هـا در رشایطی بـود که مکانیسـم ساخت وسـاز و انتقال 

هزار و هفت صد دسـتگاه به گونه ای بوده اسـت که ما اصـاًل ارتباط 

مالی بـا پروژه نداشـتیم.«

به گفتـه اسـدپور، هیچ تاخیـری در سـاخت هـزار و 700 دسـتگاه 

ایجـاد نشـد امـا بـا توجـه بـه این کـه سـازمان ها و نهادهـای دیگـر 

بـه وظیفـه خـود در زمینـه سـاخت مسـکن عمـل نکردنـد، تعـداد 

خانه های سـاخته شـده با تعـداد خانوارهای کپرنشـین هامهنگ 

نبود به همیـن دلیل آن ها مجبور شـدند بین خانه ها تیغه بکشـند 

و خانه هـای چهارخوابـه را دوخوابـه کننـد و خانه هـای دوخوابـه را 

یک خوابـه تا بـه تعداد مـورد نیاز خانـه بـرای تحویل بـه خانوارهای 

کپرنشـین داشـته باشـند. طوری کـه هیچ کسـی بی خانـه مناند.

اسـدپور تا آخـر سـال 1353 برای بـه رسانجام رسـاندن ایـن نقل و 

انتقـاالت در بنـدر می ماند و بعد بـه تهـران بازمی گـردد. او در زمان 

مدیرعاملـی صفـاری، رییـس دفـرت بهره بـرداری عملیـات بنـادر 

می شـود: »در آن زمـان مسـئولیتم ایـن بـود که تجهیـزات مختلف 

موردنیـاز بنادر کشـور را تامیـن کنم. تجهیـزات یا داخلـی بودند یا 

خارجـی. بـرای تامین ایـن تجهیـزات مناقصـه برگـزار می کردیم و 

هیچ نوع اراده شـخصی برای انتخاب رشکت ها اعامل منی شـد.« 

او در سـال 1354، رئیس بخش روابط بازرگانـی و کنرتل صادرات 

و واردات دریایـی و بازرسـی انبارها می شـود.

افرسی که  مدیرعامل سازمان شد

پرویز صفـاری که قبـال از افـرسان نیـروی دریایی بودند بـه کارمند 

کشـوری تبدیل و در سـازمان برنامه و بودجه خدمـت می کردند، او 

در سـال 1345 از سـازمان برنامه وبودجـه به سـازمان بنـادر آمدند 

و به عنـوان رییـس اداره چراغ هـای دریایـی مشـغول بـه کار شـد. 

اسـدپور می گوید زمانی که صفاری، رییس اداره چراغ های دریایی 

بـوده، چندیـن بـار بـا او بـه ماموریـت دریایـی رفتـه اسـت و همین 

مسـئله باعث شـده که آشـنایی و دوسـتی بین آن ها شـکل بگیرد.

صفـاری در زمـان مدیرعاملی نادر حکیمـی، معاون سـازمان بنادر 

و عضو هیات عامل سـازمان می شـود. اسـدپور او را انسان رشیفی 

معرفـی می کنـد و می گوید: »صفـاری به سـه زبان زنـده دنیا مانند 

زبـان مادری اش تکلم می کرد، آدم بسـیار باسـواد و  شـیک پوشـی 

بـود. همچنین منش ارشافی بسـیار نجیبانه ای داشـت.« اسـدپور 

می گویـد: »در ابتـدا که مهندس صفـاری به عنوان معاون سـازمان 

بنادر و کشـتیرانی انتخاب شـد، رابطه نادر حکیمی با او دوسـتانه 

و خیلـی صادقانـه بـود و پرانرژی بـا هـم کار می کردنـد. آن ها باهم 

تغییـرات سـاختاری در سـازمان بنـادر را آغـاز کردنـد امـا دانـش و 

ارتباطات صفاری نقش مهم تری در این میان داشـت که البته بعد 

از مدت کوتاهی رابطه شـان به هم خورد. نـادر حکیمی، بالقوه آدم 

گردن کلفـت و لجبازی بـود و همـواره دولت امریکا را پشـتوانه خود 

می دانسـت. او بعـد از این کـه رابطـه اش بـا صفـاری بـه هم خـورد، 

باوجـود این کـه پسـت معاونـت را از او نگرفتـه بـود امـا بـه مـدت دو 

سـال هیچ کاری هم بـه او ارجـاع منـی داد. صفاری هـم در اتاقش 

خـود را بـا خواندن کتـاب رسگـرم می کـرد. بیشـرت »تذکـره االولیا« 

و »منطق الطیـر« خواجـه عبداللـه انصـاری می خوانـد. آدم خیلـی 

عرفانی بـود و البتـه خط بسـیار خوبی هم داشـت.«

به گفته اسـدپور، خودش شخصا از هوشنگ انصاری، وزیر اقتصاد 

و دارایـی وقـت، حکـم مدیرعاملـی صفـاری را دریافت کـرده و به او 

در آن زمان مسئولیتم 
این بود که  تجهیزات 
مختلف مورد نیاز 
بنادر کشور را تامین 
کنم. برای تامین این 
تجهیزات مناقصه 
برگزار می کردیم و 
هیچ اراده شخصی 
برای انتخاب 
رشکت ها اعامل 
منی شد
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تحویل داده اسـت. »صفـاری در سـال 1352 مدیرعامل سـازمان 

شـد. او واقعـاً لیاقت این را داشـت کـه مدیرعامل سـازمان بنـادر و 

کشتیرانی شـود. با مدیرعامل شـدن صفاری در واقع حق او اعاده 

شـد. او تـا قبـل از مدیرعامـل شـدن یـک معـاون بیـکار بـود چـون 

حکیمـی کاری را بـه او ارجاع منـی داد. بـه بهانه مدیرعامل شـدن 

صفـاری جشـن بزرگی در سـازمان برپا شـد.«

اسدپور رئیس بندر آبادان می شود

اسـدپور حدود سـال 1356، رئیس بندر آبـادان می شـود. البته او 

قبـل از این که به این سـمت انتخاب شـود، دوره آموزشـی مدیریت 

دولتـی را در مدرسـه عالـی و همچنیـن دوره مدیریـت صنعتـی و 

طبقه بنـدی مشـاغل را در سـازمان مدیریـت صنعتی دیـده بود.

 او دربـاره این کـه چطـور مدیـر بندر آبـادان شـده اسـت، می گوید: 

»بـرای بازدید بنادر انگلیس به لندن رفته بـودم که به تهران احضار 

شدم. در راه برگشـت روزنامه می خواندم که متوجه شدم، رسهنگ 

سـتاد »رنجرب« مامور خدمت در سـازمان و رییس گارد بندر گمرک 

آبـادان را بـه قتـل رسـانده اند. اتفاق بسـیار ناراحت کننـده ای بود. 

فردای آن روزی که به تهران رسـیدم، نزد صفاری رفتم و پرسیدم چه 

اتفاقـی افتاده اسـت. گفت باید بـه آبادان بـروی و به عنـوان رییس 

بنـدر انجام وظیفـه کنی. وقتـی تنها بودیم با هم شـوخی داشـتیم 

بـه او گفتـم تـازه رس رسهنـگ رنجـرب را بریده انـد می خواهـی مـرا 

هم بفرسـتی تـا رسم را بربند و از رشم خالص شـوی! گفتـم اگر قرار 

اسـت به بنـدر آبادان بـروم می خواهـم که بنـدر آبادان مسـتقل و با 

مسئولیت رئیسـش اداره شـود. و اگر به آن جا بروم حارض نیستم به 

کسـی جواب پس بدهم. اگر کسـی مشـکلی بـا عملکرد مـن دارد 

باید برود دادگسـرتی شـکایت کند.«

او توضیـح می دهـد کـه در آن زمـان روال قانونـی این گونـه بـود که 

روسـای ادارات ملـی و مسـتقل را فقـط دیـوان کیفـر می  توانسـت 

احضـار کنـد و هیـچ مقـام دیگـری حـق احضـار نداشـت: »بـا 

درخواسـتی کـه مـن مطرح کـرده بـودم اگر کسـی از من شـکایتی 

داشـت حتـی دادسـتان آبـادان یـا خوزسـتان هـم منی توانسـت 

بـه شـکایت او رسـیدگی کنـد. آن هـا بایـد قـرار نبـود صالحیـت 

صـادر می کردنـد و پرونـده را بـه دیـوان کیفـر می فرسـتادند که در 

ایـن صـورت اگـر شـکایتش به حـق بـود، دادگسـرتی بـه شـکایت 

او رسـیدگی می کـرد و مجـازات تعییـن می کـرد امـا اگـر بـه ناحق 

حرفـی زده بود، محکوم می شـد و من حـق اعاده حیثیت داشـتم و 

او آن وقـت مجبور بود که خسـارت بدهد و به زنـدان برود. من تقاضا 

کـرده بودم کـه بندر را به صـورت مسـتقل اداره کنم تا کسـی نتواند 

بی اسـتدالل و دلیل و مدرک سـنگ جلـوی پایم بینـدازد و نگذارد 

کـه کارم را انجـام بدهم. چـون در آن زمان بندر آبادان بنـدر ناامن و 

وحشـتناکی بود. بندری که در آن رس رئیـس گارد را که یک نظامی 

بـود به راحتـی بریـده بودنـد. در چنیـن رشایطـی نیـاز داشـتم کـه 

بتوانـم مسـتقل عمـل کنم.«

او می گویـد: »در آن زمـان بنـدر آبـادان به نوعـی زیرمجموعـه بندر 

خرمشـهر به حسـاب می آمد و مدیرکل بندر خرمشـهر، رئیس بندر 

آبـادان هم بـود. وقتی قرار شـد بـه بندر آبـادان بـروم، رشط دیگری 

هـم کـه مطـرح کـردم این بـود کـه حارض نیسـتم زیردسـت کسـی 

کار کنم. من در آن زمان 16 سـال سـابقه خدمت در سـازمان بنادر 

داشـتم آن قدر تجربه کاری ام زیاد بود که نیازی نباشـد بـرای اداره 

بندر از کسـی دسـتور بگیرم ضمـن این کـه در تهران هم مسـتقیم 

و بی واسـطه بـا مدیرعامـل کار کـرده بـودم و عـادت نداشـتم کـه 

فرمان بردار شـخص دیگری باشـم. وقتی ایـن رشط را مطرح کردم. 

صفاری می دانسـت که اگر قبول نکند حرفم را پـس منی گیرم و به 

آبادان منی روم، بنابراین چاره ای نداشـت جز این کـه رشط را قبول 

کند و از آن تاریخ به بعد بندر آبادان به صورت مسـتقل درآمد و دیگر 

زیرمجموعـه بندر خرمشـهر نبود.«

اسـدپور تـا نزدیکی هـای پیـروزی انقـالب اسـالمی در ایـن بنـدر 

می ماند تا زمانی که در 11 شـهر کشـور حکومت نظامی می شـود: 

»آبادان هم یکی از شـهرهایی بـود کـه در آن حکومت نظامی اعالم 

شد. روزی رستیپ اسفندیاری، فرماندار نظامی مشرتک خرمشهر 

و آبـادان تلفنی با من مشـاجره و به مـن اهانت کرد. مـن به او گفتم 

تو صالحیت خـاص داری و مـن صالحیت عام. طبق قانون کسـی 

که صالحیت خاص دارد شـخص دارای صالحیت عام را زیر سـوال 

منی برد و بازخواسـت منی کند که عصبانی شد و رشوع به فحاشی 

کرد. بعد من را دستگیر کردند. وقتی من را نزد رستیپ اسفندیاری 

بردنـد او به من گفت کـه مردم آبـادان تو را منی خواهند بایـد از این 

بندر بـروی. مـن هم گسـتاخی کـردم و گفتم که همـه مـردم ایران 

فریاد می زنند که شـاه را منی خواهند، شـام فریاد همه مـردم ایران 

را منی شـنوید آن وقـت فریاد چهـار تـا دزد قاچاقچی را شـنیده اید 

کـه گفته انـد مـن را منی خواهنـد. بـه درک کـه منی خواهنـد. من 

خـودم بـه اینجـا نیامـده ام کـه خـودم برگـردم بـا حکـم آمـده ام و با 

حکـم هـم برمی گـردم. این هـا را کـه گفتـم یـک سـیلی به مـن زد، 

مـن هم  دسـتم را بلند کردم کـه او را بزنـم که دژبانی که پشـت رسم 

ایسـتاده بود دسـتم را گرفت و نگذاشـت کاری از پیش بربم. دو روز 

در بازداشـتگاه بـودم و البته بازداشـتگاه بـه معنای زندان نبـود. در 

باشـگاه نفت، اتاقی را بـه من اختصـاص دادند و اجـازه منی دادند 

از آن خـارج شـوم. کسـی که مسـئول نگهـداری من بـود، رسهنگ 

دیلمی بـود که اهل شـامل بود و چـون من هم شـاملی بودم حس 

تقرب داشـت و بـا من با مهربانی رفتـار می کرد و حتـی گاهی برایم 

هندوانـه مـی آورد که خیلی به من سـخت نگـذرد.«

 او می گویـد: »دو روز بعـد رسهنـگ دیلمـی بـه مـن گفـت کـه یک 

ماشـین برایت فرسـتاده اند که تو را به فرودگاه بربد دکرت شالچیان 

وزیرتـان از تهران آمده اسـت، وزیر موقـع آمدن به آبـادان از صفاری 

هـم خواسـته بـود کـه او را همراهـی کنـد امـا او قبـول نکرده بـود و 

گفتـه بـود تـا زمانی که رئیـس بنـدر آبـادان در بازداشـت اسـت من 

منی آیـم و قهـر کـرده بودنـد. وزیـر راه هـم وقتـی بـه آبادان رسـیده 

بـود از رستیپ اسـفندیاری کـه فرمانده ارشـد نظامی منطقـه بود و 

بـرای ادای احرتام به پیشـواز او رفته بود پرسـیده بـود که چرا رئیس 

بندر آبادان را بازداشـت کردی. او هم پاسـخ داده بود که بازداشـت 

نکردم، چون او خیلی بـا ما مخالف دارنـد از او محافظت می کنیم. 

وزیـر راه هم گفته بـود مزخرف نگـو، تو معانـد و معـارض داری. او را 

مرخص و فـوری نزد مـن بیاورید، بعد از سـه روز همراهی بـا وزیر به 

تهـران آمـدم و مجـددا بعـد از مـدت کوتاهی به عنـوان رئیـس بندر 

خـارک انتخاب شـدم. ازآن جایی که از 22 بهمـن حاج عباس علی 

قوام به عنـوان مدیرعامل سـازمان بنادر انتخاب شـده بـود با حکم 

وی در خـارک ابقـا و تـا مهرماه سـال 1358 در خـارک ماندم.«

 او دربـاره قـوام می گویـد: »قـوام از دوسـتان مـن بـود. او در حالـت 

انتظـار خدمـت بـود و رسکار منی آمـد چـون مغضـوب بـود. البتـه 

مغضـوب بودنـش ربطی بـه صفـاری نداشـت. صفـاری خیلی هم 

قوام را دوسـت داشـت و حتی گاهی که به سـازمان می آمد، پشـت 

رسش منـاز می خواند اما از بیرون سـازمان به او دسـتور داده بودند 

کـه قـوام را بـه کار نگیـرد. رابطه قـوام بـا من خیلـی عمیـق و وثیق 

بـود و هر موقع در سـازمان کاری داشـت می آمد قهـوه ای پیش من 

می خورد و فرمایشاتی را که داشـت به من می گفت تا برایش انجام 

دهـم. من هـم کارهایـش را موبه مو انجـام مـی دادم. مـرد متعهد و 

مسـلامنی بـود و به اصطالح آدم سـاملی بـود. او به طـور تصادفی و 

اتفاقـی و تحت تاثیـر رشایـط انقالبی مدیرعامل شـد.«

 او خاطره ای هم از دوران ریاسـتش در بندر خـارک برایامن تعریف 

می کنـد: »یـک روز رفتـم اداره و دیـدم یـک پاکـت روی میـز مـن 

هست. از خانم شجاعی منشی ام، سـوال کردم. این نامه چیست. 

گفـت این نامه را پرسـنل بنـدر نوشـته اند و فرسـتاده اند، بازکنید و 

بخوانید. باز کـردم و دیدم که در من نامه بـه خاطر خدماتی که در 

بندر داشـته ام از من تقدیر و تشـکر شـده اسـت، آن هـم بیش ازحد 

بعد از مشاجره 
تلفنی با رستیپ 

اسفندیاری، من را 
دستگیر کردند و نزد 

او بردند، رستیپ 
اسفندیاری به من 

گفت مردم آبادان تو 
را منی خواهند باید از 

این بندر بروی.
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و انـدازه و همـه پرسـنل بنـدری هـم آن را امضـا کرده انـد. البته من 

کارهایی برای پرسـنل انجـام داده بودم امـا آن قدرها مهـم نبود که 

بخواهند چنین نامه ای برایم بنویسند. ازجمله این که رشکت نفت 

را متقاعد کـرده بودم کـه خدماتی را که به پرسـنل خـود می کردند 

بـه کارکنـان بندری هـم ارایـه کنند. خدمـات هـم در حـد خرید از 

فروشـگاه و اسـتفاده از سـینام و این طور مزایـا بود. مـن وقتی نامه 

را دیـدم زنـگ زدم بـه رییـس فـرودگاه و سـوال کردم که بسـته های 

پسـتی را ارسـال کرده اید که گفتند فرسـتاده ایم. گفتم نامه ای در 

آن بود که منی خواسـتم ارسـال شـود. نامه برای طاهـری قزوینی، 

وزیـر راه، اسـتاندار خوزسـتان، بـازرگان نخسـت وزیر و چنـد جای 

دیگر ارسـال شـده بود. من از این که در این نامـه از من یک قدیس 

سـاخته بودنـد گالیه داشـتم امـا دیگـر دسـتم به جایی بند نبـود و 

نامه ارسـال شـده بود.«

اســدپور می گوید که واقعاً دلش می خواسته در خارک مباند اما با 

این اقدام پرسنل مجبور به ترک بندر می شود: »من می خواستم که 

خارک مبانم. چون بندر خارک تنها بندری بود که در آن دزدی و فساد 

نبود. چون در این بندر فقط عملیات دریایی انجام می شد و تخلیه 

و بارگیری و انبارداری نداشت. آن جا فقط نفت بود. کار دولتی بود 

و پول ها هم به حساب بندر واریز منی شد و مستقیم به خزانه داری 

می رفت؛ بنابراین نگرانی نداشتم و هر شب راحت می خوابیدم ولی 

این طومار امضا شده باعث شد که تصمیم بگیرم از بندر خارک به 

تهران بازگردم؛ بنابراین همه وســایلم را بارنامه کردم و با خانواده با 

هواپیام به تهران آمدیم. فردای آن روز نزد آقای قوام رفتم و گفتم این 

بارنامه و این هم پرونده های تحصیلی بچه هایم که از مدرسه گرفته ام 

من دیگر به بندر خارک برمنی گردم. گفت چرا؟ گفتم: به خاطر این 

طوماری که برای من نوشتند. گفت این طومار که رساپا خوبی و خیر 

و حسن اســت. گفتم، من تا قبل از این طومار خودم آن جا بودم از 

این طومار به بعد تصور می شود که این طومار من را آن جا نگه داشته 

است و تحت این رشایط من منی توانم آن جا مدیریت بکنم. چون به 

هرکسی بگویم که باالی چشمت، ابروست، می گوید، ما تو را این جا 

نگه داشــتیم. با این توضیحات آقای قوام قبول کردند که به تهران 

بازگردم مرشوط بر این که مســئولیت واحد رســیدگی به شکایات 

را بپذیرم. من اعرتاض کردم و گفتم بــا توجه به رشایط انقالب این 

کار خیلی مشکل است اصال به شکایت کسی رسیدگی منی شود. 

همه به هم تهمت می زنند و ممکن است هرکسی را بازداشت کنند. 

خالصه این که زیر بار نرفت و گفت باید این مسئولیت را بپذیری. یک 

حکم تنفیذ اختیار به من داد و گفت به همه مسائل خودت رسیدگی 

کن فقط مواقعی که درباره نخست وزیر یا وزرا گزارشی به دستت رسید 

با من هامهنگی کن. دیگر به ناچار قبول کردم و رشوع به کار کردم تا 

این که جنگ تحمیلی آغاز شد.«

دو روز از آغاز جنگ تحمیلی گذشــته بود که به پیشنهاد شادروان 

حاج رضا حداد عادل و دستور شهید بزرگوار رجایی مامور خدمت در 

بندرعباس شدم و 18 ماه در بندرعباس ماندم و در این مدت فقط سه 

بار و هربار چهار روز به تهران آمدم: »آن موقع پرس بزرگ من دو سالش 

بود، آن قدر من را ندیده بود که قبول منی کرد من پدرش هستم به 

من می گفت دایی.«

اسدپور دو روز بعد از جنگ به بندر شهید باهرن در بندرعباس می رود. 

او دراین باره می گوید: »در آن زمان بندر خرمشهر و آبادان به حالت 

تعطیل درآمده بود. بندر امام خمینی )ره( هم در تیررس دشمن بود 

و تعداد اسکله های بندر بوشهر هم کم بود و یک بندر بومی و محلی 

به حساب می آمد و ظرفیتش اندک بود؛ بنابراین بندر شهید باهرن 

مهم و اسرتاتژیک شده بود.«

 او می گوید در مدتی که در بندر شــهید باهرن بــوده، بهزاد نبوی، 

به منایندگی از طرف شهید رجایی که نخســت وزیر بود به استان 

هرمزگان می آید. با توجه به رشایط خاص کشــور در جلسه ای که 

در استانداری برگزار می شود تصمیم بر این می شود که بندر شهید 

رجایی هم راه اندازی شود و از ظرفیت بندر شهید باهرن هم حداکر 

استفاده صورت گیرد: »در آن جلسه استاندار و مدیران استانی، آقای 

سعیدی کیا که در آن موقع مدیرکل راه و ترابری استان بود و بعدها 

وزیر شد حضور داشتند. من هم در آن جلسه بودم. بعد از پایان جلسه 

آقای نبوی رساغ من آمد و گفت تو اینجا چه کار می کنی؟ گفتم: خب 

وقتی که صفر کیلومرت وزیر می شود این ســؤاالت را هم می پرسد. 

گفت: یعنی چه؟ گفتم مگر کارمند دولت بدون حکم می تواند جایی 

برود من با حکم دولتی فعال در این جا مسئولیت دارم. گفت این جا 

منان و به تهران برگرد. گفتم مگر می شــود همین طوری برگردم با 

حکم آمده ام و با حکم وزیر می توانم برگردم. نبوی به تهران بازگشت 

و اقدامات الزم برای بازگشت من به تهران را فراهم کرد و یک روز به من 

زنگ زد و گفت مسئولیت ها را تحویل بده و به تهران بیا و در این تاریخ 

خودت را به نخست وزیری معرفی کن. من هم همین کار را کردم به 

تهران آمدم و نزد آقای نبوی رفتم.«

دبیر شورای عالی رفع تراکم کاال
 در بنادر و گمرکات کشور

اسدپور با هامهنگی »نژادحسینیان«، وزیر راه و ترابری وقت، به عنوان 

دبیر شورای عالی رفع تراکم بنادر و گمرکات کشور انتخاب می شود 

و به ســاختامنی که معاونت حمل ونقل جاده ای وزارت راه و ترابری 

در آن بود، می رود و در آن جا مســتقر می شــود: »در آن جا به لحاظ 

پرسنلی زیر نظر وزارت راه و ترابری بودم و از نظر کاری زیر مجموعه 

ستاد بسیج اقتصادی کشور محسوب می شدم. این شورای عالی در 

زمان شهید رجایی راه اندازی شده بود و وظیفه اش این بود که متامی 

واردات و صادرات را تحت نظارت داشــته باشد. حاال می خواست 

یک سنجاق رس یا یک دکمه باشد یا یک تجهیزات نظامی. واردات 

و صادرات همه این ها باید با هامهنگی این شورا انجام می شد. با 

توجه به رشایط جنگی بیشرت سفارش های واردات هم توسط دولت 

انجام می شد اصال در آن زمان بخش خصوصی در این زمینه خیلی 

فعال نبود. شــاید فقط پنج درصد واردات و صادرات توسط بخش 

خصوصی انجام می شد.«

او دربـاره نحـوه انتخـاب دبیر شـورای عالی رفع مشـکالت بنـادر و 

گمرکات کشـوری می گویـد: »دبیر شـورا از جانب کسـی منصوب 

منی شـد بلکه بایـد اعضـای شـورا او را انتخـاب می کردنـد و بعد از 

آن نخسـت وزیر حکـم او را صـادر می کـرد. اعضـای شـورا بـه بهانه 

این کـه تجربه من بیشـرت اسـت بـه مـن رای دادنـد. من هـم قبول 

کردم و به این ترتیب در سـال 1360 دبیر شـورای عالـی رفع تراکم 

بنـادر و گمـرکات کشـور شـدم. اگـر حمـل به خودسـتایی نباشـد 

می توانـم بـا قاطعیت بگویـم کـه در آن زمـان یک تنه به انـدازه چند 

نفـر کار می کردم اما نـه اضافه حقوق می گرفتم، نه حـق ماموریت. 

فقط حقـوق گرفتم آن هـم به خاطر این کـه ناچار بـودم و به حقوقم 

احتیاج داشـتم. در هامن زمـان بود که نامه ای برای شـهید رجایی 

نوشـتم و از او خواسـتم کـه بـه مـن اجـازه بدهد کـه به جبهـه اعزام 

شـوم. از حاج رضا حـداد عادل ]پـدر دکرت حـداد عادل[ کـه در آن 

زمان مشاور نخسـت وزیر در امور حمل ونقل بنادر و گمرکات بودند 

]او قبـال هم رییـس اتحادیه کامیـون دارهـای ایران بـود[ خواهش 

کـردم کـه نامه مـن را به دسـت نخسـت وزیر برسـاند. ایشـان لطف 

کردنـد و نامه من را به شـهید رجایی دادند ایشـان هـم زیر نامه من 

نوشـته بودنـد: »جناب آقای اسـد پـور الکه، میز شـام کم تـر از خط 

مقـدم جبهه نیسـت. جوهر قلم شـام کم تر از خون شـهدا نیسـت. 

پشـت میـز خودتـان بنشـینید و بـا دقـت و بـا وسـواس بـه وظایـف 

خودتان عمـل بکنید و جلـوی ریخت وپاش هـا را بگیریـد.« من هر 

وقت یـاد این جملـه می افتم، گریـه ام می گیـرد که این مـرد چقدر 

مسـلامن و فهمیـده بود.«

اسـدپور می گویـد: »وقتـی نخسـت وزیر بـا رفـن مـن بـه جبهـه 

مخالفت کردنـد دیگر چـاره ای نداشـتم جز این کـه مبانـم و به کار 

کـردن ادامه بدهم. البتـه می توانم بـا قاطعیت بگویم و نـزد خدای 

دو روز از آغاز جنگ 
تحمیلی گذشته 
بود که به پیشنهاد 
شادروان حاج رضا 
حداد عادل  و دستور 
شهید بزگوار رجایی 
مامور خدمت در بندر 
عباس شدم.
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خودم شـهادت بدهم که در مـدت تصدی ام در این سـمت حداقل 

بیسـت میلیارد دالر جلـوی رضر و زیان مملکت گرفته شـد. سـعی 

می کـردم که کشـتی پای بار منانـد، کامیون پـای بار منانـد، واگن 

پـای بـار منانـد و در ماموریت هایـی که به شـوروی و دیگر کشـورها 

می رفتـم همه جـا از حـق ایـران دفاع کـردم و خـدا را شـکر می کنم 

دوران بسـیار شـعف انگیز و غرورآفرینی را تجربه کردم. اجازه ندادم 

حتـی یـک ریال بـه مملکـت زیـان وارد شـود و بـا گردن کلفت های 

زیادی درافتـادم.«

او خاطره ای هم از این دوران دارد: »شـهید رجایی در زمان حیاتش 

و بعـد از آن نخسـت وزیر وقـت از اقدامـات من حامیـت می کردند و 

حتی یـادم هسـت یک بـار دکرت نژادحسـینیان نیمه شـب بـه اتاق 

کارم آمـد مـن هنـوز داشـتم کار می کـردم یـک کاغـذ لوله شـده به 

مـن داد و گفـت ایـن را نخسـت وزیر داده و گفتـه اسـت کـه ایـن را 

بدهیـد به هـامن آقایی کـه به ما بـد و بـی راه می گوید انجـام دهد. 

البتـه من به کسـی بـد منی گفتم. داسـتان این طـوری بـود که اگر 

کسـی می خواسـت گردن کلفتی کند و تقاضای نا به جایی داشت 

و می گفـت کـه مثـال نخسـت وزیر گفته انـد ایـن کار انجـام شـود. 

می گفتـم او چنیـن حقـی نـدارد. آقـای نخسـت وزیر چـه می داند 

چـی بـه چیسـت. مـن می دانـم کـه چنـد کشـتی در نوبـت انتظار 

هسـتند، من می دانم کـه چند کامیون منتظر تخلیه هسـتند. من 

می دانـم که چند واگن منتظر تخلیه هسـتند. حاال اگـر تو بگویی، 

وزیـر گفتـه یا هر کـس دیگری گفتـه برای مـن فرقـی منی کند من 

بـر اسـاس رشح وظایفـم عمـل می کنـم و گوشـم بـه ایـن حرف هـا 

بدهکار نیست. هدف من این اسـت که جلوی رضر و زیان مملکت 

را بگیـرم و اجـازه منی دهم که یـک ریال از خزانـه مملکت بی دلیل 

هزینه شـود. به کسـانی که تقاضاهای بی مورد داشـتند می گفتم 

یک دالر عین یک شیشـه خون اسـت، بچه هـای مردم دارنـد لت و 

پار می شوند و آن وقت شـام به فکر منافع خودتان هستید خجالت 

بکشـید. همیشـه هم می گفتم کاال را به قدری سـفارش بدهید که 

قدرت حمل آن را داشـته باشـید، بندر را به عنـوان انبار اختصاصی 

تلقـی نکنید محوطـه و انبارهـا باید خالی باشـد که کشـتی ها فورا 

بتواننـد بارشـان را تخلیـه کننـد و برونـد. در آن زمان کشـتی هایی 

بودند که برای هـر روز در نوبت انتظار ماندن، 22 هـزار دالر دموراژ 

دریافـت می کردنـد. من باید مانع از این می شـدم کـه چنین پولی 

از خزانـه خارج شـود آن هـم در رشایطی که مردم تخم مـرغ و مربای 

خودشـان را بـرای کمک بـه جبهه ها می فرسـتادند.«

بازنشستگی و همکاری با سازمان های مردم نهاد

اسدپور پس از 10 سال ماموریت بیرون از سازمان مامور )از 1359 تا 

سال 1368( دوباره به سازمان بازمی گردد و بازهم به عنوان مسئول 

رسیدگی به شــکایات انجام وظیفه می کند تا بازنشسته می شود. 

او بعد از بازنشســتگی دیگر حارض منی شود در هیچ نهاد دولتی یا 

خصوصی مشغول به کار شود: »باوجوداین که سازمان ها و نهادهای 

بسیاری ازجمله گمرکات کشــور و سازمان مدیریت و برنامه ریزی و 

حتی رشکت نفت از من دعوت به همکاری کردند، پیشنهادشان را 

نپذیرفتم و به همه شان پاسخ  دادم که دوست ندارم برای کسی کار 

کنم.« اما بااین وجود او می گوید که هرگز هم ساکت ننشسته است و 

هرجایی که الزم بوده نکته ای را تذکر دهد و انتقادی را مطرح کند، 

این کار را انجام داده است: »هر جا الزم بود حرف زدم، هر وقت نیاز 

بود مقاله نوشتم و هر وقت الزم بود فریاد کشیدم.«

او از زمانی که بازنشســته شــده است با ســازمان های مردم نهاد و 

تشکل های صنفی همکاری می کند: »من در سازمان های مردم نهاد 

مختلفی فعال هستم اما به صورت رســمی و موظف در دو سازمان 

مردم نهاد حضور دارم عضو هیات مدیره کانون بازنشستگان سازمان 

بنادر و کشــتیرانی و همچنین عضو مؤسس و اصلی هیات مدیره و 

دبیرکل جمعیت گیالنی های مقیم تهران هستم.«

گالیه از حقوق بازنشستگی

اسدپور در طی دوران خدمتش در سمت ها و مشاغل مختلفی انجام 

وظیفه می کند اما در هنگام بازنشستگی هیچ کدام از این پست های 

سازمانی برای او در نظر گرفته منی شود و حقوق یک کارمند ساده 

ســازمان بنادر و کشــتیرانی به او پرداخت می شــود: »وقتی زمان 

بازنشستگی من فرا رسید به خاطر مشکالتی که برایم پیش آمده بود 

یعنی زلزله رودبار و مرگ تعداد زیادی از خویشــاوندان و همچنین 

فوت همرس و دو دخرتم، آن قدر ناراحت بودم که اصالً متوجه نشدم 

که حقوقم را چه طور محاسبه کرده اند. اصالً منی دانستم چه قدر 

پول به حسابم می آید. مخارج زندگی ام را از ارثیه خانوادگی ای که 

داشتم تامین می کردم.«

اسدپور خیلی اتفاقی متوجه می شــود که در هنگام تعیین حقوق 

بازنشستگی هیچ کدام از سوابق کاری او در نظر گرفته نشده است: 

»یک شــب مهامن آقای ربیعی وزیر تعاون بودم، یکی از افرادی که 

در این مهامنی بود به من گفت، اسدپور چقدر حقوق بازنشستگی 

می گیری؟ به شوخی پاسخ دادم که مگر تو مامور مالیات هستی؟ 

گفت، تو چطور متوجه نشده ای که هیچ کدام از سوابق کاری ات را 

برای تعیین حقوق بازنشستگیت محاسبه نکرده اند و پولی که به تو 

پرداخت می شود در حد یک کارمند ساده است. او برایم توضیح داد 

که خیلی اتفاقی پرونده کاری من را دیده و متوجه این مسئله شده 

است. بعد که پیگیری کردم دیدم او راست می گوید.«

اسدپور می گوید که این مسئله را دو سال پیش با علی جهاندیده، 

معاون برنامه ریزی و توسعه مدیریت وقت سازمان بنادر و دریانوردی 

کشور در میان گذاشته اســت: »آقای جهاندیده با بزرگواری تالش 

کردند که مشکل را حل کنند و از من خواستند که متام احکامی را 

که در مدت خدمت دریافت کرده ام نزد ایشان بربم. خوشبختانه من 

کپی همه این احکام را داشتم. او همه احکام را برابر اصل کردند و 

من توانستم پرونده جدیدی تشکیل دهم و به سازمان بازنشستگی 

تحویل دهم. سازمان بازنشستگی هم نامه ای به سازمان مدیریت 

و برنامه ریزی نوشت که مشکل من حل شــود. پرونده ام به شورای 

حقوق و دستمزد ارجاع داده شد و در آن جا دوباره از آقای جهاندیده 

دراین باره نظرخواهی کرده بودند که او هم دوباره از من حامیت کرده 

و گفته بود که متام احکامی که اســدپور ارایه کرده از نظر سازمان 

بنادر مورد تایید است و او در متام مدت خدمت خود با خلوص نیت 

و پشتکار فعالیت کرده و خدماتشان همیشه قابل تقدیر است؛ اما 

باوجود همه تالش های ســازمان، هنوز پرونده در شورای حقوق و 

دستمزد است و هیچ تغییری هم در حقوق من ایجاد نشده است.«

اسدپور از آبان ماه سال 1393، همچنان در انتظار اصالح وضعیت 

حقوق بازنشستگی اش است.

اسدپور در طی 
دوران خدمتش  در 
سمت ها و مشاغل 

متفاوتی  انجام 
وظیفه می کند اما در 
هنگام بازنشستگی 

هیچکدام برایش در 
نظر گرفته منی شود.
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